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หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 

 
1.   รหัสและชื่อหลกัสูตร 
  รหัส  :  25521571103938 
  ภาษาไทย :  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
  ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Education Program in Early Childhood Education 

     

2.   ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
  ชื่อภาษาไทย   ชื่อเต็ม  : ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 

        ชื่อยอ : ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Education (Early Childhood Education) 

   ชื่อยอ : B.Ed (Early Childhood Education) 
 

3.   วิชาเอก 
 ไมมี 
 

4.  จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   
 ไมนอยกวา  164  หนวยกิต     
 

5.   รูปแบบของหลักสูตร 
      5.1 รูปแบบ   
    หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5  ป 
      5.2 ภาษาที่ใช    
    จัดการเรียนการสอนภาษาไทยเปนหลัก 
     5.3 การรับเขาศึกษา  
    รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศทีส่ามารถสื่อสารภาษาไทยได 
     5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น   
 เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
     5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  
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    ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6.   สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 
     6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
     6.2 เริ่มใชในภาคการศกึษาที่ 1  ปการศึกษา 2559  เปนตนไป 
     6.3 คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร/ เห็นสมควรใหเสนอหลักสูตรตอมหาวิทยาลัย  
           ในคราวประชุม   ครั้งที ่2/2559 เมื่อวันที ่4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 
     6.4 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นชอบในการนําเสนอหลักสตูรตอสภามหาวิทยาลัย  
           ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2559 เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 
     6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอ 
   สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2559 เมื่อวันที ่8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 
     6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  อนุมัติหลักสูตร 
  ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2559 เมื่อวันที ่29 เมษายน พ.ศ. 2559 
 
7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
  หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในป

การศึกษา 2562 
 
8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 8.1 เปนขาราชการครู ผูสอนระดับปฐมวัยในสถานศึกษาของรัฐบาล หรือ พนักงานตําแหนงครู

ปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน และหนวยงานที่เปดสอนระดับปฐมวัยขององคกรปกครองทองถิ่น  
 8.2 เปนบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย โดยดําเนินการเปนผูดูแลเด็กในศูนยเลี้ยงเด็กใน

สถานศึกษาประกอบกิจการและชุมชน สังกัด 5 กระทรวง ไดแก เปนผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก กรมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย และเปนผูดูแลเด็ก หรือผูสนับสนุน
ดานวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการวิจัยของกระทรวงศึกษาธิการ และเปนผูดูแลเด็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 8.3 เปนผูประกอบการสวนบุคคลในการจัดตั้งสถาบันรับเลี้ยงเด็กดวยตนเอง 
 8.4 เปนผูประกอบการสนับสนุนกิจกรรมและปจจัยตาง ๆ เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดแก เปน

 ผูออกแบบสรางสรรคในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนตาง ๆ หรือทํางานในองคกรหรือ
มูลนิธิตาง ๆ เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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9.  ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบตัรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศกึษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ - นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
เอก/โท/ตรี 

สําเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ป 

นางจิรภรณ  มั่นเศรษฐวิทย* 
ผูชวยศาสตราจารย 
 

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

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี 

2557 
2541 
2535 

นางเกสรี  ลัดเลีย* 

ผูชวยศาสตราจารย 

 

ปร.ด.(การจัดการการศึกษา) 

ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย) 

ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วิทยาลัยครูยะลา 

2556 

2542 

2536 

นางสาวสุนิศา  ธรรมบัญชา* 
อาจารย 
 

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

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2551 
2548 

นางสาวอาทิตยา  วงศมณ*ี
อาจารย 
 

ศษ.ม.(ปฐมวัยศึกษา) 
ศษ.บ.(ศิลปศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
 

2554 
2552 

นางสาวเสาวลักษณ  สมวงษ 
อาจารย 
 

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

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยครูยะลา 

2546 
2536 

นางกมลรัตน  คนองเดช* 
ผูชวยศาสตราจารย 
 

 ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) 
 ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
วิทยาลัยครูยะลา 

2538 
2529 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
      มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
  สถานการณของสังคมไทยในการรองรับประชากรชวงปฐมวัย (0-6ป) เพิ่มสูงขึ้น
ตามลําดับ ประชากรเด็กปฐมวัยในบริบทไทย โดยเทียบเคียงจากรายงานการพัฒนาเด็ก และเยาวชน 
ประจําป 2554 1 (สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ, 

                                                 
1
 สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ) .2556  .( รายงานการ

พัฒนาเด็กและเยาวชนประจําป 2554. [Online], Available HTTP: http://www.opp.go.th 
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2556) พบวา ประชากรเด็กและเยาวชนทั้งหมดของประเทศมีอยูมากที่สุดในกรุงเทพมหานคร 
นครราชสีมา และอุบลราชธานี แตขณะเดียวกันพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  คือ จังหวัดปตตานี 
ยะลา และนราธิวาส มีจํานวนประชากรเด็กและเยาวชนตอจํานวนประชากรทั้งจังหวัดสูงที่สุดใน
ประเทศ สถานการณดังกลาวไดแสดงใหเห็นถึงความตองการจําเปนของผูปกครองที่ตองใหเด็กเขารับ
การอบรมเลี้ยงดูในสถานศึกษาระดับปฐมวัย  แทนการเลี้ยงดูตามบานเหมือนเชนในอดีต ดวย
ลักษณะการประกอบอาชีพของพอแม และวิถีการดําเนินชีวิตจากครอบครัวขยายมาสูครอบครัวเดี่ยว
เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น การเปดสอนระดับปฐมวัยในทุกภูมิภาคจึงเพิ่มสูงขึ้นพรอม ๆ กับการขยายไปสูความ
ดูแลขององคกรปกครองทองถิน่ในระดับตําบล หมูบาน ไปจนถึงหนวยงานทั้งภาครัฐ   และเอกชน ได
ใหการสนับสนุนขยายการบริการรับเลี้ยงดูแลเด็กปฐมวัยอยางจริงจัง 
 ลักษณะของสถานบริการสําหรับเด็กปฐมวัย การศึกษาปฐมวัยเปนการจัดการศึกษา 
ใหแก เด็กตั้งแตแรกเกิดถึง 6 ขวบ มีรูปแบบของการจัดสถานบริการแตกตางตามวัยของเด็ก   เด็ก
สวนใหญของประเทศไทยในปจจุบันไดรับโอกาสในการเขาถึงการศึกษาระดับปฐมวัย ดวยมีหนวยงาน
ภาครัฐ   และเอกชนไดเปดบริการตอบสนองความตองการดังกลาวคอนขางมาก เห็นไดจากการ
จัดการในระบบโรงเรียนที่ดําเนินการโดยกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สํานักงานการศึกษาเอกชน (สช.) สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ใน
รูปแบบของโรงเรียนสาธิต และการสนับสนุนโดยหนวยงานวิจัยพัฒนาตาง ๆ ที่รวมกันพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยในมิติ ตาง ๆ โดยดําเนินการเปดศูนยเลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ และชุมชนสังกัด 5 
กระทรวง ไดแก  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กรมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
 แตอยางไรก็ตามจากผลการศึกษา โดย สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 2 รายงาน
วา ปจจุบัน ประเทศไทยมีเด็กวัย 0-5 ป จํานวนทั้งสิ้น 4,557,091 คน (ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 
2556 ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)  เด็กอายุ 0-1 ป (จํานวน 1,481,714 คน) ยังอยูกับ
พอแมและครอบครัว สวนเด็กอายุ 2-5 ขวบ จํานวน 3,075,377 คน บางสวนเขาสูระบบการศึกษา 
ไมวาจะเปนสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน (1,488 แหง: มิถุนายน 2557) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (19,820 
แหง: 2556) และโรงเรียนอนุบาล (32,590 แหง) แตก็มีบางสวนที่ยังไมมีโอกาสไดรับการเตรียมความ
พรอม คิดเปนประมาณรอยละ 13 ของเด็กท้ังหมด ซึ่งรอยละ  13 ของเด็กที่ไมไดเรียนอนุบาลหรือไม
ไดรับการดูแลในศูนยเด็กเล็กเปนเพียงภาพบางสวนของปญหาพัฒนาการเด็กปฐมวัย ผลการ
ศึกษาวิจัยหลายชิ้นพบวา  เด็กวัยนี้กําลังประสบปญหาที่บั่นทอนสุขภาวะอยางมากจากการเลี้ยงดู
และดูแลที่ไมเหมาะสม ซึ่งอางอิงผลการวิจัยของสถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
มหาวิทยาลัยมหิดล ยังพบวา เด็กปฐมวัยรอยละ 30 หรือ 1 ใน 3 มีพัฒนาการลาชา  โดยเปนความ
ลาชาทางดานภาษาถึงรอยละ 20 และลาชาดานปฏิภาณไหวพริบและการไอคิว  ทักษะการอาน 
                                                                                                                                            
 
2
 จิราภรณ แผลงประพันธุ. (2557). รวมพัฒนาเด็กปฐมวัย กอนจะสายเกินไป. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. [Online], Available HTTP: 

http://tdri.or.th/tdri-insight 
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เขียนและคํานวณ สาเหตุหลักของพัฒนาการลาชาในเด็กวัยนี้เปนเพราะขาดโภชนาการที่ดี  เริ่ม
จากโฟเลต ซึ่งแมควรไดรับตั้งแตกอนตั้งครรภ 2 เดือนตอเนื่องไปจนถึงอายุครรภ 3 เดือน นอกจากนี้
พอแมหรือผูดูแลมักไมเห็นความสําคัญของอาหารเชา และสารอาหารที่มีประโยชนตอพัฒนาการของ
สมอง  เชนในป 2556 ยังมีเด็กขาดไอโอดีนถึงรอยละ 4  ปญหาเหลานี้มักเกิดกับเด็กในครอบครัว
ยากจนที่มีภาระทางเศรษฐกิจ จนทําใหไมสามารถดูแลลูกหลานไดดีพอ เชนตองสงลูกใหปูยาตายาย
เลี้ยงทั้งที่ชวง 2 ปแรกเด็กควรจะไดอยูกับพอแม  
                     อยางไรก็ตามการประเมินศูนยเด็กเล็กทั่วประเทศพบวามีปญหาดานการดําเนินงาน 
ความพรอมของทรัพยากร คุณภาพของครูพี่เลี้ยงและบุคลากรทางการศึกษาและไมไดมีการประเมิน
ตัวเด็กเพื่อใหไดรับการพัฒนาที่เหมาะสมอยางรอบดานตามวัย  จึงควรมีแนวทางดานการใหเกิดการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยอยางมีคุณภาพในหลายมิติ เชน การจัดทําฐานขอมูลการศึกษาเพื่อปองกันการไดรับ
การศึกษาลาชา  พัฒนาคุณภาพศูนยเด็กเล็กและโรงเรียนใหไดมาตรฐาน โดยจัดทํามาตรฐานกลาง 
เพื่อใหศูนยเด็กเล็กในทุกสังกัดสามารถยกระดับมาตรฐานใหทัดเทียมกัน  สื่อสารกับครอบครัวที่ขาด
ความรูในการดูแลเด็กปฐมวัย เปนตน 

11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 จากสภาพสังคมไทยในปจจุบันในแตละพื้นที่ของประเทศ พบวา การจัดการ
ศึกษาปฐมวัยของไทยกําลังไปผิดทางดวยความเขาใจที่ผิด และความตองการของผูปกครอง และ
ครอบครัวที่มุงเนนใหเด็กปฐมวัยเรงรัดอานเขียน จนทําใหเด็กปฐมวัยสูญเสียโอกาสการพัฒนา
ทักษะทางพฤติกรรม “มีวินัย คิดสรางสรรค” คุณลักษณะ สูความสําเร็จในอนาคต จาก
ผลการวิจัยและติดตามพัฒนาการของเด็กปฐมวัยของไทยพบวา เด็กปฐมวัยกําลังถูกเรงรัดใหมี
พัฒนาการที่เกินวัยอยางไมสมดุล ซึ่งจะสงผลเสียตอการพัฒนาทักษะดานการเรียนรูของเด็กใน
อนาคต การเรงรัดพัฒนาการดานวิชาการที่เกินวัยเพื่อโอกาสในการเขาเรียนตอในโรงเรียนประถมชื่อ
ดัง จึงเกิดปรากฎการณกวดวิชาตั้งแตอนุบาล ทั้งในชวงวันหยุด   และวันปดเทอม เรงเรียนเขียนอาน
เกินพัฒนาการเด็กซึ่งเกิดจากความเขาใจที่คลาดเคลื่อนจากความคาดหวังของผูปกครองที่ตองการให
เด็กอนุบาลอานออกบวกลบเลขได ผูบริหารสถานศึกษาที่ขาดความเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก
ในแตละชวงวัย รวมถึงการวัดผลดวยการทดสอบความรูดานเนื้อหาสาระ ทําใหระบบการเรียนการ
สอนเด็กในระดับอนุบาล และประถมศึกษาตอนตนมุงเนนการทองจําความรู ซึ่งเปนการสูญเสีย
โอกาสในการเรียนรูจากหนาตางแหงโอกาส เพราะเด็กในชวงปฐมวัยสมองจะเปดรับการเรียนรูไดดี
ที่สุด โดยเฉพาะทักษะดานพฤติกรรม เชน ทักษะการคิดสรางสรรค ทักษะทางอารมณ การพูดและ
การเคลื่อนไหว แตเมื่อเด็กถูกพัฒนาทักษะเพียงดานเดียวสงผลใหเด็กขาดแรงจูงใจในการเรียนรู ขาด
ทักษะในการทํางานรวมกับคนอ่ืน และขาดทักษะความรับผิดชอบทั้งตอตนเอง และผูอื่น เปนการเสีย
โอกาสที่มีอยูอยางจํากัดในการสรางทักษะทางดานพฤติกรรม ซึ่งจะสงผลตอคุณลักษณะ
ความสําเร็จดานการศึกษาและการทํางานในอนาคตของเด็ก (Markezich,1996) 3  จึงเปนความ
เขาใจที่คลาดเคลื่อนของพอแมผูปกครอง ที่ตองทําความเขาใจที่ถูกตองตอการพัฒนา และเตรียม
ความพรอมใหกับเด็กปฐมวัย นอกจากนี้ สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปสูสังคมอุตสาหกรรม และกําลังกาว

                                                 
3
 Markezich, Amy. (1996). Learning windows and the child’s brain. Superkids:    Educational Software Review. [Online], Available:  

http:// www.superkids.com. 
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ไปสูสังคมดิจิตอลอยางเต็มรูปแบบในอนาคตอันใกล ความสนใจในการเรียนรูและพัฒนาเด็กปฐมวัยจึง
มุงเนนที่การใชเทคโนโลยี และการใชสื่อการสอนที่มีความทันสมัย ทําใหความเขาใจ เขาถึง และการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใชความรัก ความอบอุน ความเอาใจใสตามแบบอยางวิถีชีวิตแบบไทย ที่มีความ
เรียบงาย พอเพียง สุขสงบและสันติ จึงเริ่มลดนอยลง 
 สําหรับพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย (ยะลา ปตตานี และนราธิวาส) 
พบวา สภาวการณของเด็กปฐมวัยมีปญหาในดานตาง ๆ ไมแตกตางจากเด็กปฐมวัยในภูมิภาคอื่น ๆ 
แตยังคงมีปญหาของความไมสงบในพื้นที่สงผลกระทบตอการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพิ่มมากขึ้น จากขอมูล
สถิติจากศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต (Deep South Watch, 2555)4  ไดทําการศึกษา และสรุป
สถิติเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ํากวา 15 ป  สถานการณความไมสงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใตของไทย ที่ไดรับผลกระทบในพื้นที่ตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึง ธันวาคม 2555 พบวาเด็กไดรับ
บาดเจ็บ จํานวนทั้งสิ้น 345 ราย และเสียชีวิต จํานวนทั้งสิ้น 56 ราย โดยป พ.ศ. 2550 มีจํานวนเด็ก
และเยาวชนที่ไดรับบาดเจ็บ และเสียชีวิตมากที่สุด แตอยางไรก็ตาม จากรายงานการวิจัยของ        
จิรภรณ มั่นเศรษฐวิทย (2557) 5 ไดแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา แมเด็กปฐมวัยของพื้นที่จะไดรับ
ผลกระทบจากความไมสงบดังกลาว การแกไขปญหาที่สามารถทําไดทางหนึ่ง คือ การเรงพัฒนา 
คุณภาพการสอนของครูปฐมวัยที่ตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางคุณลักษณะของการอยูรวมกัน
อยางสันติสุข  โดยใชรูปแบบการสอนที่เนนถึงโอกาสของความรวมมือ การแลกเปลี่ยนความเขาใจทาง
วัฒนธรรมที่แตกตางหลากหลาย และการประสานโอกาสของความรวมมือระหวางบานโรงเรียน   
และชุมชน ผานกิจกรรมการเรียนรูที่เด็กปฐมวัยเปนศูนยกลาง พรอมกับสอดแทรกความเขาใจในการ
อยูรวมกันอยางสันติสุข อันไดแก การสอนใหเด็กเคารพในความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม 
การสอนใหเด็กมีความพอเพียงในตนเอง เปนตน      
  จากสภาพปญหาและความจําเปนของสังคมไทยที่ เปลี่ยนแปลงไปสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยจึงไดเสนอแนวทางและความตองการจําเปนดังกลาวเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อเปนปจจัยสําคัญ
ของการจัดการเรียนการสอนที่เตรียมความพรอมอยางจริงจัง สําหรับการผลิตบุคลากรทางการศึกษา
ปฐมวัย เพื่อใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง พรอมรับมือกับปญหา และมีความเปนครูปฐมวัยมืออาชีพเขา
สูระบบสถานศึกษา และสามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพตอไปในอนาคต  
 
 
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ 
  สถาบัน 
 12.1 การปรับปรุงหลักสูตร  

                                                 
4
 Deep South Watch. (2555) . รายงานปญหาความไมสงบกับผลกระทบที่มีตอเด็กและเยาวชนในพื้นที่สาม จังหวัดชายแดนภาคใต [Online], Available HTTP:  

http:www.Deepsouthwatch.org 
5
 จิรภรณ มั่นเศรษฐวิทย ) .2557 .( การศึกษาองคประกอบและการเสริมสรางคุณลักษณะพึงประสงคของการอยูรวมกันอยางสันติสุขที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย

ในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต ดวยรูปแบบการจัดประสบการณเรียนรู SANTISUK ปริญญานิพนธ ดุษฏีบัณฑิตวิทยาลัย .มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ. 
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   จากความตองการทางดานเศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ที่มีตอการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย เพื่อตอบสนองความตองการของพอแมผูปกครองในการจัดหาสถานที่รับเลี้ยงดูเด็กไป
จนถึงการเตรียมความพรอมที่ถูกตองเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ยังคงเปนความตองการ
ที่เรงดวนและจําเปนยิ่ง และที่สําคัญคือ การจัดการศึกษาปฐมวัย ตองการครูปฐมวัยที่มีสมรรถนะใน
การดําเนินงานที่ถูกตองตามหลักวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย พรอมกับเปนผูมีคุณธรรม สามารถ
เปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติแกเด็กจึงเปนสิ่งที่จําเปนยิ่ง และรวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวของในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย ที่ตองมีความรู ความเขาใจ มีทักษะ และมีประสบการณในการอบรมดูแลเด็ก
ปฐมวัย  อันจะชวยแบงเบาภาระของพอแม และเปนที่วางใจไดวา เมื่อเด็กไดรับการพัฒนาเตรียม
ความพรอมอยางถูกหลักการ จะเปนพื้นฐานใหเด็กเติบโตเปนทรัพยากรบุคคล ที่มีคุณคาของ
ครอบครัว ตลอดจนถึงประเทศชาติตอไป   
    จากรายงานวิจัยเรื่อง ผลการวิเคราะหความตองการจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2558)6     
ไดทําการประเมินความตองการจําเปนสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2554 หลักสูตร 5 ป ปรับปรุง ที่ใชดําเนินงานระหวาง ปพ.ศ. 2554 - 2558     
ไดทําการศึกษาผลการประเมิน 2 ดาน คือ ดานปจจัยนําเขา (Input) และดานกระบวนการนํา
หลักสูตร ฯ ไปใช (Process) ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  
  1. ดานปจจัยนําเขา (Input) ผลการศึกษา พบวา 1.1) ความเหมาะสมของ
หลักสูตรฯ อยูในระดับมาก (Mean 3.95 , SD. 0.52)  และเมื่อทําการทดสอบเพื่อลําดับความสําคัญ 
พบวา ความเหมาะสม ของหลักสูตร ฯ ตอบสนองความตองการของผูเรียนอันดับ 1 ไดแก สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย ที่เปดสอน สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน  มีเนื้อหาวิชาที่สอนตรง
ตามความตองการของนักศึกษาและ มุงเนนใหนักศึกษาคิดเปนทําเปน แกปญหาเปน  อันดับ 2 คือ 
หลักสูตรมีความทันสมัย และ อันดับ 3 มีเวลาเรียนสอดคลองกับเนื้อหา สามารถนําวิชาความรูไปใช
ประโยชนได และเปดโอกาสใหเลือกเรียนเนื้อหาวิชา ตามความสนใจและความตองการของนักศึกษา
ได  1.2) ทรัพยากรแหลงเรียนรูของหลักสูตร ฯ อยูในระดับมาก (Mean 3.80 , SD. 0.49)  พบวา 
การตอบสนองความตองการจําเปนดานทรัพยากรแหลงเรียนรูของหลักสูตร ฯ อันดับ 1 คือ หองเรียน
มีวัสดุอุปกรณที่จําเปนตอการเรียนรูเหมาะสม  มีสถานศึกษาใหการสนับสนุนเปนแหลงเรียนรู และฝก
ประสบการณ อันดับ 2 มีการใชเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู และอันดับ 3 มีคูมือประกอบการ
เรียนรูแตละรายวิชาดวยตนเอง  
              2. ดานกระบวนการนําหลักสูตร ฯ ไปใช (Process) ผลการศึกษา พบวา 2.1) ดาน
กระบวนการสอน และเทคนิคการสอนของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย อยูในระดับมาก (Mean 
3.90,SD. 0.51)  พบวา อันดับ 1 อาจารยในสาขาวิชา มีความสามารถในการสอนใหนักศึกษา
วิเคราะห ตัดสิน แกไขปญหา อยางเปนระบบ สงเสริมใหนักศึกษาแสวงหาความรูดวยตนเอง มุงเนน
ใหนักศึกษาทําการศึกษาทั้งภาคทฤษฎี และลงมือปฏิบัติทั้งใน และนอกหองเรียน พรอมทั้งสอดแทรก

                                                 
6
 ศุภลักษณ สินธนา. (2558). รายงานวิจัยเรื่องการประเมินความตองการจําเปนเพื่อการพัฒนาหลักสูตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
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คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ อันดับ 2 ใชเทคนิคการสอน และวิธีการที่หลากหลาย 
สอดคลองกับเนื้อหาวิชา สื่อสารใหนักศึกษาเขาใจไดงาย และอันดับ 3 กระตุนใหคนควา เปดโอกาส
ใหมีสวนรวม ลําดับกิจกรรมจากงายไปยาก และตอบสนองความสามารถ และความสนใจของ
นักศึกษา 2.2) ดานกระบวนการประเมินผลการสอนของหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย อยูในระดับมาก 
(Mean 3.85,SD. 0.59)  พบวา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย อันดับ 1 มีระบบในการแจงผลการเรียนที่
รวดเร็ว อันดับ 2 ขอสอบเหมาะสมกับความรูของนักศึกษา และอันดับ 3 การวัดและประเมินผลการ
เรียนภาคทฤษฎีมีความเหมาะสม  2.3) ดานกระบวนการใชสื่อการสอนของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย อยูในระดับ มาก (Mean 3.89,SD. 0.68)  พบวา อันดับ 1 อาจารยผูสอนใชสื่อ และอุปกรณ
เทคโนโลยีชวยเสริมความรูและความเขาใจในเนื้อหา อันดับ 2 อาจารยผูสอนนําทรัพยากรในทองถิ่น
มาใชเปนวัสดุฝก และสื่อการเรียนการสอน และอันดับ 3 ใชสื่อในการประกอบการสอนเหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชาที่สอน  2.4) ปจจัยสนับสนุนอื่น ๆ ของการดําเนินการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย อยูใน
ระดับมาก (Mean 3.79,SD. 0.62)  พบวา อันดับ 1 สาขาวิชากําหนดหนวยงานรับผิดชอบในการฝก
ประสบการณวิชาชีพครูใหกับนักศึกษาไดอยางชัดเจน อันดับ 2 มีการนิเทศติดตามผล ตรวจแก
แผนการสอน สังเกตการณสอน และเสนอแนะ การพัฒนาโครงการวิจัยตาง ๆ ใหกับนักศึกษา อันดับ 
3 จัดทําคูมือการฝกประสบการณ และใหคําแนะนําแกนักศึกษา นอกจากนี้ ในการพัฒนากิจกรรม
เสริมหลักสูตร ฯ พบวา อันดับ 1 นักศึกษาในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ไดรับการสนับสนุนสงเสริม
ใหเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ฯ ตาง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม อันดับที่ 2 อาจารยใน
สาขาวิชาเอาใจใส ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอยางสม่ําเสมอ และใหความชวยเหลือนักศึกษาที่
มีความบกพรองในการเรียน และอันดับ 3 อาจารยและนักศึกษามีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน  
 12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
 จากความตองการจําเปนของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และบริบทของพื้นที่ รวมกับผล            
การวิเคราะหความตองการจําเปนที่ไดจากการผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย ในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2554 หลักสูตร 5 ป ปรับปรุง ดังไดกลาวมาแลว  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีความตองการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร 5 ป พุทธศักราช 2559 เพื่อรองรับการผลิตบัณฑิตสาขา
การศึกษาปฐมวัย รับใชสังคมทั้งในระดับทองถิ่น ไปจนถึงทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อตอบสนอง
ความตองการทางสังคม และเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาปฐมวัย และตองการยกระดับการ
พัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น  โดยมุงเปาหมายสําคัญ คือ  การผลิตบัณฑิตใหเปนครูปฐมวัยที่มี
สมรรถนะในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามมาตรฐานวิชาชีพครู และการประกันคุณภาพทาง
การศึกษา มีความมุงมั่นพัฒนาเด็กปฐมวัยของไทยใหมีศักยภาพ และความพรอมในทุกดาน        
และมุงเนนการผลิตบัณฑิตใหเปนครูปฐมวัยที่มีคุณธรรม รวมแกไขปญหาของพื้นทีตามสภาพปญหา
และความเปนจริงของความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต 
จึงไดนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางการพัฒนาสันติภาพ มาบูรณาการรวมเพื่อ        
พัฒนาใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชา สามารถดํารงตนในการใชชีวิต และมีบทบาทของการ
เปนตนแบบที่มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง           
และสามารถใชชีวิตทามกลางความแตกตางหลากหลายไดอยางมีสติ และสันติสุข และเปนผูรวม
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สรางสรรคสันติภาพใหกับเด็กปฐมวัย พรอมกับความเขาใจในความเปนสังคมพหุวัฒนธรรม          
อันจะนําพาสังคมไทยสูสันติสุขตอไป 
 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน   
 13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

  โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะดาน 
(วิชาชีพครูและวิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรี 

  13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการ
    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน จัดการเรียนการสอนโดยคณะครุศาสตร  
  13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการ
     สอนโดยหลักสูตรที่รายวิชานั้นสังกัด  
 13.2  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน 
  รายวิชาในหลักสูตรเปดโอกาสใหนักศึกษาสาขาวิชาอื่นสามารถเลือกเรียนเปนรายวิชา

เลือก และ/หรือเลือกเสรีได ไดแก วิชา 1107316 การเสนสําหรับเด็กปฐมวัย       
วิชา1107320 เกษตรกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย และวิชา 1107434 นาฏศิลปสําหรับ
เด็กปฐมวัย 

 
13.3 การบริหารจัดการ 

  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานงานกับผูรับผิดชอบรายวิชาและ / หรือ
หมวดวิชานั้น ๆ เกี่ยวกับเนื้อหา สาระ การจัดผูสอน ตารางเรียน ตารางสอบ 
ตลอดจนการประเมินผล ใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

 
หมวดที ่ 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร    
 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
   หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2559  มุงเนนการผลิตบัณฑิตใหเปนครู
ปฐมวัยทีม่ืออาชีพในระดับสากล บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ไดจัดทําขึ้นเพื่อตอบสนอง
ความตองการของตลาดแรงงาน และความตองการของทองถิ่นเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
มุงมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถดานการจัดการศึกษาปฐมวัย ตามเกณฑมาตรฐาน
การศึกษาที่กําหนด สามารถทํางานรวมกับผูอื่นในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพมีคุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหสามารถดํารงชีพอยูในสังคมปจจุบันไดอยางมีความสุข 
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 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร          
วัตถุประสงคของหลักสูตร มี  2  ประการ คือ 

ประการที่   1  การผลิตบัณฑิตใหเปนครูปฐมวัยที่มีสมรรถนะในการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยตามมาตรฐานวิชาชีพครู และการประกันคุณภาพทางการศึกษา มีความมุงมั่น
พัฒนาเด็กปฐมวัยของไทยใหมีศักยภาพและความพรอมในทุกดาน ประกอบดวย สมรรถนะ 5 มิติ  
คือ 

มิติที่ 1 เขาใจธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  โดยมุงเนนใหบัณฑิต
สาขาการศึกษาปฐมวัย เปนผูมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับธรรมชาติ และพัฒนาการดานตาง ๆ      
ของเด็กปฐมวัยในแตละชวงวัย สามารถวางแผน วิเคราะห ออกแบบการจัดการเรียนรู ประเมิน    
และคัดกรองเบื้องตน เพื่อชวยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษไดอยางถูกตอง 

มิติที่ 2 จัดประสบการณเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัยเปนสําคัญ  โดย
มุงเนนใหบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย เปนผูมีความรู ความเขาใจ ทักษะ และประสบการณตาง ๆ   
ที่ไดรับจากการศึกษาปฐมวัยมาใช และประยุกตใชเพื่อการออกแบบ วางแผน พัฒนา และประเมิน
จัดการเรียนการสอน ดวยรูปแบบวิธีการตาง ๆ ที่เนนเด็กปฐมวัยเปนสําคัญ สามารถสงเสริมพัฒนา
ทักษะหรือแกปญหาเฉพาะดานตาง ๆ ใหกับเด็กปฐมวัยไดอยางถูกตองเหมาะสมกับพัฒนาการบน
พื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม ดวยจิตใจที่มีคุณธรรม รักและเคารพในความแตกตาง
หลากหลายของเด็กปฐมวัย    

มิติที่ 3 จัดสภาพแวดลอมเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยไดอยางเหมาะสม  โดย
มุงเนนใหบัณฑิตสาขาการศึกษา  ปฐมวัย เปนผูมีความรู ความเขาใจ ทักษะ และประสบการณตาง ๆ 
ที่ไดรับจากการศึกษาปฐมวัย มาใช และประยุกตใชในการผลิต และเลือกใชสื่ออุปกรณในการเรียน
การสอน  การจัด สภาพหองเรียน และการใชพื้นที่ การจัดอาหารและโภชนาการ  การจัดเสื้อผา   
และสิ่งของเครื่องใชอื่น ๆ และการใชเทคโนโลยีตาง ๆ ใหกับเด็กปฐมวัยไดอยางเหมาะสมกับ
พัฒนาการ มีความคิดสรางสรรค มีความปลอดภัย และประหยัดคุมคา  

มิติที่ 4 ปฏิบัติงานทางการศึกษาปฐมวัยในสภาพจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ  
โดยมุงเนนใหบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย เปนผูมีความรู ความเขาใจ ทักษะ และประสบการณ    
ตาง ๆ ที่ไดรับจากการศึกษาปฐมวัยมาใช และประยุกตใชในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาดวย
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของความเปนครู อดทน สามารถสื่อสารความรู และประสานความ
รวมมือระหวางโรงเรียน ผูปกครอง และชุมชนไดอยางเหมาะสม แสวงหาแนวทางที่เหมาะสมรวมกับ
ชุมชนทองถิ่น และหนวยงานที่รับผิดชอบเด็กปฐมวัยในการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัย  
สามารถทํางานเพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกระดับ และทุกภาคสวนของสังคม   

มิติ 5 ใชการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกไขปญหา โดยมุงเนนใหบัณฑิตสาขา
การศึกษาปฐมวัย เปนผูมีความรู ความเขาใจ ทักษะ และประสบการณตาง ๆ ที่ไดรับจากการศึกษา
ปฐมวัยมาใช และประยุกตใชในการวิเคราะหสภาพปญหา ออกแบบ และดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อพัฒนา และแกไขปญหาใหกับเด็กปฐมวัยไดอยางบรรลุจุดมุงหมาย และมีความถูกตองเหมาะสม
ตามหลักการวิจัย    
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ประการที่ 2 มุงเนนการผลิตบัณฑิตใหเปนครูปฐมวัยที่มีคุณธรรม มีความ
ภาคภูมิใจในความเปนไทย ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถใชชีวิตทามกลาง
ความแตกตางหลากหลายไดอยางมีสติและสันติสุข ประกอบดวยคุณลักษณะพึงประสงค  10 ประการ 
คือ  
               1)   มีความรัก เมตตา ปรารถนาดีตอเด็กปฐมวัยทุกคน 

2)   เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของเด็กปฐมวัย ผูปกครอง และทุกคน     
3)   ปฏิบัติตอเด็กปฐมวัยความสุภาพ ออนโยน และมีเหตุผล   
4)   รับผิดชอบตอหนาที่ และ มีวินัยในการปฏิบัติงาน    
5)   เคารพในสถาบันชาติ และปฏิบัติตามวัฒนธรรมสากลของไทย  
6)   ใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม     
7)   ใชและจายทุกสิ่งอยางประหยัด รอบคอบ  และเปนแบบอยางของ

ความพอเพียง  
8)   พรอมเผชิญหนากับทุกปญหา และแกไขปญหาดวยสันติวิธี   
9)   ยอมรับความทันสมัย ความแตกตางหลากหลายอยางรูเทาทัน      
10)  พิจารณาและฝกหัดขัดเกลาจิตใจของตนเองใหสงบสุขดวยหลักธรรม

คําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ        
      

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง   
    

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
-  ปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐาน 
   ตามที่ สกอ. กําหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน 
  จากหลักสูตรในระดับชาติ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

-  ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง 
   กับความตองการของสถานศึกษา 
   และทองถิ่น 

- ประเมินหลักสูตรจากผูใชบัณฑิต
  และนักศึกษา และสํารวจความ 
  ตองการเขาศึกษาตอของนักเรียน 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย 

- รายงานผลการประเมิน 
  หลักสูตรของผูที่ เกี่ยวของ  
  ไดแก  นักศึกษา อาจารย  
  บัณฑิตและผูใชบัณฑิต     

- พัฒนาบุคลากรทั้งผูเรียนและ
ผูสอน รวมถึงการเรียนการสอน 
การบริการวิชาการ และการฝก
ปฏิบัติวิชาชีพครู เพื่อใหสามารถ
นําความรูดานการจัดการศึกษา
ปฐมวัย และเทคนิควิธีการสอน
ไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

-  สนับสนุนบุคลากรทั้งผูสอนและ 
   ผูเรียนใหทํางานบริการวิชาการ   
   และการวิจัย 
-  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   ของนักศึกษาที่เปนหนวยฝก 
   ประสบการณวิชาชีพคร ู

- จํานวนโครงการและผล 
  ก า รประ เมิ นของแต ล ะ 
  โครงการ 
- ผลการประเมินการปฏิบัต ิ
  การสอนในสถานศึ กษา 
  ของนักศึกษา 
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หมวดที ่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 
1.   ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษา   
 ระบบทวิภาค   
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน    
  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอนใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา 
 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค   
 ไมม ี
 
2.   การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน–เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน   
  ภาคการศึกษาที่ 1 เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา         
   ภาคการศึกษาที่ 2 เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
  ผูสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาตอในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตองเปน
ผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลากําหนด 
 2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
  ปญหาดานการสื่อสารของนักศึกษา นักศึกษาใชภาษามลายูถิ่นเปนภาษาที่หนึ่ง และใช
ภาษาไทย เปนภาษาที่สองในชีวิตประจําวัน สงผลกระทบตอการเรียนรู 
 2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
  จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยใชภาษาไทย และซอมเสริมการใชภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารนอกเวลาเรียน 
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 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  

ระดับ/ชั้นป 
จํานวนนักศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ชั้นปที ่1 70 70 70 70 70 

ชั้นปที ่2 - 70 70 70 70 

ชั้นปที ่3 - - 70 70 70 

ชั้นปที ่4 - - - 70 70 

ชั้นปที ่5 - - - - 70 

รวม 70 140 210 280 350 
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - - 70 

หมายเหตุ : หนังสือ ศธ 5102.1/2295 ลงวันท่ี 7 กันยายน 2558 (ภาคผนวก) 
    
     2.6  งบประมาณตามแผน   
  2.6.1  งบประมาณรายรับ  (หนวยบาท)           

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
คาธรรมเนียมการศึกษา 
คนละ 8,500  บาทตอ 
ภาคการศึกษา 

1,190,000 2,380,000 3,570,000 4,760,000 5,950,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คนละ 700  บาทตอป 

49,000 98,000 147,000 196,000 245,000 

 
รวมรายรับ 1,239,000 2,478,000 3,717,000 4,956,000 6,195,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.6.2 งบประมาณรายจาย  (หนวยบาท)   
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รายละเอียดรายจาย 
ปงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
1.  เงินคงคลัง  รอยละ 20 247,800 495,600 743,400 991,200 1,239,000 

2.  รายจายระดับมหาวิทยาลัย 
     รอยละ 40 

495,600 991,200 1,486,800 1,98,2400 2,478,000 

3.  คาใชจายในการดําเนินงาน         
     รอยละ 40 

495,600 991,200 1,486,800 1,982,400 2,478,000 

รวม 1,239,000 2,478,000 3,717,000 4,956,000 6,195,000 
จํานวนนักศึกษา 70 140 210 280 350 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา 14,160 14,160 14,160 14,160 14,160 

 
2.7 ระบบการศึกษา 

  แบบชั้นเรียน  
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย  

  ระบบการเทียบโอนหนวยกิต ให เปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
    3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร         ไมนอยกวา    164   หนวยกิต 
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร   

     โครงสรางหลักสูตรประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาชีพ
ครูและวิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรี มีจํานวนหนวยกิตแตละหมวดและหนวยกิตทั้งหลักสูตร ดังนี้ 
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป             ไมนอยกวา     30 หนวยกิต 
   1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร         ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
   1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร                ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
   1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร                   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
   1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
                                                     ไมนอยกวา 

 
6 

 
หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน                     ไมนอยกวา 128 หนวยกิต 
   2.1 กลุมวิชาชีพครู                        ไมนอยกวา    50 หนวยกิต 
        2.1.1 วิชาการศึกษา                  ไมนอยกวา 36  หนวยกิต 
                1) วิชาบังคับ                     ไมนอยกวา 34 หนวยกิต 
                2) วิชาเลือก                      ไมนอยกวา 2 หนวยกติ 
        2.1.2  วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 14 หนวยกิต 
   2.2 กลุมวิชาเอก                     ไมนอยกวา       78 หนวยกิต 
        2.2.1 วิชาเอกเดี่ยว                      ไมนอยกวา 68 หนวยกิต 
        2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก         ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
        2.2.3 วิชาเลือกเพิ่มเติมจากวิชาเอก 
                หรือวิชาการสอนเพิ่มเติม 

       วิชาเอก                           ไมนอยกวา 

 
 

4 

 
 

หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                      ไมนอยกวา       6 หนวยกิต 

 
 
 
 
 

3.1.3 รายวิชา 
 รายวิชาตามโครงสรางหมวดวิชาศึกษา มีการกําหนดรหัสวิชา ชื่อวิชาในแต

ละกลุมวิชา ดังนี้ 
        1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา     12 หนวยกิต 
   1) วิชาบังคับ         10 หนวยกิต 

     จากวิชา ดังตอไปนี้ 
 2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร      2(1-2-3) 

Thai for Communication 
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน   2(1-2-3) 

   Speaking and Writing Skills Development  
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2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู  2(1-2-3)
 English for Communication and Learning Development 

2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร     2(1-2-3) 
Melayu for Communication 

2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู  2(1-2-3)
 Melayu for Communication and Learning 

 Development 
                *2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1    2(1-2-3) 
   English for Communication 1 
 *2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ    2(1-2-3) 

Thai for Careers  
หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา (โดยไมตองเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร             
และ 2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู)  

 
 
 
 
 
 

   2) วิชาเลือก   ไมนอยกวา       2  หนวยกิต 
   จากวิชา ดังตอไปนี้ 

2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย     2(2-0-4) 
Principles of Reading and Writing Thai Words 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ  2(1-2-3) 
Development of Speaking and Reading  
Skills in English 

2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน  2(1-2-3) 
 English for Reading and Writing Development 

2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน     2(1-2-3) 
Basic Melayu 

2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร     2(1-2-3) 
Chinese for Communication  

2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน      2(1-2-3) 
Basic Arabic 

2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2    2(1-2-3) 
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English for Communication 2 
 

       1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร           ไมนอยกวา       6 หนวยกิต 
2100112 วิทยาการแหงความสุข     2(1-2-3) 

  Happiness Study 
2100113 สุนทรียวิจักขณ      2(2-0-4)

  Aesthetics Approach 
2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต   2(1-2-3)

  Information for Life Long Learning 
       2100118 ความจริงของชีวิต     2(2-0-4) 
   Truth of Life 
       2100119 การพัฒนาตน      2(2-0-4) 
   Self Development 

2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต     2(1-2-3) 
Aesthetics for Life 

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร     ไมนอยกวา       6 หนวยกิต 
2150101 สังคมภิวัตน      2(2-0-4) 

Socialization  
2150102 การจัดการทางสังคม     2(2-0-4) 

Social Management  
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ    2(1-2-3) 

Life Skills and Public Conscious Mind 
2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต     2(1-2-3) 

   Skills for Life 
       2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย     2(1-2-3) 
   Life and Thai Culture 
 

1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ไมนอยกวา       6 หนวยกิต 

4100101  คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน    2(1-2-3) 
   Mathematics in Daily Life 
4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   2(1-2-3) 

Science for the Quality of Life Development  
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน   2(1-2-3) 
            Information Technology in Daily Life 
4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน    2(1-2-3) 
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Science in Daily Life 
4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต    2(1-2-3) 
  Sports for the Quality of Life Development 

 
หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) หรือเทียบเทา (โดยไมตองเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และ 2100104 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู) 
 
 
 

2.หมวดวิชาเฉพาะดาน       128   หนวยกิต 
        2.1  กลุมวิชาชีพครู                 ไมนอยกวา             50   หนวยกิต 
                               2.1.1 วิชาการศึกษา         ไมนอยกวา  36   หนวยกิต 
   1) วิชาบังคับ  34   หนวยกิต
   

1100201 
 

ภาษาและวัฒนธรรม     
Language and culture 

3(2-2-5) 

1101101 ความเปนครู  
Professional Teachers 

3(2-2-5) 

1101202 ปรัชญาการศึกษา 
Philosophy  of  Education 

3(2-2-5) 

1101203 คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
Moral and Ethics 

2(1-2-3) 

1101302 
 

การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
Education for Sustainable Development 

3(2-2-5) 

1102202 การพัฒนาหลักสูตร  
Curriculum Development 

3(2-2-5) 

1102304 การจัดการเรียนรูและการจัดการหองเรียน 
Learning and Classroom Management 

3(2-2-5) 

1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
Innovation and Educational Information 
Technology  

 3(2-2-5) 

1104201 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 
Educational Measurement and Evaluation 

 3(2-2-5) 

1104302 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
Research for Learning Improvement  

 3(2-2-5) 
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1105202 จิตวิทยาสําหรับครู 
Psychology for Teachers 

 3(2-2-5) 

1106101 การประกันคุณภาพการศึกษา   
Educational Quality Assurance 

2(1-2-3) 

 
 

 2) วิชาเลือก ไมนอยกวา        2   หนวยกิต 

  
 
 
 

1100102 การพัฒนาทักษะการคิด 
Thinking Skill Development 

2(1-2-3) 

1100103 มนุษยสัมพันธสําหรับครู 
Human Relationship for Teachers 

2(1-2-3) 

1100104 การสอนเพศศึกษา 
Sexuality Education 

2(1-2-3) 

1102101 การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 
Local Curriculum Development 

2(1-2-3) 

1102203     การนิเทศการสอน 
Instructional Supervision 

2(1-2-3) 
 

1103101 การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา 
Utilization of Mass Media in Education 

2(1-2-3) 

1105101  จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน 
Adolescent Guidance Psychology 

2(1-2-3) 
 

1108201    จิตวิทยาเด็กพิเศษ 
Exceptional Child Psychology 

2(1-2-3) 

1109101 นันทนาการเบื้องตนสําหรับครู 
Introduction to Recreation for Teachers 

2(1-2-3) 

1109202 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้นความรูเบื้องตน 
Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit 
Leader Training Course 

2(1-2-3) 

1109303 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรูเบื้องตน 
Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader 
Training Course 

2(1-2-3) 

1109404 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญ 
ขั้นความรูเบื้องตน  
Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic  
Unit Leader Training Course 

2(1-2-3) 
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 1.2 วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพคร ู      14    หนวยกิต 
                   2.1.2 วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพครู    ไมนอยกวา     14      หนวยกิต 
1100403 ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 1(90) 
 Teaching Practice 1  
1100404 ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 1(90) 
 Teaching Practice 2  
1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  6(540) 
 Practicum 1  
1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 
 Practicum 2  

 
 2.2 กลุมวิชาเอก ไมนอยกวา    78     หนวยกิต 
                                      2.2.1 วิชาเอกเดี่ยว  ไมนอยกวา     68     หนวยกิต 

1107101 การศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 
 Early Childhood Education  
1107102 พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
 Developmental of Early Childhood  
1107103 ศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย      2(1-2-3) 
 Creative  Art   for  Early  Childhood    
1107104 ทักษะทางภาษาไทยสําหรับเด็กปฐมวัย      2(1-2-3) 
 Thai Language  Skills  for  Early   Childhood   
1107105 ทักษะคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย     2(1-2-3) 
 Mathematic  Skills   for  Early  Childhood   
1107106 ทักษะวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย     2(1-2-3) 
 Science  Skills  for  Early  Childhood    
1107107 ทักษะทางสังคมสําหรับเด็กปฐมวัย           2(1-2-3) 
 Social  Skills  for  Early  Childhood  
1107309 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย     3(2-2-5) 
 Curriculum for Early Childhood   
1107310 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย   3(2-2-5) 
 Assessment of Early Childhood  Developmant    
1107311 การบริหารและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย        3(2-2-5) 
 Administration and Management  in  Early  

Childhood  Education 
 

1107312 นิทานและการแสดงหุนสําหรับเด็กปฐมวัย       3(2-2-5) 
 Tales and Puppets for Early Childhood  
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1107313 สื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย     2(1-2-3) 
 Creative Learning Materials for Early Childhood  
1107314 ทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย*    3(2-2-5) 
 Thinking Skill for Early Childhood  
1107417 การศึกษาสําหรับผูปกครองและการสรางเครือขาย

ชุมชนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย*7  
3(2-2-5) 

 Education Consigned for Parent and The 
Community to Create a Network of Early 
Childhood Development  

 

1107418 การศึกษาแบบเรียนรวมระดับปฐมวัย          2(1-2-3) 
 Inclusive Education in Early Childhood Level  
1107419 การวิจัยปฏิบัติการทางการศึกษาปฐมวัย          3(2-2-5) 
 Action  Research  in  Early  Childhood  

Education 
 

1107421 การพัฒนาเด็กบริบาล     2(1-2-3) 
 Development for Infant and Toddler     
1107422 การจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงพ้ืนที*่   3(2-2-5) 
 The Area Based of Early Childhood Education 

Management 
 

1107423 สัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย    3(2-2-5) 
 Seminar  in  Early  Childhood Education  
1107424 งานครูปฐมวัย              3(2-2-5) 
 Early Childhood Teacher Responsibility  
1107425 วรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย            3(2-2-5) 
 Literature for Early Childhood  
1107426     สันติศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย*8             3(2-2-5) 
 Peace Education for  Early Childhood    
1107427 ดนตรี เพลง และการเคลื่อนไหวสําหรับเด็กปฐมวัย        2(1-2-3) 
 Music, Song and Movement  for  Early  

Childhood   
 

1107428 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย  3(2-2-5) 
 Devlopment of Early Childhood Innovation  
1107429 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 2(1-2-3) 
 Standard and Quality Assurance in  Early  

                                                 
7
 หมายเหต: * หมายถึงรายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร 

8
 หมายเหต: * หมายถึงรายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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Childhood Education   
1107432 พหุภาษาศึกษาสําหรับครูปฐมวัย*                 3(2–2–5) 
 Multilingual Education for Early Childhood 

Teacher 
 

   
                    2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก             ไมนอยกวา   6   หนวยกิต 

 
1107330 การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยแบบโครงการ 3(2-2-5) 
 Project Approach for Early Childhood 

Experience 
 

1107431 การจัดประสบการณทางปฐมวัยแบบบูรณาการ   3(2-2-5) 
 Integrating Experiences  in  Early Childhood    
   
                   2.2.3 วิชาเลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม  
                                                                ไมนอยกวา   4    หนวยกิต 
 
1107208    การพัฒนาจิตใจและอารมณเด็กปฐมวัย   3(2–2–5) 
 Affective Development in Early Childhood  
1107315 ทักษะพื้นฐานทางพลศึกษาในระดับปฐมวัย   3(2-2-5) 
 Basics Skills in Physical Education for Early 

Childhood 
 

1107316 การเลนสําหรับเด็กปฐมวัย          2(1-2-3) 
 Play for Early Childhood  
1107320 เกษตรกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย    3(2-2-5) 
 Agriculture for Early Childhood    
1107433 โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษาปฐมวัย   2(1-2-3) 
 Independent Studies  in  Early Childhood  

Education 
 

1107434 นาฏศิลปสําหรับเด็กปฐมวัย     3(2-2-5) 
 Dramatic Arts  for  Early Childhood    

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี          ไมนอยกวา            6        หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว  และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยที่ไมนับหนวย
กิตรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้  
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แผนการเรียนรายป 
 
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

น (ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะดาน    
 วิชาชีพครูบังคับ 1100201 ภาษาและวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
 วิชาเอก 1107101 การศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 

1107102 พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
1107103 ศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 
1107313 สื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย    2(1-2-3) 

รวม    19 หนวยกิต 

ปที ่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

 
 
 
 

 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

น (ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะดาน    
 วิชาชีพครูบังคับ 1101202 ปรัชญาการศึกษา 3(2-2-5) 
 วิชาเอก 1107427 ดนตรี เพลง และการเคลื่อนไหวสําหรับเด็ก

ปฐมวัย         
2(1-2-3) 

1107312 นิทานและการแสดงหุนสําหรับเด็กปฐมวัย    3(2-2-5) 
1107421 การพัฒนาเด็กบริบาล    2(1-2-3) 
1107425 วรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 

รวม 19 หนวยกิต 
 
 
 
 
ปที่  2  ภาคการศึกษา ที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

น (ท-ป-อ) 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะดาน    
 วิชาชีพครูบังคับ 1101101 ความเปนครู 3(2-2-5) 

1105202 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) 
 วิชาเอก 1107104 ทักษะทางภาษาไทยสําหรับเด็กปฐมวัย      2(1-2-3) 

1107105 ทักษะคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย     2(1-2-3) 

1107432 พหุภาษาศึกษาสําหรับครูปฐมวัย   3(2–2–5) 

หมวดวิชาเลือกเสรี      3 หนวยกิต 
รวม 22 หนวยกิต 

 
 
ปที่  2  ภาคการศึกษา ที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หนวยกิต 
น (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะดาน    
 วิชาชีพครูบังคับ 1101203 คณุธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 2(1-2-3) 
 วิชาชีพครูเลือก   2 หนวยกิต 
 วิชาเอก 1107106 ทักษะวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย    2(1-2-3) 

1107107 ทักษะทางสังคมสําหรับเด็กปฐมวัย          2(1-2-3) 
1107314 ทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย   3(2-2-5) 
1107429 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

ปฐมวัย 
2(1-2-3) 

รวม 19 หนวยกิต 
 
 
 
ปที่  3  ภาคการศึกษา ที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หนวยกิต 
น (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะดาน    
 วิชาชีพครูบังคับ 1102202 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

1104302 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 3(2-2-5) 
 วิชาเอก 1107309 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย    3(2-2-5) 
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1107417 การศึกษาสําหรับผูปกครองและการสราง
เครือขายชุมชนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสรี    3  หนวยกิต 
รวม 21 หนวยกิต 

 
 
 ปที่  3 ภาคการศึกษา ที ่2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หนวยกิต 
น (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาชีพครู    
หมวดวิชาเฉพาะดาน    
 วิชาชีพครูบังคับ 1102304 การจัดการเรียนรูและการจัดการหองเรียน 3(2-2-5) 

1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา 

3(2-2-5) 

 วิชาเอก 1107424 งานครูปฐมวัย             3(2-2-5) 
1107426 สันติศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย            3(2-2-5) 
1107310 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย   3(2-2-5) 
1107418 การศึกษาแบบเรียนรวมระดับปฐมวัย         2(1-2-3) 

รวม 17 หนวยกิต 
 
 
 
 
 ปที่  4  ภาคการศึกษา ที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวชิา/ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

น (ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะดาน    
 วิชาชีพครูบังคับ 1104201 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5) 

1106101 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(1-2-3) 
 วิชาเอก 1107428 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย  3(2-2-5) 

1107311 การบริหารและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย    3(2-2-5) 
 วิชาการสอนวิชาเอก 1107330 การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยแบบ

โครงการ 
3(2-2-5) 

1107431 การจัดประสบการณทางปฐมวัยแบบบูรณา
การ 

3(2-2-5) 
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วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 1100403 ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู  1 1 (90) 
รวม 18 หนวยกิต 

   
  ปที่  4  ภาคการศึกษา ที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

น (ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะดาน    
 วิชาชีพครูบังคับ 1101302 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(2-2-5) 
 วิชาเอก 1107419 การวิจัยปฏิบัติการทางการศึกษาปฐมวัย          3(2-2-5) 

1107422 การจัดการศึกษาปฐมวยัเชิงพ้ืนที่    3(2-2-5) 

1107423 สัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย   3(2-2-5) 

วิชาเลือกจากวิชาเอก
หรือวิชาการสอน
วิชาเอกเพิ่มเติม 

 เลือกจากรายวิชาที่กําหนดจากหลักสูตร 
ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 

4 หนวยกิต 

วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 1100404  ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 1(90) 

รวม  17 หนวยกิต 
  
 
  ปที่  5  ภาคการศึกษา ที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หนวยกิต 
น (ท-ป-อ) 

วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 6 (540) 
รวม 6 หนวยกิต 

 
 ปที่  5 ภาคการศึกษา ที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หนวยกิต 
น (ท-ป-อ) 

วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2 6 (540) 
รวม 6 หนวยกิต 

 
 
 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา  
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไมนอยกวา    30  หนวยกิต 
       1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา     12  หนวยกิต
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                                  1)วิชาบังคับ             10  หนวยกิต                                                                                                                             
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา        น(ท-ป-อ) 
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร              2(1-2-3) 

Thai for Communication 
ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือในการสื่อสาร  ฝกทักษะ

ใชภาษาในชีวิตประจําวัน ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน การใช
ภาษาสื่อสารที่เปนทางการ และไมเปนทางการ การนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู 
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และวิจารณอยางมีเหตุผล  ศึกษาสภาพปญหาและแนว
ทางการแกไขการใชภาษาในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึกตอ
สังคมในการใชภาษาไทยในการสื่อสาร 

Significance of Thai language as communication tools, practice 
of language in daily used in listening, speaking, reading and writing, 
use of language in formal and information communication, 
conducting informative presentation, giving opinion, suggestion and 
rational criticism, study of problem conditions and its solutions of 
language used in daily life, realizing ethics and awareness of Thai 
society  

 
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน       2(1-2-3) 
  Speaking and Writing Skills Development 

หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพื่อใหพูดและเขียนได
อยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูดทั้งรายบุคคลและเปนกลุม และรวมวิจารณเพื่อ
แกไขปรับปรุง ฝกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและ
บทความ โดยเนนการใชภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝก
วิจารณ 

Rules and development of reading and writing in order to 
speak and write effectively, practice of speaking both  individual and 
groups and criticizing for improvement,  practice of plot writing,  
essay and article writing with the emphasis on standard language 
used in a certain writing and practice in criticizing  

 
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู      2(1-2-3) 

English   for Communication and Learning Development 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการฟง  พูด  อาน เขียน  ใน

ชีวิตประจําวันในสถานการณตางๆ  อาทิ  การกลาวทักทาย  การกลาวลา  การ
แนะนําตนเองและผูอื่น  การรองขอ  การเสนอความชวยเหลือ  การใหคําแนะนํา  
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การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่  การถามและการใหขอมูล  การ
ติดตอสื่อสารทางโทรศัพทและการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช
เครื่องมือ  แหลงขอมูลเพื่อศึกษาคนควาในการพัฒนาการสื่อสาร  เชน  การใช
พจนานุกรม  บทความ  หนังสือพิมพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Development of English communication skills; listening, 
speaking, reading and writing in daily life of various situations such as 
greeting, leave-taking, self- introduction  and others, requesting, 
offering help, giving suggestion, describing people, objects and places, 
inquiring and information giving, talking on the telephone and 
expressing opinion; development of skills in using tools and resources 
for communicative study such as dictionary, article and newspaper 
and information technology for communicative development 

 
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                          2(1-2-3) 
  Melayu for Communication 

การใชภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การขอบคุณ การแนะนําแบบ  
งาย ๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการพูด 
 Use of  Melayu for communication in daily life, conversation 
in daily life  such as greeting, saying thanks and simple introduction  
emphasizing on listening and speaking skills 

 
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู      2(1-2-3)  

Melayu for Communication and Learning Development 
พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู ดานการฟง การพูด การอาน และการ

เขียน ในบริบทที่เก่ียวของกับชีวิตประจําวัน ฝกการอานออกเสียงคําภาษามลายูให
ถูกตอง ฝกสนทนาภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ เชน การ
แนะนําตนเอง การกลาวทักทาย การกลาวลา การใหคําแนะนํา การติดตอสอบถาม
ขอมูลทั้งในและนอกประเทศ และฝกการเขียนประโยคที่ไมซับซอน  

Development of Melayu in listening, speaking, reading and 
writing skills in daily life , practice of reading aloud in Melayu 
correctly; practice of Melayu conversations in different situations ; 
self-introduction, greeting, leave-taking, giving suggestion, inquiring 
information nationally and internationally as well as  practice of 
simple sentence writing 
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2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1        2(1-2-3) 
English for Communication 1             

การฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน ถอยคําและสํานวนพื้นฐานที่ใชในสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศ
เจาของภาษา และมารยาทสากลที่ถูกตองเหมาะสม 

Practice of English listening, speaking, reading, and writing for 
daily  communication; focusing on basic vocabulary and expressions 
relating to working performance and career fields, studying on 
customs and traditions of English speaking countries including 
appropriate social etiquette 

 
2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ        2(1-2-3) 
                Thai for Careers 

การฝกทักษะ พัฒนาการใชภาษาไทยดานการฟง การพูด การอานและ
การเขียนเพื่อใหเกิดการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพถูกตองตามหลักเกณฑ ทั้งใน
ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการนําเสนอขอมูล การใหความรู 
การวิเคราะหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะโดยผานกระบวนการคนควาตามหลักวิชาการ    
เพื่อนําไปใชในสถานการณตาง ๆ ใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่การงานและ
การใชชีวิตประจําวัน 
 Practicing and developing Thai language used in listening, 
speaking, reading and writing in order to communicate effectively in 
accordance with the rules; both for daily life and career as well as 
presenting, providing knowledge, analyzing opinion, and suggesting 
through process of academic research effectively and be able to use 
in various situations which is beneficial to the career and daily life 
 
 
 
 
 

        2) วิชาเลือก 2  หนวยกิต 
จากรายวิชาดังตอไปนี ้
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธบิายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย     2( 2 -0 -4 )
  Principles of Reading and Writing Thai Words 

หลักเกณฑตางๆ ในการอานและเขียนคําไทย ศึกษาปจจัยที่ทําใหการอาน
และการเขียนคําไทยผิดไปจากกฎเกณฑ เก็บรวบรวม วิเคราะห เปรียบเทียบคําที่
มักเขียนหรืออานผิดจากกฎเกณฑ อภิปราย สรุปผล แนวทางการแก ไข          
และเผยแพรการอาน และการเขียนคําไทยใหถูกตอง 
 Principles of reading and writing Thai words, study of factors 
which affect to misreading and incorrect writing, collecting, analyzing 
and comparing the words that are usually incorrectly in read and 
written, discussing, summarizing, solution finding and promoting the 
correct reading and writing Thai words   
 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ      2(1-2-3) 
Development of Speaking and Reading Skills in English 

การพัฒนาทักษะการพูดและอานภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ ฝก
การพูดทั้งรายบุคคลและเปนกลุม การนําเสนองานหนาชั้น และฝกการอานอยางมี
ประสิทธิภาพ การอานจับใจความ การอานหนังสือพิมพ โฆษณา เว็บไซต 

Effective development of speaking and reading skills in 
English , practice of speaking both individual and groups,  efficient 
class presentation and reading practice; reading for comprehension; 
reading newspapers, advertisements, and websites 

 
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน       2(1-2-3) 

English for Reading and Writing Development 
พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพื่อใหสามารถอานจับใจความงาน

หลากหลายสาขา ไดอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเนนการ
เขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบ และหนาที่เพื่อนําไปใชประโยชนทั้งดานการศึกษา
และอาชีพ เชน การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน ฯลฯ 

Effective development of reading comprehension in different 
fields and development of writing skill emphasizing on correct forms 
and functions for educational and career purposes such as writing a 
letter, filling in an application form, writing a report, etc. 

 
2100109   ภาษามลายูพื้นฐาน              2(1-2-3) 
 Basic Melayu 
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ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน การเชื่อม
ประโยคพื้นฐานเขาดวยกันและศึกษาสํานวนภาษามลายู ฝกนําเสนอขอมูลในเชิง
ใหความรู ขอคิดเห็น เพื่อประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบททางสังคม 

Practice of listening, speaking, reading and writing skills, study 
on basic sentence patterns; sentence combinations and Melayu 
expressions, practice of giving information and expressing opinions in 
accordance with social context application 

 
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร          2(1-2-3) 

Chinese for Communication     
การใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใชใน

ชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การแนะนําแบบงาย ๆ ฯลฯ โดย
เนนทักษะการฟง และการพูด ใหสามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของ
ภาษาได 

Use of Chinese for communication in daily life, daily 
conversations such as greeting, introduction, etc. with an emphasis 
on listening and speaking skills and be able to apply in 
communicating with native speakers 

 
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน          2(1-2-3) 

Basic Arabic 
อักษรภาษาอาหรับ หลักการสรางคํา ประโยคพื้นฐาน ฝกทักษะการฟง 

พูด อาน และเขียน เพื่อความเขาใจเรื่องทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจําวันใหสามารถ
ประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษาได 
 Arabic alphabets, word and sentence formation processes, 
practice of listening, speaking, reading and writing skills to understand 
generality in daily life and be able to apply in communicating with 
native speakers 

 
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                    2(1-2-3) 

English for Communication 2 
การฝก และพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช

สถานการณจริงที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของรวมถึงการฝกทักษะการคิด
วิเคราะหแกปญหา และตัดสินใจในชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ 
  Practice and development of listening, speaking, reading and 
writing English through real situations in related careers; practice of 
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thinking skills, problem solving analyzing and decision making skills 
for daily life and future career 
 

 1.2 กลุมมนุษยศาสตร          ไมนอยกวา                            6   หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 
2100112 วิทยาการแหงความสุข         2(1-2-3)  

Happiness Study 
ความหมายและขอบขายของความสุขทั้งกายและใจ การมองโลกเชิงบวก

เห็นคุณคาในตนเอง ผูอื่น และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมใน
สังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ เพื่อการดําเนินชีวิต และการอยู
รวมกัน การนําหลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ 
กติกาทางสังคม เพื่อการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข  

Definition and scope of physical and mental happiness, being 
optimistic, self -appreciated and also other surroundings,  
multicultural adjustment, emotional quotient for living and 
coexisting, practice of doctrine, morality, ethics, social regulations, 
and agreement for peaceful coexisting in society 

    
 

2100113 สุนทรียวิจักขณ          2(2-0-4) 
Aesthetics Approach      

ปรัชญาวาดวยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวของกับ
กระบวนทัศนการรับรูความงาม  ผานภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณ
ทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับทองถิ่นสูสากลทั้งในดาน
แนวคิด เทคนิค วิธีการในการสรางสรรค และการนําไปประยุกตใชกับชีวิต 
 Philosophy of beauty, nature and art, the paradigmatic 
perspective, perception of beauty through pictures, sounds, 
movements, and artistic experiences, local and international artistic 
patterns in terms of ideas, techniques, and methods in creating and 
applying to real life situations 
 

2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต       2(1-2-3) 
Information For Life Long Learning 

ความหมาย บทบาท และความสําคัญของสารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอด
ชีวิต แหลงสารสนเทศ และการเขาถึงแหลงสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและ
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รวบรวมสารสนเทศ มาใชเพื่อการศึกษา คนควา ดวยตนเอง วิธีการนําเสนอผล
การศึกษาคนควาตามรูปแบบ และข้ันตอนที่เปนมาตรฐาน 
           Meanings, roles, and importance of information for life-long 
learning, information sources and accessing,  information searching and 
collecting method for self-access learning, presenting  finding results 
by using standard forms and steps 

 
2100118 ความจริงของชีวิต                         2(2-0-4) 

Truth of Life 
ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใช
ในการแกปญหา และพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรูโลกทัศน
แบบ ตาง ๆ การวิเคราะหขอดี และขอเสียของโลกทัศน แตละอยางเพื่อจะไดรูจัก
แสวงหาความจริง และความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อความเปนมนุษยที่
สมบูรณ อันนําไปสูความสงบสุขของชีวิต และสังคม 

Meaning of life, living in today society with science and 
information technology, applying truth and religious in problem 
solving and intellectual developing, life and society, moral and ethics 
development based on religious precepts, peaceful life and society, 
different worldview perception, advantages and disadvantages 
analyzing of worldviews in order to find out truth and meaning of life 
to be a perfect human being and leading to a peaceful life and 
society 

 
2100119 การพัฒนาตน                                2(2-0-4) 

Self Development  
หลักการและองคประกอบตลอดจนปจจัยของพฤติกรรมของมนุษย ตน 

กระบวนการเกิด และพัฒนาตน การพัฒนาสติปญญา ความฉลาดทางอารมณและ
จริยธรรม การปองกันและการจัดการความเครียด การสรางมนุษยสัมพันธ การ
ทํางานเปนทีม และการบริหารความขัดแยง 

Principles, elements, as well as factors of human behavior, 
emergence process and self- development, emotional intelligence 
and ethics development, prevention and stress managing, human 
relations creating, teamwork and conflict managing 

 
2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต         2(1-2-3)                 
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Aesthetics for Life 
ความหมายของสุนทรียศาสตร เชิงความคิดกับสุนทรียศาสตร เชิ ง

พฤติกรรมโดยสังเขป การจําแนกขอแตกตางในศาสตรทางความงาม ความสําคัญ
ของการรับรูกับความเปนมาของศาสตรทางการเห็น การไดยิน และการเคลื่อนไหว 
สูทัศนศิลป ศิลปะ คีตศิลปและการแสดง ผานขั้นตอนการเรียนรูเชิงคุณคาจากการ
รําลึก ความคุนเคย และนําเขาสูความซาบซึ้ง เพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณของ
ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
 Meanings of mental and behavioral aesthetics, classifying 
differences in science of beauty, importance and backgrounds of 
visual, hearing and movement perception towards visual arts, arts, 
music arts and performance through perception process of value, 
recognition, familiarity which lead to  appreciation and obtaining 
experiences of aesthetic appreciation 

 
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร      ไมนอยกวา     6  หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา        น(ท-ป-อ) 
2150101 สังคมภิวัตน          2(2-0-4) 

Socialization 
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมในสังคมไทย สังคมอาเซียน 

และสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน ปรากฏการณธรรมชาติ ที่สงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในดานตาง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ     
และการเมือง 
 Relationships between human beings and environments in 
Thai society; ASEAN and world societies, globalization and natural 
phenomenon impacting on the changing of society in various 
dimensions including culture, tradition, economics and political 
affairs 
 

2150102 การจัดการทางสังคม         2(2-0-4) 
  Social Management  

วิเคราะหความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อนําไปสูกระบวนการจัดการ
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับชุมชน แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตในทองถิ่น 
 Analysis of multi-cultural diversity leading to natural resources 
management and environments concerning community; concepts of 
sufficiency economy philosophy; utilizing appropriate technology for 
living in local community   
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2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ        2(1-2-3) 

Life Skills and Public Conscious Mind 
ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองคประกอบที่สําคัญ

ของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสรางสรรค การคิด
เชิงบวก การคิดวิ เคราะห  และความฉลาดทางอารมณ การพัฒนาทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคล การติดตอสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการ
บริหารจัดการความเครียด รวมทั้งการใหความสําคัญของการมีจิตสาธารณะและ
การสรางจิตสํานึกสาธารณะ เพื่อนําไปสูการอยูรวมกับเพื่อนมนุษยอยางสันติ 
 Meanings and importance of life skill including important 
elements of life skill; globalization, thinking skills, decision making, 
creative thinking, positive thinking, analytical thinking and emotional 
intelligence; development of interpersonal relationships and 
communication, self-management skills and stress management; 
emphasis on public mindedness and public consciousness in order 
to be peaceful coexistence 

 
2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต                   2(1-2-3)  
                Skills for Life 

ความสําคัญ องคประกอบของทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม
เกี่ยวกับการวิเคราะห การประเมินสถานการณ ความคิดสรางสรรค ความเห็นใจ
ผูอื่น ความรับผิดชอบตอสังคม การสรางมนุษยสัมพันธ การสื่อสาร การตัดสินใจ
และแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน การจัดการอารมณ และความเครียด และการ
เลือกกิจกรรมเพื่อผอนคลายความตึงเครียด 

Significance and elements of living skills in new societies 
concerning analysis, situation assessment, creative thinking, 
sympathy, social responsibilities, human relations and 
communication; decision making and problem solving in daily life; 
emotional and stress management; activities for stress relief 

 
 
 

2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                    2(1-2-3) 
                 Life and Thai Culture 
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เอกลักษณทางสังคม วัฒนธรรมทองถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความสําคัญ
ของ มนุษยสัมพันธ ธรรมชาติของมนุษย กระบวนการทางจิตวิทยา การสรางจิต
สาธารณะ เพื่อสรางความสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อ
ความกาวหนาในชีวิต และการทํางาน การนําหลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิต 
และการประกอบอาชีพ 

Social identity, local and Thai culture; significance of human 
relations, human nature, psychological process; public consciousness 
creation in order to build interpersonal relationship and community; 
self-development for the advance in life and career; religious 
principles application to life and career  
 

1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลย ี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน        2(1-2-3) 

Mathematics in Daily Life 
หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล คณิตศาสตรการเงินเกี่ยวกับ

ดอกเบี้ย การเชาซื้อ บัญชีรับ-จาย ภาษี และสถิติเบื้องตน เพื่อการประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน  
 Principle and thinking process; giving reasons; financial 
mathematics and interest, hire-purchase; accounting, tax and 
fundamental statistics to apply in daily life 

 
4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต       2(1-2-3) 

Science for the Quality of Life Development  
วิธีการทางวิทยาศาสตร กระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติทาง

วิทยาศาสตร ความสําคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม 
และการสงเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 Scientific approach, scientific process and scientific attitude; 
importance and impact of science, technology and environment; 
health promotion for life quality development 

 
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน       2(1-2-3) 
  Information Technology in Daily Life 

ความรู เบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประยุกตใชคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน การประยุกตใชคลังความรู กฎหมายและ
จรรยาบรรณใน  การใชระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
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 Introduction to computers, information technology; computer 
application in daily life, data warehouse application; laws with ethics 
in using information system and its security system 

 
4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน            2(1-2-3)  
                 Science in Daily Life 

พลังงาน แหลงพลังงาน พลังงานไฟฟา การผลิตกระแสไฟฟา วงจรไฟฟา
ในบาน อุปกรณไฟฟา หลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ พลังงาน
ในการดํารงชีวิต ระบบการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ของมนุษย พันธุกรรม สารเคมี 
ที่ใชในชีวิตประจําวัน   การใชประโยชนจากจุลินทรียในอุตสาหกรรมอาหาร การ
จัดการผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยใชความรอน ความ
เย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑและการเก็บรักษา 
 Energy and its sources; electric energy and electricity 
generation, electric circuits in houses and electrical equipment; 
principles of electrical devices, energy for living; human organ systems, 
heredity; chemical using in daily life; using microorganism in food 
industries; agricultural and industrial production management with 
heat, cold, radiochemical, packaging and storage 

 
 
 
 

4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต        2(1-2-3)  
                Sports for the Quality of Life Development 

กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ 
หลักและวิธีการเลือกกีฬาใหเหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล หลักปฏิบัติใน
การเลนกีฬา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรางกาย อารมณ และสังคม การปองกัน
การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องตน การนําทักษะดานกีฬา 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเลนกีฬา และการละเลนพื้นเมืองในทองถิ่น พัฒนา
บุคลิกภาพ และเสริมสรางภาวะการเปนผูนํา 

Rules, regulations, etiquette , form and methods of sports 
competition; principles and how to choose sports for its individual 
potential; conduct of principles for playing sports at maximum 
benefits to body, emotion and society; injury prevention from sports 
and basic first aid; utilizing sports skill and developing life quality with 
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sports and traditional games; personality development promoting 
leadership 

   
   2. หมวดวิชาเฉพาะดาน            ไมนอยกวา    128  หนวยกิต 
        2.1 กลุมวิชาชีพครู                               ไมนอยกวา      50  หนวยกิต 
  2.1.1 วิชาการศึกษา                         ไมนอยกวา     36  หนวยกิต 
          1) วิชาบังคับ             34  หนวยกิต 
             
รหัสวิชา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา        น(ท-ป-อ) 
1100201 ภาษาและวัฒนธรรม                                                            3(2-2-5)     

 Languages and Cultures 
   ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเปนครู ภาษาตางประเทศเพื่อพัฒนา

วิชาชีพครู เพื่อใหผู เรียนสามารถใชทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียน
ภาษาไทย และภาษาตางประเทศ สื่อความหมายไดอยางถูกตอง รวมทั้งใชภาษา 
และวัฒนธรรมเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ   

Language and Thai culture for teachers, foreign language for 
developing teachers’ professional, This course provides listening, 
speaking, reading and writing in Thai and foreign languages as well as 
convey the meanings accurately, the use of language and culture for 
living together in peace  

 
1101101    ความเปนครู                                                                     3(2-2-5)                                                  
                 Professional Teachers 
                  สภาพงานครู  คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู   การปลูกฝงจิต

วิญญาณความเปนครู กฎหมายที่เกี่ยวของกับครูและวิชาชีพครู  การจัดการความรู
เกี่ยวกับวิชาชีพครู  การสรางความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง 
เพื่อใหผูเรียนรอบรูในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธการสอน คิดวิเคราะห สังเคราะห 
สรางสรรคสิ่งใหมๆได แสวงหาและเลือกใชขอมูลขาวสารความรูเพื่อใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลง ปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียน
และมีจิตวิญญาณความเปนคร ู

                  Teacher professional nature, features and standards of 
teaching profession, cultivation of teachership spirit, laws related to 
teachers and their professionals, management of teacher professional 
cognition, continually establishing the progress and development 
teaching professions; students are expected to be competent in their 
teaching courses, strategies, analysis, synthesis and creativity as well as 
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in exploring and selecting information that are in touch with changes, 
interaction between teachers and learners to promote learner 
potential development with full spirit of teachership  

 
1101202       ปรัชญาการศึกษา                                                                3(2-2-5)                             
               Philosophy  of  Education                                                         
               ปรัชญาแนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจสังคม 

วัฒนธรรม  และกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให
ผูเรียนประยุกตใชในการพัฒนาสถานศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

             Philosophy and theory of education; religion, economy, 
society, culture and process of education management for establishing 
sustainable development, development of education in situation and 
analysis for sustainable development is expected to be learnt and 
implemented 

 
1101203   คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ                                          2(1-2-3)                                            
              Moral and Ethics 
                 หลักธรรมาภิบาล  ความซื่อสัตยสุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพ

ครู จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากําหนด เพื่อใหผูเรียนปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
ที่ดีมีจิตสํานึกสาธารณะและเสียสละใหสังคมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 
           Principles and concepts of good governance; sincerity, honesty, 
morality and ethics of the teaching profession as required by the 
Teachers’ Profession Council;  This course provides learners  with good 
teacher conduct model with full public awareness ,social sacrifice and 
conduct themselves in competence with teacher professional ethics  

 
1101302 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                                              3(3-0-6)                             
               Education for Sustainable Development 

 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเด็นที่
สําคัญของ UNESCO ไดแก ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศ การสงเสริมสุขภาพ การแกปญหาความยากจน การบริโภคอยางยั่งยืน 
เพื่อใหผูเรียนมีความรู สามารถพัฒนาทักษะ เจตคติและคานิยมที่จําเปนในการสราง
อนาคตที่ยั่งยืน 
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              The management of education in relation to strengthening 
concept of sustainable development with UNESCO  important aspects 
such as cultural diversity, climate changes, health promotion, poverty 
solution and sustainable consumption in order to develop skills, 
attitude and values as required for build-up sustainable future 

 
 
 
 
1102202    การพฒันาหลักสูตร                                                             3(2-2-5)     

      Curriculum Development 
  หลักการ แนวคิดในการจัดทําหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช การพัฒนา

หลักสูตร เพื่อใหผู เรียนสามารถวิเคราะหหลักสูตร สามารถจัดทําหลักสูตร 
ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาหลักสูตรได 

  Pr inciples and concepts of curr iculum development; 
implementat ion cur r iculum development ,  cur r iculum 
analys is  and implementat ion,  cur r iculum assessment 
practice, and the use of assessing results for curr iculum 
development are expected to achieve 

 
1102304    การจัดการเรียนรูและการจัดการหองเรียน                                  3(2-2-5)                                     
                 Learning and Classroom Management 
                  หลักการ   แนวคิด   และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการเรียนรู  

การจัดการเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู  ทฤษฎี  และรูปแบบการจัดการ
เรียนรูเพื่อใหผูเรียนรูจักคิด  วิเคราะห คิดสรางสรรค  และแกปญหาได การบูรณา
การการเรียนรูแบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนยการเรียนใน
สถานศึกษา เพื่อใหผูเรียนสามารถจัดทําแผนการเรียนรูและนําไปสูการปฏิบัติให
เกิดผลจริง  สรางบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนใหนักเรียนเกิดการเรียนรู 

  Principles, concepts  and guidelines for creating the learning 
plan, learning management, environments for learning  and models of 
learning management  in order to enable students with analyzing, 
creative thinking and problem setting, integrating learning to inclusive 
learning, classroom management, creation of school learning center; 
This course supplies students with ability to create learning plan and 
use implementation in reality and thus creating atmosphere of 
classroom management to learning achievement of students 
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1103402  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา                         3(2-2-5)                            
 Innovation and Information Technology for Education   
                  หลักการ  แนวคิดการออกแบบ  การประยุกตใชและการประเมินสื่อ

นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร  
เพื่อใหผูเรียนประยุกตใชและประเมินสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรูและสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 

                  The principles, concept designs, application and assessment of 
innovating information technology for learning, information technology 
for communication; This course supplies students with capability to 
implement, evaluate innovating information technology for learning 
and use it for communication  

 
1104201   การวัดและการประเมินผลการเรียนรู                                        3(2-2-5)     

Educational Measurement and Evaluation 
                  หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของ

ผูเรียน ปฏิบัติการวัดและการประเมินผล เพื่อใหผูเรียนสามารถวัดและประเมินผล
และสามารถนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาผูเรียนได 

                  Pr inciples, concepts and practices in assessment 
and learners’ evaluation;  The learners are able to apply 
measurement  and evaluation concepts leading to improve 
the students in classroom 

 
1104302   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู                                                 3(2-2-5)     

Research for Learning Improvement 
  หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การใชและผลิตงานวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู  สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอนสามารถ
ทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน 

  Principles, concepts, practices in research, research 
implementation and products for learning development; This course 
provides students with research results leading to conduct instruction 
and learning  

1105202    จิตวิทยาสําหรับครู                              3(2-2-5)                                                             
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                 Psychology for Teachers 
               จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย จิตวิทยาการเรียนรู 

จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา เพื่อใหผูเรียน
สามารถใหคําแนะนําชวยเหลือนักเรียนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใชจิตวิทยาเพื่อความ
เขาใจและสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนใหเต็มศักยภาพ 

                   Foundation of psychology, human development, learning 
psychology, educational psychology, psychology of guidance and 
counseling; This course enables students to advise and help children 
toward better quality of life using psychology to understand and 
promote full potentiality of learning   

 
1106101   การประกันคุณภาพการศึกษา                                                 2(1-2-3)                                                
              Educational Quality Assurance 

           หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใหผูเรียนสามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยางตอเนื่องและดําเนินการจัดกิจกรรม
ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูได 

                  Principles, concepts, and practices of educational quality 
assurance; This course enable students to manage the quality of 
learning activities, to develop continual learning quality, and organizing 
activities related to quality assessment of learning activities  

 
  2) วิชาเลือก         ไมนอยกวา    2    หนวยกิต 
1100102    การพัฒนาทักษะการคิด     2(1-2-3) 
                 Thinking Skill Development 
               ความหมาย  และความสําคัญของทักษะการคิดพื้นฐาน  ความรูเกี่ยวกับ

พัฒนาการทางสติปญญา  และการคิดของมนุษย  แนวคิด  ทฤษฎี  และหลักการ
เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิด  กระบวนการคิดแบบตาง  ๆ  เชน  การคิดแบบเอก
นัย  การคิด    แบบอเนกนัย  การคิดวิเคราะห  การคิดสังเคราะห  การคิดอยางมี
วิจารณญาณและคิดไตรตรอง  การคิดริเริ่มสรางสรรคและจินตนาการ  การคิดตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร  การนําเสนอความคิดและแผนผังความคิด  การ
สงเสริมและพัฒนาทักษะการคิด  การออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิด เครื่องมือและการประเมินผลทักษะการคิด 

  Meanings and the importance of basic thinking skills, content 
of intellectual development and human thinking, concepts, theories  
and principles about developing thinking skills, thinking processes such 
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as convergent thinking, divergent thinking, critical thinking, synthetic 
thinking, creative thinking,  imagination and scientific thinking, design 
and planning of learning to develop thinking skills, tools and 
assessment thinking skills 

 
1100103   มนุษยสัมพันธสําหรับครู                                    2(1-2-3) 
                 Human Relationship for Teachers 
                  ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธเกี่ยวกับครู  หลักการ 

องคประกอบ  กระบวนการและเทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธสําหรับครู  บทบาท
ของครูในการเสริมสรางมนุษยสัมพันธในโรงเรียนและชุมชน  การประเมินมนุษย
สัมพันธสําหรับครู  เนนการฝกปฏิบัติสรางมนุษยสัมพันธเพื่อเสริมบรรยากาศการ
เรียนรูที่ด ีและเสริมสรางสัมพันธภาพแหงการชวยเหลือนักเรียน 

  Meanings and the importance of human relations for teacher, 
the principles, processes  and techniques for human relation, the 
teacher's role in strengthening human relations in schools and 
communities, assessment for human relationship focus on practical 
skills to create an atmosphere of learning and strengthen the 
relationship for helping the student 

 
1100104    การสอนเพศศึกษา                                                              2(1-2-3) 
                 Sexuality Education 
                  การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพศศึกษาในสถานศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการตาม

วัย พัฒนาการทางเพศ  อนามัยเจริญพันธุ การดูแลสุขภาพทางเพศ สัมพันธภาพกับ
ความคาดหวังตอบทบาทความรับผิดชอบ เพศสภาพ  และเพศสรีระ อิทธิพลของ
สังคมและวัฒนธรรมที่สงผลตอบทบาทและการแสดงออกทางเพศ ทักษะการ
ตัดสินใจตอรอง การสื่อความตองการตามความคิดเห็นและความรูสึกของตนเองบน
ฐานของการเคารพในสิทธิของผูอื่น  โดยเนนกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของ
ผูเรียนเพื่อปลูกฝงทัศนคติ  คานิยม  ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยและ
รับผิดชอบ 

  Activities setting to learn sexual development, reproductive 
health, sexual health, relationship and expectations of gender roles 
and responsibilities, sexual orientation;  The influences of social and 
cultural on the role and sexual expression, decision-making and 
negotiation skill, expression the opinions and their own feelings by 
respect for the rights of others, learning process focusing on students 



44 
 

participation to cultivate on positive attitudes, values and positive 
sexual behavior in term of responsibility 

 
1102101    การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น                               2(1-2-3) 
                 Local Curriculum Development   

 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร  กระบวนการสรางและพัฒนาหลักสูตร  
การประเมินผลหลักสูตร  ความเปนมาและความสําคัญของหลักสูตร  หลักการ 
จุดหมาย โครงสรางของหลักสูตร   การจัดประสบการณและกิจกรรมที่สอดคลองกับ
หลักสูตร  หลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถิ่น  การฝก
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถิ่น 

 Foundation of the curriculum, curriculum development 
process, curriculum evaluation, background and significance of 
curriculum, curriculum principles, curriculum goals, curriculum 
structures, experiences and activities setting on curriculum, principles, 
processes and practices on local area curriculum development    

 
 
 
 
 
 
1102203    การนิเทศการสอน                                                               2(1-2-3) 
                 Instructional Supervision 

 จุดมุงหมาย  หลักการ  และกระบวนการนิเทศการสอน  รูปแบบการนิเทศ
การสอน  เครื่องมือที่ใชในการนิเทศการสอน  การประเมินผลนิเทศการสอน  การ
ประสานงานระหวางผูที่เกี่ยวของกับการนิเทศการสอน  ปญหาเกี่ยวกับการนิเทศ 
การสอนในปจจุบัน และแนวโนมการนิเทศการสอน 
 The aims, principles, and supervision processes, supervision 
model, tools for instruction supervision, evaluate supervision, 
coordination between all those who involved in the instructional 
supervision, the instructional supervision problems and trends  
 

1103101   การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา     2(1-2-3) 
Utilization of Mass Media in Education 

ความหมาย ความสําคัญของสื่อสารมวลชนที่มีตอการศึกษา หลักการและ
วิธีการใชวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน สิ่งพิมพ หนังสือพิมพ ภาพยนตร 
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เครือขายขอมูลสากลและสื่อสารสนเทศ เพื่อการศึกษา การใช และเลือกรับขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนตอการเรียนรู การวิเคราะหขาวเพื่อการเรียนรู 

Meanings and the importance of mass media on education, 
principles, utilize broadcasting, publications, newspapers, films, 
international data networks, and information media for education; 
analyze, select, and utilize information to enhance learning 

 
1105101    จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน     2(1-2-3) 
                Adolescent Guidance Psychology 

วัยรุนและทฤษฏีพัฒนาการของวัยรุน  พัฒนาการดานตาง  ๆ  ของวัยรุน 
ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาการ  ปญหาวัยรุน  บทบาทของครูกับการแนะแนววัยรุน 
แนวทางการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของวัยรุนโดยใชกระบวนการแนะ
แนว  การจัดบริการแนะแนวเพื่อพัฒนาการปองกันแกไขปญหาและตอบสนอง       
ความตองการวัยรุนดานการศึกษา อาชีพ สังคม และสวนตัว 

The theories of adolescent development, developmental 
domain of adolescent, the factors affecting the developmental, 
problem of teenager, teacher's role on guidance, the development of 
talent and potential by using guidance method, guidance services to 
enhance on education, occupation, social and problem protection 
issues  

 
1108201    จิตวิทยาเด็กพิเศษ                                                              2(1-2-3) 
                Exceptional Child Psychology 
                 ความหมาย  ขอบขายและพฤติกรรมของเด็กกลุมพิเศษ  สาเหตุของ

พฤติกรรมผิดปกติของเด็กพิเศษ  องคประกอบทางดานกายภาพ  ชีวภาพและสังคม  
ที่มีผลตอกลุมเด็กพิเศษ   ประเภทของเด็กพิเศษ  การสงเสริมพัฒนาการของเด็ก    
กลุมพิเศษ  องคการและหนวยงานที่ใหความชวยเหลือเด็กพิเศษ 

  Meanings, scope and behavior of exceptional child, the 
causes of the abnormal behavior on children, the factors of physical, 
biological and social that affecting on exceptional child, the types of 
exceptional child, exceptional child enhancing, organizations and 
agencies assist exceptional child 

 
1109101  นันทนาการเบื้องตนสําหรับครู                              2(1-2-3) 
                Introduction to Recreation for Teachers 
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                 ความหมาย ขอบขาย ความมุงหมายและความสําคัญของนันทนาการ 
ความสําคัญของนันทนาการตอชีวิตประจําวัน ประเภทของนันทนาการสําหรับเด็ก 
การจัดกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ สําหรับเด็ก ความรับผิดชอบในการนันทนาการ 
สําหรับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและชุมชนที่เนนการฝกปฏิบัติ 

   Meanings, scope, purposes and the importance of the 
recreation for teacher, the importance of recreation for daily-life, types 
of recreation for children, recreational activities for children,  
responsibility on recreational practice for own-self, family, school and 
community  

 
 
 
1109202    ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้นความรูเบื้องตน                         2(1-2-3) 
                Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training   
                    Course 
                  วัตถุประสงคของการลูกเสือสํารอง ประวัติและกิจกรรมขององคการ

ลูกเสือโลก โครงสรางการลูกเสือไทย หลักสูตรการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารี
สํารองขั้นความรูพื้นฐาน หลักสูตรลูกเสือสํารอง วิชาดาวดวงที่ 1 ดาวดวงที่ 2 ดาว
ดวงที่ 3 และวิชาพิเศษ กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง พิธีการลูกเสือสํารอง 
แนวปฏิบัติการชุมนุมรอบกองไฟและ  การอยูคายฝกอบรมผูกํากับลูกเสือเนตรนารี
สํารองขั้นความรูเบื้องตน 

  Purposes of the cub scouts and junior girl scouts, history and 
activities of the world organization of the scouts, Thai structural 
scouts, basic training director of scouts curriculum, cub scouts 
subjects; the first star, the second star, the third star and the special 
subject, the strategies for cub scouts activities, the cub scouts 
ceremony, guidelines for gathered camp fire, the basic training camp 
for director of cub scouts 

 
1109303    ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรูเบื้องตน                         2(1-2-3) 
                Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course 
  การปฐมนิเทศและการฝกอบรมลูกเสือ ภูมิหลังของการลูกเสือและ

กิจการขององคการลูกเสือโลก ลูกเสือสามัญ วิธีการที่ใชในการฝกอบรมลูกเสือ
สามัญวินัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และความวองไว แนวการฝกอบรมลูกเสือ
สามัญ ความรูในการเลนเกม ระบบหมู ประวัติและโครงสรางของการลูกเสือไทย 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ การบริหารในกองลูกเสือสามัญ ทักษะ 
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การลูกเสือและการสอน การวางแผน หนาที่และความรับผิดชอบของผูกํากับลูกเสือ 
พิธีการลูกเสือ-เนตรนารี การสงเสริมกิจกรรมลูกเสือสามัญ การเดินทางไกล การมี
จิตสํานึกสาธารณะ โครงการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ-เนตรนาร ี               

   Orientation and training scouts, background of the boy scouts 
and the world scout organization activities, the strategies discipline 
training, tidiness and agility portrait of boy scout gaming train, the 
system of squad scouting and the structure of Thai scouting history, 
practice on camp fire, the scouts administration, teaching skills and 
planning for scouting, duties and responsibilities of the scout leader, 
the scouts ceremony, promoting scouting affair,  hiking and camping 
for the scouts, the public awareness, project of training director for 
scouts 

 
1109404    ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญข้ันความรูเบื้องตน                 2(1-2-3) 
                Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training   
                    Course 
                 การปฐมนิเทศและการฝกอบรมลูกเสือ  กิจการลูกเสือ  สาระสําคัญของ

กิจการลูกเสือ  จุดหมายและวิธีการลูกเสือสามัญรุนใหญ  คําปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือ  วินัยและความเปนระเบียบเรียบรอย  สัญญาณ  ระบบหมู  ที่ประชุมนายหมู 
การประชุมภายในหมูและกอง  การสวนสนาม  ขอเสนอแนะในการประชุมรอบกอง
ไฟ เกมลูกเสือสามัญรุนใหญ หลักสูตรพิเศษลูกเสือสามัญรุนใหญ บทบาทการทํางาน
รวมกับคนอื่นและชุมชน  เงื่อน  แผนที่  เข็มทิศ  สิ่งแวดลอม  การอนุรักษ   การปฐม
พยาบาล  การมีจิตสํานึกสาธารณะ   และการประชุมกองลูกเสือสามัญรุนใหญ       
การบริหารงานในกองลูกเสือสามัญรุนใหญ 

                  Orientation and training scouts, principle of scouting 
foundation, the purposes and strategies of the senior scouts, scout 
promise and law,  discipline,  tidiness,  signal, the  patrol system, the 
conference of scoutmaster, the parade, suggestions of camp fire,  the 
senior scout game, the senior scout curriculum, the role of working 
with others to conserve environmental and community, map, 
compass, first aid, public consciousness and the administration of 
senior scouts’ division  
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1100403    ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 1   1(90) 
                Teaching Practice 1 
                 บูรณาการความรู ดานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู   ออกแบบ

เครื่องมือวัดผล การตรวจขอสอบ การใหคะแนน และการตัดสินผล การสอบ
ภาคปฏิบัติและการใหคะแนน การวิจัยแกปญหาผู เรี ยน มาใช ในการฝก
ประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษา โดยการสังเกตและมีสวนรวมในสถานศึกษา         
ไมนอยกวา 2 สัปดาหและนําเสนอผลการศึกษา 

                Integration of knowledge in term of lesson plans, test design 
and measurement tools, test scoring and results judging, the 
performance exam and scoring rubrics, behavioral research in 
classroom, applying for observing and participating in school at least 
two weeks and present the result of observation 

 
1100404    ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 2    1(90) 
                 Teaching Practice 2 
  บูรณาการความรู ดานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู การปฏิบัติการ

สอน  ออกแบบเครื่องมือวัดผล การตรวจขอสอบ การใหคะแนน และการตัดสินผล 
การสอบภาคปฏิบัติและการใหคะแนน การวิจัยแกปญหาผูเรียน มาใชในการฝก
ประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษา โดยการทดลองสอนในสถานศึกษา ไมนอยกวา 
2 สัปดาห และนําเสนอผลการศึกษา 

                Integration of knowledge in term of lesson plans, teaching 
performance, test design and measurement tools, test scoring and 
results judging, practical examination and scoring rubrics, using 
behavioral classroom research in teaching practice in school at least 
two weeks afterwards presenting the result of the practical 

 
 
 
 
 
 
1100506    ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  6(540) 
                Practicum 1 
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    การบูรณาการความรูทั้งหมดมาใชในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
โดยศึกษาและปฏิบัติงานหนาที่ครูผูสอน ครูประจําชั้น  งานสนับสนุนการเรียน         
การสอน  หลักสูตร  บันทึกผลการปฏิบัติงานดานตางๆที่แสดงใหเห็นถึงแนวทาง 
การแกปญหาดวยการวิจั ย ในชั้ น เรียน การจัดทํา โครงการพัฒนาผู เ รี ยน                    
การประเมินผลการเรียนการสอน การนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู 
และการสัมมนาทางการศึกษา 

   Integrating knowledge into teaching practice in schools by 
learning and performing teachers role, class teacher, supporting 
teaching and learning  affair, curriculum, performing teaching course 
record  that  demonstrate the solution with research in the classroom, 
the preparation of the project to improve the students, evaluation of 
teaching, applying the results of assessment  to improve the students 
and educational seminars 

 
1100507    ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  6(540) 
                 Practicum 2 
                  การบูรณาการความรูทั้งหมดมาใชในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ การเลือกใชการผลิตสื่อ   
และนวัตกรรมที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรูการใชเทคนิค และยุทธวิธีใน       
การจัดการเรียนรู  การวัดประเมินผลการเรียนรู  การทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา
ผูเรียน  การนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู  การบันทึก  รายงานผล 
การจัดการเรียนรูและการสัมมนาทางการศึกษา 

      Integrating knowledge into teaching practice in schools, the 
preparation of lesson plans follows the learner center method, using  
innovative materials for teaching, using the advantageous techniques 
and strategies for teaching, assessment of learning, research 
performing to improve the students, applying the results of 
assessment  to improve the students, recording the task, learning 
outcome reporting and educational seminars 

   2.2 กลุมวิชาเอก                                ไมนอยกวา   78  หนวยกิต 
      2.2.1 วิชาเอกเดี่ยว                      ไมนอยกวา     68  หนวยกิต
                                
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป-อ) 
1107101 การศึกษาปฐมวัย                   3(2-2-5) 
  Early Childhood Education 

http://dict.longdo.com/search/advantageous
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  ความหมาย ความสําคัญ จุดมุงหมาย ขอบขาย แนวคิดทฤษฎีของนัก
การศึกษาที่มีอิทธิพลตอการจัดการศึกษาปฐมวัย ประวัติความเปนมาของการศึกษา
ปฐมวัยในประเทศ และตางประเทศ นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยของชาติ   
และหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัย วิเคราะหรูปแบบการ
จัดการศึกษาปฐมวัย แนวโนมทางการศึกษาปฐมวัย 

Meanings, significances, purposes, and theoretical concepts of 
influential educators in early childhood educational field; history of 
early childhood education in Thailand and abroad; national policies of 
early childhood education and in other relevant organizations; analysis 
of early childhood educational management; tendency of early 
childhood education in the future 

1107102 พัฒนาการของเด็กปฐมวัย         3(2-2-5) 
  Developmental of Early Childhood  
   แนวคิด หลักการ ทฤษฎีพัฒนาการ และทฤษฎีการเรียนรูของนักจิตวิทยา 

ที่มีตอพัฒนาการดานตาง ๆ ของเด็กปฐมวัย รูปแบบความสัมพันธ และการอบรม
เลี้ยงดูที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการ และพฤติกรรมของเด็ก หลักการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัยที่เหมาะสมกับพัฒนาการ การวิเคราะห และแนวทางการแกปญหา
พฤติกรรมไมพึงประสงคของเด็กปฐมวัย 

Meanings, principles, theories of early childhood development 
and learning theories of psychologists influencing early childhood 
development; patterns of relationships and ways of caring early 
childhood affecting the development and behaviors of early 
childhood; caring principles of early children according to the stage of 
development; analysis and solutions for behavioral problems of early 
childhood 

1107103 ศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย           2(1-2-3) 
  Creative  Art   for  Early  Childhood   

ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีศิลปะสําหรับเด็ก
ปฐมวัย พัฒนาการทางศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย หลักการจัดกิจกรรมศิลปะ       
เพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็ก และความคิดริเริ่มสรางสรรค เทคนิค และวิธีการ  
สงเสริมใหเด็กปฐมวัยไดสรางสรรคงานศิลปะรูปแบบตาง ๆ การสงเสริมให
ผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนาความสามารถทางดานการคิด จินตนาการ และ
ริเริ่มสรางสรรคงานศิลปะของเด็ก การจัดสภาพแวดลอม การจัดแสดงผลงาน และ
การประเมินผลพัฒนาการทางศิลปะของเด็กปฐมวัย 
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Meanings, significances, concepts, principles, and theories of 
arts for early childhood; art development for early children; principles 
of organizing art activities to promote the development of early 
childhood in terms of their ideas, imagination and creativity; 
techniques; ways to promote art objects creation of early childhood 
promoting methods for art creative ability, ways to promote parents to 
involve in the process of children thinking, imagination and creativity, 
environmental and art display management; assessment of art 
development of early childhood 

1107104 ทักษะทางภาษาไทยสําหรับเด็กปฐมวัย            2(1-2-3) 
  Thai Language  Skills  for  Early   Childhood  

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีพัฒนาการทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย สาระ
และกิจกรรมการเรียนรูดานภาษาของเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมเปนสากล และภาษา
ถิ่นในบริบทสามจังหวัดชายแดนภาคใต  บทบาทของครูผูปกครอง ชุมชน การจัด
แหลงเรียนรูทางภาษา การผลิตสื่อ และการประเมินพัฒนาการ และทักษะทาง
ภาษาของเด็กปฐมวัย  

Concepts, principles, and theories of language learning 
development of early childhood; appropriate contents and activities 
for formal language and dialect learning development of early 
childhood in contexts of three southern border provinces of Thailand; 
roles of parents and a community; learning resource management;  
learning materials production; assessment of language learning 
development and skills of early childhood 

1107105 ทักษะคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย                     2(1-2-3) 
  Mathematic  Skills   for  Early  Childhood  

ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย สาระ และกิจกรรมการเรียนรูทาง
คณิตศาสตรที่เหมาะสมกับวัย บทบาทของครูผูปกครอง และชุมชน การจัด
ประสบการณ และแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร การผลิตสื่อ     
และการประเมินทักษะทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

Meanings, significances, concepts, principles, and theories of 
learning for mathematic development of early childhood; contents 
and mathematic activities suitable for early childhood; roles of parents 
and community; provision of learning experiences and learning 
resources for developing mathematic skills; mathematic learning 
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materials production and assessment of mathematic skills for young 
learners 

1107106 ทักษะวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย           2(1-2-3) 
  Science  Skills  for  Early  Childhood   

ความหมาย  ความสําคัญ  แนวคิด  หลักการ และทฤษฎีทักษะพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร สาระ และกิจกรรมการเรียนรูทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
บทบาทครู ผูปกครองและชุมชนในการสงเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร การจัด
ประสบการณ และแหลงเรียนรูทางวิทยาศาสตร และการประเมินทักษะทาง
วิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย 

Meanings, significances, concepts, principles and theories of 
basic scientific skills; contents and learning activities of science for 
early childhood; roles of teachers, parents, and communities in 
promoting scientific skills, managment of science learning experiences 
and scientific learning resources and assessment of scientific skills for 
early childhood 

1107207 ทักษะทางสังคมสําหรับเด็กปฐมวัย                 2(1-2-3) 
  Social  Skills  for  Early  Childhood  

ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีพัฒนาการทางสังคม
และจริยธรรมของเด็กปฐมวัย สาระ และกิจกรรมการเรียนรูทางสังคม             
และจริยธรรมสําหรับเด็กปฐมวัย บทบาทของครู ผูปกครองและชุมชนในการสงเสริม
ทักษะ และความสามารถทางสังคมและจริยธรรมของเด็กปฐมวัย การผลิตสื่อ      
และการประเมินพัฒนาการทางสังคม และจริยธรรมของเด็กปฐมวัย 

Meanings, significances, concepts, principles, and theories of 
social skills and morality for early childhood; contents and learning 
activities of social skills and morality for early childhood; roles of 
teachers, parents, and communities in promoting social skills and 
morality; managment of learning experiences and learning resources 
for developing social skills and morality; scientific learning materials 
production and assessment of scientific skills for early childhood 

1107309 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย          3(2-2-5) 
Curriculum for Early Childhood 

ความหมาย  ความสําคัญ  แนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรและการสอนทางการศึกษาปฐมวัย วิเคราะหหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
ไทย และตางประเทศ การทดลองพัฒนาหลักสูตร และการสอนทางการศึกษา          
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ระดับปฐมวัยที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย และบริบททางสังคมวัฒนธรรม ดวย
กระบวนการวิจัยเปนฐาน เพื่อการนําไปใชในทองถิ่น และการประเมินผลการใช
หลักสูตร และการสอนทางการศึกษาปฐมวัย 

Meanings, significances, concepts, principles, theories, and 
processes of development of educational curriculum and instruction 
for early childhood; analysis of early childhood educational curriculum 
in Thailand and abroad; building curriculum and instruction suitable 
for early childhood and cultural contexts by the means of research 
approaches in order to implement them in local contexts; assessment 
of curriculum implementation and instruction in early childhood 
education 

1107310 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย        3(2-2-5) 
 Assessment of Early Childhood  Developmant    

ความหมาย  ความสํ าคัญ  แนวคิ ด  หลั กการ  และทฤษฎี การวั ด             
และประเมินผล ศึกษา และฝกปฏิบัติการสราง และใชเครื่องมือสําหรับการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย  การศึกษาสังเกตพฤติกรรม การประเมินผลเฉพาะดาน     
การวิเคราะห การแปลความหมายพฤติกรรม การจัดทํารายงาน การจัดทํา        
สารนิทัศนการเรียนรูของเด็กปฐมวัย การสงเสริมความรู ความเขาใจใหกับผูปกครอง
ในการประเมินผลพัฒนาการดานตาง ๆ ของเด็กปฐมวัย และการใชผลการประเมิน 
เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย   

Meanings, significances, concepts, principles, and theories of 
assessment and evaluation; learning to make instruments for assessing 
development of early childhood; behavioral observation; specific field 
assessment; behavioral analysis and interpretation; report writing 
making documentation for early children’s learning; providing 
knowledge and making understanding among parents about the 
processes of assessment for early childhood development in several 
aspects; employing the results from assessment to develop early 
childhood education 

1107311 การบริหารและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย                3(2-2-5) 
 Administration and Management  in  Early  Childhood  Education 

ทฤษฎีการบริหารและจัดการศึกษาปฐมวัย วิธีการ และเครื่องมือในการ
บริหารและการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย การบริหาร และการจัดการสถานศึกษา
ระดับปฐมวัยในรูปแบบตาง ๆ การบริหารและการจัดการสถานศึกษาปฐมวัยใน 
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย ภาระหนาที่ของครูปฐมวัยในการจัดการ
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เรียนรู งานธุรการชั้นเรียน ทําแผนการจัดประสบการณการเรียนรู การผลิตสื่อ        
การใชเครื่องมือเพื่อวัดและประเมินผล การสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษา
กับชุมชน 

Theories of early childhood education administration; 
approaches and instruments for early childhood administration and 
management; different methods of early childhood administration and  
management in Thailand and in three southern border provinces of 
Thailand; early childhood teacher tasks in teaching, classroom affairs, 
learning experience plan production, educational media production, 
assessment tools use, making school-community ralation information 
technology of early childhood educational management 

1107312 นิทานและการแสดงหุนสําหรับเด็กปฐมวัย           3(2-2-5) 
 Tales and Puppets for Early Childhood  

ความหมาย ความสําคัญ ประวัติความเปนมาของนิทานไทย และ
ตางประเทศ ประวัตินักแตงนิทานคนสําคัญของโลก ประเภทนิทาน และหุนการ
สรางสรรคนิทานรูปแบบตาง ๆ เทคนิคการเลานิทานประกอบหุน การอานนิทาน 
และการนํานิทานไปใชกับเด็กปฐมวัย การผลิตหุนรูปแบบตาง ๆ เพื่อประกอบ       
การเลานิทาน การฝกปฏิบัติการแสดงละครหุน  

Meanings, significances, backgrounds of Thai and foreign tales 
and tales; biography of well- known authors of tales; types of tales 
and puppets; tale creation in different styles; tale telling with puppets; 
how to read tales; the usage of tales in early childhood education; 
puppets production used in stories telling; tales and puppets 
performances 

 
1107313 สื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย          2(1-2-3) 

 Learning Materials for Early Childhood 
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีการใช และการผลิต

สื่อสรางสรรค และสื่อเทคโนโลยี ประเภทของสื่อ การเลือกสื่อ สื่อ ของเลน เกม
การศึกษาที่เหมาะกับเด็กปฐมวัย  การออกแบบ การผลิตสื่อ ของเลน เกมการศึกษา
จากวัสดุในทองถิ่น การจัดศูนยสื่อ และมุมการเลนในสถานศึกษาปฐมวัย 

Meanings, significances, concepts, principles, and theories of 
using and producing creative learning materials; types of creative 
learning materials; selection of creative learning materials; toys, and 
games suitable for early childhood, toys, game and learning materials, 
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design and production from local materials; learning material center 
and playing corner organization for early children 

1107314 ทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย*9        3(2-2-5) 
Thinking Skill for Early Childhood 

ทักษะการเรียนรู และคุณลักษณะของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21  แนวคิด 
ทฤษฎี และองคความรูที่เกี่ยวของกับการสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะ
ความคิดสรางสรรค การสรางผลิตภาพจากการคิดที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอ
สังคม การฝกปฏิบัติการจัดประสบการณเพื่อสงเสริมทักษะ และกระบวนการคิด 
บทบาทครู และผูปกครองในการสงเสริมทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย 

Learning skill and nature of early childhood in 21 century; 
concept, theory and knowledge to promote the thinking and critical 
thinking  skills; creative thinking skill and productive of thinking skill 
with social responsibility; the management of experiment practice to 
promote the process of thinking skill; roles of  teachers and parents 
for early childhood thinking skill promotion 

 
1107417        การศึกษาสําหรับผูปกครองและการสรางเครือขายชุมชนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย*      

   3(2-2-5) 
Parent  Education Community Network for Early Childhood 
Development  
 ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด และทฤษฎีใหการศึกษาแกพอแม การ
สรางเครือขายชุมชน รูปแบบ วิธีการใหความรู และการสรางเครือขายเพื่อสงสริม 
และการมีสวนรวมของพอแม ผูปกครอง และชุมชนในการพัฒนา และแกไขปญหา
เด็กปฐมวัยที่ดอยโอกาสตาง ๆ ในชุมชนทองถิ่น การเสริมสรางความเขาใจใน       
การพัฒนาเด็กปฐมวัยในบริบทพหุวัฒนธรรม การดําเนินงานดานสิทธิของเด็ก   
แบบตาง ๆ การทดลองปฏิบัติการใหความรูแกพอแม ผูปกครอง และสรางเครือขาย
ความรวมมือกับชุมชนเพือ่พัฒนาเด็กปฐมวัย 

Meanings , importance , concept and theory of parent 
education parent; community network setting; patterns, teaching 
methods & network for parent and community involvement in young 
children development and problem solving for adventage children; 
making understanding in young children development in multicultural 
area operation of young children right, parents and community 

                                                 
9
 หมายเหต: * หมายถึงรายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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education practice; community network setting for young children 
development  

 
1107418 การศึกษาแบบเรียนรวมระดับปฐมวัย                 2(1-2-3) 

 Inclusive Education in Early Childhood Level  
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด ปรัชญา และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเรียน

แบบเรียนรวม การคัดแยกประเภท และลักษณะที่เกี่ยวกับเด็กที่มีความตองการ
พิเศษ เทคนิควิธีการสอน  การปรับพฤติกรรม และวิธีการจัดทําแผนการสอนเฉพาะ
บุคคล (IEP) ของเด็กพิเศษ การสงเสริมความเขาใจในการเรียนรวมของเด็กปฐมวัย
อยางถูกวิธ ี

Meanings, significances, concepts, philosophy, and theories of 
inclusive education for early childhood; identifying methods for 
children required special needs; teaching techniques, behavioral 
adjustment, and ways to build Individual Education Plan (IEP) for 
special children, ways to promote understanding among classmates of 
early children in inclusive education 

1107419 การวิจัยปฏิบัติการทางการศึกษาปฐมวัย                3(2-2-5) 
Action  Research  in  Early  Childhood  Education 

ความหมาย  ความสําคัญ  แนวคิด  และทฤษฎีพื้นฐานทางการวิจัยทางการ
ศึกษาปฐมวัย และการวิจัยในชั้นเรียน การฝกกระบวนการและดําเนินการวิจัย           
1 เรื่อง การกําหนดปญหา การเขียน เคาโครงการวิจัย การสรางเครื่องมือวิจัย
การศึกษาปฐมวัย การศึกษาคนควา การทดลองวิจัยเพื่อพัฒนา แกปญหาของเด็ก
ปฐมวัย การจัดทํารายงานการวิจัย และการนําเสนอผลการวิจัยทางการศึกษา
ปฐมวัย  

Meanings, significances, concepts, foundation of research 
theories in early childhood educational field, and action research; 
learning processes of conducting a research; defining a problem; 
writing a research proposal; creating research instruments in early 
childhood educational field; experiment for developing and resolving 
problems of early childhood; writing a research and presenting results 
of research in early childhood education 

1107421 การพัฒนาเด็กบริบาล          2(1-2-3) 
 Development for Infant and Toddler    

ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสุขภาวะ และ 
การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของมารดาและเด็ก เพื่อสงเสริมพัฒนาการ และการ
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พัฒนาเด็กบริบาล พัฒนาการของเด็กตั้งแตในครรภมารดา พัฒนาการของเด็กวัย
ทารกและวัยเตาะแตะ แนวทางและวิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยแรกเกิดถึง 3 ป       
การจัดโปรแกรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็กระดับบริบาล และการประเมิน
พัฒนาการอยางเหมาะสม 

Meanings, significances, concepts, and theories healthy living; 
Health care for mothers and children to promote the development of 
infant and toddler; development of babies in wombs; development of 
infant and toddler; ways of raising infants from newborn to 3 year – 
old; program setting for promoting young children development and 
development assessment  

1107422 การจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงพื้นที่*10         3(2-2-5) 
Area based Early Childhood Education Management  

รูปแบบของการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความตองการและความจําเปน
ของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต แนวคิด ทฤษฎี และองคความรูของการจัด
การศึกษาเชิงพื้นที่ แนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยซึ่งศึกษา และนําวัฒนธรรม  
ภูมิปญญาของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตมาใช โดยมีการฝกพัฒนาโจทย 
วางแผน และจดัประสบการณ จัดการเรียนรูใหกับเด็กปฐมวัยรวมกับภาคสวนตาง ๆ 
ในพื้นท่ี 

Model of early childhood management according to need 
assessment of the Three Southernmost provinces; concepts, theories 
and knowledge of area based education; ways for early childhood 
education which bring cultures and intellect of practicing ,planning 
and learning experiment; early childhood learning management in 
cooperate with other organization in the areas 

 
1107423 สัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย         3(2-2-5) 

 Seminar  in  Early  Childhood Education  
กระบวนการจัดสัมมนาทางการศึกษา วางแผนปฏิบัติการจัดสัมมนาทาง

การศึกษาปฐมวัยแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ และนําเสนอความกาวหนา
ทางการศึกษาปฐมวัยแกบุคลากร และผูที่เกี่ยวของในการพัฒนาเด็กปฐมวัย บริการ
วิชาการทางการศึกษาปฐมวัยใหกับชุมชนทองถิน่  

Process of organizing educational seminar; planning for 
organizing the seminar; exchanging learning experiences of early 
childhood education and reporting progression of early childhood 

                                                 
10

 หมายเหต: * หมายถึงรายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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education to educational practitioners and others relevant to early 
childhood educational development; academic services in early 
childhood education for communities 

1107424 งานครูปฐมวัย                    3(2-2-5) 
 Early Childhood Teacher Responsibility 

 การสรางความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของครูปฐมวัยในการจัดการ
เรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย ความสามารถของครูปฐมวัยเกี่ยวกับงานคหกรรม      
ดานการประกอบอาหาร การตัดเย็บ การประดิษฐ และงานฝมือ เทคนิค และวิธีการ
จัดกิจกรรมศิลปะที่หลากหลาย การสรางสรรคผลงาน เพื่อสงเสริมใหเด็กปฐมวัยรัก
งานศิลปะ และการสรางบรรยากาศในการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 

Building understanding about roles and responsibilities of early 
childhood teachers in terms of teaching; ability of teacher about home 
economics works such as cooking, sewing, and crafting; techniques and 
various ways to implement artistic activities, artistic innovation 
promoting early childhood to love arts; creating learning environment 
for early childhood 

 

1107425 วรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย                  3(2-2-5) 
Literature for Early Childhood 

ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของวรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย 
แนวคิด ทฤษฎี และองคความรูเกี่ยวกับวรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย  การใช
วรรณกรรม เพื่อการฝกฝนเด็กปฐมวัยที่ เหมาะสมกับพัฒนาการ การศึกษา
วรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัยของไทยสากล และวรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัยที่
เปนอัตลักษณของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต การออกแบบการเรียนรูที่ใช
วรรณกรรมเปนฐานสําหรับเด็กปฐมวัย การฝกปฏิบัติการออกแบบ และผลิตสื่อ
วรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย  

Meanings, importance and types of literature for early 
childhood Concept, Theory and knowledge of literature for early 
childhood; a developmentally appropriate practice; early childhood 
literacy in thai and oversea; the identity of early childhood literature 
in the three southernmost provinces areas for early childhood 
literature based teaching model and design and produce of literature 
materials for early childhood 
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1107426    สันติศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย*11                   3(2-2-5) 
        Peace Education for  Early Childhood    

 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการการจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพ การวางแผน
จัดประสบการณเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อเสริมสรางกระบวนการพัฒนาของเด็ก
ปฐมวัยใหมีทักษะ และประสบการณในการเสริมสรางความเขาใจอันดีตอตนเอง 
และระหวางบุคคล การแกไขปญหาความขัดแยงดวยสันติวิธี และการอยูรวมกัน
อยางสงบและมีความสุขในภูมิสังคม 

Concepts, theories, and principles of peace educational 
management, planning various learning experiences in order to foster 
early childhood development skills in interpersonal skills, 
intrapersonal skills and resolving a conflict and living with peace and 
happiness within society 

1107427 ดนตรี เพลง และการเคลื่อนไหวสําหรับเด็กปฐมวัย             2(1-2-3) 
  Music, Song and Movement  for  Early  Childhood   

ความหมาย ความสําคัญ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และการสงเสริม
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยใชดนตรี เพลง และกิจกรรมประกอบจังหวะพื้นฐาน
สําหรับเด็กปฐมวัยการสงเสริมทักษะดนตรี และเพลงสําหรับเด็กปฐมวัย  

Meanings, significances, principles, concepts, theories, and ways 
to promote development of early childhood by using musical 
instruments, music, and basic dances; promoting music instrumental 
skills for early childhood 

1107428 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวยั         3(2-2-5) 
  Innovation of Early Childhood  

ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด ทฤษฎี และนวัตกรรมทางการศึกษา
ปฐมวัย ในระดับสากลนํามาวิเคราะห สังเคราะห และบูรณาการเพื่อการออกแบบ
กระบวนการจัดประสบการณเรียนรูเพื่อสรางสรรค แกไขปญหาเด็กปฐมวัยได  
อยางเหมาะสมกับพัฒนาการและบริบทของวัฒนธรรม 

Meanings, significances, concepts, theories, and early childhood 
international innovation to analyze, synthesie, integrate for learning 
process desing for solving problems of early childhood complying to 
their development and cultural context 

 

1107429 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย      2(1-2-3) 
 Standard and Quality Assurance in  Early Childhood Education    

                                                 
11

 หมายเหต: * หมายถึงรายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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ความหมาย ความสําคัญ ของมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา
ปฐมวัย มาตรฐานวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา การจัดการการศึกษา
ปฐมวัยที่สอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพของสํานักงานรับรองมาตรฐาน 
และประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยของประเทศ แนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษา การทดลองวางแผน และรวมดําเนินงานในบทบาทหนาที่ของครูปฐมวัย 
ในการจัดประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัยในสถานศึกษา การวิเคราะหผล 
และการเขียนรายงาน   

Meanings and significances of standard and quality assurance of 
early childhood education; profession standard of teachers and 
educational practitioners; management and administration of early 
childhood education based on the standard and educational quality 
assessment of the Office of National Education Standards and Quality 
Assessment; ways to assess educational quality; planning and working 
as a teacher of early childhood in assessing internal educational 
quality of early childhood education; analyzing the outcomes and 
report writing 

1107432 พหุภาษาศึกษาสําหรับครูปฐมวัย*12                   3(2–2–5) 
Multilingual Education for Early Childhood Teacher 

ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ หลักการแนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรูแบบ
พหุภาษาศึกษาและการใชภาษาแมเปนฐาน ระบบตัวเขียนภาษามลายูปตานี สื่อการ
เรียนรูแบบ  พหุภาษาศึกษาและการใชภาษาแมเปนฐาน กลวิธีการสอน เพื่อพัฒนา
ภาษา และสติปญญา กลวิธีการสอนภาษาไทยเปนภาษาที่สอง หลักสูตร แผนการ
จัดประสบการณ และการวัดผลประเมินผลนักเรียนแบบพหุภาษา และการใชภาษา
แมเปนฐาน  การนําแนวคิดพหุภาษาศึกษา และภาษาแมเปนมาใชในการจัดการ
เรียนรูใหกับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

Knowledge and understanding of principles, concept and 
theories of multilingual education and mother tongue – based written 
form in malayu patani multilingual learning materials teaching 
strategies for language and xognitive development and strategies in 
teaching thai as a second language curriculum lesson planning, 
measuring and evaluating result for multilingual students. the use of 
multilingual education concept and mother tongue-Based in learning 
management for early childhood in the southernmost provinces 
schools 

                                                 
12

 หมายเหต: * หมายถึงรายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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            2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก                ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 
 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                 น(ท-ป-อ) 
1107330 การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยแบบโครงการ       3(2-2-5) 

 Project Approach for Early Childhood Experience 
แนวคิด ทฤษฎี ความเปนมา หลักการของรูปแบบการจัดประสบการณแบบ

โครงการ ที่เหมาะสมกับพัฒนาการ และธรรมชาติของเด็กปฐมวัย และการ
ประยุกตใชแนวทางการจัดประสบการณแบบโครงการเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย       
ในมิติตาง ๆ 

Concepts, theories, backgrounds, and principles of project 
based approaches for early childhood learning experiences suitable for 
the nature of early children; application of project based learning 
experiences in fostering several dimensions of early childhood 
development 

1107431 การจัดประสบการณทางปฐมวัยแบบบูรณาการ       3(2-2-5) 
 Integrating Experiences  in  Early Childhood   

ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการของรูปแบบ การเรียนรู การจัด
ประสบการณ และกิจกรรมแบบบูรณาการ เพื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย  
การบูรณาการ เนื้อหาสาระการเรียนรู และประสบการณสําคัญ การพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู และการทดลองปฏิบัติการจัดประสบการณแบบบูรณาการใหกับเด็ก
ปฐมวัย 

Meanings, significances, concepts, principles of learning 
programs; management of learning experiences and activities 
integrated learning skills for early childhood; integration of contents 
and important learning experiences, development of learning activities 
and practicum in integrating learning experiences for early childhood 
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                              2.2.3  วิชาเลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม 
               ไมนอยกวา      4   หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                 น(ท-ป-อ) 
1107208    การพัฒนาจิตใจและอารมณเด็กปฐมวัย       3(2–2–5) 

Affective Development in Early Childhood 
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด ทฤษฏีการพัฒนาดานจิตใจ อารมณ   

ของเด็กแรกเกิดถึง 6 ป สาระ และกิจกรรมการสงเสริมพัฒนาจิตใจ และอารมณ
ของเด็กปฐมวัยตามแนวคิดตาง ๆ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ คุณธรรม
จริยธรรม ความสามารถในการแกปญหาการเผชิญกับวิกฤติ และความสามารถใน
การอยูรวมกับผูอื่นไดตามวัย และเหมาะสมกับหลักศาสนา บทบาทครู ผูปกครอง       
และชุมชน ในการสงเสริมดานจิตใจ และอารมณ การประเมินผลพัฒนาการทาง
จิตใจและอารมณของเด็กปฐมวัย 

Meanings, significances, concepts and theory of emotional 
development of children from birth to six years; contents and 
activities to promote mental and emotional development of early 
childhood, according to various concepts; development of emotional 
intelligence and ethics; ability to solve problems and the ability to 
coexist with other according to religious teaching; roles of teachers 
parents and communities in promoting the mental and emotional 
abilities evaluation of mental and emotional development of young 
children 

 
1107315 ทักษะพื้นฐานทางพลศึกษาในระดับปฐมวัย        3(2-2-5) 

 Basic Skills in Physical Education for Early Childhood  
ความหมาย ความสําคัญ ของการพลศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย แนวคิด 

ทฤษฎี องคความรูที่เกี่ยวของกับพัฒนาการ และการฝกฝนที่เหมาะสมกับพัฒนาการ 
การสงเสริมนิสัยการรักการออกกําลังกาย การออกแบบกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะ
ทางพลศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย การประยุกตใชกีฬา และการละเลนพื้นบาน      
และการจัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับเด็กปฐมวัย 

Meanings, significances of physical education for early 
childhood; concepts, theories and knowledge related to the 
development appropriate training for children development; 
promoting exercise habits; activites designed to promote physical 
education skill of early childhood; sport, local traditional games and 
recreation for early childhood application 
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1107316 การเลนสําหรับเด็กปฐมวัย                  2(1-2-3) 
  Play for Early Childhood  

ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และพัฒนาการเกี่ยวกับ
การเลนของเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง 6 ป วิธีการเลนแตละชวงวัยของเด็ก             
การจัดประสบการณการเลนที่เหมาะสมกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย การละเลน
พื้นบาน และการสงเสริมการเลนอยางสรางสรรค การประเมินพัฒนาการในการเลน 
และบทบาทผูปกครองในการสงเสริมการเลนของเด็กปฐมวัย 

Meanings, significances, concepts, principles, theories and 
playing development of early childhood since being an infant until 6- 
year – old; ways of playing in each period; playing management 
suitable for early childhood development; local plays and creative 
playing support, assessment of playing development and parents’ 
roles in supporting playing of early childhood 

1107320 เกษตรกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย         3(2-2-5) 
 Agriculture for Early Childhood   

ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ ทฤษฎีการจัดการเรียนรูนอก
หองเรียน และสิ่งแวดลอมศึกษาที่สัมพันธกับการดํารงชีวิตประจําวันของเด็กปฐมวัย  
การนําความรูพื้นฐานเกษตรกรรมตามแนวการอนุรักษณสิ่งแวดลอมที่เหมาะกับเด็ก
ปฐมวัยมาใชในการพัฒนาเด็กปฐมวัย การปฏิบัติงานเกษตร การนําผลผลิตงาน
เกษตรมาแปรรูปเพื่อสงเสริมการเรียนรู และทักษะดานตาง ๆ ของเด็กปฐมวัย           
การจัดสภาพแวดลอมการเกษตรกรรม และการเรียนรูปญหาสิ่ งแวดลอม            
การปองกันดูแล รักษาสิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวันของเด็กปฐมวัย การสงเสริม
ผูปกครอง ชุมชน ทองถิ่นรวมจัดประสบการณเกษตรกรรม และการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมผานงานเกษตรในชีวิตประจําวันของเด็กปฐมวัย การประเมินผลทักษะ
ดานตาง ๆ จากงานเกษตรของเด็กปฐมวัย 

Meanings concepts, principles, theories of learning outside the 
classroom; environmental studies related to the daily life of early 
childhood; agricultural knowledge for early childhood development; 
performance of agricultural activities; Import processed agricultural 
productivity, to promote learning and skills of young children the 
environment, agriculture and environmental learning. preventive care 
environmental protection in the daily lives of children Parents 
encouraged local communities share experiences agriculture and the 
environment through agriculture in the daily lives of children 
evaluation skills of children from agricultural work 
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1107433 โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษาปฐมวัย        2(1-2-3) 

 Independent Studies  in  Early Childhood  Education 
การศึกษาเรื่องที่นักศึกษาสนใจในขอบขายของการศึกษาปฐมวัย อยางนอย 

1 เรื่อง โดยนําไปสู การทดลอง ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล เพื่อใหการศึกษา
นําไปสูการใช หรือประยุกตได จริงภายใตการใหคําปรึกษา และการดูแลของ
อาจารยผูสอน 

Study of a topic of students’ interests at least one issue in the 
field of early childhood education and bring the knowledge into 
experimentation; follow- up, evaluation, and report in order to use or 
apply the results in real life under consultation and suggestion from 
instructors 

1107434 นาฏศิลปสําหรับเด็กปฐมวัย          3(2-2-5) 
 Dramatic Arts  for  Early Childhood   

ความหมาย  ความสําคัญ  แนวคิด หลักการ และทฤษฎีนาฏศิลปและดนตรี
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย การฝกปฏิบัตินาฏศิลปเบื้องตนสําหรับอบรม
เด็กปฐมวัย และการจัดชุดการแสดงสําหรับเด็กปฐมวัยใหเหมาะสมกับโอกาส    
และตามสมัยนิยม การสงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครอง และชุมชนใน         
การพัฒนานาฏศิลปใหกับเด็ก การประเมินพัฒนาการ และการแสดงออกทาง
นาฏศิลปของเด็กปฐมวัย 

Meanings, significances, concepts, principles, and theories of 
dramatic arts and music relevant to the development of early 
childhood; basic dramatic art practices for early childhood education; 
exhibiting shows or performances of early childhood based on 
occasions and trends; supporting parents and communities 
participating in dramatic art development of early childhood; 
assessment on the development of early childhood performances 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                     ไมนอยกวา      6   หนวยกิต 
          ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาโดยไม
ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว  และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียน โดยที่ไมนับหนวยกิตรวม
ในเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้  
 
 3.2 ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
        3.2.1  อาจารยประจําหลักสูตร 
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ชื่อ นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

 
คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

 

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ป 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา) 

2559 2560 2561 2562 2563 

นางจิรภรณ  มั่นเศรษฐวิทย* 
ผูชวยศาสตราจารย 
 

 กศ.ด.
)การศึกษา

ปฐมวัย(  
 ค.ม.
(การศึกษา
ปฐมวัย) 
 ค.บ
(การศึกษา
ปฐมวัย) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
 
วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี 

2557 
 
 

2541 
 
 

2535 

12 12 12 12 12 

นางเกสรี  ลัดเลีย* 

ผูชวยศาสตราจารย 

 

ปร.ด.(การ
จัดการ
การศึกษา) 
ค.ม 
(การศึกษา
ปฐมวัย) 
ค.บ.
(การศึกษา
ปฐมวัย) 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 
 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
 
วิทยาลัยครูยะลา 

2556 
 
 

2542 
 
  
2536 

12 12 12 12 12 

นางสาวสุนิศา  ธรรมบัญชา* 
อาจารย 
 

ค .ม.
(การศึกษา
ปฐมวัย) 
ค.บ.
(การศึกษา
ปฐมวัย) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2551 
 
 

2548 

15 15 15 15 15 

นางสาวอาทิตยา  วงศมณ*ี
อาจารย 
 

ศษ.ม.(ปฐมวัย
ศึกษา) 
ศษ.บ.
(ศิลปศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
 

2554 
 

2552 

15 15 15 15 15 

นางสาวเสาวลักษณ  สมวงษ 
อาจารย 
 

ค .ม.
(การศึกษา
ปฐมวัย) 
ค.บ.

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
 
วิทยาลัยครูยะลา 

2546 
 
 

2536 

12 12 12 12 12 
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ชื่อ นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

 
คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

 

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ป 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา) 

2559 2560 2561 2562 2563 

(การศึกษา
ปฐมวัย) 

นางกมลรัตน  คนองเดช* 
ผูชวยศาสตราจารย 
 

 ศษ.ม 
(จิตวิทยา
การศึกษา) 

 ค.บ (การศึกษา
ปฐมวัย) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
 
 
วิทยาลัยครูยะลา 

2538 
 
 

2529 

12 12 12 12 12 

 
  3.2.3  อาจารยประจํา    
            

ชื่อ นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ป 
ภาระการสอน 

(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา) 
2559 2560 2561 2562 2563 

1. นางฟารา  สุไลมาน 
   อาจารย 
 

  ศศ.ม. (การ 
สอนภาษา  
อังกฤษในฐานะ
ภาษา 
ตางประเทศ) 

  ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ  
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

2547 
 
 
 
 

2541 

15 15 15 15 15 

2. นางสาวนูรฮัสวานี บอตอ 
    อาจารย 
     

  ศศ.ม.(การ
สอนภาษา    
อังกฤษใน
ฐานะ 

  ภาษา
นานาชาต)ิ 

  ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ) 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2553 
 
 
 
 
 

2551 

15 15 15 15 15 

3. นางสาวสาวิตรี มะดอมะ 
   อาจารย 
 

  ศศ.ม.(การ
สอนภาษา    
อังกฤษใน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
 

2557 
 
 

15 15 15 15 15 
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ชื่อ นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ป 
ภาระการสอน 

(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา) 
2559 2560 2561 2562 2563 

ฐานะ  
ภาษา
นานาชาต)ิ 

  บธ.บ.(การ
จัดการ 

  ธุรกิจระหวาง  
  ประเทศ) 

 
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลกรุงเทพ 

 
 
 

2552 

4. นายสิทธิชัย  แพงทิพย 
    ผูชวยศาสตราจารย 
     

กศ.ม.
(เทคโนโลยี
การศึกษา ) 
กศ.บ.
(เทคโนโลยี
การศึกษา ) 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ  
 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ   

2532 
 
 

2530 

12 12 12 12 12 

5. นายสกล สมจิตต 
   อาจารย 
    

ศษ.ม.
(เทคโนโลยีและ         
สื่อสาร
การศึกษา) 
วท.บ.
(เทคโนโลยี 
อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม 

2550 
 
 
 

2540 

12 12 12 12 12 

6. ดร.ศุภลักษณ  สินธนา 
   ผูชวยศาสตราจารย 
    

กศ.ด. (การ
ทดสอบและ
วัดผล
การศึกษา) 
 
กศ.ม. (การ
วัดผลและการ
ประเมินผล ) 
วท.บ. (การ
วัดผล
การศึกษา ) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโร 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2545 
 
 
 
 

2532 
 
 

2522 

12 12 12 12 12 

7. นางอุไรรัตน  ยามาเร็ง 
   ผูชวยศาสตราจารย 

ศษ.ม. 
(หลักสูตรและ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

2545 
 

12 12 12 12 12 
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ชื่อ นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ป 
ภาระการสอน 

(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา) 
2559 2560 2561 2562 2563 

    การสอน ) 
กศ.บ. 
(วิทยาศาสตร- 
เคม)ี 

 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
2529 

8. นายกอเดช อาสะกะละ 
    
 

ศษ.ม. (จิตวิทยา
การศึกษา) 
ค.บ.  
(จิตวิทยาและ 
การแนะแนว) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2537 
 

2528 

12 12 12 12 12 

9. นางสมฤดี  ปาละวัล 
      

ศษ.ม.(การ
ประถมศึกษา) 
ค.บ.(ประถม 
ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2538 
 

2334 

12 12 12 12 12 

10. นายสมศักดิ์ ดานเดชา 
     ผูชวยศาสตราจารย 
 

ศษ.ม.(การ
บริหาร 
การศึกษา) 
ค.บ.
(วิทยาศาสตร
ทั่วไป) 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
 
 
วิทยาลัยครูยะลา 

2543 
 
 

2526 
 

12 12 12 12 12 

11. นายสันติ บุญภิรมย   
     รองศาสตราจารย 
          

Ph.D. 
(Developmen
t Education) 
กศ.ม. 
(ศึกษาศาสตร 
เพื่อพัฒนา
ชุมชน) 
กศ.บ. 
(ชีววิทยา)  

Central Luzon State University 
ประเทศฟลิปปนส 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ 
สงขลา 

2538 
 
 

2533 
 
 
 

2522 

12 12 12 12 12 

 
      3.2.4  อาจารยพิเศษ 
  ไมม ี
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4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม 
  ประสบการณภาคสนามของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คือ การฝกปฏิบัติวิชาชีพครู
ในสถานศึกษาที่เปนหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครูตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด แบงเปน              
2  ขั้นตอน ไดแก 

1) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน  เปนการเตรียมเพื่อปฏิบัติการสอนจริง นักศึกษาจะมี
สวนรวมกับสถานศึกษา ในการสังเกตการสอนและการปฏิบัติงานในหนาที่ครู และมีสวน
รวมกับ สถานศึกษาในการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร การออกแบบ และทดลองสอน
ในชั้นเรียน 

2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอก ประกอบดวย การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา โดยอิสระควบคูกับการนิเทศ การบูรณาการความรูในการจัดทําแผนการ
เรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสื่อ นวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรูใน
วิชาเอกไดอยาง เหมาะสมกับผูเรียน การวัด และประเมินผลการเรียนรูเพื่อพัฒนา        
การจัดการเรียนรูและผู เรียน  การจัดทําบันทึก และรายงานผลการจัดการเรียนรู           
การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียน การปฏิบัติงานครู
นอกเหนือจากการสอน  การสัมมนาทางการศึกษา      

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  
1) มีทักษะการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียนเกี่ยวกับงานในหนาที่ครู บูรณาการความรูที่

เรียนมาใชในการฝกประสบการณวิชาชีพ ฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 

2) มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาเฉพาะ ในสถานศึกษาเต็มเวลา      
เพื่อเรียนรู การปฏิบัติในหนาที่ครูตลอดกระบวนการ เปนเวลาไมนอยกวา 1 ปการศึกษา 

  4.2 ชวงเวลา  
 1) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน ชั้นปที่ 4 
 2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอก ชั้นปที่ 5 
     4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
        1) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน  แบงเปน 2 รายวิชา จัดเต็มเวลาในภาคการศึกษาที่ 1 

และภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปที่ 4  
2) ปฏิบัติการสอนตลอดปการศึกษาในสถานศึกษาในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย แบงเปน 2 

รายวิชา โดยปฏิบัติงานสอนเต็มเวลาในสถานศึกษาชั้นปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 รายวิชา 
การปฏิบัติ การสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

 
5.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
     5.1 คําอธิบายโดยยอ  

นักศึกษาชั้นปที่ 5  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ป สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จะตอง
ไดรับการสรางเสริมประสบการณในการทําโครงการงาน และการทําวิจัย โดยมุงเนนการทํา
วิจัยในชั้นเรียน เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู และคุณภาพของผูเรียน และผูสอน สําหรับ
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นําไปประยุกตในการสอนสาขาการศึกษาปฐมวัยตอไป โดยกําหนดใหนักศึกษาทําวิจัยคนละ 
1 เรื่อง 

     5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  
 นักศึกษาชั้นปที่ 5 ไดทําโครงการงาน และ/หรือทําวิจัยในชั้นเรียนทางดานการศึกษา
ปฐมวัย ขณะทีท่ําการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เพื่อใหมีผลการเรียนรู ดังนี้ 

1) มีความสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรียน  ซึ่งจะเปนพื้นฐานของการทําวิจัยใน                    
การปฏิบัติงานสอนและเพ่ือการศึกษาตอ 

2) มีทักษะ และมีสมรรถนะในดานการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู
และพัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูสอน 

      5.3 ชวงเวลา  
 ชั้นปที่ 5 

     5.4 จํานวนหนวยกิต 
 3(2-2-5)   
   5.5 การเตรียมการ 

 นักศึกษาไดเรียนรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ในกลุมวิชาชีพครูและรายวิชา           
การวิจัยปฏิบัติการทางการศึกษาปฐมวัยในกลุมวิชาเอก เพื่อศึกษากระบวนการและฝกปฏิบัติการวิจัย 
     5.6  กระบวนการประเมินผล   
 ประเมินผลงานวิจัยโดยอาจารยนิเทศก และ/หรือ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 
 
 
 

หมวดที ่ 4  ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธการประเมินผล 

1) มีทักษะการใชภาษามลายู 
    กลาง 

1) จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา   
   ทั่วไปบังคับเรียน 2 รายวิชา 
2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยการ  
    อบรมเพิ่มเติม 

1) การสอบวัดผล 
2) การประเมินผล 
    การเขารวมกิจกรรม 

2) มีทักษะการใชเทคโนโลยี 
    สารสนเทศ 

1) จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา 
   ทั่วไปบังคับเรียน 1 รายวิชา 
2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยการ 
    อบรมเพ่ิมเติม 

1) การสังเกต 
2) การประเมินผล 
   การเขารวมกิจกรรม 

3) จิตอาสา และมีจิตสํานึก กําหนดใหนักศึกษาทําโครงการ ปละ นําเสนอกิจกรรมตออาจารย
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธการประเมินผล 
    สาธารณะ 1ชิ้นงาน และใหมี โครงการช วย

ประชาชนในทองถิ่นที่ประสบภัยตาม
โอกาส  และนําเสนอการดําเนินงาน
ตามโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

4) มีทักษะการจัดการเรียนรู 
    ในสังคมพหุวัฒนธรรม 

ฝกปฏิบัติงานและการมีสวนรวมใน
สังคมพหุวัฒนธรรม 

การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 

5)  มีจรรยาบรรณในการ  
    ประกอบอาชีพ 

บูรณาการสอดแทรกในการจัดการ
เรียนรูรายวิชาในหลักสูตร 

1) การสังเกต 
2) การสอบวัดผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
     2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมนิผล 

1) การปฏิบัติตนตามกรอบ   
ระเบียบ ขอบังคับของ 
สถาบันและสังคม 

2) การแสดงออกถึงการม ี
   วินัยในการ เรียน ตรงตอ  
   เวลา ซื่อสัตยสุจริต ขยัน 
   อดทน และสูงาน 
3) การแสดงออกถึงการ 
   เคารพสิทธิและรับฟงความ 
   คิดเห็นของผูอื่น รวมทั้ง 
   เคารพ ในคุณคาและ 
   ศักดิ์ศรีของความเปน 
   มนุษย 

1) กําหนดวัฒนธรรมองคกร เพื่อ
บมเพาะใหนักศึกษามีระเบียบ
วินัยโดยเนนการเขาชั้นเรียนให
ตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่
เ ป น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ ข อ ง
มหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมี
ค ว าม รั บ ผิ ดช อบต อตน เ อ ง 
สถาบัน และสังคม เ ค า รพสิ ท ธิ
และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
และมีความซื่อสัตยสุจริต 

2) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี  
(Dialectics) ในประเด็นวิกฤติ 
ด านคุณธรรมจริยธรรมของ

1) วัดและประเมินจากผล
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห แ บ บ
วิภาษวิธี 

2) วัดและประเมินจากกลุม 
  เพื่อน 

3) วัดและประเมินจาก 
    ผลงานกรณีศึกษา 
4) วัดและประเมินจากผล

การเขารวมกิจกรรม
เสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และการมี 
จิตอาสา 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมนิผล 
4) การแสดงออกถึงการมีจิต 

อาสา และมีจิตสํานึก 
สาธารณะ 

5) รักและภูมิใจในสถาบัน  
ทองถิ่น มีจิตสํานึกใน 
การอนุรักษ 
ศิลปวัฒนธรรม  
สิ่งแวดลอมและ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

สังคม และวิชาการ  
3) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธ  
    เชิงปฏิบัติการ (Interactive  
    action learning) 
4) การใชกรณีศึกษา (Case study) 
5) มีการจัดกิจกรรมสําหรับ   
   พัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม  
   จริยธรรม และการมีจิตอาสา 

 
 
 
 
 
 2.1.2 ดานความรู 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1) การแสดงออกถึง 

ความสามารถในการเขาถึง
แหลงการเรียนรู  

2) การแสดงออกถึง 
ความสามารถในการบูรณา
การความรูและการ
ประยุกตความรู 

3) มีความรูและความเขาใจ 
เกี่ยวกับหลักการและ 
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหา 
ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยให
ผู เ รี ยนมี การ เ รี ยนรู ด ว ยตน เอง    
การเรียนรูแบบมีสวนรวม สามารถ
เขาถึงแหลงเรียนรู บูรณาการความรู 
และประยุกต ใชความรูตามหลักการ
และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
โดยใชกลวิธีการสอนที่หลาก หลาย
ทั้งการบรรยายรวมกับการอภิปราย 
การคนควากรณี ศึกษา ตลอดจน
นําเสนอประเด็นที่ผูเรียนสนใจเพื่อ
การเรียนรูรวมกันของกลุม 

ป ร ะ เ มิ น ด ว ย วิ ธี ก า ร ที่
ห ล า ก ห ล า ย เ พื่ อ ใ ห
ครอบคลุมการประเมินดาน
ความรู ดังนี้ 
1) การทดสอบยอย  
2) ทดสอบกลางภาคเรียน 

 ปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงาน 

 การศึกษาคนควา  
4) ประเมินจากการนําเสนอ 

รายงานในชั้นเรียน  
 

 
 2.1.3 ดานทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1) สามารถใชทักษะการคิด 

 อยางมีวิจารณญาณ คิด 
 วิเคราะห คิดเชิงเหตุผล  
 และคิดเชิงบูรณาการ ใน 

การสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะ
การคิด และการแกไขปญหาทั้ง
ระดับบุคคล และกลุมใสถานการณ
ทั่วไป โดยใชวิธีการสอนท่ี

การประเมิน เปนการวัดและ
การประเมินทักษะการคิด 
และการแกไขปญหา เชน 
1) การสอบวัดความสามารถ
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
 ชีวิตประจําวันไดอยางมี 
 ประสิทธิภาพ 

2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  
เพือ่สรางประโยชนตอ 
ตนเองและสังคมได  

 

หลากหลาย เชน การอภิปรายกลุม   
การทํากรณีศึกษา การโตวาที การ
จัดทําโครงการ และการใชเกมส 
เปนตน  

 

ในการคิดและแกไขปญหา
โดยใชกรณีศึกษา 
2) การประเมินจากผลงานที่
เกิดจากการใชกระบวนการ
แกไขปญหา การศึกษา
คนควาอยางเปนระบบ   
การวิเคราะห วิจารณ เชน 
รายงานการวิเคราะหวิจารณ 
กรณีศึกษา การศึกษาอิสระ 
รายงานผลการอภิปรายกลุม 
การประชุมปรึกษาปญหา 
และการสัมมนา 

 
 2.1.4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1)  สามารถทํางานรวมกับ 

 ผูอื่นไดท้ังในฐานะผูนํา 
 และสมาชิกกลุม 

2) มีความรับผิดชอบตอ 
บทบาทหนาที่ของตนเอง  
ทั้งตอตนเอง ตอผูอ่ืน และ 
ตอสังคม 

3) แสดงออกถึงการมี 
   ปฏิสัมพันธที่ดีในสังคม 
   พหุวัฒนธรรม  

 

นักศึกษาตองมีความสามารถที่จะ
ปรับตัวใหเขากับบุคคล และสังคม 
ดังนั้นอาจารยผูสอนตองจัดการเรียน
การสอน ดังนี้ 
1) กลยุทธการสอนท่ีเนนการม ี

ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ 
ผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน และ 
ผูเรียนกับสังคม 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ 
 มีการทํางานเปนทีม เพื่อสงเสริม  
 การแสดงบทบาทของการเปน 
 ผูนําและผูตาม 

3) จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษา 
ไดมีความรับผิดชอบ ปฏิสัมพันธ 
ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 

1) การประเมินความสามารถ 
   ในการทํางานรวมกับกลุม 
   เพื่อนและทีมงานอยางมี 
   ประสิทธิภาพและ  
   สรางสรรค 
2) การประเมินผูเรียนใน  
   การแสดงบทบาทของ 
   การเปนผูนํา และผูตามใน 
   สถานการณ การเรียนรู 
   ตามวัตถุประสงค 
3) ประเมินผลจากการจัด 

 กิจกรรมและการเขารวม 
 กิจกรรมของนักศึกษา 

 

 
 2.1.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1)  การแสดงออกถึงความ 

สามารถในการใชภาษา 
1)  การจัดกิจกรรมการเรียนการ 

สอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะ 
1)  การประเมินผลงานตาม 

กิจกรรมการเรียน     
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
เพื่อการสื่อสาร  

2)  การแสดงออกถึงความ 
สามารถในการติดตอ 
สื่อสารโดยใชเทคโนโลยีได
อยางเหมาะสม 

3)  การแสดงออกถึงความ 
สามารถในการวิเคราะห 
ตัวเลข แปรผลและ 
นําเสนอขอมูลไดอยาง 
เหมาะสม และใชเปน 
พื้นฐานแกปญหาและ    
การตัดสินใจใน 
ชีวิตประจําวัน 

4)  การแสดงออกถึงการมี 
    ทักษะการใชเทคโนโลยี 
    สารสนเทศในการสืบคน 
    ขอมูลเพื่อการแสวงหา 
    ความรู 

การสื่อสารระหวางบุคคลทั้ง 
การพูด การฟง และการเขียน 
ในกลุมผูเรียน ระหวางผูเรียน 
และผูสอน และบุคคลที่เกี่ยวของ 

 
2)  การจัดประสบการณการเรียนรู 

ที่สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและ 
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
การสื่อสารที่หลากหลาย 
รูปแบบและวิธีการ 

3)  การจัดประสบการณการเรียนรู 
ที่สงเสริมใหผูเรียนไดใช 
ความสามารถในการเลือก 

  สารสนเทศและฝกทักษะการ 
  นําเสนอขอสนเทศดวยวิธีการที่ 

หลากหลายเหมาะสมกับผูฟง  
และเนื้อหาที่นําเสนอ 

การสอน โดยใชแบบ 
สังเกต และแบบประเมิน 
ทักษะการพูด การเขียน 

2)  การทดสอบทักษะการฟง 
    จากแบบทดสอบที่ 
    สอดคลองกับ 
   วัตถุประสงคการเรียนรู 
3)  การทดสอบการวิเคราะห 
    ขอมูล โดยใชขอสอบ    
    การทํารายงานกรณี  
    และ การวิเคราะหขอมูล

ผลการศึกษาวิจัย 
การศึกษาอิสระ 

 

 
2.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน   

 2.2.1  ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ 
วิชาชีพที่กําหนดโดย
องคกรวิชาชีพ คือ คุรุสภา
และปฏิบัติตนตามกรอบ
ระเบียบ ขอบังคับของ
สถาบันและสังคม และมี
วินัยในการเรียนตรงตอ
เวลา  ซื่อสัตยสุจริต ขยัน 
อดทน และสูงาน 

2) พัฒนาตนเองตามแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

1) กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนมี 
   วัฒนธรรมองคกรตามจรรยาบรรณ 
   วิชาชีพครู  เพื่อเปนการปลูกฝงให 
  นักศึกษามีความรู ความเขาใจ และ 
  ปฏิบัติไดตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
2) ผูสอนทุกคนตองสอดแทรก   
   คุณธรรม จริยธรรม ตาม   
   จรรยาบรรณวิชาชีพครูการอยู
 รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  
 โดยการใชกรณีตัวอยาง (Case  
    study) ในการสอนทุกรายวิชา  
3) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี ใน 
   ประเด็นวิกฤตดานคุณธรรม 

1) มีการประเมินระหวางเรียน    
    ควบคูไปกับการประเมินใน 
 ทุกรายวิชา โดยผูเรียน

ประเมินตนเอง กลุมเพื่อน 
อาจารย  และใชวิธีการ
ประเมินที่หลากหลาย 
ไดแก การสังเกต        
การสัมภาษณ การสนทนา
กลุมแบบประเมินตนเอง   

2) ประเมินจากการจัด
กิจกรรมเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและผลการ
วิเคราะหแบบวิภาษวิธี 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
3) ดํารงตนในสังคมพหุ

วัฒนธรรมและรวมสราง
สังคมปรองดองเพื่อการอยู
รวมกันอยางสันติสุข 

4) การแสดงออกถึงการเคารพ
สิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น  รวมทั้งเคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย 

5) การแสดงออกถึงการมีจิต 
   อาสา และมีจิตสํานึก 
   สาธารณะ 
6) การแสดงออกถึงการยดึมั่น 
   ในคุณธรรมและจริยธรรม 
   ตามกรอบวิชาชีพ 
 

   จริยธรรมของสังคมและวิชาการ 
   ทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณ 
   วิชาชีพคร ู
4) จัดกิจกรรมเสริมความเปนครูเปน
 รายป ตลอดหลักสูตร 

3) ประเมินจากพฤติกรรมใน
ชั้นเรียนการรวมกิจกรรม   
การแตงกาย และการสง
งานตามกําหนด
ระยะเวลาที่กําหนด 

4) ประเมินจากการเขารวม   
    กิจกรรมเสริมความเปนครู
 ของนักศึกษา 

 

 
2.2.2 ผลการเรียนรูดานความรู  

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
1) มีความรู  ความเขาใจ

เกี่ยวกับหลักการ  แนวคิด  

ทฤษฎีและการปฏิบัติ 

รายวิชาในหลักสูตร 

2) การแสดงออกถึง   
   ความสามารถในการบูรณา 
   การวิชาชีพครูตาม  
   มาตรฐานที่คุรุสภากําหนด 
   กับศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
 
3)  ใชความรูและทักษะใน 

    ศาสตรของวิชาเฉพาะดาน  

    กลุมวิชาชีพครู และกลุม 

    วิชาเอกไปใชประยุกต 

    แกปญหาในการปฏิบัติงาน 

1) การวิเคราะหและสังเคราะหองค
ความรูและการเรียนรูแบบสืบ
สอบ (Inquiry method) 

2) การทบทวนวรรณกรรมทาง
วิชาชีพครูและสรุปสถานะของ
องคความรูทางวิชาชีพครูรวมกัน
ระหวางผูสอนและผูเรียน 

3) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
เกี่ ยวกับความถูกตอง คุณคา  
การตอยอดองคความรูและทฤษฏี
เกี่ยวกับวิชาชีพคร ู

4)  ใ ช ก า ร เ รี ย น รู แ บ บ ร ว ม มื อ 
(Collaborative learning) เพื่อ
ประยุกตใชองคความรูเกี่ยวกับ
วิชาชีพครูและสามารถเลือก
ทางเลือกที่เหมาะสมกับบริบท

ประเมินดวยวิธีการที่
หลากหลาย  เพื่อให
ครอบคลุมการประเมินดาน
ความรู ดังนี้ 
1)  การทดสอบยอย 
2)  การสอบกลางภาค 

การศึกษา 
    ปลายภาคศึกษา 
3)  ประเมินจากรายงาน 
    การศึกษาคนควา 
4)  ประเมินจากรายงาน 
 ชิ้นงาน และ/หรือ    
    การนําเสนอในชั้นเรียน 
5) ประเมินจากรายวิชาฝก 
    ปฏิบัติการ และ/หรือ  
    การทําวิจัยในชั้นเรียน 



76 
 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
ทางสังคมของพ้ืนที่ได  

5) จัดกิจกรรมเสริมความเปนครู 
เปนรายปตลอดหลักสูตร   

6)  ประเมินจากการเขารวม
 กิจกรรมเสริมความเปน 
    ครูเปนรายป 
    ตลอดหลักสูตร 
 

 
2.2.3 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
1) แสดงออกถึงความสามารถใน

การคิดวิเคราะห สังเคราะห 
ประเมินคา ในการนําความรู
ไปใชในการปฏิบัติงานและ
การจัดการเรียนรูเพื่อ
แกปญหาและพัฒนาผูเรียน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) แสดงออกถึงความสามารถ 
   ในการคิดริเริ่มสรางสรรค 
   และพัฒนานวัตกรรมดาน 
   การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา 
   ผูเรียน  
3) นําความรูเกี่ยวกับแนวคิด 
    ทฤษฎีและหลักการที่ 
    เกี่ยวของในศาสตรไปใชใน 
    การจัดการเรียนรู 
    แกปญหา การพัฒนาผูเรียน 
    และการวิจัยตอยอดองค 
    ความรู 
4) มีความเปนผูนําในการ 
   ปฏิบัติงานอยางมีวิสัยทัศน 
   ในการพัฒนาการสอน 
5)  ความสามารถในการวิจัยตอ 
   ยอดองคความรูเพื่อ 
   ตอบสนองความตองการของ 
   ทองถิ่นและสังคม 

1) การเรียนรูผานกระบวนการ
คิดเพ่ือสงเสริมการคิด
วิเคราะห คิดสังเคราะห  คิด
ประเมินคาและคิดอยางมี
วิจารณญาณโดยจัดใหมี
กิจกรรมในลักษณะตางๆ เชน 
การอภิปรายกลุม การคิด
วิเคราะห  หรือแกปญหาจาก
ประเด็นวิกฤต ทางวิชาชีพครู 

2) การเรียนรูผานกระบวน การ
 วิจัย เชน การศึกษาคนควา
 ขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ 
 การใชสื่อเทคโนโลยี การทํา
 โครงงาน และการทําวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนในหลักสูตร 

3) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธ ี   
    เกี่ยวกับประเด็นวิกฤติทาง    
    วิชาการ วิชาชีพและ  
    ทางสังคม  

 4)  จัดกิจกรรมเสริมความ 
    เปนครู เปนรายปตลอด
 หลักสูตร 

1) นักศึกษาประเมินกระบวนการ
พัฒนาความสามารถทาง
ปญญาของตนเองในแตละ
ขั้นตอน เชน การสังเกต    
การตั้งคําถาม การสืบคน   
การคิดวิเคราะห             
การสังเคราะห  การสะทอน
และสื่อความคิด 

2) ประเมินความสามารถ 
ทางปญญาทั้งการคิดที่เปน 
นามธรรมและการแสดงออก 
ที่เปนรูปธรรม เชน          
จากกระบวนการทํางานของ 
นักศึกษา กระบวนการคิด  
การสื่อความคิด  ความเขาใจ  
ความคิดสรางสรรคของผลงาน

3)  ประเมินจากผลการวิเคราะห 
แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ   
ประเด็นวิกฤตทางวิชาการ 
วิชาชีพและทางสังคม 

4)  ประเมินจากผลการทําวิจัยใน
   ชั้นเรียน การเขารวมกิจกรรม
   เสริมความเปนครู เปนรายป 
   ตลอดหลักสูตร 
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2.2.4 ผลการเรียนรูดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1) แสดงออกถึงการม ี
   ความสัมพันธที่ดีและมีความ 
   รับผิดชอบตอผูเรียน 
   ผูรวมงานและชุมชน 
2) เปดโอกาสใหผูเรียน  
   ผูรวมงาน ผูปกครอง และ 
   ชุมชน มีสวนรวมในการ 
   จัดการเรียนรู 
3) เอาใจใสในการรับฟง ม ี
   ความไวในการรับรูความรูสึก 
   ของผูอื่น 
4) พัฒนาความสัมพันธระหวาง 
   บุคคล มีความรับผิดชอบ 
   ตามบทบาทหนาที ่
5) มีความรับผิดชอบการ 
   พัฒนาการเรียนรูในศาสตร 
   อยางตอเนื่อง 

1) กลยุทธการสอนที่เนนการมี
   ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ
   ผูเรียน ผู เรียนกับผูสอน และ
   ผูเรียนกับสังคม 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที ่ 
   ใชกระบวนการกลุม เพื่อการ   
   เรียนรูทักษะความสัมพันธ และ  
   ความรับผิดชอบตามบทบาท   
   หนาที่ เพื่อสงเสริมการแสดง   
   บทบาทของการเปนผูนําและ 
   ผูตาม 
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

เนนการลงปฏิบัติในพื้นที่  ใน
สถานศึกษา เพื่อการเรียนรูและ
ฝกปฏิบัติจริง 

4)  จัดกิจกรรมเสริมความเปนครู 
  เปนรายปตลอดหลักสูตร 

1) ประเมินจากพฤติกรรม
ความสามารถในการทํางาน
ร ว ม กั บ ก ลุ ม เ พื่ อ น  แ ล ะ
การแสดงออกของนักศึกษา
ในการนําเสนอรายงานกลุม
ใ น ชั้ น เ รี ย น อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพและสรางสรรค  

2)  ประเมินจากพฤติกรรมที่
 แสด งออก ในการปฏิบั ติ
 กิ จ ก ร ร ม ต า ง  ๆ  ใ น
 สถานการณตางๆ  
3)  ประเมินจากผูเรียนใน   
     การแสดงบทบาทของ 
   การเปนผูนําและผูตาม  
     ในสถานการณการเรียนรู 
   ตามวัตถุประสงค 
 
4)  ประเมินผลจากการเขารวม  
    กิจกรรมเสริมความเปน 
     ครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

 
2.2.5 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1) แสดงออกซึ่งความสามารถ 
   ในการวิเคราะหขอมูล สรุป 
   ความคิดรวบยอด เก่ียวกับ 
   ศาสตรกลุมวิชาชีพครู และ 
   กลุมวิชาเอก ขาวสารที่เปน 
   ตัวเลข ภาษาพูด ภาษาเขียน 
   เพื่อเขาใจปญหา และพัฒนา 
   ผูเรียน 
2) แสดงออกซึ่งความสามารถ 
   ในการใชเทคโนโลยี 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชาตาง ๆ โดยใหผูเรียนมี 
การใชภาษาเพ่ือการสื่อสารใน 
การติดตอสื่อสารระดับบุคคล  
กลุมคน การฟง  และการเขียน 
ในกลุมผูเรียน  ระหวางผูเรียน
และผูสอนและบุคคลที่
เกี่ยวของ 

2) จัดประสบการณการเรียนรูที่
 สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใช

1)  ประเมินผลจากการนําเสนอ
รายงานของนักศึกษาใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับ   
การวิเคราะหหัวขอสภาพ
ปญหาทางวิชาชีพครู 

 
 2)  ประเมินผลการใชภาษา
 สื่อสารและการประยุกตใช
 เทคโนโลยีจากการนําเสนอ
 รายงานของนกัศึกษา 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
   สารสนเทศในการจัดการ 
   เรียนรู และงานที่รับผิดชอบ 
3)แสดงออกซึ่งความสามารถใน 
  การสื่อสาร  และมีทักษะใน 
  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ในการสืบคนขอมูลเพื่อการ 
  แสวงหาความรู และสามารถ 
  นําเสนอไดอยางเหมาะสม 
4) สามารถ อาน เขียน และ 
  เขาใจ ขอความ บทความ  
  และขอมูลขาวสารทั้งที่เปน 
  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ   
การสื่อสารที่หลากหลาย
รูปแบบและ วิธีการ วิเคราะห
สถานการณทัง้สถานการณจริง
และสถานการณจําลอง และ
นําเสนอการแกปญหาที่
เหมาะสม   

3)  จัดประสบการณการเรียนรู
 สงเสริมใหผูเรียนไดใช ความรู
 ความสามารถในการสืบคน
 บทความทางภาษาอังกฤษและ
 เทคโนโลยีการศึกษาที่นาสนใจ 

 
 
4) จัดกิจกรรมเสริมความเปนครู   
   เปนรายปตลอดหลักสูตร 

 3)  ประเมินจากการเขารวม
 กิจกรรมเสริมความเปนครู  
 เปนรายปตลอดหลักสูตร 

 
2.2.6 ผลการเรียนรูดานทักษะดานการจัดการเรียนรู  
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1) แสดงออกซึ่งความสามารถ 
    ในการบูรณาการความรูดาน 
    วิชาชีพไปใชในการจัดการ 
    เรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียนให 
    สามารถเรียนรูไดเต็ม 
    ศักยภาพ 
2)  แสดงออกซึ่งความสามารถ

ในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู การใชแหลงเรียนรูที่
หลากหลาย การวัดผล 
ประเมินผล และทําวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อแกปญหาและ
พัฒนาผูเรียน 

3) มีความสามารถในการ
จัดการเรียนรูที่มีรูปแบบ
หลากหลาย ทั้งรูปแบบที่

1)  ฝกปฏิบัติวิชาชีพครูกอน 
    ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   

เชน การศึกษากรณีตัวอยาง
จากหองเรียน                
การสังเกตการณสอน  

    แบบตาง ๆ การสังเกต
พฤติกรรมของผูเรียน        
การสัมภาษณหรือพูดคุยกับผูมี
ประสบการณสอนการทํา
แผนการสอน การผลิตสื่อ
ประกอบการสอน การทดลอง
สอน การทําวิจัยในชั้นเรียน 
การประเมินผูเรียน 

2)  ฝกปฏิบัติการสอนเต็มเต็ม
 รูปแบบและเต็มเวลาใน   
    สถานศึกษา  

1)  วัดและประเมินผลการฝก
 ประสบการณวิชาชีพครูกอน
 ปฏิบัติการสอน 
2)  วัดและประเมินผล 
     การปฏิบัติการสอนเต็มเวลา 
3)  วัดและประเมินผลจาก     
      การเขารวมกิจกรรมเสริม 
      ความเปนครูเปนรายป 
      ตลอดหลักสูตร 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
เปนทางการ (Formal)  
รูปแบบกึ่งทางการ (Non-
formal) และรูปแบบไมเปน
ทางการ (Informal)  อยาง
สรางสรรค 

4) มีความสามารถในการจัดการ 
   เรียนรู โดยใชนวัตกรรมที่ 
   เหมาะสมกับผูเรียน   
 
5) สามารถบูรณาการความรู 
   ศาสตรของกลุมวิชาชีพคร ู
   รวมกับศาสตรของกลุม 
   วิชาเอกเพื่อใชในการจัดการ 
   เรียนการสอนไดอยางมี 
   ประสิทธิภาพ 
 

3)  จัดกิจกรรมเสริมความเปน
 ครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 
 

 
3.  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
Mapping)  
  แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุไวในหมวด
ที่ 4 ขอ 2)  โดยระบุเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง 
    3.1  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 
          ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 
          3.1.1   ดานคุณธรรม จริยธรรม  
                3.1.1.1  การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของสถาบันและสังคม 
                3.1.1.2  การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต ขยัน 

อดทน และสูงาน 
                3.1.1.3 การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้ง
   เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
                3.1.1.4 การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมีจิตสํานึกสาธารณะ 

      3.1.1.5 รักและภูมิใจในสถาบัน ทองถิ่น มีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปะและ 
  วัฒนธรรมสิ่งแวดลอม และภูมิปญญาทองถิ่น 

           3.1.2  ดานความรู 
                3.1.2.1 การแสดงออกถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงการเรียนรู 
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                3.1.2.2 การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู และการประยุกต
   ความรู 
                3.1.2.3 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาของ
   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
           3.1.3  ดานทกัษะทางปญญา 
                3.1.3.1 สามารถใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิดเชิงเหตุผล 
   และคิดเชิงบูรณาการในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
                3.1.2.2 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อสรางประโยชนตอตนเองและสังคมได 
           3.1.4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
                3.1.4.1 สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม 
                3.1.4.2 มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนเอง ทั้งตอตนเอง ตอผูอื่น และ
   ตอสังคม 
                3.1.4.3 แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม  
           3.1.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยี  
 สารสนเทศ  
                3.1.5.1 การแสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
                3.1.5.2 การแสดงออกถึงความสามารถในการติดตอสื่อสาร โดยใชเทคโนโลยีได
   อยางเหมาะสม 
                3.1.5.3 การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข แปลผล และนําเสนอ
   ขอมูลไดอยางเหมาะสม และใชเปนพื้นฐานแกปญหาและการตัดสินใจใน
   ชีวิตประจําวัน 
                3.1.5.4 การแสดงออกถึงการมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน 
   ขอมูลเพื่อการแสวงหาความรู  
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
 

รายวิชา 
 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 
 

2. ดานความรู 
 
 
 
 
 

3.ดาน 
ทักษะ
ทาง

ปญญา 
 
 

4. ดานทักษะ
การมี

ปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ 
3 

ขอ
4 

ขอ
5 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
4 

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
                 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
                 

2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ       
              พัฒนาการเรียนรู 

                 

2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 
                 

2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและ  
              พัฒนาการเรียนรู 

                 

2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   
                 

2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ   
     

 
 

 
         

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 
 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ตอ) 
 
 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ดานความรู 
 

3. ดาน
ทักษะ

4. ดานทักษะ
การมี

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
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รายวิชา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ทาง
ปญญา 

 
 

ปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
4 

ขอ
5 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ 
1 

ขอ
2 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ 
4 

2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย 
                 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอาน
ภาษาอังกฤษ 

                 

2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการ
เขียน 

                 

2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน 
                 

2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
                 

2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน 
              

 
  

2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  
                 

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ตอ) 
 
 

รายวิชา 
 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 

2. ดานความรู 
 
 
 
 

3. ดาน
ทักษะ
ทาง

ปญญา 
 

4. ดานทักษะ
การมี

ปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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   รับผิดชอบ  
 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
4 

ขอ
5 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ 
1 

ขอ
2 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ 
4 

2100112 วิทยาการแหงความสุข 
                 

2100113  สุนทรียวิจักขณ 
                 

2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 
                 

2100118 ความจริงของชีวิต     
 

 
 

 
      

   
  

2100119 การพัฒนาตน    
 

 
 

 
  

 
    

   
  

2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต   
                 

2150101 สังคมภิวัตน 
                 

2150102 การจัดการทางสังคม 
                 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 
                 

ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 
 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ตอ) 
 
 
 

รายวิชา 
 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 
 

2. ดาน
ความรู 

 
 
 
 

3. ดาน
ทักษะ 
ทาง 

ปญญา 
 
 

4. ดานทักษะ
การมี

ปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
ขอ 
1 

ขอ
2 

ขอ 
3 

ขอ
4 

ขอ
5 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ 
1 

ขอ
2 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ 
4 
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2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต   
                 

2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย   
                 

4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 
                 

4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน 
                 

4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน  
                 

4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
                 

ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 
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3.2 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวด
วิชาเฉพาะ  
               ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้      
 3.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม  
 3.2.1.1 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่กําหนดโดยองคกรวิชาชีพ คือ     
                                คุรุสภา และการปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของสถาบันและ 
                                สังคม และมีวินัยในการเรียนตรงตอเวลา  ซื่อสัตยสุจริต  ขยัน  อดทน  
                                และสูงาน                    
 3.2.1.2 พัฒนาตนเองตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
                        3.2.1.3 ดํารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมและรวมสรางสังคมปรองดองเพื่อการอยู 
                                รวมกันอยางสันติสุข 
                    3.2.1.4 การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้ง 
                                   เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
                     3.2.1.5 การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมีจิตสํานึกสาธารณะ 
   3.2.1.6 การแสดงออกถึงการยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมตามกรอบวิชาชีพ 
 3.2.2 ดานความรู 
             3.2.2.1 มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีและการปฏิบัติ 
     รายวิชาในหลักสูตร

             3.2.2.2 การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการวิชาชีพครูตามมาตรฐาน 
                       ที่คุรุสภากําหนดกับศาสตรอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 
  3.2.2.3 ใชความรูและทักษะในศาสตรของวิชาเฉพาะดานกลุมวิชาชีพครู และกลุม 
                       วิชาเอกไปใชประยุกตแกปญหาในการปฏิบัติงาน 

               3.2.3  ดานทักษะทางปญญา 
  3.2.3.1  แสดงออกถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 
    ในการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรูเพื่อ 
    แกปญหาและพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3.2.3.2 แสดงออกถึงความสามารถในการคิดริเริ่มสรางสรรคและพัฒนา 
     นวัตกรรมดานการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน  
  3.2.3.3 นําความรูเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของในศาสตรไปใช 
   ในการจัดการเรียนรู  แกปญหา การพัฒนาผูเรียน และการวิจัยตอยอด 
   องคความรู 
  3.2.3.4 มีความเปนผูนําในการปฏิบัติงานอยางมีวิสัยทัศนในการพัฒนาการสอน 
  3.2.3.5  ความสามารถในการวิจัยตอยอดองคความรูเพื่อตอบสนองความ 
        ตองการของทองถิ่นและสังคม 
 
                3.2.4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
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     3.2.4.1 แสดงออกถึงการมีความสัมพันธที่ดี  และมีความรับผิดชอบตอผูเรียน  
       ผูรวมงาน และชุมชน 

 3.2.4.2 เปดโอกาสใหผูเรียน ผูรวมงาน ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวมใน 
   การจัดการเรียนรู 
 3.2.4.3 เอาใจใสในการรับฟง มีความไวในการรับรูความรูสึกของผูอื่น 
 3.2.4.4 พัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคล มีความรับผิดชอบตามบทบาท 
   หนาที่ 
 3.2.4.5 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูในศาสตรอยางตอเนื่อง 
 
 

  3.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยี 
    สารสนเทศ  
  3.2.5.1   แสดงออกซึ่งความสามารถในการวิเคราะหขอมูล สรุปความคิดรวบ 
    ยอดเกี่ยวกับศาสตรกลุมวิชาชีพครู และกลุมวิชาเอก ขาวสารที่เปน
    ตัวเลข ภาษาพูด ภาษาเขียน เพื่อเขาใจปญหา และพัฒนาผูเรียน 
  3.2.5.2   แสดงออกซึ่งความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ 
   จัดการเรียนรู และงานที่รับผิดชอบ 

 3.2.5.3  แสดงออกซึ่งความสามารถในการสื่อสาร  และมีทักษะในการใช 
   เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลเพื่อการแสวงหาความรูและ 
   สามารถนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

  3.2.5.4 สามารถ อาน เขียน และเขาใจ ขอความ บทความ และขอมูล 
   ขาวสารทั้งที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 

 3.2.6 ดานทักษะการจัดการเรียนรู  
   3.2.6.1   แสดงออกซึ่งความสามารถในการบูรณาการความรูดานวิชาชีพไปใช 
    ในการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดเต็ม 
    ศักยภาพ   
  3.2.6.2  แสดงออกซึ่งความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู การใช 
   แหลงเรียนรูที่หลากหลาย การวัดผล ประเมินผล และทําวิจัยในชั้น 
   เรียนเพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียน 

3.2.6.3   มีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้ง 
 รูปแบบที่เปนทางการ (Formal)  รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) 
 และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal)  อยางสรางสรรค 
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3.2.6.4 มีความสามารถในการจัดการเรียนรู โดยใชนวัตกรรมที่เหมาะสมกับ 
 ผูเรียน   
3.2.6.5 สามารถบูรณาการความรูศาสตรของกลุมวิชาชีพครูรวมกับศาสตร 
 ของกลุมวิชาเอกเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางม ี
 ประสิทธิภาพ 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  
 
 
 

รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 

 
 

2. ดาน
ความรู 

 
 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 
การวิเคราะหเชิงตวัเลข 
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ดานทักษะดานการ
จัดการเรียนรู 
 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
6 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ   
5 

1100201  ภาษาและวัฒนธรรม                             

1101101  ความเปนคร ู                             

1101202  ปรัชญาการศึกษา                             

1101203  คุณธรรมจรยิธรรมและ 
              จรรยาบรรณ 

                            

1101302  การศึกษาเพื่อการพัฒนาที ่
              ยั่งยืน 

                            

1102202  การพัฒนาหลักสูตร                             

1102304  การจัดการเรยีนรูและการ 
              จัดการหองเรียน 

                            

1103402  นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
              สารสนเทศทางการศกึษา 

                            

 
ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

 
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (ตอ) 
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รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 

 
 

2. ดาน
ความรู 

 
 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 
การวิเคราะหเชิงตวัเลข 
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ดานทักษะดานการ
จัดการเรียนรู 
 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
6 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ   
5 

1104201  การวัดและประเมินผล 
              การเรียนรู 

                            

1104302  การวิจัยเพื่อพัฒนาการ 
              เรียนรู 

                            

1105202  จิตวิทยาสําหรับคร ู                             

1106101  ประกันคณุภาพการศกึษา                             

1100102  การพัฒนาทักษะการคดิ                             

1100103  มนุษยสัมพันธสําหรับคร ู                             

1100104  การสอนเพศศึกษา                             

1102101  การพัฒนาหลกัสูตรทองถิ่น                             

 
 

                ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 
 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (ตอ) 
 
 
 

รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 

 
 

2. ดาน
ความรู 

 
 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 
การวิเคราะหเชิงตวัเลข 
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ดานทักษะดานการ
จัดการเรียนรู 
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ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
6 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ   
5 

1102203  การนิเทศการสอน                             

1103101  การใชสื่อมวลชนเพื่อ 
              การศึกษา 

                            

1105101  จิตวิทยาการแนะแนวเด็ก 
              วัยรุน 

                            

1108201  จิตวิทยาเด็กพิเศษ                             

1109101  นันทนาการเบื้องตน 
              สําหรบัคร ู

                            

1109202  ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนาร ี
              สํารองขั้นความรูเบื้องตน 

                            

1109303  ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนาร ี
              สามัญขั้นความรูเบื้องตน 

                            

 
           ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

 
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (ตอ) 

 
 
 

รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 

 
 

2. ดาน
ความรู 

 
 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 
การวิเคราะหเชิงตวัเลข 
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ดานทักษะดานการ
จัดการเรียนรู 
 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
6 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ   
5 
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1109404  ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนาร ี
              สามัญรุนใหญขั้นความรู 
              เบื้องตน 

                            

1100403  ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 1                             

1100404  ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 2                             

1100506  ปฏิบัติการสอนใน 
              สถานศึกษา 1 

                            

1100507  ปฏิบัติการสอนใน 
              สถานศึกษา 2 

                            

 
            ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ) 
 
 
 

รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 

 
 

2. ดาน
ความรู 

 
 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ดานทักษะดานการ
จัดการเรียนรู 
 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
6 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ   
5 

1107101  การศึกษาปฐมวัย                             

1107102  พัฒนาการของเด็กปฐมวัย                             

1107103  ศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 

                            

1107104  ทักษะทางภาษาไทยสาํหรับเด็ก
ปฐมวัย      

                            

1107105  ทักษะคณิตศาสตรสาํหรับเด็ก
ปฐมวัย     

                            

1107106  ทักษะวิทยาศาสตรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย   

                            

1107107  ทักษะทางสังคมสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 

                            

 
            ความรับผิดชอบหลกั     ความรับผิดชอบรอง 

 
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเอก (ตอ) 
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รายวิชาเฉพาะ 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 

 
 

2. ดาน
ความรู 

 
 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ดานทักษะดานการ
จัดการเรียนรู 
 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
6 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ   
5 

1107309  หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย                             

1107310  การประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

                            

1107311  การบริหารและการจดัการศึกษา
ระดับปฐมวัย 

                            

1107312  นิทานและการแสดงหุนสําหรับ

เด็กปฐมวัย 

                            

1107313 สื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย                              

1107314  ทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวยั                             

1107417  การศึกษาสําหรับผูปกครองและ

การสรางเครือขายชุมชนเพื่อ

พัฒนาเด็กปฐมวัย 

                            

 
            ความรับผิดชอบหลกั     ความรับผิดชอบรอง 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ) 
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รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 

 
 

2. ดาน
ความรู 

 
 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ดานทักษะดานการ
จัดการเรียนรู 
 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
6 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ   
5 

1107418 การศึกษาแบบเรียนรวมระดับ

ปฐมวัย  

                            

1107419 การวิจัยปฏิบตัิการทางการศึกษา

ปฐมวัย  

                            

1107421 การพัฒนาเด็กบริบาล                              

1107422 การจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงพื้นท่ี                             

1107423 สัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย                             

1107424 งานครูปฐมวัย                                       

1107425 วรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย                              

1107426 สันติศึกษาสําหรับเด็กปฐมวยั                                

1107427 ดนตรี เพลง และการเคลื่อนไหว
สําหรับเด็กปฐมวยั         

                            

            ความรับผิดชอบหลกั     ความรับผิดชอบรอง 
 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน (ตอ) 
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รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 

 
 

2. ดาน
ความรู 

 
 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ดานทักษะดานการ
จัดการเรียนรู 
 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
6 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ   
5 

1107428 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย                             

1107429 มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

                            

1107432 พหุภาษาศึกษาสําหรับครูปฐมวัย                              

1107330 การจัดประสบการณสําหรับเด็ก
ปฐมวยัแบบโครงการ 

                            

1107431 การจัดประสบการณทาง 
ปฐมวัยแบบบูรณาการ   

                            

1107208  การพัฒนาจิตใจและอารมณเด็ก
ปฐมวัย 

                            

1107315 ทักษะพื้นฐานทางพลศึกษาใน
ระดับปฐมวัย 

                            

           ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ) 

 
 
 

รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 

 
 

2. ดาน
ความรู 

 
 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ดานทักษะดานการ
จัดการเรียนรู 
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ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 
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5 

ขอ 
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ขอ 
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ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ   
5 

1107316 การเลนสําหรับเด็กปฐมวัย                                      

1107320 เกษตรกรรมสําหรบัเด็กปฐมวัย                             

1107433 โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษา  

ปฐมวัย  

                            

1107434 นาฏศิลปสําหรับเด็กปฐมวัย                              

 
     ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที ่ 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

การใหระดับคะแนน (เกรด) ใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาดวย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
   2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชาดําเนินการดังนี้ 
 2.1.1.1 แตงตั้งคณะกรรมการสาขาวิชา เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม  
2.1.1.2  สุมนักศึกษาในแตละรายวิชา ไมนอยกวา 25% ของผูเรียนในแตละรายวิชา  

นั้น ๆ เพื่อจัดกิจกรรมทวนสอบตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิตามที่หลักสูตร
กําหนด 

2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 
2.1.2.1 แตงตั้งคณะกรรมการจากสาขาวิชา และผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่เก่ียวของ 
2.1.2.2 ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู ตรวจสอบผลการเรียนตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิ 

และรายงานผล 
2.1.2.3 สถานศึกษาที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะดานหรือ

วิชาเอก มีการประเมินนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู และกลยุทธการ
ประเมินผลการเรียนรู 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
 การกําหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ใชเครื่องมือประเภท
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณในการเก็บรวบรวมขอมูล และนําผลที่ไดมาปรับปรุงกระบวนการการ
เรียนการสอน การประเมินคุณภาพของหลักสตูร ดําเนินการดังนี้ 

2.2.1 แตงตั้งคณะกรรมการจากสาขาวิชาเพื่อดําเนินการทวนสอบ 
2.2.2 ใชเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปนี้ 
 2.2.2.1 ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา  

 ในดานของระยะเวลาในการหางานทํา  ความคิดเห็นดานคุณธรรมจริยธรรม 
 ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 

 
 

          และความรับผิดชอบ ดานการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี และดานทักษะ
 การจัดการเรียนรู 
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 2.2.2.2 การสํารวจขอมูลจากผูประกอบการ  โดยการขอเขาสัมภาษณหรือการสง
 แบบสอบถาม  เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา และเขา
 ทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ทุกป 

 2.2.2.3 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในแงของความพรอม ความรูจาก
 สาขาวิชาที่เรียน  และความรูดานอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับ
 การประกอบอาชีพของบัณฑิต  รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการ
 ปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย  

 2.2.2.4 นําขอมูลจากขอ 2.2.2.1-2.2.2.3 มาวิเคราะห และเขียนรายงานสรุป 
 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
       เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ขอที่ 34 และฉบับที่ 2 ขอ 5 

 
หมวดที ่ 6  การพัฒนาคณาจารย 

 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
    1.1 การปฐมนิเทศอาจารยใหม  เพื่อแนะนํามหาวิทยาลัย ใหมีความรูและเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา  ความเปนครู คุณธรรม จริยธรรม บทบาทหนาที่ของ
อาจารยตามพันธกิจที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

    1.2 การฝกอบรมคณาจารยใหมดานการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน และการประเมิน 
    1.3 การพัฒนาดานการวิจัย สงเสริมสนับสนุนการทําวิจัยสําหรับนักวิจัยหนาใหม เพือ่ผลิตงานวิจัย 

และการเขารวมเปนคณะผูวิจัยรวมกับนักวิจัยอาวุโส 
 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารยประจําการ 
    2.1  การพัฒนาความรูและทักษะการจัดการเรียนรู  การวัดและการประเมินผล 

2.1.1  สงเสริมอาจารยใหเพิ่มพูนความรู  สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและ
การวิจัยอยางตอเนื่อง ฝกอบรม สัมมนา ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองคกร 

 
 ตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ  รวมถึงการ

สนับสนุนใหทําผลงานทางวิชาการ 
2.2.2  การพัฒนาวิชาการ สงเสริมการจัดทําผลงานเพื่อพัฒนาเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

 และสงเสริมใหคณาจารยไปศึกษาตอ 
2.2.3  การพัฒนาดานการวิจัย สงเสริมสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยสนับสนุนให

 มีผลงานตีพิมพในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ  
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2.2.1 มีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและ
 คุณธรรม 

2.2.2  กระตุนใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการ 
2.2.3  สงเสริมการทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม  พัฒนาการเรียนการสอนและความ

 เชี่ยวชาญในหลักสูตร 
2.2.4  จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของคณะ 

 2.2.5  จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะ 
 

หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การบริหารหลักสูตร : ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการประจําคณะมีวาระคราว
ละ 2 ป ทําหนาที่กําหนดทิศทาง วัตถุประสงค บริหารจัดการ  วางแผนดําเนินงาน และติดตาม           
ผลการดําเนินงานหลักสูตรมีการวิเคราะหผลการดําเนินงานตามปจจัยคุณภาพตาง ๆ เทียบกับ
แผนงาน เพื่อทบทวนทิศทางและวัตถุประสงคเปนประจําทุกปการศึกษา    
   

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 
  มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณใหกับคณะครุศาสตร ทั้งงบประมาณแผนดิน และงบประมาณ
บํารุงการศึกษา เพื่อจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และพัฒนา
นักศึกษาในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 
 
 
 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 
   2.2.1 สถานที ่ 

ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จํานวนที่มี
อยูแลว 

จํานวนที่ตองการ 
เพิ่มในอนาคต 

หมาย
เหตุ 

1 หองเรียน 8 หอง 10 หอง  
2 หองปฏิบัติการ 1 หอง 4 หอง  
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 1 แหง -  
4 โรงเรียนหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู 50 แหง -  

 
2.2.2 อุปกรณการสอน 
        1)  อุปกรณการเรียนการสอนของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
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ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จํานวนที่มี 
อยูแลว 

1 ตูไมกระจกพื้นบุโฟเมกา ขนาด 60X20X60 3 
2 โตะปฏิบัติการไมสนพื้นไมบุโฟเมกา ขนาด 90X150X76 9 
3 เกาอ้ีไมจําปา ขนาด 25X40X35 cm 45 
4 ตูเก็บอุปกรณบานกระจกเลื่อน 1 
5 ตูเก็บอุปกรณเครื่องเลน ขนาด 50X105X35 1 
6 โตะทํางานพื้นไมสักขาเหล็ก 3 
7 ตูเหล็กทึบ 2 ประตู ขนาด 18X36X72 นิ้ว 2 
8 โตะทํางานพื้นไมสักพรอมเกาอี้โครงเหล็ก 1 
9 ตูไมแขวนและเก็บอุปกรณ 1 
10 ตูโชวผากระจกมีลอเลื่อน 1 
11 ตูไมขนาด 95X175X60 1 
12 ตูเหล็กบานเลื่อน 2 
13 ตูเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก 2 
14 ตูเหล็กมีกระจก 2 
15 ชั้นวางของเลนของเลน 2 
16 โตะประชุม ขนาด 12 คน 2 
17 มัลติมิเดียโปรเจกเตอร  HITACHI 1 

 

 2)  อุปกรณการเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณของคณะครุศาสตร  

ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จํานวน 

ที่มีอยูแลว 
1 เครื่องคอมพิวเตอร HP dy Tslc Mictowet Pc 5 
2 กลอง VDO SONY HDR-CX ISO 1 
3 จอรับภาพแพนมาตออก จอขาตั้ง ยี่หอ Razy รุน TMC-sno 3 
4 เครื่องเลน DVD Po RT-8 2 
5 ลําโพง  8  โอหม 4 
6 เครื่องฉายภาพเอวี พรอมแอล ซี ดี  ขนาด 24 นิ้ว 2 
7 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ยี่หอ Lumens รุน ps -400 5 
8 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ยี่หอ NEC รุน  NP-400 1 
9 เครื่องพิมพสําเนารวมดิจิตอล ยี่หอ ริโซ รุน E2 330 1 
10 เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลระดับสงู ยี่หอ SVOA 1 
11 เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Note Book) ประมวลผลทั่วไป  

ยี่หอ ASUS 
1 

12 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลทั่วไป ยี่หอ SVOA 3 
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ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จํานวน 

ที่มีอยูแลว 
13 เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลระดับสูง ยี่หอ SVOA รุน Professional 2 
14 เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Note Book) ยี่หอ ASUS 2 
15 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร ยี่หอ Epson รุน EMP-755 5 
16 กลองถายภาพดิจิตอลระบบ SLR ยี่หอ Canon รุน EOS 350 D 1 
17 ไมคโครโฟนลอยชนิดกระดุม  MWM-822 2 
18 เครื่องเลนวีดีโอแบบตั้งโตะเนชั่นแนล รุน NVG 10 N 1 
19 โทรทัศนสี 25 นิ้ว พานาโซนิค รุน  TC-25 AIH 1 
20 เครื่องขยายเสียงพรอมลําโพงยี่หอยูนิซาวดัน 1 
21 ไมโครโฟนไรสาย  ยี่หอโตชิบา 4 
22 ไมโครโฟน ยี่หอ NPE รุน DM 685 A 3 
21 ไมโครโฟนยี่หอ NPE รุน MO 1700 2 

 
 
 
 
 
  

2.2.3 หองสมุดและแหลงคนควาทางวิชาการ 
        สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่อง

คอมพิวเตอรเพียงพอที่จะใหบริการการสืบคนสารสนเทศระบบหองสมุดอัตโนมัติผานเครือขาย
อินเตอรเน็ตจาก http:// www.yru.ac.th.  
  2.2.3.1 เอกสารและตํารา  
 1) หนังสือ 
     1.1) ภาษาไทย     จํานวน    5,081      ชื่อเรื่อง 
    1.2) ภาษาอังกฤษ    จํานวน      240      ชื่อเรื่อง 
          รวมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จํานวน    16,368     เลม 
     1.3) รายงานการวิจัย   จํานวน        263    ชื่อเรื่อง 

                            2) วารสารและนิตยสารทางวิชาการ 
             2.1) ภาษาไทย    จํานวน         40     ชื่อเรื่อง 

                     400     เลม 
                  2.2) ภาษาอังกฤษ     จํานวน          6     ชื่อเรื่อง 
                                  60     เลม 

        รวม    จํานวน        506     เลม 
         3) หนังสือพิมพรายวัน/รายสัปดาห 

                  3.1) ภาษาไทย    จํานวน        7       ชื่อเรื่อง 
            5,040     เลม 
                  3.2) ภาษาอังกฤษ     จํานวน        1       ชื่อเรื่อง 
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                  700      เลม 
           รวม    จํานวน     5740      เลม 

                  2.2.3.2 สื่อผสม (Multimedia) 
     1) วีดีทัศน     จํานวน    4,200      ชื่อเรื่อง 
 2) ซีด ี       จํานวน      140      ชื่อเรื่อง 
          รวม    จํานวน    4,340       ชื่อเรื่อง
 2.2.4 ระบบฐานขอมูลสําเร็จรูป 

        ระบบฐานขอมูลสําเร็จรูปเพื่อการคนควาและฐานขอมูล Online มี 4 ระบบฐานขอมูล 
ประกอบดวย 

2.2.4.1 ระบบฐานขอมูล E-Book ประกอบดวย 3 ฐานขอมูล ดังนี้ 
 1) ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสออนไลน (Net Library) 

     2) ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสภาษาไทย (eBook.com)  
     3) ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสออนไลน (Springer Link) 
2.2.4.2 ระบบฐานขอมูล E-Learning ประกอบดวย 1 ฐานขอมูล ดังนี้ 

                          1) ฐานขอมูลระบบ e-Learning มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
  (http://e-learning.yru.ac.th/e-learning/) 

2.2.4.3 ระบบฐานขอมูล E-Journal ประกอบดวย 7 ฐานขอมูล ดังนี้ 
    1) ฐานขอมูล Academic Search Elite เปนฐานขอมูลที่มีเนื้อหา

 ครอบคลุม   สหสาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก   
 2) ฐานขอมูล Education Complete เปนฐานขอมูลเฉพาะทางดาน 

    การศึกษาที่มีเนื้อหาครอบคลุมการศึกษาทั้งในและตางประเทศ  
 3) ฐานขอมูลบทความวารสารสารสนเทศ H.W. WilsonCompany  
 4) ฐานขอมูลวารสารตางประเทศ (http://atoz.ebso.com และ 

 http://www.sciencedirect.com,  
 http://vnweb.hwwilsonweb.com) 

 5) ฐานขอมูล รวบรวม link เขาสู Web วารสาร หรือหนังสือ  
    (http://www.doaj.org/) 

 6) ฐานขอมูลบทความวิชาการ บทความวิจัย Book review และบท
 ปริทัศน 

    (http://journal.nida.ac.th/nidajournal/index2.php) 
 7) ฐานขอมูลรายงานชื่อวารสารวิชาการอิเลคทรอนิกสในสาขาตางๆ   

   (http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/ejour-th.htm) 
 2.2.4.4 ระบบฐานขอมูล E-Thesis ประกอบดวย 9 ฐานขอมูล ดังนี้  

      1)  ฐานขอมูลงานวิจัยไทย Thailis 
 2) ฐานขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป Science Citation 
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 3) ฐานขอมูลบรรณานุกรม และบทคัดยอของวิทยานิพนธระดับปริญญาโท
  และปริญญาเอกตางประเทศ ProGuest  

 4) ฐานขอมูลหองสมุดของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)  
     (http://www.riclib.nrct.go.th) 

 5) ฐานขอมูลของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)         
  (http://www.trf.or.th) 

 6) ฐานขอมูลการวิจัยทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของสํานักงาน
    คณะกรรมการศึกษาแหงชาติ (สกศ.) (http://www.riclib.nrct.go.th) 

7) ฐานขอมูลงานวิจัยตางประเทศ
(http://www.jgate.informindia.co.in/)  

 8) ฐานขอมูลงานวิจัยและหนังสือตางประเทศ   
           (http://highwire.stanford.edu/) 
 9) ฐานขอมูลเฉพาะทางท่ีมีรายงานการวิจัยไทยระดบัปริญญาโท และ    
          ปริญญาเอก ระดับอาจารย และวารสารตางประเทศ เกี่ยวกับคุณธรรม    
          จริยธรรม (http://www.moralcenter.or.th)  

 
2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม  

ประสานงานกับสํานักวิทยบริการ ในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการให
อาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน โดยอาจารยผูสอนแตละรายวิชา
จะมีสวนรวมในการเสนอรายชื่อหนังสือ นอกจากนี้ยังไดรับความอนุเคราะห ตํารา หนังสือทาง
วิชาการที่ทันสมัย จากองคกร มูลนิธิตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ 

2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
2.4.1 สํารวจความตองการทรัพยากรการเรียนการสอนเปนประจําทุกปการศึกษา จาก  
       อาจารยผูสอน นักศึกษา 
2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาใน 
       หลักสูตร 

 2.4.3 สรุปแหลงทรัพยากรที่ใชเพื่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผูสอนและผูเรียน 
 สามารถใชบริหารได โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้  

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติ 
การสื่อและชองทางการเรียนรู 
เพื่อสนับสนุนการศึกษาใน
หองเรียน นอกหองเรียน และ
เพื่อการเรียนรูดวยตนเอง
อยางมีประสิทธิภาพ 

1. จั ด ใ ห มี ห อ ง เ รี ย น ที่ มี สื่ อ 
 อุปกรณ พรอมใชงานอยางมี
 ประสิทธิภาพ ทั้งในการเรียน 
 การสอน การทํากิจกรรมใน
 หองเรียน 
2.จัดเตรียมหองปฏิบัติการเพื่อให
 นักศึกษาสามารถฝกปฏิบัติ

1. ผลสํารวจความพรอมของสื่อ   
 อุปกรณ ที่จําเปนประจํา 
 หองเรียนและหองปฏิบัติการ  
 จากอาจารยและนักศึกษา 
2. จํานวนหนังสือตํารา และสื่อ 
 ดิจิทัลที่มีใหบริการ และสถิติ
 การใชงานหนังสือ ตํารา สื่อ
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เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
 ส ร า ง ค ว าม พร อม ใน กา ร
 ปฏิบัติงานในวิชาชีพ  
3.จัดใหมีหองการเรียนรูดวย 
 ตนเองเพ่ือใหนักศึกษาสามารถ 
   ศึกษา คนควา หาความรูเพิ่ม 
 เติมไดดวยตนเอง  
4.จัดใหมีหองสมุดใหบริการทั้ง 
 หนังสือตํารา และสื่อดิจิทัล
 เพื่อการเรียนรู 

 ดิจิทัล  
3. ผลสํารวจความพึงพอใจของ 
 นักศึกษาตอการใหบริการ 
 ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู
 และการฝกปฏิบัติ 

 
3.  การบริหารคณาจารย 
     3.1  การรับอาจารยใหม 

ดําเนินการคัดเลือกอาจารยใหมใหเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดย
อาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาการศึกษาปฐมวัย หรือสาขา ที่
เกี่ยวของ  

3.2  การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร และผูสอน  จะตองประชุมรวมกัน

ในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา  
เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร  ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทํา
ใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค 

3.3  การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 
มหาวิทยาลัยจะอํานวยความสะดวกในการติดตอและเชิญอาจารยพิเศษตามความจําเปน

และขอเสนอของผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
    4.1  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีและมีความรูตรงตําแหนง 
4.2  การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน 

จัดการอบรมและศึกษางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานตามตําแหนง 
 
 

5.  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
5.1  การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืน ๆ แกนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาประจํากลุมเรียนใหแกนักศึกษา สําหรับการพบ
อาจารยที่ปรึกษาเปนไปตามคูมืออาจารยที่ปรึกษา ซึ่งจัดทําโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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     5.2  การอุทธรณของนักศึกษา 
 นักศึกษาสามารถยื่นอุทธรณหรือขอรองเรียนตอมหาวิทยาลัยไดโดยผานกระบวนการของ

มหาวิทยาลัย 
 
6.  ความตองการของตลาดแรงงาน และสังคม  

ปจจุบันประเทศไทยโดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใตกําลังมีความตองการครูและ
บุคลากรทางดานการศึกษาปฐมวัย เชน ผูดูแลเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและครูปฐมวัยในโรงเรียนภาครัฐและเอกชน และความตองการของสังคมที่ตองการใหบุตร
หลานไดศึกษาในสาขาดานการศึกษาปฐมวัย  
 
7.  ตัวบงชี้ผลการดําเนินการ  (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6 
1)   อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม

ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร      

      

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติหรือ
มาตรฐานสาขาวิชา  

      

3)  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  
อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาให
ครบทุกรายวิชา 

      

4)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม 
ตามแบบมคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปดสอน ใหครบทุกรายวิชา 

 

      

5)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปการศึกษา 

      

6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3  และมคอ.4 อยาง
นอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา 

      

7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธการสอนหรือประเมินผลการเรียนรู จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6 
8)  คณาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ

คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 
      

9)  คณาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

      

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับ การ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 
ตอป 

      

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต
ใหม ที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

    
  

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม 
     เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     
 

 
หลกัสูตรทุกหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ทุกระดับคุณวุฒิ ตองมีผลการดําเนินงานที่บรรลุ

เปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑระดับดี จึงจะไดรับการเผยแพรหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยเกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ  
1-12 จากตารางตัวบงชี้การดําเนินงานผานทุกขอ และอยางนอยรอยละ 80   ของตัวบงชี้ผลการ
ดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 
 
 
 

หมวดที ่ 8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธการสอน  

 กําหนดใหคณาจารยเขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งมีรายละเอียดของกลยุทธ   
การประเมินการสอน และรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแตละภาค
การศึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผล
ตอไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน  
  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน ดําเนินการ ดังนี้ 

1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนในแตละรายวิชาผานระบบออนไลนเมื่อสิ้นสุดภาค 
การศึกษา 

1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการสอน
ของอาจารย 
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2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก นักศึกษาปจจุบัน นักศึกษาป 
           สุดทาย และบัณฑิตใหม 

2.2  โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผูประเมินภายนอก 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผูทรงคณุวุฒิทั้งภายในและภายนอก ที่เก่ียวของทาง     
           การศึกษา 

2.3  โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน ๆ 
  การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตโดยวิธีการวิจัย 
   
3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

ประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 
 
 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
4.1 รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล  จากการประเมินของนักศึกษา  อาจารยผูรับผิดชอบ 

หลักสูตร  ผูใชบัณฑิต และผูทรงคุณวุฒิ 
4.2 วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน  โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร / คณะกรรมการบริหาร 

วิชาการคณะ 
 4.3 ดําเนินการปรับปรุง 

     4.3.1  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
  (มคอ.4)  ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปการศึกษา 
      4.3.2  ดําเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อนําไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน  5 ป 
 4.3.2.1  ประเมินปญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกป  
                                 การศึกษา (มคอ.7) 

2.3.2.2 ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษา  
อยางตอเนื่อง 
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