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คำนำ 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรหาป) ฉบับนี้เปนหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุงพุทธศักราช 2560  เพื่อใชในการจัดการศึกษาของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ เปนหลักสูตรที่มุงเนนผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม  มีความรู  ความสามารถ  มีความคิด
สรางสรรคในการแสวงหาแนวทางการแกปญหาทางวิชาการและวิชาชีพในศาสตรของวิชาชีพครูใหสามารถ
ประกอบอาชีพไดอยางมีคุณภาพ  สามารถทำงานรวมกับชุมชนและหนวยงานอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ  และ
นำความรูไปใชในการศึกษาระดับที่สูงข้ึนหรือทำการศึกษาคนควาวิจัยในงานท่ีเก่ียวของกับวิชาการศึกษา
ปฐมวัยใหเกิดประโยชนแกสังคมและประเทศชาติ  ในการทำหลักสูตรปรับปรุงคร้ังนี้ ไดพิจารณาใหสอดคลอง
กับปรัชญาของมหาวิทยาลัย ทั้งยังใหความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงปรับปรุงหลักสูตรตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ซึ่งคาดวาผลที่ไดรับจะทำใหการจัดเรียนการสอนมีการพัฒนา
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น  จุดประสงคของการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหหลักสูตรมีความสอดคลองกับ
มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ของกระทรวงศึกษาธิการ  พรอมทั้ง
หลักสูตรมีเนื้อหาที่ทนัสมัยสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน 

เนื้อหาของหลักสูตรฉบับนี้ประกอบดวยวัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร แผนการศึกษา 
และคำอธิบายรายวิชา  การนำหลักสูตรฉบับนี้ไปใชใน การเรียนการสอนควรพิจารณาใหสอดคลองกับ
จุดมุงหมาย ปรัชญาและหลักการของหลักสูตร เพ่ือใหสามารถใชหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพและตรงตาม
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

 
                                                                                              คณะครุศาสตร 

     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
 
 



สารบัญ 
หนา 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 1 ช่ือหลักสูตร  1 
 2 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  1 
 3 วิชาเอก  1 
 4 จำนวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  1 
 5 รูปแบบของหลักสูตร  1 
 6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  2 
 7 ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐาน  2 
 8 อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศกึษา  2 
 9 ช่ือ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหนง และคุณวุฒิการศกึษาของอาจารย  
                ผูรับผิดชอบหลักสูตร  3 
 10 สถานที่จัดการเรียนการสอน  3 
 11 สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเปนมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  3 
 12 ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจ 
  ของมหาวิทยาลัย  4 
 13 ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  5 
 

หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 1 ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร  6 

 2 แผนพัฒนาปรับปรุง  7 
 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 1 ระบบการจัดการศึกษา  8 
 2 การดำเนินการหลักสูตร  8 
 3 หลักสูตรและอาจารยผูสอน  10 
 4 องคประกอบที่เก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจ)  77 
 5 ขอกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย  80 
 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  83 
 2 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน  84 
 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร 
  สูรายวิชา (Curriculum Mapping)   95 
 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)  115 
 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  115 
 3 เกณฑการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  116 
 



สารบัญ (ตอ) 
หนา 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 
 1 การเตรียมการสำหรับอาจารยใหม  117 

 2 การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  117 
 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 1 การกำกับมาตรฐาน  118 
 2 บัณฑิต  118 
 3 นักศึกษา  119 
 4 อาจารย  120 
 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  121 
 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  122 
 7 ตัวบงช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)  125 
 

หมวดท่ี 8 การประเมินและการปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน  126 
 2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  126 
 3 การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  126 
 4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน  126 
ภาคผนวก 

ก ขอบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุวาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  ก-1 
ข   ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุวาดวยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน   
     และการเทียบโอนความรูทกัษะและประสบการณตามหลกัสตูรของมหาวิทยาลัย   
     พ.ศ. 2559   ข-1 
ค ผลงานทางวิชาการ ประสบการณสอนของอาจารยประจำหลักสูตร  ค-1 
ง ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง   ง-1 
จ คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  กรรมการวิพากษหลักสูตรและสรุปขอคิดเห็น 
     และขอเสนอแนะจากการวิพากษหลักสูตร   จ-1 
ฉ มติคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร  ฉ-1 
ช มติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  ช-1 
ซ มติสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  ซ-1 
ฌ นโยบายและแผนการปรับปรุงหลักสูตร     ฌ-1 
 



วิสัยทัศน (Vision) มหาวิทยาลัยช้ันนำดานวิชาชีพ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแหงอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง 
 
พันธกิจ (Mission) 1) ผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพรูจักคิด

อยางมีเหตุผลมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความใฝเรียนรู  
2) จัดการศึกษาทางดานวิชาชีพทั้งระดับต่ำกวาปริญญาและระดับปริญญาเพื่อ
ตอบสนองความตองการตลาดแรงงานและประเทศ  
3) ใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพถายทอดความรูและเทคโนโลยีที่เปนประโยชน
เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการผลิตและบริการชุมชน สังคมและประเทศ  

  4) ทะนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
 
เปาประสงค (Goals)  บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะในการประกอบอาชีพ และสามารถบูรณาการ

ความรูที่สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงและความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ( Strategic Issues) เปาประสงค ( Goals) 
1. ผลิตบัณฑิตใหมีทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
สามารถบูรณาการกับความรูดานวิทยาศาสตร/
เทคโนโลยี/นวัตกรรม/ภูมิปญญาทองถิ่น อยาง
เช่ียวชาญ  

1. บัณฑิตมีความรู ความสามารถมีทักษะในการ
ประกอบอาชีพสามารถบูรณาการความรูที่สอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาทางเทคโนโลยี
ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน  

2. พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยแหงการ
วิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานสรางสรรค เพื่อ
การพัฒนาชุมชนทองถ่ินและประเทศ  

2. งานวิจัยและงานสรางสรรคนำไปพัฒนาองคกร 
ชุมชน ทองถ่ินและประเทศชาติไดอยางแทจริง  

3. พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลางแหงการ
เรียนรูและแหลงบริการวิชาการและวิชาชีพที่
สอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถ่ินและ
ประเทศ  

3.เปนศูนยกลางบริการวิชาการ และวิชาชีพที่ได
มาตรฐาน สอดคลองกับความตองการของชุมชน 
ทองถิ่นและประเทศ  

4. พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนแหลงการเรียนรูเพ่ือการ
อนุรักษทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
เช่ือมโยงองคความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน  

4. เปนศูนยกลางการเรียนรู การเผยแพรและการ
อนุรักษดานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของทองถิ่น  

5. พัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยใหมี
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่สูง
ควบคูกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

5. บุคคลท่ีมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หนาที่ ซื่อสัตย สุจริต มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี  

6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเปน
องคกรที่มีสมรรถนะสูง มุงเนนการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิผล คุณภาพ และประสิทธิภาพภายใตหลัก
ธรรมาภิบาล  

6. มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได และมีวัฒนธรรม
องคกรที่ดี  

7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย (ICT) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานและการ

7. มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทันสมัย และมีคณุภาพสำหรับปฏิบัติงานตามพันธกิจ



ประเด็นยุทธศาสตร ( Strategic Issues) เปาประสงค ( Goals) 
พัฒนาความรูเสริมสรางทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของประชาคมมหาวิทยาลัย  

อยางเพียงพอและเหมาะสม  

8. พัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีทักษะเปนเลิศ 
เกงงาน เกงคน เกงคิด เกงวิชาการ มีจิตสำนึก
รับผิดชอบตอสังคมและมีคุณธรรมจริยธรรม  

8. นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความเปนผูนำและ
ผูตามที่ดี มีจิตสาธารณะ รูรักสามัคคีและสมบูรณทั้ง
รางกายและจิตใจ  

9. สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดำริและพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุควบคู
การสรางความสมดุลกับธรรมชาติและการเปน GOE 
University (Green, Organic and Eco University)  

9. สนองโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริและ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหบรรลุตาม
วัตถุประสงค และและพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
ควบคูการสรางความสมดุลกับธรรมชาติ และการเปน 
Green, Organic and Eco University 
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หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรหาป) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะครุศาสตร   
 
      หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป  

1. ช่ือหลักสูตร 
 1.1 ภาษาไทย  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
      1.2 ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Education Program in Early Childhood  Education 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 
 2.2 ชื่อยอ (ภาษาไทย) ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  
 2.3 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Education (Early Childhood Education) 
 2.4 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) B.Ed. (Early Childhood Education) 

3. วิชาเอก  
การศกึษาปฐมวัย 

4. จำนวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร   
 จำนวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 167 หนวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ป 
 5.2 ประเภทหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
 

 5.3 ภาษาท่ีใช 
  ภาษาไทย 
 

 5.4 การรับเขาศึกษา 
  นักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาตางประเทศที่ใชภาษาไทยไดด ี
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 5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น   
  เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.6 การใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษา  
  ใหปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเพียงสาขาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 เปดดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป 
 คณะกรรมการประจำคณะเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการมหาวิทยาลัย  

 ในการประชุม  
คร้ังที่    1/2560  วันที ่ 19 เดือน   มกราคม     พ.ศ.  2560  

 สภาวิชาการ เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม  
คร้ังที่    1/2560  วันที ่ 2 เดือน   กุมภาพันธ   พ.ศ.  2560  

 สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  
 คร้ังท่ี    2/2560  วันที่  10 เดือน   กุมภาพันธ   พ.ศ.  2560  

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐาน   ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรหาป)  ในปการศึกษา 2563  

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 
8.1 ครูผูสอนในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 
8.2 ครูผูดูแลศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในระดับตาง ๆ 
8.3 ศึกษานิเทศก/นักวิชาการประจำสายงานการศึกษาปฐมวัย 
8.4 นักเขียนตำราวิชาการ หนังสือสำหรับแมและเด็ก หนังสือนิทานประจำสำนักพิมพตาง ๆ 
8.5 เจาของกิจการสวนตัว เชน เปดสถานรับเล้ียงเด็กหรือโรงเรียนอนุบาล เปนตน  
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9. ช่ือ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   
  

เลขประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหนง
ทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ 

 
สาขาวชิา สำเร็จการศึกษา

จาก 
ปที่จบ

การศึกษา 

1409900006XXX อาจารย นางสาววรนุช   นิลเขต กศ.ม. 
ค.บ. 

การศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาปฐมวัย 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  
ม.ราชภัฏสวนดุสิต 

2554 
2549 

1450200084XXX อาจารย นายศักด์ิชัย  มหาอุตร 
 

กศ.ม. 
 
 

กศ.บ. 

วิทยาการทางการศึกษาและ
การจัดเรยีนรู-การศกึษา
ปฐมวัย  
การศึกษาพิเศษ 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
ม.มหาสารคาม 

2557 
 
 

2553 
3450600330XXX อาจารย นางสาวนาตยา  หกพันนา 

 
กศ.ม. 
ศศ.บ. 

การศึกษาปฐมวัย 
ศิลปะการออกแบบประยกุต 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ส.ราชภัฏวไลย
อลงกรณ 

2552 
 

2545 
3269900077XXX อาจารย นางสาวจีรนันท  วัชรกุล 

 
ศษ.ม. 
ค.บ. 

จิตวิทยาการศึกษา 
การศึกษาปฐมวัย 

ม.ขอนแกน 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

2546 
2541 

3460500506XXX อาจารย นางเยาวเรศ  รัตนธาร
ทอง 

กศ.ม. 
ค.บ. 

การวัดผลการศึกษา 
การประถมศึกษา 

ม.มหาสารคาม 
ส.ราชภัฏ
มหาสารคาม 

2545 
2539 

 

หมายเหตุ : หมายถึง อักษรยอ ม. หมายถึง  มหาวิทยาลัย 
     ส. หมายถึง  สถาบันฯ 
 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ   

11. สถานการณภายนอกหรือการพฒันาท่ีจำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  จากสถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่พิจารณาในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรเปนไปตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) รวมถึงการเตรียมการศกึษาไทยเพ่ือกาว
เขาสูไทยแลนด 4.0 และตามนโยบายทางการศึกษาของรัฐบาล ไดระบุถึงการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดย
ปฏิรูปโครงสรางและการบริหารจัดการ ปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ และระดมทรัพยากร เพ่ือ
การปรับปรุงการบริหารจัดการการศึกษาตั้งแตระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา การสงเสริม ให
ภาคเอกชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ โดยมุงเนนในระดับอุดมศึกษาเพื่อใหสนองตอบความ
ตองการบุคลากรของภาคเศรษฐกิจ รวมท้ังการพัฒนาครู อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา การจัดใหทุกคน 
มีโอกาสไดรับการศึกษาฟรี 15 ป ตั้งแตระดับการศึกษาปฐมวัย ไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย พรอมทั้งให
โอกาสทางการศึกษากับกลุมผูดอยโอกาส การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสูความ
เปนเลิศ รวมทั้งการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการกองทุนใหกูยืมเพ่ือใหนักเรียนไดเรียนในระดับปริญญาตรี
เพ่ิมขึ้น และยังเรงรัดการลงทุนดานการศึกษาและการเรียนรูอยางบูรณาการ ในการศึกษาทุกระดับ ซึ่งนโยบาย
ดังกลาวเปนปจจัยกระตุนใหเกิดการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือใหสามารถตอบสนองสภาวการณที่เปล่ียนแปลงไป 
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 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคม วัฒนธรรม และดานการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พ.ศ. 2558 หมวด 1 มาตรา 6 ไดกำหนดใหมหาวิทยาลัยกาฬสินธุเปนสถาบัน         
ทางวิชาการท่ีใหความรูและความชำนาญในการปฏิบัติที่ เก่ียวของกับวิชาชีพและวิชาชีพช้ันสูง โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหการศึกษาและสงเสริมงานวิจัยเพ่ือสรางและพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยี ใหบริการทาง
วิชาการแกทองถ่ินและสังคม ใหโอกาสทางการศึกษาแกประชาชน ทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
การกีฬา รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและทองถ่ินและมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 6 มาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กำหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก จึงกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติข้ึน เพ่ือเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศกึษา 
และประกันคุณภาพบัณฑิต และการพัฒนาใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 53 วรรคสองที่กำหนดใหผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งเปนการยกระดับวิชาชีพใหมีมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาครุศาสตร เปน
ศาสตรหนึ่งของกระบวนการพัฒนามนุษยและสังคมโดยเช่ือมโยงกับปรัชญาวัฒนธรรม จิตวิทยาและธรรมชาติท่ี
มีอิทธิพลตอชีวิตทุกชวงวัย ถือเปนวิชาชีพชั้นสูงเนนการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การวิจัย การ
ถายทอดความรู ความดีงามแกผูเรียน ดวยกระบวนการการเรียนรู การฝกฝนตนเอง การหลอหลอมกลอมเกลา
ใหมีคุณสมบัติอันพึงประสงค เพ่ือเปนบัณฑิตที่พรอมดวยปญญาคูคุณธรรม สรางสรรคสังคม  
        จากการเปล่ียนแปลงดังกลาว รวมท้ังความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีที่ทำใหการรับรูขอมูล
ขาวสารตาง ๆ เปนไปอยางรวดเร็วและกวางขวาง เปนผลใหสถาบันอุดมศึกษาตองปรับเปล่ียนกระบวนทัศน 
บทบาท พันธกิจ และหนาที่ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือผลิตบัณฑิตใหเปนบุคคลที่มีสามารถในการปรับตัว
ใหกาวทันตอสถานการณโลกทีก่ำลังเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องในทุกดาน 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพนัธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  การพัฒนาหลักสูตรใหตอบสนองความตองการดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมเปนผลกระทบ
จากสถานการณภายนอกสงผลกระทบโดยตรงตอการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นจึงมีความจำเปนที่ตองพัฒนา
หลักสูตรเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปล่ียนไดตามความตองการที่เปลี่ยนแปลงไปท้ังเพ่ือใหบัณฑิตมี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรู  มีทักษะทางปญญา มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มี
ทักษะดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตลอดจนทักษะการปฏิบัติดาน
การจัดการเรียนรูและแนวทางการสรางนวัตกรรมดานการศึกษาปฐมวัยท่ีจะตอยอดไปสูการนำไปใช  พรอมทั้ง
มีการพัฒนาความสามารถดานการศึกษาเปนไปตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพครู  พ.ศ. 2556 ซึ่ง
ประกอบดวย มาตรฐานความรู 11 มาตรฐาน โดยจะตองมีการบริหารจัดการองคความรูอยางเปนระบบทั้งการ
พัฒนาหรือสรางองคความรู รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมผสมผสานรวมกับจุดแข็งในสังคมไทย
กับเปาหมายยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ อันจะนำไปสูการพัฒนากำลังคนทางการศึกษาเพ่ือสงผลตอการปรับปรุงองคประกอบ
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เนื้อหารายวิชาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตรใหสามารถตอบสนองสภาพการณท่ีเปล่ียนแปลง
ไป 
 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  
  ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบันที่สอดคลองกับหมวดที่ 1 มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พ.ศ. 2558 กำหนดภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันทางวิชาการ
ที่ใหความรูและความชํานาญในการปฏิบัติที่เก่ียวของกับวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงคเพ่ือให
การศึกษาและสงเสริมงานวิจัยเพ่ือสรางและพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยี  ใหบริการทางวิชาการแกทองถิ่น
และสังคม  ใหโอกาสทางการศึกษาแกประชาชน ทำนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา รวมทั้ง
สนับสนุนกิจกรรมของรัฐและทองถิ่น และมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและอนุรักษสิ่งแวดลอม จึงปรับปรุง
หลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพสามารถรองรับการแขงขันในตลาดงานทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ โดย
การผลิตครูบุคลากรทางการศึกษาดานการศึกษาปฐมวัยใหมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันทีมีศักยภาพและ
ขีดความสามารถในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานทั้งดานวิชาการและวิชาชีพครู ซึ่งเปนไปตามนโยบาย
และวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยที่มุงสูความเปนเลิศทางดานการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม ตลอด 
จนการวิจัยและการผลิตบัณฑิตที่เกงและดี มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพของครู 

13. ความสัมพันธ กับหลักสูตรอื่นท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุใชระบบการบริหารจัดการแบบรวมบริการประสานภารกิจ โดยใหสาขาวิชาที่มี
ความเช่ียวชาญในศาสตรนั้น ๆ เปนผูรับผิดชอบในการเปดสอนรายวิชาท่ีมีนักศึกษาเรียนรวมกันหลากหลาย
หลักสูตร อีกทั้งไดเชิญคณาจารย และวิทยากรจากภาครัฐ เอกชนอ่ืน ๆ ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง เขารวม
เปนผูสอน รวมถึงการจัดการเรียนการสอน มีการวางแผนและประสานงานกับคณะตาง ๆ ระหวางผูเก่ียวของ
ตั้งแตผูบริหารและอาจารยผูสอนซึ่งอยูตางคณะ เพ่ือกำหนดเนื้อหาและกลยุทธการสอน ตลอดจนการวัดและ
ประเมินผล ทั้งนี้เพ่ือใหนักศึกษาไดบรรลุผลการเรียนรูตามหลักสูตร 
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หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร   
 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ มุงผลิตบัณฑติครูใหมี 
ความรู คูคุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพครู มกีารประยุกตใชความรูในศาสตรของวิชา มุงสูการพัฒนา
ชุมชนและทองถิ่น 
 1.2 ความสำคัญของหลักสูตร 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ เปนหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือใหบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีความรู
ความเช่ียวชาญในวิชาชีพทางการศึกษาปฐมวัย สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานวิชาชีพของขอบังคับคุรุสภา  
พ.ศ.2556 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2558 
 1.3 วัตถุประสงค 
 1) มีความเปนครู มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพครู สอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานของคุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด 
 2) มีความรูความสามารถดานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยโดยนำมาประยุกตใชในการประกอบอาชีพ
และศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 
 3) มีทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัยให สอดคลองกับบริบทของชุมชนและ
สังคม 
 4) มีทักษะการวิจัย การสรางองคความรูใหม ศึกษาคนควาอยางตอเนื่อง และนำไปประยุกตใชใน
การจัดกระบวนการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  5) มีทักษะการเรียนรูและทักษะการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 และสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
ของคุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 
 1. แผนสงเสริม
และสนับสนุน
บุคลากร 

1. กำหนดเปาหมายทั้งเชิงปริมาณและคณุภาพของ
บุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนุน 
2. สรรหา คัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ ปฐมนิเทศ ฝกอบรม
วิธีการทำงานและทักษะที่จำเปนในการปฏิบัติงาน 
3. ประเมินปฏิบัติงานและพิจารณาหาแนวทางสนับสนุน 
บุคลากร 
4. สงเสรมิและพัฒนาบุคลากรใหพัฒนาตามแผนพัฒนา 
บุคลลากร 
5. จัดสวัสดิการและสรางขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงานแก 
บุคลากร 

1. แผนพัฒนาบุคลากรของสาขาวิชา 
2. กำหนดกรอบอัตรากำลัง 
3. แบบประเมินการปฏิบติังานประจำป 
4. งบประมาณและทรัพยากรตางๆ ที ่
เก่ียวของ 
5. งบประมาณและทรัพยากรตางๆ ที ่
เก่ียวของ 

2. แผนพัฒนา
นักศึกษา 

1. จัดทำแผนพัฒนานักศึกษาท้ังทางดานการเรียนรูตามหลัก  
สูตร จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะกิจกรรมเสริมหลักสตูร
และกิจกรรมดานการประกันคณุภาพการศึกษา 
2. สนับสนุน สงเสริมใหนักศึกษารวมกิจกรรมตามแผน 5   
ประเภทคือ  
  1) กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคณุลักษณะบณัฑติท่ีพึง 
ประสงคตามปรัชญาของหลักสตูร 
   2)  กิจกรรมสงเสริมทักษะในศตวรรษที่  21 
  3) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนหรอืบริการวชิาการแกสังคม 
   4)  กิจกรรมสงเสริมกระบวนการวจิัย 
   5)  กิจกรรมสงเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3. สนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครอืขายพัฒนา   
คุณภาพภายในมหาวิทยาลัยและระหวาง มหาวิทยาลยั 
4. ประเมินผลความสำเร็จความพึงพอใจและนำผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมตอไป 

1. แผนพัฒนานักศึกษาของสาขาวิชา 
2. งบประมาณและทรัพยากร 
ตางๆ ที่เก่ียวของ 
3. บันทึกกิจกรรมนักศึกษา 
4. แบบประเมินผลความพึงพอใจ 
   

3. แผนปรับปรุง
หลักสูตรใหได
มาตรฐานตาม
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

1. ประเมินการดำเนินงานของสาขา วิชาตามระบบ                    
และกลไกที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามตัวบงชี้ในองคประกอบ 
ที่เก่ียวของ 

  2. นำแผนการประเมินไปสูการกำหนดแนวทางในการ     
 พัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมายท่ีตั้งไว 

1. รายงานผลการประเมินการดำเนิน 
งานของสาขาวิชา 
2. รายงานการประเมินตนเองของ
สาขาวิชา 

4. แผนการจัดการ
เรียนรูที่พัฒนาจาก
การวิจัยหรือจาก
กระบวนการจัดการ
ความรูของสาขา 

1. สำรวจผลงานดานการสอน ดานการปฏิบัติ การวิจัยที ่
เปนจุดเดนของคณาจารยและนักศึกษาที่เก่ียวของกับ 
สาขาวิชา 
2. กำหนดประเด็นจากการสำรวจผล งานนำมาจัดการ 
ความรู 
3. นำองคความรูมาพิจารณาจัดการเรยีนรูหรือกิจกรรม 
นักศึกษา 
4. ประเมินผลความสำเร็จ ความพึงพอใจและนำผลการ 
ประเมินไปปรับปรุงแผนตอไป 

1. รายงานผลการสำรวจผลงานเดนท่ี 
เก่ียวของกับสาขาวิชา 
2. รายงานการจัดการความรูสาขาวิชา 
3. แบบวัดประเมินการเรียนรูของ
นักศึกษา 
4. แบบสำรวจความพึงพอใจของ 
นักศึกษา 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสรางหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ขอกำหนดตางๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  
วาดวยการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
  ไมมีภาคฤดูรอน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
  ไมม ี

2. การดำเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
  ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 
  ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม ของปถัดไป 
 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
  เปนผูสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา มีความถนัดทางวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพ
และจิตใจที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู และมีคณุสมบัตอ่ืินตามประกาศของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  
 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  
  2.3.1 ปญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเปนการเรียนท่ีมีรูปแบบแตกตางไป
จากเดิมท่ีคุนเคย  

2.3.2 มีสังคมกวางข้ึน ตองดูแลและรับผิดชอบตนเองมากข้ึน ตองมีการวางแผนการบริหารเวลาทั้ง
ในหองเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหเหมาะสม  

2.3.3 ทักษะทางดานภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ เปนตน 
 2.4 กลยุทธในการดำเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจำกัดของนักศึกษา ในขอ 2.3 
  2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม อบรมเร่ือง การวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย วิธกีารแบงเวลา การรับผิดชอบตนเอง 
  2.4.2 มอบหมายหนาท่ีอาจารยที่ปรึกษาใหแกอาจารยทุกคน ทำหนาที่ดูแล ตักเตือน ให
คำปรึกษาในดานวิชาการและแนะนำทางดานตางๆ 
  2.4.3 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในทักษะดานตาง ๆ โดยเฉพาะดานภาษาอังกฤษ 
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 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
  

ระดับชั้นป 2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปที่  1 60 60 60 60 60 
ชั้นปที่ 2 
ชั้นปที่ 3 
ชั้นปที่ 4 
ชั้นปที่ 5  

- 
- 
- 
- 

60 
- 
- 

60 
60 
- 
- 

60 
60 
60 
- 

60 
60 
60 
60 

รวม 60 120 180 240 300 
จำนวนนักศึกษาที่คาดวาจะสำเร็จการศึกษา - - - - 60 

  
 2.6 งบประมาณตามแผน  
   

หมวดเงิน ปงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

งบประมาณรายรับ 
1. งบประมาณเงินแผนดิน 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 
2. งบประมาณเงินรายได 3,480,000 3,480,000 3,480,000 3,480,000 3,480,000 

รวมรายรับ 3,960,000 3,960,000 3,960,000 3,960,000 3,960,000 
งบประมาณรายจาย 
1.  คาใชจายบุคลากร 1,590,000 1,685,400 1,786,524 1,893,715 2,007,338 
2.  คาใชสอย/คาวัสดุ 124,400 198,800 273,200 347,600 422,000 
3.  คาสาธารณูปโภค 60,000 63,600 67,416 71,461 75,749 
4. คาใชจายงานสนับสนุน 180,000 190,800 202,248 214,383 227,246 
5.  คาใชจายอ่ืน ๆ   18,000 36,000 54,000 72,000 90,000 

รวมรายจาย 1,972,400 2,174,600 2,383,388 2,599,159 2,822,333 

หมายเหตุ : ประมาณการคาใชจายตอหัวนักศึกษาตอหลักสูตร 58,000 บาท 

 2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบช้ันเรียน 
    แบบทางไกลผานสื่อส่ิงพิมพเปนหลัก 
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนส่ือหลัก 
      แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนส่ือหลัก (E-learning) 

        แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต 
        อ่ืนๆ (ระบุ)  …………………….. 
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 2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา   
  หลักเกณฑการเทียบโอนใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศมหาวิทยากาฬสินธุ 
เร่ือง การเทียบโอน  พ.ศ. 2559 และขอบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ วาดวยการศกึษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2559 

3. หลักสูตร และอาจารยผูสอน 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต แผนการเรียนปริญญาตรี 5 ป มีจำนวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 167 
หนวยกิตการเทียบโอนรายวิชาหรือเทียบโอนผลการเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ใหเปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ และขอบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และ
เกณฑอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  
 3.1 โครงสรางหลักสูตร 5 ป 
  3.1.1  จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 167 หนวยกิต 
  3.1.2  โครงสรางหลักสูตร 
     หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ป) ระดับปริญญาตรีมีสัดสวน
จำนวนหนวยกิตแยกตามหมวดวิชาและกลุมวิชาดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 32 หนวยกิต 
    1.1 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  10 หนวยกิต 
    1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร  7 หนวยกิต 
    1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร   7 หนวยกิต 
    1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตรวิทยาศาสตรและ 
         เทคโนโลยี 

 6 หนวยกิต 

    1.5 กลุมวิชากีฬาและนันทนาการ  2 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน                              ไมนอยกวา 129 หนวยกิต 
2.1 กลุมวิชาชีพครู  51 หนวยกิต 
 2.1.1 กลุมวิชาชีพครู  37 หนวยกิต 

 1) วิชาชีพครูบังคับ  34 หนวยกิต 
      2) วิชาชีพครูเลือก 
     2.1.2 กลุมวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ 

 3 
14 

หนวยกิต 
หนวยกิต 

2.2 กลุมวิชาเอก                                       ไมนอยกวา 78 หนวยกิต 
    2.2.1 กลุมวิชาเอก  68 หนวยกิต 
    2.2.2 กลุมวิชาการสอนวิชาเอก              6 หนวยกิต 
    2.2.3 กลุมวิชาเลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอน                  
            วิชาเอกเพิ่มเติม   4 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
รวม ไมนอยกวา 167 หนวยกิต 
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    3.1.3 รายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
ตำแหนงท่ี 1-2 หมายถึง กลุมศาสตรสาขาวิชา โดยมีความหมายดังตอไปน้ี 

GE กลุมศึกษาทั่วไป (General Education) 
SC กลุมวิทยาศาสตร (Science) 
EN กลุมวิศวกรรมศาสตร (Engineering) 
PH กลุมสาธารณสุขศาสตร (Public Health) 
AR กลุมศิลปศาสตร (Arts) 
BA กลุมบริหารธุรกิจ (Business Administration) 
AC กลุมบัญชี (Accountancy) 
PA กลุมรัฐประศาสนศาสตร (Public Administration) 
LA กลุมนิติศาสตร (Law) 
PS กลุมรัฐศาสตร (Political Sciences) 
AT กลุมสถาปตยกรรมศาสตร (Architecture) 
CA กลุมนิเทศศาสตร (Communication Art) 
ED กลุมศึกษาศาสตร (Education) 
ID กลุมอุตสาหกรรมศาสตร (Industry) 
IS กลุมสารสนเทศศาสตร (Information Science) 
VM กลุมสัตวแพทยศาสตร (Veterinary Medicine) 
AG กลุมเกษตรศาสตร (Agriculture) 

ตำแหนงท่ี 3-4 หมายถึง ลำดับสาขาวิชาในกลุมสาขา 
GE กลุมศึกษาท่ัวไป (General Education) 

01 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 
02 กลุมวิชามนุษยศาสตร  
03 กลุมวิชาสังคมศาสตร  
04 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
05 กลุมวิชากีฬาและนันทนาการ   

       X   X    -   X   X    X   -     X    X   X 
 1    2      3   4    5       6    7   8 

กลุมศาสตรสาขาวิชา 

ลำดับสาขาวิชา 

กลุมรายวิชา 

ปที่ควรศกึษา 
ลำดับรายวิชา 
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SC กลุมวิทยาศาสตร (Science) 
 00 พื้นฐานกลุมวิทยาศาสตร 

01 สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
02 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
03 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
04 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
05 สาขาวิชาการจัดการอนามัยส่ิงแวดลอมและสุขภาพชุมชน 

EN กลุมสาขาวิศวกรรมศาสตร (Engineering) 
00 พื้นฐานกลุมวิศวกรรมศาสตร 
01 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
02 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
03 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส 
04 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรแอนิเมชันและเกม 
05 สาขาวิชาเคร่ืองจักรกลเกษตร 

PH กลุมสาธารณสุขศาสตร (Public Heath) 
00 พื้นฐานกลุมสาธารณสุขศาสตร 
01 สาขาวิชาการจัดการสุขภาพทองถิ่นและชุมชน 

AR กลุมศิลปศาสตร (Arts) 
00 พื้นฐานกลุมศิลปศาสตร 
01 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
02 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล 
03 สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 
04 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
05 สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
06 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
07 สาขาวิชาการทองเที่ยว 

BA กลุมบริหารธุรกิจ (Business Administration) 
00 พื้นฐานกลุมบริหารธุรกิจ 
01 สาขาวิชาการจัดการ 
02 สาขาวิชาการตลาด 
03 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร 
04 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
05 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก 

AC กลุมบัญชี (Accountancy) 
00 พื้นฐานกลุมบัญชี 
01 สาขาวิชาการบัญชี 
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PA กลุมรัฐประศาสนศาสตร (Public Administration) 

00 พื้นฐานกลุมรัฐประศาสนศาสตร 
01 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

LA กลุมนิติศาสตร (Law) 
00 พื้นฐานกลุมนิติศาสตร 
01 สาขาวิชานิติศาสตร 
02 สาขาวิชากฎหมายมหาชน  
03 สาขาวิชากฎหมายระหวางประเทศ  

PS กลุมรัฐศาสตร (Political Sciences) 
 00 พื้นฐานกลุมรัฐศาสตร 

01 สาขาวิชาการปกครอง 
02 สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ 
03 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเมือง 

AT กลุมสถาปตยกรรมศาสตร (Architecture) 
 00 พื้นฐานกลุมสถาปตยกรรมศาสตร 

01 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 
CA กลุมนิเทศศาสตร (Communication Art) 
 00 พื้นฐานกลุมนิเทศศาสตร 

01 สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ED กลุมศึกษาศาสตร (Education) 
 00 พื้นฐานกลุมศึกษาศาสตร 

01 สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 
02 สาขาวิชาคณิตศาสตร 
03 สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
04 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
05 สาขาวิชาภาษาไทย 
06 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
07 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ID กลุมอุตสาหกรรมศาสตร (Industry) 
 00 พื้นฐานกลุมอุตสหากรรมศาสตร 

01 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
02 สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล 

IS กลุมสารสนเทศศาสตร (Information Sciences) 
 00 พื้นฐานกลุมสารสนเทศศาสตร 

01 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
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VM กลุมสัตวแพทยศาสตร (Veterinary Medicine) 
 00 พื้นฐานกลุมสัตวแพทยศาสตร 

01 สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย 
AG กลุมเกษตรศาสตร (Agriculture) 
 00 พื้นฐานกลุมเกษตรศาสตร 

01 สาขาวิชาพืชศาสตร 
02 สาขาวิชาสัตวศาสตร 
03 สาขาวิชาประมง 
04 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว 
05 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตยางพารา 
06 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
 

ตำแหนงท่ี 5 หมายถึง กลุมรายวิชาในสาขาวิชา โดยมีความหมายดังน้ี 
0 กลุมรายวิชาการศึกษาทั่วไป 
1 กลุมรายวิชาพ้ืนฐาน/กลุมวิชาแกน ป.โท 
2 กลุมรายวิชาชีพบังคับ/กลุมวิชาเอก 
3 กลุมวิชาชีพเลือก/กลุมวิชาเอกเลือก 
4 กลุมวิชาชีพเลือกเสรี/กลุมวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 
5 กลุมฝกประสบการวิชาชีพ 
6 กลุมรายวิชาวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระโครงงาน/โครงการ/การเรียนรู

ภาคปฏิบัติดานการจัดการธุรกิจคาปลีก 
7 กลุมรายวิชาสัมมนา 
 

ตำแหนงท่ี 6 หมายถึง ปท่ีควรศึกษา โดยมีความหมายดังนี ้
0 หมายถึง ไมระบุปการศึกษา 
1 หมายถึง ป 1 ของปริญญาตร ี
2 หมายถึง ป 2 ของปริญญาตร ี
3 หมายถึง ป 3 ของปริญญาตร ี
4 หมายถึง ป 4 ของปริญญาตร ี
5 หมายถึง ป 5 ของปริญญาตร ี
6 หมายถึง ป 6 ของปริญญาตร ี
7 หมายถึง ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
8 หมายถึง ระดับปริญญาโท 
9 หมายถึง ระดับปริญญาเอก 
 

ตำแหนงท่ี 7-8 หมายถึง ลำดับรายวิชาในกลุมวิชา 
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ช่ือรายวิชาและจำนวนหนวยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หนวยกิต 

 1.1 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 10 หนวยกิต ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 
  1) บังคับเรียน 2 รายวิชา 
  GE-010-001  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน           3(3-0-6) 
    Foundation English 
  GE-010-002 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร          3(3-0-6)
    Thai for Communication  
  2) เลือกเรียนตามความสนใจ 2 รายวิชา 
  GE-010-003 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร         3(3-0-6) 
    English for Communication 
  GE-010-004 สุนทรียภาพในภาษาไทย          2(2-0-4) 
    Aesthetics in Thai Language 
  GE-010-005 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการนำไปใช       2(2-0-4) 
    English Reading and Writing for Usage 
  GE-010-006 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคทั่วไป      2(2-0-4) 
    Reading and Writing English for General Purpose 
  GE-010-007 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารชีวิตประจำวัน        2(2-0-4) 
    Chinese for Daily Life Communication 
  GE-010-008 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจำวัน         2(2-0-4) 
    English for Communication in Daily Life 
  GE-010-009 การอานและเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ         2(2-0-4) 
    Academic English Reading and Writing 
  GE-010-010 ภาษาเวียดนามเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจำวัน       2(2-0-4) 
    Vietnamese for Communication in Daily Life 
  GE-010-011 ภาษาลาวเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจำวัน        2(2-0-4) 
    Laos for Communication in Daily Life 
  GE-010-012 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจำวัน        2(2-0-4) 
    Khmer for Communication in Daily Life 
 

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 7 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากวิชาตอไปนี้ 
   1) บังคับเรียน 1 รายวิชา 
   GE-020-001    จริยธรรมเพ่ือการดำรงชีวิต                   3(3-0-6) 
    Morality for Living 
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   2) เลือกเรียนตามความสนใจ 2 รายวิชา 
   GE-020-002 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต         2(2-0-4) 
    Aesthetics for Life 
   GE-020-003 การรูสารสนเทศ           2(2-0-4) 
    Information Literacy 
   GE-020-004    ภาวะผูนำและการจัดการ                  2(2-0-4) 
    Leadership and Management 
   GE-020-005    พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                  2(2-0-4) 
    Human Behavior and Self-Development 
   GE-020-006    คุณคาของมนุษยในการดำรงชีวิต         2(2-0-4) 
    Human Value and Living 
   GE-020-007    ภูมิปญญาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน         2(2-0-4) 
    Wisdom for Local Development 
   GE-020-008    การพัฒนาบุคลิกภาพ          2(2-0-4) 
    Personality Development 
 

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร 7 หนวยกิต ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 
  1) บังคับเรียน 1 รายวิชา 
   GE-030-001 พลวัตทางสังคมโลก                    3(3-0-6) 
    World Social Dynamics  
  2) เลือกเรียนตามความสนใจ 2 รายวิชา 
   GE-030-002    กฎหมายในชีวิตประจำวัน                  2(2-0-4) 
    Law in Daily Life 
   GE-030-003    พหุวัฒนธรรมศึกษา          2(2-0-4) 
    Multiculturalism Studies 
   GE-030-004    ประชาคมอาเซียนศึกษา          2(2-0-4) 
    ASEAN Community Studies 
   GE-030-005    กาฬสินธุศกึษา           2(2-0-4) 
    Kalasin Studies 
   GE-030-006 เพศวิถีศึกษา           2(2-0-4) 
    Sexuality Education 
   GE-030-007    จริยธรรมแหงพลเมือง          2(2-0-4) 
    Citizenship Ethics 
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1.4  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6 หนวยกิต ใหเลือกเรียนจากรายวิชา 
ตอไปนี้ 
  1) บังคับเรียน 1 รายวิชา 
   GE-040-001 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม                    2(1-2-3) 
    Life and Environment 
  2) เลือกเรียนตามความสนใจ 2 รายวิชา 
    GE-040-002   การคิดและการตัดสินใจ             2(1-2-3) 
    Thinking and Decision Making 
    GE-040-003   คณิตศาสตรเพ่ือชีวิต          2(1-2-3) 
    Mathematics for Life 
    GE-040-004   ทักษะและการรูสารสนเทศในยุคดจิิตัล        2(1-2-3) 
    Skills and Information Literacy in Digital Age 
    GE-040-005   เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน        2(1-2-3) 
    Information Technology for Work 
    GE-040-006 สมุนไพรไทยเพ่ือสุขภาพและความงาม        2(1-2-3) 
    Thai Herb for Health and Beauty  
    GE-040-007   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสรางสุข        2(1-2-3) 
    Science and Technology for Happiness 
 1.5  กลุมวิชากีฬาและนันทนาการ 2 หนวยกิต 
    GE-050-001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ              2(1-2-3) 
    Sport and Recreation for Health 
 

 2. หมวดวิชาชีพเฉพาะดาน ไมนอยกวา  129  หนวยกิต ลักษณะรายวิชา แบงออกเปน 2 กลุม คือ
หมวดวิชาชีพครู และหมวดวิชาเอก ดังนี้ 
  2.1 กลุมวิชาชีพครู   51 หนวยกิต แบงเปน 2 กลุมยอยคือ 

2.1.1   วิชาชีพครู  37 หนวยกิต  
1) กลุมวิชาชีพครูบังคับ 34 หนวยกิต                   
ED-002-101  ความเปนครู            3(2-2-5) 

To Be a Teacher 
ED-002-102  ปรัชญาทางการศึกษา           3(2-2-5) 

        Philosophy of Education 
ED-002-103  ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู                       2(1-2-3) 

     Language and Culture for Teachers 
ED-002-104  ภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศสำหรับครู         2(1-2-3) 

       Foreign Language and Culture for Teachers 
ED-002-205  จิตวิทยาและการแนะแนวสําหรับครู              3(2-2-5) 

   Psychology and Guidance  for Teachers 
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ED-002-206  การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร           3(2-2-5) 
                Curriculum Design and Development 

ED-002-207  การจัดการเรียนรูและการจัดการช้ันเรียน         3(2-2-5) 
                Learning Management and Classroom Management 

ED-002-208  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา        3(2-2-5) 
   Educational Innovation and Information Technology 

ED-002-309  การวัดและประเมินผลการเรียนรู           3(2-2-5) 
            Learning Measurement and Evaluation 

ED-002-310  การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา       3(2-2-5) 
                Education Administration and  Quality Assurance 

ED-002-311   ทักษะและเทคนิคการสอน         3(2-2-5) 
                 Teaching Skills and Techniques 
ED-002-412 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู         3(2-2-5) 

                Research for Learning Development 
    2) กลุมวิชาชีพครูเลือก ไมนอยกวา  3  หนวยกิต 

ED-003-313  สัมมนาปญหาการศกึษา          3(2-2-5)   
        Seminar on Educational Problems 

ED-003-314  การจัดกิจกรรมรวมหลักสูตร            3(2-2-5)  
       Co-curriculum Activity  
ED-003-315  การใชและการบำรุงรักษาอุปกรณเทคโนโลยีการศึกษา       3(2-2-5) 

        Operation and Maintenance of Educational  
 Technology Equipment 

ED-003-316  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศกึษา         3(2-2-5)   
       Information Technology in Education 
ED-003-317  การผลิตและนำเสนอมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา       3(2-2-5) 
        Production and Presentation of Educational Multimedia  
ED-003-318  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน        3(2-2-5) 

        Computer-Assisted Instruction Development 
ED-003-319  การสรางแบบทดสอบ          3(2-2-5) 
       Test Construction 
ED-003-320  การวัดจิตพิสัย           3(2-2-5) 
       Measurement of Affective Domain 
ED-003-321  การประเมินผลการเรียนดานการปฏิบัติ         3(2-2-5) 
       Performance Evaluation 
ED-003-322 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู         3(2-2-5)  

Research and Development of Learning Innovation 
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ED-003-323 วิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือพัฒนาการเรียนรู         3(2-2-5) 
Qualitative Research for Learning Development  

ED-003-324 การสรางเคร่ืองมือวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู        3(2-2-5)  
Construction of Research Instruments for Learning         
Development  

ED-003-325  โปรแกรมประยุกตดานสถิติและวิจัย        3(2-2-5) 
        Statistical Packages for Research 

ED-003-326 โปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือการวิจัย         3(2-2-5) 
      Computer Programs for Research  
ED-003-327  จิตวิทยาเด็กและวัยรุน          3(2-2-5) 

        Child and Adolescent Psychology  
ED-003-328  บุคลิกภาพและการปรับตัว         3(2-2-5) 

                Personality and Adaptation  
ED-003-329 ทฤษฎีและเทคนิคการใหคำปรึกษาในสถานศึกษา       3(3-0-6) 

   Theories and Techniques of Counseling in  
   Educational Institution 

ED-003-330  ทักษะการปรึกษาเบ้ืองตนและการปรึกษารายบุคคล       3(2-2-5)   
                 Basic Counseling Skills and Individual Counseling 

ED-003-331  เทคนิคกลุมในการปรึกษา          3(2-2-5) 
  Group Techniques in Counseling 
ED-003-332  การศึกษาแบบเรียนรวม           3(2-2-5) 
       Inclusive Education 
ED-003-333  พลศึกษาและสุขศึกษาสำหรับครู          2(1-2-3) 

        Physical Education and Health Education for Teachers  
ED-003-334   ผูกำกับลูกเสือ–เนตรนาร–ี ยุวกาชาด         2(1-2-3) 

         Unit leaders of Boy– scouts, Girl–scouts and Girl–guides 
   2.1.2 กลุมวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ 14 หนวยกิต 

*ED-005-435  การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1         1(60) 
                Practicum 1 
*ED-005-436  การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2          1(60) 
                Practicum 2  
ED-005-537 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1       6(360) 
             Internship 1 
ED-005-538 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      6(360) 

              Internship 2   
*เปนรายวิชาในกลุมวิชาชีพครูบังคับ 
 



20 
 

  2.2 กลุมวิชาเอก 78  หนวยกิต ประกอบดวย 3 กลุมยอยดังนี ้
   2.2.1 กลุมวิชาเอก  68  หนวยกิต ดังนี้ 
 ED-042-101   การศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6) 
                               Early Childhood Education 
                      ED-042-102   บุคลิกภาพสำหรับครูปฐมวัย             2(1-2-3) 
                            Personality for Early Childhood Teachers 
  ED-042-103 จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดเูดก็ปฐมวัย         3(3-0-6) 
                    Early Childhood Psychology Development and  
    Child Rearing 
  ED-042-104  เพลง ดนตรีและการเคล่ือนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย             3(2-2-5) 
             Songs Music and Movements for Young Children 
  ED-042-201  ภาษาและการรูหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย                       3(2-2-5) 
                    Language and Literacy for Young Children 
  ED-042-202    สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย                      3(2-2-5) 
                    Health education and Physical Education for  
    Young Children 
  ED-042-203  นิทานและหุนสำหรับเด็กปฐมวัย                                        2(1-2-3) 

                   Stories and Puppets for Young Children 
   ED-042-204    สังคมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย                3(2-2-5) 

                    Social Study for Young Children 
  ED-042-205    ศิลปะสรางสรรคสำหรับเด็กปฐมวัย                           2(1-2-3) 
                    Creative Arts for Young Children 
  ED-042-206    วิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย                 3(2-2-5) 

                   Science for Young Children 
  ED-042-301   คณิตศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
         Mathematics for Young Children 
      ED-042-302    การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย         3(2-2-5) 

   Assessment of Young Children Development 
  ED-042-303    หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย          3(2-2-5) 

   Early Childhood Curriculum 
  ED-042-304    โรคเด็กและการปองกันสุขภาพอนามัยเบื้องตนสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 

    Disease Prevention and Primary Health Care for 
     Young Children 
  ED-042-305   พหุวัฒนธรรมและภูมิปญญาสำหรับการพัฒนาเด็กปฐมวัย      2(1-2-3) 
    Multiculture and Folk Wisdom for Early Childhood  
    Development 
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  ED-042-306    นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย         3(2-2-5) 
                    Innovation of Early Childhood Education 
  ED-042-307 การศึกษาพฤติกรรมและธรรมชาติการเรียนรูของเด็กปฐมวัย       2(1-2-3)                                    
                    Behaviors and Nature of Learning of  Young Children 
  ED-042-308    หนังสือและวรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย                  2(1-2-3) 

      Books and Literature works for Young Children 
 ED-042-401    การจัดการชั้นเรียนและสภาพแวดลอมสำหรับเด็กปฐมวัย           2(1-2-3) 

                       Classroom and Environmental Management for  
    Young Children 

  ED-042-402   การเลนและสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย                                      2(1-2-3) 
                    Play and Materials for Young Children 
  ED-042-403   การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 1                                        2(1-2-3)                                         
                    Early Childhood Educational Research 1 
  ED-042-404   การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 2                                    2(1-2-3)                                         
            Early Childhood Educational Research 2 
  ED-042-405 ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 
                   Thinking Skills for Young Children 
  ED-042-406    การประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย       2(1-2-3) 

   Quality Assurance in Early Childhood Education 
          ED-042-407    การจัดและบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 

    Administration and Management of Early childhood 
    Development  institutes 

  ED-042-408  การใหความรูแกผูปกครองของเด็กปฐมวัย                           2(1-2-3) 
                    Knowledge for Parents of Young Children 
   ED-042-409   การศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กปฐมวัย 2(2-0-4)  

   Inclusive Education for Young Children 
  ED-042-410   การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย                                       2(1-2-3) 
                              Seminar on Early Childhood Education 
 

  2.2.2 กลุมวิชาการสอนวิชาเอก  เรียนทุกรายวิชา  6  หนวยกิต 
  ED-042-309    การจัดการศึกษาสำหรับเด็กวัยแรกเกิด-3 ป                   3(2-2-5) 
                   Experience Provision for Children under   
   3 Years Old 
           ED-042-310    การจัดประสบการณสำหรับเด็กอาย ุ3-5 ป       3(2-2-5) 
                             Experience Provision for Children 3-5 Years Old 
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            2.2.3 กลุมวิชาเลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม  
             เรียนไมนอยกวา 4 หนวยกิต 
 ED-043-401 โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)

  Nutrition for Young Children 
  ED-043-402 ภาษาอังกฤษและการรูหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย                    2(2-0-4) 
                             English Language and Literacy for Young Children 

  ED-043-403   สิ่งแวดลอมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 
   Environmental  Education for Young Children 

  ED-043-404    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 
  Philosophy of Sufficiency  Economy for Young Children 

  ED-043-405    เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเด็กปฐมวัย  2(1-2-3) 
        Information  Technology for  Young Children 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต  เรียนไมนอยกวา 6  หนวยกิต 
     เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ และตองไมเปน
รายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรและไมซ้ำกับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแลว 
 
  3.1.4 แผนการศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย แผนการเรียน  5  ป   

ปการศึกษาท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 

 
รายวิชาที่ตอง

เรียนกอน 

หนวยกิต 
(ทฤษฎ-ี

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 

GE-010-001 
 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุมวิชามนุษยศาสตร 

GE-020-001 จริยธรรมเพ่ือการดำรงชีวิต 
 

 3(3-0-6) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุมวิชากีฬาและนันทนาการ 

GE-050-001  กีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ 
 

 2(1-2-3) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุมวิชาสังคมศาสตร 

Xx-xxx-xxx วิชาศึกษาทั่วไปสังคมศาสตรเลือก 1  2(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 
กลุมวิชาชีพครูบังคบั 

ED-002-102 
ED-002-104 

ปรัชญาทางการศึกษา 
ภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ
สำหรับคร ู

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

หมวดวิชาเฉพาะดาน 
กลุมวิชาเอก 

ED-042-101 
ED-042-102 

การศึกษาปฐมวัย 
บุคลิกภาพสำหรับครูปฐมวยั 

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

  รวม 20 หนวยกิต 
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ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 

 
รายวิชาที่ตอง

เรียนกอน 

หนวยกิต 
(ทฤษฎ-ี

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 

GE-010-002 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
Xx-xxx-xxx วิชาศึกษาทั่วไปภาษาและการสื่อสาร

เลือก 1 
 2(x-x-x) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุมวิชาสังคมศาสตร 

GE-030-001 
 

พลวัตทางสังคมโลก 
 

 3(3-0-6) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุมวิชาคณติศาสตร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 
GE-040-001 

 

 
ชีวติกับสิ่งแวดลอม 
 

  
2(1-2-3) 

 
หมวดวิชาเฉพาะดาน 
กลุมวิชาชีพครูบังคบั 

ED-002-101 
ED-002-103 

ความเปนครู  
ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู              

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

หมวดวิชาเฉพาะดาน 
กลุมวิชาเอก 

ED-042-103 
 

ED-042-104 

จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรม
เลี้ยงดเูดก็ปฐมวัย 
เพลง ดนตรีและการเคลื่อนไหว
สำหรับเด็กปฐมวยั 

 3(3-0-6) 
 

3(2-2-5)  
 

รวม 21 หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 

 
รายวิชาที่ตอง

เรียนกอน 

หนวยกิต 
(ทฤษฎ-ี

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 

Xx-xxx-xxx วิชาศึกษาทั่วไปภาษาและการสื่อสาร
เลือก 2 

 2(x-x-x) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุมวิชาสังคมศาสตร 

Xx-xxx-xxx วิชาศึกษาทั่วไปสังคมศาสตรเลือก 2  2(x-x-x) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุมวิชาคณติศาสตร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

Xx-xxx-xxx วิชาศึกษาทั่วไปคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยเีลือก 1 

 2(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 
กลุมวิชาชีพครูบังคบั 

ED-002-207 
 

ED-002-208 

การจัดการเรยีนรูและการจัดการ 
ชั้นเรียน 
นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ      
ทางการศึกษา 

 3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 
กลุมวิชาเอก 

ED-042-201 
 

ED-042-202 
 

ED-042-203 

ภาษาและการรูหนังสือสำหรับ 
เด็กปฐมวัย 
สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับ 
เด็กปฐมวัย    
นิทานและหุนสำหรับเด็กปฐมวยั                                      

 3(2-2-5)  
 

3(2-2-5)  
 

2(1-2-3)  
 

รวม 20 หนวยกิต 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 

 
รายวิชาที่ตอง

เรียนกอน 

หนวยกิต 
(ทฤษฎ-ี

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุมวิชามนุษยศาสตร 

Xx-xxx-xxx วิชาศึกษาทั่วไปมนุษยศาสตรเลือก 1  2(x-x-x) 
Xx-xxx-xxx วิชาศึกษาทั่วไปมนุษยศาสตรเลือก 2  2(x-x-x) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุมวิชาคณติศาสตร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

Xx-xxx-xxx วิชาศึกษาทั่วไปคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยเีลือก 2 

 2(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 
กลุมวิชาชีพครูบังคบั 

ED-002-205 
ED-002-206 

จิตวิทยาและการแนะแนวสําหรับคร ู
การออกแบบและพัฒนาหลักสตูร   

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

หมวดวิชาเฉพาะดาน 
กลุมวิชาเอก 

 

ED-042-204 
ED-042-205 
ED-042-206 

สังคมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 
ศิลปะสรางสรรคสำหรับเด็กปฐมวยั 
วิทยาศาสตรสำหรับเดก็ปฐมวัย  

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

  รวม 20 หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 

 
รายวิชาที่ตอง

เรียนกอน 

หนวยกิต 
(ทฤษฎ-ี

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง 

หมวดวิชาเฉพาะดาน  
กลุมวิชาชีพครูบังคบั 

ED-002-310 การบริหารการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 3(2-2-5) 

ED-002-311 ทักษะและเทคนิคการสอน  3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะดาน 

กลุมวิชาเอก 
ED-042-301 
ED-042-302 
ED-042-303 
ED-042-304 

 
ED-042-305 

 

คณิตศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย 
การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวยั 
หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย 
โรคเด็กและการปองกันสุขภาพอนามัย
เบ้ืองตนสำหรับเด็กปฐมวยั   
พหุวัฒนธรรมและภมิูปญญา 
สำหรับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

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

 
2(1-2-3) 

 
หมวดวิชาเฉพาะดาน 

กลุมวิชาการสอนวิชาเอก 
ED-042-309 การจัดการศึกษาสำหรับเด็ก 

วัยแรกเกิด-3 ป 
 3(2-2-5) 

 
รวม 22 หนวยกิต 

 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

 หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 

 
รายวิชาที่ตอง

เรียนกอน 

หนวยกิต 
(ทฤษฎ-ี

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 
กลุมวิชาชีพครูบังคบั 

ED-002-309 
ED-002-412 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู  
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

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

หมวดวิชาเฉพาะดาน 
กลุมวิชาชีพครูเลือก 

Xx-xxx-xxx วิชาชีพครูเลือก 1  3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 
กลุมวิชาเอก 

ED-042-306 
ED-042-307 

 
ED-042-308 

นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาพฤติกรรมและธรรมชาต ิ
การเรยีนรูของเด็กปฐมวยั 
หนังสือและวรรณกรรมสำหรับ 
เด็กปฐมวัย 

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

 
2(1-2-3) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 
กลุมวิชาการสอนวิชาเอก ED-042-310 การจัดประสบการณสำหรับเด็ก 

อายุ 3-5 ป 
 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสร ี Xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1  3(x-x-x) 

รวม 22 หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 4 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 

 
รายวิชาที่ตอง

เรียนกอน 

หนวยกิต 
(ทฤษฎ-ี

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 
กลุมวิชาประสบการณ 

วิชาชีพครู 

 
ED-005-435 

 
การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 

  
1(60) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 
กลุมวิชาเอก 

ED-042-401 
 

ED-042-402 
ED-042-403 
ED-042-405 

การจัดการชั้นเรียนและ
สภาพแวดลอมสำหรับเด็กปฐมวยั   
การเลนและสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย 
การวิจัยทางการศึกษาปฐมวยั 1 
ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวยั 

 2(1-2-3) 
 

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

หมวดวิชาเฉพาะดาน 
กลุมเลือกวิชาเอก Xx-xxx-xxx วิชาเลือกวิชาเอก 1  2(x-x-x) 

หมวดวิชาเลือกเสร ี Xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2  3(x-x-x) 
รวม 14 หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 

 
รายวิชาที่ตอง

เรียนกอน 

หนวยกิต 
(ทฤษฎ-ี

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 
กลุมวิชาประสบการณ 

วิชาชีพครู 

ED-005-436 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2   ED-005-435 
การปฏิบัติงาน
วิชาชีพครู 1 

1(60) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 
กลุมวิชาเอก 

ED-042-404 
 
 
 

ED-042-406 
ED-042-407  

 
ED-042-408 

 
ED-042-409 

 
ED-042-410 

การวิจัยทางการศึกษาปฐมวยั 2 
 
 
 
การประกันคณุภาพการศึกษาปฐมวยั 
การจัดและบรหิารสถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัย  
การใหความรูแกผูปกครอง 
ของเด็กปฐมวัย 
การศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับ 
เด็กปฐมวัย 
การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย                                       

ED-042-403
การวิจัยทาง
การศึกษา
ปฐมวัย 1 

 
 

2(1-2-3) 
 
 
 

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

 
2(1-2-3) 

 
2(2-0-4) 

 
2(1-2-3) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 
กลุมเลือกวิชาเอก Xx-xxx-xxx วิชาเลือกวิชาเอก 2   

2(x-x-x) 

รวม 16 หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี  5 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 

 
รายวิชาที่ตอง

เรียนกอน 

หนวยกิต 
(ทฤษฎ-ี

ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 
กลุมวิชาประสบการณ 

วิชาชีพครู 
ED-005-537 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

ED-005-436  
การปฏิบัติงาน
วิชาชีพครู 2 

 
6(360) 

รวม 6 หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
รายวิชาที่ตอง

เรียนกอน 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิ
ศึกษาดวยตนเอง 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 
กลุมวิชาประสบการณ 

วิชาชีพครู ED-005-538 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

ED-005-537 
การปฏิบัต ิ
การสอนใน

สถานศึกษา 1 

 
6(360) 

รวม 6 หนวยกิต 
  3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 

 1. หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป  32 หนวยกิต 
  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  10 หนวยกิต  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 
  บงัคับเรียน 2 รายวิชา 
  GE-010-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 
     Foundation English 

การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจำวันดวยการฟง พูด อาน และเขียน
เก่ียวกับการบรรยาย ส่ิงที่ ทำอยู เป นประจำ การเล าเรื่องที่ เกิด ข้ึนในอดีต              
การบรรยายแฟชันและรูปแบบการแต งตั ว   การเล าป ระสบการณ ชี วิ ต                 
การเปรียบเทียบส่ิงที่มนุษยและธรรมชาติสรางข้ึน  การอภิปรายเก่ียวกับการบริหาร
เวลา 
Use of English language for daily communication through listening, 
speaking, reading and writing about describing permanent situation; 
telling personal story from the past; describing fashion and clothing 
style; telling life experience; comparing natural and human-made 
thing; discussing about time management. 
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  GE-010-002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
     Thai for Communication 

ความรูพ้ืนฐานการใชภาษาไทย  ทักษะการใชภาษาดานการพูด การฟง การอาน
และการเขียน เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการศึกษาหาความรู และการส่ือสารใช
ชีวิตประจำวันอยางมีประสิทธิภาพ 
Basic knowledge of Thai usage; skills in speaking, listening, reading and 
writing; as a tool for effective study and daily life communication. 

  
 เลือกเรียนตามความสนใจ 2 รายวิชา 
  GE-010-003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
     English for Communication 

ทักษะการพูด การฟง การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนทักษะการพูด
และการฟง  การเลือกใชภาษาที่เหมาะสมและสุภาพในการสนทนา  สำนวนภาษาที่
เหมาะสม  โครงสรางไวยากรณพ้ืนฐานเพ่ือการติดตอส่ือสารในสถานการณตาง ๆ 
ในชีวิตประจำวัน และในสถานท่ีทำงานจริงอยางมีประสิทธิภาพ 
English language skills in speaking, listening, reading, and writing, with 
an emphasis on speaking and listening skills; selection of an 
appropriate and polite language for conservation; appropriate idiom; 
basic grammar structure for effective communication in various daily 
life situation and in working place. 

   
  GE-010-004 สุนทรียภาพในภาษาไทย 2(2-0-4) 

Aesthetics in Thai Language 
ความหมายและความสำคัญของสุนทรียภาพทางภาษา  กลวิธีการสรางสรรคและ
ส่ือสารภาษาที่มีสุนทรียภาพในคำและสุนทรียภาพในรูปแบบ  งานเขียน 
เชิงสรางสรรคทั้งรอยแกวและรอยกรอง 
Meaning and importance of language aesthetics; strategy of creation 
and communication with words and format aesthetics; creative writing 
both in prose and poetry. 
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  GE-010-005 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการนำไปใช 2(2-0-4) 
English Reading and Writing for Usage 
ทักษะการใชภาษาอังกฤษผานการเรียนรูจากส่ือตาง ๆ ที่ถูกใชในการซื้อขายสินคา
การทำธุรกรรมทางการเงิน การเดินทางทองเที่ยว และการสงการดในโอกาสตาง ๆ
โดยเนนการใชทักษะการอานและการเขียนเพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการติดตอสื่อสาร
ในชีวิตประจำวันไดอยางมีประสิทธภิาพ 
English using skills through various media used in shopping, banking, 
traveling, and card sending with an emphasis on reading and writing 
skills as a tool for effective daily life communication. 
 

  GE-010-006 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคท่ัวไป 2(2-0-4) 
Reading and Writing English for General Purpose 
การอานและตีความขอความจากสื่อตาง ๆ โดยใชกลวิธีการเดาความหมายจากการ
สรางคำ ตัวช้ีแนะในบริบท การใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย การอานคำแนะนำ 
ปายสัญลักษณ ฉลากยา และผลิตภัณฑ การเขียนแนะนำตนเอง และผูอ่ืน การเขียน
เพ่ือการสมัครงาน 
Reading and interpreting of message from various source using a 
meaning guess technique from contextual word; usage of English-Thai 
dictionary; reading instruction, sign, drug and product label; writing 
about one-self and others introduction; writing for job application. 
 

  GE-010-007 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารชีวิตประจำวัน 2(2-0-4) 
Chinese for Daily Life Communication 
ระบบสัทอักษรจีน  ความสัมพันธระหวางสัทอักษรจีนกับตัวอักษรจีน ไวยากรณจีน 
คำศัพท  และรูปแบบประโยคที่ เก่ียวของกับคนทักทาย ครอบครัวของฉัน            
การซื้อของ การบอกเวลา การทำงาน และกิจกรรมชื่นชอบ ฝกการใชภาษาจีน 
Chinese phonetic system; relationship between Chinese phonetics and 
alphabet; Chinese grammar, vocabulary and sentence format related 
to greeting, my family, shopping, time telling, working and favorite 
activity. 
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  GE-010-008 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4) 
English for Communication in Daily Life 
การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจำวันในระดับที่สูงข้ึนดวยการฟง พูด 
อาน และเขียนเก่ียวกับการบรรยายบุคลิกภาพ  การอภิปรายปญหาส่ิงแวดลอมและ
แนวทางแกไข  การอภิปรายสัมพันธภาพที่ดี  การบรรยายคุณสมบัติที่นำไปสู
ความสำเร็จ  การพูดคุย เก่ียวกับแนวดนตรีและบทเพลงในความทรงจำ              
การอภิปรายการทองเท่ียวที่ช่ืนชอบ 
Usage of English language for daily communication at a higher level 
through listening, speaking, reading, and writing about people’ s 
personality; discussing environmental problem and solution; discussing 
good relationship; describing quality for success; talking about music 
and memorable song; discussing travel preference. 

 
  GE-010-009 การอานและเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2(2-0-4) 

Academic English Reading and Writing  
การอานเพื่อความเขาใจและการเขียนยอหนาในหัวขอเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล
ครอบครัว สิ่งของในบาน โฆษณาสินคา การบริการอาหาร กิจกรรมในเวลาวาง และ
สถานที่นาสนใจ 
Comprehension reading and paragraph writing on topic related to 
personal profile, family and items at home, product advertisement, 
food service; free-time activity, and interesting place.  

 
GE-010-010 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4) 

Vietnamese for Communication in Daily Life 
ระบบสัทอักษรเวียดนาม ความสัมพันธระหวางสัทอักษรกับตัวอักษรเวียดนาม 
ไวยากรณเวียดนาม คำศัพท และรูปแบบประโยคที่ เก่ียวของกับการทักทาย 
ครอบครัวของฉัน การซื้อของ การบอกเวลา การทำงาน และกิจกรรมที่ช่ืนชอบ  
Vietnamese phonetic system, relationship between Vietnamese 
phonetics and alphabet, Vietnamese grammar, vocabulary and 
sentence format related to greeting, my family, shopping, time telling, 
working and favorite activity. 
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  GE-010-011 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4) 
Laos for Communication in Daily Life 
ระบบสัทอักษรลาว ความสัมพันธระหวางสัท อักษรลาวกับตัว อักษรลาว       
ไวยากรณ ลาว คำศัพท  และรูปแบบประโยค ท่ี เก่ียวของกับการทั กทาย         
ครอบครัวของฉัน การซื้อของ การบอกเวลา การทำงาน และกิจกรรมท่ีชื่นชอบ 
Laos phonetic system, relationship between Laos phonetics and 
alphabet, Laos grammar, vocabulary and sentence format related to 
greeting, my family, shopping, time telling, working and favorite 
activity. 

 
  GE-010-012 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4) 

Khmer for Communication in Daily Life 
ระบบสัทอักษรเขมร ความสัมพันธระหวางสัทอักษรเขมรกับตัวอักษรเขมร 
ไวยากรณ เขมร คำศัพท  และรูปแบบประโยค ท่ี เก่ียวของกับการทั กทาย      
ครอบครัวของฉัน การซื้อของ การบอกเวลา การทำงาน และกิจกรรมที่ช่ืนชอบ
Khmer phonetic system, relationship between Khmer phonetics and 
alphabet, Khmer grammar, vocabulary and sentence format related to 
greeting, my family, shopping, time telling, working and favorite 
activity. 
 

  กลุมวิชามนุษยศาสตร  7 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากวิชาตอไปนี ้
  บังคับเรียน 1 รายวิชา  
  GE-020-001 จริยธรรมเพื่อการดำรงชีวิต 3(3-0-6) 

Morality for Living 
ความหมายและบอกชนิดของจริยธรรมในทัศนะของปรัชญา ศาสนา ทั้งตะวันออก 
และตะวันตก  ปรัชญาความจริงของชีวิต โดยเนนจริยธรรมตามแนวศาสนาพุทธ 
คริสต อิสลาม พราหมณ-ฮินดู ฯลฯ การพัฒนาคุณภาพชีวิตใหมีคุณคาโดยเนนการ
พัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนางาน 
Meaning and origin of morality in philosophy and religious point of 
view both Eastern and Western philosophy; truth of life focusing on 
morality according to Buddhism, Christianity, Islam, Brahmanism-
Hinduism etc; life quality improvement with valuing focusing on self, 
people and work improvement. 
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  เลือกเรียนตามความสนใจ 2 รายวิชา 
  GE-020-002 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต 2(2-0-4) 

Aesthetics for Life 
คุณคาทางสุนทรียศาสตรดานดนตรี นาฏศิลป และศิลปะ เพ่ือใหเกิดจิตใจที่ดีงาม 
จากการสัมผัสและการรับรูศาสตรแตละแขนง  ซึ่งนำมาดวยความชื่นชมคุณคา
สุนทรียภาพ 
Aesthetic values in music, classical dance and arts for building virtuous 
mind through feeling and perception of each discipline resulting in an 
appreciation of aesthetic value. 

 
  GE-020-003 การรูสารสนเทศ 2(2-0-4) 

Information Literacy 
แนวคิดและความสำคัญของการรูสารสนเทศกับการศึกษา  กระบวนการพัฒนา
ทักษะการเรียนรูสารสนเทศ การคัดเลือกแหลงและทรัพยากรสารสนเทศ          
การสืบคนสารสนเทศ การประเมินคุณคาของสารสนเทศ การวิเคราะหและ
สังเคราะหสารสนเทศ การเรียบเรียงและนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ 
Concept and importance of information literacy with education; 
process development of information literacy skill; selecting source of 
information; information searching; evaluation of information value; 
information analysis and synthesis; information composition and 
presentation in various formats. 
 

  GE-020-004 ภาวะผูนำและการจัดการ 2(2-0-4) 
Leadership and Management 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนำ บุคลิกภาพ ลักษณะและบทบาทผูนำ        
การสรางที มงานและการทำงาน เป นทีม  ห ลักการและทฤษฎีการจัดการ               
การจัดตนเอง การจัดการภาวะวิกฤต การจัดการการเปล่ียนแปลง การจัดการ   
ความขัดแยง การจัดการเชิงกลยุทธ แนวทางการพัฒนาภาวะผูนำและการจัดการ 
Concept and theory of leadership; personality, characteristic and role 
of a leader; team building and working; management principle and 
theory; self-management; crisis management; change management; 
conflict management; strategic management; guide-line for leadership 
development and management. 
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  GE-020-005 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 2(2-0-4) 
Human Behavior and Self-Development 
ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย สาเหตุและปจจัยแหงพฤติกรรม 
แนวคิดในการพัฒนาตนเพ่ือการทำงานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข ศิลปะในการ
สรางมนุษยสัมพันธ การติดตอส่ือสารและอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 
Meaning, concept and theory of human behavior; cause and factor of 
behavior; concept of self-development for happy working with others; 
arts of human relation building; communication and happily social co-
existence. 

 
  GE-020-006 คุณคาของมนุษยในการดำรงชีวิต 2(2-0-4) 

Human Value and Living 
ความหมายชองชีวิตและพัฒนาการของมนุษย แนวความคิด ความเช่ือ และความมี
เหตุผลของมนุษย คุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต เอกลักษณของวัฒนธรรม
และมารยาทไทย ภูมิปญญาทองถ่ิน และเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตอยางมี
ความสุข 
Meaning of life and human development; concept, belief, and human 
reasoning; moral, ethics of living; Thai culture and manner identity; 
local wisdom and sufficiency economy for happy living. 
 

  GE-020-007 ภูมิปญญาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 2(2-0-4) 
Wisdom for Local Development 
แนวคิดและความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับภูมิปญญา  ภูมิปญญาทองถ่ินกับการดำรงชีวิต  
ภูมิปญญาทองถิ่นกับการพัฒนาของชุมชน  ภูมิปญญาทองถิ่นกับผลกระทบ       
ทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตน  การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นสูสากล 
Concept and basic knowledge of wisdom; local wisdom and living; 
local wisdom and community development; local wisdom and impact 
of society and globalization; development of local wisdom for 
internationalization. 
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  GE-020-008 การพัฒนาบุคลิกภาพ 2(2-0-4) 
Personality Development 
ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับบุคลิกภาพ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ 
เทคนิควิธีปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรูเก่ียวกับตนและการพัฒนาตนเอง  สุขภาพจิต
และการปรับตัว ความงดงามแหงบุคลิกภาพ  
Meaning, concept, and theory of personality; factor influencing 
personality; technique and method of personality improvement; self-
perception and self-development; mental health and improvement; 
beauty of personality. 

 
  กลุมวิชาสังคมศาสตร 7 หนวยกิต ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี ้
  บงัคับเรียน 1 รายวิชา 
  GE-030-001 พลวัตทางสังคมโลก  3(3-0-6) 

World Social Dynamics 
วิวัฒนาการทางดานสังคม วัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ และระบอบการเมืองการ
ปกครองของโลก สถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบตอสังคมไทยและ   
สังคมโลก การปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
Evolution of society, culture, economic system, and politics in the 
world; changing situation affecting Thai and world society; adjustment 
of one-self in the changing of the world. 
 

  เลือกเรียนตามความสนใจ 2 รายวิชา 
  GE-030-002  กฎหมายในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4) 

Law in Daily Life 
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป หลักกฎหมายเก่ียวกับลักษณะบุคคล ทรัพย 
ครอบครัวและมรดก เอกเทศสัญญาชีวิตประจำวัน พินัยกรรม กระบวนการยุติธรรม
เบื้องตน หลักกฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรมทางอาญา สิทธิมนุษยชน 
Basic knowledge about general law; legal principle of person property, 
thing, family, and legacy; contract in daily life; basic justice procedure; 
criminal principle; criminal justice procedure; human right. 
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  GE-030-003 พหุวัฒนธรรมศึกษา 2(2-0-4) 
Multiculturalism Studies 
ความหมายและความสำคัญของวัฒนธรรม  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอีสาน วัฒนธรรม
ภาคเหนือและวัฒนธรรมภาคใต  การวิเคราะหการเปล่ียนแปลงทางสังคม และ
กระแสโลกาภิวัตนที่มีผลกระทบตอวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของมนุษย 
Meaning and importance of culture, cultural diversity, Eastern and 
Western culture, Thai culture, Isan culture, northern and southern 
culture; analysis of change in society and globalization affecting 
culture and human way of life. 

 
  GE-030-004 ประชาคมอาเซียนศึกษา 2(2-0-4) 

ASEAN Community Studies 
แนวคิดและหลักการของประชาคมเอาเซียน เปาหมายและยุทธศาสตรของอาเซียน  
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และวัฒนธรรมของประเทศ
สมาชิก ขอดีและขอดอยของการรวมเปนสมาชิกของอาเซียน การปรับตัวของไทย
เพ่ือรองรับการเปนสมาชิกของอาเซียน 
Concept and principle of ASEAN member; goal and strategy of ASEAN; 
politics, governance, economy, society, education, and culture of 
ASEAN countries; advantage and disadvantage of being as ASEAN 
member; Thailand adaptation for being as ASEAN countries. 

 
  GE-030-005 กาฬสินธุศึกษา 2(2-0-4) 

Kalasin Studies 
ประวัติความเปนมาของกาฬสินธุ ประเพณี วัฒนธรรม อาชีพ รายได และเศรษฐกิจ 
ภูมิปญญาทองถิ่น แหลงทองเที่ยวและโบราณสถาน ปญหาและแนวทางแกปญหา
ดานเศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ บทบาทมหาวิทยาลัยกาฬสินธุในการพัฒนา
ทองถ่ิน 
History and background of Kalasin; tradition culture, income and 
economy; local wisdom; tourism attractive site and historical place; 
problem and solution of Kalasin economy; Kalasin University’s role for 
local development. 
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  GE-030-006 เพศวิถีศึกษา 2(2-0-4) 
Sexuality Education 
แนวคิดและความสำคัญของเพศวิถี  อนามัยเจริญพันธุ  พัฒนาการทางเพศ 
สุขอนามัยของวัยเจริญพันธุ และการดูแลสุขภาพตามชวงวัยอายุ คานิยมและความ
หลากหลายทางเพศ สัมพันธภาพระหวางบุคคล สถานภาพและสถาบันครอบครัว 
ทักษะการตอรองและการสื่อสารตามเพศ พฤติกรรมเสี่ยงตามเพศ การปองกัน
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ การเขาถึงแหลงบริการสุขภาพที่เปนมิตร อิทธิพลของ   
ส่ือสังคม และวัฒนธรรมท่ีมีผลกระทบตอเพศวิถ ี
Concept and importance of sexuality; reproductive sanitation; sex 
development; health of reproductive age and health caring at 
different age; value and sexual diversity; interpersonal relation; status 
and family institution; skill in sexual negotiation and communication; 
sexual risk behavior; prevention of sexual transmitted disease; friendly 
health care service access; influence of media, society and culture on 
sexuality. 

 
  GE-030-007  จริยธรรมแหงพลเมือง 2(2-0-4) 

Citizenship Ethics 
ความหมาย ความสำคัญของจริยธรรมแหงพลเมือง สิทธิหนาที่ของพลเมือง และ
สิทธิแหงความเปนมนุษย สาเหตุ ประเภท สถานการณการทุจริต การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต จิตสำนึกสาธารณะ สิทธิชุมชนกับการดูแลประโยชนสวนรวม 
ความกตัญูตอแผนดิน 
Meaning and importance of ethics of citizen; right and duty of citizen 
and human right; cause, type, and corruption situation and anti-
corruption; public consciousness, community right and public interest 
protection; gratitude towards country. 
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 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  6 หนวยกิต  ใหเลือกเรียนจากรายวิชา 
ตอไปนี้ 
  บังคับเรียน 1 รายวิชา 
  GE-040-001 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 2(1-2-3) 

Life and Environment 
ความหมายและความสำคัญของส่ิงแวดลอม ความสัมพันธระหวางมนุษยกับ
ส่ิงแวดลอม นิเวศวิทยาเบื้องตนและระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ทรัพยากรธรรมชาติ  มลภาวะ พลังงานทดแทน และการอนุ รักษพ ลังงาน  
สถานการณและปญหาสิ่งแวดลอมระดับโลกและประเทศไทย   การอนุรักษและ 
การจัดการส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือใชประโยชนอยางยั่งยืน 
Meaning and importance of environment; relationship between 
human and environment; basic ecology and ecological system; 
biological diversity; natural resource, pollution, alternative energy and 
energy conservation; situation and environment problem around the 
world and Thailand; conservation and management of environment 
and natural resource for sustainable usage. 
 

  เลือกเรียนตามความสนใจ 2 รายวิชา 
  GE-040-002 การคิดและการตัดสินใจ 2(1-2-3) 

Thinking and Decision Making 
หลักการและกระบวนการคิด การคิดระดับสูง ไดแก การคิดวิเคราะห การคิด
สังเคราะห การคิดวิจารญาณ การคิดสรางสรรค การแกปญหาเชิงวิทยาศาสตร      
การใชเหตุผล  การประยุกตการคิดและการตัดสินใจท่ีสมเหตุผลในการแกปญหา  
การดำรงชีวิตประจำวัน 
Principle and thinking process; high order thinking such as analytic, 
synthetic, critical, creative; scientific problem-solving; reasoning usage; 
application of reasonable thinking and decision making for solving 
daily living problem. 
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  GE-040-003 คณิตศาสตรเพื่อชีวิต 2(1-2-3) 
Mathematics for Life 
การคิด กระบวนการและรูปแบบการคิด กระบวนการทางคณิตศาสตร ตรรกศาสตร 
การใหเหตุผล การแปลความหมายทางคณิตศาสตร การเปรียบเทียบหนวยวัด  
อัตราการเปลี่ยนแปลงสกุลเงิน ดอกเบี้ย  ภาษี การประยุกตคณิตศาสตรและสถิติ
เพ่ือการตัดสินใจและแกปญหาในชีวิตประจำวัน 
Thinking, thinking process and form; mathematical process; logic, 
rationalization; mathematical interpretation; comparison of 
measurement unit; exchange rate of currency, interest, tax; application 
of mathematics and statistics for decision making and daily life 
problem solving. 
 

  GE-040-004 ทักษะและการรูสารสนเทศในยุคดิจิตัล 2(1-2-3) 
Skills and Information Literacy in Digital Age 
แนวคิดและความสำคัญของสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรโครงขาย
อินเตอรเน็ต และการสืบคนขอมูลมัลติมีเดีย ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน ระบบ
สารสนเทศและการประยุกตใชในองคกร การวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ 
การนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร
แนวโนมเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต 
Concept and importance of information; computer technology, 
internet network and searching, multimedia information; basic data 
base system; information system and application in organization; 
information analysis and synthesis; various forms of information 
presentation; law and ethics of computer usage; future trend of 
information technology. 
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  GE-040-005 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบตังิาน 2(1-2-3) 
Information Technology for Work 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศตอชีวิต และ    
การดำรงชีวิตของมนุษย องคประกอบดานฮารดแวร การใชระบบโปรแกรม        
การใชโปรแกรมประยุกตเพ่ือการจัดทำเอกสาร การทำตารางคำนวณ การนำเสนอ
และการจัดฐานขอมูล  การใชงานโครงขายคอมพิวเตอร  การแลกเปลี่ยนขอมูล     
บนระบบโครงรางคอมพิวเตอร การเคารพในทรัพยสินทางปญญา 
Information technology system; impact of information technology on 
human life and living; hardware component; program system usage; 
application program usage for making document; calculation table; 
data presentation and database management; usage of computer 
network; data exchange on computer network system; respect for 
intellectual property and copyright. 

 
  GE-040-006 สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพและความงาม 2(1-2-3) 

Thai Herb for Health and Beauty 
ความหมายและความสำคัญของสมุนไพรไทย สวนตาง ๆ ของพืชสมุนไพร หลักเบื้องตน  
ในการใชสมุนไพร สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ สมุนไพรเพ่ือความงาม เคร่ืองสำอาง         
จากสมุนไพร สมุนไพรไทยสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
Meaning and importance of Thai herb; part of medicinal plant; 
fundamental of herbal usage; herb and health care; herb for beauty; 
herbal cosmetic; Thai herb in ASEAN. 
 

  GE-040-007 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสรางสุข 2(1-2-3) 
Science and Technology for Happiness 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารประยุกต 
ความก าวหน าและผลกระทบของเทคโนโลยี  คุณธรรมและจริยธรรมใน              
การใชเทคโนโลยี  การสรางความสุขจากการใชเทคโนโลยี 
Science and technology; information technology and applied 
communication; advancement and impact of technology; morality and 
ethics in using technology; making happiness from technology usage. 
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  กลุมวิชากีฬาและนันทนาการ  2 หนวยกิต 
  GE-050-001 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3) 

Sport and Recreation for Health 
พัฒนาความรูและทักษะเก่ียวกับวิธีการออกกำลังกาย การเสริมสรางสมรรถภาพ
ทางกาย ฝกทักษะการออกกำลังกายและเลือกกิจกรรมกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง   
รูหลักโภชนาการสำหรับบุคคลวัยตาง ๆ จัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือใชเวลาวาง    
ใหเปนประโยชน การเรียนรูการใชชีวิตและการทำงานรวมกัน  ฝกการเปนผูนำ      
ผูตามที่ดีในการดำรงตนในสังคมอยางมีความสุข ท้ังรางกาย  จิตใจและเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
Knowledge and exercise skill development; physical fitness 
strengthening; exercise skill practicing and appropriate sport activity 
selection; nutrition for people at various ages; recreation activity 
organization for making use of time; learning to live and cooperate 
with others; leadership and fellowship practicing for living in society 
with physical and mental happiness for developing quality of life. 
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   2. หมวดวิชาเฉพาะดาน  129  หนวยกิต  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 
   2.1 กลุมวิชาชีพครู   51  หนวยกิต 

              กลุมวิชาชีพครูบังคับ  34  หนวยกิต 
 ED-002-101 ความเปนครู            3(2-2-5) 

 To Be a Teacher 
สภาพงานครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครู การปลูกฝงจิตวิญญาณความ
เปนครู กฎหมายท่ีเก่ียวของกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรูเก่ียวกับวิชาชีพ
ครู การสรางความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง ใชความรอบรูใน
เนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธการสอน เพื่อใหผูเรียนคิดวิเคราะห สังเคราะห 
สรางสรรคสิ่งใหมๆ ได แสวงหาและเลือกใชขอมูลขาวสารความรูเพ่ือใหทันตอการ
เปล่ียนแปลงปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียนท่ีสงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียนมี
จิตวิญญาณความเปนครูหลักธรรมมาภิบาลและความซื่อสัตยสุจริต คุณธรรม
จริยธรรมของวิชาชีพครูจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ ดี  มี จิตสำนึกสาธารณะและเสียสละให สังคม และปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
State of teacher’ s work, attributes and standards of teaching 
profession; cultivation of teacher’s spirit; laws related to teachers and 
teaching profession; knowledge management about teaching 
profession; promotion and development of teaching profession on a 
continous basis; using technical skills in a major subject and teaching 
strategies in order to enable learners to think critically and to 
synthesize for creating new things; seeking for and using information 
and knowledge to keep pace with the change; interaction between 
teachers and learners promoting learners’  potential development; 
maintaining spirit of teachers, principle of good governance and 
honesty, morality and ethics of teaching profession, and professional 
code of ethics determined by the Teachers' Council; behaving as a 
good model; maintaining the public mind and sacrificing for society; 
and behaving in accordance with professional code of ethics. 
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 ED-002-102  ปรัชญาทางการศึกษา          3(2-2-5) 
Philosophy of Education 
ปรัชญาการศึกษา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา  ศาสนา  เศรษฐกิจ  สังคม 
วัฒนธรรม  แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางการพัฒนาที่ย่ังยืน 
ประยุกตใชเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา วิเคราะหเก่ียวกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่
ยัง่ยืน 
Educational philosophy; concepts and theories of education; religion, 
economy, society and culture; concepts and strategies in educational 
management for promoting sustainable development; application in 
school development; analysis of education for sustainable 
development. 
 

 ED-002-103  ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู                     2(1-2-3) 
Language and Culture for Teachers 
ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเปนครู การใชทักษะการฟง การพูด การอาน การ
เขียนภาษาไทย เพื่อการส่ือความหมายอยางถูกตอง การใชภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือ
การอยูรวมกันอยางสันติ  
Thai language and culture for teachi n g  profession; correct use of 
listening, speaking, reading, and writing skills in Thai for 
communication; using language and culture for peaceful living. 
 

 ED-002-104  ภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศสำหรับครู        2(1-2-3) 
Foreign Language and Culture for Teachers 
ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู การใชทักษะการฟง การพูด การอาน และการ
เขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อความหมายอยางถูกตอง การใชภาษาและวัฒนธรรม
ตางประเทศเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันต ิ
English language for teaching profession development; correct use of 
English listening, speaking, reading, and writing skills for 
communication; using foreign languages and cultures for peacefull 
living. 
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 ED-002-205  จิตวิทยาและการแนะแนวสําหรับครู            3(2-2-5) 
Psychology and Guidance  for Teachers 
จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย จิตวิทยาการเรียนรูและจิตวิทยา
การศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา การใหคําแนะนําชวยเหลือ
ผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปฏิบัติการใชจิตวิทยาเพ่ือความเขาใจและสนับสนุน
การเรียนรูของผูเรียนใหเต็มศักยภาพ  
Basic psychology and human developmental psychology; learning 
psychology and educational psychology; guidance psychology and 
counseling, guidance for helping learners to have well-being; practices 
of using psychology for understanding and promoting students’ 
learning according to their full potentials. 
 

 ED-002-206 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร          3(2-2-5) 
Curriculum Design and Development 
หลักการและแนวคิดในการจัดทำหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช การพัฒนา
หลักสูตร ปฏิบัติการวิเคราะหหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร ประเมินหลักสูตรและ
นำผลการประเมินไปใชในการพัฒนาหลักสูตร 
Principles and concepts for curriculum making; implementation of 
curriculum, curriculum development; practices of curriculum analysis 
and development; curriculum evaluation; and application of 
evaluation results for curriculum development. 
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 ED-002-207 การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน         3(2-2-5)  
  Learning Management and Classroom Management 

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทำแผนการเรียนรู การจัดการเรียนรู
และส่ิงแวดลอมเพื่อการเรียนรู ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียน
รูจักคิดวิเคราะห คิดสรางสรรคและแกปญหาได การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียน
รวม การจัดการศึกษาพิเศษ การพัฒนาศูนยการเรียนในสถานศึกษา ปฏิบัติการ
จัดทำแผนการเรียนรูและนำไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลจริง และการสรางบรรยากาศ
การจัดการช้ันเรียนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
Principles, concepts, guidelines for writing a lesson plan:  learning 
management and environment for learning; theories and models of 
learning management in order to enhance learners’  critical thinking, 
creative thinking, and problem-solving; integration of inclusive 
education; special education management; development of learning 
centers in school; practices of writing a lesson plan and bring it into 
practice; creating a good classroom management climate for learners 
to learn. 
 

 ED-002-208 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา      3(2-2-5) 
Educational Innovation and Information Technology 
หลักการ แนวคิด การออกแบบการประยุกตใช และการประเมินสื่อและนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร  
และการประยุกตใช และการประเมินส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรูและการสื่อสาร  
Principles, concepts, design, application, and evaluation of media; 
innovation, information technology for learning and information 
technology for communication; and application and evaluation of 
media, innovation and information technology for learning and 
communications. 
 

 ED-002-309 การวัดและประเมินผลการเรียนรู          3(2-2-5) 
Learning Measurement and Evaluation 
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน  
และปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน และการนำผลการ
ประเมินไปใชในการพัฒนาผูเรียนได  
Principles, concepts, and guidelines for learner’ s measurement and 
evaluation; practices of learning measurement and evaluation, and 
utilizing  evaluation  results  for  learner  development. 
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 ED-002-310 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา       3(2-2-5) 
Education Administration and  Quality Assurance 
ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ภาวะผูนำทางการศึกษา วัฒนธรรมในองคกร 
มนุษยสัมพันธในองคกร การทำงานเปนทีม และการจัดการโครงงานและโครงการ
ฝกอาชีพ หลักการฝกอาชีพ หลักการ แนวคิดและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการ
คุณภาพการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการคุณภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยางตอเนื่อง และสามารถ
ดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูได  
Theory and principles of administration, educational leadership, 
organizational culture, human relationship in organization, teamwork, 
and  management of project and career training program; principles of 
career training; principles, concepts, and guidelines for educational 
quality management; educational quality assurance; management of 
quality of learning activities and continuous improvement of learning 
quality; and conducting evaluation activities of learning activities 
quality. 
 

 ED-002-311  ทักษะและเทคนิคการสอน         3(2-2-5) 
Teaching Skills and Techniques 
ความหมาย ขอบขาย และความสำคัญของทักษะและเทคนิคการสอน บุคลิกภาพ
ของครูในการสอน  การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ การฝกทักษะ
การสอน เชน ทักษะการนำเขาสูบทเรียน ทักษะการเราความสนใจ การตั้งคำถาม 
การอธิบายและการเลาเร่ือง การใชกระดานดำ การใชกิริยาวาจาทาทาง การสรุป
บทเรียน การใชเพลงและเกมประกอบการสอน การสอนกลุมใหญ การสอนกลุม
ยอย วิธีการสอนแบบตาง ๆ เทคนิคการสอนแบบมีสวนรวม เทคนิคการสอนโดยใช
กระบวนการคิด และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน 
Meaning, scope, and importance of teaching skills and techniques; 
teacher’ s personalities in teaching; student-centered instructional 
management; practices of teaching skills such as lesson introducing, 
arousing, questioning, explaining, narrative telling, blackboard using, 
verbal and non-verbal using; summarizing; using songs and games for 
teaching; large and small group teaching; teaching methods; 
participatory teaching techniques; teaching techniques using thinking-
process; and application of information and communication 
technology for instructional management. 
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 ED-002-412 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู         3(2-2-5)
  Research for Learning Development 

หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวิจัย การใชและผลิตงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู การนำผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอน  และปฏิบัติการทำวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน 
Principles, concepts, and guidelines for conducting research; using and 
producing research works for learning development; utilizing research 
results in instructional management; and practices of research for 
developing instruction and learners. 

 
 กลุมวิชาชีพครูเลือก  ไมนอยกวา   3  หนวยกิต 
 ED-003-313  สัมมนาปญหาการศึกษา         3(2-2-5)   

Seminar on Educational Problems 
ระบบการจัดสัมมนา และการปฏิบัติการสัมมนาปญหาการศึกษา 
Seminar systems and practices on organizing a seminar on educational 
problems. 
 

 ED-003-314  การจัดกิจกรรมรวมหลักสูตร            3(2-2-5)  
      Co-curriculum Activity  

ความหมายและความมุงหมายของกิจกรรมรวมหลักสูตร ประเภทและประโยชน
ของกิจกรรมรวมหลักสูตร ความสัมพันธระหวางหลักสูตรกับกิจกรรมรวมหลักสูตร 
ลักษณะของผูนำและผูตามวิถีแหงประชาธิปไตย หลักการจัดและการบริหาร
กิจกรรมรวมหลักสูตร การจัดกิจกรรมนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปญหาและแนวทางแกปญหาการจัดกิจกรรมรวมหลักสูตร การประเมินผล
กิจกรรมรวมหลักสูตร และการเลือกจัดโครงการตามประเภทของกิจกรรมรวม
หลักสูตร 
Meaning and objectives of co-curriculum activities; types and 
advantages of co-curriculum activities; relationship between 
curriculum and co-curriculum activities; characters of leader and 
follower based on democracy; principles for administration and 
management of co-curriculum activities;  organization of students’ 
activities in basic education school; problems and guidelines for 
solving problems in co-curriculum activities; evaluation of co-
curriculum activities; and selection of projects according to the types 
of co-curriculum activities. 
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 ED-003-315 การใชและการบำรุงรักษาอุปกรณเทคโนโลยีการศึกษา       3(2-2-5) 
Operation and Maintenance of Educational Technology  
Equipment 
หลักการ ระบบการทำงาน วิธีใช และการบำรุงรักษาอุปกรณเทคโนโลยีการศึกษา 
และปฏิบัติการใชและการบำรุงรักษาอุปกรณเทคโนโลยีการศกึษา 
Principles, operating systems, methods of usage and maintenance of 
educational technology equipment; and practices of using and 
maintaining educational technology equipment. 

 
  ED-003-316 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา            3(2-2-5)   
    Information Technology in Education 

การทำงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การทำงานของอินเทอรเน็ต การใชงาน
อินเทอร เน็ต  ไปรษณีย อิ เล็กทรอนิกส  เวิลด ไวด เว็บ  การประชุมทางไกล 
(Teleconference) อินเทอรเน็ตในวงการศึกษาไทยเพ่ือพัฒนาและการคนควาทาง
การศึกษา และปฏิบัติการสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต และรับสงไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส  
Operation of information technology systems; operation of Internet; 
Internet usages; e-mails, www, teleconference, internet in Thai 
education for educational research and development; practices of 
retrieving information from the Internet and sending and receiving e-
mails. 
 

 ED-003-317 การผลิตและนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา       3(2-2-5) 
Production and Presentation of Educational Multimedia  
ความหมายและความสำคัญของการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพ่ือการนำเสนอ การ
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการนำเสนอ และปฏิบัติการออกแบบและสรางผลงาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร เพ่ือการนำเสนอในการเรียนการสอนและการเผยแพร  
Meaning and importance of using multimedia computer for 
presentation; uses of computer programs for presentation; and 
practices of designing and constructing computer programs for 
presentation in instruction and dissemination. 
 
 
 
 
 
 



48 
 

  ED-003-318 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน       3(2-2-5) 
Computer - Assisted Instruction Development 
หลักการ ทฤษฎี การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบตาง ๆ การออกแบบ 
ขั้นตอนการสราง เทคนิควิธีการใชโปรแกรมนิพนธ หรือโปรแกรมประยุกตที่
เก่ียวของเพ่ือสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การหาประสิทธิภาพของบทเรียน 
และปฏิบัติการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรคอมพิวเตอรชวยสอนแบบใดแบบหนึ่ง 
และสามารถนำไปใชในหองเรียนได 
Principles and theories of constructing various types of computer-
assisted instruction ( CAI)  lessons; designs and procedures of 
construction; techniques of using authoring programs or applications 
to construct a computer-assisted instruction lesson; investigating 
efficiency of CAI lessons; and practices of constructing a type of CAI 
lessons and implementing it in the classroom. 
 

 ED-003-319 การสรางแบบทดสอบ          3(2-2-5)  
   Test Construction 

ประเภทของแบบทดสอบ การวางแผนการสรางแบบทดสอบชนิดตาง ๆ และการ
สรางแบบทดสอบมาตรฐาน การนำแบบทดสอบไปใช และการประเมินและ
ปรับปรุงแบบทดสอบ   
Test types; planning of construction of different types of tests; 
constructing a standardized test; implementing a test; and evaluating 
and improving a test. 
 

  ED-003-320 การวัดจิตพสิัย           3(2-2-5) 
Measurement of Affective Domain 
ความหมายและลักษณะของการวัดจิตพิสัย กระบวนการวัด หลักและวิธีการสราง
เคร่ืองมือ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การแปลผลและการนำผลการวัดจิตพิสัย
ไปใช และปญหาและแนวทางแกไขการวัดจิตพิสัย 
Meaning and features of measurement of affective domain; process of 
measurement; principles and methods of constructing measurement 
tools; checking quality of measurement tools; interpreting and 
implementing measurement results; and problems and solutions of 
measurement of affective domain. 
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 ED-003-321  การประเมินผลการเรียนดานการปฏิบัติ         3(2-2-5) 
Performance Evaluation 
บทบาท ความสำคัญ ธรรมชาติ และจุดมุงหมายของการประเมินผลการเรียนดาน
การปฏิบัติ การสรางเคร่ืองมือวัดและการประเมินผลการเรียนรูดานการปฏิบัติ การ
ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ การแปลผลและการนำผลการประเมินดานการปฏิบัติ
ไปใช และปญหาและแนวทางแกไขการประเมินดานการปฏิบัต ิ
Roles, importance, nature, and objectives of performance evaluation; 
constructing tools for measurement and evaluation of performance; 
checking quality of measurement tools; interpreting and applying the 
results of performance evaluation; and problems and solutions of 
performance evaluation. 
 

 ED-003-322 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู         3(2-2-5)  
Research and Development of Learning Innovation 
แนวคิด รูปแบบ และวิธีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู อภิปราย 
ความสําคัญและกระบวนการของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู  การฝก
ปฏิบัติการเก็บขอมูลเพ่ือกำหนดปญหาการเรียนรูของนักเรียน ฝกปฏิบัติการ
ออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู การพัฒนาเคร่ืองมือเก็บขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล และการเขียนโครงรางการวิจัย ทดลองปฏิบัติการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู การนําเสนอและประเมินผลการวิจัย  
Concepts, models, and research methods for learning innovation 
development; discussing about importance and process of research 
and development of learning innovations; practices of collecting data 
for determining students’  learning problems; practices of designing 
research method for learning development; developing instruments 
for collecting data; data analysis; and writing a research proposal; 
conducting research for learning development; presentation and 
evaluation of research. 
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 ED-003-323 วิจัยเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาการเรียนรู         3(2-2-5) 
Qualitative Research for Learning Development  
หลักการพ้ืนฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใชในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู การ
ออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพสําหรับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ขอมูลเชิง
คุณภาพ การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ความเที่ยงและความตรงของการวิจัยเชิง
คุณภาพ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการวิจัยเชิงคุณภาพ และการประยุกตใช
การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 
Basic principles of qualitative research used in research for learning 
development; designing qualitative research in research for learning 
development; qualitative data; analysis of qualitative data; reliability 
and validity of qualitative research; use of computer program in 
qualitative research; and application of qualitative research for 
learning development. 
 

 ED-003-324 การสรางเครื่องมือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู        3(2-2-5)  
Construction of Research Instruments for Learning  
Development  
ความหมาย และลักษณะของการเก็บขอมูลดานพุทธิพิสัย  จิตพิสัย และทักษะพิสัย 
หลักและวิธีการสรางเคร่ืองมือ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ปญหาและแนว
ทางแกไขสําหรับการพัฒนาเคร่ืองมือวัดและฝกปฏิบัติเพ่ือสรางเคร่ืองมือวัดสําหรับ
เก็บขอมูลของการวิจัยเพ่ือการเรียนรู 
Meaning and characteristics of data collection on cognitive, affective 
and psychomotor domains; principles and methods of constructing 
instruments, checking quality of instruments; problems and solutions 
for development of  measuring instruments; as well as practices of 
constructing measuring instruments for collecting data of research for 
learning. 
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 ED-003-325 โปรแกรมประยุกตดานสถิติและวิจัย        3(2-2-5) 
Statistical Packages for Research 
การใชโปรแกรมประยุกตเพ่ือคำนวณคารอยละ การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง และ
การวัดการกระจาย การทดสอบสมมติฐาน การวัดความสัมพันธ การวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียวและสองทาง และการทดสอบแบบไมอิงพารามิเตอร เชน ไคส
แควร 
Uses of statistical software package for calculating percentages; 
measures of central tendency, measures of dispersion, hypothesis 
testing, analysis of correlation and regression, One-way and Two-way 
ANOVA, and Non-parametric testing such as chi-square, practices of 
data analysis using a statistical software package. 
 

  ED-003-326  โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย         3(2-2-5) 
Computer Programs for Research  
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการใชคอมพิวเตอร ประเภทและลักษณะสำคัญของ
โปรแกรม  สำเร็จรูป กระบวนการทำงานของโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือการวิจัย และ
การสรางแฟมขอมูล (Data file) และการสรางแฟมคำส่ัง (Command file) เพื่อ
การวิเคราะหขอมูลลักษณะตาง ๆ  
Introduction to computer uses; types and features of computer 
programs for research; working process of software programs for 
research; and creating a data file and command file for analysis of 
various data. 

 ED-003-327  จิตวิทยาเด็กและวัยรุน          3(2-2-5) 
Child and Adolescent Psychology  
ความเขาใจพื้นฐานของจิตวิทยาเด็กและวัยรุน   วิธีการศึกษาพฤติกรรม  การเจริญ 
เติบโตและพัฒนาการ ทฤษฎีพัฒนาการ พฤติกรรมและปญหาของเด็กและวัยรุน 
และการใหความชวยเหลือและใหคำปรึกษาเด็กและวัยรุน 
Understanding the foundation of child and adolescent psychology; 
methods of  behaviour  study; growth and  development; 
developmental theories;  behaviour and  problems  of  children and  
adolescents; and giving  assistance  and  counseling  services  to  
children  and  adolescents. 
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 ED-003-328 บุคลิกภาพและการปรับตัว         3(2-2-5) 
Personality and Adaptation  
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับบุคลิกภาพ  ทฤษฎบีุคลิกภาพ  การวัดบุคลิกภาพ  และการ
พัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัว และกลไกในการปรับตัวเพ่ืออยูในสังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
Introduction to personality; personality theories; personality 
measurement and development; the adjustment; and mechanism in 
adjustment for effectively living in community. 
 

  ED-003-329 ทฤษฎีและเทคนิคการใหคำปรึกษาในสถานศึกษา       3(3-0-6) 
Theories and Techniques of Counseling in Educational Institution 
มโนคติตางๆ เก่ียวกับธรรมชาติมนุษย โครงสรางและพัฒนาการทางบุคลิกภาพ 
ธรรมชาติของความวิตกกังวล เปาหมายของการปรึกษา บทบาทหนาที่ของผูใหการ
ปรึกษา จรรยาบรรณการเปนผูใหการปรึกษา กระบวนการและขั้นตอนการปรึกษา 
เทคนิคตาง ๆ ตามแนวคิดทฤษฎีตางๆ ประโยชนและขอจำกัดของทฤษฎีการ
ปรึกษาตาง ๆ ที่ใชในสถานศึกษา การเลือกสรรและบูรณาการทฤษฎีการปรึกษาที่
เหมาะสมกับตนเอง 
Concepts of human nature; structure and development of personality; 
nature of anxiety; goals of counseling, roles and duties of counselors; 
ethics in counseling profession; counseling process and stages; 
counseling techniques based on theories; advantages and limitations 
of counseling theories used in school; selection and integration of 
counseling  theories  suitable  for  oneself. 
 

  ED-003-330  ทักษะการปรึกษาเบ้ืองตนและการปรึกษารายบุคคล      3(2-2-5)   
Basic Counseling Skills and Individual Counseling 
การฝกทักษะพื้นฐาน และเทคนิคตางๆ ในการปรึกษารายกรณี การสัมภาษณ การ
สรางสัมพันธภาพ การฟง และการเลือกวิธีการบำบัดท่ีมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห
ประเมินปญหาและความตองการของผูรับการปรึกษา กระบวนการสงตอในกรณี
เรงดวน การวางแผนกระบวนการและการบูรณาการเทคนิคที่เหมาะสมในการให
การปรึกษา 
Practice of basic individual counseling skills and techniques, 
interviewing techniques, rapport building, listening and selecting 
effective interventions; analysis and appraisal of counselee’ s 
problems and needs; individuals with crisis and referral, and planning 
and integrating effective techniques appropriate for in counseling 
services. 
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  ED-003-331  เทคนิคกลุมในการปรึกษา         3(2-2-5) 
Group Techniques in Counseling 
ความเขาใจเก่ียวกับกลุมตางๆ องคประกอบของกลุมกระบวนการ ขั้นตอนของกลุม 
จุดมุงหมายของกลุม ขอเดนขอจำกัดของการดำเนินการกลุม กลุมชนิดตางๆ การ
ประเมินและการใชเทคนิคตางๆ จรรยาบรรณในการดำเนินการกลุม เทคนิคการ
ปรึกษาแบบกลุมเนนการพัฒนาแนวคิด เจตคติ ทักษะในการนำกลุม ฝกทักษะการ
ปรึกษาแบบกลุม และการฝกทักษะการเปนผูนำกลุมที่มีประสิทธิภาพ 
Understanding about groups, components of process group, stages of 
group, purposes of group, strengths and weaknesses of group 
operation, and kinds of groups; assessment and uses of various 
techniques; ethical codes in group counseling; techniques in group 
counseling with an emphasis on developing concepts, attitudes and 
skills of leading groups; practices of group counseling skills and skills 
in being an effective group leader. 
 

 ED-003-332 การศึกษาแบบเรียนรวม         3(2-2-5) 
Inclusive Education 
ความรูพื้นฐานเก่ียวกับการศึกษาแบบเรียนรวมและการศึกษาพิเศษ ลักษณะและ
ประเภทเด็กที่มีความตองการพิเศษ การปรับเปลี่ยนเพ่ือการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวม เทคนิคการสอนและการจัดการพฤติกรรมและบริการสนับสนุน  
Introduction to inclusive and special education; characters and types 
of children with special need; adjustment for inclusive education 
management; teaching techniques and management of behaviors and 
supporting services. 
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  ED-003-333 พลศึกษาและสุขศึกษาสำหรับครู        2(1-2-3) 
Physical Education and Health Education for Teachers  
ความหมาย ความสำคัญ และประโยชนของพลศึกษา สุขศึกษา การเจริญเติบโต
และพัฒนาการของมนุษย ประเภทและวิธีการออกกำลังกายที่ถูกตองและเหมาะสม
กับเพศและวัยของนักเรียน การเสริมสรางคุณธรรมดานตางๆ เชน รับผิดชอบ วินัย 
ความเปนผูนำ ผูตาม ความมีน้ำใจเปนนักกีฬา ฯลฯ ตลอดจนวิธีการเสริมสราง
สุขภาพ สมรรถภาพ การปองกันโรค และการบำบัดรักษาเบื้องตน เพ่ือการ
ดำรงชีวิตอยางปลอดภัย รวมถึงการศึกษากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพล
ศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
Meaning, importance and advantages of physical education and 
health education; human growth and development; types and 
methods of correct exercises suitable for students’  sexes, and ages; 
promoting moralities such as responsibility, discipline, leadership, 
followership, sporting spirit, as well as methods of promoting health, 
competence, disease protection, and fundamental therapy for safety 
living, including studying content cluster of physical education and 
health education according to the basic education curriculum. 
 

 ED-003-334 ผูกำกับลูกเสือ–เนตรนาร–ียุวกาชาด         2(1-2-3) 
Unit leaders of Boy– scouts, Girl–scouts and Girl–guides. 
ประวัติ ความมุงหมาย ความสำคัญ และอุดมการณของลูกเสือ เนตรนารี และยุว
กาชาด ความรูเบื้องตน คุณธรรมและจริยธรรมของการเปนผูกำกับลูกเสือเนตรนารี 
และยุวกาชาดและการฝกอบรมตามหลักสูตรผูกำกับลูกเสือ เนตรนารี  
และยุวกาชาดขั้นความรูเบ้ืองตน 
History, goals, importance and ideals of boy–scouts, girl–scouts and 
girl–guides; basic knowledge, morality and ethics of being a leader of 
boy–scouts, girl–scouts and girl–guides; taking a basic training course 
(BTC). 
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 กลุมวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ 14 หนวยกิต 
 ED-005-435 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1               1(60) 

Practicum 1 
ปฏิบัติการสังเกตการจัดการเรียนรู การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสราง
ความรูดวยตนเอง สามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรูเพื่อจุดประสงคการสอนที่
หลากหลาย  และการออกแบบทดสอบ ขอสอบหรือเคร่ืองมือวัดผล  
Practices of observation of learning management, writing a lesson plan 
for learners to construct knowledge;  be able to write a lesson plan 
for various teaching objectives of instruction; designing of test, test 
items, or measurement tools. 
 

 ED-005-436 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2                1(60) 
Practicum 2  
รายวิชาบังคับกอน: ED-005-435   การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 
Prerequisite: ED-005-435   Practicum 1 
ปฏิบัติการทดลองสอนในสถานการณจําลอง และสถานการณจริง การตรวจขอสอบ
การใหคะแนนและการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการใหคะแนน 
การวิจัยแกปญหาผูเรียน การพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ และสามารถปฏิบัติการ
สอน ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผูเรียน  
Practices of teaching in simulative and real situations, checking 
answers of test, scoring, and grading, performance testing and scoring, 
conducting research for solving learners’ problems; developing being 
as a professional teacher, and be able to teach, design a test, assess 
and evaluate learners. 
 

 ED-005-537 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1            6(360) 
Internship 1 
รายวิชาบังคับกอน: ED-005-436   การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 
Prerequisite: ED-005-436   Practicum 2 
ปฏิบัติการสอนวิชาเอก แลกเปล่ียนเรียนรู หรือแบงปนความรูในการสัมมนา
การศึกษา การวัดและประเมินผล และนำผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน การทำวิจัย
เพ่ือพัฒนาผูเรียน และปฏิบัติงานอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 
Practices of  teaching  a  major subject, exchanging or sharing 
knowledge in educational seminar; assessing and evaluating, utilizing  
the  results  for learner development, conducting research for learner  
development, and  carrying  out  other  tasks  as  assigned.  
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 ED-005-538 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2            6(360) 
  Internship 2 
  รายวิชาบังคับกอน: ED-005-537   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
  Prerequisite: ED-005-537   Internship 1 

ปฏิบัติงานการจัดการเรียนรูในสาขาวิชาเอก  แลกเปลี่ยนเรียนรู หรือแบงปน 
ความรูในการสัมมนาการศึกษา ทำการประเมิน ปรับปรุง  ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา
ผูเรียนในสถานศกึษา และปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 
Practices on learning management in a major subject; exchanging or   
sharing knowledge in educational seminar; evaluating, improving,    

  conducting a research for learner development in school, 
  and  carrying  out  other  tasks  as  assigned.  

 
  2.2 กลุมวิชาเอก 78  หนวยกิต 
  กลุมวิชาเอก      68  หนวยกิต 
 ED-042-101  การศึกษาปฐมวัย                                                             3(3-0-6) 
  Early Childhood Education 

 ความหมาย  ความสำคัญ  จุดมุงหมาย ประวัติ วิวัฒนาการ ปรัชญา แนวคิดและ 
 ทฤษฎีของการศึกษาปฐมวัย  นโยบายที่เก่ียวของกับการศึกษาปฐมวัย  รูปแบบ 

การจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศและตางประเทศ   การจัดประสบการณ
สำหรับเด็กปฐมวัย  แนวโนมความเคล่ือนไหวทางการศึกษาปฐมวัย  หนวยงานที่
เก่ียวของและคำศัพทเฉพาะทางการศึกษาปฐมวัย 
Meaning, objectives, history, evaluation  philosophy  and  theories  
and  concepts of early childhood education ; policy related  to early 
childhood education ; model of organization of early childhood 
education  in Thailand  and   other  foreign contries; experience 
organization for children; trend in movements of early childhood  
education; related  agenices and technical  terms  for  early  
childhood  education.  
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 ED-042-102 บุคลิกภาพสำหรับครูปฐมวัย    2(1-2-3) 
 Personality for Early Childhood Teachers 

ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพ ทฤษฎีที่
เก่ียวของกับบุคลิกภาพ บทบาทและหนาที่ของครูปฐมวัย คุณลักษณะและ
มาตรฐานวิชาชีพครูปฐมวัยที่พึงประสงค  คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
สำหรับครูปฐมวัย หลักการและกฎหมายที่ เก่ียวของกับเด็กและครูปฐมวัย 
ปฏิบัติการพัฒนาสูการเปนนักการศึกษาปฐมวัยที่มีบุคลิกภาพดี  
Meaning and  importance  of  personality,personality  development; 
personality theories; roles and responsibilities of early childhood 
teachers, qualifications and professional standards of deseired early 
childhood  teachers, moral  and  processional  code of  ethics for 
early childhood  teachers; Principles and laws  related to young 
children  and  early childhood teachers; practices of development  
to be  good  personality  for  early  childhood  educator. 
 

    ED-042-103 จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย      3(3-0-6) 
  Early Childhood Psychology Development and Child Rearing 

ความหมาย ความสำคัญ หลักการ แนวคิด และทฤษฎีจิตวิทยา จิตวิทยาพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัยตั้งแตปฏิสนธิ ถึง 6 ขวบ ในดานรางกาย อารมณ  สังคมและ
สติปญญา รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูและการจัดประสบการณสำหรับเด็กปฐมวัย 
ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย แนวทางการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยที่เหมาะสมกับสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงในปจจุบันและอนาคต บทบาท
และความสำคัญของพอแมและสมาชิกในครอบครัวในการสงเสริมพัฒนาการเด็ก 
และการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเด็ก 
Meaning, importance, principles, concepts and theories of 
psychology; developmental  psychologyl of  young  children from  
birth to 6 years in the physical, emotional, social and  intellectual  
developments;  styles of  rearing;and early  childhood  experience 
management;  factors  affecting  behaviors  and  development  of  
young  children; trends in childhood  development  appropriate  for 
current  changing  social  conditions, roles, and importance of 
parents and family members in promoting development of young 
children and in  organizing   activities  promoting   young   children  
development. 
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 ED-042-104  เพลง ดนตรแีละการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย                      3(2-2-5) 
                               Songs Music and Movements for Young Children  

ความหมาย ความสำคัญ และจุดมุงหมายของเพลง ดนตรีและการเคลื่อนไหว
สำหรับเด็กปฐมวัย การเลือกเพลง ดนตรี และการแตงเพลงสำหรับเด็ก การรอง
เพลง หลักการในการจัดกิจกรรมดนตรีและการเคล่ือนไหวในรูปแบบตางๆ 
บทบาทครูปฐมวัยในการสอนเพลง ดนตรี และการเคล่ือนไหว การผลิตเครื่อง
ดนตรี และการฝกปฏิบัติการในการจัดประสบการณทางดนตรีและการเคลื่อนไหว
ใหกับเด็กปฐมวัย 
Meaning, importance  and  objectives of songs; music and 
movements for young children; music  and  songs selection as well 
as  song composition for young children, singing ; principles  of 
organization  of musical  activities and movement in various  forms;  
early childhood teachers’ roles on teaching songs, music and 
movements; musical instrument production; and  practices  of  
musical  experience  organization  and  movements  for  young  
children. 
 

  ED-042-201  ภาษาและการรูหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย                                 3(2-2-5)                               
    Language and Literacy for Young Children 

ความหมาย ความสำคัญ  แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับพัฒนาการทางภาษา  
พัฒนาการทางภาษาของเด็ก 0 – 5 ป การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมทางภาษา
ของเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณสงเสริมพัฒนาการทางภาษา การจัด
สภาพแวดลอมในการสงเสริมพัฒนาการทางภาษา บทบาทของครู   ผูปกครอง 
ในการสงเสริมพัฒนาการทางภาษา  และการประเมินพัฒนาการทางภาษาของ
เด็กปฐมวัย  การฝกปฏิบัติการในการจัดประสบการณทางภาษาใหกับเด็กปฐมวัย
แบบบูรณาการ 
Meaning, importance, concepts and theories relating to language 
development; development of children from birth to five years; 
observation  and  recording  of  young  children’s language  behaviors; 
organization of environments  promoting language   development; 
roles  of  teachers  and  parents  to support  language development  
and evalution  of language development  of young children, practices 
of  experience  organization for young children.  
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  ED-042-202 สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย               3(2-2-5) 
         Health Education and Physical Education for Young Children 

ความหมาย ความสำคัญและจุดมุงหมายของสุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับเด็ก
ปฐมวัย การดูแล และสงเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย การดูแลปองกันอุบัติเหตุและ
การปฐมพยาบาลเบื้องตน  การจัดประสบการณเพ่ือสงเสริมสุขภาพเด็ก  กิจกรรม
การออกกำลังกายและพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย บทบาทของครูและผูปกครอง
ในการดูแลและสงเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย และการฝกปฏิบัติการในการจัด
ประสบการณแบบบูรณาการทางพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 
Meaning, importance  and  objectives  of health education  and 
physical education for young children; caring and promoting  child’s 
health ; health care and accidents protection, first aid,organization of  
experiences for promoting child’s health; exercises and physical 
activities  for  young children; practices  of  integrated  organization 
of  physical  activities  for  young  children. 
 

 ED-042-203   นิทานและหุนสำหรับเด็กปฐมวัย                                           2(1-2-3) 
       Stories and Puppets for Young Children 

ความหมาย ความสำคัญและประโยชนของนิทานและหุนที่มีตอเด็กปฐมวัย 
ประเภทของนิทานและหุนสำหรับเด็ก ประวัตินักแตงนิทานสำคัญของโลกเทคนิค
การเลาและการแตงนิทานสำหรับเด็ก การประดิษฐหุนชนิดตางๆ หลักการเชิด
และการพากยหุน การจัดแสดงละครหุน 
Meaning, importance and benefits of tales and puppets for young  
children, types of  tales  and  puppets, history of   word  important  
tale  writers; techniques of narration and tale writing  for  children  
creation of  various types of  puppets; principles of puppet  
performance  and speech organization  of puppet  a performance 
show. 
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 ED-042-204   สังคมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย                                              3(2-2-5)                                            
  Social Study for Young Children 

ความหมายและความสำคัญของสังคมศึกษา บริบทแวดลอม วัฒนธรรมและ
ประเพณี พัฒนาการทางอารมณ-จิตใจ และสังคมของเด็กปฐมวัย การปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรมและความเปนประชาธิปไตย การจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการ
เรียนรูเก่ียวกับสังคม และจัดประสบการณเพ่ือพัฒนาทักษะทางอารมณ-จิตใจ 
และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย 
Meaning and importance of social studies; environment conterest, 
tradition and custom; social and emotional development of young 
children; cultivation of moral  ethics  and  democracy;organization  
of  activities  for  promoting  social  learning, and experience  
organization for  development  of  emotional-mind, and social skills 
of young children. 
 

  ED-042-205   ศิลปะสรางสรรคสำหรับเด็กปฐมวัย           2(1-2-3) 
  Creative Arts for Young Children 
  ความหมาย ความสำคัญ หลักการและจุดมุงหมายของการจัดประสบการณศิลปะ 

สำหรับเด็กปฐมวัย หลักการจัดประสบการณทางศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย การฝก
ปฏิบัติการการบูรณาการกิจกรรมศิลปะและสาระที่ควรเรียนรูเพื่อสงเสริม
ความคิดสรางสรรคและพัฒนาการดานตางๆ บทบาทของครูในการจัดกิจกรรม
ศิลปะ การประเมินผลงานศิลปะ การฝกปฏิบัติการการจัดประสบการณศิลปะ
ใหกับเด็กปฐมวัยในโรงเรียน 

    Meaning, importance principles and  objectives  of  art  experience  
   organization for  young  children; principles  of  organization  of  art  
   experience for  young  children; practices  of  interaction  of  art   
   activities  with  should  contents  for  promoting  creating  thinking  
   and  various  developments; roles  of  teachers  in organization  of art  
   activities,arts evalution; practices of  art  experience  organization  for  
   young children in school. 
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  ED-042-206   วิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย       3(2-2-5) 
  Science for Young Children 

ความหมาย  ความสำคัญ  แนวคิดและทฤษฎีที่ เก่ียวของกับธรรมชาติทาง
วิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันพ้ืนฐาน    
การเรียนรูโลกรอบตัวของเด็กปฐมวัยผานส่ิงมีชีวิต  การเปลี่ยนแปลงของ
ส่ิงแวดลอมรอบตัวเด็ก  โครงงานวิทยาศาสตรและกิจกรรมการทดลองสำหรับเด็ก
ปฐมวัย จิตวิทยาศาสตรและการรับรูวิทยาศาสตร บทบาทของครูและผูปกครอง
ในการสงเสริมทักษะวิทยาศาสตร การวัดและการประเมินผลทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร และการฝกปฏิบัติการจัดประสบการณแบบบูรณาการทาง
วิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย 
Meaning, importance, concepts and theories related to nature of 
science  for  young children; basic  science  process  skills,  learning 
physical  world  of  young children  through  living  things; environ- 
mental changes of surrounding in environments; scienceproject and  
experimental  activities  for  young children, scientific  mind  and  
science  perception; roles of  teachers  and  parents  in  promoting  
science skills; measurement and  evaluation of  science process  
skills; and practices of  integrated  organization of  experiences  for  
young children. 
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  ED-042-301   คณิตศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย    3(2-2-5) 
         Mathematics for Young Children 

ความหมาย  ความสำคัญ  แนวคิดและทฤษฎีที่ เก่ียวของกับพัฒนาการทาง
คณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย  ความคิดรวบยอดและทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร
สำหรับเด็ก  รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูคณิตศาสตรสำหรับเด็ก  การฝก
ปฏิบัติการออกแบบและเขียนแผนการจัดประสบการณ  การเลือกและผลิตส่ือการ
เรียนรูคณิตศาสตร   การประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตร  บทบาทของครูและ
ผูปกครองในการสงเสริมทักษะทางคณิตศาสตร และการฝกปฏิบัติการจัด
ประสบการณแบบบูรณาการทางคณิตศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียน 
Meaning, importance, concepts  and  related  theories of 
mathematical  development  of  young children; basic mathematics 
concepts and skills for young children, model of organization of 
mathematicals learning  processes; practices  of designing and writing  
plans  of  experience  organization; releation  and  production of  
mathematics  media, mathematics learning assessment; roles of 
teachers and parents  in  promoting  mathematics  skills; and  
practices of  integrated organization of  mathematics experience for 
young children in school. 
 

  ED-042-302   การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย     3(2-2-5) 
  Assessment of Early Childhood Development 
  ความหมาย ความสำคัญของการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ความสัมพันธ 

ระหวางกระบวนการประเมินและจุดมุงหมายของการจัดประสบการณสำหรับเด็ก
ปฐมวัย  เทคนิควิธีการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย การสรางและการใช
เครื่องมือเพื่อวัดและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย การวิเคราะหไตรตรองการ
เรียนรูของเด็กปฐมวัย การเสนอผลการประเมินและการรวมมือกับผูปกครองในการ
ประเมิน บทบาทของครูและผูปกครองในการประเมินพัฒนาการเด็ก 
Meaning,  importance  of  evaluation of young  children  
development; relationship between assessment process and 
objectives of experience  organization for  young children, 
techniques of  evaluation of  children  development; construction   
and  use of tools  for measuring  and  evaluating  development of 
young children, analysis  and  refection  of young children learning; 
presentation  of   evaluation  
cooperation with  parents  in   evaluation  of  the children  
development. 
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 ED-042-303   หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย    3(2-2-5)
  Early Childhood Curriculum 

ความหมาย จุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับ
หลักสูตร ประเภทของหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของประเทศไทย การวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
ประเทศไทย การเปรียบเทียบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของไทยและตางประเทศ
การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย การเชื่อมตอของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
กับการจัดการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  
Meaning, objectives of early childhood curriculum and  theories  
related to curriculum of early childhood  curriculum and curriculum 
development; analysis of Thailand early childhood curriculum, 
comparison of early childhood  curriculum of Thailand  and other  
foreign  counties;  development  of  early childhood  curriculum; 
linking  of  early childhood  curriculum  with grade 1  education 
organization. 

 
  ED-042-304  โรคเด็กและการปองกันสุขภาพอนามัยเบ้ืองตนสำหรับเด็กปฐมวัย      2(1-2-3) 
               Disease Prevention and Primary Health Care for Young Children 

สาเหตุ  อาการ  และวิธีรักษาการปองกันโรคท่ีเกิดกับเด็กปฐมวัย สุขภาพอนามัย
ของเด็กอายุ 0-5 ป การฝกปฐมพยาบาลเบื้องตน บทบาทของพอแมและครูในการ
ปองกันโรคในเด็กปฐมวัย  
Causes 5, symtorms and  methods of  treatment and  prevention of  
young children diseases; health and  hygiene  of  children from birth  
to  5  years; firstaid; roles  of  parents  and  teachers in prevention of 
young children diseases.  
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  ED-042-305   พหุวัฒนธรรมและภูมิปญญาสำหรับการพัฒนาเด็กปฐมวัย             2(1-2-3) 
         Multiculture and Folk Wisdom for Young Children Development 

ความหมาย ความสำคัญของวัฒนธรรม พหุวัฒนธรรม ภูมิปญญา เอกลักษณของ
ชาติและทองถ่ิน ความเช่ือ วิถีชีวิตของคนในชุมชนในการอบรมเล้ียงดูเด็ก แนว
ทางการพิจารณาคัดเลือกวัฒนธรรมและภูมิปญญาที่เหมาะสมกับการนำไปใชกับ
เด็กปฐมวัยปจจุบัน การสงเสริมเด็กปฐมวัยใหมีความรักและภาคภูมิใจในความ
เปนไทย ความเปนทองถิ่นและการอยูรวมกันอยางสันติสุขทามกลางความแตกตาง
ทางวัฒนธรรม 
Meaning,  importance  of culture, multi- cultures, wisdom, and  
uniques of Thai nation and localty and belief; way of life  of  
community people in rearing  children; guidelines  for  selection  of 
culture and wisdom  appropriate for  current young children; 
promotion of  young children  to  have love  and to be proud for 
being Thai; locality and  peaceful  living among  different  cultures. 
 

  ED-042-306    นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย                                      3(2-2-5)   
   Innovation of Early Childhood Education 

ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เก่ียวของกับนวัตกรรมทาง
การศึกษา ธรรมชาติและประโยชนของนวัตกรรม ประเภทและรูปแบบของ
นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัยของไทยและ
ตางประเทศ การนำนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยมาปรับใชในการจัดกิจกรรม
สำหรับเด็กปฐมวัย การประเมินผลการใชนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 
แนวโนมและความเคล่ือนไหวเก่ียวกับนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 
Meaning, importance, concepts and theories  related to educational 
innovations; nature  and  benefits  of  innovation, types  and  forms 
of early childhood  innovation; educational  innovation  of  Thailand 
and other foreign countries; imprimenting  in  activity organization for 
young children; evaluation of early childhood educational 
innovation usage;trends and movements of early childhood  
educational innovation. 
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  ED-042-307   การศึกษาพฤติกรรมและธรรมชาติการเรียนรูของเด็กปฐมวัย            2(1-2-3)                                    
        Behaviors  and Nature of Learning of  Young Children 

ความหมายและความสำคัญของการศึกษาพฤติกรรมธรรมชาติการเรียนรูของเด็ก
ปฐมวัยแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของกับการเรียนรู ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการเรียนรู 
การศึกษาพฤติกรรมเด็กพฤติกรรมปญหาที่พบไดบอยในเด็กปฐมวัย วิธีการศึกษา
พฤติกรรมเด็กปฐมวัย การแปลผลขอมูลที่ศึกษา แนวทางแกไขปญหาและการ
ชวยเหลือโดยบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
Meaning and importance  of children behaviors; nature of learning in 
young children; concepts  and theories related to learning; factors 
associated with learning; frequently children behavior ploblems; 
methods of study of children  behaviors  result  interpretation; 
approaches  to solving  ploblems and  assistance of  involved  
personal. 
 

  ED-042-308   หนังสือและวรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย    2(1-2-3) 
    Books  and  Literature  for Young Children 

ความหมาย  คุณคา  และประเภทหนังสือและวรรณกรรมเด็ก ลักษณะของ
หนังสือและวรรณกรรมที่ดี ระดับความพรอมและความตองการในการใชหนังสือ
และวรรณกรรมของเด็กแตละวัย การเลือกหนังสือและวรรณกรรมใหเหมาะสมกับ
วัย หลักการวิเคราะหหนังสือและวรรณกรรม หลักและเทคนิคการสรางหนังสือ
และวรรณกรรมสำหรับเด็ก การสงเสริมการใชและการดูแลหนังสือและวรรณกรรม 
การสงเสริมลักษณะนิสัยในการอาน บทบาทของผูเก่ียวของกับหนังสือและ
วรรณกรรมสำหรับเด็ก 
Meaning, values  and  types of children literature;  characteristics of 
books  and  good  literature, level of ready and needs  for  using  
books and  literature  of  each  child’s level, suitable  selection of 
books  and  literature according  to their  ages, principles and  
techniques  of  book  and  literature  creation, promotion  of  usage  
and  maintenance of  books  and  literature, promotion of reading 
habit, roles  of  persons involved. 
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ED-042-401   การจัดการช้ันเรียนและสภาพแวดลอมสำหรับเด็กปฐมวัย           2(1-2-3) 
 Classroom and Environmental Management for Young Children 

ความหมาย ความสำคัญ หลักการ และจุดมุงหมายของการจัดการช้ันเรียนและ
ส่ิงแวดลอมในการเรียนรูระดับปฐมวัยองคประกอบในการจัดการชั้นเรียน รูปแบบ
การจัดการช้ันเรียนและสภาพแวดลอมที่เหมาะสมสำหรับเด็ก  เทคนิคการเก็บเด็ก 
บทบาทของครูในการจัดการช้ันเรียนและส่ิงแวดลอมระดับปฐมวัยการฝก
ปฏิบัติการนำภูมิปญญาและทรัพยากรในทองถิ่นมาประยุกตใชในการจัด
สภาพแวดลอมทั้งในและนอกหองเรียน 
Meaning, importance, principles and objective of classroom 
management and learning environment in early childhood 
education; factors of managing classrooms; models of classroom 
management and appropriate environment for early childhood; 
techniques of preparing children in learning; roles of early childhood 
teachers; practices of implementation wisdom and local resources in 
setting indoor and outdoor classroom  environment. 

 
  ED-042-402    การเลนและสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย                         2(1-2-3) 
         Play and Materials for Young Children 

ความหมาย ความสำคัญ หลักการ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการเลนของเด็ก
ปฐมวัย ประเภทของส่ือ เกมการศึกษา เกมการละเลน ประโยชนของการเลนและ
สื่อในการพัฒนาเด็กปฐมวัย การผลิตของเลนและสื่อสรางสรรคจากวัสดุในทองถ่ิน
และวัสดุเหลือใช การใชสื่อไดเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย การประเมินพัฒนาการ
ทางการเลน  
Meaning, importance, principles, concepts, and theories related 
young children’s playing; types of media, education games, toy, and 
benefits of games and media in young children development ; 
production of toys and creative media made from local materials 
and waste material; usage of media appropriate for young children, 
evaluation of playing development. 
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  ED-042-403   การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 1                                           2(1-2-3)                                         
       Early Childhood Educational Research 1 

ความหมาย ความสำคัญ การศึกษาปญหาวิจัย การศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของทาง
การศึกษาปฐมวัย วิธีการเขียนเคาโครงวิจัย การฝกปฏิบัติการในการเขียนเคาโครง
วิจัยและการเขียนอางอิง 
Meaning, importance of research; research problem related literature 
on early childhood education, practices of writing research proposal 
and reference. 
 

  ED-042-404   การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 2                                       2(1-2-3)                                         
    Early Childhood Educational Research 2  
      รายวิชาท่ีตองเรียนกอน: ED-042-403 การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 1  
   Prerequisite: ED-042-403 Early Childhood Educational Research 1 

การพัฒนาเคร่ืองมือ การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยผูเชี่ยวชาญ การ
ทดลองใชเครื่องมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล การสรุปผล การอภิปรายและขอเสนอแนะ การเขียนรายงานการ
วิจัย การนำเสนอผลการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 
Construction of research tool; checking quality of research tools by 
experts; try-out of research tools and quality; data collection, data 
analysis, conclusions, discussions and suggestions; writing an early 
childhood research report and presentation. 
 

  ED-042-405   ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย                                             2(1-2-3) 
   Thinking  Skills for Young Children 
   ความหมายและความสำคญัของการคิด กระบวนการของการคิด แนวคิดและ 

ทฤษฎีที่เก่ียวของกับทักษะการคิดและความคิดสรางสรรคสำหรับเด็กปฐมวัย 
พัฒนาการทางสมองของเด็กปฐมวัย บทบาทของพอแมและครูในการสงเสริม
ทักษะการคิด การจัดประสบการณสงเสริมทักษะการคิด การประเมินทักษะการ
คิดของเด็กปฐมวัย 
Meaning and importance of thinking, thinking process, concepts and 
theories related to thinking skills and creative thinking for young 
children, roles of parents and teachers in promoting thinking skills; 
experience organization for promotion of thinking skills; evaluation 
of young children thinking skills. 
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  ED-042-406    การประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย    2(1-2-3) 
                   Quality Assurance in Early Childhood Education 
    ความหมาย ความสำคัญ จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพทางการศึกษา 

ปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย การวางแผนการประกันคุณภาพทาง
การศึกษาปฐมวัย การนำแผนการประกันคุณภาพการศึกษาสูการปฏิบัต ิ และการ
ฝกปฏิบัติการเขียน  รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
Meaning, importance, and objectives of early childhood educational 
assurance; standard of early childhood education; bringing 
educational assurance plan into practice; practice of writing 
educational assurance report. 

    
   ED-042-407   การจัดและบริหารสถานพฒันาเด็กปฐมวัย    3(2-2-5) 

         Administration and Management of Early childhood 
      Development  institutes 

ความหมาย และความมุงหมายของการบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยประเภท
ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย บทบาทหนาที่ของผูบริหาร การกำหนดนโยบายและ
การวางแผนการบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หลักเบื้องตนของการบริหารสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย โครงสรางขององคกร และการจัดระบบบริหารงานในสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
Meaning and objectives of early childhood development institutes; 
types of early childhood institutes; administration, roles, in setting 
polies and planning of administration; education of early childhood 
development institutes, principles of administration of early 
childhood development institutes; organization of structure and 
administration system organization in early childhood development 
institutes. 
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  ED-042-408   การใหความรูแกผูปกครองของเด็กปฐมวัย    2(1-2-3) 
         Knowledge for Parents of Young Children 

ความสำคัญของพอแมผูปกครองตอการพัฒนาเด็กปฐมวัยความจำเปนที่จะตองให
การศึกษาแกพอแม หลักการ แนวคิดและรูปแบบในการใหความรูแกพอแม 
ผูปกครอง บทบาทและหนาที่ของพอแมผูปกครองในการสงเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย การใหความรวมมือและประสานงานกับองคกรในชุมชนในการใหความรู
ดานการพัฒนาเด็กแกพอแมผูปกครอง การจัดทำโครงการใหความรูแกผูปกครอง
ของเด็กปฐมวัย 
Importance, of parents on young children development; necessary 
for educating parents; principles, concepts and models of educating 
parents, roles and duties in promotion of young children 
development ; cooperation and participation with community 
organization in educating parents in young children development; 
project organization for educating  early childhood  parents. 
 

 ED-042-409   การศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กปฐมวัย    2(2-0-4)  
  Inclusive Education for Young Children      

ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่ เก่ียวของกับการศึกษา
แบบเรียนรวม ความรูที่เก่ียวกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ  จิตวิทยาเด็กพิเศษ 
การเตรียมความพรอมเพ่ือการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) บทบาทของครูในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็ก
ปฐมวัย ความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนตลอดจนผูที่มีสวนเก่ียวของในการ
จัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กปฐมวัย 
Meaning, importance concepts, principles and theories related to inclusive 
education; knowledge about special child, psychology of special child 
preparation for inclusive education organization, Individualized 
education program ( IEP)  lesson plans; teacher’ s roles in inclusive 
education organization for young children; cooperation of parents’ 
as well as those involved inclusive organization for young children. 
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 ED-042-410    การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย                                               2(1-2-3)             
                  Seminar on Early Childhood Education 

ปญหาการศึกษาปฐมวัยและแลกเปล่ียนความคิดเห็น  อภิปราย เสนอแนวทางใน
การแกปญหาที่ เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น การติดตามความเปล่ียนแปลงและ
เคล่ือนไหวทางการศึกษาปฐมวัยของหนวยงานตาง ๆ ในประเทศไทย รูปแบบ
หลักการและวิธีการจัดการสัมมนา บทบาทหนาที่ของผูสัมมนา จัดสัมมนาโดย
เลือกหัวขอที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาปฐมวัย 
Education problems of early childhood education opinion exchange 
and discussion; presentation of ways for appropriate problem solving 
based on local statics; following-up of changes movements of early 
childhood education of various agencies in Thailand ;models, 
principles and methods of seminar organization using currently 
interesting topic on using early childhood education. 
 

 กลุมวิชาการสอนวิชาเอก เรียนทุกรายวิชา  6  หนวยกิต 
 ED-042-309   การจัดการศึกษาสำหรับเด็กวัยแรกเกิด-3 ป                              3(2-2-5) 
   Experience Provision for Children under 3 Years Old 

ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด ทฤษฎี หลักการและจุดมุงหมายของการจัด
ประสบการณสำหรับเด็กอายุตํ่ากวา 3 ป พัฒนาการของเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง 3 ป 
การดูแลสุขภาพอนามัย การจัดกิจกรรมและส่ือสงเสริมพัฒนาการตามวัย การจัด
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับเด็กเพ่ือกระตุนการเรียนรู  บทบาทและหนาที่ใน
การอบรมเลี้ยงดูเด็กอายุตํ่ากวา 3 ป การจัดโปรแกรมสำหรับเด็กอายุตํ่ากวา 3 ป 
และการจัดการบริหารสถานบริบาลหรือศูนยพัฒนาเด็ก 
Meaning, importance, concepts, theories, principles and objectives of 
experience organization for children under 3 years of ages ; child 
development from birth to 3 years ; child rearing practices ; health 
and hygiene care; organization of activities and media promoting 
child development, according to ages ; organization of environment 
appropriate for children for learning stimulation; roles and duties in 
rearing children under 3 years old;  organization of programs for 
children  under 3 years and management of children nurseries or 
children development centers. 
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  ED-042-310   การจัดประสบการณสำหรับเด็กอายุ 3-5 ป                3(2-2-5)
    Experience Provision for Children 3-5 Years Old 

ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด ทฤษฎี หลักการและจุดมุงหมายของการจัด
ประสบการณสำหรับเด็กอายุ 3-5 ป ที่สอดคลองกับพัฒนาการ การออกแบบ
กิจกรรมและการเขียนแผนการจัดประสบการณสำหรับเด็กเด็กอาย ุ3-5 ป      
ในสถานศึกษาระดับปฐมวัย การจัดประสบการณตามแนวคิดและรูปแบบ 
การเรียนรูทางการศึกษาปฐมวัยแบบตางๆ  การจัดสภาพแวดลอมในและนอก
หองเรียนเพ่ือกระตุนการเรียนรู การฝกปฏิบัติการจัดประสบการณแบบบูรณาการ
สำหรับเด็กอายุ 3-5 ป  
Meaning, importance, concepts, theories, principles and objectives of 
experience organization for children aged 3-5 years relevant to their 
development; experience organization plan for children aged 3-5 
years in various learning model of early childhood education  
organization of inside and outside classroom environment for 
stimulating learning ; practices of Integrated organization of 
experience for children aged 3-5 years. 
 

  กลุมเลือกวิชาเอกหรือการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม  เรียนไมนอยกวา 4 หนวยกิต 
  ED-043-401   โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย     2(1-2-3) 
                   Nutrition for Young Children 

ความหมาย ความสำคัญ  แนวคิด และหลักการท่ีเก่ียวกับโภชนาการสำหรับเด็ก
ปฐมวัย ปญหาทางโภชนาการของเด็กปฐมวัย การสงเสริมสุขนิ สัยในการ
รับประทานอาหาร การจัดรายการอาหารและการประกอบอาหารใหมีคุณคาทาง
โภชนาการในสถานพัฒนาเด็ก บทบาทครู บานและชุมชน ในการสงเสริม
ชวยเหลือการใหบริการอาหารกลางวัน  
Meaning, importance, concepts  and  principles  of  nutrition for young 
children; promotion  of  health  habit  in  food  consumption; food  
menu arrangement  and   foodcooking  development  institues;  roles 
of teachers, home and community in promotion kind  of  lunch service. 
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  ED-043-402   ภาษาอังกฤษและการรูหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย                         2(2-0-4) 
                  English Language and Literacy for Young Children 

ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด ทฤษฎี จุดมุงหมาย และขอบขายของการจัด
ประสบการณทางภาษาอังกฤษและการรูหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย  ทฤษฎีการ
เรียนรูภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศและพัฒนาการ    
ทางภาษาของเด็กปฐมวัย  การฝกปฏิบัติการออกแบบและเขียนแผนการจัด
ประสบการณ 
Meaning, importance, concepts, theories, objectives of  English  
organization and   book   literacy  for  English  experience and  book  
literacy  for  young children; theories of English for  learning  as a 
second language or foreign language  and  development of young 
children;  practices of  design  and writing  of  experience  
organization  plan. 

 
 ED-043-403   ส่ิงแวดลอมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย       2(1-2-3) 
          Environmental  Education for Young Children 

ความหมาย  ความสำคญั  แนวคิด  หลักการและทฤษฎีที่เก่ียวกับสิ่งแวดลอม    
ที่หลากหลายของเด็กปฐมวัย  ประเภทของส่ิงแวดลอม  บทบาทครู  ผูปกครอง
และชุมชน ในการสงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม  การจัดประสบการณสงเสริม 
การอนุรักษสิ่งแวดลอม  การประเมินพัฒนาการดานสิ่งแวดลอมของเด็กปฐมวัย 
Meaning, importance, concepts, principles and theories related to 
various  environments  of young  children; types of  environment;  
roles  of teachers, parent and community in promotion of 
environment  conservation experience organization; promotion  of 
environmental conservation; evaluation  of  environmental  
development  to  young  children.  
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  ED-043-404   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กปฐมวัย    2(1-2-3) 
  Philosophy  of  Sufficiency  Economy for Young Children 

หลักการ แนวคิด ความสำคัญและทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง การปลูกฝงเจตคติและทักษะการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เชน 
การประหยัด การบริโภคดวยปญญา การพ่ึงพาตนเอง  และการฝกปฏิบัติการ 
ในการจัดประสบการณแบบบูรณาการทางเกษตรสำหรับเด็กปฐมวัย  การจัด
กิจกรรมสงเสริมพฤติกรรมความพอเพียงในเด็กปฐมวัย 
Principle, concepts, importance  and theory of sufficiency  economy  
According to King Rama IX; basic knowledge  of sufficiency  economy; 
cultivation of  attitudes  and  living  skills  based on sufficiency 
economy such as saving, intellectal consumption; self reliance; 
practices of Integrated  experience  in  agriculture for young children;  
organization for  activities promotion  sufficiency  behaviors of young 
children.  
 

 ED-043-405   เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเด็กปฐมวัย                                  2(1-2-3) 
         Information Technology for Young Children 

ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด จุดมุงหมายของและพัฒนาการดานเทคโนโลยี
สำหรับเด็กปฐมวัย  องคประกอบของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปฐมวัย  
วิธีการสอนการใช เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายสำหรับเด็กปฐมวัย 
ประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศ   การเลือกและใชเคร่ืองมือเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมในการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยดานตาง ๆ  การจัด
กิจกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหสอดคลองกับธรรมชาติของเด็กปฐมวัย
บทบาทของผูสอนเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเด็กปฐมวัย  การฝกปฏิบัติการใน
การจัดประสบการณเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเด็กปฐมวัย  
Meaning, importance, concepts, objectives  of development of 
young children technology at early chilhood level; teaching  
methods of using various information technologies for  young 
children; benefits of information  technology; selection  and usage of 
information  technology  tools  suitable  for  promotion of  
development of children in different areas; activity  organization  of  
imformation  technology  usage  appropriate for  nature of young 
children; rules of teachers of information technology for young 
children;  practices of experience  organization  related to 
imformation technology  for young children. 
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3.2 ช่ือ สกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 
 3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร 
 

เลขประจำตัว 
ประชาชน 

ตำแหนง
วิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

 
สาขาวชิา สถาบัน ปท่ีจบ

การศกึษา 
ภาระการสอน/ภาคการศึกษา 

(ชม./สัปดาห) 
2560 2561 2562 2563 2564 

1409900006xxx อาจารย นางสาววรนุช    
นิลเขต 

กศ.ม. 
ค.บ. 

การศกึษาปฐมวัย 
การศกึษาปฐมวัย 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  
ม.ราชภัฏสวนดุสิต 

2554 
2549 

16 16 16 16 16 

1450200084xxx อาจารย นายศักด์ิชัย   
มหาอุตร 

กศ.ม. 
 
 
 

กศ.บ. 

วิทยาการทางการ
ศึกษาและการจัด
เรียนรู-การศกึษา
ปฐมวัย  
การศกึษาพิเศษ 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
 
ม.มหาสารคาม 

2557 
 
 

2553 

16 16 16 16 16 

3450600330xxx อาจารย นางสาวนาตยา   
หกพันนา 

กศ.ม. 
ศศ.บ. 

การศกึษาปฐมวัย 
ศิลปะการ
ออกแบบประยกุต 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ส.ราชภัฏวไลย
อลงกรณ 

2552 
 

2545 

16 16 16 16 16 

3269900077xxx อาจารย นางสาวจีรนันท   
วัชรกุล 

ศษ.ม. 
ค.บ. 

จิตวิทยาการศึกษา 
การศกึษาปฐมวัย 

ม.ขอนแกน 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

2546 
2541 

16 16 16 16 16 

3460500506xxx อาจารย นางเยาวเรศ  
รัตนธารทอง 

กศ.ม. 
ค.บ. 

การวัดผล
การศกึษา 
การประถมศึกษา 

ม.มหาสารคาม 
ส.ราชภัฏ
มหาสารคาม 

2545 
2539 

16 16 16 16 16 
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3.2.2 อาจารยผูสอน 
เลขประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหนง
วิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปที่จบ

การศึกษา 

ภาระการสอน/ภาคการศึกษา 
(ชม./สัปดาห) 

2560 2561 2562 2563 2564 
5440690009xxx ผศ. นายชัยยนต 

เพาพาน 
ปร.ด. 
ศศ.ม. 
ค.บ.  

บริหารการศึกษา 
ไทยคดีศึกษา 
ภาษาอังกฤษ 

ม.ขอนแกน 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒิมหาสารคาม 
วิทยาลยัครูมหาสารคาม 

2554 
2530 
2522 

16 16 16 16 16 

3461000160xxx ผศ. นายศักดิ์สิทธิ ์ 
ฤทธิลัน 

ค.ด. 
กศ.ม. 
กศ.บ. 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 
การวัดผลการศึกษา 
การประถมศึกษา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ม.มหาสารคาม 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒิมหาสารคาม 

2555 
2541 
2534 

16 16 16 16 16 

3460700596xxx ผศ. นางสาวสายหยุด  
ภูปุย 
 

ค.ด. 
กศ.ม.  
นศ.บ.  

หลักสูตรและการเรียนการสอน 
หลักสูตรและการสอน 
นิเทศศาสตร 

ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
ม.มหาสารคาม 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

2559 
2548 
2541 

16 16 16 16 16 

3410300241xxx อาจารย นายสุพจน   
ดวงเนตร 

กศ.ด. 
กศ.ม. 
ค.บ. 

วิจัยและประเมินผลการศกึษา 
การวัดผลการศึกษา 
การบริหารการศึกษา 

ม.นเรศวร 
ม.มหาสารคาม 
วิทยาลยัครูมหาสารคาม 

2556 
2542 
2534 

16 16 16 16 16 

3400800291xxx อาจารย นางนิติยา  คอไผ ศศ.ด. 
ศศ.ม. 
บธ.บ. 

พัฒนาสังคม 
สังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา 
การจัดการทั่วไป 

ม.นเรศวร 
ส.ราชภัฏมหาสารคาม 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

2559 
2546 
2537 

16 16 16 16 16 

5440900035xxx อาจารย นายอมร มะลาศรี กศ.ด. 
กศ.ม. 
กศ.บ. 

วิจัยและประเมินผลการศกึษา 
การวัดผลการศึกษา 
การประถมศึกษา 

ม.มหาสารคาม 
ม.มหาสารคาม 
ม.มหาสารคาม 

2554 
2542 
2539 

16 16 16 16 16 

 3460100084xxx อาจารย นายธีรชาติ   
นอยสมบัต ิ

ศษ.ม. 
บธ.บ. 

เทคโนโลยีการศึกษา 
การจัดการทั่วไป 

ม.ขอนแกน 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

2549 
2545 

16 16 16 16 16 

1320600122xxx อาจารย นายปนพงศ  
งามมาก 

ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
ประวัติศาสตร 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒิ 
ม.เกษตรศาสตร 

2557 
2556 

16 16 16 16 16 

1400500010xxx 
 

อาจารย นายนันทนัฏฐ  
เวียงอินทร 
 

ศษ.ม.  
ศศ.บ.  
ศศ.บ.  

การสอนภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 
ปรัชญา 

ม.รามคำแหง 
ม.รามคำแหง 
ม.รามคำแหง 

2555 
2559 
2550 

16 16 16 16 16 

3450101361xxx อาจารย นายอนุชา   
พิมศักดิ์ 

อ.ม.  
ศศ.บ.  

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ม.มหาสารคาม 

2551 
2546 

16 16 16 16 16 

75 
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เลขประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหนง
วิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปที่จบ

การศึกษา 

ภาระการสอน/ภาคการศึกษา 
(ชม./สัปดาห) 

2560 2561 2562 2563 2564 
3320400109xxx อาจารย นางสาวณิชาภาท

กันขุนทศ 
กศ.ม.  
ค.บ.  

การสอนภาษาไทย 
ประถมศกึษา 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ 

2552 
2541 

16 16 16 16 16 

3460700558xxx อาจารย นางสาวชนิดา  
พันธุโสภณ 

กศ.ม. 
ค.บ. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

ม.มหาสารคาม 
ม.ราชภัฏมหาสารคาม 

2555 
2543 

16 16 16 16 16 

3301700262xxx อาจารย นายสุริยาวุธ  
สุวรรณบุบผา 

ศศ.ด. 
ศศ.ม.  
พธ.บ. 

ภาษาอังกฤษศึกษา 
ภาษาอังกฤษศึกษา 
ภาษาอังกฤษ 

ม.เทคโนโลยีสุรนารี 
ม.เทคโนโลยีสุรนารี 
ม.มหาจุฬาลงกรณฯ 

2555 
2549 
2546 

16 16 16 16 16 

3401200538xxx อาจารย นายวัชรวร  
วงศกัณหา  

ศศ.ม. 
ศศ.บ.  

วัฒนธรรมศาสตร 
ภาษาไทย 

ม.มหาสารคาม 
ม.มหาสารคาม 

2555 
2544 

16 16 16 16 16 

1460500090xxx อาจารย นางรัชดาพรรณ 
อินทรสุขสันติ 

ศษ.ม. 
กศ.บ. 

หลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ 
การศึกษาพิเศษ 

ม.ขอนแกน 
ม.มหาสารคาม 

2553 
2556 

16 16 16 16 16 

1409900324xxx อาจารย นายวทัญู  
แกวสุพรรณ 

วท.บ. 
 
วท.ม. 

วิทยาศาสตรการกีฬา 
 
วิทยาศาสตรการกีฬา 

ส.การพลศกึษา (วิทยาเขต
มหาสารคาม) 
ม.มหาสารคาม 

2551 
 

2555 

16 16 16 16 16 

 
หมายเหตุ : อักษรยอ  ม.  หมายถึง  มหาวิทยาลยั 
  ส.  หมายถึง  สถาบัน 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน และสหกิจศึกษา) 
 การฝกประสบการณวิชาชีพครูเพ่ือใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและ
ขอกำหนดของคุรุสภาทางหลักสูตรจึงไดกำหนดรายวิชาฝกประสบการณภาคสนามดังนี้ 

1)  การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน  ประกอบดวย การสังเกตการสอน การมีสวนรวมกับ
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการสอนและการทดลองใชในช้ันเรียน 

2)  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ  ประกอบดวย การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาโดยอิสระควบคูกับการนิเทศ การบรูณาการความรูในการจัดทำแผนการเรียนรู การจัดกระบวนการ
เรียนรูโดยใชส่ือ นวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรูในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกไดอยางเหมาะสมกับผูเรียน 
การวัดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูและผูเรียน การจัดทำบันทึกและรายงานผลการ
จัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียน การปฏิบัติภาระงานครู
นอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา 

4.1 มาตรฐานของการเรียนรูของประสบการณวิชาชีพครู 
4.1.1 ดานคุณธรรมจริยธรรม 

    นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือใหสามารถดำเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมอยาง
ราบร่ืนและเปนประโยชนตอสวนรวม นอกจากนั้นเพ่ือใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเกิดขึ้น
เชนเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่นๆ อาจารยที่สอนในแตละวิชาตองพยายามสอดแทรกเร่ืองที่เก่ียวกับ
ส่ิงตอไปนี้เพื่อใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการตางๆ ที่ศึกษา 
     1) คุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู เชน กัลยาณมิตรธรรม 7 
     2) จรรยาบรรณวิชาชีพครูที่กำหนดโดยองคกรวิชาชีพ คือ คุรุสภา 

   3) ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูปฐมวัย  ไดแก ความอดทน ขยันหมั่นเพียร   
มีเมตตากรุณา  สุภาพออนโยน   มีวินัย   มีจิตสาธารณะ  ทำงานรวมกันผูอ่ืนได  มีความรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม  มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู 

4) ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูตามหลักจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 
5) มีความตระหนักในคุณธรรมจริยธรรม  มีคานิยมและอุดมการณของความเปนครู 

ไดแก คานิยมพ้ืนฐาน 5 ประการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ  
           นอกจากนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา อาจารยผูสอนตองจัดใหมีการวัด
มาตรฐานในดานคุณธรรมจริยธรรมทุกภาคการศึกษา อาจใชการสังเกตพฤติกรรมระหวางทำกิจกรรมที่กำหนด 
มีการกำหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมใหเปนสวนหนึ่งของคะแนนความประพฤติ นักศึกษาที่คะแนน
ความประพฤติไมผานเกณฑอาจตองทำกิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ิมกอนจบการศึกษา 

 
4.1.2 ดานความรู 

    บูรณาการความรูเก่ียวกับการศกึษา วิชาชีพครูและวิชาเอกที่ครอบคลุมไมนอยกวาหัวขอ
ตอไปนี้ 
     1) มีความรูความเขาใจและทักษะในหลักการทฤษฎีทางดานการศึกษาหรือการ
จัดการเรียนรูในสาขาวิชาเอกได 
     2) มีความรูเชิงบูรณาการระหวางวิชาชีพครูกับวิชาเอก  
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 3) มคีวามรูเชิงบูรณาการความรูทางการศึกษาปฐมวยัท่ีครอบคลุมหลักการและ 
แนวคิดทางการศึกษาปฐมวัย  พัฒนาการและการเรียนรู  ภาษาและการรูหนังสือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
สังคมศึกษา ศิลปะและดนตรี  สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย  มีความรูและความเช่ียวชาญดาน
การศึกษาปฐมวัย และเขาใจ เก่ียวกับบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลายในการประยกุตใชความรูสูการปฏิบตัิอยาง
เหมาะสม 

4) มีความรูเชิงบูรณาการความรูทางการศึกษาปฐมวยัไปสูการปฏิบัติในวิชาชีพ 
5) มีความรูเชิงบูรณาการความรูเก่ียวกับสิ่งแวดลอม วฒันธรรม ประเพณี  คานิยม 

ทองถิ่น  การเมืองการปกครอง  สภาพสังคมในปจจุบัน  กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการศึกษาและการดำเนินชีวิต
ในปจจุบัน กฎหมายที่เก่ียวของกับเด็กและสิทธิเด็ก การใชคอมพิวเตอร  เทคโนโลยีทางการศึกษา และความรู
ทางภาษา 
 

4.1.3 ดานทักษะทางปญญา 
    นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพ่ึงตนเองไดเมื่อจบ
การศึกษาดังนั้น นักศึกษาจำเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรมจริยธรรมและ
ความรูในขณะที่สอนนักศึกษาอาจารยตองเนนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจท่ีมาและสาเหตุของปญหา 
วิธีการแกปญหารวมท้ังแนวคิดดวยตนเอง ไมสอนในลักษณะทองจำ นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตางๆ  จากการ
สอนเพ่ือใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี้ 

      1) สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทำความเขาใจและประเมินขอมูลสารสนเทศและ
แนวคิดจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายเพ่ือนำมาใชในการปฏิบัติงานสอนและงานครู รวมท้ังการวินิจฉัยผูเรียน
และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

     2) สามารถคิดแกปญหาในการจัดการเรียนรูที่มีความสลับซับซอน เสนอทางออก
และนำไปสูการแกไขไดอยางสรางสรรค 

    3) มีความเปนผูนำทางปญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางสรางสรรค 
และมีวิสัยทัศน การวัดมาตรฐานในขอนี้สามารถทำไดโดยการออกขอสอบที่ใหนักศึกษาแกปญหาอธิบายแนวคิด
ของการแกปญหาและวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา หลีกเล่ียงขอสอบที่เปนการเลือก
คำตอบท่ีถูกมาคำตอบเดียวจากกลุมคำตอบที่ใหมา 

 4) มีกระบวนการคดิวิเคราะห สงัเคราะห ประเมินคา มีทักษะทางปญญา สามารถ 
คิด วิเคราะห  สงัเคราะห  สรางสรรค  สื่อสาร  สรางนวตักรรมและประยุกตสูการปฏิบัติงานดานการศึกษา
ปฐมวัย  

5) นำความรูเก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีและหลักการท่ีเก่ียวของในศาสตรสาขา 
การศึกษาปฐมวัยไปใชในการจัดการเรียนรู   ตลอดจนสามารถนำความรูไปใชแกปญหา การพัฒนาผูเรียน และ
การวิจัยตอยอดองคความรูและการปฏิบัติงานอยางมีวิสัยทัศนในการพัฒนาการศกึษาปฐมวัย 
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4.1.4  ดานความสัมพันธระหวางบุคคลเเละความรับผดิชอบ 
    นักศึกษาตองออกไปประกอบวิชาชีพ ซึ่งสวนใหญตองเก่ียวของกับคนที่ไมรูจักมากอน 
คนที่มาจากสถาบันอ่ืนๆ และคนที่จะมาเปนผูบังคบับัญชาหรือคนที่จะมาอยูภายใตบังคับบัญชาความสามารถที่
จะปรับตัวใหเขากับกลุมคนตางๆ เปนเรื่องจำเปนอยางยิ่ง ดังนั้น อาจารยตองสอดแทรกวิธีการที่เก่ียวของกับ
คุณสมบัติตางๆ ตอไปนี้ใหนักศึกษาระหวางที่สอนวิชา หรืออาจใหนักศึกษาไปเรียนวิชาทางดานสังคมศาสตรท่ี
เก่ียวกับคุณสมบัติตางๆ นี้ 
      1) มีความไวในการรับความรูสึกของผูเรียนดวยความเขาใจและความรูสึกเชิงบวก 
มีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม 
        2) มีความเอาใจใส มีสวนชวยเหลือและเอ้ือตอการแกปญหาความสัมพันธในกลุม
และระหวางกลุมผูเรียนอยางสรางสรรค 
       3) มีความสัมพันธท่ีดีกับผูเรียน เปนผูนำและผูตามที่มีความรับผิดชอบตอสวนรวม 
ทั้งดานเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอม 
     4) มีจิตอาสาและทำงานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะผูนำและสมาชิกของชุมชนและ 
สังคม  ทำงานเปนกลุมและสรางความสัมพันธระหวางบุคคลกับผูอ่ืน 
          5) รูจักบทบาท  หนาที่และมคีวามรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย 
 

4.1.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  1) มีความไวในการวิเคราะหและเขาใจขอมูลสารสนเทศท่ีไดรับจากผูเรียนอยาง 

รวดเร็ว ทั้งที่เปนตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร ภาษาพูดหรือภาษาเขียน 
   2) มีความสามารถในการใชดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และ

เลือกใชขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับวิชาที่สอน และงานครูที่รับผิดชอบโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดด ี
                       3) มีความสามารถในการสื่อสารกับผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน 
และการนำเสนอดวยรูปแบบท่ีเหมาะสมกับกลุมผูเรียน 

 4) มีความไวในการวิเคราะหสรุปความคิดรวบยอดขอมูลขาวสารจากเด็กปฐมวัย 
 5) มีความสามารถส่ือสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช  นำเสนอขอมูลสารสนเทศ 

สำหรับเด็กปฐมวัยไดทันสมัยอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
         การวัดมาตรฐานนี้อาจทำไดในระหวางการสอนโดยอาจใหนักศึกษาแกปญหา

วิเคราะหประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา และใหนำเสนอแนวคิดของการแกปญหาผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ 
ตอนักศกึษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา 
 

4.1.6  ดานการจัดการเรียนรู  
    การจัดการศึกษาโดยนักศึกษามีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ปรับเปล่ียน
บทบาทตนเอง จากการเปนผูรับความรูไปเปนผูถายทอดความรู ผูวางแผน ผูชวยเหลือ สงเสริมและสนับสนุน  
ในการแสวงหาความรูจากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตางๆ จากการสอนเพื่อใหเกิด
ทักษะการปฏิบัติ ดังนี ้
     1) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลายทั้งรูปแบบที่เปน
ทางการ (Formal) รูปแบบก่ึงทางการ (Semi-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal) อยางสรางสรรค 
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     2) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูแตละระดับการศึกษาและวิชาเอกสำหรับ
ผูเรียนท่ีหลากหลายทั้งผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  ผู เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผูเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษอยางมีนวัตกรรม 
     3) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาเอกที่จะสอนอยางบูรณาการ 

  4) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัยในการพัฒนาศักยภาพ 
ของผูเรียนไดอยางเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล 

  5) มีทักษะในการออกแบบการจัดการเรียนรูทางการศึกษาปฐมวยัไดอยางม ี
ประสิทธิภาพ 
 

4.2 ชวงเวลา 
1) การปฏิบัตงิานวิชาชีพครู ในสาขาวิชาเฉพาะตามที่ครุสุภากำหนดในปการศึกษาท่ี  4           

ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง 
2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในสาขาวิชาเฉพาะตามที่คุรุสภากำหนด ในปการศึกษาที่ 5 

เปนเวลาไมนอยกวา 1 ปการศึกษา 
 

4.3 จำนวนหนวยกิต 
1) ปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1  จำนวน 1 หนวยกิต ไมนอยกวา 60 ช่ัวโมง 
2) ปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2  จำนวน 1 หนวยกิต ไมนอยกวา 60 ช่ัวโมง 
3) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จำนวน 6 หนวยกิต ไมนอยกวา 360 ชั่วโมง 
4) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 จำนวน 6 หนวยกิต ไมนอยกวา 360 ช่ัวโมง 

 
4.4 การจัดเวลาและตารางสอน 

1) การสังเกตการสอน การทดลองสอนในสถานศึกษาที่มีสาขาวิชาเฉพาะ จัดใหในช้ันปท่ี 4 ภาค
เรียนที่ 1 และภาคเรียนที ่2 ภาคเรียนละไมนอยกวา 60 ช่ัวโมง 

2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเต็มรูปแบบในสาขาวิชาเฉพาะ  ตลอด 1 ปการศึกษา จำนวน
ภาคเรียนละไมนอยกวา 360 ชั่วโมง  
 

5.  ขอกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงการหรืองานวิจัย  
 5.1 คำอธิบายโดยยอ 
  การทำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนในสาขาวิชาดานการศึกษา
ปฐมวัย โดยภาคการศึกษาที่ 1 เปนการจัดทำเคาโครงวิจัยในช้ันเรียนทางการศึกษาปฐมวัย ภาคการศึกษาที่ 2 
เปนกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติ/ทดลอง รวบรวมขอมูลในการวิจัยและจัดทำเลมวิจัยใหสมบูรณ 
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
5.2.1 ดานคุณธรรมจริยธรรม 

     1) ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูตามหลักจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 
2) มีความตระหนักในคุณธรรมจริยธรรม  มีคานิยมและอุดมการณของความเปนครู 

ไดแก คานิยมพ้ืนฐาน 5 ประการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ  
          5.2.2 ดานความรู 
     1) มีความรูเชิงบูรณาการความรูทางการศึกษาปฐมวยัท่ีครอบคลุมหลักการและ 
แนวคิดทางการศึกษาปฐมวัย  พัฒนาการและการเรียนรู  ภาษาและการรูหนังสือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
สังคมศึกษา ศิลปะและดนตรี  สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย  มีความรูและความเช่ียวชาญดาน
การศึกษาปฐมวัย และเขาใจ เก่ียวกับบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลายในการประยกุตใชความรูสูการปฏิบตัิอยาง
เหมาะสม 

2) มีความรูเชิงบูรณาการความรูทางการศึกษาปฐมวยัไปสูการปฏิบัติในวิชาชีพ 
3) มีความรูเชิงบูรณาการความรูเก่ียวกับสิ่งแวดลอม วฒันธรรม ประเพณี  คานิยม 

ทองถิ่น  การเมืองการปกครอง  สภาพสังคมในปจจุบัน  กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการศึกษาและการดำเนินชีวิต
ในปจจุบัน กฎหมายที่เก่ียวของกับเด็กและสิทธิเด็ก การใชคอมพิวเตอร  เทคโนโลยีทางการศึกษา และความรู
ทางภาษา 

5.2.3 ดานทักษะทางปญญา 
     1) มีความเปนผูนำทางปญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางสรางสรรค 
และมีวิสัยทัศน การวัดมาตรฐานในขอนี้สามารถทำไดโดยการออกขอสอบที่ใหนักศึกษาแกปญหาอธิบายแนวคิด
ของการแกปญหาและวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา หลีกเลี่ยงขอสอบที่เปนการเลือก
คำตอบที่ถูกมาคำตอบเดียวจากกลุมคำตอบที่ใหมา 

 2) มีกระบวนการคดิวิเคราะห สงัเคราะห ประเมินคา มีทักษะทางปญญา สามารถ 
คิด วิเคราะห  สังเคราะห  สรางสรรค  ส่ือสาร  สรางนวัตกรรมและประยุกตสูการปฏิบัติงานดานการศึกษา
ปฐมวัย  

 3) นำความรูเก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีและหลกัการที่เก่ียวของในศาสตรสาขา 
การศึกษาปฐมวัยไปใชในการจัดการเรียนรู   ตลอดจนสามารถนำความรูไปใชแกปญหา การพัฒนาผูเรียน และ
การวิจัยตอยอดองคความรูและการปฏิบัติงานอยางมีวิสัยทัศนในการพัฒนาการศกึษาปฐมวัย 

5.2.4  ดานความสัมพันธระหวางบุคคลเเละความรับผดิชอบ 
     1) มีจิตอาสาและทำงานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะผูนำและสมาชิกของชุมชนและ 
สังคม  ทำงานเปนกลุมและสรางความสัมพันธระหวางบุคคลกับผูอ่ืน 
          2) รูจักบทบาท  หนาที่และมคีวามรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย 

5.2.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  1) มีความไวในการวิเคราะหสรุปความคิดรวบยอดขอมูลขาวสารจากเด็กปฐมวัย 

 2) มีความสามารถส่ือสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช  นำเสนอขอมูลสารสนเทศ 
สำหรับเด็กปฐมวัยไดทันสมัยอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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5.2.6  ดานการจัดการเรียนรู  
     1)มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาเอกที่จะสอนอยางบูรณาการ 

   2) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัยในการพัฒนาศักยภาพ 
ของผูเรียนไดอยางเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล 

   3) มีทักษะในการออกแบบการจัดการเรียนรูทางการศึกษาปฐมวยัไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ 
 
 5.3 ชวงเวลา 
   ภาคการศึกษาที่  1 และภาคการศึกษาที่ 2 ของช้ันปที่ 4 
  
 5.4 จำนวนหนวยกิต 
  วิชาการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 1 และ 2 จำนวน 4 หนวยกิต 
 
 5.5 การเตรียมการ 
  มีการกำหนดชั่วโมงการสอนแบบบรรยาย การฝกปฏิบัติ และการศึกษาดวยตนเอง อาจารยผูสอน
ใหคำปรึกษา ใหคำแนะนำ ใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย และปรับปรุงใหทันสมัยอยู
เสมอ อีกทั้งมีตัวอยางวิจัยใหศึกษา 
 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
  ประเมินผลจากความกาวหนาในการทำวิจัยจากแบบประเมินความกาวหนาตามรูปแบบการวิจัย         
โดยอาจารยผูสอนหรือกรรมการที่ปรึกษางานวิจัย  
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หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 

ท่ี คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1 ดานบุคลิกภาพ การสงเสริมบุคลิกภาพความเปนครู  โดยการสอดแทรกเรื่องการแตงกาย 

การเขาสังคม เทคนิคการเจรจา  การส่ือสาร การสรางมนุษยสัมพันธท่ีดี  
การวางตัวในการทำงานและจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร และจัด
กิจกรรมหลอหลอมบุคลิกภาพความเปนครูในบางรายวิชาที่เก่ียวของ จัด
โครงการเสริมสรางบุคลิกภาพสูความเปนครูมืออาชีพ และในกิจกรรม
ปจฉิมนิเทศกอนท่ีนักศึกษาจะสำเร็จการศกึษา 

2 ดานภาวะผูนำ  การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร โดยใชกระบวนการมีสวนรวมและ
จัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะสังคม ความรับผิดชอบตลอดจนมีวินัยใน
ตนเอง การมีมนุษยสัมพันธ โดยกำหนดในรายวิชาใหนักศึกษาตองทำงาน
เปนกลุม และมีการกำหนดหัวหนากลุมในการทำรายงาน ตลอดจน
กำหนดใหทุกคนมีสวนรวมในการนำเสนอรายงาน เพ่ือเปนการฝกให
นักศึกษาไดสรางภาวะผูนำและการเปนสมาชิกกลุมที่ดี มีกิจกรรม
นักศึกษาท่ีมอบหมายใหนักศึกษาหมุนเวียนกันเปนหัวหนาในการดำเนิน
กิจกรรม เพื่อฝกใหนักศึกษา มีความรับผิดชอบ มีกติกาที่จะสรางวินัยใน
ตนเอง เชน การเขาเรียน ตรงเวลาเขาเรียนอยางสม่ำเสมอ การมีสวนรวม
ในช้ันเรียน สงเสริมความกลาในการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน 

3 จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

การใหความรูเก่ียวกับขอกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครูในรายวิชาในหลักสูตร 

4 มีจิตสำนึกสาธารณะ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปลูกจิตสำนึก ความรับผิดชอบและการมี
สวนรวมกับสังคม ชุมชนและทองถิ่น เชน โครงการบำเพ็ญประโยชน  
โครงการคายอาสา ทั้งในสาขาวิชา ระดับคณะและมหาวิทยาลัย 

5 มีทักษะการเรียนรูดวย
ตนเอง 

การจัดการเรียนการสอนที่มีการเรียนรูดวยตนเอง  สงเสริมใหนักศึกษา
เขารวมกิจกรรมการประชุม  สัมมนา การนำเสนอผลงานทางวิชาการ 
การจัดนิทรรศการทางการศึกษาและศาสตรที่เก่ียวของกับสาขาวิชา
การศกึษาปฐมวัย  เสริมสรางการศกึษาหาความรู การคนควาหาขอมูล
สารสนเทศ การทำโครงงานวิจัย ทั้งรายบุคคลและรายกลุม 

6 มีความคิดสรางสรรค การจัดกิจกรรมทางวิชาการใหนักศึกษาไดเขารวมการสัมมนาทางวิชาการ   
เปดโอกาสใหรวมกิจกรรมกับสโมสรนักศึกษา เพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรูความคิดใหมๆ ชุมนุมหรือชมรม รวมไปถึงการสรางสรรคกิจกรรม
ใหมๆ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน  
 2.1 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน (หมวดการศึกษาท่ัวไป) 
 2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

 นักศึกษาตองมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อใหสามารถดำเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมอยาง
ราบรื่น  และเปนประโยชนตอสวนรวมมีวินัย มีความซื่อสัตยสุจริต เคารพกฎหมายระเบียบและกฎเกณฑของ
มหาวิทยาลัยและสังคมโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน คุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  ครอบคลุมส่ิงตอไปนี ้
     (1) มีวินัย ตรงเวลา  

    (2) มีความซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและสังคม 
    (3) เคารพในกฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑของมหาวิทยาลัย และสังคม  
    (4) ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และตระหนักถึงความเปนไทย 

  2.1.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพฒันาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 
    - สอนแบบบรรยาย(Lecture) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหา 
    - การแบงกลุมผูเรียน (Group Work) 
    - สอนโดยใชกรณีศึกษา (Case Study) ในดานคุณธรรมจริยธรรม 

   - สอนโดยใชกิจกรรมในช้ันเรียน (Activity-Based Learning) 
   - สอนโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning) 
     - กฎกติกาหรือขอตกลงที่ไดกำหนด  

    - มอบหมายงานใหทำในรูปแบบของใบงานหรือรายงาน 
  2.1.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 
    - ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาช้ันเรียนการสงงานตามกำหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและการรวมกิจกรรม ประเมินพฤติกรรมการเขาเรียนโดยใชแบบบันทึกพฤติกรรม 
    - ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

 - ประเมินจากการกระทำทุจริตในการสอบ 
 - ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
 - ประเมินพฤติกรรมการทำตามขอตกลงหรือสัญญาที่ใหไวตอตนเอง เพ่ือนรวมงาน  

และสังคม 
 2.1.2 ความรู 

 2.1.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 
    นักศึกษาตองมีความรูเก่ียวกับสาขาวิชาการที่ศึกษามีความรูเก่ียวกับสาขาวิชาที่ศึกษา
นั้น  ตองเปนส่ิงที่นักศึกษาตองรูเพ่ือใชดำรงชีวิตในสังคมอยางมีความสุขและชวยพัฒนาสังคมดังนั้นมาตรฐาน
ความรูตองครอบคลุมส่ิงตอไปนี ้

  (1) มีความสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีตางๆ ที่ไดเรียนรู 
 (2) มีความสามารถเอาหลักการและทฤษฎีตางๆ ที่ไดเรียนรู นำไปประยุกตใชเปน

พ้ืนฐานการดำรงชีวิตประจำวันได 
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 (3) มีการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
 2.1.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู 

    - สอนแบบบรรยาย(Lecture) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหา 
    - การแบงกลุมผูเรียน (Group Work) 
    - สอนโดยใชกรณีศึกษา (Case Study) ในดานคุณธรรมจริยธรรม 

   - สอนโดยใชกิจกรรมในช้ันเรียน (Activity-Based Learning) 
   - สอนโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning) 

    - มอบหมายงานใหทำในรูปแบบของใบงานหรือรายงาน 
 2.1.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

    ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 - การทดสอบยอย 
 - การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
 - ประเมินจากผลงานของงานที่ไดรับการมอบหมาย 

2.1.3 ทักษะทางปญญา 
 2.1.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโดยพ่ึงตนเองไดเม่ือจบ 
การศกึษาแลวดังนั้นนักศึกษาจำเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรมดังนี้ 

  (1) สามารถในการวิเคราะหสถานการณ โดยใชหลักการที่ไดเรียนมา ตลอดจน
สามารถนำความรูไปประยุกตในสถานการณจริงได 
     (2) สามารถสังเคราะหความรูที่ไดเรียนรูในการสรางสรรคผลงาน 
     (3) สามารถแกปญหาไดโดยนำหลักการและทฤษฎีตางๆ มาอางอิงไดอยาง
เหมาะสม 
 

 2.1.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
    - สอนแบบบรรยาย (Lecture) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหา 
    - การแบงกลุมผูเรียน (Group Work) 
    - สอนโดยใชกรณีศึกษา (Case Study) ในดานคุณธรรมจริยธรรม 

   - สอนโดยใชกิจกรรมในช้ันเรียน (Activity-Based Learning) 
   - สอนโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning) 

  - มอบหมายงานใหทำในรูปแบบของใบงาน หรือรายงาน 
 2.1.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

  - ประเมินการคดิวิเคราะหแยกแยะประเด็นของผูเรียนจากใบงาน 
 - การทดสอบยอย 
 - การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
 - ประเมินจากผลงานของงานที่ไดรับการมอบหมาย 
 

 2.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
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  2.1.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความ 
รับผดิชอบ 
    นักศึกษาจะตองมีพฤติกรรมและมนุษยสัมพันธที่ดี และมีความรับผิดชอบตอหนาที่ท่ี
รับผิดชอบ  เพ่ือใหเปนที่รักใคร ไดรับการยอมรับในเกียรติและศักดิ์ศรีของตน  ดังนั้น มาตรฐานผลการเรียนรู
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  ดังนี ้

  (1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี และสามารถปรบัตัวเขากับผูอ่ืน สถานการณและ 
วัฒนธรรมองคกรที่มีความแตกตาง และยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล 
     (2) มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตองานที่ไดรับมอบหมาย และตอสังคม 

  (3) มีภาวะผูนำและเปนแบบอยางที่ดี 
  (4) มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ 

2.1.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 
    - สอนแบบบรรยาย(Lecture) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหา 
    - การแบงกลุมผูเรียน (Group Work) 
    - สอนโดยใชกรณีศึกษา (Case Study) ในดานคุณธรรมจริยธรรม 

   - สอนโดยใชกิจกรรมในช้ันเรียน (Activity-Based Learning) 
   - สอนโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning) 
   - มอบหมายงานใหทำในรูปแบบของโครงงานหรือรายงาน 

  2.1.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผดิชอบ 
    - ประเมินพฤติกรรมการทำงานรวมกับผูอ่ืน  
    - ประเมินพฤติกรรมการแสดงความรัก เอ้ืออาทรตอผูอ่ืน  
    - ประเมินพฤติกรรมการรับผิดชอบงาน 
    - ประเมินพฤติกรรมการเปนผูนำ 

  - ประเมินการคดิวิเคราะหแยกแยะประเด็นของผูเรียนจากใบงาน 
    - การทดสอบยอย 
    - ประเมินจากผลงานของงานที่ไดรับการมอบหมาย 
 2.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.1.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
     (1) มีทักษะในการส่ือสารใชภาษาไทย ใชภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     (2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู การประมวลความรู 
และการส่ือสาร 

   (3) สามารถนำเสนอผลการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 2.1.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
ส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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    - สอนแบบบรรยาย(Lecture) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหา 
    - การแบงกลุมผูเรียน (Group Work) 
    - สอนโดยใชกรณีศึกษา (Case Study) ในดานคุณธรรมจริยธรรม 

   - สอนโดยใชกิจกรรมในช้ันเรียน (Activity-Based Learning) 
   - สอนโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning) 
     - การนำเสนอผลงานที่ไดรับมอบหมาย 

    - มอบหมายงานใหทำในรูปแบบของใบงานหรือรายงาน 
  2.1.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    - ผลการนำเสนอผลงานที่ไดรับมอบหมาย ดานภาษาและดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
และการใชเทคโนโลย ี
    - ประเมินความสามารถเขียนอาน พูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจำวัน 
    - ประเมินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเสาะแสวงหา/สืบคนความรู การบันทึก/ 
วิเคราะห/ประมวลความรู การนำเสนอและการส่ือสาร 
 

 2.2 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน (หมวดวิชาเฉพาะดาน) 
      2.2.1 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
           2.2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 
        นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือใหสามารถดำเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมอยาง
ราบร่ืนและเปนประโยชนตอสวนรวม นอกจากนั้นเพ่ือใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเกิดขึ้น
เชนเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่นๆ อาจารยที่สอนในแตละวิชาตองพยายามสอดแทรกเร่ืองที่เก่ียวกับ
ส่ิงตอไปนี้เพ่ือใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการตางๆ ท่ีศึกษา 
     1) คุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู เชน กัลยาณมิตรธรรม 7 
     2) จรรยาบรรณวิชาชีพครูที่กำหนดโดยองคกรวิชาชีพ คือ คุรุสภา 

   3) ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูปฐมวัย  ไดแก ความอดทน ขยันหมั่นเพียร   
มีเมตตากรุณา  สุภาพออนโยน   มีวินัย   มีจิตสาธารณะ  ทำงานรวมกันผูอ่ืนได  มีความรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม  มีเจตคติที่ดตีอวิชาชีพครู 

4) ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูตามหลักจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 
5) มีความตระหนักในคุณธรรมจริยธรรม  มีคานิยมและอุดมการณของความเปนครู 

ไดแก คานิยมพ้ืนฐาน 5 ประการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ  
           นอกจากนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา อาจารยผูสอนตองจัดใหมีการวัด
มาตรฐานในดานคุณธรรมจริยธรรมทุกภาคการศึกษา อาจใชการสังเกตพฤติกรรมระหวางทำกิจกรรมที่กำหนด 
มีการกำหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมใหเปนสวนหนึ่งของคะแนนความประพฤติ นักศึกษาที่คะแนน
ความประพฤติไมผานเกณฑอาจตองทำกิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ิมกอนจบการศึกษา 
           2.2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพฒันาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

  การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้น 
เรียนตรงเวลา และแตงกายใหถูกระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย  มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทำดีทำประโยชนแกสวนรวม เสียสละและมีจิตสาธารณะ 



88 
 

        1) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตดานคุณธรรม
จริยธรรมของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
        2) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ (Interactive action learning) 
        3) การใชกรณีศึกษา (Case study) 
        4) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเปนรายป
ตลอดหลักสูตร 

   5) มีการสอดแทรกเร่ือง คุณธรรม จริยธรรม ในการสอนแตละรายวิชา 
           2.2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 
        1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธ ี
        2) วัดและประเมินจากกลุมเพ่ือน 
        3) วัดและประเมินผลจากผลงานกรณีศึกษา 
        4) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนคร ูหรือกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเปนรายปตลอดหลักสูตร 
 
      2.2.2 ความรู 
           2.2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 
        บูรณาการความรูเก่ียวกับการศึกษา วิชาชีพครูและวิชาเอกที่ครอบคลุมไมนอยกวาหัวขอ
ตอไปนี้ 
     1) มีความรูความเขาใจและทักษะในหลักการทฤษฎีทางดานการศึกษาหรือการ
จัดการเรียนรูในสาขาวิชาเอกได 
     2) มีความรูเชิงบูรณาการระหวางวิชาชีพครูกับวิชาเอก  

 3) มคีวามรูเชิงบูรณาการความรูทางการศึกษาปฐมวยัท่ีครอบคลุมหลักการและ 
แนวคิดทางการศึกษาปฐมวัย  พัฒนาการและการเรียนรู  ภาษาและการรูหนังสือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
สังคมศึกษา ศิลปะและดนตรี  สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย  มีความรูและความเช่ียวชาญดาน
การศึกษาปฐมวัย และเขาใจ เก่ียวกับบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลายในการประยกุตใชความรูสูการปฏิบตัิอยาง
เหมาะสม 

4) มีความรูเชิงบูรณาการความรูทางการศึกษาปฐมวัยไปสูการปฏิบัติในวิชาชีพ 
5) มีความรูเชิงบูรณาการความรูเก่ียวกับสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี   

คานิยม  ทองถิ่น  การเมืองการปกครอง  สภาพสังคมในปจจุบัน  กฎหมายที่เก่ียวของกับการศึกษาและการ
ดำเนินชีวิตในปจจุบัน กฎหมายที่เก่ียวของกับเด็กและสิทธิเด็ก การใชคอมพิวเตอร  เทคโนโลยีทางการศึกษา 
และความรูทางภาษา 
          2.2.2.3 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
       1) การวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูและการเรียนรูแบบสืบสอบ (Inquiry 
method) 
       2) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององคความรู 
       3) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤตขององคความรูและทฤษฎี 
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       4) การเรียนรูรวมมือ (Collaborative learning) เพ่ือประยุกตและประเมินคาองค
ความรูในสถานการณโลกแหงความจริง 
                    5) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเปนรายป
ตลอดหลักสูตร 

    6) จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของ 
รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ 
     7) มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย เชน การบรรยาย การอภิปราย การ
ฝกปฏิบัติ การศกึษาคนควา และการคิดวิเคราะห 
          2.2.2.4 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
         1) วัดและประเมินผลจากผลการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู 
     2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององคความรู 
     3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธ ี
     4) วัดและประเมินจากการเรียนรูรวมมือ 
     5) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู หรือกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเปนรายปตลอดหลักสูตร 
 
    2.2.3 ทักษะทางปญญา 
          2.2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
           นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพ่ึงตนเองไดเมื่อจบ
การศึกษาดังนั้น นักศึกษาจำเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรมจริยธรรมและ
ความรูในขณะที่สอนนักศึกษาอาจารยตองเนนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจท่ีมาและสาเหตุของปญหา 
วิธีการแกปญหารวมท้ังแนวคิดดวยตนเอง ไมสอนในลักษณะทองจำ นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตางๆ  จากการ
สอนเพ่ือใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี้ 

      1) สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทำความเขาใจและประเมินขอมูลสารสนเทศและ
แนวคิดจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายเพ่ือนำมาใชในการปฏิบัติงานสอนและงานครู รวมท้ังการวินิจฉัยผูเรียน
และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

     2) สามารถคิดแกปญหาในการจัดการเรียนรูที่มีความสลับซับซอน เสนอทางออก
และนำไปสูการแกไขไดอยางสรางสรรค 

    3) มีความเปนผูนำทางปญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางสรางสรรค 
และมีวิสัยทัศน การวัดมาตรฐานในขอนี้สามารถทำไดโดยการออกขอสอบที่ใหนักศึกษาแกปญหาอธิบายแนวคิด
ของการแกปญหาและวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา หลีกเล่ียงขอสอบที่เปนการเลือก
คำตอบท่ีถูกมาคำตอบเดียวจากกลุมคำตอบที่ใหมา 

 4) มีกระบวนการคดิวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา มีทักษะทางปญญา  
สามารถคิด วิเคราะห  สังเคราะห  สรางสรรค  สื่อสาร  สรางนวัตกรรมและประยุกตสูการปฏิบัติงานดาน
การศกึษาปฐมวัย  

5) นำความรูเก่ียวกับแนวคดิทฤษฎีและหลักการที่เก่ียวของในศาสตรสาขา 
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การศกึษาปฐมวัยไปใชในการจัดการเรียนรู   ตลอดจนสามารถนำความรูไปใชแกปญหา การพัฒนาผูเรียน และ
การวิจัยตอยอดองคความรูและการปฏิบัติงานอยางมีวิสัยทัศนในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 
        2.2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
                  1) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพและทาง
สังคม (Problem-based learning) 
                  2) การทำวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม (Research-based learning) 
                  3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอยางมีวิสัยทัศน (Research and Development 
และ Vision-based learning) 
                  4) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเปนรายป
ตลอดหลักสูตร 
     5) การบรรยาย/อภิปราย/ซักถามเพ่ือสรางองคความรูใหม 
         2.2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
                  1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤตทาง
วิชาการ วิชาชีพและทางสังคม   
                  2) วัดและประเมินการทำวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม  
                  3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
                  4) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู หรือกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเปนรายปตลอดหลักสูตร 
     5) วัดและประเมินจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการท่ีหลากหลาย 
สอดคลองกับเนื้อหาวิชาหรือโครงการวิจัย หรือโครงการทางวิชาการ 
 
 
 
 
      2.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
       นักศึกษาตองออกไปประกอบวิชาชีพ ซึ่งสวนใหญตองเก่ียวของกับคนท่ีไมรูจักมากอน 
คนที่มาจากสถาบันอ่ืนๆ และคนที่จะมาเปนผูบังคบับัญชาหรือคนที่จะมาอยูภายใตบังคับบัญชาความสามารถที่
จะปรับตัวใหเขากับกลุมคนตางๆ เปนเรื่องจำเปนอยางยิ่ง ดังนั้น อาจารยตองสอดแทรกวิธีการที่เก่ียวของกับ
คุณสมบัติตางๆ ตอไปนี้ใหนักศึกษาระหวางที่สอนวิชา หรืออาจใหนักศึกษาไปเรียนวิชาทางดานสังคมศาสตรท่ี
เก่ียวกับคุณสมบัติตางๆ นี้ 
      1) มีความไวในการรับความรูสึกของผูเรียนดวยความเขาใจและความรูสึกเชิงบวก 
มีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม 
        2) มีความเอาใจใส มีสวนชวยเหลือและเอ้ือตอการแกปญหาความสัมพันธในกลุม
และระหวางกลุมผูเรียนอยางสรางสรรค 
       3) มีความสัมพันธท่ีดีกับผูเรียน เปนผูนำและผูตามที่มีความรับผิดชอบตอสวนรวม 
ทั้งดานเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอม 
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     4) มีจิตอาสาและทำงานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะผูนำและสมาชิกของชุมชนและ 
สังคม  ทำงานเปนกลุมและสรางความสัมพันธระหวางบุคคลกับผูอ่ืน 
     5) รูจักบทบาท หนาที่และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย 
  2.2.4.2   กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 
    ใชการสอนท่ีมีการกำหนดกิจกรรมใหมีการทำงานเปนกลุม การทำงานที่ ตอง
ประสานงานกับผูอ่ืนขามหลักสูตรหรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอ่ืนหรือผูมีประสบการณโดย
มีความคาดหวังในผลการเรียนรูดัานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
ดังนี้ 
     1) การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ (Participative learning through action) 
     2) การเปนผูนำแบบมีสวนรวม (Shared leadership) ในการนำเสนองานวิชาการ 
     3) การคิดใหความเห็นและการรับฟงความเห็นแบบสะทอนกลับ (Reflective 
thinking) 
     4) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเปนรายปตลอดหลักสูตร  
  2.2.4.3   กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผดิชอบ 
          1) วัดและประเมินจากการเรียนแบบมีสวนรวมมือ 
                       2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาคนควา/แกโจทย 
                      3) วัดและประเมินจากผลนำเสนอผลงานกลุม และการเปนผูนำในการอภิปราย
ซักถาม 
                       4) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู หรือกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเปนรายปตลอดหลักสูตร 
     5) วัดและประเมินตามสภาพจริงจากพฤติกรรมในการทำงานเปนกลุมและความ
รับผิดชอบในการทำงานผลงาน 
  
 2.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.2.5.1  ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1) มีความไวในการวิเคราะหและเขาใจขอมูลสารสนเทศท่ีไดรับจากผูเรียนอยาง 
รวดเร็ว ทั้งที่เปนตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร ภาษาพูดหรือภาษาเขียน 

   2) มีความสามารถในการใชดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และ
เลือกใชขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับวิชาที่สอน และงานครูที่รับผิดชอบโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดด ี
                       3) มีความสามารถในการสื่อสารกับผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน 
และการนำเสนอดวยรูปแบบท่ีเหมาะสมกับกลุมผูเรียน 

 4) มีความไวในการวิเคราะหสรุปความคิดรวบยอดขอมูลขาวสารจากเด็กปฐมวัย 
 5) มีความสามารถส่ือสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช นำเสนอขอมูลสารสนเทศ 
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สำหรับเด็กปฐมวัยไดทันสมัยอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
          การวัดมาตรฐานนี้อาจทำไดในระหวางการสอนโดยอาจใหนักศึกษาแกปญหาวิเคราะห
ประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา และใหนำเสนอแนวคิดของการแกปญหาผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ตอ
นักศึกษาในช้ันเรียน อาจมีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา 
  2.2.5.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
ส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
             1) การติดตามวิเคราะห และนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญดานการศึกษาจากขาว
หนังสือพิมพหรือขาวจากสื่อรูปแบบอ่ืนๆ 
             2) การสืบคนและนำเสนอรายงานประเดน็สำคญัดานการศึกษาโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
                3) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเปนรายป
ตลอดหลักสูตร 
         4) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหนักศึกษาไดฝกทักษะ การวิเคราะห
สังเคราะหขอมูล การส่ือสารระหวางบุคคล ในสถานการณที่หลากหลาย 
              5) การจัดประสบการณเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารที่หลากหลายรูปแบบ และวิธีการ 
           2.2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
             1) วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห และนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญ
ดานการศึกษาจากขาวหนังสือพิมพ 
       2) วัดและประเมินผลจากการสืบคนและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญดาน
การศกึษาปฐมวัยโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       3) วัดและประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู หรือกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเปนรายปตลอดหลักสูตร 
     4) วัดและประเมินจากความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลจากการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร 
 
      2.2.6 ทักษะดานการจัดการเรียนรู 
           2.2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู 
        การจัดการศึกษาโดยนักศึกษามีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  
ปรับเปลี่ยนบทบาทตนเอง จากการเปนผูรับความรูไปเปนผูถายทอดความรู ผูวางแผน ผูชวยเหลือ สงเสริมและ
สนับสนุน  ในการแสวงหาความรูจากส่ือและแหลงเรียนรูตางๆ นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตางๆ จากการสอน
เพ่ือใหเกิดทักษะการปฏิบัติ ดังนี ้
     1) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลายทั้งรูปแบบที่เปน
ทางการ (Formal) รูปแบบก่ึงทางการ (Semi-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal) อยางสรางสรรค 
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     2) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูแตละระดับการศึกษาและวิชาเอกสำหรับ
ผูเรียนที่หลากหลายทั้งผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผูเรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผูเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษอยางมีนวัตกรรม 
     3) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาเอกที่จะสอนอยางบูรณาการ 

  4) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัยในการพัฒนศักยภาพ 
ของผูเรียนไดอยางเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล 

  5) มีทักษะในการออกแบบการจัดการเรียนรูทางการศึกษาปฐมวัยไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ 
           2.2.6.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู 

   1) การฝกประสบการณวิชาชีพครูกอนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   2) การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา (Field based learning through  

action) 
   3) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเปนรายป 

ตลอดหลักสูตร    
         4) การจัดการเรียนรูในวิชาเอกที่สอนอยางบูรณาการโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
  2.2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู 
            1) วัดและประเมินผลจากผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูกอนปฏิบัติการสอน 
        2) วัดและประเมินผลจากการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา 
        3) วัดและประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู หรือกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเปนรายปตลอดหลักสูตร 
      4) ประเมินตามสภาพจริงจากการจัดการเรียนรูสำหรับผูเรียน 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
Mapping)  
 3.1 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping) หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป 

 3.1.1 ความหมายของผลการเรียนรูในตารางหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 3.1.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

  นักศึกษาตองมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อใหสามารถดำเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมอยาง
ราบรื่น  และเปนประโยชนตอสวนรวมมีวินัย มีความซื่อสัตยสุจริต เคารพกฎหมายระเบียบและกฎเกณฑของ
มหาวิทยาลัยและสังคมโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน คุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  ครอบคลุมส่ิงตอไปนี ้
                      1) มีวินัย ตรงเวลา  

            2) มีความซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและสังคม 
            3) เคารพในกฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑของมหาวิทยาลัย และสังคม  
            4) ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และตระหนักถึงความเปนไทย 
 3.1.1.2 ความรู 
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  นักศึกษาตองมีความรูเก่ียวกับสาขาวิชาการท่ีศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษานั้น  ตองเปนส่ิงที่
นักศึกษาตองรูเพื่อใชดำรงชีวิตในสังคมอยางมีความสุขและชวยพัฒนาสังคมดังนั้นมาตรฐานความรูตอง
ครอบคลุมสิ่งตอไปนี้ 
                      1) มีความสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีตางๆ ที่ไดเรียนรู 
                      2) มีความสามารถเอาหลักการและทฤษฎีตางๆ ที่ไดเรียนรู นำไปประยุกตใชเปนพื้นฐาน
การดำรงชีวิตประจำวันได 
                      3) มีการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

 3.1.1.3 ทักษะทางปญญา 
  นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโดยพ่ึงตนเองไดเมื่อจบ

การศกึษาแลวดังนั้นนักศึกษาจำเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรมดังนี้ 
                      1) สามารถในการวิเคราะหสถานการณ โดยใชหลักการที่ไดเรียนมา ตลอดจนสามารถนำ
ความรูไปประยุกตในสถานการณจริงได 
                      2) สามารถสังเคราะหความรูที่ไดเรียนรูในการสรางสรรคผลงาน 
                      3) สามารถแกปญหาไดโดยนำหลักการและทฤษฎีตาง ๆ มาอางอิงไดอยางเหมาะสม 

 3.1.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  นักศึกษาจะตองมีพฤติกรรมและมนุษยสัมพันธท่ีดี และมีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่

รับผิดชอบ  เพ่ือใหเปนที่รักใคร ไดรับการยอมรับในเกียรติและศักดิ์ศรีของตน  ดังนั้น มาตรฐานผลการเรียนรู
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  ดังนี ้
                      1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี และสามารถปรับตัวเขากับผูอ่ืน สถานการณและวัฒนธรรม
องคกรที่มีความแตกตาง และยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล 
                      2) มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตองานที่ไดรับมอบหมาย และตอสังคม 
                      3) มีภาวะผูนำและเปนแบบอยางที่ดี 
                      4) มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ 

    3.1.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                      1) มีทักษะในการส่ือสารใชภาษาไทย ใชภาษาอังกฤษไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
                      2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู การประมวลความรู และ  
การส่ือสาร 
                      3) สามารถนำเสนอผลการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 



แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
     ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

 

                                                      มาตรฐาน 
 

 
 
ระดับผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                  

กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร                  
GE-010-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                  

GE-010-002 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร                  

GE-010-003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                  

GE-010-004 สุนทรียภาพในภาษาไทย                  

GE-010-005 การอานและการเขยีนภาษาอังกฤษเพ่ือนำไปใช                  

GE-010-006 การอานและการเขยีนภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคท่ัวไป                  

GE-010-007 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารชีวิตประจำวัน                  

GE-010-008 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน                  

GE-010-009 การอานและการเขยีนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                  

GE-010-010 ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน                  

GE-010-011 ภาษาลาวเพ่ือการสือ่สารในชีวิตประจำวัน                  

GE-010-012 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน                  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
     ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

 

                                                      มาตรฐาน 
 

 
 
ระดับผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                  

กลุมวิชามนุษยศาสตร                  
GE-020-001 จริยธรรมเพ่ือการดำรงชีวิต                  

GE-020-002 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต                  

GE-020-003 การรูสารสนเทศ                  

GE-020-004 ภาวะผูนำและการจดัการ                  

GE-020-005 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                  

GE-020-006 คุณคาของมนุษยในการดำรงชีวิต                  

GE-020-007 ภูมิปญญาเพ่ือการพฒันาทองถิ่น                  

GE-020-008 การพัฒนาบุคลิกภาพ                  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
     ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

 

                                                      มาตรฐาน 
 

 
 
ระดับผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                  

กลุมวิชาสังคมศาสตร                  

GE-030-001 พลวัตทางสังคมโลก                  

GE-030-002 กฎหมายในชีวิตประจำวัน                  

GE-030-003 พหุวัฒนธรรมศึกษา                  

GE-030-004 ประชาคมอาเซียนศกึษา                  

GE-030-005 กาฬสินธุศึกษา                  

GE-030-006 เพศวิถีศึกษา                  

GE-030-007 จริยธรรมแหงพลเมือง                  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
     ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

 
 
 
 

                                                      มาตรฐาน 
 

 
 
ระดับผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                  

กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี                  

GE-040-001 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม                  

GE-040-002 การคิดและการตดัสนิใจ                  

GE-040-003 คณิตศาสตรเพ่ือชีวิต                  

GE-040-004 ทักษะและการรูสารสนเทศในยุคดิจิตัล                  

GE-040-005 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน                  

GE-040-006 สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพและความงาม                  

GE-040-007 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสรางสุข                  

กลุมวิชากีฬาและนนัทนาการ                  

GE-050-001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ                  
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 3.2 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะดาน  
 3.2.1 ความหมายของผลการเรียนรูในตารางหมวดวิชาเฉพาะดาน 
  3.2.1.2   ดานคุณธรรม จริยธรรม 
    นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือใหสามารถดำเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมอยาง
ราบร่ืนและเปนประโยชนตอสวนรวม นอกจากนั้นเพ่ือใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเกิดขึ้น
เชนเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่นๆ อาจารยที่สอนในแตละวิชาตองพยายามสอดแทรกเร่ืองที่เก่ียวกับ
ส่ิงตอไปนี้เพ่ือใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการตางๆ ท่ีศึกษา 
     1) คุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู เชน กัลยาณมิตรธรรม 7 
     2) จรรยาบรรณวิชาชีพครูที่กำหนดโดยองคกรวิชาชีพ คือ คุรุสภา 

   3) ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูปฐมวัย  ไดแก ความอดทน ขยันหมั่นเพียร   
มีเมตตากรุณา  สุภาพออนโยน   มีวินัย   มีจิตสาธารณะ  ทำงานรวมกันผูอ่ืนได  มีความรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม  มีเจตคติที่ดตีอวิชาชีพครู 

4) ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูตามหลักจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 
5) มีความตระหนักในคุณธรรมจริยธรรม  มีคานิยมและอุดมการณของความเปนครู 

ไดแก คานิยมพ้ืนฐาน 5 ประการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ  
           นอกจากนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา อาจารยผูสอนตองจัดใหมีการวัด
มาตรฐานในดานคุณธรรมจริยธรรมทุกภาคการศึกษา อาจใชการสังเกตพฤติกรรมระหวางทำกิจกรรมที่กำหนด 
มีการกำหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมใหเปนสวนหนึ่งของคะแนนความประพฤติ นักศึกษาที่คะแนน
ความประพฤติไมผานเกณฑอาจตองทำกิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ิมกอนจบการศึกษา 

    
            3.2.1.2   ดานความรู 
      บูรณาการความรูเก่ียวกับการศึกษา วิชาชีพครูและวิชาเอกที่ครอบคลุมไมนอยกวาหัวขอ
ตอไปนี้ 
     1) มีความรูความเขาใจและทักษะในหลักการทฤษฎีทางดานการศึกษาหรือการ
จัดการเรียนรูในสาขาวิชาเอกได 
     2) มีความรูเชิงบูรณาการระหวางวิชาชีพครูกับวิชาเอก  

 3) มีความรูเชิงบูรณาการความรูทางการศกึษาปฐมวัยท่ีครอบคลุมหลักการและ 
แนวคิดทางการศึกษาปฐมวัย  พัฒนาการและการเรียนรู  ภาษาและการรูหนังสือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
สังคมศึกษา ศิลปะและดนตรี  สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย  มีความรูและความเช่ียวชาญดาน
การศึกษาปฐมวัย และเขาใจ เก่ียวกับบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลายในการประยุกตใชความรูสูการปฏิบัติอยาง
เหมาะสม 

4) มีความรูเชิงบูรณาการความรูทางการศึกษาปฐมวัยไปสูการปฏิบัติในวิชาชีพ 
5) มีความรูเชิงบูรณาการความรูเก่ียวกับสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี  คานิยม 

ทองถิ่น  การเมืองการปกครอง  สภาพสังคมในปจจุบัน  กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการศึกษาและการดำเนินชีวิต
ในปจจุบัน กฎหมายที่เก่ียวของกับเด็กและสิทธิเด็ก การใชคอมพิวเตอร  เทคโนโลยีทางการศึกษา และความรู
ทางภาษา 
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            3.2.1.3   ดานทักษะทางปญญา 
      นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพ่ึงตนเองไดเมื่อจบ
การศึกษาดังนั้น นักศึกษาจำเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรมจริยธรรมและ
ความรูในขณะที่สอนนักศึกษาอาจารยตองเนนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจท่ีมาและสาเหตุของปญหา 
วิธีการแกปญหารวมท้ังแนวคิดดวยตนเอง ไมสอนในลักษณะทองจำ นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตางๆ  จากการ
สอนเพ่ือใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี้ 

      1) สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทำความเขาใจและประเมินขอมูลสารสนเทศและ
แนวคิดจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายเพ่ือนำมาใชในการปฏิบัติงานสอนและงานครู รวมท้ังการวินิจฉัยผูเรียน
และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

     2) สามารถคิดแกปญหาในการจัดการเรียนรูที่มีความสลับซับซอน เสนอทางออก
และนำไปสูการแกไขไดอยางสรางสรรค 

    3) มีความเปนผูนำทางปญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางสรางสรรค 
และมีวิสัยทัศน การวัดมาตรฐานในขอนี้สามารถทำไดโดยการออกขอสอบที่ใหนักศึกษาแกปญหาอธิบายแนวคิด
ของการแกปญหาและวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา หลีกเล่ียงขอสอบที่เปนการเลือก
คำตอบท่ีถูกมาคำตอบเดียวจากกลุมคำตอบที่ใหมา 

 4) มีกระบวนการคดิวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา มีทักษะทางปญญา 
สามารถคิด วิเคราะห  สังเคราะห  สรางสรรค  สื่อสาร  สรางนวัตกรรมและประยุกตสูการปฏิบัติงานดาน
การศกึษาปฐมวัย  

5) นำความรูเก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีและหลักการท่ีเก่ียวของในศาสตรสาขา 
การศกึษาปฐมวยัไปใชในการจัดการเรียนรู   ตลอดจนสามารถนำความรูไปใชแกปญหา การพัฒนาผูเรียน และ
การวิจัยตอยอดองคความรูและการปฏิบัติงานอยางมีวิสัยทัศนในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 
 
  3.2.1.4 ดานความสัมพันธระหวางบุคคลเเละความรับผดิชอบ 
                      นักศึกษาตองออกไปประกอบวิชาชีพ ซึ่งสวนใหญตองเก่ียวของกับคนท่ีไมรูจักมากอน 
คนที่มาจากสถาบันอ่ืนๆ และคนที่จะมาเปนผูบังคบับัญชาหรือคนที่จะมาอยูภายใตบังคับบัญชาความสามารถที่
จะปรับตัวใหเขากับกลุมคนตางๆ เปนเรื่องจำเปนอยางยิ่ง ดังนั้น อาจารยตองสอดแทรกวิธีการที่เก่ียวของกับ
คุณสมบัติตางๆ ตอไปนี้ใหนักศึกษาระหวางที่สอนวิชา หรืออาจใหนักศึกษาไปเรียนวิชาทางดานสังคมศาสตรท่ี
เก่ียวกับคุณสมบัติตางๆ นี้ 
      1) มีความไวในการรับความรูสึกของผูเรียนดวยความเขาใจและความรูสึกเชิงบวก 
มีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม 
        2) มีความเอาใจใส มีสวนชวยเหลือและเอ้ือตอการแกปญหาความสัมพันธในกลุม
และระหวางกลุมผูเรียนอยางสรางสรรค 
       3) มีความสัมพันธท่ีดีกับผูเรียน เปนผูนำและผูตามที่มีความรับผิดชอบตอสวนรวม 
ทั้งดานเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอม 
     4) มีจิตอาสาและทำงานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะผูนำและสมาชิกของชุมชนและ 
สังคม  ทำงานเปนกลุมและสรางความสัมพันธระหวางบุคคลกับผูอ่ืน 
     5) รูจักบทบาท  หนาที่และมคีวามรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย 
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  3.2.1.5   ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) มีความไวในการวิเคราะหและเขาใจขอมูลสารสนเทศท่ีไดรับจากผูเรียนอยาง 

รวดเร็ว ทั้งที่เปนตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร ภาษาพูดหรือภาษาเขียน 
   2) มีความสามารถในการใชดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และ

เลือกใชขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับวิชาที่สอน และงานครูที่รับผิดชอบโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดด ี
                       3) มีความสามารถในการสื่อสารกับผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน 
และการนำเสนอดวยรูปแบบท่ีเหมาะสมกับกลุมผูเรียน 

 4) มีความไวในการวิเคราะหสรุปความคิดรวบยอดขอมูลขาวสารจากเด็กปฐมวัย 
 5) มีความสามารถส่ือสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช  นำเสนอขอมูลสารสนเทศ 

สำหรับเด็กปฐมวัยไดทันสมัยอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
         การวัดมาตรฐานนี้อาจทำไดในระหวางการสอนโดยอาจใหนักศึกษาแกปญหา

วิเคราะหประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา และใหนำเสนอแนวคิดของการแกปญหาผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ 
ตอนักศกึษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา 

 
 3.2.1.6 ดานการจัดการเรียนรู 

     การจัดการศึกษาโดยนักศึกษามีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ปรับเปล่ียน
บทบาทตนเอง จากการเปนผูรับความรูไปเปนผูถายทอดความรู ผูวางแผน ผูชวยเหลือ สงเสริมและสนับสนุน  
ในการแสวงหาความรูจากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตางๆ จากการสอนเพื่อใหเกิด
ทักษะการปฏิบัติ ดังนี ้
     1) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลายทั้งรูปแบบที่เปน
ทางการ (Formal) รูปแบบก่ึงทางการ (Semi-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal) อยางสรางสรรค 
     2) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูแตละระดับการศึกษาและวิชาเอกสำหรับ
ผูเรียนท่ีหลากหลายทั้งผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  ผู เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผูเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษอยางมีนวัตกรรม 
     3) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาเอกที่จะสอนอยางบูรณาการ 

  4) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัยในการพัฒนาศักยภาพ 
ของผูเรียนไดอยางเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล 

  5) มีทักษะในการออกแบบการจัดการเรียนรูทางการศกึษาปฐมวัยไดอยางม ี
ประสิทธิภาพ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) (หมวดวิชาชีพเฉพาะ) 
ความรับผิดชอบหลัก              ความรับผิดชอบรอง 

                       มาตรฐาน 
 
ระดับผลการเรียนรู 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3.ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคล ฯลฯ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข ฯลฯ 

6.ทักษะการจัด 
การเรียนรู 

ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1   2 3 4 5 

กลุมวิชาชีพครูศึกษาบังคับ                               

ED-002-101  ความเปนคร ู                               

ED-002-102  ปรัชญาทาง
การศึกษา 

                  
  

   
  

   
  

ED-002-103  ภาษาและ
วัฒนธรรมสำหรับ
คร ู

                  

  

   

  

   

  

ED-002-104  ภาษาและ
วัฒนธรรม
ตางประเทศ
สำหรับครู     

     

 
 
 

 
 
            

  

   

  

   

  

ED-002-205  จิตวิทยาและการ
แนะแนวสำหรับ
คร ู

                  

  

   

  

   

  

ED-002-206  การออกแบบและ
พัฒนาหลักสตูร 

                  
  

   
  

   
  

ED-002-207  การจัดการเรียนรู
และการจัดการชั้น
เรียน 
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                       มาตรฐาน 
 
ระดับผลการเรียนรู 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3.ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคล ฯลฯ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข ฯลฯ 

6.ทักษะการจัด 
การเรียนรู 

ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1   2 3 4 5 
ED-002-208  นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ทางการศึกษา 

                  

  

   

  

   

  
 
 

ED-002-309  การวัดและ
ประเมินผล 
การเรยีนรู 

                  

  

   

  

   

  

ED-002-310  การบริหาร
การศึกษาและการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

                  

  

   

  

   

  

ED-002-311  ทักษะและเทคนิค
การสอน 

                  
  

   
  

   
  

ED-002-412  การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู 

                  
  

   
  

   
  

กลุมวิชาชีพครูเลือก                               

ED-003-313  สัมมนาปญหา
การศึกษา 

                  
  

   
  

   
  

ED-003-314  การจัดกิจกรรม
รวมหลักสูตร 
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                       มาตรฐาน 
 
ระดับผลการเรียนรู 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3.ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคล ฯลฯ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข ฯลฯ 

6.ทักษะการจัด 
การเรียนรู 

ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1   2 3 4 5 
ED-003-315 การใชและการ

บำรุงรักษา
อุปกรณ
เทคโนโลยี
การศึกษา 

                  

  

   

  

   

  

ED-003-316  เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
เพ่ือการศึกษา 

                  

  

   

  

   

  

ED-003-317  การผลิตและ
นำเสนอมัลติมเีดีย 
เพ่ือการศึกษา 

                  

  

   

  

   

  

ED-003-318  การพัฒนา
บทเรียน
คอมพิวเตอรชวย
สอน 

                  

  

   

  

   

  

ED-003-319  การสราง
แบบทดสอบ 

                  
  

   
  

   
  

ED-003-320  การวัดจิตพิสัย                     
     

     

ED-003-321  การประเมินผล
การเรยีนดานการ
ปฏิบัต ิ
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                       มาตรฐาน 
 
ระดับผลการเรียนรู 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3.ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคล ฯลฯ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข ฯลฯ 

6.ทักษะการจัด 
การเรียนรู 

ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1   2 3 4 5 
ED-003-322  การวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรม 
การเรยีนรู 

                  

  

   

  

   

  

ED-003-323 วิจัยเชิงคณุภาพ
เพ่ือพัฒนา 
การเรยีนรู 

                  

  

   

  

   

  

ED-003-324  การสรางเครื่องมือ
วิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู 

                  

  

   

  

   

  

ED-003-325  โปรแกรม
ประยุกตดานสถิติ
และวิจัย 

                  

  

   

  

   

  

ED-003-326  โปรแกรม
สำเรจ็รูปเพ่ือการ
วิจัย 

                  

  

   

  

   

  

ED-003-327  จิตวิทยาเด็กและ
วัยรุน 

                  
  

   
  

   
  

ED-003-328  บุคลิกภาพและ
การปรับตัว 

                  
  

   
  

   
  

ED-003-329  ทฤษฎีและเทคนิค
การใหคำปรึกษา 
ในสถานศึกษา 
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106 
 

                       มาตรฐาน 
 
ระดับผลการเรียนรู 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3.ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคล ฯลฯ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข ฯลฯ 

6.ทักษะการจัด 
การเรียนรู 

ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1   2 3 4 5 
ED-003-330  ทักษะการปรึกษา

เบ้ืองตนและการ
ปรึกษารายบคุคล 

                  

  

   

  

   

  

ED-003-331  เทคนิคกลุม 
ในการปรึกษา 

                  
  

   
  

   
  

ED-003-332  การศึกษา
แบบเรียนรวม 

                  
  

   
  

   
  

ED-003-333 พลศึกษาและสุข
ศึกษาสำหรับคร ู

                  
  

   
  

   
  

ED-003-334  ผูกำกับลูกเสือ – 
เนตรนารี –  
ยุวกาชาด 

                  

  

   

  

   

  

วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ                               

ED-005-435  การปฏิบัติงาน
วิชาชีพครู 1    

                  
  

   
  

   
  

ED-005-436  การปฏิบัติงาน
วิชาชีพครู 2 

                  
  

   
  

   
  

ED-005-537 การปฏิบัต ิ
การสอนใน
สถานศึกษา 1 
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107 
 

                       มาตรฐาน 
 
ระดับผลการเรียนรู 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3.ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคล ฯลฯ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข ฯลฯ 

6.ทักษะการจัด 
การเรียนรู 

ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1   2 3 4 5 
ED-005-538  การปฏิบัต ิ

การสอนใน
สถานศึกษา 2 
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108 
 

            มาตรฐาน 
 
ระดับผลการเรียนรู 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3.ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพนัธ
ระหวางบุคล ฯลฯ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร

ฯลฯ 

6.ทักษะดานการจัด 
การเรียนรู 

ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
กลุมวิชาเอก                               

ED-042-101   การศึกษา
ปฐมวัย      

  
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
    

 
 

 
    

 
 

 
    

 
 

 
    

 
 

 
 

ED-042-102 บุคลิกภาพ
สำหรับครู
ปฐมวัย 

     
      

                  
3   

ED-042-103 จิตวิทยา
พัฒนาการ
และการ
อบรมเลี้ยงดู
เดก็ปฐมวัย           

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
    

 
 
 
 

 
 
 
    

 
 
 
 

 
 
 
    

 
 
 
 

 
 
 
    

 
 
 
 

 
 
 
 

ED-042-104 เพลง ดนตรี
และการ
เคลื่อนไหว
สำหรับ         
เด็กปฐมวัย 

  

 
 
 
 

  

  

 
 
 
 

  

   

  
 
 
    

  

   

 
 
 
 

 

   

 
 
 
 

 

ED-042-201   ภาษาและ
การรูหนังสือ
สำหรับเด็ก
ปฐมวัย                         

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ED-042-202   สุขศึกษา
และพล
ศึกษา
สำหรับ 
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109 
 

            มาตรฐาน 
 
ระดับผลการเรียนรู 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3.ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพนัธ
ระหวางบุคล ฯลฯ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร

ฯลฯ 

6.ทักษะดานการจัด 
การเรียนรู 

ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
เด็กปฐมวัย 

ED-042-203   นิทานและ
หุนสำหรบั
เด็กปฐมวัย 

                              

ED-042-204   สังคมศึกษา
สำหรับ 
เด็กปฐมวัย 

                              

ED-042-205   ศิลป
สรางสรรค
สำหรับ 
เด็กปฐมวัย 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ED-042-206   วิทยาศาสตร
สำหรับ 
เด็กปฐมวัย 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
   

 
 
 

 
 
 

 
 
    

 
 
 

 
 
    

 
 
 

 
 
    

 

 
 
 

 
 
    

 

 
 
 

 
 
 

ED-042-301   คณิตศาสตร
สำหรับ 
เด็กปฐมวัย   

  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
   

 
 
 

 
 
 

 
 
    

 
 
 

 
 
    

 
 
 

 
 
    

 
 
 

 
 
    

 
 
 

 
 
 

ED-042-302   การประเมิน
พัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

  
 
 
 

 
 
 

 
   

 
 

 

 
 
 

    
 
 

 
            

 
 

 
 

 
 
 

ED-042-303   หลักสตูร
การศึกษา
ปฐมวัย 
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110 
 

            มาตรฐาน 
 
ระดับผลการเรียนรู 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3.ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพนัธ
ระหวางบุคล ฯลฯ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร

ฯลฯ 

6.ทักษะดานการจัด 
การเรียนรู 

ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
ED-042-304   โรคเด็กและ

การปองกัน
สุขภาพ
อนามัย
เบ้ืองตน            
สำหรับ 
เด็กปฐมวัย 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

ED-042-305   พหุวัฒน- 
ธรรมและ 
ภูมิปญญา
สำหรับ 
การพัฒนา 
เด็กปฐมวัย 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
    

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
   

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

ED-042-306   นวัตกรรม
ทาง
การศึกษา
ปฐมวัย   

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
    

 
 
 
 

 
 
 
    

 
 
 
 

 

 
 
 
    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ED-042-307   การศึกษา
พฤติกรรม
และ
ธรรมชาติ
การเรยีนรู            
ของเด็ก
ปฐมวัย              
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111 
 

            มาตรฐาน 
 
ระดับผลการเรียนรู 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3.ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพนัธ
ระหวางบุคล ฯลฯ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร

ฯลฯ 

6.ทักษะดานการจัด 
การเรียนรู 

ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
ED-042-308   
 

หนังสือและ
วรรณกรรม
สำหรับ 
เด็กปฐมวัย 

  

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

   

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
    

 
 
 

 

 
 
    

 
 
 

 
 

 
 
    

 
 
 
 

 
 
    

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ED-042-401   การจัดการ
ชั้นเรียนและ
สภาพ 
แวดลอม 
สำหรับ                  
เด็กปฐมวัย 

    
     

 
 

 
    

 
 

 
     

 
 
      

    
 
 

 
 

ED-042-402   การเลน 
และสื่อ
สำหรับ 
เด็กปฐมวัย 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

ED-042-403   การวิจัยทาง
การศึกษา
ปฐมวัย 1 

  

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

   

 
 
 

 

 
 
    

 
 
 

 

 
 
    

 
 
 
 

 
 
   

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

ED-042-404   การวิจัยทาง
การศึกษา
ปฐมวัย 2 

  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
    

 
 
 

 
 
    

 
 
 

 
 
    

 
 
 

 
 
   

 

 

 
 
 

 

 
 
 

ED-042-405   ทักษะ 
การคิด
สำหรับ 
เด็กปฐมวยั 
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112 
 

            มาตรฐาน 
 
ระดับผลการเรียนรู 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3.ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพนัธ
ระหวางบุคล ฯลฯ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร

ฯลฯ 

6.ทักษะดานการจัด 
การเรียนรู 

ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
ED-042-406   การประกัน

คุณภาพ
การศึกษา
ปฐมวัย 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ED-042-407   การจัดการ
และบรหิาร
สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

                              

ED-042-408   การให
ความรูแก
ผูปกครอง
ของเด็ก
ปฐมวัย 

                              

ED-042-409   การศึกษา
แบบเรียน
รวมสำหรับ
เด็กปฐมวัย 

                              

ED-042-410   การสัมมนา
การศึกษา
ปฐมวัย 
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113 
 

            มาตรฐาน 
 
ระดับผลการเรียนรู 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3.ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพนัธ
ระหวางบุคล ฯลฯ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร

ฯลฯ 

6.ทักษะดานการจัด 
การเรียนรู 

ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
กลุมวิชาการสอนวิชาเอก                               

ED-042-309   การจัดการ
ศึกษา
สำหรับเด็ก
วัยแรกเกิด - 
3 ป 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
    

 
 
 
 

 
 
 
    

 
 
 
 

 
 
 
    

 
 
 
 

 
 
 
    

 
 
 
 

 
 
 
 

ED-042-310   การจัดประ 
สบการณ
สำหรับเด็ก
อายุ 3-5 ป 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
   

 
 
 

 
 
 

 
 
    

 
 
 

 
 
    

 
 
 

 
 
    

 
 
 

 
 
    

 
 
 

 
 
 

กลุมวิชาเลือกวิชาเอกหรือ
วิชาการสอนวิชาเอกเพ่ิมเติม 

  
   

  
   

   
  

   
  

   
  

   
  

ED-043-401   โภชนาการ
สำหรับ 
เด็กปฐมวัย 

                              

ED-043-402   ภาษา 
อังกฤษและ
การรูหนังสือ
สำหรับ 
เด็กปฐมวัย 

                              

ED-043-403   สิ่งแวดลอม
ศึกษา
สำหรับ 
เด็กปฐมวัย 
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114 
 

            มาตรฐาน 
 
ระดับผลการเรียนรู 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3.ทักษะทางปญญา 4.ทักษะความสัมพนัธ
ระหวางบุคล ฯลฯ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร

ฯลฯ 

6.ทักษะดานการจัด 
การเรียนรู 

ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
ED-043-404   ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง
สำหรับ 
เด็กปฐมวัย 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
    

 
 
 
 

 
 
 
    

 
 
 
 

 
 
 
    

 
 
 
 

 
 
 
    

 
 
 
 

 
 
 
 

ED-043-405   เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สำหรับ 
เด็กปฐมวัย 
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115 
 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
  เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2559 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสำเร็จการศึกษา 
  กำหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ และนำไปดำเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยผูประเมินภายนอกตอง
สามารถตรวจสอบได ซึ่งดำเนินการดังตอไปนี ้

 1) มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
และกิจกรรมเสริมความเปนครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการกำกับใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูของ
หลักสูตร 

 2) สถานศึกษาที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะดานหรือวิชาเอกมีการประเมิน
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูและกลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

 3) ผูใชบัณฑิตมีสวนรวมในการทวนสอบผลการเรียนรู 
 4) มีผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมทวนสอบผลการเรียนรู  

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
 กำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสำเร็จการศึกษา โดยเนนการ

ประเมินสัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตท่ีทำอยางตอเนื่องและนำผลการประเมินท่ีไดยอนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร 
โดยการประเมินอาจจะดำเนินการดังตัวอยางตอไปนี ้

 1) ภาวการณไดงานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของ
ระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ 

 2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ  

 3) การประเมินตำแหนง และ/หรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 
 4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับ

ความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และคุณสมบัติดานอ่ืนๆ ของบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับปริญญาที่
สูงข้ึนในสถานศึกษานั้น ๆ 

 5) การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในดานความพรอมและความรูที่ไดศึกษาจาก
หลักสูตร ที่เก่ียวของกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตร
ใหดียิ่งข้ึน 

 6) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก หรืออาจารยพิเศษ ที่มาประเมินหลักสูตรในภาพรวม ตอ
ความพรอมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนา
องคความรูของนักศึกษา 
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 7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเปนรูปธรรมได เชน (ก) ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ไดนำเสนอผลงาน
ทางวิชาการ (ข) จำนวนส่ือ/นวัตกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้น (ค) จำนวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (ง) จำนวน
กิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ (จ) จำนวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรท่ีทำประโยชนตอสังคม 
3. เกณฑการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559  
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 
1. การเตรียมการสำหรับอาจารยใหม 

 1.1 การปฐมนิเทศ หรือใหคำแนะนำแกอาจารยใหม ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรและการ
บริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหนาที่ของอาจารยมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู  

 1.2 การฝกอบรมอาจารยใหมดานการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 1.3 การพัฒนาดานการวิจัยการจัดเงินทุนสำหรับนักวิจัยหนาใหมเพ่ือผลิตผลงานวิจัย และการเขารวมเปน

คณะผูวิจัยรวมกับนักวิจัยอาวุโส 
2. การพฒันาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล 
  การพัฒนาการเรียนการสอน เชน การอบรมความรูจากหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก  

รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการตาง ๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศสงเสริมใหมีสวนรวมใน
กิจกรรมชุมชน  

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ 
 1) การพัฒนาวิชาการ สงเสริมการจัดทำผลงานเพื่อพัฒนาเขาสูตำแหนงทางวิชาการสงเสริมให

คณาจารยไปศึกษาตอ 
 2) การพัฒนาดานการวิจัย การจัดเงินทุนเพื่อผลิตผลงานวิจัยเพ่ือใหมีผลงานตีพิมพในระดับชาติ

และนานาชาติ 
  3) การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนมกีารอบรมความรูจากหนวยงานภายในและ 

หนวยงานภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการตาง ๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศสงเสริม
ใหมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชน  
 4) การพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกำกับมาตรฐาน 
 การบริหารหลักสูตร จะกำหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีบทบาทในการบริหารหลักสูตร โดยมี
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีการตรวจติดตามประเมินผลทุกปการศึกษาและนำผลการประเมินมา
ปรับปรุงใหดำรงไวซึ่งมาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือองคกรวิชาชีพ ซึ่ง
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองทำหนาที่ดังนี้ 
 1. พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ  
 2. จัดหาและกำหนดอาจารยผูสอนรายวิชาในหลักสูตร ที่มีความรูความสามารถและมีคุณสมบัติตรงตาม
รายวิชาที่สอน 
 3. มีสวนรวมในการดำเนินการวางแผนการจัดการเรียนการสอน เชน ตารางเรียน ตารางสอบ ตารางการ
ฝกปฏิบัติงาน การฝกภาคสนาม การฝกงาน และสหกิจศึกษาตามท่ีกำหนดในหลักสูตรรวมกับผูบริหารของคณะ
และอาจารยผูสอน  
 4. ควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารยใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ และเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตรและรายวิชา 
 5. สงเสริมและจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพอาจารยดวยวิธีการตางๆ เชน การจัด/เขารวมประชุมวิชาการ 
การสงเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ 
 6. สงเสริมและจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเปาหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของ
หลักสูตร 
 7. ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูใชบัณฑติ ศิษยเกา อาจารยและนักศึกษา
ปจจุบัน 
 
2. บัณฑิต 
 การผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยบัณฑิต
จะตองเปนผูมีความรู  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองในการทำงานใน
วิชาชีพหรือประกอบอาชีพอิสะ  โดยพิจารณาจากผลลัพธการเรียนรู  การมีงานทำ  ผลงานของนักศึกษาและ
ผูสำเร็จการศึกษาดังนี ้
 2.1 สาขาวิชาตองประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดานคือ  
  1. ดานคุณธรรมจริยธรรม  
  2. ดานความรู 
  3. ดานทักษะทางปญญา  
  4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
  5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 2.2 สาขาวิชาตองประเมินรอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ 
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3. นักศึกษา 
 อธิบายกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา การควบคุมการดูแล การให
คำปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียน
ของนักศึกษา 
 
 3.1 การรับนักศึกษา 
 หลักสูตรไดดำเนินการตามระบบการรับนักศึกษาดังนี้ 
        3.1.1 หลักสูตรเสนอแผนการรับนักศึกษาตอคณะครุศาสตร  เพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัยในการ
ประชาสัมพันธรับสมัครนักศึกษาในระบบสารสนเทศตางๆ ตามกำหนดปฏิทินการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอ 
       3.1.2 สาขาวิชากำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยใหเปนไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

3.1.3 มหาวิทยาลัยออกคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาประจำปและอาจารย
ประจำหลักสูตรดำเนินการตามคำส่ังที่ไดรับมอบหมายคือคณะกรรมการออกขอสอบวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย  
คณะกรรมการคมุสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ   
       3.1.4 ผูสมัครเขาศึกษาตอตองสอบขอเขียนโดยสอบความรูวิชาเอกการศกึษาปฐมวัยและวัดแวดความ                  
เปนครู  และสอบสัมภาษณโดยอาจารยประจำหลักสูตรเปนคณะกรรมการสอบสัมภาษณ   
       3.1.5 มหาวิทยาลัยประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอใน Website ของมหาวิทยาลัย 
 
 3.2 การเตรียมความพรอมนักศึกษา 
 3.2.1 หลักสูตรมีระบบและกลไกการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาตามระบบกลไกของ 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
   3.2.2 หลักสูตรมีกระบวนเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษาโดยวางแผนเตรียมความพรอม
กอนเขาศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยกอนเปดภาคการศึกษา  โดยสาขาวิชาจัดอบรมใหความรู
พ้ืนฐานใหกับนักศึกษาหรือเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนักศกึษา   
 
 3.3 การควบคุมและการดูแล 
 3.3.1 หลักสูตรมีระบบการควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษางานวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีตามแนวทางการดำเนินงานระบบการดูแลและใหคำปรึกษาของคณะครุศาสตรที่ไดกำหนด  
และจัดชวงเวลาที่ใหนักศึกษาเขาพบที่ปรึกษาของแตละหมูเรียน  
  3.3.2 หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 
 
     3.4 การใหคำปรึกษาดานวิชาการและอื่นๆ แกนักศึกษา  
  3.4.1 มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษา เพ่ือกำกับดูแลนักศึกษาทั้งวิชาการและการเขารวม
ทำกิจกรรม ซึ่งระบบการดูแลนักศึกษาจัดทำในรูปแบบแฟมอาจารยที่ปรึกษาและระบบออนไลน ESS โดย
นักศึกษาทุกคนที่มีปญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาได สัดสวนอาจารย 1 คน ตอ
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นักศึกษา 1 หองเรียน (ขนาดไมเกิน 30 คน) และตองกำหนดช่ัวโมงใหคำปรึกษาอยางนอยสัปดาหละ 2 ชั่วโมง 
ฯลฯ ตามเกณฑมาตรฐานและระเบียบของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  

3.4.2 หลักสูตรจัดใหมีอาจารยท่ีปรึกษาสำหรับนักศึกษาทุกหมูเรียน ตามระบบอาจารยที่ปรึกษาของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือทำหนาที่ในการติดตาม ดูแลและใหคำปรึกษาท้ังเร่ืองการเรียนและการใชชีวิต เพ่ือปองกัน
ความเส่ียงที่จะทำใหนักศึกษาไมสำเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่กำหนด  

3.4.3  หลักสูตรจัดใหมีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพ่ือใหเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีกำหนดและมี
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลการเรียนรู ทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.4.4 มหาวิทยาลัยและคณะมีระบบการกำกับใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา โดย
ใชสมุดกิจกรรมและใบรายงานผลกิจกรรม 

3.4.5 หลักสูตรและคณะจัดใหมีกิจกรรม/โครงการเตรียมความพรอมกอนเขาสูตลาดแรงงานและ
จัดระบบขอมูลแหลงประกอบอาชีพและการศึกษาตอหลังสำเร็จการศึกษา 

 

3.5 การอุทธรณของนักศึกษา 
 3.5.1  หลักสูตรจัดใหมีระบบการรองเรียนของนักศึกษาผานชองทางตางๆ เชน สื่อสังคมออมไลนของ
หลักสูตร หรือนักศึกษาอาจเขียนขอรองเรียนถึงอาจารยประจำหลักสูตร  อาจารยผูสอน อาจารยท่ีปรึกษา หรือ
ประธานสาขาวิชาเพ่ือดำเนินการตามขอรองเรียน และแจงผลการดำเนินการตอขอรองเรียนใหนักศึกษาที่
รองเรียนทราบ 
 3.5.2  ในกรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถยื่นบันทึกขอความ
ถึงอาจารยผูสอนเพ่ือขอดูหลักฐานคะแนนการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได 
 3.5.3  หลักสูตรจัดใหมีการสำรวจประเมินความพึงพอใจที่มีตอการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 
เพ่ือนำผลการประเมินไปปรับปรุงระบบการรองเรียนและการอุทธรณของนักศึกษาตอไป 
 
4. อาจารย 
 4.1 การรับอาจารยใหม 

การรับอาจารยใหมอาจทำได 3 วิธี ดังนี้  
4.1.1 การเปดสอบคัดเลือก โดยใหการคัดเลือกอาจารยใหมเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ที่เก่ียวของกับการบริหารงานบุคคล โดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยหรือสาขาวิชาที่เก่ียวของ  

4.1.2 การสนับสนุนใหอาจารยไดศึกษาตอในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยหรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวของ โดยใหเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  

4.1.3 การสรรหานักเรียนทุนรัฐบาลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยหรือสาขาวิชาที่เก่ียวของ  
 
 
 
 



121 
 

       4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารยประจำสาขาวิชา มีการบริหารหลักสูตรอยางมีสวนรวม
ผานการประชุมปรึกษาหารือตลอดปการศึกษา เพ่ือดำเนินการในหลักสูตรอาทิเชน 
 4.2.1 การจัดทำแผนอัตรากำลังและแผนบริหารและพัฒนาอาจารย เพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณสมบัติท้ัง
เชิงปริมาณและคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
 4.2.2 การประชุมรวมกันระหวางอาจารยประจำหลักสูตรและคณะกรรมการโปรแกรมวิชาเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร ทั้งกอนเปดภาคการศึกษา ระหวางภาคการศึกษา และเมื่อสิ้นสุด
ภาคการศึกษาและส้ินปการศึกษา โดยดำเนินการใหเปนไปตามวงจรคุณภาพ(PDCA) อยางตอเนื่อง 
 4.2.3 กำหนดใหมีคณะกรรมการที่มีองคประกอบจากอาจารยประจำหลักสูตรและคณะกรรมการ
โปรแกรมวิชาเพ่ือตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา รวมถึงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของแตละ
รายวิชา 
 4.2.4 ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษาเพื่อให
บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร และใหไดบัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค 
         
       4.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 
  เพ่ือใหนักศึกษาไดรับประสบการณเฉพาะดานหรือในกรณีขาดแคลนอาจารยผูสอน จึงมีนโยบายในการ
แตงตั้งอาจารยพิ เศษ ดำเนินการสอนในบางรายวิชาตามความเหมาะสม โดยให เปนไปประกาศของ
มหาวิทยาลัยท่ีสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเก่ียวของ  
 หมายเหตุ อาจารยผูสอนที่เปนอาจารยพิเศษ เปนอาจารยผูสอนที่ไมใชอาจารยประจำและมีชั่วโมงสอน
ไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจำเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
 หลักสูตรที่เปดสอนตองผานการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุง
ทุก 5 ป โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการบริหารจัดการ 3 ดานที่สำคัญ คือ  

1. สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
2. การวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน  
3. การประเมินผูเรียน  

 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
  1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วางแผนการจัดทำระบบการออกแบบหลักสูตรและสาระ
วิชาในหลักสูตรใหมีความทันสมัย  สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
  2. ผู รับผิดชอบหลักสูตร ดำเนินการจัดทำรายวิชาตางๆ ใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย กาวทัน
ความกาวหนาทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปดรายวิชาตางๆ ทั้งวิชาบังคับ
และวิชาเลือกที่เนนนักศึกษาเปนสำคัญ โดยสนองความตองการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตร 
สาขานั้นๆ 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน 
  1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วางระบบผูสอนในแตละรายวิชา  มีการกำหนดผูสอนในแต
ละรายวิชา โดยคำนึงถึงความรูความสามารถและความเช่ียวชาญในวิชาที่สอน และเปนความรูที่ทันสมัยของ
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อาจารยที่มอบหมายใหสอน ในวิชานั้นๆ เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูประสบการณ และไดรับการพัฒนา
ความสามารถจากผูรูจริง 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดำเนินการกำกับ ติดตาม  การจัดการเรียนการสอนและ 
ตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู (มคอ.3 และมคอ.4)  

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดำเนินการสงเสริมใหผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
สำหรับยุคศตวรรษที่ 21 ที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  ที่เนนการพัฒนานักศึกษาใหมีความรูความสามารถตามโครงสรางหลักสูตรและพัฒนาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
   

5.3 การประเมินผูเรียน 
  1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วางระบบการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  วางระบบการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของ 
ผูเรียน   

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดำเนินการกำกับใหมีการตรวจสอบการประเมินผล 
การเรียนรูของนักศึกษา โดยใหความสำคัญกับการกำหนดเกณฑการประเมิน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน
ที่มีคุณภาพ และวิธีการใหเกรดที่สะทอนผลการเรียนรูที่เหมาะสม เชน จัดใหมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูเปนประจำทุกปการศึกษา (มคอ.5, มคอ.6) 

4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดำเนินการกำหนดมาตรการและเกณฑ เพ่ือเปนแนวทาง 
ใหการจัดทำของผูสอน และแนวทางในการตรวจสอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดังนี ้

4.1 มคอ.5, มคอ. 6 สงภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษา 
4.2 มคอ.7 สงภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา  

  5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประเมินผลผูเรียนเพื่อใหขอมูลสารสนเทศที่เปน
ประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอนของผูสอน  มีการประเมินที่ทำใหนักศึกษาสามารถประเมินตนเอง
เปนมีการนำผลการประเมินไปใชในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหมจนเกิดการเรียนรู และการประเมินผล
การเรียนรูของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธการเรียนรู  ซึ่งชวยใหผูสอนและผูเรียนมีแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนตอไป 
 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
  การบริหารหลักสูตรสาขาการศึกษาปฐมวัยมีปจจัยที่สำคัญดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ซึ่ง
ประกอบดวย ความพรอมทางกายภาพ ความพรอมดานอุปกรณ ความพรอมดานเทคโนโลยี ความพรอมดาน
การใหบริการ เชน หองเรียน หองสมุดและหองจัดกิจกรรมทางการศึกษาปฐมวัย / อุปกรณการเรียนการสอน 
หองสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร Wifiและอ่ืนๆ รวมท้ังการบำรุงรักษาที่สงเสริม
สนับสนุนใหนักศึกษาสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กำหนด
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณารวมกับผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารยดังนี ้
   - คณะกรรมการบริหารหลักสูตรตองจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูตอการ
จัดการเรียนการสอน 
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 - คณะกรรมการบริหารหลักสูตรตองจัดจำนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอ 
การจัดการเรียนการสอน 

 - คณะกรรมการบริหารหลักสูตรตองจัดกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ 
ของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 
  6.1 การบริหารงบประมาณ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทำแผนการใชจายงบประมาณประจำป จากงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
จากคณะ/มหาวิทยาลัย โดยมีการแบงคาใชจายดังนี้ คาวัสดุ ตำรา ส่ือการเรียนการสอน ครุภัณฑ คาใชจายใน
การพัฒนาอาจารย คาใชจายในการพัฒนานักศึกษา ฯลฯ อยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ัน
เรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษาโดยพิจารณาการดําเนินการ
ปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยประจำหลักสูตร   
 
       6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอน  
  1. อาคารเรียน  
  2. ชุดปฏิบัติการ  
  3. ชุดสื่อการสอน  
  4. อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9 ช้ัน) 
  5. อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย  
   หนังสือและตำราเรียนภาษาไทย   36,197    เลม 
   หนังสือตำราเรียนภาษาอังกฤษ       876    เลม 
   วารสารตางๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  1,817    รายช่ือ 
   เอกสารพิเศษ      2,264    เลม 
  ฐานขอมูลวิชาการทางอินเทอรเน็ต สำหรับใหบริการนักศึกษาสืบคนขอมูลผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต ซึ่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุเปนสมาชิกของผูใหบริการฐานขอมูลดังตอไปนี้ 
  E – Database ประกอบดวย ABI/Inform Complete, ProQuest Digital Dissertation, ACM 
Digital Library, The Institute of Electrical and Electronics Engineers ( IEEE) , The Institution of 
Engineering and Technology (IET), Web of Science และ H.W. Wilson 12 subjects 
  E-Book ประกอบดวย มติชนออนไลน และ E-book 
  E – Thesis ประกอบดวย Thai LIS, ABI/Inform Complete, ProQuest Digital Dissertation 
  E – Journals ประกอบดวย MUSE GLOBAL, Science Direct, American Chemical Society 
Journal (ACS), Emerald Management, Academic Search Premier และ Springer Link 
 6. ดานแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ นักศึกษาสามารถออกฝกประสบการณวิชาชีพยังสถาน
ประกอบการท่ีมีการดำเนินงานที่เก่ียวของกับการศึกษาปฐมวัย 
       
        6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

 6.3.1 มหาวิทยาลัยและคณะครุศาสตรกำหนดใหมีการสำรวจความตองการส่ิงสนับสนุนการเรียนรู
และส่ิงสนับสนุนทางกายภาพที่จำเปน จากอาจารยผูสอน เชน อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด หนังสือ 
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ตำรา สิ่งพิมพ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส รวมท้ังหองเรียน หองปฏิบัติการ พื้นที่/สถานที่สำหรับการแลกเปลี่ยน
เรียนรูของนักศึกษาและอาจารย   

 6.3.2  มหาวิทยาลัยและคณะจัดบริการและจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอ
การจัดการเรียนการสอน 

 
      6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

 6.4.1 คณะมีการสำรวจและสรุปแหลงทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูภายในมหาวิทยาลัย 
เพ่ือใหทุกหลักสูตรไดใชทรัพยากรรวมกัน 

 6.4.2 คณะจัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในแตละรายวิชา
ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษาซึ่งประเมินพรอมกับการประเมินคุณภาพการจดัการเรียนการสอนของอาจารย 

 6.4.3 หลักสูตรจัดใหมีการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยท่ีมีตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
และเสนอผลการประเมินตอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการจัดบริการตามผลการประเมิน 
  6.4.4 ประเมินความเพียงพอและความพึงพอใจในการใชทรัพยากรจากขอมูลสถิติของผูใช จากขอ 6.2 
เพ่ือนำผลการประเมินไปดำเนินการในขอ 6.3 
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7. ตัวบงชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
  มีการกำหนดตัวบงช้ีและเกณฑการประเมิน ที่สะทอนการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณวุฒิฯดังตาราง 

ตัวบงชี้และเปาหมาย 
ปการศึกษา 

ปที่ 
1 

ปที่ 
2 

ปที่ 
3 

ปที่ 
4 

ปที่ 
5 

ปที่ 
6 

1) อาจารยประจำหลักสตูรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสตูร       

 
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคณุวฒิุสาขา/สาขาวิชา   (ถา
มี) 

     
 
 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     
 
 

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปดสอนใหครบทกุ
รายวิชา 

     

 
 
 

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา       

 
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ี

กำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวชิา
ที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

     
 
 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรอื 
การประเมินผลการเรยีนรู จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปที่แลว   

     
 
 

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการ
จัดการเรียนการสอน       

 
9) อาจารยประจำทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

อยางนอยปละหน่ึงครั้ง       
 

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป       

 
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มตีอคุณภาพ

หลักสตูร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0       

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0       

ตัวบงชี้ (ขอ) รวมในแตละป 9 10 10 10 11 2 

ตัวบงชี้บังคับ (ขอที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 11-
12 

ตัวบงชี้ตองผานรวม (ขอ)  8 8 8 8 10 2 

ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดำเนินงานตามขอ 1-5 จากตารางตัวบงช้ีการดำเนินงาน และ 
อยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป 
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หมวดท่ี 8 การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

การประเมินกลยุทธการสอน 
1)  การประชุมรวมของอาจารยในหลักสูตร/สาขาวิชาฯ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคำแนะนำ 

ขอเสนอแนะจากอาจารยที่มีความรูและประสบการณ หรือเพ่ือนรวมงาน 
2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะทอนผลการจัดการเรียนการสอนในชวงของการ

เรียนแตละรายวิชา 
3) การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นจากการใชกลยุทธการสอนที่แตกตางกัน 
4) การทำวิจัยในช้ันเรียน เพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาหรือกลุม

รายวิชา 
การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
1) พิจารณาจากการประเมินผลการจัดการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา ทุกส้ินภาคการศึกษา ตาม

ระบบของมหาวิทยาลัย 
2) การประเมินการสอนโดยหัวหนาสาขา/ประธานหลักสูตร/ผูรับผิดชอบหลักสูตร และ/หรือทีมผูสอน

ตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปของอาจารย/พนักงาน สายผูสอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสำรวจขอมูลจากนักศึกษาปจจุบัน นักศึกษาช้ันปสุดทาย 

อาจารยบัณฑิตใหม ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิภายนอก และผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิต เพื่อนำขอมูลมาทบทวน และ
ปรับปรุงการจัดการแผนการเรียน  

 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินตามตัวบงช้ีผลการดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตร

และการเรียนการสอน และเปนไปตามระบบประเมินของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ (ตามท่ีกำหนดในหลักสูตรนี้คือ 
หมวดที่ 7 ขอที่ 7) โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชา
เดียวกันอยางนอย 1 คน 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 
1) รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ และขอมูล

การรายงานผลการดำเนินการรายวิชา 
2) วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน สรุปผลการดำเนินการประจำป โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/

อาจารยประจำหลักสูตร ประธานหลักสูตรเสนอหัวหนาสาขาวิชา 
3) ประชุมอาจารยประจำหลักสูตร เพ่ือพิจารณาทบทวนผลการดำเนินการหลักสูตร เสนอการปรับปรุง

หลักสูตรและแผนกลยุทธ 
 


