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ค าน า 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562     
มีสาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับสภาพสังคม เทคโนโลยีในปัจจุบัน  
และความต้องการของท้องถิ่น เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) และปรับแก้
ตามข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิจากการวิพากษ์หลักสูตรเพ่ือให้หลักสูตรมีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
จุดเด่นของหลักสูตร คือ ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการปฏิบัติการสอนได้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีความรู้ความสามารถด้านการสอนเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ อีกทั้งยังสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ในลักษณะ บูรณาการทั้งศาสตร์สากลกับท้องถิ่นที่
เสริมสร้างสันติสุขในสังคม การออกแบบกิจกรรม การดูแลผู้เรียนหรือบุคคลที่มีความต้องการพิเศษได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลงานเป็นที่ยอมรับ โดยโครงสร้างของหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ได้แก่ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต แบ่งเป็นกลุ่ม
วิชาชีพครูไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาเอกไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี    
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต รายละเอียดในหลักสูตร
ประกอบด้วยข้อมูล 8 หมวด คือ 1) หมวดข้อมูลทั่วไป 2) หมวดข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 3) หมวดระบบ
การจัดการศึกษาการด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 4) หมวดผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและ
การประเมินผล 5) หมวดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 6) หมวดการพัฒนาคณาจารย์                  
7) หมวดการประกันคุณภาพหลักสูตร และ 8) หมวดการประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของ
หลักสูตร 
 ข้าพเจ้าในนามคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการกลั่นกรอง
หลักสูตร ที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้หลักสูตรเล่มนี้มีความถูกต้องสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น ขอขอบคุณคณาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่ได้ร่วมกันปรับปรุงหลักสูตรจนแล้วเสร็จ พร้อมที่
จะน าไปเปิดสอนต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 จะสามารถน าไปจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย
ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษา ในระดับปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
(นางสาวสุนิศา  ธรรมบัญชา) 

ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 4 ปี) 
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สารบัญ 
   หน้า 
ค าน า   ก 
สารบัญ   ข 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 8 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 10 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 64 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 88 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 89 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 90 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 101 
   

ภาคผนวก ก สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
ผลการศึกษาความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตร (กรณีหลักสูตรใหม่) 

103 

ภาคผนวก ข ค าสั่ง ที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ 022 /2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี  
อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

191 

ภาคผนวก ค ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 9/2560  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

196 

ภาคผนวก ง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
เรื่อง  แนวปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน 

199 

ภาคผนวก จ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชา 203 
ภาคผนวก ฉ ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี 
207 

ภาคผนวก ช มติคณะอรุกรรมการการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิตและ
มาตรฐานบัณฑิต เรื่อง การขออนุญาตเปิดรับนักศึกษาในอัตราร้อยละ 20  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

231 

ภาคผนวก ซ ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 

233 
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ภาคผนวก ฌ ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 

235 

ภาคผนวก ฌ ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 

237 

ภาคผนวก ฎ ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 239 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
คณะ   :  ครุศาสตร ์

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัส และชื่อหลักสูตร  
 รหัส  :    25521571103938 
 ภาษาไทย         :    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4ปี) 

 ภาษาอังกฤษ     :    Bachelor of Education Program in Early Childhood 
                          Education 
 

2. ชื่อปริญญา และสาขาวิชา  
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :    ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 

ชื่อย่อ  :    ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :    Bachelor of Education (Early Childhood Education) 

ชื่อย่อ  :    B.Ed. (Early Childhood Education) 
 

3. วิชาเอก  
ไม่มี 

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
     5.1 รูปแบบ  

      หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
5.2 ประเภทของหลักสูตร 
      หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ  
5.3 ภาษาที่ใช้  

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
5.4 การรับเข้าศึกษา  

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถสื่อสารภาษาไทยได้  
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

เป็นหลักสูตรเฉพาะส าหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (อิงสมรรถนะของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง) 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

 

6. สถานภาพของหลักสูตร และการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
 6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  
 6.2 เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 

6.3 คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ เมื่อวันที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 

 6.4 สภาวิชาการ เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย  
           ในคราวประชุม ครั้งที ่2/2562 เมื่อวันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 
 6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
           ในคราวประชุม ครั้งที ่3/2562 วันที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
 6.6 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร 

               ในคราวประชุมครั้งที่ 3/ 2562 เมื่อวันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
6.7 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
     ในคราวประชุมครั้งที่ 3/ 2562 เมื่อวันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 ในปีการศึกษา 2564 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1  ครูสอนวิชาการศึกษาปฐมวัยในทุกสังกัด 
 8.2  นักวิชาการทางด้านการศึกษา 
 8.3  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ และเอกชน 
 8.4  พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐ และเอกชน (ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก) 
 8.5  ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษาปฐมวัย 

9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒ ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา  และปีท่ีจบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ - นามสกุล 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
เอก/โท/ตรี 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ปี 

1.นางจิรภรณ์  มั่นเศรษฐวิทย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
   3-1604-00010-58-9 

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

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี 

2557 
2541 
2535 

2.นางเกสรี  ลัดเลีย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

   3-9105-00253-69-9 

ปร.ด.(การจัดการการศึกษา) 

ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย) 

ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วิทยาลัยครูยะลา 

2556 

2542 

2536 

3.นางสาวสุนิศา  ธรรมบัญชา 
อาจารย์ 
   3-9098-00999-40-6 

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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2551 
2548 

4.นางสาวนวพร แซ่เลื่อง 

อาจารย์ 

   3-9502-00171-66-2 

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

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลัยครูยะลา 

2539 

2533 
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ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
เอก/โท/ตรี 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ปี 

5.นางกรัณฑรักข์ วิทยอภิบาลกุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   1-9599-00012-86-1 

วท.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ) 
กศ.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2553 
 

2549 
 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ผลของกระแสโลกาภิวัตน์ได้สร้างค่านิยมให้กับประชาคมโลกผ่านทางข้อมูลข่าวสาร  4 
ลักษณะ ดังนี้ (1) ค่านิยมทางการเมือง ท าให้ประชาชนมีค่านิยมที่จะเลือกผู้น าที่มีแนวความคิดแบบ
นายทุนเศรษฐกิจแบบตะวันตกไปเป็นรัฐบาล ซึ่งจะส่งผลต่อการพึ่งพาโลกตะวันตกมากข้ึน (2) การค้าของ
โลกจะเป็นที่มาของเขตการค้าเสรี (Free Trade Area – FTA) ซึ่งเป็นความเสรีบนความไม่เท่าเทียมกัน 
ซึ่งไม่ใช่ความยุติธรรมทางการค้า ท าให้ธุรกิจขนาดเล็กในประเทศนั้นต้องล้มไป (3) การครอบง าทางสังคม
วัฒนธรรม เรื่องสิทธิมนุษยชน (Human Right) การบริโภคนิยม (Consumerism) การนิยมวัตถุ 
(Materialism) รวมถึงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environment) ซึ่งจะอนุรักษ์เฉพาะในสิ่งที่ประเทศด้อย
พัฒนาไม่พร้อม แต่โลกตะวันตกพร้อม และ (4) การหมุนเวียนของตลาดทุน (Capital Market Flows) 
เป็นผลท าให้ประชากรของประเทศมีผู้กู้ยืม (Borrower) หาแหล่งเงินกู้จากต่างประเทศพร้อม ๆ กันกับที่
หาในประเทศมากขึ้น (วรรณะ รัตนพงษ์  และอนัตต์ ลัคนหทัย, 2560) จากการศึกษาพบว่าค่านิยม 4 
ประการในตัวประชากรไทยในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องส าคัญในการท้าทายผู้บริหารประเทศในการสร้างทุน
มนุษย์ให้กับประเทศอย่างไรจึงจะท าให้ประเทศพ่ึงพานานาประเทศน้อยลง การท าธุรกิจขนาดเล็กยังคง
อยู่ได้ในประเทศไม่เป็นทาสธุรกิจขนาดใหญ่ของต่างชาติ และประชากรสามารถพ่ึงพาตนเองได้ การสร้าง
ทุนมนุษย์อย่างไรให้มีค่านิยมที่ดี รักชาติ รักสังคม และรักชุมชน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิตที่
ยั่งยืนในอนาคต  ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาแล้วนี้อยู่ในทิศทางการพัฒนาทุนมนุษย์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
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ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นงานที่ท้าทายการพัฒนาทุนมนุษย์ในประเทศ 
ในปัจจุบัน  ให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ในอนาคต   

เด็กปฐมวัยหมายถึงเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 8 ปี  ซึ่งเป็นช่วงที่มีความส าคัญที่สุดในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย เนื่องจากสมองของเด็กมีการพัฒนาอย่างมากท าให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว (Curtis & O’ 
Hagan, 2003) การพัฒนาสมองเด็กข้ึนกับการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเด็กปฐมวัยในแต่ละด้าน
ล้วน มีความส าคัญต่อชีวิต และความเป็นผู้ใหญ่ของเด็กในอนาคต เพราะประสบการณ์ในวัยเด็กเป็นสิ่งที่มี
อิทธิพลต่อ ความเป็นตัวตนของเด็ก (Levine & Munsch, 2011) ดังนั้นในช่วงปฐมวัย จึงถือว่าเป็นช่วงที่
มีเวลาที่มี ความส าคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานส าหรับคุณภาพของบุคคลที่มีผลไปจนตลอดชีวิต (Allen 
& Marotz, 2000) การพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือพัฒนาคนไทยที่มีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตของประเทศชาติ (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2553) เมื่อเด็กปฐมวัยกลุ่มนี้จะกลายเป็นประชากรในอนาคตที่พัฒนาประเทศในอีก 20 ปี
ข้างหน้า ความจ าเป็นของการก าหนดทิศทางการ พัฒนาทุนมนุษย์ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560 – 2579) จึงมีความหมาย และความส าคัญในการที่จะน ามาพิจารณาเพ่ือใช้ในการพัฒนาให้เด็ก
ปฐมวัยในวันนี้ได้มีต้นทุน และศักยภาพตามที่ประเทศต้องการ การสร้างค่านิยมในการด าเนินชวิตแบบวิถี
พอเพียง จึงเป็นการสร้างทุนมนุษย์ในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เพราะความพอเพียง ท าให้คนไม่โลภ  
เมื่อไม่โลภก็ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน เมื่อไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ก็จะไม่ท าให้ผู้ อ่ืนเดือดร้อน เมื่อไม่ท าให้ผู้ อ่ืน
เดือดร้อน ก็จะรู้จักแบ่งปัน น ามาซึ่งความสงบสุขในสังคม การพ่ึงพานานาประเทศก็น้อยลง ท าให้เด็ก
ปฐมวัยเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพในความพอเพียง และสามารถพัฒนาประเทศได้ตาม วิถีไทย 
และวิถีโลกได้ตามศักยภาพของแต่ละคน   

 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรม 

สถานการณ์ความรุนแรงในสังคมเป็นการใช้ก าลังหรือพลังทางกายโดยเจตนาต่อตนเอง ผู้อ่ืน 
หรือต่อกลุ่มหรือชุมชนอ่ืน โดยข่มขู่ เพ่ือก่อให้เกิดหรือมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเกิดการบาดเจ็บ การ
เสียชีวิต การท าร้ายจิตใจ การพัฒนาไม่เพียงพอหรือการลิดรอนสิทธิโดยไม่ค านึงถึงผลที่ตามมา ความ
รุนแรงดังกล่าว พรากชีวิตผู้คนทั่วโลกไปมากกว่า 1.5 ล้านคนทุกปี สูงกว่า 50% เป็นเพราะอัตวินิบาตกรรม     
อีก 35% มาจากฆาตกรรม และอีก 12% เป็นผลโดยตรงมาจากสงครามหรือความขัดแย้งรูปแบบอ่ืน 
ความรุนแรงมักมีผลตลอดชีวิตต่อสุขภาพกาย และจิตของเหยื่อ ตลอดจนหน้าที่ทางสังคม และชะลอการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคมของแต่ละประเทศ 
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ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ความรุนแรงในสังคมสูง ซึ่งเกิดจากการกระท ารุนแรงที่เกิดข้ึน
ระหว่างคนใกล้ชิด ซึ่งสาเหตุความรุนแรงที่เกิดขั้นส่วนใหญ่มาจากครอบครัว โรงเรียน หรือ ชุมชนที่อยู่
ใกล้ชิดกัน ลักษณะของความรุนแรงมีตั้งแต่ดุด่าด้วยถ้อยค า ลงโทษด้วยวิธีการแปลก ๆ การท าร้ายร่างกาย 
และคุกคามทางเพศ ส่วนใหญ่เกิดกับเด็ก และผู้หญิง และพบปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนในปัจจุบันเกิด
เหตุการณ์การใช้ความรุนแรงขึ้นระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และระหว่างครูกับนักเรียน ทั้งที่เกิดขึ้นใน
โรงเรียน และนอกโรงเรียน แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือความรุนแรงที่เกิดในโรงเรียน ระหว่างครู และนักเรียน 
ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน เพราะสิ่งเหล่านี้อาจหล่อหลอมให้นักเรียนมีพฤติกรรมความรุนแรง และ
ออกไปก่อความรุนแรงนอกสถานศึกษาเม่ือนักเรียนเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่   

เด็กปฐมวัยเป็นวัยเริ่มต้นของชีวิตจึงถือว่าเป็นช่วงที่มีเวลาที่มีความส าคัญอย่างยิ่ งในการ
วางรากฐานส าหรับคุณภาพของบุคคลที่มีผลไปจนตลอดชีวิต (Allen & Marotz, 2000) การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยจึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาคนไทยที่มีคุณภาพ  
การลดปัญหาความรุนแรงในโรงรียน และครอบครัวเป็นการลดการก่อตัวการใช้ความรุนแรงของเด็ก
ปฐมวัยตั้งแต่เรื่มต้น เพ่ือให้เด็กเหล่านี้เจริญเติบโตเป็นบุคคลที่ไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา ส่งผลให้
สังคมไทยในอนาคตมีความสงบสุขปลอดความรุนแรงในสังคม เกิดความม่ันคงในสังคม  

การผลิตครูปฐมวัย และเด็กปฐมวัยที่มีความเข้าใจเรื่องประสิทธิภาพของการสื่อสารเชิงบวก 
และการรู้จักวิธีการแก้ปัญหาแบบสันติวิธีจะช่วยสร้างสัมพันธภาพทางบวกระหว่างเด็กกับเด็ก เด็กกับครู  
และเด็กกับครอบครัว เพ่ือสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นในหน่วยงานเล็ก ๆ ของสังคมเพ่ือช่วยลดความ
รุนแรงในสังคมไทยในอนาคตได้อีกทางหนึ่ง  

นอกจากนั้นในปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากปัจจัยทาง
เศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม จะเห็นได้จากมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีมาใช้แรงงานคน ในด้านสังคม
นั้นมีการเปลี่ยนแปลงด้านการเพ่ิมประชากรลดลง มีเด็กปฐมวัยลดลงมากทั้งด้านจ านวน และคุณภาพ  
ผู้ปกครองมีเวลาในการอบรมเลี้ยงดูเด็กลดลง จากการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยมีสมรรถนะทางสติปัญญา 
และการคิดลดลง ส่วนทางด้านวัฒนธรรมนั้น สังคมไทยมีการรับวัฒนธรรมต่างชาติมากขึ้นจากสภาพ
สังคมไร้พรมแดน การพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงต้องมีการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็นพลเมือง และพลโลก
ที่ดทีี่มีจุดเน้นในการเสริมสร้างวินัย การมีพัฒนาการสมวัย การมีสุขภาวะที่ดี การรู้เท่าทัน                การ
เปลี่ยนแปลง มีทักษะชีวิต มีอัตลักษณ์ความเป็นไทย และทักษะในศตวรรษที่ 21 เจริญเติบโตเป็นก าลัง
ของชาติในอนาคต  
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11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 
ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดย

ปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมีคุณธรรมเข้า
สู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือน และค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า ของครูโดยใช้การ
ประเมินเชิงประจักษ์ท่ีอิงขีดความสามารถ และวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษา 
และฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครูในด้านหลักสูตร  และ
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในด้าน
หลักสูตร และการเรียนการสอนให้ก้าวหน้า และก้าวไกลเพ่ือน าประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
อย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อม และความเข้มแข็งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร์  และภาษาเป็นต้น 

  
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจะมุ่งเน้นผลิตครูในมิติใหม่ที่เน้น

ผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ ให้มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูซึ่ง
เป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ใฝ่รู้ เป็นครูดี ครู
เก่ง มีความรู้ และใฝ่รู้ มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์วิชาชีพ มีเจตคติที่ดี ต่อวิชาชีพ มี
คุณธรรม และเป็นผู้มีจริยธรรมประพฤติปฎิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาที่เหมาะสมกับ
การเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความรอบรู้ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้
อย่างยั่งยืน สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ ดังนั้นหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต จะเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษา เพ่ือให้มีครูที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเด็ก และเยาวชน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าว และเพ่ือให้สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู โดย
เน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต ่ขั้นพ้ืนฐาน มีความสามารถในการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทั้งทางดา้นสังคม ธุรกิจ และศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
 



8 

 

 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
        เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน า และพัฒนาท้องถิ่น 

สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

12.2.1 แสวงหาความจริงเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทย  และภูมิปัญญาสากล 

12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรัก และผูกพันต่อท้องถิ่น 
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวน และคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

12.2.3  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจ ในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น และของชาติ 

12.2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิต และพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ที่บริหารโดยคณะกรรมการหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จัดการเรียนการสอนโดยคณะครุศาสตร์ 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยภาควิชา

ที่รายวิชานั้นสังกัด 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา 
ผลิตครูปฐมวัยมืออาชีพระดับสากล บนพ้ืนฐานความหลากหลายทางวัฒนรรม มีความรู้ คู่คุณธรรม 

สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ เจตคต ิคุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาปฐมวัย
อย่างมีคุณภาพ 

 

1.2  ความส าคัญ   
ปัจจุบันอาชีพครูถือว่าส าคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง ให้

ก้าวทันต่อสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้น 
จะต้องพัฒนาคน ซึ่งได้แก่ เยาวชนของชาติเสียก่อน เพ่ือให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพ และมี
ความสมบูรณ์ครบทุกด้าน จึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้  และหน้าที่ที่มี
ความส าคัญยิ่งของครูก็คือ การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูปฐมวัย ความรู้ ความคิด และจิตใจแก่
เยาวชน เพ่ือให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดี และมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้า ผู้เป็นครูจึง
จัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างส าคัญในการสร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง 

 

1.3  วัตถุประสงค์  
  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1.3.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน การพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย สามารถ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

1.3.2 ผลิตบัณฑิตให้เป็นครูปฐมวัยที่มีสมรรถนะในการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครู และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 1.3.3 เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบต่อวิชาการ 
และวิชาชีพ มีความอดทน เสียสละ และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพ
คร ูอย่างมีคุณภาพ  และเป็นไปตามสมรรถนะ และมาตรฐานวิชาชีพครู 
 1.3.4 สามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎี และมีทักษะพ้ืนฐานการวิจัย เพ่ือสร้าง
ความรู้ใหม่ส าหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต 
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1.3.5 มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้น าทาง
วิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. แผนปรับปรุงหลักสูตร 
   ครุศาสตรบัณฑิต ให้ม ี
   มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ.  
   และคุรุสภา ก าหนด 
 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน 
    จากแผนพัฒนาการศึกษา 
    แห่งชาติ และมาตรฐาน  
    วิชาชีพ 
    และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
    ของบุคลากรทางการศึกษา  
2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง 
    สม่ าเสมอ 
 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมิน 
    หลักสูตร 
 

2. แผนปรับปรุงหลักสูตร 
   ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา    
   การศึกษาปฐมวัย ให้   
   สอดคล้องกับ 
   ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม    
   เศรษฐกิจ การเมือง และ 
   ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 
 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน 
   สังคม  และวิชาการอย่าง 
   สม่ าเสมอ 

 

1. รายงานความพึงพอใจของ  
    ผู้ใช้บัณฑิต 
2. แผนปรับปรุงหลักสูตรที่ 
    สอดคล้องกับความเปลี่ยน    
    แปลงทาง สังคมเศรษฐกิจ 
    การเมือง และความก้าว 
    หน้าทางวิชาการซึ่ง 
    ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ทั้งภายใน และภายนอก 
 

3. แผนพัฒนาบุคลากรด้านการ 
   เรียนการสอน และบริการ 
   วิชาการให้มีความรู้ สมรรถนะ 
   และเจตคติท่ีทันสมัยและ 

1 . ส นั บ ส นุ น บุ ค ล า ก ร ด้ า น 
   การเรียนการสอนให้ท างาน 
   บริการแก่องค์กรภายนอก 
2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ 

1. ปริมาณงานบริการ  
   วิชาการต่อบุคลากร 
   ด้านการเรียนการสอน 
   ในหลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
   เหมาะสมตามมาตรฐาน และ 
   จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
    
 
      
    
 

   ของบุคลากรด้ านการ เรี ยน 
   การสอนให้มีนวัตกรรมการจัด 
   การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
   ยิ่งขึ้น 

2. ความพึงพอใจของผู้เรียน   
   ต่อประสิทธิภาพการจัด 
   การเรียนรู้ 
 

1. แผนปรับปรุงหลักสูตร 
   ครุศาสตรบัณฑิต ให้ม ี
   มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ.  
   และคุรุสภา ก าหนด 
 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน 
    จากแผนพัฒนาการศึกษา 
    แห่งชาติ และมาตรฐาน  
    วิชาชีพ 
    และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
    ของบุคลากรทางการศึกษา  
2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง 
    สม่ าเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมิน 
    หลักสูตร 
 

2. แผนปรับปรุงหลักสูตร 
   ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา    
   การศึกษาปฐมวัย ให้   
   สอดคล้องกับ 
   ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม    
   เศรษฐกิจ การเมือง และ 
   ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 
 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน 
   สังคม  และวิชาการอย่าง 
   สม่ าเสมอ 

 

1. รายงานความพึงพอใจของ  
    ผู้ใช้บัณฑิต 
2. แผนปรับปรุงหลักสูตรที่ 
    สอดคล้องกับความเปลี่ยน    
    แปลงทาง สังคมเศรษฐกิจ 
    การเมือง และความก้าว 
    หน้าทางวิชาการซึ่ง 
    ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ทั้งภายใน และภายนอก 

3. แผนพัฒนาบุคลากรด้านการ 
   เรียนการสอน และบริการ 
   วิชาการให้มีความรู้ สมรรถนะ 
   และเจตคติทีท่ันสมัยและ 

1 . ส นั บ ส นุ น บุ ค ล า ก ร ด้ า น 
   การเรียนการสอนให้ท างาน 
   บริการแก่องค์กรภายนอก 
2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ 

1. ปริมาณงานบริการ  
   วิชาการต่อบุคลากร 
   ด้านการเรียนการสอน 
   ในหลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
   เหมาะสมตามมาตรฐาน และ 
   จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
    
 
      
    

   ของบุคลากรด้ านการ เรี ยน 
   การสอนให้มีนวัตกรรมการจัด 
   การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
   ยิ่งขึ้น 

2. ความพึงพอใจของผู้เรียน   
   ต่อประสิทธิภาพการจัด 
   การเรียนรู้ 
 

 
 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษษ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา ปกติมี

ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

 ไม่มีการจัดการเรียนการสอน 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

 การเทียบเคียงหน่วยกิตระบบทวิภาค ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ 
หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 

2.1  วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
    ภาคการศึกษาท่ี 1   เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม 
    ภาคการศึกษาท่ี 2   เดือนธันวาคม – เดือนมีนาคม 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจตคติที่
ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์
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ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่ง
สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้ และควบคุมตนเอง 
2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้ในระดับที่แตกต่างกัน  

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุม

ผู้ปกครอง จัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา และฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแล
ประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา 

2.4.2 จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพ้ืนฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส าหรับนักศึกษา
แรกเข้าทุกคน กรณีที่นักศึกษา สอบวัดระดับได้คะแนนไม่เป็นไป ตามที่คณะก าหนด นักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนเรียน วิชาปรับพื้นฐาน 

 
2.5  แผนการรับนักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ระดับชั้นปี 
 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2562 2563 2564 2565 2566 

ระดับปริญญาตรี (4) ปี      
ชั้นปีที่ 1 70 70 70 70 70 
ชั้นปีที่ 2  70 70 70 70 
ชั้นปีที่ 3   70 70 70 
ชั้นปีที่ 4    70 70 

รวมจ านวนนักศึกษา 70 140 210 280 280 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะ

ส าเร็จการศึกษา 
- - - 70 70 
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2.6  งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

 

รายละเอียดรายรับ 
งบประมาณที่ต้องการ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาคนละ  
14,000 บาทต่อภาคการศึกษา 

980,000 1,960,000 2,940,000 3,920,000 4,900,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คนละ 700 บาทต่อปี 

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

รวมรายรับ 1,029,000 2,058,000 3,087,000 4,116,000 5,145,000 

                
               2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

 

รายละเอียดรายจ่าย 
งบประมาณที่ต้องการ 

2562 2563 2564 2565 2566 
เงินคงคลัง ร้อยละ 20 205,800 411,600 617,400 823,200 1,029,000 
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัยร้อยละ40              411,600 823,200 1,234,800 1,646,400 2,058,000 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานร้อยละ40 411,600 823,200 1,234,800 1,646,400 2,058,000 

รวม 1,029,000 2,058,000 3,087,000 4,116,000 5,145,000 
จ านวนนักศึกษา 70 140 210 280 350 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 

 
 

2.7.  ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกเวลาเรียน 
2.8. การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 

  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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3.  หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
     3.1 หลักสูตร  

              3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139  หน่วยกิต 
              3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
         หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
หมวดวิชา หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้  

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
...1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
...1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต  6 หน่วยกิต 

...1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก  9 หน่วยกิต 

...1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ           3 หน่วยกิต 

2.หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า     103 หน่วยกิต 
...2.1 กลุ่มวิชาชีพครู                                       ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 

     2.11 วิชาชีพครู  31 หน่วยกิต 
     2.12 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  12 หน่วยกิต 
...2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 

     2.2.1 วิชาเอกบังคับ    40 หน่วยกิต 

     2.2.2 วิชาเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึกในวิชาเอก           20 หน่วยกิต 

3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
             3.1.3 รายวิชา    

 รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ดังนี้  
      1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                           ไม่น้อยกว่า     30  หน่วยกิต 

  1.1 กลุ่มวิชาภาษา และการสื่อสาร            ไม่น้อยกว่า             
12 

หน่วยกิต 

5100136 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Thai for Communication 

3(2-2-5) 

5100137 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 
English Speaking and Listening Skills 

3(2-2-5) 

5100138 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 3(2-2-5) 
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English Usage and Communication 
5100139 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ 

English for Professional Purposes 
3(2-2-5) 

 1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต                           ไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 
5100140 สุนทรียะ 

Aesthetic 
3(2-2-5) 

5100141 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 
Health Promotion and Care 

3(2-2-5) 

 1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก                           ไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 
5100142 การคิดเชิงเหตุผล 

Logical Thinking 
3(2-2-5) 

5100143 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 
21st Century Skills for Living and Occupations 

3(2-2-5) 

5100144 พลเมืองที่เข้มแข็ง 
Potency Citizenship 

3(2-2-5) 

 1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ                  ไม่น้อยกว่า          3 หน่วยกิต 
5100145 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

The King Wisdom for Local Development 
3(2-2-5) 

 
       2.หมวดวิชาเฉพาะ                      ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 

      2.1 กลุ่มวิชาชีพครู  43 หน่วยกิต 
       2.1.1 วิชาชีพครู  31 หน่วยกิต 

1100101 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
Language for Communication 

3(2-2-5) 

1101101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  และจิตวิญญาณความเป็นครู 
Ethics and Spirituality for Teachers 

3(2-2-5) 

1102101 การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development 

3(2-2-5) 

1102202 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1 3(2-2-5) 
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Learning Management Science 1 
1102203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2 

Learning Management Science 2 
3(2-2-5) 

1102404 คุรุนิพนธ์ 
Individual Development Plan 

1(0-2-1) 
 

1103101 นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษา และการเรียนรู ้
Innovation and Information Technology for Educational 
Communication and Learning 

3(2-2-5) 

1104201 การวัด และประเมินผลการเรียนรู้ 
Learning Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) 

1104302 การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
Research and Development in Innovation and Learning 

3(2-2-5) 

1105101 จิตวิทยาส าหรับครู 
Psychology for Teacher 

3(2-2-5) 

1106201 การบริหารการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 
Education Administration and Quality Assurance in Education 
 

3(2-2-5) 

                        2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                         12     หน่วยกิต 
1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    

Internship 1 
  2(90) 

1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  
Internship 2 

  2(90) 

1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3   
Internship 3 

  2(90) 

1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4    
Internship 4 

  6(290) 
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2.2 กลุ่มวิชาเอก                      ไม่น้อยกว่า       60    หน่วยกิต 
                         2.2.1 วิชาเอกบังคับ      บังคับเรียนไม่น้อยกว่า                  40     หน่วยกิต 

1107101 การอบรมเลี้ยงดู และส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
Nurture and Learning Promotion of Early Childhood                                  

3(2-2-5) 

1107102 การพัฒนาสุขภาวะ และความปลอดภัยส าหรับเด็กปฐมวัย 
Well-being Development and Safety for Early Childhood 

3(2-2-5) 

1107103 สมองกับการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
Brain and Learning for Early Childhood  

3(2-2-5) 
 

1107104 การจัดกิจกรรมทางภาษา และการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัย 
Language and Communication Activities for Early Childhood     

3(2-2-5) 

1107105 การจัดกิจกรรมทักษะความฉลาดทางอารมณ์ และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย 
Organizing Activities for Emotional Quotient and Societies for 
Early Childhood      

3(2-2-5) 

1107106 การช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
Assistance and Development of Early Childhood with Special 
Needs 

2(1-2-3) 

1107207 ลีลา จังหวะ และการเคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวัย 
Motor, Rhythm and Movement for Early Childhood 

3(2-2-5) 

1107208 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัย 
Activities for Physical Readiness Promotion of Early Childhood      

3(2-2-5) 

1107209 การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย 
Organizing Artistic Activities of Early Childhood Education 

3(2-2-5) 

1107212 
 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการการศึกษาปฐมวัย ส าหรับ
เด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี  
Experiential Integrated Learning for Early Childhood under  
3 -Year-Old   

3(2-2-5) 

1107313 การจัดกิจกรรมการเล่นเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย   
Activities and Plays for Early Childhood Learning       

2(1-2-3) 
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1107314 การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
Scientific and Mathematics Activities for Early Childhood 

3(2-2-5) 

1107317 
 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ การศึกษาปฐมวัยส าหรับ
เด็กอายุ 3 - 6 ปี 
Experiential Integrated Learning for Early Childhood during     
3 - 6 year-old   

3(2-2-5) 

1107318 การจัดประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ     3(2-2-5) 
Activities of Promoting Learning for Specific Group of Children 
 

2.2.2 วิชาเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึกในวิชาเอก 
     ไม่น้อยกว่า                       20      หน่วยกิต 

1107210 สื่อ และของเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย 
Materials and Toys for Early Childhood   

3(2-2-5) 

1107211 วรรณกรรมและนิทานส าหรับเด็กปฐมวัย 
Literature for Early Childhood      

3(2-2-5) 

1107315 การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย 
Activities of Thinking Skill Promotion for Early Childhood 

3(2-2-5) 

1107316 การมีส่วนร่วมของครอบครัว สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สถานศึกษา และ
ชุมชนระดับการศึกษาปฐมวัย 
Collaboration of Family and Community of Early Childhood 
Education Management     

3(2-2-5) 

1107319 การจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงพ้ืนที่ 
The Area Based of Early Childhood Education Management 

3(2-2-5) 

1107420 สัมมนาปัญหา และแนวโน้มในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในอนาคต  
Seminar on Problem and Trends in Developing Early 
Childhood Education for the Future  

2(1-2-3) 

1107421 การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรม  
Extension of Knowledge for Developing Innovation   
 

3(2-2-5) 
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3.หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า       6     หน่วยกิต 
     ให้เลือกเรียนวิชาใด  ๆ  ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้ 
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3.1.4 การจัดแผนการศึกษา 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1  

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   3 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

1101101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  และจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 

3(2-2-5) 

1105101 จิตวิทยาส าหรับคร ู 3(2-2-5) 
1100101 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 3(2-2-5) 
1107101 การอบรมเลี้ยงดู และสง่เสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็ก

ปฐมวัย                                  
3(2-2-5) 

1107102 การพัฒนาสุขภาวะ และความปลอดภัยส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

3(2-2-5) 

1107103 การพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
  รวม 21 หน่วยกิต 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต 

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   3 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   2(90) 
1102101 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
1103101 นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

สื่อสารการศึกษา และการเรียนรู้ 
3(2-2-5) 

1107104 
 

การจัดกิจกรรมทางภาษา และการสื่อสารส าหรับ
เด็กปฐมวัย                                  

3(2-2-5) 

1107105 
 

การจัดกิจกรรมทักษะทางสงัคม และความฉลาด
ทางอารมณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย      

3(2-2-5) 

1107106 การชว่ยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจ าเปน็
พิเศษ 

2(1-2-3) 

  รวม 19 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา (ต่อ) 
 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1  

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

1102202 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1 3(2-2-5) 
1104201 การวัด และประเมนิผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1107208 

 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกาย
ส าหรับเด็กปฐมวัย      

3(2-2-5) 

1107209 การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 

วิชาเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึกในวิชาเอก 3 หน่วยกิต 
  รวม 21 หน่วยกิต 

 
 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2  

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   3 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    2(90) 
1102203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2 3(2-2-5 
1106201 การบริหารการศึกษา และการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
3(2-2-5 

1107207 ลีลา จงัหวะ และการเคลื่อนไหวส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

3(2-2-5 

1107212 
 

การจัดประสบการณ์การเรียนรูแ้บบบูรณาการ
การศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุต่ ากวา่ 3 ปี    

3(2-2-5 

วิชาเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึกในวิชาเอก 3 หน่วยกิต 
  รวม 20 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา (ต่อ) 
 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

1104302 การวิจัย และพฒันานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1107313 การจัดกิจกรรมการเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย       2(1-2-3) 
1107314 

 
การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ส าหรับ เด็กปฐมวัย 

3(2-2-5) 

วิชาเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึกในวิชาเอก 3 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี   3 หน่วยกิต 

  รวม 20 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3   2(90) 
1107317 การจัดประสบการณ์การเรียนรูแ้บบบูรณาการ 

การศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี       
3(2-2-5) 

 1107318 
 

การจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสรมิการเรียนรู้
ส าหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

3(2-2-5) 

 วิชาเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึกในวิชาเอก 3 หน่วยกิต 
  รวม 17 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา (ต่อ) 
 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4     6(290) 

  รวม 6 หน่วยกิต 

 
 
ชัน้ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   3 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

1102404 คุรุนิพนธ์   1(0-2-1) 
วิชาเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึกในวิชาเอก 5 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี  3 หน่วยกิต 
  รวม 12 หน่วยกิต 

 
 
3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
      1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

5100136 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
Thai for Communication 

3(2-2-5) 

             ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุป
ประเด็นหลักจาก เรื่องท่ีฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่าง ๆ ระดับ
ของภาษา การใช้น้ าเสียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความจาก
งานเขียนประเภทต่าง ๆ เขียนผลงานประเภทต่าง ๆ ตามหลักการเขียน มีมารยาทในการ
ฟัง พูด อ่าน และเขียน 
          Use Thai language to communicate properly in different situations, 
analyze and summarize the main points of the story, use critical thinking in 
speaking in positive way on various occasions, and with proper language 
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register, communicate with proper/appropriate tone of voice, read aloud 
according to phonetics guidelines, read and write for comprehension on 
various types of writing, communicate with respect to proper social etiquette 

  
5100137 ทัก ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ  

English Speaking and Listening Skills 
3(2-2-5) 

            ฟังและพูดเพ่ืออธิบายรายละเอียดและสรุปประเด็นส าคัญ ฟังและพูดบทสนทนา
และข้อความสั้น ๆ แล้วจับใจความ ใช้ประโยคและส านวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว (เช่น ข้อมูล
พ้ืนฐานส่วนบุคคล และครอบครัว การซื้อของ ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น การจ้างงาน) สื่อสารเรื่อง
ที่ค้นเคยและเป็นกิจวัตร ใช้ภาษา และในฟัง และพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่แตกต่าง
หลากหลาย  โดยใช้ภาษา น้ าเสียง กิริยาท่าทาง ที่เหมาะสมตามมารยาททางสังคมเรียนรู้
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยเน้นกระบวนการทางการสื่อสาร คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน  
รวมทั้งมีการ การสืบค้นข้อมูลหาความรู้  และการฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ 
           Practice listening and speaking to explain and summarize important 
topics; listen and speak dialogues and short conversation for main ideas by 
using sentences and idioms regarding topics about personal and background 
information (i.e. personal and family data, shopping, local geography, 
employment), Practice real-like daily dialogues for communication in various 
situations using proper tone and intonation with appropriate social language, 
manner and etiquette, study English native speaking’s cultures through 
communication in four language skills- listening, speaking, reading and writing, 
and exert inquiry and information retrieval skills , The emphasis is on practicing  
communication in several different situations 

  
5100138 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 

English Usage and Communication 
3(2-2-5) 

               สื่อสารเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน การศึกษา ค าบรรยาย ที่คุ้นเคย และสนใจ บันทึก
ข้อเท็จจริงโดยใช้ภาษามาตรฐานสื่อสารตามจุดประสงค์การสื่อสารต่าง ๆ  ได้แก่ การให้ค าแนะน า 
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การให้เหตุผล และการกล่าวร้องทุกข์ การแสดงความรู้สึก เล่าประสบการณ์ของตนเอง โต้แย้ง  
และให้เหตุผล น าเสนอผลงานโดยเชื่อมโยงหัวข้อที่คุ้นเคยกับหัวข้อใหม่ ๆ และสรุปข้อมูลได้    
อ่านเพ่ือจับใจความส าคัญ และประเด็นเพ่ือถ่ายทอดข้อมูลจากสิ่งที่อ่าน เขียนรายงานในหัวข้อที่
คุ้นเคย ประสบการณ์ และเหตุการณ์ส าคัญ และแสดงความคิดเห็นได้ เขียนจดหมายที่เป็นรูปแบบ
ที่ใช้กันโดยทั่วไปในเรื่องที่สนใจพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งสื่อ : ฟัง พูด อ่าน เขียนที่จ าเป็นต่อการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
  Listen and speak about daily routines in familiar topics regarding general living, 
 education and some descriptive information, take note with standard written 
English, give expressions for various purposes such as giving suggestions and reasons, 
making complaints, talking about personal experience, and making argumentation, 
give presentation and make conclusion about familiar topics and situations. read for 
comprehension to transfer information about main idea and supporting details and 
other related information. Write a report and express their ideas and opinion about 
familiar topics, learners’ own experiences, and important. Write letters in common-
used styles related to interesting topics to develop all four communication skills: 
listening, speaking, reading, and writing, necessary for daily communication 

   
5100139 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 

English for Professional Purposes 
3(2-2-5) 

           สื่อสารทางวิชาชีพในเรื่องการศึกษา การสอน และเรื่องส าคัญเกี่ยวกับวิชาชีพครู 
อย่างเป็นธรรมชาติใกล้เคียงระดับเจ้าของภาษาได้ สื่อสารเนื้อหาอย่างได้ใจความ โดยมี
รายละเอียดชัดเจนในหัวข้อที่หลากหลายโดยเข้าใจจุดประสงค์  และสามารถจับประเด็น
ต่าง ๆ ได้ ศึกษาสถานการณ์หรือเรื่องราวเฉพาะ และอธิบายข้อคิดเห็น และมุมมอง
เกี่ยวกับข้อได้เปรียบ และข้อเสียเปรียบ เกี่ยวกับสถานการณ์นั้น ๆ ฝึกปฏิบัติทักษะ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
          Practice natural communication in real-like setting at near- native speaker 
level in respect to teaching and education professional, practice comprehensive 
communication that include related-important details in variety topics; study 
 important cases and situations to show ideas, and perspectives upon its 
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strength and  drawback about that particular case and situation, practice English 
communication through English Camp 

  
 

    2)  กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
5100140 สุนทรียะ 

Aesthetic 
3(2-2-5) 

           ขับร้องเพลงตามจังหวะ ท านอง และเนื้อหาของเพลงไทยสากลแต่ละประเภท  
และเพลงร าวงมาตรฐาน  เล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ  ออกแบบกิจกรรม
นันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ ฝึกปฏิบัติการ ร าวงในเพลงมาตรฐาน ออกแบบ
การแสดง จัดการแสดง วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์ หลักการทาง
ทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบป้ายนิเทศ ออกแบบฉาก เวที 
สื่อการเรียนรู้ และแฟ้มผลงาน จัดท าผลงานทางศิลปะ น าเสนอผลงาน และวิพากษ์
ผลงานศิลปะ 
  Sing in rhythm, melody, and lyrics of modern Thai songs and Thai standard 
classical dance songs, play musical instruments, design and organize recreation 
activities, dance in Thai standard classical dance, design and organize performances, 
analyze principles of aesthetics in visual arts, principles of visual elements, principles 
of art composition, and principles of bulletin boards. Design settings and stages, 
learning materials and portfolios, create art works, and present and criticize 
the art works 

  
5100141 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 

Health Promotion and Care 
3(2-2-5) 

           สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ความส าคัญของกีฬาและ
นันทนาการ และนโยบายสาธารณะเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบและจัด
กิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปัญญา การออกแบบ
กีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู้ ความพร้อมในสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะใน
ด้านที่ส าคัญ  
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          Search for information, analyze, summarize health promotion and 
care, the importance of sports and recreation, and public policy of health 
promotion, create and arrange the health promotion and physical, mind, 
society and wisdom care, Design sports and recreation for learning 
management, readiness of health promotion and care of main issue   

 
   3)  กลุ่มวิชาพลเมืองโลก   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

5100142 การคิดเชิงเหตุผล 
Logical thinking 

3(2-2-5) 

           วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการค านวณตามล าดับขั้นการด าเนินการตัวเลข 
สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิงภาษา เชิง
สัญลักษณ์ และแบบรูป ในการอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน วิเคราะห์
แนวทางการแก้ปัญหา การเลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์  และอธิบาย
ข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน และการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลได้ 
  Analyze, design and present how to calculate in ordinal steps of 
numbering calculation such as proportions, percentages, problems solving, 
reasoning, giving conditions in term of language, symbolic reasoning and 
pattern of explaining the phenomena in everyday life analyze problem for 
possible solutions, choosing appropriate approaches, analyze and explain 
current world’ news and achieve data-based decision making 

  
5100143 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 

21st Century Skills for Living and Occupations 
3(2-2-5) 

           สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5cs และทักษะด้านสารสนเทศ 
สื่อ และเทคโนโลยีโดยบูรณาการการประยุกต์เพ่ือพัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนิน
ชีวิต และการประกอบอาชีพ อย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21  
          Explore, analyze 5Cs’s concepts and Information Media and 
Technology  Skills by integrate and apply to develop the important skills 
for life-living and effective working in the 21st century era 
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5100144 พลเมืองที่เข้มแข็ง 

Potency Citizenship 
3(2-2-5) 

         วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดท าโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการ
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และประชาคมโลก
อย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคม และ
กฎหมายเบื้องต้นที่เก่ียวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ และวิถีชีวิตประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยใน
ระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และเคารพสิทธิผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล 
มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีจิตอาสา และจิตสาธารณะ 
           Analyze, design practice, create projects, and behave that express for 
human dignity, accept individual differences and aware of equality and equity, 
respect for freedom and peaceful in Thai society and international community in 
 accordance with the  principles of tolerance, create and comply with social 
rules and basic laws related to democratic way of life with the King as Head of 
State, have strong citizenship and respect people’s right, have a spirit mind and 
public awareness 
 

 

                               4)  กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
5100145 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

The King Philosophy for Local Development 
3(2-2-5) 

           ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการ
พัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจ าวันได้ ศึกษาแนวคิด และหลักการของโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพ่ือการพัฒนาชุมชนต้นแบบตาม
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือกันท างานโดยบูรณาการ
แบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 
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           Apply the royal working guideline, sufficient economics philosophy, 
including the concept of sustainable development, study concepts of the 
royal-initiated projects, as well as analyze the intelligent learning approach 
for pilot project of community development based on the king philosophy 
and holistic integration with associate network 

 
 

 2.หมวดวิชาเฉพาะ 
  2.1 กลุ่มวิชาชีพครู                                             ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 

1100101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 Language for Communication  
          ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบท  และ

ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการฟัง การ
พูด การอ่าน การเขียน ภาษาท่าทาง เพ่ือสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้ และการสื่อสารในชั้น
เรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง  การพูด  การเขียน  และภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงส าหรับ ฝึก
การใช้ภาษา และวัฒนธรรมที่แตกต่างหลายหลายเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
      Use language for communication in learning management appropriately in 
accordance with context and learner’s differences, learners with special needs, by 
analyzing concepts, theory, speech communication for teachers, principle, and 
techniques of Thai Language Use as well as practice listening, speaking, reading, writing, 
and gestures to transmit meanings in instruction and communication, design learning 
management in listening, speaking, reading, writing, and gestures to develop learners, 
seek for general information for broader, up-to-date self-development and keeping 
up with the changes, practice the language and culture for peaceful living 
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1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                                                   2(90) 
Internship 1 

       สรุปคุณลักษณะของตนเอง และครูที่แสดงออกถึงความรัก และศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุ
จรรยาบรรณต่อตนเอง และต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอน และครูประจ าชั้นในสถานศึกษา 
เข้าใจบริบทชุมชน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา ดูแล 
ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้
อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
จิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ สรุปแนวทาง 
และลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการ
สังเกต และวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ใน
สถานศึกษา  สังเคราะห์องค์ความรู้ และน าผลจากการเรียนรู้  ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อน
กลับ (AAR) เป็นรายบุคคล และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
      Conclude self-characteristics and those of teacher that reflect love and faith in 
teaching profession, identify self-ethics and profession ethics, acknowledge duties of 
teacher and homeroom teacher in school, understand community context, 
coordinate with parents to collect the data used to provide learner care, assistance, 
and development to the preferred characteristics, provide well-organized report of 
learner development in form of case study by applying the knowledge of psychology, 
digital technology, and ability based learner development, conclude the guideline and 
activities for teacher profession development both inside and outside educational 
institutions through the process of observation and analysis of teacher performance, 
conclude the lesson learned from learning experience in educational institution, 
synthesize the body of knowledge and use the learning result in after action review 
(AAR) as well as share and learn under the context of profession learning community 
(PLC) to develop oneself to keep up with changes 
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1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

Internship 2 
2(90) 

       ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระ และกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้สื่อ และเทคโนโลยี การวัด และประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
รายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การ
ด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษา แต่ละระดับ บริหาร
จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีความสุขในการเรียน ร่วมมือ
กับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์     
และน าเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางด้านศาสตร์วิชาชีพครู และศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
      Behave as a good example with morality and conduct according to professional 
ethics, working as a teacher assistant with a mentor by planning content design, media 
and technology, measurement and evaluation according to the learning strand in each 
course, integrated knowledge in educational administration, innovation design, 
implementation of educational quality assurance in accordance with each level of 
education, manage quality learning and create a learning atmosphere for students to 
enjoy, cooperate with parents to develop and help students to have desirable 
characteristics, analyze and present guidelines for self-development to be a professional 
teacher who is able to adjust to keep up with the change of both professional teaching 
and core major sciences, participate in projects related to promoting conservation of 
culture and local wisdom and bringing results from learning in educational institutions 
to evaluate after action review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange 
knowledge in the form of professional learning community (PLC) to develop oneself to 
keep up with changes 
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1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 2(90) 
 Internship 3 

      ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรม และจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา และมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อน
ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล 
และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
      Practice teaching in educational institutions, behave as a good example with 
morality and conduct according to professional ethnics, design a class atmosphere 
that encourages students to learn and be happy, organize learning activities that 
encourage students to create advanced thinking processes by applying digital 
technology or modern educational innovations, collaborate with parents to develop 
and strive to solve students’ problems to have the desirable characteristics with the 
process of the correct research methodology, clearly reflecting the changes that have 
occurred to students themselves from participating in activities that promote 
professional progress, projects related to promoting conservation of culture and local 
wisdom and bringing results from learning in educational institutions to evaluate after 
action review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange knowledge in the 
form of professional learning community (PLC) to develop oneself to keep up with 
changes 
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1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6(290) 
 Internship 4 

      ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรม และจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดกระบวนการคิด
ขั้นสูง และน าไปสู่การเป็นนวัตกรรมโดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการ
บริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งใน และนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง และชุมชนในการพัฒนา และแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเอง
ได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และน าผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
      Work in teacher duties, behave as a good example with morality and conduct 
according to professional ethics, make learners are happy and have advanced thinking 
process and leading them to be innovators by designing modern educational 
innovations integrated in community context with learning activities in and out of the 
classroom, create a network of cooperation with parents and communities to 
develop, promote professional progress and solve students’ problems with desirable 
characteristics with the correct research process according to the research 
methodology, clearly reflecting the changes that have occurred to themselves from 
participation and participate in projects related to promoting conservation of culture 
and local wisdom and bringing results from learning in educational institutions to 
evaluate after action review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange 
knowledge in the form of professional learning community (PLC) to develop oneself 
to keep up with changes 
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1101101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
Ethics and Spirituality for Teachers 

3(2-2-5) 

       ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณ
ความเป็นครู  เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ด ารงตน
ให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์   
บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม
ส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  
โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพ่ือ
น าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
       Behave morally, intend to develop learners as a spiritual teacher, be a 
role model with virtues and ethics, and a good citizen, be admired by 
students and society analyzing, synthesizing, integrating knowledge about 
teacher values, morality, virtues, ethics of teachers, spiritual teacher, law for 
teachers, condition of teacher professional development using experiences 
and case studies, practice using reflection to apply for self-development to 
become a good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with 
changes 

  
1102101 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

 Curriculum Development 
      ออกแบบ และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขา
วิชาเอก  ที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา และชุมชน น าหลักสูตรไปใช้ และประเมิน
หลักสูตร โดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐานทางปรัชญา
การศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การ
น าหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหา และแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  เพ่ือให้
มีทักษะในการสร้าง การใช้ และการประเมินหลักสูตร ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
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      Design and develop school curriculum, individual courses of the major 
which are related to school and community contexts, apply and evaluate the 
curriculum by applying principles, concepts, theories of curriculum 
development, basic philosophy of education, psychology, society, culture, 
and technology, basic education core curriculum, curriculum application, 
curriculum evaluation, problems and trends of curriculum development so 
as to be skillful at curriculum construction, curriculum use, and curriculum 
evaluation, use reflection to apply for self-development to become a good 
teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with changes 

  
1102202 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1 3(2-2-5) 

 Learning Management Science 1  
        วางแผน และจัดการเรียนรู้ตามรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญา

รู้คิด และมีความเป็นนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับบริบท และความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ จัดกิจกรรม และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยบูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา 
หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎี
สมองกับการเรียนรู้ ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การศึกษาเรียนรวม     
ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา  ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือให้มี
ทักษะในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ มี
ทักษะในการจัดการเรียนรู้ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็น
ครูที่ดีมีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
      Plan and manage learning in accordance with individual major to develop learners 
to be intellectual and be an innovator related to context and individual differences 
among learners, learners with special needs, manage and create learning atmosphere 
for learners to enjoy learning, realize learners’ health by integrating knowledge, contents, 
curriculum, teaching skill and digital technology in learning management, learning 
theories, brain theory and learning, theories of psychology in learning, process of learning 
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innovation creation, learning innovation to develop 21 century skills, inclusive education, 
micro teaching practice, teaching practice at school, use reflection to create and manage 
learning to be able to construct learning, learning management skills and use reflection 
to apply for self-development to become a good teacher, know broadly, be up-to-date, 
and keep up with changes 

   
1102203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2  3(2-2-5) 

 Learning Management Science 2 
      วางแผน และจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้
มีปัญญารู้คิด และมีความเป็นนวัตกรรม สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และ
สร้างนวัตกรรม สอดคล้องกับบริบท และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่
มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  จัดกิจกรรม และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
ความสุขในการเรียน  ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้   ที่บูรณา
การเนื้อหา  และภาษา การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการสื่อ 
และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้  การพัฒนาผู้เรียนด้วยการชี้แนะการออกแบบ และเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหา และภาษาในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของสาขา
วิชาเอก  ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาที่มีบริบท
แตกต่างกัน เพ่ือให้มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ 
และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ 
และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
      Plan and manage learning in accordance with individual major to develop learners 
to be intellectual and be an innovator, have learners be inspired in learning and create 
innovation accordance with individual major to develop learners to be intellectual and 
be an innovator related to context and individual differences among learners, learners 
with special needs, manage and create learning atmosphere for learners to enjoy 
learning, realize learners’ health by managing and integrating contents and language, 
integrated learning, learning management integrating resources and materials in 
community, digital technology, process of creating learning innovations, develop 
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learners by giving advice, design and construct lesson plans with integrated of contents 
and language in accordance with individual major, practice micro teaching, practice 
teaching at school with difference contexts to be able to construct learning, learning 
management skills, use reflection to apply for self-development to become a good 
teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with changes 
 

1102404 คุรุนิพนธ์ 1(0-2-1) 
 Individual Development Plan 

      จัดท าครุนิพนธ์ (ID Plan) โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะ การปฏิบัติ
หน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการ
สอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) 
เป็นรายบุคคล และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือ
น าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
      Create individual development plan (ID Plan) by gathering, analyzing and 
synthesizing capacity of teacher duties together with teachers characteristics 
through the lesson learned from teaching experience in educational 
institution and self-learning, attend the activities to fulfill capacity in after 
action review (AAR) individually as well as share and learn under the context 
of profession learning community (PLC) to develop oneself to keep up with 
changes 
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1103101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการ
เรียนรู้ 
Innovation and Information Technology for Educational 
Communication and Learning 

3(2-2-5) 

      ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขา
วิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด และมีความเป็นนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับบริบท 
และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษโดยการ
วิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การสื่อสารการศึกษา และการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือให้สามารถเลือก และประยุกต์ใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารการศึกษา และการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครู
ที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
      Apply digital technologies for learning management design in accordance with 
individual major to develop learners’ intellectual and to be innovators based on 
contexts, learner individual differences, and learners with special needs by analyzing 
principals, concepts, and theories being relevant to innovation and information 
technology for educational communication and learning, laws, and ethics in utilizing 
digital technologies in order to be able to select and apply innovation and information 
technology for educational communication and learning effectively, not pirate 
intellectual properties, and use reflection to apply for self-development to become 
a good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with changes 

 
1104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

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

         วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการของ
ผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและ
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ประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล  
การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและ
ประเมินผลผู้ เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน เพ่ือให้สามารถวัดและ
ประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 
      Measure and evaluate through authentic assessment and appropriate to the 
subject matter, context, individual difference of learners, and learners with special needs, 
reflect the evaluation result for learner development and quality development of 
learning management under the concepts and theories of measurement and 
evaluation, authentic assessment, measurement and evaluation instrument design, 
feedback giving for learning promotion in learners, guideline of using measurement and 
evaluation result in learner development, proper and creative measurement and 
evaluation, and use the reflective practice for self-development to be a good teacher 
who is proficient, smart, and up to date 
 

1104302 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
Research and Development in Innovation and Learning 

3(2-2-5) 

       วิจัย แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่
สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน 
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการใน
การพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้าง และหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา และพัฒนาผู้เรียน 
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพ่ือให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
      Research, solve problems to develop learners, and create innovation to develop 
learners’ learning in accordance with individual major, context of learner individual 
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differences, and learners with special needs by studying, analyzing problem conditions 
and needs in learner development in classrooms, design research by applying 
principals, concepts, research theories, researchers’ ethics, research instrumentation, 
apply digital technologies for creating innovation in research to solve problems and 
develop learners, relevant innovation in community in order to be able to implement 
research results in developing learning management and learners, and use reflection 
to apply for self-development to become a good teacher, know broadly, be up-to-
date, and keep up with changes 

1105101 จิตวิทยาส าหรับครู 
Psychology for Teacher 

3(2-2-5) 

       วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาส าหรับการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยใช้หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการ
เรียนรู้  การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ แนวทางการให้ค าแนะน ากับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษา
รายกรณี การสะท้อนคิด เพ่ือให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความร่วมมือ
ในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครู
ที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
      Analyze, solve problems, and apply psychological knowledge for learning 
management that could develop learners based on their ability and age as well as 
develop those with special needs, focuses on the concepts of psychological 
development theories, educational psychology, counseling psychology, executive 
function for learning, learning and development promotion by age of learners, learning 
management for learners with special needs, and the guideline to give advice to 
parents for learner development, explore the case studies and the reflective practice 
to design learner assistance and development based on individual ability of each 
learner, develop their future learners with the soul of teacher with well-organized 
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leaner development report system and feedback giving for parents and related 
people which leads to collaboration in learner development, use the reflective 
practice in self-development to be a good teacher who is proficient, smart, and up to 
date 
 

1106201 การบริหารการศึกษาละการประกันคุณภาพการศึกษา 
Education Administration and Quality Assurance in Education 

3(2-2-5) 

        บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา ในการท าความเข้าใจบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนแต่ละระดับ
การศึกษา และประเภทการศึกษา ออกแบบนวัตกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ฝึกปฏิบัติด าเนินการจัด
กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษา และการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  และใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้  และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 
      Integrate knowledge in educational administration, management information 
system for school quality under understanding of educational management, level and 
system of education, create innovation about quality assurance in education relevant 
to level and system of school, practice, arrange activities about quality assurance in 
education and learning management using principles, concepts, strategies, and 
regulations of education quality assurance management and relevant law, use 
reflection to apply for self-development to become a good teacher, know broadly, 
be up-to-date, and keep up with changes 
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 2.2 กลุ่มวิชาเอก                                                     ไม่นอ้ยกว่า 60 หน่วยกิต 
2.2.1 วิชาเอกบังคับ                                บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 

1107101 การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย   
Nurture and Learning Promotion of Early Childhood                                         

3(2-2-5)   

        ออกแบบการอบรมเลี้ยงดู และส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี       
โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมอง และระบบประสาทวิทยา (Neuroscience  : 
NS) และพัฒนาภาษา และการสื่อสารโดยยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา 
(Neurolinguistics Science Process : NLSP) และการสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็ก และใหญ่ตามระบบ
ประสาทวิทยาของ ซีรีเบลลัม (Cerebellum) หรือ สมองน้อย กับพัฒนาการ 4 ด้าน ของเด็ก
ปฐมวัย  ศึกษา/วิเคราะห์ ปรัชญา ทฤษฎีหลักการศึกษาปฐมวัย อิทธิพลของการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย บทบทผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย  วิธีการปกป้องสิทธิเด็กได้ตามกฎหมาย
คุ้มครองเด็ก และวิธีการพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตใจที่ดีงาม และการเป็น
พลเมืองดีส าหรับเด็กปฐมวัย การดูแล และพัฒนาสุขภาพจิตส าหรับเด็กปฐมวัย และวิธีการการ
จัดการความเครียดได้ด้วยตนเอง ถอดบทเรียนการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องในประเทศ และต่างประเทศ และถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมการอบรมเลี้ยงดูเพ่ือ
พัฒนาทักษะ EF (Executive Functions) โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือ
วิธีการ   อ่ืน ๆ   เพ่ือวิเคราะห์ วางแผน  ออกแบบการจัดกิจกรรมการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยอย่าง
รอบด้านตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยท างานร่วมกับผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่นที่
ถูกต้องตรงหลักการเรียนรู้ของสมอง สอดคล้องกับพัฒนาการ และความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ภายใต้ฐานะเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สามารถมีทักษะออกแบบโปรแกรมการในการจัดการ
ความเครียดได้ด้วยตนเอง ตลอดจนสามารถออกแบบ การปกป้องสิทธิเด็กได้ตามกฎหมาย  
ทดลองกิจกรรมที่ออกแบบไว้กับกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือรายบุคคล เพ่ือแก้ปัญหา ช่วยเหลือ 
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างรอบด้าน สะท้อนคิดเพ่ือให้มีทักษะในการออกแบบ
โปรแกรมการดูแล พัฒนา และปกป้องสมาธิเด็กเพ่ือสร้างรอยเชื่อมต่อในการจัดกิจกรรมการอบรม
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยได้อย่างต่อเนื่อง  และสะท้อนคิดประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัยในการอบรมเลี้ยง
ดูเด็ก เพ่ือพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง    
       Designing nurture program and learning promotion for early childhood under the 
age of 8 years old by applying knowledge of brain relations and nuerological system 
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(Neuroscience: NS); developing language and communication based on Neuro-
linguistics program (Neurolinguistics Science Process :  NLSP); building fine and gross 
motor skills according to Neurological system of cerebellum or little brain with 4 
aspects development of early childhood; studying, analyzing philosophy, theories  and 
principles of early childhood study; influence of early childhood parenting and roles 
of parents in nurturing early childhood; right protection strategies following child 
protection laws; development methods of morality, ethics, and good morals 
characteristics and being a good citizen for early childhood; caring and developing 
mental health for early childhood and self-management methods of stress; lesson 
learned of early childhood parenting and research from both within-country and 
global study; reflections of parenting activities for developing EF skills by case study; 
experiential learning or other methods to analyze, plan, design activity creation of 
early childhood parenting with well-rounded elements in line with sufficiency 
economy by cooperating with parents, family, local community following principles 
of brain learning in accordance with development and individual differences under 
economy, society and culture; being able to design skills for self-management of stress 
as well as design child protection by laws; experimenting on activities designed for 
large group, subgroup or individuals to solve problems, help and promote 
developments of individual child; reflection for possessing design skills of nurturing 
and caring program; developing and protecting children right to build connection in 
training of early childhood care continually; reflection and contemporary knowledge 
application in nurturing children for self-development as good and knowing teachers 
and change with the times 
 

1107102 การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยส าหรับเด็กปฐมวัย    
Well-being Development and Safety for Early Childhood 

3 (2-2-5) 

         ออกแบบการพัฒนาสุขภาวะ และความปลอดภัยส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี        โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการพัฒนาสุขภาวะส าหรับเด็กปฐมวัย ศึกษา/วิเคราะห์ทฤษฎี และแนวคิด
ในการพัฒนาสุขภาวะ  โรคที่พบบ่อยในเด็กปฐมวัยตามช่วงวัย อุบัติเหตุในบ้าน นอกบ้าน และใน
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โรงเรียน  ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดภาวะพัฒนาการ ภาวะโภชนาการ ภาวะสุขภาพ และอนามัย
ส าหรับเด็กปฐมวัย  ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การบริการสารอาหารที่จ าเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามหลักโภชนาการ ถอดบทเรียนการพัฒนา 
สุขภาวะ และความปลอดภัย และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศ และต่างประเทศ  โดยใช้
กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีอ่ืน  ๆเพ่ือวิเคราะห์ ประเมิน วางแผน ออกแบบการ
พัฒนาสุขภาวะ และความปลอดภัยอย่างรอบด้านโดยท างานร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น ที่
สอดคล้องกับพัฒนาการ และความแตกต่างระหว่างบุคคลตามฐานะเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ทดลองท ากิจกรรมที่ออกแบบไว้กับกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือรายบุคคล เพ่ือแก้ไข ส่งเสริม และ
พัฒนาสุขภาวะส าหรับเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม สะท้อนคิดเพ่ือให้มีทักษะในการ
ออกแบบโปรแกรมเพ่ือสร้างรอยเชื่อมต่อในการจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาวะ และความปลอดภัยทั้ง
ในบ้าน และโรงเรียนอย่างรอบด้านส าหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างต่อเนื่อง และสะท้อนคิดเพ่ือ
ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการพัฒนาสุขภาวะที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง   
          Designing well-being development and safety for early childhood under the age of 
8 by applying knowledge on well-being development for early childhood; studying and 
analyzing theories and concepts of well-being development; typical diseases found in 
early childhood by age, in-house, outdoors and in schools accidents; practice of using tools 
to measure developmental status, nutritional status, health and hygiene conditions for 
early childhood and first aid practice; providing essential nutrients for growth of early 
childhood correctly and being appropriate according to nutrition principles; lessons 
learned on well-being and safety development with related within-country research and 
global research by using case studies; experiential learning or other methods to analyze, 
evaluate, plan and design well-being and safety development in every elements by 
cooperating with parents, local communities in line with the development of differences 
of individuals according to economic, social and cultural status; experimenting activities 
designed for large, small or individuals group to improve, promote and develop well-being 
conditions for early childhood individually and in groups; reflecting in order to possess 
program design skills for building connection in arranging activities for well-being and safety 
development both at home and in schools in every element for early childhood; 
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reflecting to apply knowledge for developing modern health for self-development as 
good and knowing teachers and change with the times 
 

1107103 สมองกับการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย     
Brain and Learning for Early Childhood 

3(2-2-5)   

        ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมอง และระบบประสาทวิทยา (Neuroscience  
: NS) พัฒนาภาษา และการสื่อสารโดยยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา 
(Neurolinguistics Science Process : NLSP) การสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็ก และใหญ่ตามระบบ
ประสาทวิทยาของซีรีเบลลัม (Cerebellum)  หรือ สมองน้อย กับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอายุ
ต่ ากว่า 8 ปี  ศึกษา วิเคราะห์ จิตวิทยาเด็กปฐมวัย จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ 
ผลงานวิจัยด้านสมองกับการเรียนรู้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้
กรณีตัวอย่าง การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ และวิธีการอ่ืน ๆ เพ่ือวิเคราะห์ ประเมิน วางแผน  
ออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเบื้องต้นส าหรับเด็กปฐมวัย ท าการทดลอง
กิจกรรมที่ออกแบบไว้กับเด็กปฐมวัยกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือรายบุคคล เพ่ือค้นหาความถนัด  
ความสนใจ  และความสามารถที่แตกต่างของเด็กปฐมวัยในแต่ละด้าน  สะท้อนคิดในการยอมรัย
ความแตกต่างของเด็ก เพ่ือแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม และหาแนวทางในการพัฒนาที่
เหมาะสม 
       Applying knowledge of brain relations and neurological system (Neuroscience: NS); 
developing language and communication based on Neuro-linguistic Science Process: 
NLSP; building fine and gross motor skills according to neurological system of cerebellum 
or little brain with early childhood development under 8 years of age; studying and 
analyzing early childhood psychology, developmental psychology and learning 
psychology; research on brain and learning in developing early childhood from both 
within-country and global study by using sample cases; experiential learning and other 
methods to analyze, evaluate, plan and design activity to promote basic development 
for early childhood and to experiment on activities designed with large groups, subgroup 
or individual to seek for aptitude, interest and different abilities of early childhood on 
each side; reflection of accepting differences of children to solve problems, help, 
promote and find methods of suitable development 
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1107104 การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัย   
Language and Communication Activities for Early Childhood 

3 (2-2-5) 

         ออกแบบการจัดกิจกรรมทางภาษา และการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics 
Science Process : NLSP) กับการพัฒนาภาษา และการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี 
ศึกษา/วิเคราะห์ทฤษฎี และแนวคิดในการพัฒนาภาษา และการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัย รูปแบบ/
อิทธิพลของบริบทครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาภาษา และการสื่อสารส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ถอดบทเรียนโปรแกรมการพัฒนาภาษา และการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัย และผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องในประเทศ   และต่างประเทศ และถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมทางภาษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะ EF (Executive Functions)  โดยใช้กรณีตัวอย่างการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีการอ่ืน 
ๆ  วิเคราะห์  ประเมิน  วางแผน  ออกแบบกิจกรรม/สื่อการสอนในการสร้างภาษาแม่ ภาษาที่สอง 
ฟัง พูด อ่าน เขียน และการสื่อสารตามฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลโดยท างานร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น ท าการทดลองกิจกรรมที่ออกแบบไว้กับ
เด็กปฐมวัยกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือรายบุคคล เพ่ือแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริมพัฒนาการทาง
ภาษา และสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัย ที่ถูกต้องตรงหลักการเรียนรู้ของสมอง  สะท้อนความคิด
เพ่ือให้มีทักษะในการออกแบบโปรแกรมการเพ่ือสร้างรอยเชื่อมต่อในการจัดกิจกรรม/สื่อการสอนใน
การพัฒนาภาษา และการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี ได้อย่างต่อเนื่อง และสะท้อน
คิดเพ่ือการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัยในการพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง  
 
        Designing language and communication activities for early childhood under 8 years of 
age by applying knowledge of science relations of nuerologcial system (Neurolinguistics 
Science Process: NLSP) with language and communication development for early childhood 
under 8  years old; studying and analyzing theories and concepts in language and 
communication development for early childhood; forms and influence of family, local 
community effecting language and communication development for early childhood; 
lessons learned of language and communication development programs for early 
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childhood and related research within country and abroad; lessons learned of language 
activities to improve EF skills (Executive Functions) by using case study; experiential learning 
or other methods to analyze, evaluate, plan and design activities or teaching materials in 
creating mother tongue or second language: listening, speaking, reading, writing and 
communication according to the economic, society, culture status and different individuals 
by working with parents, local communities; experimenting activities designed for large group, 
subgroups or individuals of early childhood to solve problems, help, promote language 
development and communication for early childhood correctly following principles of brain 
learning; reflection for skills possession in designing programs in building connection of 
creating activities or teaching materials for language and communication development for 
early childhood under 8 years of age continuously; reflecting idea for applying modern 
knowledge in developing oneself as good and knowing teachers and change with the times 

 
1107105 การจัดกิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย 

Organizing Activities for Emotional Quotient and Societies 
for Early Childhood      

3(2-2-5) 

        ออกแบบกิจกรรมการจัดกิจกรรมทักษะทางสังคม และความฉลาดทางอารมณ์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย โดยประยุกต์ ใช้ความรู้ เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและระบบประสาทวิทยา 
(Neuroscience  : NS)  การพัฒนาภาษา และการสื่อสารโดยยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาท
วิทยา (Neurolinguistics Science Process : NLSP) กับการพัฒนาทักษะทางสังคม และความฉลาด
ทางอารมณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย  ศึกษา/วิเคราะห์ทฤษฎี และแนวคิดการพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย  อิทธิพลของบริบทสังคมครอบครัว  สังคมโรงเรียน สังคม
ชุมชน  และท้องถิ่น ที่ส่งผลการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย ฝึก
ปฏิบัติการใช้แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ และสังคมของกระทรวงสาธารณะสุข  ถอด
บทเรียนโปรแกรมการการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์  และสังคม และการพัฒนาทักษะ EF 
(Executive Functions) และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ  โดยใช้กรณีศึกษา 
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีอ่ืน ๆ เพ่ือวิเคราะห์ ประเมิน วางแผน  ออกแบบกิจกรรม/สื่อ
การสอนเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัยโดยท างานร่วมกับ
ผู้ปกครอง และครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ที่ถูกต้องตรงหลักการเรียนรู้ของสมอง บริบททางสังคม 
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วัฒนธรรม และท้องถิ่น  ตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ออกแบบการประเมินเพ่ือใช้ในการ
จัดกิจกรรม ทดลองใช้กิจกรรมที่ออกแบบไว้กับกลุ่มใหญ่  กลุ่มย่อย และรายบุคคลเพ่ือสะท้อนคิด
ในการพัฒนาปรับปรุงออกแบบกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม  พัฒนาการเด็กปฐมวัย
ให้ตรงวัตถุประสงค์  และสะท้อนความคิดเพ่ือให้มีทักษะในการออกแบบโปรแกรมเพ่ือสร้างรอย
เชื่อมต่อความฉลาดทางอารมณ์และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีอายุต่ ากว่า 8 ปีได้อย่างต่อเนื่อง 
และประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัย  เพ่ือพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลง  
       Designing activities of social skills and emotional quotient for early childhood by 
applying knowledge of brain relations and nuerologcial system (Neuroscience: NS); 
language and communication development based on science of neuro-linguistics 
(Neurolinguistics Science Process: NLSP) with development of social skills and emotional 
quotient for early childhood; studying and analyzing theories and concepts of emotional 
quotient and social for early childhood; influence of social, family,  school society, 
community and local that results in development of emotional quotient and society 
for early childhood; practice of using assessment form of emotional and social quotient 
by Ministry of Public Health; lesson learnt of developing emotional and social quotient 
and development of EF (Executive Functions) skills and related research within country 
and abroad by using case studies; experiential learning or other methods to analyze, 
evaluate, plan and design activities and teaching materials to develop emotional and 
social quotient for early childhood by collaborating with parents and family in 
accordance with principles of brain learning; social, cultural and local context according 
to the philosophy of sufficiency economy; designing assessment form for using in 
organizing activities; experimenting on activities designed for large, sub-groups and 
individuals groups to reflect on developing, improving and designing activities to solve 
problems and help promote early childhood development to meet the objectives; 
reflecting to possess skills in program design building connections to emotional and 
social quotient for early childhood under the age of 8 years old continually and applying 
up-to-date knowledge to develop oneself as good and knowing teachers and change 
with the times 
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1107106 การช่วยเหลือพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
Assistance and Development of Early Childhood with 
Special Needs 

2(1-2-3) 

        ออกแบบกิจกรรมให้ความช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษอายุต่ า
กว่า 8 ปี โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและระบบประสาทวิทยา 
(Neuroscience : NS)  ภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics Science Process 
: NLSP) และการสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็ก และใหญ่ตามระบบประสาทวิทยาของซีรีเบลลัม 
(Cerebellum)  หรือ สมองน้อย กับการพฒันาช่วยเหลือเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ศึกษา/วิเคราะห์ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ คุณธรรมในการดูแลเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  ฝึกใช้เครื่องมือในการ
สังเกตเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ  ถอดบทเรียนการ
ช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และการพัฒนาทักษะ EF (Executive 
Functions) ส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศ  
และต่างประเทศ โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีอ่ืน ๆ  เพ่ือวิเคราะห์  
ประเมิน วางแผน  ออกแบบกิจกรรม/สื่อการสอนให้ความช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษอายุต่ ากว่า 8 ปี ที่ถูกต้องตามหลักการท างานของสมอง สอดคล้องกับฐานะทาง
เศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม  โดยท างานร่วมกับผู้ปกครองและครอบครัว ผู้เชี่ยวชาญ และ
แพทย์เฉพาะทาง ออกแบบประเมินเพ่ือใช้ในการทดลองกิจกรรม ทดลองกิจกรรมที่ออกแบบไว้
กับเด็กปฐมวัยกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือรายบุคคล  เพ่ือสะท้อนคิดในการพัฒนาปรับปรุงออก
แบบ  เพ่ือแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม  พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์  และ
ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษที่ทันสมัย เพ่ือ
พัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
       Designing activities for helping early childhood under the age of 8 years old with 
special needs by applying knowledge of brain relations and nuerological system 
(Neuroscience: NS) Neuro-linguistics (Neurolinguistics Science Process: NLSP); building 
fine and gross motor skills according to cerebellum or little brain with development 
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of children with special needs; studying and analyzing theories and concepts of 
assistance of early childhood with special needs; virtues in caring children with 
special needs; practice of using tools from Ministry of Education for observing early 
childhood with special needs; lesson learnt of early childhood assistance with 
special needs and EF skills (Executive Functions) development of children with 
special needs and related research within country and abroad by using case studies; 
experiential learning or other methods to analyze, evaluate, plan, design activities 
or teaching materials to help early childhood children with special needs under the 
age of 8  years old in accordance with principles of brain functions and in line with 
economic, social and cultural status by collaborating with parents, families, experts 
and specialized physicians; designing assessment form for using in activities 
experimentation; experimenting on activities designed for early childhood of large 
groups, subgroups or individuals to reflect ideas of development and design to solve 
problems, help promote early childhood development to meet objectives; 
applying knowledge of early childhood development with modern special 
needs to develop oneself as good and knowing teachers and change with the 
times 
 
 

1107207  ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวัย    
Motor, Rhythm and Movement for Early Childhood 

3 (2-2-5) 

        ออกแบบการจัดกิจกรรมลีลา จังหวะ และการเคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวัย โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมอง และระบบประสาทวิทยา(Neuroscience  : 
NS) และพัฒนาภาษาและการสื่อสารโดยยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา 
(Neurolinguistics Science Process : NLSP) และการสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็ก และใหญ่
ตามระบบประสาทวิทยาของซีรีเบลลัม (Cerebellum) หรือ สมองน้อย กับการพัฒนา
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ และกล้ามเนื้อมัดเล็กส าหรับเด็กปฐมวัย ศึกษา/วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับกิจกรรมเคลื่อนไหว และจังวะส าหรับเด็กปฐมวัย  ถอดบทเรียนกิจกรรมการจัด
กิจกรรมการเคลื่อนไหวผ่านการร้องเพลง เล่นเครื่องดนตรี เพ่ือพัฒนา ลีลา จังหวะ และ
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การเคลื่อนไหว ทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี โดยคลิปวิดีโอ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศ  และต่างประเทศ ฝึกปฏิบัติลีลา จังหวะ และการเคลื่อนไหว 
ทางด้านร่างกายเบื้องต้นผ่านศิลปะการแสดงที่หลากหลาย ถอดบทเรียนการจัดกิจกรรม
ลีลา จังหวะ และการเคลื่อนไหว เพ่ือพัฒนาทักษะ EF (Executive Functions)  วิเคราะห์ 
ประเมิน วางแผน ออกแบบการจัดกิจกรรมลีลา จังหวะ และการเคลื่อนไหว / สื่อ อุปกรณ์ 
ที่ถูกต้องตามหลักการท างานของสมอง ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยท างานร่วมกับครอบครัว 
ชุมชน ท้องถิ่น  พร้อมออกแบบประเมินเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม  น ากิจกรรมที่ออกแบบ
ไว้ไปทดลองกับกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือรายบุคคล เพ่ือสะท้อนคิดในการพัฒนาปรับปรุง
การออกแบบกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม  พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ตรง
วัตถุประสงค์ และสะท้อนความคิดเพ่ือให้มีทักษะในการออกแบบโปรแกรมเพ่ือสร้างรอย
เชื่อมต่อการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา ลีลา จังหวะ และการเคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวัย
ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีอายุต่ ากว่า 8 ปีได้อย่างต่อเนื่อง และประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัยเพ่ือ
พัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง     
       Designing activities of rhythm and movement for early childhood by 
applying knowledge of brain relation and neurological system (Neuroscience: 
NS); language and communication development based on neuro-linguistic 
(Neurolinguistics Science Process: NLSP); building fine motor skills and gross 
motor skills according to  neurological system of cerebellum or little brain 
with developing fine and gross motor skills for early childhood; studying and 
analyzing concepts or theories about motor skills and rhythm for early 
childhood; lessons learnt of motor activities through singing and playing musical 
instruments to develop rhythm and movement of body for early childhood under 8 
years old with video clips and related research within country and abroad; practice of 
movement, rhythm and basic body movement through various performing arts; lesson 
learnt of rhythmic activities and movement to develop EF (Executive Functions) skills; 
analyzing, evaluating, planning and designing rhythmic activities and movement; using 
correct media and equipment according to principles of brain function for early 
childhood by collaborating with family, local community as well as designing evaluation 
form for use in organizing activities; adopting designed activities to experiment with large 
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groups, subgroups or individuals to reflect on the development and design of activities 
to solve problems, help promote early childhood development following the 
objectives; reflection to possess skills in designing program to build connection towards 
arranging activities to develop rhythm and movement for early childhood under the age 
of 8 years old continually and applying modern knowledge for self-development as 
good and knowing teachers and changing with the times 

 
1107208 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัย

Activities for Physical Readiness Promotion of Early 
Childhood      

3(2-2-5) 

        ออกแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัยอายุ
ต่ ากว่า 8 ปี  โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมอง และระบบประสาทวิทยา 
(Neuroscience  : NS) และพัฒนาภาษาและการสื่อสารโดยยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์
ประสาทวิทยา (Neurolinguistics Science Process : NLSP) และการสร้างกล้ามเนื้อ  
มัดเล็ก และใหญ่ตามระบบประสาทวิทยาของ ซีรีเบลลัม (Cerebellum)  หรือสมองน้อย
กับการจัดประสบการณ์การพัฒนาสมรรถภาพ และความพร้อมทางด้านร่างกายส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ศึกษา/วิเคราะห์ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านร่างกายแบบองค์
รวมส าหรับเด็กปฐมวัย  รูปแบบ/กิจกรรม/ สื่อที่สะท้อนการพัฒนาสมรรถภาพ และความ
พร้อมทางด้านร่างกายแบบองค์รวม  รูปแบบ และวิธีการวัดสมรรถภาพ และความพร้อม
ของกล้ามเนื้อมัดเล็ก และกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ ถอดบทเรียน
โปรแกรมการพัฒนาสมารถภาพ และความพร้อมทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัย และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศ และต่างประเทศ และถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมความ
พร้อมทางด้านร่างกาย เพ่ือพัฒนาทักษะ EF (Executive Functions) โดยใช้กรณีตัวอย่าง 
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีการอ่ืน ๆ วิเคราะห์ ประเมิน วางแผน ออกแบบการจัด
กิจกรรม/สื่อการสอนเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ และความพร้อมทางด้านร่างกายแบบองค์รวม 
โดยท างานร่วมกับครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ให้ถูกต้องตรงหลักการเรียนรู้ของสมอง และ
ศักยภาพของเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคล พร้อมออกแบบประเมินเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม  
น ากิจกรรมที่ออกแบบไว้ไปทดลองใช้กับเด็กปฐมวัยกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือรายบุคคล   
สะท้อนคิดในการพัฒนาปรับปรุงการออกแบบกิจกรรม เพ่ือแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม  
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พัฒนาเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์ และสะท้อนความคิดเพ่ือให้มีทักษะในการออกแบบ
โปรแกรมเพ่ือสร้างรอยเชื่อมต่อในการพัฒนากิจกรรมทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัยที่
มีอายุต่ ากว่า 8 ปีได้อย่างต่อเนื่อง ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการจัดประสบการณ์ทางด้าน
ร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัยที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง     
       Designing activities to promote physical readiness for early childhood under the age 
of 8 years old by applying knowledge of brain relations and nuerological system 
(Neuroscience: NS); developing language and communication based on Neuro-linguistics 
Science Process :  NLSP; building find and gross motor skills according to nuerological 
system of cerebellum or little brain with experiential arrangement of physical efficiency 
development and readiness of physical body for early childhood; studying and analyzing 
theories and concepts of holistic physical development for early childhood; forms, 
activities and media that reflect the development of physical efficiency and holistic 
physical readiness; forms and methods to measure physical efficiency and availability of 
fine and gross motor skills; practice of using tools and lessons learned of physical efficiency 
development and physical readiness programs for early childhood and related research 
within country and abroad; lesson learned of physical efficiency activities for developing 
Executive functions: EF by case study; experiential learning or other methods; analyzing, 
evaluating, planning, designing activities or teaching materials to develop physical efficiency 
and holistic physical readiness by cooperating with families, local communities correctly 
following principles of brain learning and potential of early childhood individually as well 
as designing evaluation form for using with activities designed to experiment with large 
group, subgroup and individual groups of early childhood; reflection of improving activity 
design to solve problems, to help promote and to develop early childhood to meet 
the objectives and reflecting ideas to possess skills in designing program to build 
connection for developing physical activity for early childhood children under the age 
of   years old continuously; applying knowledge of organizing physical experiences 
for modern early childhood for developing oneself as good and knowing 
teachers and change with the times 
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1107209 การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย    
Organizing Artistic Activities of Early Childhood Education     

3 (2-2-5) 

       ออกแบบกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี โดยประยุกต์ใช้ความรู้
เรื่องความสัมพันธ์ของสมอง และระบบประสาทวิทยา (Neuroscience : NS) และพัฒนา
ภาษาและการสื่อสารโดยยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics 
Science Process : NLSP) และการสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็ก และใหญ่ตามระบบประสาท
วิทยาของซีรีเบลลัม (Cerebellum)  หรือ สมองน้อย  กับการการจัดกิจกรรมทางศิลปะที่
ส่งผลต่อการท างานของสมองส าหรับเด็กปฐมวัย ทฤษฎี และแนวคิดในการพัฒนาศิลปะ  
เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และกล้ามเนื้อมัดเล็ก ภาษา และการสื่อสารผ่านงานศิลปะ
ที่หลากหลาย ถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมศิลปะ และรูปแบบกิจกรรมการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ความคิดสร้างสรรค์ ภาษา ที่หลากหลาย ถอด
บทเรียนโปรแกรมการพัฒนาศิลปะเพ่ือกล้ามเนื้อมัดเล็ก ความคิดสร้างสรรค์ ภาษา     
และการสื่อสาร ในประเทศและต่างประเทศ  ถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมศิลปะเพ่ือการ
พัฒนาทักษะ EF (Executive Functions) ฝึกการใช้แบบประเมินทักษะการใช้กล้ามเนื้อ
มัดเล็ก  ความคิดสร้างสรรค์ ภาษาและการสื่อสาร  โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ หรือวิธีการอ่ืน ๆ เพ่ือวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบกิจกรรมศิลปะ/สื่อการ
สอนเพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ความคิดสร้างสรรค์ และภาษา และการสื่อสาร ถูกต้อง
ตามหลักการท างานของสมอง ส าหรับเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับแนวคิดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และการท างานของสมองโดยท างานร่วมกับกับผู้ปกครอง และครอบครัว 
ชุมชน ท้องถิ่น  พร้อมออกแบบประเมินเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม  ทดลองใช้กิจกรรมที่
ออกแบบไว้กับกลุ่มใหญ่  กลุ่มย่อย  และรายบุคคล  เพ่ือแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม และ
พัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  สะท้อนคิดเพ่ือให้มีทักษะในการออกแบบ
โปรแกรมเพ่ือสร้างรอยเชื่อมต่อการจัดกิจกรรมศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์แบบองค์
รวมส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีอายุต่ ากว่า 8 ปี อย่างต่อเนื่อง และสะท้อนคิดประยุกต์ใช้ความรู้
เรื่องการจัดกิจกรรมศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ท่ีทันสมัย เพ่ือพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี 
มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
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      Designing artistic activities for early childhood under 8  years old by applying 
knowledge of brain relations and neurological system (Neuroscience: NS) and 
developing language and communication based on science of neuro-linguistics 
(Neurolinguistics Science Process: NLSP); building fine and gross motor skills according 
to neurology system of cerebellum or little brain with artistic activities that impact to 
brain function for early childhood; theories and concepts in developing art to promote 
creativity and fine motor skills; language and communication through various artworks; 
lesson learnt of art activities and activity templates of developing creativity to develop 
fine motor skills, creativity and diverse languages; lessons learned of art development 
programs for fine motor skills, creativity, language and communication within country 
and abroad; lesson learnt of art activities for EF (Executive Functions) development; 
practice of using evaluation form of using fine motor skills; creativity, language and 
communication by using case studies; experiential learning or other methods to analyze, 
plan, design artistic activities or teaching materials to develop fine motor skills, creativity 
and language and communication correctly according to principles of brain functions of 
early childhood according to concept of sufficiency economy philosophy and brain 
functions by collaborating with parents and families, local communities together with 
designing assessment form for using in organizing activities; experimenting on activities 
designed for large, subgroups and individuals to solve problems, help promote and 
develop individual and group early childhood; reflection for possessing skills of designing 
program to build connections towards artistic activities and holistic creativity for early 
childhood under 8  years of age continuously; reflection on applying knowledge of 
modern art and creative activities to develop oneself as good and knowing teachers and 
change with the times 
 

1107212 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี 
Experiential Integrated Learning for Early Childhood under 
3-Year-Old   

3 (2-2-5) 
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        ออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้วิจัยเป็นฐานส าหรับเด็ก
อายุต่ ากว่า 3 ปี  โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมอง และระบบประสาทวิทยา 
(Neuroscience : NS)  ศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics Science Process 
: NLSP) และระบบประสาทวิทยาของซีรีเบลลัม หรือ สมองน้อย (Cerebellum) ศึกษา/วิเคราะห์
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องตามระบบประกันคุณภาพในการพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 3 ปี หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถอดบทเรียนจัดประสบการณ์โดยใช้วิจัยเป็นฐานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับบริบท สังคม ชุมชน และท้องถิ่น และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องใน
ประเทศและต่างประเทศ ฝึกใช้แบบประเมินตามตัวชี้วัดในระบบประกันคุณภาพ  โดยใช้กรณีศึกษา 
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีการอ่ืน  ๆถอดบทเรียนการจัดประสบการณ์การพัฒนาสมองแบบ
ครบส่วนและพหุปัญญา (Whole Brain Approach Multiple  Intelligence  : WBMI) เพ่ือวิเคราะห์  
ประเมิน วางแผน  ออกแบบห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ที่ถูกต้องตามหลักการท างานของสมอง 
ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี ออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ/สื่อการสอน
โดยใช้วิจัยเป็นฐานส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปีตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่
สอดคล้องกับบริบท สังคม ชุมชน และท้องถิ่น ที่ตรงกับตัวชีวัดในระบบประกันคุณภาพ  โดยท างาน
ร่วมกับครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น ออกแบบประเมินเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม ทดลองใช้กิจกรรม
กับกลุ่มย่อยหรือรายบุคคล เพ่ือแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยจากการออกแบบการจัด
ประสบการณ์เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 3 ปี และประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนา
ตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง    
       Designing integrated experiential learning plan based on research by applying 
knowledge of brain relations and neurological system (Neuroscience: NS); developing 
language and communication based on Neuro-linguistic Science Process: NLSP; studying 
and analyzing related concept and theories in terms of quality insurance for developing 
early childhood under 3 years of age; philosophy of sufficiency economy; lesson learned 
from experiential learning plan based on research in terms of sufficiency economy 
according to context, society, culture and locality; both within-country and global study;  
by using sample cases learning in developing early childhood from both within-country 
and global study; practicing in evaluation in accordance with indicators of quality insurance 
by using sample cases; experiential learning and other methods ; lesson learned from 
experiential learning of Whole Brain Approach Multiple  Intelligence  : WBMI to analyze, 
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evaluate, plan and design classroom supported right learning according to brain 
function of early childhood under 3 years of age; designing integrated experiential 
learning plan/ material based on research for early childhood under 3 years of age to 
promote basic development for early childhood according to sufficiency economy, 
context, society, culture and locality; trying activities with large groups, subgroup or 
individual solving problems, helping, promoting early childhood under 3 years of age 
; applying modern knowledge for developing early childhood and oneself to be a 
good teacher with up-to-date knowledge   
 

1107313 
  

การจัดกิจกรรมการเล่นเพื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย     
Activities and Plays for Early Childhood Learning       

2(1-2-3) 

        ออกแบบการจัดกิจกรรมการเล่นเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี  โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมอง และระบบประสาทวิทยา (Neuroscience  : NS) 
และพัฒนาภาษาและการสื่อสารโดยยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics 
Science Process : NLSP) และการสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็ก และใหญ่ตามระบบประสาทวิทยาของ 
ซีรีเบลลัม หรือ สมองน้อย (Cerebellum) กับการพัฒนาการเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย ศึกษา/
วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบการเล่นเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ถอดบทเรียน
การการเรียนปนเล่น และงานวิจัยทีเกี่ยวข้องในประเทศ และต่างประเทศ ถอดบทเรียนการจัด
กิจกรรมการเล่นเพ่ือการพัฒนาทักษะ EF (Executive Functions) โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ หรือวิธีการอ่ืน ๆ วิเคราะห์  ประเมิน วางแผน  ออกแบบกิจกรรมการเรียนปน
เล่น/สื่อการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้ถูกต้องตรงหลักการเรียนรู้ของสมองที่สอดคล้องกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม และ
ท้องถิ่นโดยท างานร่วมกับครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ออกแบบประเมินเพ่ือใช้ประกอบการท า
กิจกรรม น ากิจกรรมที่ออกแบบไว้ไปทดลองใช้กับเด็กปฐมวัยกลุ่มใหญ่  กลุ่มย่อย และรายบุคคล 
เพ่ือสะท้อนคิดในการพัฒนาปรับปรุงออกแบบกิจกรรมการเรียนปนเล่นเพ่ือแก้ปัญหา ช่วยเหลือ 
ส่งเสริม พัฒนาเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์ และสะท้อนความคิดเพ่ือน าความรู้ที่ทันสมัยไป
ประยุกต์ใช้ และพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
       Designing play and learn activities for early childhood under 8 years of age by 
applying knowledge of brain relations and neurological system (Neuroscience:  NS) ; 
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developing language and communication based on Neuro- linguistic Science Process: 
NLSP; building fine and gross motor skills according to neurological system of 
cerebellum or little brain with developing play and learn for early childhood; studying 
and analyzing related concept , theories, and formats of play and learn for  early 
childhood development; lesson learned from play and learn; both within-country and 
global study; lesson learned from play and learn to improve executive functions skills; 
analyzing, evaluating, planning and designing play and learn / teaching materials for 
early childhood according to sufficiency economy , context, society, culture and 
locality by collaborating with family, community, and locality; designing evaluation for 
activity; trying play and learn activities with large groups, subgroup or individual for 
reflecting idea about developing and improving learning playing activity for solving 
problems, helping, promoting early childhood under 3 years of age ; applying modern 
knowledge for developing early childhood and oneself to be a good teacher with up-
to-date knowledge   
 

1107314 การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย
Scientific and Mathematics Activities for Early Childhood 

3(2-2-5) 

        ออกแบบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 8 ปี โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมอง และระบบประสาทวิทยา (Neuroscience  : 
NS) ศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics Science Process : 
NLSP) และระบบประสาทวิทยาของ ซีรีเบลลัม หรือ สมองน้อย (Cerebellum) ศึกษา/
วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  
และบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เพ่ือ
การพัฒนาทักษะ EF (Executive Functions) เพ่ือวิเคราะห์  ประเมิน วางแผน ออกแบบ
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ที่ถูกต้องตามหลักการท างาน
ของสมอง ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับบริบททางสังคม 
วัฒนธรรม  และท้องถิ่นโดยท างานร่วมกับผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น  พร้อม
ออกแบบประเมินเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม ทดลองใช้กับกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย และรายบุคคล 
เพ่ือสะท้อนคิดในการพัฒนาปรับปรุงออกแบบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพ่ือ
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แก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์  สะท้อนคิดเพ่ือ
ปรับปรุงกิจกรรมที่ทันสมัย และประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง   
       Designing scientific and mathematic activities for early childhood under 8 years of 
age by applying knowledge of brain relations and neurological system (Neuroscience: 
NS); Neuro-linguistic Science Process: NLSP; neurological system of cerebellum or little 
brain; studying / analyzing related theories and concepts and lesson learned from 
STEM Education and Little Scientists House; analyzing, evaluating, planning and 
designing learning scientific and mathematic activities for early childhood according to 
sufficiency economy, context, society, culture and locality by collaborating with family, 
community, and locality; designing evaluation for activity;  trying activities with large 
groups, subgroup or individual for reflecting idea about scientific and mathematic 
activities to develop  and to improve scientific and mathematic activities  and for 
solving problems, helping, promoting early childhood development in accordance 
with objectives; reflecting to improve modern activities and to apply for developing 
oneself to be a good teacher with up-to-date knowledge   

 
 
 
 
 

1107317 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการการศึกษาปฐมวัยส าหรับ
เด็กอายุ 3-6 ปี         
Experiential Integrated Learning for Early Childhood during 
3-6 year-old 

3 (2-2-5) 

        ออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3-6 ปี
พร้อมออกแบบการประเมิน ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับบริบท สังคม 
ชุมชน และท้องถิ่น โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมอง  และระบบประสาทวิทยา 
(Neuroscience  : NS) และพัฒนาภาษา และการสื่อสารโดยยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาท
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วิทยา (Neurolinguistics Science Process : NLSP) และการสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็ก และใหญ่ตาม
ระบบประสาทวิทยาของซีรีเบลลัม หรือ สมองน้อย (Cerebellum) กับการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยอย่างรอบด้าน  ถอดบทเรียนหลักสูตร และการจัดประสบการณ์ในประเทศ และ
ต่างประเทศ ถอดบทเรียนการจัดประสบการณ์การพัฒนาสมองแบบครบส่วนและพหุปัญญา 
(Whole Brain Approach Multiple Intelligence : WBMI)  ศึกษา/วิเคราะห์ตัวชี้วัดในระบบ
ประกันคุณคุณภาพ  เพ่ือวิเคราะห์  ประเมิน วางแผน ออกแบบห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้
ส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี  ออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ/สื่อการสอน
ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3-6 ปี ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับบริบท 
สังคม ชุมชน และท้องถิ่น โดยท างานร่วมกับครอบครัวและชุมชน ท้องถิ่น ออกแบบการประเมิน
เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรทม ทดลองใช้กิจกรรมแบบจุลภาค เพ่ือสะท้อนคิดในการพัฒนาปรับปรุง
การออกแบบกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์ 
และสะท้อนความคิดเพ่ือให้มีทักษะในการออกแบบกิจกรรม และโปรแกรมเพ่ือสร้างรอยเชื่อมต่อ
ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีอายุต่ ากว่า 8 ปี และประยุกต์ใช้  เพ่ือพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความ
รอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง    
       Designing integrated experiential learning plan for early childhood under 3-6 years 
of age as well as  designing evaluation according to sufficiency economy, context, 
society, community, and locality by applying knowledge of brain relations and 
neurological system (Neuroscience:  NS) ; developing language and communication 
based on Neuro-linguistic Science Process: NLSP; building fine and gross motor skills 
according to neurological system of cerebellum or little brain with all-aspects early 
childhood course development; lesson learned from courses and provision of 
experience both within and global country; lesson learned from experiential learning of 
Whole Brain Approach Multiple  Intelligence  : WBMI ; studying / analyzing indicators of 
quality insurance to analyze, to evaluate, to plan, and to design classroom supporting 
learning plan for early childhood under 3-6 years of age; designing integrated experiential 
learning plan/ teaching material for early childhood under 3-6 years of age according to 
sufficiency economy , context, society, community, and locality by collaborating with 
family, community, and locality;  designing evaluation for activity; trying micro activities 
to reflect idea for developing and improving activities for solving problems, helping, 



62 

 

 

promoting early childhood development in accordance with objectives; reflecting idea 
to get skills in activity and program designing for making connection of early childhood 
under 8 years of age and applying for developing oneself to be a good teacher with up-
to-date knowledge   
 

2.2.2 วิชาเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึกในวิชาเอก 
                                                    เลือกไม่น้อยกว่า   20  หน่วยกิต 

1107210  สื่อและของเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย      
Materials and toys for early childhood   

3 (2-2-5) 

        ออกแบบสื่อและของเล่นส าหรับเด็กปฐมวัยส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 8 ปี โดยประยุกต์ใช้
ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและระบบประสาทวิทยา (Neuroscience : NS) และพัฒนา
ภาษาและการสื่อสารโดยยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics 
Science Process : NLSP) และการสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็ก และใหญ่ตามระบบประสาทวิทยาไข
สันหลังที่ควบคุมกล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของซีรีเบลลัม (Cerebellum) หรือ สมอง
น้อย กับการพัฒนาสื่อ และของเล่นส าหรับเด็กปฐมวัยแบบรอบด้าน ศึกษา/วิเคราะห์แนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ถอดบทเรียนการใช้ของเล่นในการพัฒนาเด็กปฐมวัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในประเทศ และต่างประเทศ ถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมการใช้สื่อ และของเล่นเพ่ือการพัฒนา
ทักษะ EF (Executive Functions) เพ่ือวิเคราะห์ ประเมิน วางแผน ออกแบบสื่อและของเล่น
ส าหรับเด็กปฐมวัย ที่ถูกต้องตามหลักการท างานของสมอง ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยท างานร่วมกับครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น  ที่สอดคล้องกับบริบททางสังคม 
วัฒนธรรม และท้องถิ่น พร้อมออกแบบประเมินเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม  ทดลองใช้สื่อที่
ออกแบบไว้กับกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย และรายบุคคล เพ่ือสะท้อนคิดในการพัฒนาปรับปรุง
ออกแบบสื่อและของเล่น  เพ่ือแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ตรง
วัตถุประสงค์  และสะท้อนคิดประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาสื่อและของเล่นที่ทันสมัย เพ่ือ
พัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง     
       Design teaching materials and toys for early childhood under 8 years old by 
applying knowledge of brain relations and neurological system (Neuroscience: NS); 
developing language and communication based on neuro-linguistic (Neurolinguistics 
Science Process: NLSP); building fine and gross motor skills according to spinal cord 
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neurology system that controls fine and gross motor muscles of cerebellum or little 
brain with development of well-rounded material and toys for early childhood; studying 
and analyzing relevant theoretical concepts; lesson learnt of toys usage in early 
childhood development and related research within country and abroad; lesson learnt 
of activity arrangement of using materials and toys for developing EF (Executive 
Functions) skills to analyze, evaluate, plan, design materials and toys for early childhood 
following principles of brain function and in accordance with concept of sufficiency 
economy philosophy by collaborating with families, local communities that are in line 
with social, cultural and local contexts as well as designing assessment form for using in 
activities; experimenting on designed materials for large groups, sub-groups and 
individuals to reflect on development of materials and toys for problem solving and 
helping promote early childhood development to meet the objectives; reflecting on 
applying knowledge in developing modern materials and toys for self-development as 
good and knowing teachers and changing with the times 
 

1107211 วรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย     
Literature for Early Childhood 

3 (2-2-5) 

        ออกแบบวรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี  โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง
ความสัมพันธ์ของสมองและระบบประสาทวิทยา (Neuroscience : NS) และพัฒนาภาษา
และการสื่อสารโดยยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics 
Science Process : NLSP) และการสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ตามระบบประสาท
วิทยาของ ซีรีเบลลัม (Cerebellum หรือ สมองน้อย กับการสร้างวรรณกรรมเพ่ือพัฒนา
เด็กปฐมวัยแบบองค์รวม  ศึกษา/วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ถอดบทเรียนการใช้
วรรณกรรมในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบต่าง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  โดยใช้กรณี
ตัวอย่าง ค าคล้องจอง  เพลง นิทาน ถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมการใช้วรรณกรรมเพ่ือ
พัฒนาทักษะ EF (Executive Functions)  วิ เคราะห์  ประเมิน วางแผน  ออกแบบ
วรรณกรรมประเภทต่าง ๆ ส าหรับเด็กอายุปฐมวัย ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ที่สอดคล้องกับบริบท สังคม วัฒนธรรม และท้องถิ่น พร้อมออกแบบประเมินเพ่ือ
ใช้ในการจัดกิจกรรม ทดลองใช้กิจกรรมที่ออกแบบไว้กับกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย และรายบุคคล 
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เพ่ือสะท้อนคิดในการพัฒนาปรับปรุงวรรณกรรม เพ่ือแก้ปัญหา ช่ วยเหลือ ส่งเสริม  
พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์  และสะท้อนความคิดประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
พัฒนาวรรณกรรมที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยและตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง     
        Designing children literature for early childhood under 8 years of age by 
applying knowledge of brain relations and neurological system (Neuroscience: 
NS); developing language and communication based on Neuro-linguistic 
Science Process: NLSP; building fine and gross motor skills according to 
neurological system of cerebellum or little brain with literature creating for 
early childhood; studying / analyzing related theories and concepts; lesson 
learned from literature using to develop  early childhood on each side; both 
within-country and global study by using sample cases; homonyms, song, 
tales; lesson learned from literature using activities to improve executive 
functions skills; analyzing, evaluating, planning and designing literature for 
early childhood according to sufficiency economy, context, society, culture 
and locality; experimenting on activities designed with large groups, subgroup 
or individual to reflect idea for developing, improving literature, solving, 
helping, promoting early childhood development, to reflect idea for applying 
knowledge to develop modern literature and for developing early childhood 
and oneself to be a good teacher with up-to-date knowledge   
 

1107315 การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย    
Activities of Thinking Skill Promotion for Early Childhood 

3 (2-2-5) 
 

         ออกแบบกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี  โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมอง และระบบประสาทวิทยา (Neuroscience : 
NS) และพัฒนาภาษาและการสื่อสารโดยยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา 
(Neurolinguistics Science Process : NLSP) และการสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่
ตามระบบประสาทวิทยาของ ซีรีเบลลัม (Cerebellum)  หรือ สมองน้อย  ศึกษา/วิเคราะห์
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะการคิดในรูปแบบต่าง ๆ และถอดบทเรียนการพัฒนาทักษะ 
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EF (Executive Functions)  และโปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิด ผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องในและนอกประเทศ ถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมทักษะการคิดเพ่ือการพัฒนา
ทักษะ EF (Executive Functions)  โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือ
วิธีการอ่ืน ๆ  เพ่ือวิเคราะห์ วางแผน  ออกแบบกิจกรรม/สื่อการสอน ที่ถูกต้องตาม
หลักการท างานของสมอง เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พร้อม
ออกแบบประเมินเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม โดยท างานร่วมกับผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน 
ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับพัฒนาการ และความแตกแต่ระหว่างบุคคลของเด็กปฐมวัยตาม
บริบททางสังคม วัฒนธรรม และท้องถิ่น ออกแบบประเมินเพ่ือใช้ ในการจัดกิจกรรม 
ทดลองใช้กิจกรรมกับกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย และรายบุคคล เพ่ือสะท้อนคิดในการพัฒนา
ปรับปรุงออกแบบกิจกรรมการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย  เพ่ือแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม 
พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์  และสะท้อนความคิดเพ่ือให้มีทักษะในการ
ออกแบบกิจกรรม และโปรแกรมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเพ่ือสร้างรอยเชื่อมต่อ
ส าหรับเด็กปฐมวัย และประยุกต์ใช้ เพ่ือพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง   
        Designing thinking skill development activities for early childhood under 8 years of 
age by applying knowledge of brain relations and neurological system (Neuroscience: 
NS); developing language and communication based on Neuro-linguistic Science 
Process: NLSP; building fine and gross motor skills according to neurological system of 
cerebellum or little brain; studying / analyzing related theories and concepts of each 
thinking skill; both within-country and global study; lesson learned from thinking skill 
development activities by using sample cases, experiential learning, and other methods 
for analyzing, evaluating, planning and designing   activities/ materials in accordance with 
brain function according to sufficiency economy , context, society, culture and locality 
by collaborating with family, community, and locality; designing evaluation for activity;  
trying activities with large groups, subgroup or individual for reflecting idea about scientific 
and mathematic activities to develop  and to improve scientific and mathematic 
activities  and for solving problems, helping, promoting early childhood development in 
accordance with objectives; reflecting to improve modern activities and to apply for 
developing oneself to be a good teacher with up-to-date knowledge   
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1107316 การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย   
Collaboration of Family and Community of Early Childhood 
Education Management     

3 (2-2-5) 

        ออกแบบกิจกรรมการท างานร่วมกับครอบครัว  ชุมชน และท้องถิ่นในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม  โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง
ความสัมพันธ์ของสมอง และระบบประสาทวิทยา (Neuroscience : NS) และพัฒนาภาษา
และการสื่อสารโดยยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics 
Science Process : NLSP) และการสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็ก และใหญ่ตามระบบประสาท
วิทยาของ ซีรีเบลลัม (Cerebellum) หรือ สมองน้อย กับพัฒนาการ 4 ด้านของเด็กปฐมวัย
อายุต่ ากว่า 8 ปี อิทธิพลของครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของเด็กปฐมวัยใน
ปัจจุบัน และอนาคต บทบทผู้ปกครอง และชุมชน ท้องถิ่นในการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัย 
และปกป้องสิทธิเด็กตามกฎหมาย ถอดบทเรียนวิถีชุมชนกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศ และต่างประเทศ ถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมพัฒนา
สมองแบบครบส่วน และพหุปัญญา (Whole Brain Approach Multiple  Intelligence  
: WBMI) ส าหรับผู้ปกครอง โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีการอ่ืน 
ๆ  เพ่ือวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบกิจกรรมการท างานร่วมกับครอบครัว ชุมชน และ
ท้องถิ่นในการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ฐานะทางเศรษฐกิจ บริบททาง
สังคม วัฒนธรรมในท้องถิ่น ออกแบบประเมินเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม ทดลองกิจกรรมที่
ออกแบบไว้กับกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือรายบุคคล เพ่ือแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่ งเสริม
พัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างรอบด้านโดยใช้ความร่วมมือกับครอบครัว ชุมชน และ
ท้องถิ่น  สะท้อนคิดเพ่ือให้มีทักษะในการออกแบบโปรแกรม เพ่ือสร้างรอยเชื่อมต่อใน
ท างานร่วมกับครอบครัว ชุมชน สังคม และท้องถิ่น ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน         
และต่อเนื่อง และสะท้อนคิดประยุกต์ใช้ความรู้หลักการท างานกับผู้ปกครอง ชุมชน 
ท้องถิ่น ที่ทันสมัย  เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้  ทันต่อการเปลี่ยนแปลง   
       Designing collaborative activities with family, community, and locality in terms of 
early childhood development based on sufficiency economy, economic and social 
status by applying knowledge of brain relations and neurological system (Neuroscience: 
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NS) ; developing language and communication based on Neuro- linguistic Science 
Process: NLSP; building fine and gross motor skills according to neurological system of 
cerebellum or little brain with four aspects development of early childhood under 8 
years of age; influence of family, community, and locality towards early childhood’s way 
of life both in present and future;  role of parents and family in parenting and protecting 
children according to law; lesson learned from community way and early childhood 
development; both within-country and global study ; lesson learned from experiential 
learning of Whole Brain Approach Multiple  Intelligence  : WBMI  by using sample cases; 
experiential learning and other methods; analyzing, planning, and designing collaborative 
activities with family, community, and locality in early childhood development 
according to sufficiency economy, economic status, social context, and local 
culture;  designing evaluation for activity; trying activities with large groups, 
subgroup or individual for solving problems, helping, promoting all-aspects 
early childhood development by collaborating with family, community, and locality; 
reflecting idea to get skills in activity and program designing for making connection of 
collaborating with family, community, and locality in all-aspects and successive early 
childhood development ; reflecting knowledge application of collaborative activities 
with family, community, and locality to improve modern activities for developing 
oneself to be a good teacher with up-to-date knowledge 
   

1107319
  

การจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงพื้นที่       
The Area Based of Early Childhood Education Management 

3 (2-2-5) 

        รูปแบบของการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความต้องการและความจ าเป็นของพ้ืนที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ของการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่ แนว
ทางการจัดการศึกษาปฐมวัยซึ่งศึกษา และน าวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาของพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มาใช้ โดยมีการฝึกพัฒนาโจทย์ วางแผน และจัดประสบการณ์ จัดการ
เรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ 
       Model of early childhood management according to need assessment 
of the Three Southernmost provinces; concepts, theories and knowledge of 



68 

 

 

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 

 
1107420 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในอนาคต  

Seminar on Problem and Trends in Developing Early 
Childhood Education for the Future 

2 (1-2-3) 

        ออกแบบการจัดกิจกรรมสัมมนาตามหัวข้อที่เลือก โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์
ของสมอง และระบบประสาทวิทยา (Neuroscience : NS) และพัฒนาภาษา และการสื่อสารโดยยึด
ศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics Science Process : NLSP) และการ
สร้างกล้ามเนื้อมัดเล็ก และใหญ่ตามระบบประสาทวิทยาของ ซีรีเบลลัม (Cerebellum)  หรือ สมอง
น้อย กับพัฒนาการ 4 ด้านของเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี เพ่ือเตรียมสมองเด็กสู่โลกอนาคต ศึกษา
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แนวโน้มเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองในประเทศ และต่างประเทศ  ผลกระทบ
ของเทคโนโลยี ดิจิทัล และเทคโนโลยีอุบัติใหม่  ในการด าเนินชีวิตในอนาคตส าหรับเด็กปฐมวัย  ที่
มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต และการศึกษาของเด็กปฐมวัย  คุณสมบัติของพลเมืองไทย พลเมืองโลก ใน
อนาคต  เพ่ือการเตรียมคนสู่โลกอนาคตตามบริบทประเทศไทย  ศึกษาผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาทุนมนุษย์ในโลกอนาคตในประเทศและต่างประเทศ  โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ หรือวิธีการอ่ืน  ๆเพ่ือวิเคราะห์ วางแผน  ออกแบบการจัดกิจกรรมสัมมนาตามหัวข้อ
ที่เลือก  ออกแบบประเมินเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม  ทดลองจัดสัมมนา  เพ่ือค้นหาค าตอบของทุน
มนุษย์ในโลกอนาคต วางแผน ทบทวน และออกแบบการดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัยในการเตรียมสู่
โลกอนาคต และออกแบบการสอนของครูตามการเปลี่ยนแปลงของวิถีโลกอนาคต สะท้อนคิดเพ่ือให้
มีทักษะในการออกแบบโปรแกรมการดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกับครอบครัว ชุมชน สังคม 
และท้องถิ่น ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่โลกอนาคตได้อย่างรอบด้าน และต่อเนื่อง  สะท้อนคิด
ประยุกต์ใช้ความรู้หลักการท างานเชิงอนาคตในการสร้างทุนมนุษย์ส าหรับเด็กปฐมวัย สู่โลกอนาคต
ที่ทันสมัย และสะท้อนคิดเพ่ือพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง    
       Designing seminar activities according to selected topics by applying knowledge of 
brain relations and neurological system (Neuroscience: NS) and developing language and 
communication based on Neuro-linguistics Science Process : NLSP; building fine and 
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gross motor skills according to nuerological system of cerebellum or little brain with four 
areas developments of early childhood under 8 year-old for preparing brain towards the 
future globe; studying the 20-year national strategies, trends of economy, society, 
domestic and international politics; effect of digital technology and emerging technology 
for living in the future life for early childhood that influences way of life and education 
of early childhood; qualifications of Thai citizens, global citizens in the future to prepare 
for the future globe according to Thai context; studying research related to human 
capital development in the future within country and abroad by using case studies, 
experiential learning or other methods to analyze, plan, design, organize seminars 
according to selected topics; designing evaluation form for using with activities; 
experimenting on seminar to find answers of human capital in the future; planning, 
reviewing and designing early childhood care and development in preparation for the 
future world and design teaching methods of teachers according to the changes of the 
future world; reflection to possess skills in designing early childhood care programs and 
developing early childhood cooperating with family, community, society and local to 
develop early childhood to the future world extensively and continuously; reflecting 
and applying knowledge of principles of future working and building human capital for 
early childhood to the modern future world and reflecting for self-development oneself 
as good and knowing teachers and change with the times 
 

1107421 การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรม      
Extension of Knowledge for Developing Innovation   

3 (2-2-5) 

        ต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนานวัตกรรม  โดยประยุกต์ใช้ความรู้ด้านงานวิจัยในชั้น
เรียน ศึกษา/วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎี รูปแบบการพัฒนานวัตกรรม ทบทวน ขั้นตอนใน
การท าวิจัยชั้นเรียน การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ  ใช้รูปแบบการสะท้อนคิด
แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ศึกษารูปแบบนวัตกรรมร่วมสมัยในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ถอด
รูปแบบผลงานวิจัยที่ใกล้เคียงของตนเองในประเทศ และต่างประเทศ โดยใช้กรณีศึกษา 
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีการอ่ืน ๆ เพ่ือวิเคราะห์ ประเมิน วางแผนพัฒนา
นวัตกรรม และยกระดับรูปแบบวิจัย เพ่ือแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยตาม
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บริบทของงานวิจัยของตนเอง และสะท้อนความคิดเพ่ือให้มีทักษะในการออกแบบ
นวัตกรรมเพ่ือสร้างรอยเชื่อมต่อในการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่พบปัญหาแบบเดียวกันได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีคุณภาพ  ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัย  เพ่ือแก้ปัญหา และพัฒนานวัตกรรม  
สะท้อนคิดในการน าความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาตนเอง ให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง      
       Extending the knowledge to develop innovation by applying classroom research 
knowledge; studying / analyzing concepts and theories; innovation development 
model; reviewing process of doing classroom research; creating and finding quality of 
tools; using peer reflection ; studying contemporary innovation in early childhood 
development; reproducing research pattern from both within-country and global by 
using sample case; experiential learning or other methods to analyze, evaluate, plan, 
develop innovation and upgrade research model to solve problems, help, and 
promote early childhood according to context of their own research; reflecting ideas 
to have innovative design skills to create a connection in early childhood 
development that has consistently encountered the same problems and quality; 
applying modern knowledge to solve problems and develop innovation;  reflecting 
idea of bringing modern knowledge to developing oneself to be a good teacher with 
up-to-date knowledge   
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3.2 ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
        3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
เอก/โท/ตรี 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ปี 

1.นางจิรภรณ์  มั่นเศรษฐวิทย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
   3-1604-00010-58-9 

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

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วิทยาลัยครเูทพสตรี ลพบุร ี

2557 
2541 
2535 

2.นางเกสรี  ลัดเลยี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

   3-9105-00253-69-9 

ปร.ด.(การจัดการการศึกษา) 

ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย) 

ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วิทยาลัยครยูะลา 

2556 

2542 

2536 

3.นางสาวสุนิศา  ธรรมบัญชา 
อาจารย์ 
   3-9098-00999-40-6 

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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

2551 
2548 

4.นางสาวนวพร แซ่เลื่อง 

อาจารย ์

   9-9502-00171-66-2 

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

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลัยครยูะลา 

2539 

2533 

5.นางกรัณฑรักข์  วิทยอภิบาลกุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
   3-1604-00010-58-9 

วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) 
กศ.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

2553 
2549 

 

 3.2.3  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    
  

ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
เอก/โท/ตรี 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ปี 

1.นางจิรภรณ์  มั่นเศรษฐวิทย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

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

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2557 
2541 
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ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
เอก/โท/ตรี 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ปี 

   3-1604-00010-58-9  ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี 2535 
2.นางเกสรี  ลัดเลีย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

 3-9105-00253-69-9 

ปร.ด.(การจัดการการศึกษา) 

ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย) 

ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วิทยาลัยครูยะลา 

2556 

2542 

2536 

3.นางสาวสุนิศา  ธรรมบัญชา 
อาจารย์ 
     3-9098-00999-40-6 

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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2551 
2548 

4.นางสาวนวพร แซ่เลื่อง 

อาจารย์ 

   9-9502-00171-66-2 

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

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลัยครูยะลา 

2539 

2533 

5.นางกรัณฑรักข์  วิทยอภิบาลกุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   1-9599-00012-86-1 

วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ) 
กศ.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2553 
2549 

           
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
  ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คือ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูใน
สถานศึกษาที่เป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน 
ได้แก่ 

1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน  เป็นการเตรียมเพ่ือปฏิบัติการสอนจริง นักศึกษาจะมีส่วน
ร่วมกับสถานศึกษา ในการสังเกตการสอนและการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู และมีส่วนร่วมกับ สถานศึกษา
ในการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร การออกแบบ และทดลองสอนในชั้นเรียน 

2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอก ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา โดยอิสระควบคู่กับการนิเทศ การบูรณาการความรู้ในการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ นวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเอกได้อย่าง เหมาะสมกับ
ผู้เรียน การวัด และประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และผู้เรียน การจัดท าบันทึก และ
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รายงานผลการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน         การ
ปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา      

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์ก าหนดโดยเน้นงาน ที่นักศึกษาครูต้อง
ปฏิบัติจริง และเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาพร้อมที่จะเป็นผู้เริ่มต้น
วิชาชีพครูที่ดี คือ 
     4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตรและ
ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ 
        1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียน
การสอน และการวิจัยในชั้นเรียน 
        2) สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและประเมินผล
การเรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
        3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู้             
ที่อบอุ่น  มั่นคง ปลอดภัย 
        4) ตระหนักถึงคุณค่าของการน าแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอน 
การวัดและการประเมินผล  การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคลมีสมรรถภาพด้านคุณลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม และมี
จิตส านึกในการพัฒนาสังคม 

 
  4.2 ช่วงเวลา  

1. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    ปีการศึกษาที่  1 
2. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    ปีการศึกษาที่  2  
3. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3    ปีการศึกษาที่  3  
4. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4    ภาคการศึกษาท่ี  1     ปีการศึกษาที่  4 

     4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
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ปีการศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวนชั่วโมงและตารางสอน 
1 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2 หน่วยกิต 90 ชั่วโมง 

(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 
2 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2 หน่วยกิต 90 ชั่วโมง 

(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 
3 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 2 หน่วยกิต 90 ชั่วโมง 

(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 
4 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6 หน่วยกิต 290 ชั่วโมง 

(สอนไม่ต่ ากว่า 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จ านวน 18 สัปดาห์ 
เป็น 144 ชม. และปฏิบัติงานอ่ืนๆ อีก 146 ชม.) 
* ใช้ฐานคิดตามที่คุรุสภาก าหนดตามประกาศปี 2557 

4.4  กิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities) 
     กิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี ปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม ดังนี้ 
     1) กิจกรรมบังคับ ได้แก่ 
      (1)  กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบ าเพ็ญประโยชน์ ให้จัดเป็นประจ าทุก
ปีการศึกษา 
      (2)  กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ให้จัดในปีการศึกษาใดก็ได้ ดังต่อไปนี้ 
         ก. กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 
         ข. กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา 
         ค. กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และปลูกฝังความซี่อสัตย์สุจริต
และการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
         ง. กิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนารี/ ยุวกาชาด 
         จ. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ ป้องกันโรค และการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์โดย
ไม่มีความพร้อม 
         ฉ. กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง และกิจกรรมสภานักเรียน 
         ช. กิจกรรมการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา 



75 

 

 

     2) กิจกรรมเลือก สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมให้ผู้เรียน ดังต่อไปนี้ 
      (1)  กิจกรรมการพัฒนาตนสู่ความเป็นครู 
      (2)  กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
      (3)  กิจกรรมการบริการและร่วมมือกับชุมชน 
      (4)  กิจกรรมการเข้าร่วมการเสวนา สัมมนา อบรม ประชุมปฏิบัติการทางวิชาการ 
      (5)  กิจกรรมการปลูกฝังวินัยและความซื่อสัตย์ทางวิชาการ 
      (6)  กิจกรรมอ่ืนตามบริบทของสถาบันการศึกษา 

 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
     5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
 นักศึกษาชั้นปีที่  4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จะต้องได้รับการ
สร้างเสริมประสบการณ์ในการท าโครงการงาน และการท าวิจัย โดยมุ่งเน้นการท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และคุณภาพของผู้เรียน และผู้สอน ส าหรับน าไปประยุกต์ในการสอนสาขา
การศึกษาปฐมวัยต่อไป โดยก าหนดให้นักศึกษาท าวิจัยคนละ 1 เรื่อง 
 
     5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ท าโครงการงาน และ/หรือท าวิจัยในชั้นเรียนทางด้านการศึกษาปฐมวัย 
ขณะที่ท าการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เพ่ือให้มีผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

1) มีความสามารถในการท าวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานของการท าวิจัยในการปฏิบัติงาน
สอน และเพ่ือการศึกษาต่อ 

2) มีทักษะ และมีสมรรถนะในด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และผู้สอน 
 5.3 ช่วงเวลา  

ปีการศึกษาท่ี 1 
ปีการศึกษาท่ี 2 
ปีการศึกษาท่ี 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 4 

    5.4 จ านวนหน่วยกิต 
   3 (2-2-5)  
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    5.5 การเตรียมการ 
  มีการเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษา ซึ่ งมีการจัดท าโครงการวิจัยเบื้องต้นเป็นรายกลุ่ม 
ในชั้นปีที่ 2 ก่อนการท าการวิจัยเป็นรายบุคคลในชั้นปีที่ 3 มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการท าวิจัย 
ชั้นเรียน มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษาให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงาน
ทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานวิจัยให้ศึกษา 
       5.6  กระบวนการประเมินผล   
   ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน หรือวิจัย ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดย
อาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลาน าเสนอ
โปรแกรมและการท างานของระบบ โดยโครงงานวิจัยดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ในขั้นต้น  
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนิน
ชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1) การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษา
ในโครงการ เด็กยุคใหม่ใส่ใจจริยธรรม 
2) เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้เป็นวิถีชีวิต 
3) ส่งเสริมต้นแบบทางวัฒนธรรม และสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ขนบธรรมเนียมที่ดีงามในชั้นเรียน 

2. ตระหนักและส านึกในความเป็น
ไทย 

1) การจัดกิจกรรมสร้างคนดีสู่สังคม ปลูกฝังความรัก ความ
ศรัทธา และแรงบันดาลใจนักศึกษามีจิตส านึกรักความเป็นไทย 
2) เสริมสร้างแนวทางการประพฤติของเด็กไทยให้สื่อสัตย์ 
สุจริต มีจิตอาสาต่อสังคม สาธารณะ และท้องถิ่น 
3) ส่งเสริมให้มีการด าเนินชีวิตแบบทางสายกลาง มีความ
พอเพียงมี เหตุผลในการใช้ความรู้ ในการตัดสินใจอย่ าง
รอบคอบ 

3. มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลก
ทัศน์กว้างไกลเข้าใจและเห็นคุณค่า
ของตนเองผู้อ่ืน สังคมศิลปวัฒนธรรม
และธรรมชาติ 

1) การสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เกิด
ทักษะความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ต่าง ๆ ที่น าไปสู่การพัฒนา
ตน 
2) สร้างการพัฒนาแนวคิดในการเรียนรู้จากการสืบค้น  
แสวงหาความรู้ที่ทันสมัยในโลกปัจจุบัน 
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทั้งใน
รูปแบบรายบุคคล รวมกลุ่ ม  เ พ่ือการน าไปปรับ และ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการด าเนินชีวิต 

4. มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอด
ชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้
เกิดความหลากหลายโดยเพ่ิมกระบวนการคิด การวิเคราะห์
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

5. มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 1) การสอนโดยให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพ่ือการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในการสร้างประโยชน์ต่อสังคม 
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 คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
2) พัฒนาแนวคิดอย่างเป็นระบบ แบบองค์รวม  เข้าใจปัญหา 
แก้ปัญหาได้คิดวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ โดยใช้หลักเหตุผล
เพ่ือพัฒนาองค์กร สังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติในอนาคต 

6. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ  
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย
และสังคมโลก 

1) สร้างกระบวนการสอนแบบการท างานร่วมกันทั้งในฐานะ
ผู้น าหรือเป็นสมาชิก เพ่ือให้รู้จักการเคารพสิทธิของผู้อ่ืน มี
ความรับผิดชอบ บทบาท หน้าที่ ของตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน และ
รู้จักการเป็นพลเมืองที่ด ี
2) สนับสนุนการแสดงออก การให้ความคิดเห็นในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนา องค์กร และเสริมสร้างแนว
ทางการพัฒนาในรูปแบบจิตอาสา 

7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่า
ทัน 

1) จัดกิจกรรมการสอนโดยให้ผู้เรียนใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ สืบค้นแนวทางวิธีแก้ปัญหา 
ติดต่อสื่อสารพร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อเท็จจริงของข้อมูลที่สืบค้น 

8. ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1) การพัฒนาทักษะความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาอย่าง
ท่องแท้เ พ่ือให้สามารถสื่อสารได้อย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ 
2) จัดกรรมการรมเพ่ือเพ่ิมทักษะการน าภาษามาใช้ ในการ
สื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลายเพื่อการเข้าถึงข้อมูลที่
ถูกต้องเหมาะสม 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
     2.1.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

และสังคม 
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน 

อดทน มีระเบียบวินัย  
3) เคารพสิทธิและรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อื่น 
4) มีจิตอาสา หรือมีจิตส านึก

สาธารณะ 
5) มีความรัก ภูมิใจในความ

เป็นไทยศิลปวัฒนธรรมไทย  และ
เห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1) ก าหนดกฎเกณฑ์และ
ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการเรียน
การสอนร่วมกัน  เช่น  การเข้า
ห้องเรียน การส่งงาน และการ
อยู่ร่วมกันในหมู่คณะตลอดจน
การแต่งกายตามระเบียบของ 
มหาวิทยาลัย 

2) เน้นถึงความส าคัญของ
ความซื่อสัตย์ในงานค้นคว้า 
และตักเตือนนักศึกษาให้เห็น
ข้ อ เ สี ย ของกา รลอก เ ลี ย น
ผลงานของผู้ อ่ืน รวมถึงสอน
วิธีการที่ถูกต้อง ในการอ้างอิง
ผลงานของผู้อื่น 

3) ส่งเสริมให้นักศึกษา
ท างาน 

เพ่ือสาธารณะเป็นกลุ่ม   
จัดกิจกรรมร่ วมกับชุมชน/
องค์กรภายนอก 

4 )  ป ลู ก ฝั ง เ รื่ อ ง
ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

5) ประเมินจากกิจกรรม/โครงการ    
การจัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์การ
สอนในห้องเรียน การเปิด-ปิดสวิทซ์ไฟ  
เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ  
6) ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรัก และความภูมิใจในความเป็น
ไทย 

 
2.1.2  ด้านความรู้ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความรู้และความเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง 

2) สามารถวิเคราะห์ความรู้
อย่างเป็นระบบ 

3)  สามารถน าความรู้  ไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

4) สามารถบูรณาการความรู้
กับศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ ได้อย่าง
เหมาะสม 

1) ใ ช้ เ ท ค นิ ค ก า ร ส อ น ที่
หลากหลายโดยให้ความรู้ด้าน
หลักการ/ทฤษฎี และเน้นการ
ปฏิบัติ ตลอดจนการประยุกต์
ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
2) ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ ด้ วยตนเอง และ
น ามาแลก เปลี่ยนเรียนรู้กับ
เพ่ือน ๆ ในชั้นเรียน 
3) ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์  และแลกเปลี่ยน
แสดงความคิดเห็นในประเด็น
ต่าง ๆ ภายในชั้นเรียนโดยใช้
ห ลั ก ก า ร  แ ล ะ  ท ฤ ษ ฎี ที่
เกี่ยวข้อง 
4 )  จั ด ให้ มี การ เ รี ยนรู้ จ าก
สถานการณ์จริงโดยการเชิญ
วิทยากรบรรยายพิเศษ หรือ
ศึกษาดูงาน 
5)  ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือ
ป ฏิ บั ติ จ ริ ง โ ด ย ก า ร จั ด ท า
โครงการ 

1 )  ป ร ะ เ มิ น ผ ล จ า ก ก า ร ท า
แบบฝึกหัด การสอบ การท ารายงาน  
และการปฏิบัติงาน 
2) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น
ในการอภิปรายในชั้นเรียน 

3) ประเมินจากการน าเสนอผลงาน
หรือโครงการ 

4) ประเมินจากผลการจัด กิจกรรม
เสริมหลักสูตรต่าง ๆ  

 
2.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมิน

ทางเลือก  เสนอวิธีแก้ปัญหา และ
ตัดสินใจได้ อย่างเหมาะสม 

2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
เพ่ือสร้าง ประโยชน์ต่อตนเอง และ
สังคมได ้

3)  มีความสามารถในการ
ประเมินความรู้ ความสามารถของ
ตนเอง และก าหนด เป้าหมายใน
การพัฒนาตนเองได้ 

1)กระตุ้นให้นักศึกษาคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบจาก
สถานการณ์ต่าง ๆ หรือการท า
กรณีศึกษา 

2 )  ใ ห้ นั ก ศึ กษ าฝึ ก ใ ช้
ความคิดสร้างสรรค์น าเสนอ
เป็นงานเขียน และการฝึกพูด
ในโอกาสต่าง ๆ 

3)ให้นักศึกษามีโอกาสลง
มือปฏิบัติจริงโดยการจัดท า
โครงการ 

1) 1) ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย ให้
ศึกษา ค้นคว้า การเขียนรายงาน และ
แฟ้มสะสมงาน 

2) ประเมินจากความชัดเจนของ
ขั้นตอนในการคิดวิเคราะห์หรือรายงาน
การวิเคราะห์วิจารณ์กรณีศึกษา  หรือ
การทดสอบโดยใช้การสอบกลางภาค 
และปลายภาค โดยข้ อสอบมี การ
วิเคราะห์แนวคิด 

3) ประเมินจากผลงานในเชิง
แนวคิดสร้างสรรค์ 

 
2.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความเป็นผู้น า ผู้ตามและกล้า
คิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
2) มีความสามารถในการปรับตัว  
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่ า ง
เหมาะสม 
3) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ใน
การเป็นพลเมืองที่ดี และสามารถ
เป็นที่พ่ึงของตนเอง และสังคมได้ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการ
ส อ น ที่ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ เ กิ ด
บรรยากาศการท างานเป็นกลุ่ม 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการ
ส อ น ที่ เ น้ น ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในชั้น
เรียน 
3) ความส าคัญขอความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 

4)  ให้นักศึกษามีโอกาส
ท าโครงการที่มีประโยชน์ต่อ
สังคม 

1) ประเมินผลงานจากการท างานกลุ่ม 
การน า เสนองานตามกลุ่ มที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 
2)  การสังเกตพฤติกรรมจากการมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ในชั้นเรียน  
3)  สังเกตการท างานร่วมกันของ
นักศึกษาในห้องเรียนในการร่วมกลุ่ม 
4)  ประเมินจากการท ากิจกรรมของ
โครงการ 
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2.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) มีทักษะการใช้ภาษาในการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

1) 2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

2) 3) มีทักษะในการคิดวิ เคราะห์ เชิ ง
คณิตศาสตร์ และสถิติ เก็บรวบรวม
ข้อมูลและน าเสนอข้อมูล 

1)  จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน
ได้ใช้การสื่อสารทั้งการพูด 
การฟัง การเขียนระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้สอน และบุคคลอื่น 
2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเลือก และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร ได้หลากหลายรูปแบบ 
3) จัดประสบการณ์ให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ในสถานการณ์ที่ต้องใช้การ
ค้นคว้า  วิเคราะห์ข้อมูล  และ
น าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

1)  ประเมินจากการน าเสนอ  
ความคิด การรายงาน 
2) ประเมินผลงานตามกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอน 
3) ประเมินจากการวิเคราะห์
ข้ อมู ลการท า ร ายงาน  และ
กิจกรรมในห้องเรียน 
 
 

 
2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   

 2.2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) รัก ศรัทธา และภูมิใจในวิชาชีพครู มี
จิตวิญญาณ และอุดมการณ์ความเป็น
ครู และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู  
2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอด
กลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบ และ
ซื่อสัตย์ต่องาน  ที่ได้รับมอบหมายทั้ง
ด้านวิชาการและวิชาชีพ  และสามารถ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติ
ต น  เ ป็ น แ บ บ อ ย่ า ง ที่ ดี แ ก่ ศิ ษ ย์  

1) ผู้สอนทุกคนต้องประพฤติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพ่ือ
ปลูกฝังแบบอย่างในการครองตน
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ แลประพฤติ 
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่
ถูกต้อง 
2) ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรก 
คุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยา 
บรรณวิชาชีพครู  การปฏิบัติตน
ของครูในสังคมพหุวัฒนธรรมโดย
ใช้ กรณีตัวอย่างที่เป็นประเด็น

1) ประเมินระหว่างเรียนในทุก
รายวิชา  ด้วยวิธีการประเมินที่
หลากหลาย เช่น ผู้เรียนประเมิน
ตนเอง กลุ่มเพ่ือนประเมิน และ
ประเมินโดยผู้สอน  โดยใช้การ
สังเกต สัมภาษณ์ การสะท้อน
ผลงาน เป็นต้น 
2) ประเมินจากการจัดกิจกรรม 
เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม 
จริยธรรม ในลักษณะของการ
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และ
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน   
3) มีค่านิยม และคุณลักษณะเป็น
ประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และ
ให้เกียรติคนอ่ืน มีความสามัคคีและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและ
ปัญญาในการด า เนินชีวิต และการ
ตัดสินใจ  
4) มีความกล้าหาญ และแสดงออกทาง
คุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย 
จัดการ และคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรม
จริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสม
กั บ สั ง ค ม  ก า ร ท า ง า น  แ ล ะ
สภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ 
เหตุผล และใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม 
บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของ
ผู้อ่ืน และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม 
มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใส
ของสังคม และประเทศชาติ ต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่ น  และความไม่
ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการ
ลอกเลียนผลงาน 
 

วิพากษ์ในสื่อสังคมออนไลน์หรือ
สื่ออ่ืน ๆ 
3 )  ผู้ ส อนทุ กคนต้ อ ง ใ ช้ ก า ร
วิ เคราะห์ประเด็นวิกฤตด้าน
คุณธรรม จริยธรรมของสังคม
เชื่อมโยงกับบทบาทของครูที่ควร
จะเป็นโดยใช้การอภิปราย และ
ร่วมกันสรุป 
4) ก าหนดวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือ
เป็นการปลูกฝังให้นักศึกษา มี
ระเบียบวินัย  โดยการเน้นการ
เ ข้ า ห้ อ ง เ รี ย น ใ ห้ ต ร ง เ ว ล า  
ตลอดจนการแต่งกายที่ เป็นไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง  สถาบัน และสังคม  
เคารพสิทธิ  และรับ ฟังความ
คิดเห็นของผู้ อ่ืน และมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต  จากการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ผู้ ส อ น จั ด ขึ้ น โ ด ย เ น้ น ก า ร
ปฏิบัติการ 
5) จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู
ที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ ทั้ง
ระหว่างผู้ เรียน และแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
6) มีการจัดกิจกรรมส่ ง เสริม
คุณธรรม จริยธรรม  ยกย่อง

เขียนทบทวนงาน (after action 
review) 
3) ประเมินจากพฤติกรรมในชั้น
เรียน การร่วมกิจกรรม การแต่ง
ก า ย  แ ล ะ ก า ร ส่ ง ง า น ต า ม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
4) ประเมินจากการเข้ าร่ วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครู และ
การน าเสนองานของนักศึกษา 
5) ประเมินจากการเข้ าร่ ว ม
กิจกรรมของหลักสูตร 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
นั ก ศึ ก ษ า ที่ ป ฏิ บั ติ ต น เ ป็ น
แบบอย่าง  รวมทั้งการยกย่อง
พฤติกรรมที่ พึงประสงค์ ในชั้น
เรียน  

 

 2.2.2  ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด 

ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู 
อาทิ ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู  ปรัชญา
ความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการ
เรียนรู้  และช่วยเหลือ แก้ ไขปัญหา 
ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียน  หลักสูตร และ
วิทยาการการจัดการเรียนรู้  นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
การศึกษา และการเรียนรู้ การวัดประเมิน
การศึกษา และการเรียนรู้ การวิจัยและ
การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
และภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู  
ทักษะการนิเทศ และการสอนงาน ทักษะ
เทคโนโลยี และดิจิทัล ทักษะการท างาน
วิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือ
สร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษท่ี 21 มี
ความรู้  ความเข้าใจในการบูรณาการ
ความรู้กับการปฏิบัติจริง และการบูรณา

1 )  จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อน ที่
หลากหลายรูปแบบที่ เน้นทั้ ง 
ทฤษฎี  และการปฏิบัติ งานใน
สภาพแวดล้อมจริง และเทคนิค
อ่ืน ๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เชน่ 
การเรียนรู้แบบสืบสอบ  การ
เรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้
แบบโครงงาน  การเรียนรู้แบบ
ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น  และต้อง
มีการบูรณาการการใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ 
2 )  ทบทวนวรรณกรร ม ทา ง
วิ ช าชี พครู ทั้ ง ใ นอดี ต  คว าม
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ในสมัยปัจจุบัน
แ ล ะ แ น ว โ น้ ม ข อ ง ก า ร
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 
3) จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู
เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

ประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
เพ่ือให้ครอบคลุมการประเมิน
ด้านความรู้  ดังนี้ 
1) การทดสอบย่อย 
2) การทดสอบกลางภาคและ
ปลายภาคการศึกษา 
3) การประเมินผลที่หลากหลาย
ตรงตามสภาพจริง  ดังต่อไปนี้ 
   - ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมการเรียน การท างาน
ตามสภาพจริง 
   - ประเมินจากการสะท้อน
ผลงาน 
   - ประเมินผลจากกลุ่มเพื่อน 
  - ประเมินผลจากการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 
  - ประเมินผลจากการน าเสนอ
ชิ้นงาน หรือรายงานการค้นคว้า 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
การข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการ
ส อ น ( TechnologicalPedagogical 
Content Knowledge : TPACK)  การ
สอนแบบบู รณากา รคว าม รู้ ท า ง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทาง
วิศวกรรม และคณิตศาสตร์  (Science 
TechnologyEngineeringand 
Mathematics Education : STEM) 
ชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้  (Professional 
Learning Community :PLC) แ ล ะ มี
ความรู้ในการประยุกต์ใช้  
2) มีความรอบรู้ ในหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี  เนื้ อหาวิ ชาที่ สอน สามารถ
วิเคราะห์ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่สอน
อย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้า
ด้านวิทยาการ และน าไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้ 
และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชา
การศึ กษาปฐมวั ย  คื อ  ผู้ เ รี ย น มี
ความร ูความเขาใจในแนวคิด ปรัชญา
การศึกษาและจิตวิทยาเพ่ือพัฒนาเด็ก
เ ล็ ก  ก า ร จั ด ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ก า ร
เรียนร ูเพ่ือพัฒนาผูเรียนทั้งดานรางกาย 
จิตใจ อารมณสังคม และสติปญญา 
การวิจัยและ พัฒนานวัตกรรม รวมทั้ง
สื่อเทคโนโลยีและการวัดประเมินผล
เ พ่ือการเรียนรู ส าหรับเด็กปฐมวัย 

4) เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งใน
และนอกห้องเรียนทั้งแหล่งเรียนรู้
ออนไลน์ส าคัญ ๆ ทางการศึกษา
แ ล ะ แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ที่ เ ป็ น
สถานศึกษาโดยบูรณาการ การ
ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษาเป็น
ประจ าทุ กปี  (work integrate 
learning) 
5 ) เ ชิ ญ ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ที่ มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากร 
6 ) ก า ร เ รี ย น รู้ ผ่ า น
กระบวนการวิจัย เช่น การศึกษา
ค้นคว้าข้อมูล  การท าโครงงาน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
โภชนาการและ  การจัดโภชนาการ
ส าหรับเด็ก ความรวมมือกับครอบครัว 
ชุมชนและผูปกครอง เพ่ือใหผูเรียนมี
พัฒนาการรอบดาน และสมดุล สนใจ
เรียนรู้และก ากับตัวเองใหท าสิ่งตางๆ ที่
เหมาะสมตามชวงวัยไดส าเร็จ 

3)  มีความรู้  เข้าใจชีวิต เข้าใจ
ชุมชน เข้าใจโลก และการอยู่ร่วมกันบน
พ้ืนฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
สามารถเผชิญ และเท่ าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน า
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต และพัฒนา
ตน พัฒนางาน และพัฒนาผู้เรียน  

4) มีความรู้และความสามารถในการ
ใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารตามมาตรฐาน  

5) ตระหนักรู้  เห็นคุณค่า และ
ความส าคัญของศาสตร์ประราชาเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและน ามาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาตนเอง พัฒนาผู้เรียน พัฒนา
งาน และพัฒนาชุมชน 
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2.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และ
ประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้ เท่า
ทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้  มีส านึกสากล 
สามารถเผชิญ และก้าวทันกับการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น โ ล ก ยุ ค ดิ จิ ทั ล 
เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม(Platform) 
และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหา 
และพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดย
ค านึงถึงความรู้  หลักการทางทฤษฎี 
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ  ค่ านิยม 
แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  
บรรทัดฐานทางสังคม และผลกระทบที่
อาจเกิดข้ึน 
2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางาน
อย่างสร้างสรรค์ 

    3)สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการ
ท า วิ จั ย แล ะส ร้ า งห รื อ ร่ ว ม ส ร้ า ง
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้าง
หรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการ
ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

 

1) กา ร เ รี ย น รู้ ผ่ า น วิ ธี ส อน ที่
ส่งเสริมการคิดวิ เคราะห์   คิด
สังเคราะห์  คิดประเมินค่า  และ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยจัดให้ 
มีกิจกรรมในลักษณะ ต่าง ๆ  
เช่น  การอภิปรายกลุ่ม การคิด
วิ เคราะห์   หรื อแก้ปัญหาใน
สถานการณ์จ าลอง  กิจกรรมการ  
แก้ปัญหากิจกรรมการ วิเคราะห์
จากการมองต่างมุมโดยใช้สื่ อ
เทคโน โลยี ส ารสน เทศอย่ า ง
เหมาะสม 
2) การเรียนรู้ผ่านกระบวน การ
วิจัย เช่น การศึกษาค้นคว้าข้อมูล
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การใช้สื่อ
เทคโนโลยี  การท าโครงงาน  
และการท าวิจัยในชั้นเรียน 
3) การเรียนรู้จากประสบการณ์ 
ตรง  เช่น  กิจกรรมฝึกปฏิบัติ      
การฝึกทักษะการ สังเกตพฤติ 
กรรมผู้เรียน การสังเกตการสอน  
การสัมภาษณ์หรือพูดคุยกับผู้มี
ประสบการณ์ การสอนในชั้น
เรียน 

1) ป ร ะ เ มิ น จ ากผล ง าน ก า ร
อภิปรายกลุ่ม  การคิดวิเคราะห์  
หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์
จ าลอง  กจิกรรมการแก้ปัญหา 
กิจกรรมการวิเคราะห์จากการ
มอง ต่างมุม 
 2) ประเมินความสามารถทาง 
ปัญญาทั้งการคิดที่เป็นนามธรรม
และการแสดงออกท่ีเป็นรูปธรรม  
เช่น  จากกระบวนการท างานของ
นักศึกษากระบวนการคิด  การสื่อ
ความคิด  ความเข้าใจ    
ความคิดสร้างสรรค์ของผลงาน 
3) วัดและประเมินจากผลการ  
ท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่  
การน าเสนอผลงานการวิจัย 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
4) การท า วิ จั ย เ พ่ือสร้ า งองค์  
ความรู้ใหม่ (Research-based  
learning) 

 

 

 

 

2.2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึก
ของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ และทางสังคม 

2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็น
ที ม  เ ป็ น ผู้ น า  แ ล ะ ผู้ ต า ม ที่ ดี  มี
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน 
ผู้ปกครอง และคนในชุมชน มีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และ
ต่อส่วนรวม สามารถช่วยเหลือ และ
แก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่ม
ได้อย่างสร้างสรรค ์

4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการ และ
วิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญ
ทางจริ ยธรรมสามารถชี้ น า  และ

1) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมี 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนกับ
ผู้ เรียน ผู้ เรียนกับผู้สอน และ
ผู้เรียนกับสังคม 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ใช้กระบวนการกลุ่มเพ่ือการ
เรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ และ
ความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่ 
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นการลงปฏิบัติ ในพ้ืนที่ ใน
สถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ และ
ฝึกปฏิบัติจริง 
4) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการรับผิดชอบ และมี    
ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี ใ น สั ง ค ม พ หุ
วัฒนธรรม โดยการเรียนแบบ 

1) ประเมินจากพฤติกรรม และ 
การแสดงออกของนักศึกษา  
ในการน าเสนอรายงานกลุ่ม 
และจากการปฏิบัติกิจกรรม  
2) วัดและประเมินจากผลงาน 
  - การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
    ผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับ 
    ผู้สอนและผู้เรียนกับสังคม 
  - การจัดกิจกรรมการเรียนการ  
    สอนที่ใช้กระบวนการกลุ่ม 
    การจัดกิจกรรมการเรียนการ 
    สอนที่เน้นการลงปฏิบัติใน  
    พ้ืนที่  ในสถานศึกษา   
  - การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี 
    ส่วนร่วมในการรับผิดชอบ 
    และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคม 
    พหุวัฒนธรรม โดยการเรียน 
    แบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา 
ชุมชน และสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

 

มีส่วนร่วมปฏิบัติการ 
(Participative learning   
through action) 
5) ก าหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วม 
กิจกรรมเสริมความเป็นครู 
ตลอดหลักสูตร 

  - ผลงานจากการเรียนแบบ 
   ร่วมมือ 
3) วัดและประเมินจากผลงาน  
กลุ่ม และการเป็นผู้น าในการ    
อภิปรายซักถาม 

 

2.2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ 
หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
และถูกต้อง 
2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง 
บุ ค ค ล ใ น ชุ ม ช น แ ล ะสั ง ค ม  แ ล ะ
ผู้ เ กี่ ยวข้องกลุ่ มต่ า ง  ๆ  ได้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การ
สื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการ
น าเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารและนวัตกรรม
ต่างๆ ที่เหมาะสม 

3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่ง
ก า ร เ รี ย น รู้ ต่ า ง  ๆ  ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้  

1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ในรายวิชาต่าง ๆ โดยให้ผู้เรียนมี
การใช้ภาษาเพ่ือการ สื่อสาร  
การติดต่อสื่อสาร ทั้งระดับบุคคล 
และกลุ่มคน   โดยได้สืบค้น 
วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน 
การแลกเปลี่ยนข้อมูล วิเคราะห์
สถานการณ์ ทั้งสถานการณ์จริง  
สถานการณ์จ าลอง และน าเสนอ
การแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่
หลากหลายรูปแบบ และวิธีการ 
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสน 
เทศในหลายสถานการณ์ 

1) ประเมินผลจากการน าเสนอ
งานของนักศึกษาโดยการสังเกต
ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ตัวเลข การน าเสนอเชิงสถิติ และ
ประเมินทักษะการพูดการเขียน 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) ใช้การทดสอบที่สอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
3) วัดและประเมินจากผลงาน
การสืบค้น และการน าเสนอ 
รายงานประเด็นส าคัญโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
การจัดการเรียนรู้  การท างาน การ
ประชุม การจัดการ และการสืบค้น
ข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูล
และสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีใน
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนัก
ถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน 

 

2.2.6  ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความ
เชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การ
ออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการ
เรียนการสอน สื่อ และเทคโนโลยีการ
สื่อสาร การวัด และประเมินผู้ เรียน 
การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการ
เรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน
และนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้
แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพ
บริบทที่ต่างกันของผู้เรียน และพ้ืนที่ 
2)  สามารถในการน าความรู้ ท า ง
จิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล ออกแบบกิจกรรม กา
จัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และ
กลไกการช่วยเหลือ แก้ไข และส่งเสริม
พัฒนาผู้ เ รี ย นที่ ต อบสนองความ

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ เน้นหลักการน าความรู้ด้ าน   
ต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการออกแบบ
การเรียนการสอน และปฏิบัติการ
จ ริ ง ทั้ ง ใ น ห้ อ ง เ รี ย น  แ ล ะ
ห้องทดลองปฏิบัติการสอนสอน 
2) การเรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง เช่น การศึกษากรณี ตัวอย่าง
จากห้องเรียน การสังเกต การ
สอนแบบต่ า ง  ๆ  การสั ง เกต
พฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง ผู้ เ รี ย น  ก า ร
สั มภาษณ์  หรื อ พูดคุ ยกับผู้ มี
ประสบการณ์ การท า แผนการ
สอน การผลิตสื่อประกอบการ
สอน การทดลองสอน การท าวิจัย
ในชั้นเรียน การประเมินผู้เรียน

1) ประเมินผลงานการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้และการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้  ที่สอด 
คล้องกับหลักสูตร และพัฒนา 
การตามวัยของนักเรียน 
2) สั ง เกตพฤติกรรมการสอน  
และการสะท้ อนความคิด ใน
ห้องเรียน และสังเกตพฤติกรรม 
การสอนระหว่างทดลองสอน ใน
สถานศึกษาเปรียบเทียบแผนการ
สอน สื่อการเรียนที่ท าส่งกับการ
ปฏิบัติจริงในห้องเรียน 
3) ประมวลพฤติกรรมการสอน 
และทักษะการสอนของนักศึกษา 
จากบุคคลที่เก่ียวข้อง  เช่น จาก
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
ต้องการ ความสนใจ ความถนัด และ
ศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ทั้ งผู้ เรียนปกติและ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
หรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ 
3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการ
เ รี ย น รู้ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ไ ด้ เ รี ย น รู้ จ า ก
ประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือ
ปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์
จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การ
ท า ง า น  ก า ร จั ด ก า ร  ก า ร เ ผ ชิ ญ
สถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิด
เป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างาน
กับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม 
สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้ เ พ่ือ
ป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วย
ความความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและ
รับผิดชอบต่อผู้ เรียนโดยยึดผู้ เรียน
ส าคัญที่สุด 
4 )  ส ร้ า ง บ ร ร ย า ก า ศ  แ ล ะ จั ด
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่ง
วิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษา
เพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการ
ประสานงานและสร้างความร่วมมือกับ
บิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลใน
ชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวก
และร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความ

และการจัดแหล่งประสบการณ์
การ เรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
3) การเรียนรู้รูปแบบการสอน
ส มั ย ใ ห ม่ ที่ พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ใ น
ศตวรรษที่21 และหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง  จากต้นแบบ
ในสื่อประเภทต่าง ๆ พร้อมทั้ง
การวิพากษ์จุดเด่น จุดด้อยของ
วิธีการต่าง ๆ 

นักเรียน ครูประจ าชั้น  ครูพ่ีเลี้ยง  
เพ่ือน ผู้บริหารโรงเรียน 
4) ประเมินจากผลการฝึกปฏิบัติ 
วิชาชีพครูทั้งระหว่างเรียน    
การสอนเต็มเวลา 
5) ประเมินจากการเข้าร่วม 
กิจกรรมเสริมทักษะความเป็นครู 
และของสาขาวิชา 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
รอบรู้ มีปัญญารู้คิด และเกิดการใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 
5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่  21 เช่น 
ทักษะการเรียนรู้  ทักษะการรู้ เรื่อง 
ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการ
ท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และ
การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน า
ทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
เ พ่ือพัฒนาผู้ เรียน และการพัฒนา
ตนเอง 

 
3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping)  
 แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุไว้ในหมวดที่ 4 
ข้อ 2)  โดยระบุเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง 
    3.1  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

 3.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ สังคม 
 2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย  
 3) คารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 4) มีจิตอาสา หรือมีจิตส านึกสาธารณะ 
 5) มีความรัก ภูมิใจในความเป็นไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย  และเห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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3.1.2 ด้านความรู้ 
1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2) สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
3) สามารถน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
4) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

  3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือกเสนอวิธีแก้ปัญหาและตัดสินใจได้ อย่างเหมาะสม 
2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 

 3) มีความสามารถในการประเมินความรู้ ความสามารถของตนเองและก าหนดเป้าหมายใน
การพัฒนาตนเองได้ 

 3.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีความเป็นผู้น า ผู้ตามและกล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
2) มีความสามารถในการปรับตัว ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
3) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดี และสามารถเป็นที่พ่ึงของตนเอง

และสังคมได ้
3.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

1) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

 3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ  เก็บรวบรวมข้อมูลและน าเสนอ
ข้อมูล 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิขาศึกษาทั่วไป  
 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

5100136 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                   
5100137 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ                   
5100138 การใชภ้าษาอังกฤษและการสื่อสาร                   
5100139 ภาษาอังกฤษเพ่ือพฒันาวิชาชพี                   
5100140 สนุทรียะ                   
5100141 การสร้างเสริมและดูแลสขุภาวะ                   
5100142 การคิดเชงิเหตุผล                   
5100143 ทกัษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชวีติและอาชพี                   
5100144 พลเมืองที่เข้มแข็ง                   
5100145 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาทอ้งถ่ิน                   

 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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3.  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)   
    3.1  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

 3.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                    1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
                    2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องาน       
ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน   
                    3) มีค่านิยม และคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน มีความ
สามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิต และการตัดสินใจ  
                    4) มีความกล้าหาญ และแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ และคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างาน และสภาพแวดล้อม โดยอาศัย
หลักการ เหตุผล และใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืน และประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคม และประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และความไม่
ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน  
           3.1.2 ด้านความรู้ 

             1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู  อาทิ 
ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้ และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียน  
หลักสูตร และวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารการศึกษา และ
การเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษา และการเรียนรู้ การวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และ
ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยี และดิจิทัล ทักษะการท างาน
วิจัย และวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณา
การความรู้กับการปฏิบัติจริง และการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน(Technological 
Pedagogical Content Knowledge : TPACK)  การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์  ( Science Technology Engineering and Mathematics 
Education : STEM) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community :PLC) และมีความรู้ในการ
ประยุกต์ใช้  
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    2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ และ
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการ และน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้ และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย คือ ผู้เรียนมีความร ูความเขาใจในแนวคิด ปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาเพ่ือพัฒนาเด็กเล็ก 
การจัดประสบการณการเรียนร ูเพ่ือพัฒนาผูเรียนทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณสังคม และสติปญญา การวิจัยและ 
พัฒนานวัตกรรม รวมทั้งสื่อเทคโนโลยีและการวัดประเมินผลเพ่ือการเรียนรูส าหรับเด็กปฐมวัย โภชนาการและ 
การจัดโภชนาการส าหรับเด็ก ความรวมมือกับครอบครัว ชุมชนและผูปกครอง เพ่ือใหผูเรียนมีพัฒนาการรอบ     
ดาน และสมดุล สนใจเรียนรู้และก ากับตัวเองใหท าสิ่งตางๆ ที่เหมาะสมตามชวงวัยไดส าเร็จ 

     3)  มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม สามารถเผชิญ และเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต และพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาผู้เรียน  

     4) มีความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน  

     5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่า และความส าคัญของศาสตร์ประราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาผู้เรียน พัฒนางาน และพัฒนาชุมชน 
 

3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
    1)คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่

หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญ และก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลก
ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม(Platform)และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัย
แก้ปัญหา และพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
ค่านิยม แนวคิด นโยบาย และยุทธศาสตร์ชาติ  บรรทัดฐานทางสังคม และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

     2) สามารถคิดริเริ่ม และพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
               3)สร้าง และประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัย  และสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้
แก่ชุมชน และสังคม 
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   3.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       1) เข้าใจ และใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ

ทางสังคม 
      2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 

ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
      3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ

ช่วยเหลือ และแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
      4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการ และวิชาชีพ มีความเข้มแข็ง และกล้าหาญทางจริยธรรมสามารถ

ชี้น า และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
    3.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

        1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เพ่ือ
เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

       2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดย
ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม 

       3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างาน การ
ประชุม การจัดการ และการสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับ และส่งข้อมูล และสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีใน
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล และสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน 

            3.1.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  
                    1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระ 
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ และเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัด และประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน 
การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน และนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสม
กับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียน และพ้ืนที่ 
  2) สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ
กิจกรรม กาจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไข และส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนที่
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้ง
ผู้เรียนปกติ และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ 
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  3) จัดกิจกรรม และออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้ผ่าน
การลงมือปฏิบัติ และการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้ และคุณธรรม
จริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัย 
และรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 
  4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาทั้งใน และนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้  มีความสามารถในการประสานงานและสร้างความ
ร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวก และร่วมมือกันพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิด และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 
      5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะ
การรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทักษะ
เทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าทักษะเหล่านี้มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาตนเอง
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู ้

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

1100101   ภาษาเพื่อการสื่อสาร                         

1100102  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                         

1100203  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                         

1100304  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3                         

1100405  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4                         
1101101   คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 
และจิตวญิญาณความเป็นคร ู                         

1102101  การพัฒนาหลักสูตร                         
1102202  วิทยาการจัดการเรยีนรู้ 1                         
1102203  วิทยาการจัดการเรยีนรู้ 2                         
1102404   คุรุนิพนธ์                         

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู ้

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

 
 

1103101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการสื่อสารการศึกษาและการ 
เรียนรู ้

                        

1104201 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้                         
1104302 การวิจัยและพฒันานวตักรรมการ 
เรียนรู ้                         

1105101 จิตวิทยาส าหรับคร ู                         
1106201 การบริหารการศึกษาและการ 
ประกันคณุภาพการศึกษา                         

1106201 การบริหารการศึกษาและการ 
ประกันคณุภาพการศึกษา                         

1107103 สมองกับการเรียนรู้ส าหรับเด็ก                         
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู ้

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ปฐมวัย 
1107101 การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสรมิการ 
เรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย                         

1107102 การพัฒนาสุขภาวะและความ 
ปลอดภัยส าหรับเด็กปฐมวัย                         

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
1107208 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อม 
ทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวยั                         

1107104 การจัดกิจกรรมทางภาษาและการ 
สื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัย                         

1107105 การจัดกิจกรรมความฉลาดทาง 
อารมณ์และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย                         

1107106 การช่วยเหลือพัฒนาเดก็ปฐมวัยที่ม ี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ                         
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู ้

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

1107209 การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับ 
การศึกษาปฐมวัย                         

1107207 ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหว 
ส าหรับเด็กปฐมวยั                         

1107314  การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร ์
และคณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก 
ปฐมวัย 

                        

 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

1107314  การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร ์
และคณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก 
ปฐมวัย 

                        

1107313   การจัดกิจกรรมการเลน่เพื่อการ 
เรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย                         
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู ้

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

1107317  การจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ 
แบบบูรณาการส าหรับเด็กอาย ุ
3-6 ปี 

                        

1107318  การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิการ 
เรียนรู้ ส าหรับเด็กกลุ่มเปา้หมาย 
เฉพาะ 

                        

1107210  สื่อและของเล่นส าหรบัเด็กปฐมวัย                         
1107211  วรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย                         
1107315  การจัดกิจกรรมส่งเสรมิทักษะการ 
คิดส าหรับเด็กปฐมวัย                         

1107316  การมีส่วนร่วมของครอบครัวและ 
ชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย                         

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
1107420  สัมมนาปญัหาและแนวโน้มในการ                         
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู ้

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ 
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ข้อ
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ข้อ
3 
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ข้อ 
5 

ข้อ 
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ข้อ
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ข้อ 
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

ข้อ
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ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

พัฒนาการศึกษาปฐมวัยในอนาคต 
1107421 การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนา 

นวัตกรรม                         

1107319 การจัดการศึกษาปฐมวยัเชิงพื้นที่                         
 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา ด าเนินการดังนี้ 
   2.1.1.1 แต่งตั้งกรรมการทวนสอบจากสาขาวิชา เพ่ือตรวจสอบรายละเอียด

ของรายวิชา 
   2.1.1.2 คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตาม

แผนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 
   2.1.1.3 นักศึกษาประเมินการเรียน การสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ 

ตามท่ีหลักสูตรก าหนดและรายงานผล 
  2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

         2.1.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบจากสาขาวิชา และผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายใน และ/หรือภายนอกที่เก่ียวข้อง          

2.1.2.2 ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ตรวจสอบ ผลการเรียนตามเกณฑ์
มาตรฐาน คุณวุฒิ และรายงานผล 
         2.1.2.2 โรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่นักศึกษาในสาขาวิชา ไป
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประเมินนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ การประเมินผลการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา

แต่ละสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามท่ีคุรุสภาก าหนด 
 2. ส ารวจภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต โดยใช้แบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ 

  3. ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยการสัมภาษณ์ หรือใช้แบบสอบถาม 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

  1. มีความประพฤติดี 
  2. สอบได้ในรายวิชาต่างๆครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัย 
ก าหนดให้มีการเรียนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 
  3. ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
 4. หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่น้อย 6 ภาคการศึกษาปกติส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่น้อย 14 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่น้อย 8 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนเต็มเวลาและไม่น้อย 17 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตร
ปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่น้อย 10 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่น้อย 20 ภาคการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

5. หลักสูตรปริญญาตรี  (4 ปี) ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนเต็ม และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี              
(5 ปี) ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษา และไม่เกิน 15 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่
เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา 
และไม่เกิน 18 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 
 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  เพ่ือแนะน ามหาวิทยาลัย ให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับนโย

บายของมหาวิทยาลัย คณะ ความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม หน้าที่ของครูด้านการเรียนการสอน 
การวัดผล และประเมินผล จรรยาบรรณการท าวิจัย และการท าผลงานทางวิชาการ   

1.2 การจัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดการเรียน
การสอน 

1.3 การก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการสอนของอาจารย์ในหลักสูตร 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  
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 2.1 การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้  การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทาง
วิชาการ  

2.1.2 ศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  
การวัดและการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ 
                 2.1.3 ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้อาจารย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 
ด้านการจัด การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ
ระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร 
 
 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  
      2.2.1 พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการ และวิชาชีพ และต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ด้าน

การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการท าผลงานเพื่อก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 
                2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนา และดูงานทาง
วิชาการ และวิชาชีพในสถานศึกษาหรือองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  
                 2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิต และการน าเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ  
ในการประชุมวิชาการท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 

 
 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน  
การบริหารหลักสูตรด าเนินงานในรูปคณะกรรมการ ซึ่งท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการบริหาร

จัดการด้านวิชาการ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนตามหลักสูตร อ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้เรียน ประสานกับมหาวิทยาลัย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และมีการ
ด าเนินงานดังนี้ 
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เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 

1. ย ก ร ะ ดั บ ม า ต ร ฐ า น
คุณภาพหลั กสู ต ร  แล ะ
พัฒนาหลักสูตรให้ก้าวทัน
กระแสความเปลี่ยนแปลง
โดยมีบุคลากรผู้สอน ที่เป็น
ผู้น าด้านการพัฒนา องค์
ความรู้ และสามารถผลิต
บุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ  
ที่ตรงต่อความต้องการของ
สถานศึกษา 
 

1. จัดหลักสูตรให้มีความสอดคล้อง
กับมาตรฐานวิชาชีพครู ตามท่ีคุรุสภา
ก าหนด 
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดย
มีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร 
ทุก ๆ 4 ปี 
3. ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิ
ไม่ต่ ากว่าปริญญาโทในสาขาทาง
การศึกษา หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
4. ส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ให้ไปศึกษาดูงานในหลักสูตรหรือ
วิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ 
5 .ส า ร ว จคว ามต้ อ ง ก ารคว าม 
รู้ ทักษะของนักศึกษา เพ่ือน ามา
พัฒนาหลักสูตร 
6. ส ารวจความพึงพอใจบัณฑิตจาก
ผู้ใช้บัณฑิต 

1. หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงได้กับ
มาตรฐานที่ คุ รุ สภาก าหนด ความ
ทันสมัย และมีการปรับปรุงสม่ าเสมอ 
2. มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่าง
น้อย 1 ครั้ง ใน 5 ปี   
3. มีจ านวนอาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิไม่
ต่ า ก ว่ า ป ริ ญ ญ า โ ท ใ น ส า ข า ท า ง
การศึกษา หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 90 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาดูงาน
เพ่ือการพัฒนาหลักสูตร หรือวิชาการที่
เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 2 ปี 
5 . มีการน าผลการประเมินผลการ
ส ารวจความต้องการความรู้ ทักษะของ
บัณฑิตมาปรับปรุงหลักสูตร  
6. มีการน าผลการประเมินความพึง
พอ ใ จบัณฑิ ต จ ากผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ม า
ปรับปรุงหลักสูตร 

2. ส่งเสริมการเรียนรู้การ
สอนเชิงรุก กระตุ้นให้เกิด
ความใฝ่รู้ เสริมสร้างการคิด
วิเคราะห์ เน้นประสบการณ์
จริง เพ่ือการแก้ไขปัญหา 
และพัฒนาการเรียนการ
สอน  

1 .จัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.จัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ภาคปฏิบัติ มีแนวทางการเรียนรู้
หรือกิจกรรมประจ าวิชาให้นักศึกษา
เรียนรู้ประสบการณ์การท างานใน
สาขาวิชาชีพครู  

1. มีแผนการสอน และสื่อการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. มีจ านวนวิชาเรียนที่ มีภาคป ฏิ บั ติ
วิชาชีพครู มากกว่า 1 รายวิชา  
 
 

3. ประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
 

1 . ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร โ ด ย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ ง
ภายใน และภายนอก 

1. มีรายงานผลการประเมินหลักสูตร
โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ ง
ภายใน และภายนอกทุกๆ 4 ปี   
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เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 
2 . จัดท าฐานข้อมูลของนักศึกษา 
อาจารย์  อุปกรณ์ เครื่ องมือ วิ จั ย 
งบประมาณ ความร่ วมมื อกั บ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผลงาน
ทางวิชาการทุกภาคการศึกษาเพ่ือ
เป็ นข้ อมู ล ในการประเมิ นของ
คณะกรรมการ 
3 . ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอนโดย
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

2.  มีฐานข้อมูลของนักศึกษา อาจารย์ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ วิจัย งบประมาณ 
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง   
ผลงานทางวิชาการทุกภาคการศึกษา 
3. มีการน าผลการประเมินความพึง
พอใจของหลักสูตรและการเรียนการ
สอนของนักศึกษาน ามาปรั บปรุ ง
หลักสูตร  

 
2. บัณฑิต 

 หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ และการมีงานท า นอกจากนั้น 
ยังติดตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสังคม ทั้งจ านวน และคุณภาพจากข้อมูลการมีงานท า 
ของบัณฑิตจากระบบสารสนเทศของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 หลักสูตรจะด าเนินการส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ า  
ทุกปีเมื่อมีบัณฑิตจบการศึกษา และแจ้งผลการส ารวจให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบ
เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรก าหนดว่า
ผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.5 (จากระดับ 5) 
 

3. นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีระบบ และกลไกการรับนักศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติ 

ของหลักสูตร โดยได้จัดประชุมวางแผนระดับคณะเกี่ยวกับการก าหนดแผนการรับนักศึกษา เป็นแผน
รับ 4 ปีเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพ่ือทราบ และอนุมัติ และจัดท าประกาศรับ
สมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยโดยกองบริการการศึกษา คณะ 
และหลักสูตรได้ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เกิดการรับรู้ และสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อ โดยยึดเกณฑ์ในการเปิดรับสมัครที่มีความโปร่งใส และ
น่าเชื่อถือ มีกระบวนการสอบความรู้ความสามารถทางสาขาวิชา และสอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อ
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ผู้สอบผ่านทางเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย ส่วนการด าเนินงานการรับนักศึกษาของหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ด าเนินร่วมกับมหาวิทยาลัยตามระบบ และกลไกที่ก าหนด กอง
บริการการศึกษาจัดท าแผนการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร โดยหลักสูตรการประถมศึกษามีการ
ก าหนดแผนการรับนักศึกษาใหม่ และก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาไว้ในรายละเอียด ของหลักสูตร 
(มคอ. 2) คือ รับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
และตามประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือการประกอบ
วิชาชีพ พ.ศ. 2557 ก าหนดไว้การคัดเลือกนักศึกษามี 2 ระบบ คือ ระบบโควต้า และระบบสอบ
คัดเลือก ระบบโควตารับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ได้ระดับคะแนนสะสม 2.50 ระบบสอบคัดเลือก มี
การจัดสอบคัดเลือกในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ จากนั้นมหาวิทยาลัยจัดท าประกาศ
มหาวิทยาลัย    ราชภัฏยะลา เรื่องการรับสมัคร และสอบคัดเลือกนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การสอบสัมภาษณ์ การรับรายงานตัว ประเมินผล
การด าเนินงาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย  ระดับคณะ และระดับ
หลักสูตร และจัดท ารายงานผลการรับนักศึกษาใหม่ 

หลักสูตรก าหนดแผนการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา โดยมีการให้
ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
พ้ืนฐานให้แก่นักศึกษาให้มีความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา และประเมินผลหลังการเรียนปรับ
พ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนต่อไป นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้จัดท าคู่มือนักศึกษา
เพ่ือยึดถือเป็นแนวปฏิบัติจนส าเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 
ขับเคลื่อนระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา ประกอบด้วย 2 ประเด็น คือ 

 1. หลักสูตรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพ่ือแนะน าอาจารย์ประจ าหลักสูตร วิธีการ
ประพฤติตน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการวางแผนการเรียน และการประกันคุณภาพ
นักศึกษา 

 2. การปรับความรู้พ้ืนฐาน ให้กับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา โดยมีการให้ความรู้ทางด้าน 
ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้พ้ืนฐานให้แก่นักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นหลักสูตรสายวิชาชีพครู  

การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา  มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาให้แก่นักศึกษา ส าหรับการพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่มให้เป็นไปตามคู่มืออาจารย์ที่
ปรึกษา ซึ่งจัดท าโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ส่วนการอุทธรณ์ของนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับ
วิชาการท้ังนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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4. อาจารย์ 
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์
ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาการศึกษาปฐมวัย หรือระดับปริญญาเอกใน
สาขาที่เก่ียวข้อง  

 
 4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

มหาวิทยาลัยจะอ านวยความสะดวกในการติดต่อ และเชิญอาจารย์พิเศษตามความ
จ าเป็น และข้อเสนอของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัด  
การเรียนการสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

หลักสูตรก าหนดการก ากับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประถมศึกษามีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา โดยก ากับมาตรฐาน  
การปรับปรุงหลักสูตรตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดไว้ และให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์
มาตรฐานต่าง ๆ อีกทั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ และ
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2561 คือ ศึกษากรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา ศึกษาคู่มือการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ศึกษาความจ าเป็น และความต้องการ
ปรับปรุงหลักสูตร ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และความต้องการตลาดแรงงาน  ตลอดจน
ศึกษาผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกที่จ าเป็นต้องเพ่ือน ามาพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกที่มีศักยภาพใน
การผลิตครูผู้สอนวิชาการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ  สามารถจัดการศึกษาแนว
ใหม่  สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนในสังคมฐานความรู้ อีกทั้งน าพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่มุ่งผลิต และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของประเทศในสาขาวิชาต่าง ๆ 
มุ่งเน้นให้เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะในศาสตร์ของสาขาวิชาที่ศึกษา และมีความสามารถในการพัฒนา
ตนเอง และสังคมอย่างต่อเนื่องมาหลอมรวมเข้าด้วยกัน เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการออกแบบ     และ
ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยขึ้นมาในการการผลิตบุคลากรด้านการ
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จัดการศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ และเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง 

ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อันประกอบด้วยรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ  ประธานหลักสูตร โดยมีคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแล และให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบาย
ปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่วางแผนการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะ และอาจารย์ผู้สอน เพ่ือติดตาม และรวบรวมข้อมูล
ส าหรับใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร โดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

   นอกจากนี้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้ก าหนดให้ผู้สอนจัดท ารายรายละเอียด  
ของรายวิชา (มคอ.3) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดกระบวนการสอน เมื่อสิ้นสุดในแต่ละภาค
การศึกษาให้ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) เพ่ือ รายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา และน าผลการด าเนินการมาใช้ปรับปรุงเนื้อหา และกระบวนการเรียนการสอน
ต่อไป และทุกสิ้นปีการศึกษาหลักสูตรจะต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) เพ่ือ
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร เป็นการรายงานผลประจ าปีโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับ
ผลการบริหารจัดการหลักสูตร เช่น ข้อมูลทางสถิติของนักศึกษาที่ เรียนในหลักสูตร สภาพแวดล้อม
ภายใน และภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาใน
หลักสูตร ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน เป็นต้น การเทียบเคียง          ผล
ก า ร ด า เ นิ น ก า ร กั บ ม าต ร ฐ า น อ่ื น ๆ ที่ มี ส รุ ป ผ ลก า รป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร จ า ก ค ว า ม เห็ น 
ของผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนข้อเสนอในการวางแผนและพัฒนา รวมทั้งแผนปฏิบัติการ
ในการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การรายงานผลดังกล่าวจะส่งไปยังหัวหน้าภาควิชา /
คณบดี และใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเอง เพ่ือปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ และ
เป็นข้อมูลในการรับรองหลักสูตรจากผู้ประเมินภายนอกได้ด้วย 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรมีการบริหารบุคลากรและทรัพยากรการเรียนการสอนดังนี้ 
6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

1)  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิ
ปริญญาตรีและมีความรู้ตรงตามต าแหน่งงาน 

2)  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานตามต าแหน่งงาน 

 
6.2 การบริหารงบประมาณ 
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เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 
การบริหารงบประมาณ 
 

มี ก า รจั ด ส ร ร ง บปร ะม า ณ
ประจ าปี  ทั้ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ
แผ่นดิน และเงินรายได้ เพ่ือ
จัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน 
โ สตทั ศนู ปกรณ์  และวั ส ดุ
ครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนใน
ชั้ น เ รี ย น แ ล ะ ส ร้ า ง ภ า พ
แวดล้อมให้เหมาะสมกับการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

มีแผนการจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปี งบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา 
สื่ อ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
โสตทั ศนู ปกรณ์  และวั ส ดุ
ครุภัณฑ์อย่ าง เ พียงพอเ พ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนใน
ชั้ น เ รี ย น แ ล ะ ส ร้ า ง ส ภ า พ 
แ ว ด ล้ อ ม ใ ห้ เ ห ม า ะสมกั บ      
การ เรี ยนรู้ ด้ วยตนเองของ
นักศึกษา 

 
 

6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
6.3.1 สถานที่ 

ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวนที่มีอยู่แล้ว หมายเหตุ 
1 ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 

ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 80 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 20 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 45 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 200 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 

9 ห้อง 
5 ห้อง 
1 ห้อง 
3 ห้อง 
1 ห้อง 
3 ห้อง 
3 ห้อง 
2 ห้อง 
1 ห้อง 
6 ห้อง 
44 ห้อง 
17 ห้อง 
20 ห้อง 

อาคาร 1 
อาคาร 4 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 9 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 10 ภาควิชาศิลปกรรม 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
อาคาร 18  
อาคาร 20 ส านักงานอธิการบดี 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
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ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวนที่มีอยู่แล้ว หมายเหตุ 
Sound lab 6 ห้อง อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 

2 ห้อง Micro Teaching 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

1 ห้อง 
7 ห้อง 

อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 ห้องประชุมสัมมนา 
ห้องประชุม 1    ขนาดจุ 180 คน 
ห้องประชุม 2    ขนาดจุ 180 คน 
ห้องประชุม 3    ขนาดจุ 400 คน 
ห้องประชุมมังกีส      ขนาดจุ 200 คน 
ห้องประชุมนานัส      ขนาดจุ 200 คน 
ห้องประชุมซาลัค      ขนาดจุ 400 คน 

 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 

 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 

6.3.2 อุปกรณ์การสอน 
1) อุปกรณ์การเรียนการสอนของสาขาวิชาการประถมศึกษา 

ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน 
1 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 45 เครื่อง 
2 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 240 เครื่อง 
3 เครื่องพิมพ์ 5 เครื่อง 
4 โปรเจคเตอร์ 15 เครื่อง 
5 เครื่องฉาย 3 มิติ 6 เครือ่ง 
6 เครื่องขยายเสียงประจ าห้องเรียน 7 เครื่อง 
7 เครื่องขยายเสียงภาคสนาม 2 เครื่อง 
8 เครื่องสแกนเนอร์ 2 เครื่อง 
9 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไวเลส 30  ตัว 
10 เครื่องแม่ข่าย 3 เครื่อง 
  

2) อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของมหาวิทยาลัย 
ล าดับ รายการและลกัษณะเฉพาะ จ านวน 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 300  เครื่อง 
2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 80  เครื่อง 
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3 โปรเจคเตอร์ 10  เครื่อง 
4 โทรทัศน์ 36 นิ้ว 5  เครื่อง 
  

6.3.3 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่อง

คอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะให้บริการการสืบค้นสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตจาก http://aritc.yru.ac.th/ 

6.3.3.1 เอกสารและต ารา 

   1) หนังสือ 
 1.1 ภาษาไทย   จ านวน  1,914 ชื่อเรื่อง  

                                    1.2 ภาษาอังกฤษ   จ านวน    506 ชื่อเรื่อง    

                     รวม  2,420 ชื่อเรื่อง 

2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์) 

2.1 ภาษาไทย            จ านวน     70 ชื่อเรื่อง   

2.2 ภาษาอังกฤษ                 จ านวน       4 ชื่อเรื่อง   

รวม     74 ชื่อเรื่อง 

 

3) วารสาร/นิตยสาร 

3.1  ภาษาไทย            จ านวน    81 ชื่อเรื่อง  

3.2 ภาษาอังกฤษ                 จ านวน      9 ชื่อเรื่อง  

รวม    90 ชื่อเรื่อง 

 

         6.3.3.2 ฐานข้อมูลส าเร็จรูป 
         ระบบฐานข้อมูลส าเร็จรูปเพ่ือการค้นคว้าและฐานข้อมูลOnline มี 3 ระบบ

ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 
           1) ระบบฐานข้อมูล E-Book ประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูล ดังนี้ 

         1.1) iGLibrary (iG Publishing) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์   

             1.2)  Gale Virtual Reference Library (eBook) เ ป็ น ฐ านข้ อ มู ล ที่
ร วบรวมหนั งสื อ อิ เล็ กทรอนิ กส์ ส าขาวิ ช าต่ า งๆ ได้ แก่  Business, Environment, History, 

http://aritc.yru.ac.th/
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Information and Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social 
Science และ Technology 

        1.3) 2eBook เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
           2) ระบบฐานข้อมูล E-Journal ประกอบด้วย 6 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
               2.1) Springer Link เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จ านวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 
1997 - ปัจจุบัน 
               2.2) ฐานข้อมูล Web of Science เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง (Citation 
Database) ที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรม พร้อมด้วยบทคัดย่อ รายการอ้างอิง (Cited Reference) และ
รายการอ้างอิง (Cite Article) ซึ่งครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น 
สาขาสังคมศาสตร์ เช่น จิตวิทยา บริหารธุรกิจ  เป็นต้น สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น 
เอเชียศึกษา ศาสนา ปรัชญา ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น จากวารสารไม่น้อยกว่า 10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูล
ตั้งแต่ปี 2001 - ปัจจุบัน 
             2.3) ฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหา
ครอบคลุมสหสาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก   
             2. 4)  ฐ านข้ อมู ล  EBSCO Discovery Service Plus Full Text เ ป็ น
นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจ านวน 13 ฐานข้อมูล ที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้ด าเนินการบอกรับ เพ่ือให้บริการกับมหาวิทยาลัย/สถาบันทั้ง 78 แห่ง อาทิเช่น 
ฐานข้อมูล ScienceDirect ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Science 
เป็นต้น ท้ังนี้ยังรวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single 
Search) 
                 2.5)  ฐานข้อมูล  Education Research Complete เป็นฐานข้อมูล
วารสารฉบับเต็มกว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไป
จนถึงระดับการศึกษาขั้นสูง รวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทาง
ต่างๆ ทางด้านการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
              2.6) ฐานข้อมูลบทความวารสารสารสนเทศ H.W. Wilsonเป็นฐานข้อมูล
ดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้  Applied Science & 
Technology, Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and 
Information Science, Social Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural 
Science 
         3) ระบบฐานข้อมูล E-Thesis ประกอบด้วย 2 ฐานข้อมูล ดังนี้  

http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
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             3.1) ProQuest Dissertations and Theses Global วิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และ
แคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 
1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านระเบียน (สกอ.บอกรับ)  (http://search. 
ProQuest.com/ 
autologin) 
             3.2) ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย Digital Collection (ThaiLIS) วิทยานิพนธ์ 
งานวิจัย บทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ
ไทย (http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 
 

6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
ประสานงานกับส านักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริ

การให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อ
หนังสือนั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อหนังสือ และสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 

 
6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

1) ส ารวจความต้องการทรัพยากร การเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีการศึกษาจาก
ผู้สอน และผู้เรียน 

2) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาใน
หลักสูตร 

3) สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพ่ือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียน
สามารถใช้บริการได้ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

http://search.proquest.com/autologin
http://tdc.thailis.or.th/tdc/
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1 . จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง เ รี ย น 
ห้องปฏิบัติการสื่อและช่องทาง
ก า ร เ รี ย น รู้ เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น
ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ห้ อ ง เ รี ย น อ ก
ห้องเรียน และเพ่ือการเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

1. จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง เ รี ย น ที่ มี สื่ อ
อุปกรณ์ พร้อมใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในการเรียนการ
สอน การท ากิจกรรมในห้องเรียน 
2.จัดเตรียมห้องปฏิบัติการเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติสร้าง
ความพร้อมในการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพ 
3. จัดให้มีห้องการเรียนรู้ด้วย
ตนเองเพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้เพ่ิมเติม
ได้ด้วยตนเอง 
4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง
หนังสือต ารา และสื่อดิจิทัลเพ่ือ
การเรียนรู้ 

1. ผลส ารวจความพร้อมของสื่อ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นประจ าห้องเรียน
และห้องปฏิบัติการจากอาจารย์
และนักศึกษา 
2. จ านวนหนังสือต ารา และสื่อ
ดิจิทัลที่มีให้บริการ และสถิติการ
ใช้งานหนังสือ ต ารา สื่อดิจิทัล 
3. ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้  และ
การฝึกปฏิบัติ 
 

 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่ อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ
ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(1) คณาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม

ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาวิชา 

X X X X X 

(3) มี รายละเ อียดของรายวิช า  และรายละเ อียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา 

X X X X X 
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 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน

ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้ นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5)   จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนิสิต/นักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 
X X X X 

(8) คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ อบรม
หรือค าแนะน าด้านศาสตร์วิชาครูและวิทยาการการ
จัดการเรียนรู้ 

X X X X X 

(9) คณาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ต่อปี 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   
 

X 

(13) นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู
ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ก าหนดและเป็นประจ าทุกปี 

X X X X X 
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 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(14) มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการ

ปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี
การศึกษา 

X X X X X 

(15) นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การ 
ประเมินผลความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษส าหรับ 
นักศึกษาร้อยละ 25 ที่ส าเร็จในแต่ละปีการศึกษา 

   X X 
 

 

 
หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนา  

การเรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆหัวข้อ  

ว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  

การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูล  

จากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการ
ที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาค เรียน 

และปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่า  

มีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  

การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ด าเนินการ ดังนี้ 
1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์เมื่อสิ้นสุดภาค

การศึกษา จ านวน 2 ครั้ง คือ ก่อนการสอบระหว่างภาค และก่อนการสอบปลายภาค 
1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สังเกตการณ์สอนของอาจารย์ 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
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การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษา  
ปีสุดท้าย และบัณฑิตใหม่ 
 2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู้ประเมินภายนอก 

การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ งภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้อง 
ทางการศึกษา 
 2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 

การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยวิธีการวิจัย   
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 

ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย  
1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนา
หลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐาน และคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการ
ประเมินเพื่อปรับปรุง   และพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 4 ปี 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
 การทบทวนผลการประเมิน และวางแผนปรับปรุง  สามารถด าเนินการรวบรวมข้อมูล  
การสัมมนา และการประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต จะท าให้ทราบปัญหา 
ของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถ  
ที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้น
ควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้ งฉบับนั้นจะกระท าทุก 4 ปี ทั้งนี้
เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก ก 
สรุปการปรับปรุงหลักสตูร 
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สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
 

การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2559            
เป็นหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สรุปการปรับปรุงได้ ดังนี้ 

 
หลักสูตรเดิม 

(พุทธศักราช 2559) 
หลักสูตรปรับปรุง 

(พุทธศักราช 2562) 
หมายเหตุ 

1.ชื่อหลักสูตร 
ครุศาสตรบณัฑติ (5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  

1. ชื่อหลักสูตร 
หลักสตูรหลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย (4 ปี)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

คงเดิม 

2.  ชื่อปริญญา 
ช่ือเต็ม :   ครุศาสตรบณัฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 
        :   Bachelor of  Education (Early Childhood 

Education) 
ช่ือย่อ  :   ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 
        :   B.Ed  
        :   (Early Childhood Education) 

2.  ชื่อปริญญา 
ช่ือเต็ม :   ครุศาสตรบณัฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 
        :   Bachelor of  Education (Early Childhood 

Education) 
ช่ือย่อ  :   ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 
        :   B.Ed  
        :   (Early Childhood Education) 
 

คงเดิม 

3.  ปรัชญาของหลักสูตร 
    หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2559  มุ่งเน้นการ
ผลิตบัณฑิตให้เป็นครูปฐมวัยที่มืออาชีพ ในระดับสากล บน
พื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 

3.  ปรัชญาของหลักสูตร 
ผลิตครูปฐมวัยมืออาชีพระดับสากลบนพื้นฐาน

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  มีความรู้ คู่คุณธรรม 
สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม  และ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมี
คุณภาพ 
 

ปรับปรุง 

4.  วัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มี  2  ประการ คือ   

 4.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคณุลักษณะ ดังนี ้

ปรับปรุง 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

      ประการที่  1 การผลิตบัณฑิตให้ เป็นครูปฐมวัยที่มี
สมรรถนะในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู และการประกันคุณภาพทางการศึกษา มีความมุ่งมั่น
พัฒนาเด็กปฐมวัยของไทยให้มีศักยภาพและความพร้อมในทุก
ด้าน ประกอบด้วย สมรรถนะ 5 มิติ  คือ  
                มิติที่ 1 เข้าใจธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย  โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย เป็นผู้มี
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับธรรมชาติ และพัฒนาการด้าน
ต่างๆ  ของเด็กปฐมวัยในแต่ละช่วงวัย สามารถวางแผน 
วิเคราะห์ ออกแบบ การจัดการเรียนรู้ ประเมิน และคัดกรอง
เบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษได้
อย่างถูกต้อง 
              มิติที่ 2 จัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัยเป็นส าคัญ  โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตสาขาการศึกษา
ปฐมวัย เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์
ต่างๆ ที่ได้รับจากการศึกษาปฐมวัย มาใช้ และประยุกต์ใช้เพื่อ           
การออกแบบ วางแผน พัฒนา และประเมินจัดการเรียนการ
สอน ด้วยรูปแบบวิธีการต่างๆ ที่เน้นเด็กปฐมวัยเป็นส าคัญ 
สามารถส่งเสริมพัฒนาทักษะหรือแก้ปัญหาเฉพาะด้านต่างๆ 
ให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับพัฒนาการ ด้วย
จิตใจที่มีคุณธรรม รักและเคารพในความแตกต่างหลากหลาย
ของเด็กปฐมวัย    
               มิติที่ 3 จัดสภาพแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตสาขาการศึกษา
ปฐมวัย เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์
ต่างๆ ที่ได้รับจากการศึกษาปฐมวัย มาใช้ และประยุกต์ใช้ใน
การผลิต และเลือกใช้สื่ออุปกรณ์ในการเรียนการสอน การจัด
สภาพห้องเรียนและการใช้พื้นที่ การจัดอาหารและโภชนาการ  
การจัดเสื้อผ้าและสิ่งของเครื่องใช้อื่นๆและ การใช้เทคโนโลยี 
ต่างๆ ให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมกับพัฒนาการ มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีความปลอดภัย และประหยัดคุ้มค่า      

1.3.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการ
สอน การพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย สามารถประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม 
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 

1.3.2 ผลิตบัณฑิตให้เป็นครูปฐมวัยที่มีสมรรถนะในการ
จัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานวิชาชีพครู และการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 1 .3 . 3  เ ป็ นผู้ ที่ มี คุณธรรม  จริ ย ธร รม  และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบต่อวิชาการ และ
วิชาชีพ มีความอดทน เสียสละ และมีความเช่ียวชาญในการ
จัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครู อย่างมีคุณภาพ  
และเป็นไปตามสมรรถนะ และมาตรฐานวิชาชีพครู 
 1.3.4 สามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจใน
ทฤษฎี และมีทักษะพื้นฐานการวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่
ส าหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นใน
อนาคต 

1.3.5 มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่  และ
เส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้า เป็นผู้น าทางวิชาการ 
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้
อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
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        มิติที ่4 ปฏิบัติงานทางการศึกษาปฐมวัยในสภาพ
จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ   โดยมุ่ ง เน้นให้บัณฑิตสาขา
การศึกษาปฐมวัย เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และ
ประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับจากการศึกษาปฐมวัยมาใช้และ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาด้วยบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของความเป็นครู อดทน สามารถสื่อสาร
ความรู้ และประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง 
และ ชุมชนได้อย่างเหมาะสม แสวงหาแนวทางที่เหมาะสม
ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงานที่รับผิดชอบเด็กปฐมวัยใน
การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัย  สามารถท างาน
เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกระดับ และทุกภาคส่วนของ
สังคม   
 มิติ 5 ใช้การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ไขปัญหา 
โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย เป็นผู้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะ  และประสบการณ์ต่างๆ ที่ ได้รับจาก
การศึกษาปฐมวัย มาใช้ และประยุกต์ใช้ใน การวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา ออกแบบและด าเนินการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างบรรลุจุดมุ่งหมายและมี
ความถูกต้องเหมาะสมตามหลักการวิจัย     
      ประการที่ 2 มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นครูปฐมวัยที่มี
คุณธรรม มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปฏิบัติตนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถใช้ชีวิตท่ามกลางความ
แตกต่างหลากหลายได้อย่างมีสติและสันติสุข  ประกอบด้วย
คุณลักษณะพึงประสงค์  10 ประการ คือ  
   1) มีความรัก เมตตา ปรารถนาดีต่อเด็กปฐมวัยทุกคน  
   2) เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของเด็กปฐมวัย ผู้ปกครอง 
และทุกคน     
   3) ปฏิบัติต่อเด็กปฐมวัยความสุภาพ อ่อนโยน และมีเหตุผล   
   4) รับผิดชอบต่อหน้าท่ี และ มีวินัยในการปฏิบัติงาน    
   5)  เคารพในสถาบันชาติ และปฏิบัติตามวัฒนธรรมสากลของ
ไทย  
   6) ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม     
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   7) ใช้และจ่ายทุกสิ่งอย่างประหยัด รอบคอบ  และเป็น
แบบอย่างของความพอเพียง  
   8) พร้อมเผชิญหน้ากับทุกปัญหา และแก้ไขปัญหาด้วยสันติ
วิธี  
   9) ยอมรับความทันสมัย ความแตกต่างหลากหลายอย่างรู้เทา่
ทัน      
  10) พิจารณาและฝึกหัดขัดเกลาจิตใจของตนเองให้สงบสุข
ด้วยหลักธรรมค าสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ     
5.  ระบบการจัดการศึกษา 
   5.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
           ระบบทวิภาค  
   5.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
            การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับระเบียบ  
หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
   5.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
            ไม่มี 

5.  ระบบการจัดการศึกษา 
5 .1  ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

  ระบบทวิภาค  
 5 .2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

 ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 5 .3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบ ทวิภาค  
  ไม่มี 

คงเดิม 

6.  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า  164  หน่วยกิต 

6.  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า  139  หน่วยกิต 

ปรับลดจ านวน
หน่วยกิต ตาม
โครงสร้างหลักสูตร
ใน มคอ.1 พ.ศ.
2561 
 
 

7.  โครงสร้างหลักสูตร 
    7.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
          ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
          7.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
                          ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
         7.1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์                    

                          ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
         7.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   

                          ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 

7.  โครงสร้างหลักสูตร 
7.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
      ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
  7.1.1กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

                     ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  7.1.2กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต              
                    ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
  7.1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก 
                    ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 

ปรับตาม
โครงสร้าง
หลักสตูรที่ก าหนด
ในมคอ .1 พ .ศ.
2561 
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         7.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์   
                 และเทคโนโลยี   

                          ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 

  7.1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ  
    ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 

   
7.2  หมวดวิชาเฉพาะ      
      ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต 
      7.2.1 กลุ่มวิชาชีพครู             

                     ไม่น้อยกว่า  50  หน่วยกิต 
             ก. วิชาการศึกษา       

                    ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
                                          บังคับ        34  หน่วยกิต 
                       เลือกไม่น้อยกว่า     2  หน่วยกิต          
             ข. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู        
                                      14  หน่วยกิต 
      7.2.2 กลุ่มวิชาเอก           

                    ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต 
        วิชาเอกเดี่ยวไม่น้อยกว่า    68 หน่วยกิต 
        วิชาการสอนวิชาเอก         6  หน่วยกิต 
        วิชาเลือกจากวิชาเอกหรือวิชาการสอน 

                      ไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกิต 

7.2 หมวดวิชาเฉพาะ      
     ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
    7.2.1 กลุ่มวิชาชีพครู                                       

                     ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
            ก.วิชาชีพครู 

       ไม่น้อยกว่า  31 หน่วยกิต 
            ข.วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
                     ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 
    7.2.2 กลุ่มวิชาเอก 

                      ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
     วิชาเอกบังคับ 

      ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
     วิชาเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึก
ในวิชาเอก         ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 

     

ปรับตาม
โครงสร้าง
หลักสตูรที่ก าหนด
ในมคอ .1 พ .ศ.
2561 
 

7.3  หมวดวิชาเลือกเสรี    
       ไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต 

 7.3  หมวดวิชาเลือกเสรี    
       ไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต 
 
 

คงเดิม 

รายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
1.กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
1) วิชาบังคับ                    10 หน่วยกิต 

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  2 (1-2-3) 
2100102 การพัฒนาทักษะการพดู   2 (1-2-3) 
             และการเขียน                

รายวชิา      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  1.กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร 
                            ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
5100136 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5) 
5100137 ทักษะการพูดและการฟัง

ภาษาอังกฤษ 
3(2-2-5) 

5100138 การใช้ภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 

1. ปรับปรุงรหสั
วิชา 
2. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3. ปรับปรุง
จ านวน 
หน่วยกิต 
4. ปรับปรุง
จ านวนคาบเรยีน
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2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 
  และพัฒนาการเรียนรู ้     2 (1-2-3) 
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 
2100108  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 
  และพัฒนาการเรียนรู้      2 (1-2-3) 
*2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
                                            2 (1-2-3) 
*2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ 
                                           2 (1-2-3) 
หมายเหต ุ * หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเท่า (โดยไมต่้องเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร และ 2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู้)  

2) วิชาเลือก                    2 หน่วยกิต 
2100103  หลักการอ่านและการเขียนค าไทย 
                                 2 (2-0-4) 
2100105 การพัฒนาทักษะการพดูและ 
  การอ่านภาษาอังกฤษ     2 (1-2-3)                           
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่าน 
  และการเขียน               2 (1-2-3) 
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน         2 (1-2-3) 
2100110  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   2 (1-2-3) 
2100111  ภาษาอาหรับพื้นฐาน       2 (1-2-3) 
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 2 
                                     2 (1-2-3) 

     7.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์
                           ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

2100112  วิทยาการแห่งความสุข    2 (1-2-3) 
2100113 สุนทรียวิจักขณ ์            2 (2-0-4) 
2100114  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                                 2 (1-2-3) 

 

และการสื่อสาร  
5100139 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ   3(2-2-5) 
   
2.กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต  ไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต              
5100140 สุนทรียะ 3(2-2-5) 
5100141 การสร้างเสริม  

และดูแลสุขภาวะ 
 
3(2-2-5) 

  3.กลุ่มวชิาพลเมืองโลก 
                          ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

5100142 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) 
5100143 ทักษะในศตวรรษที ่21 เพื่อ

ชีวิตและอาชีพ 
3(2-2-5) 

5100144 พลเมืองที่เข้มแข็ง 3(2-2-5) 
   4.กลุ่มวิชาอัตลกัษณ์ของคณะ 

5100145 ศาสตร์พระราชาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

3(2-2-5) 

   

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
และศึกษาด้วย
ตนเอง 
5. ปรับราย 
วิชาออกและเพิ่ม
รายวิชาใหม ่
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2100118 ความจริงของชีวิต          2 (2-0-4) 
2100119 การพัฒนาตน               2 (2-0-4) 
2100120  สุนทรียภาพเพื่อชีวิต       2 (1-2-3) 
 

    7.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์
                       ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 

2150101  สังคมภิวัตน ์                2 (2-0-4) 
2150102 การจัดการทางสังคม       2 (2-0-4) 
2150103  ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ  
                                            2 (1-2-3) 
2150108  ทักษะในการด าเนินชีวิต  2 (1-2-
3)  
2150109  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย   2 (1-2-3) 
 

7.1.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ 
และเทคโนโลย ี  
                  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

4100101  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  
                                            2 (1-2-3) 
4100102  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  
                                            2 (1-2-3) 
4100103  เทคโนโลยีสารสนเทศใน      
              ชีวิตประจ าวัน             2 (1-2-
3)  2(1-2-3) 
4100108  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
                                 2 (1-2-3) 

4100109  การกีฬาเพื่อพัฒน 
8.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
จ านวน 2 กลุ่มวิชา ดังนี้ 
8.2.1 กลุ่มวิชาชีพครู  
       เรียนไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต  

8.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
จ านวน 2 กลุ่มวิชา ดังนี้ 
8.2.1 กลุ่มวิชาชีพครู  
       เรียนไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต  

ปรับตาม
โครงสร้าง

หลักสตูรที่ก าหนด
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

       ประกอบด้วย 
       8.2.1.1 วิชาการศึกษาเรียนไม่น้อยกว่า   
                                        36 หน่วยกิต     
                  1) วิชาบังคับ     34  หน่วยกิต    
1100201 ภาษาและวัฒนธรรม     3(2-2-5) 
1101101 ความเป็นครู  3(2-2-5) 
1101202 ปรัชญาการศึกษา 3(2-2-5) 
1101203 คุณ ธร รมจริ ย ธร รมและ

จรรยาบรรณ  
2(1-2-3) 

1101302 
 

การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน  

3(2-2-5) 

1102202 การพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) 
1102304 การจัดการเรียนรู้และการ

จัดการห้องเรียน 
3(2-2-5) 

1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา  

3(2-2-5) 

1104201 การวัดและการประเมิน ผล
การเรยีนรู ้

3(2-2-5) 

1104302 กา ร วิ จั ย เพื่ อพัฒนาการ
เรียนรู้ 

3(2-2-5) 

1105202 จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) 
1106101 ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ

การศึกษา   
2(1-2-3) 

 
2) วิชาเลือก          2 หน่วยกิต 

1100102 การพัฒนาทักษะการคิด 2(1-2-3) 
1100103 มนุษย์สัมพันธ์ส าหรับครู 2(1-2-3) 
1100104 การสอนเพศศึกษา 2(1-2-3) 
1102101 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 2(1-2-3) 
1102203     การนิเทศการสอน 2(1-2-3) 
1103101 ก า ร ใ ช้ สื่ อ ม ว ล ช น เ พื่ อ

การศึกษา 
2(1-2-3) 

8.2.1.1 วิชาชีพครู 31 หน่วยกิต 
1101101 คุณธรรม จรยิธรรม 

จรรยาบรรณ  และจิต
วิญญาณความเป็นคร ู

3(2-2-5) 

1102101 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
1105101 จิตวิทยาส าหรับคร ู 3(2-2-5) 
1102202 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู้ 

1 
3(2-2-5) 

1102203 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู้  3(2-2-5) 
1106201 การบริหารการศึกษา และ

การประกันคณุภาพ
การศึกษา 

3(2-2-5) 

1103101 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู ้

3(2-2-5) 

1104201 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู ้

3(2-2-5) 

1104302 การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู ้

3(2-2-5) 

1100101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
1102404 คุรุนิพนธ์ 1(0-2-1) 

 
วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา   

      บังคับเรียน 12  หน่วยกิต 
1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1      2(90) 
1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      2(90) 
1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3      2(90) 
1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4      6(290) 
 

ในมคอ .1 พ .ศ.
2561 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

 

1105101  จิตวิทยาการแนะแนวเด็ก
วัยรุ่น 

2(1-2-3) 

1108201    จิตวิทยาเด็กพิเศษ 2(1-2-3) 
1109202 ผู้ก ากับลูกเสือ -เนตรนารี

ส ารองขั้นความรู้เบื้องต้น 
2(1-2-3) 

1109303 ผู้ก ากับลูกเสือ -เนตรนารี
สามัญขั้นความรู้เบื้องต้น 

2(1-2-3) 

1109404 ผู้ ก า กั บลู ก เ สื อ -เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่ 
ขั้นความรู้เบื้องต้น  

2(1-2-3) 

2.1.2 วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู    
                ไม่น้อยกว่า     14    หน่วยกิต 
1100403 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 1(90) 
1100404 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 1(90) 
1100506 ป ฏิ บั ติ ก า ร ส อ น ใ น

สถานศึกษา 1  
6(540) 

1100507 ป ฏิ บั ติ ก า ร ส อ น ใ น
สถานศึกษา 2 

6(540) 

 2) กลุ่มวิชาเอก  
                 ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต 
2.1) วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า  68 หน่วยกิต 
รายวิชาเฉพาะด้านสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความเป็นครู
ปฐมวัย มีคุณธรรม และสามารถน าความรู้สู่การปฏิบัติ  โดย
จัดเป็นรายวิชาเอกเดี่ยว ก าหนดรายวิชาให้เรียน 
1107101 การศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 
1107102 พั ฒ น า ก า ร ข อ ง เ ด็ ก

ปฐมวัย 
3(2-2-5) 

1107103 ศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับ
เด็กปฐมวัย   

2(1-2-3) 

1107104 ทั ก ษะ ท า งภ า ษ า ไ ทย
ส าหรับเด็กปฐมวัย      

2(1-2-3) 

2) กลุ่มวชิาเอก  
                 ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
2.1) วิชาเอกบังคับ  ไม่น้อยกว่า  40 หน่วยกิต 

1107101 การอบรมเลี้ยงดู  
และส่งเสรมิการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

3(2-2-5) 

1107102 การพัฒนาสุขภาวะ และ
ความปลอดภัยส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

3(2-2-5) 

1107103 สมองกับการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

3(2-2-5) 
 

1107104 การจัดกิจกรรมทางภาษา 
และการสื่อสารส าหรับ
เด็กปฐมวัย  

3(2-2-5) 

ปรับตาม
โครงสร้าง

หลักสตูรที่ก าหนด
ในมคอ .1 พ .ศ.

2561 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

1107105 ทักษะคณิตศาสตร์ส าหรบั
เด็กปฐมวัย     

2(1-2-3) 

1107106 ทั ก ษ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
ส าหรับเด็กปฐมวั   

2(1-2-3) 

1107107 ทักษะทางสังคมส าหรับ
เด็กปฐมวัย   

2(1-2-3) 

1107309 หลักสตูรการศึกษา
ปฐมวัย  

3(2-2-5) 

1107310 การประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

3(2-2-5) 

1107311 การบริหารและการจดั
การศึกษาระดับปฐมวัย    

3(2-2-5) 

1107312 นิทานและการแสดงหุ่น
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

3(2-2-5) 

1107313 สื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็ก
ปฐมวัย   

2(1-2-3) 

1107314 ทักษะการคิดส าหรับเด็ก
ปฐมวัย  

3(2-2-5) 

1107417 การศึกษาส าหรับ
ผู้ปกครองและการสร้าง
เครือข่ายชุมชนเพื่อ
พัฒนาเด็กปฐมวัย  
 
 

3(2-2-5) 

1107418 การศึกษาแบบเรียนรวม
ระดับปฐมวัย   

2(1-2-3) 

1107419 ก า ร วิ จั ย ป ฏิ บั ติ ก า ร
ทางการศึกษาปฐมวัย  

3(2-2-5) 

1107421 การพัฒนาเด็กบริบาล 2(1-2-3) 
1107422 การจัดการศึกษาปฐมวัย

เชิงพื้นที่   
3(2-2-5) 

1107105 การจัดกิจกรรมทักษะ
ความฉลาดทางอารมณ์ 
และสังคมส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

3(2-2-5) 

1107106 การช่วยเหลือเด็กปฐมวัย
ที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ 

2(1-2-3) 

1107207 ลีลา จังหวะ และการ
เคลื่อนไหวส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

3(2-2-5) 

1107208 การจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความพร้อมทางด้าน
ร่างกายส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

3(2-2-5) 

1107209 การจัดกิจกรรมทางศลิปะ
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

3(2-2-5) 

1107212 
 

การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้แบบบูรณาการ
การศึกษาปฐมวัย ส าหรับ
เด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี  

3(2-2-5) 

1107313 การจัดกิจกรรมการเล่น
เพื่อการเรยีนรูส้ าหรับเด็ก
ปฐมวัย   
 

2(1-2-3) 

1107314 การจัดกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

3(2-2-5) 

1107317 
 

การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้แบบบูรณาการ 
การศึกษาปฐมวัยส าหรบั
เด็กอายุ 3-6 ปี  

3(2-2-5) 
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(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

1107423 สัมมนาทางการศึกษา
ปฐมวัย   

3(2-2-5) 

1107424 งานครูปฐมวัย      3(2-2-5) 
1107425 วรรณกรรมส าหรับเด็ก

ปฐมวัย             
3(2-2-5) 

1107426     สันติศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัย      

3(2-2-5) 

1107427 ดนตร ีเพลง และการ
เคลื่อนไหวส าหรับเด็ก
ปฐมวัย         

2(1-2-3) 

1107428 นวัตกรรมทางการศึกษา
ปฐมวัย  

3(2-2-5) 

1107429 มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

2(1-2-3) 

1107432 พหุภาษาศึกษาส าหรับครู
ปฐมวัย                

3(2–2–5) 

22.2 วิชาการสอนวชิาเอก 
                        ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
1107330 การจัดประสบการณ์

ส าหรับเด็กปฐมวยัแบบ
โครงการ 

3(2-2-5) 

1107431 การจัดประสบการณ์ทาง
ปฐมวัยแบบบูรณาการ
   

3(2-2-5) 

2.3 วิชาเลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอน 
วิวิชาเอกเพ่ิมเติม   ไม่น้อยกว่า  4 หน่วยกิต 

1107208    การพัฒนาจิตใจและ
อารมณเ์ด็กปฐมวยั  

3(2–2–5) 

1107315 ทักษะพื้นฐานทาง 
พลศึกษาในระดบัปฐมวัย  

3(2-2-5) 

1107316 การเล่นส าหรับเด็ก
ปฐมวัย          

2(1-2-3) 

  1107318     การจัดประสบการณ ์          3(2-2-5) 
                   เพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้ส าหรับเด็ก     
                   กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ     
 

2.22วิชาเสริมสร้างสมรรถนะและ
ศักยภาพความลุ่มลึกในวิชาเอก          

 

                         ไม่น้อยกว่า 20หน่วยกิต 
  1107210   สื่อและของเล่นส าหรับ         3(2-2-5) 
                 เด็กปฐมวัย                                         
  1107211   วรรณกรรมและนิทานส าหรับ  3(2-2-5) 
                 เด็กปฐมวัย                                                      
  1107315   การจัดกจิกรรมส่งเสริมทักษะการ       
                 คิดส าหรับเด็กปฐมวัย           3(2-2-5) 
   1107316  การมสี่วนร่วมของ               3(2-2-5)                                                
                 ครอบครัวสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย               
                 สถานศึกษาและชุมชนระดับ  
                 การศึกษาปฐมวัย           
  1107420   สัมมนาปัญหา                     2(1-2-3) 
                 และแนวโน้มในการพัฒนา             
                 การศึกษาปฐมวัยในอนาคต                                               
  1107421   การต่อยอดองค์ความรู ้          3(2-2-5) 
                 เพื่อพัฒนานวัตกรรม              
  1107319   การจัดการศึกษาปฐมวัย          3(2-2-5) 
                เชิงพื้นที่ 
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1107320 เกษตรกรรมส าหรบัเด็ก
ปฐมวัย  

3(2-2-5) 

1107434 นาฏศิลปส์ าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
 

3(2-2-5) 

 

8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี   
                     ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
       ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตมีจุดมุ่งหมายให้
นักศึกษามีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น และน าไปใช้ประโยชน์ต่องาน 
และชีวิตของตน โดยให้นักศึกษาเลือกรายวิชาต่าง ๆ ใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามความถนัด และ
ความสนใจ ซึ่งไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  

8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี   
                     ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
        ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตมีจุดมุ่งหมาย
ให้นักศึกษามีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น และน าไปใช้ประโยชน์ต่อ
งาน และชีวิตของตน โดยให้นักศึกษาเลือกรายวิชาต่าง ๆ 
ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามความถนัด 
และความสนใจ ซึ่งไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 

คงเดิม 

9. ค าอธิบายรายวิชา     
9.1 หมดวิชาศึกษาทั่วไป 
9.1. กลุ่มภาษาและการสื่อสารไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
                  บังคับเรียน 10 หน่วยกิต     
การสื่อสาร 2100101  2 (1-2-3) Thai for Communication 
          ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการ
สื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิต ประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการ
และไม่ เป็นทางการ การน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษา
สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ ไ ขก าร ใ ช้ภาษ า ใน
ชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตส านึกต่อสังคมใน
การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 
               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 
 
 

9. ค าอธิบายรายวิชา     
9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
   9.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   12 หน่วยกิต 
5100136  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร          3(2-2-5) 
              Thai for Communication 
               ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุปประเด็นหลักจาก เรื่องที่ฟัง 
ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่าง ๆ 
ระดับของภาษา การใช้น้ าเสียงในการพูดสื่อสาร อ่านออก
เสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความจากงานเขียนประเภท
ต่าง ๆ เขียนผลงานประเภทต่าง ๆ ตามหลักการเขียน มี
มารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
          Use Thai language to communicate 
properly in different situations, analyze and 
summarize the main points of the story, use critical 
thinking in speaking in positive way on various 
occasions, and with proper language register, 
communicate with proper/appropriate tone of 
voice, read aloud according to phonetics 
guidelines, read and write for comprehension on 
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ช่ือวิชา 
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4. ปรับปรุง
จ านวนคาบเรยีน
ทฤษฎี ปฏิบัติ 
และศึกษาด้วย
ตนเอง 
5. ปรับรายวิชา
ออกและเพิ่ม
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 various types of writing, communicate with respect 
to proper social etiquette 
 
 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและ       2)1-2-3(  
               การเขียน                                       
               Speaking and Writing Skills   

Development 
  หลั ก เ กณฑ์ แล ะพัฒนาทั กษะกา รพู ดและ          
การเขียน เพื่อให้พูดและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการ
พูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพื่อแก้ไข
ปรับปรุง ฝึกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ 
ความเรียงและบทความ โดยเน้นการใช้ภาษาตามมาตรฐาน
ของงานเขียนประเภทน้ัน และฝึกวิจารณ์ 
               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 
 

5100137  ทักษะการพูดและฟังภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
              English Speaking and Listening Skills 

                 ฟังละพูดเพ่ืออธิบายรายละเอียดและ
สรุปประเด็นส าคัญ ฟังและพูดบทสนทนาและ
ข้อความสั้น ๆ แล้วจับใจความ ใช้ประโยคและ
ส านวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว ส่วนเช่น ข้อมูลพ้ืนฐาน
บุคคลและครอบครัว การซื้อของ ภูม ิศาสตร์ท้องถิ่น 
การจ้างงาน  สื่อสารเรื่องที่ค้นเคยและเป็นกิจวัตร ใช้
ภาษาและในฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่

แตกต่างหลากหลาย       โดยใช้ภาษา น้ าเสียง 
กิริยาท่าทาง ที่เหมาะสมตามมารยาททางสังคม
เรียนรู้ วัฒนธรรมของเจ้ าของภาษา โดย เน้น
กระบวนการทางการสื่อสาร คือ ฟัง พูด อ่าน  เขียน  
รวมทั้งมีการ การสืบค้นข้อมูลหาความรู้และการฝึก
ปฏิบัติทักษะการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ 
                Practice listening and speaking to 
explain and summarize important topics; listen 
and speak dialogues and short conversation for 
main ideas by using sentences and idioms 
regarding topics about personal and background 
information (i.e. personal and family data, 
shopping, local geography, employment), Practice 
real-like daily dialogues for communication in 
various situations using proper tone and intonation 
with appropriate social language, manner and 
etiquette. study English native speaking’s cultures 
through communication in four language skills- 

1. ปรับปรุงรหสั
วิชา 
2. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3. ปรับปรุง
จ านวน 
หน่วยกิต 
4. ปรับปรุง
จ านวนคาบเรยีน
ทฤษฎี ปฏิบัติ 
และศึกษาด้วย
ตนเอง 
5. ปรับรายวิชา
ออกและเพิ่ม
รายวิชาใหม ่
 



138 
 

  
 
 

138 

หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

listening, speaking, reading and writing, and exert 
inquiry and information retrieval skills , The 
emphasis is on practicing  communication in 
several different situations 

2100104  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ      2(1-2-3) 
              พัฒนาการเรียนรู้                                 
              English for Communication and 

Learning Development              
          พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการฟัง 
พูด อ่าน เขียน  ในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่างๆ  อาทิ 
การกล่าวทักทาย การกล่าวลา  การแนะน าตนเองและผู้อื่น 
การร้องขอ  การเสนอความช่วยเหลือ การให้ค าแนะน า การ
บรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานท่ีการถามและการ
ให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการแสดงความ
คิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษา
ค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม  
บทความ หนังสือพิมพ์   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       Development to 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 

5100138 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 3 (2-2-5)    
             English Usage and Communication 
       เข้าใจข้อมูลที่ได้จากการฟังเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 
การศึกษา การสนทนา ค าบรรยาย บันทึกข้อเท็จจริงโดยใช้
ภาษาตามมาตรฐาน สนทนาจากหัวข้อที่คุ้นเคย และสนใจ 
ให้ค าแนะน า ให้เหตุผล และกล่าวร้องทุกข์ได้ สนทนาใน
เหตุการณ์เฉพาะหน้า แสดงความรู้สึก เล่าประสบการณข์อง
ตนเอง โต้แย้งและให้เหตุผล น าเสนอผลงานโดยเช่ือมโยง
หัวข้อท่ีคุ้นเคย และสรุปข้อมูลได้ อ่านเพื่อหาใจความส าคัญ 
และจับประเด็นอย่างรวดเร็วและระบุข้อมูลจากสิ่งที่อ่าน 
เขียนรายงานในหัวข้อที่คุ้นเคย ประสบการณ์ เหตุการณ์ 
ความคิด ความฝัน และเขียนจดหมายที่ เป็นรูปแบบ
มาตรฐานเกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ เพื่อพัฒนาทักษะฟัง พูด 
อ่าน เขียนภาษาอังกฤษท่ีจ าเป็นต่อการสื่อสาร   
            Listen and speak about daily routines in 
familiar topics regarding general living, 
 education and some descriptive 
information, take note with standard written 
English, give expressions for various purposes such 
as giving suggestions and reasons, making 
complaints, talking about personal experience, and 
making argumentation, give presentation and make 
conclusion about familiar topics and situations. 
read for comprehension to transfer information 
about main idea and supporting details and other 
related information. Write a report and express 
their ideas and opinion about familiar topics, 
learners’ own experiences, and important. Write 
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letters in common-used styles related to 
interesting topics to develop all four 
communication skills: listening, speaking, reading, 
and writing, necessary for daily communication 

2100107   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร            2(1-2-3) 
               Malay for Communication 
                การใช้ภาษามลายูเพือ่การสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน บทสนทนาท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การ
ทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะน าแบบง่ายๆ 
ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 
                Use of  Malay for communication in daily 
life, conversation in daily life  such as greeting, 
saying thanks and simple introduction  emphasizing 
on listening and speaking skills 
 

5100139     ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ          3(2-2-5) 
              English for Professional Purposes 
              สื่อสารทางวิชาชีพในเรื่องการศึกษา การสอน
และเรื่องส าคัญเกี่ยวกับวิชาชีพครู อย่างเป็นธรรมชาติ
ใกล้เคียงระดับเจ้าของภาษาได้ สื่อสารเนื้อหาอย่างได้
ใจความ โดยมีรายละเอียดชัดเจนในหัวข้อท่ีหลากหลายโดย
เข้าใจจุดประสงค์และสามารถจับประเด็นต่างๆ ได้ ศึกษา
สถานการณ์หรือเรื่องราวเฉพาะ และอธิบายข้อคิดเห็น และ
มุมมองเกี่ยวกับข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบ เกี่ยวกับ
สถานการณ์นั้นๆ ฝึกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม
ค่ายภาษาอังกฤษ 
          Practice natural communication in real-
like setting at near- native speaker level in respect 
to teaching and education professional, practice 
comprehensive communication that include 
related-important details in variety topics; study 
 important cases and situations to show ideas, 
and perspectives upon its strength and 
 drawback about that particular case and 
situation, practice English communication through 
English Camp  
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2100108   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร         2(1-2-3) 
                 และพัฒนาการเรียนรู้                           
                 Malay for Communication and           
Learning Development  
                 พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน ในบริบทที่ เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน ฝึกการอ่านออกเสียงค าภาษามลายูให้ถูกต้อง 
ฝึกสนทนาภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น 

ปรับออก ปรับรายวิชาออก 
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การแนะน าตนเอง การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การให้
ค าแนะน า การติดต่อสอบถามข้อมูลทั้งในและนอกประเทศ 
และฝึกการเขียนประโยคที่ไม่ซับซ้อน 
                  Development of Malay in listening, 
speaking, reading and writing skills in daily life , 
practice of reading aloud in Malay correctly; practice 
of Malay conversations in different situations ; self-
introduction, greeting, leave-taking, giving suggestion, 
inquiring information nationally and internationally as 
well as  practice of simple sentence writing 
2100115  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1       2(1-2-3) 
               English for Communication 1 
               การฝึกปฏิบั ติ การฟั ง  พูด  อ่ าน  และ เขี ยน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ถ้อยค าและ
ส านวนพื้นฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรม
ประเพณีของประเทศเจ้าของภาษา และมารยาทสากลที่
ถูกต้องเหมาะสม 

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 

ปรับออก ปรับรายวิชาออก 
 

2100117    ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ    2(1-2-3) 
               Thai for Careers 
       การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด 
การอ่ านและการ เขี ยน เพื่ อ ให้ เ กิ ดการสื่ อสารอย่ า งมี
ประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทั้งในชีวิตประจ าวันและ
การประกอบอาชีพตลอดจนการน าเสนอข้อมูล การให้ความรู้ 
การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการ
ค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพื่อน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ให้

ปรับออก ปรับรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้ าที่การงานและการใช้
ชีวิตประจ าวัน 
                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 
   เลือกเรียน            ไม่น้อยกว่า   2 หน่วยกิต 
2100103   หลกัการอ่านและการเขยีนค าไทย    2(2-0-4) 
              Principles of Reading and  Writing 
 Thai Words 
         หลักเกณฑ์ต่างๆ  ในการอ่านและเขียนค าไทย  ศึกษา
ปัจจัยที่ท าให้การอ่านและการเขียนค าไทยผิดไปจากกฎเกณฑ์  
เก็บรวบรวม  วิเคราะห์  เปรียบเทียบค าที่มักเขียนหรืออ่านผิด
จากกฎเกณฑ์  อภิปราย สรุปผล  แนวทางการแก้ไขและ
เผยแพร่การอ่านและการเขียนค าไทยให้ถูกต้อง 
       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 
 
 

ปรับออก  
ปรับรายวิชาออก 
 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและ          2(1-2-3) 
               การอ่านภาษาอังกฤษ 
 Development of Speaking and 
 Reading Skills in English 
 การพัฒนาทักษะการพูดและอ่านภาษาอังกฤษ
อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม การ

ปรับออก ปรับรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

น าเสนองานหน้าช้ัน และฝึกการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การ
อ่านจับใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 
               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  ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่าน      2(1-2-3)       
              และการเขียน                                       
              English for Reading and Writing  
               Development 
      พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถอ่านจับ
ใจความงานหลากหลายสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
พัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูก
รูปแบบและหน้าที่เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและ
อาชีพ เช่น การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียน
รายงานฯลฯ 
         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 

ปรับออก ปรับรายวิชาออก 
 

2100109  ภาษามลายูพ้ืนฐาน                2(1-2-3) 
              Basic Malay  
              ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษารูป
ประโยคพื้นฐาน การเช่ือมประโยคพื้นฐานเข้าด้วยกันและ
ศึกษาส านวนภาษามลายูฝึกน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ 
ข้อคิดเห็น เพื่อประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม 
               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 

ปรับออก ปรับรายวิชาออก 
 

2100110  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร       2(1-2-3) ปรับออก ปรับรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

 Chinese for Communication  
 Chinese for Communication   

การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การถาม
ทุกข์สุข การแนะน าแบบง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและ
การพูด ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษา
ได้ 
               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  

 

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

 การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับสาขา
วิชาชีพที่ เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน และการประกอบ
อาชีพ 
                Practice and development of listening, 
speaking, reading and writing English through real 
situations in related careers; practice of thinking skills, 
problem solving analyzing and decision making skills 
for daily life and future career 
 

ปรับออก ปรับรายวิชาออก 
 

9.2.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
                                       ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
2100112   วิทยาการแห่งความสขุ      2(1-2-3)   
               Happiness Study 
               ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้งกายและ
ใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น และสรรพสิ่ง
ทั้ งปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในสั งคมพหุ
วัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อการด าเนินชีวิตและการ
อยู่ร่วมกัน   การน าหลักค าสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมี

9.1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต          6   หน่วยกิต 
5100140 สุนทรียะ            3(2-2-5) 
             Beauty 
  ขับร้องเพลงตามจังหวะ ท านอง และเนื้อหาของ

เพลงไทยสากลแต่ละประเภทและเพลงร าวงมาตรฐาน เล่น
เครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบกิจกรรมนันทนาการ 
จัดกิจกรรมนันทนาการ ฝึกปฏิบัติการ ร าวงในเพลง
มาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะห์หลัก
ทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์ หลักการทางทัศนธาตุ 
หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบป้ายนิเทศ 

1. ปรับปรุงรหสั
วิชา 
2. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3. ปรับปรุง
จ านวน 
หน่วยกิต 
4. ปรับปรุง
จ านวนคาบเรยีน
ทฤษฎี ปฏิบัติ 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

คุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข  
                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 

ออกแบบฉาก เวที สื่อการเรียนรู้ และแฟ้มผลงาน จัดท า
ผลงานทางศิลปะ น าเสนอผลงาน และวิพากษ์ผลงานศิลปะ 
           Sing in rhythm, melody, and lyrics of 
modern Thai songs and Thai standard classical 
dance songs, play musical instruments, design and 
organize recreation activities, dance in Thai 
standard classical dance, design and organize 
performances, analyze principles of aesthetics in 
visual arts, principles of visual elements, principles 
of art composition, and principles of bulletin 
boards. Design settings and stages, learning 
materials and portfolios, create art works, and 
present and criticize the art works 

และศึกษาด้วย
ตนเอง 
5. ปรับรายวิชา
ออกและเพิ่ม
รายวิชาใหม ่
 

2100113   สุนทรียวิจักขณ์                         2(2-0-4) 
               Aesthetics Approach 
       ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ การรับรู้ความงาม  ผ่านภาพ  เสียง
และการเคลื่อนไหว ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ  และศึกษา
รูปแบบศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้านแนวคิด 
เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์และการน าไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิต 
                 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 
   

ปรับออก ปรับรายวิชาออก 
 

2100114   สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  2(1-2-3) 
               ตลอดชีวิต            
 
  
               Information For Life Long Learning 
         ความหมาย บทบาท และความส าคัญของสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งสารสนเทศและการเข้าถึง

ปรับออก ปรับรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

แหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใช้
เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเอง วิธีการน าเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าตามรูปแบบและขั้นตอนท่ีเป็นมาตรฐาน 
                 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 
 
 
 
 

เพ่ิมใหม่ 5100141 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ   3(2-2-5) 
             Health Promotion and Care 
         สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการสร้างเสริมและดูแลสุข
ภาวะ ความส าคัญของกีฬาและนันทนาการ และนโยบาย
สาธารณะเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบและจัด
กิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคม
และปัญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการ
เรียนรู้ ความพร้อมในสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะในด้านที่
ส าคัญ  
          Search for information, analyze, summarize 
health promotion and care, the importance of 
sports and recreation, and public policy of health 
promotion, create and arrange the health 
promotion and physical, mind, society and wisdom 
care, Design sports and recreation for learning 
management, readiness of health promotion and 
care of main issue   

เพิ่มรายวิชาใหม ่

2100118   ความจริงของชีวิต                 2(2-0-4) 
               Truth of Life 
    ความหมายของชีวิต การด ารงชีวิตในสังคมปจจุบันกับโลก
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเอาความจริง
และหลักศาสนธรรมไปประยุกต ใช ในการแก้ป ญหาและ

ปรับออก ปรับรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

พัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ 
การเรียนรูโลกทัศนแบบ ตาง ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสีย
ของโลกทัศน แตละอยางเพื่อจะไดรูจักแสวงหาความจริงและ
ความหมายของชีวิตที่ถูก ตองดีงามเพื่อความเปนมนุษยที่     
สมบูรณ อันน าไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม 
             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 
     หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัยของพฤติกรรม
ของมนุษย์ ตน กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนา
สติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และจริยธรรม การป้องกัน
และการจัดการความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การ
ท างานเป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง 
     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 
 

ปรับออก ปรับรายวิชาออก 

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

ปรับออก ปรับรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความคิดกับสุนทรียศาสตร์
เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การจ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทาง
ความงาม ความส าคัญของการรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์
ทางการเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ 
คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจาก
การร าลึก ความคุ้นเคยและน าเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพื่อให้ได้มา
ซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
                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 

9.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   
                         ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต  

2150101   สังคมภิวัตน ์      2(2-0-4) 
  Socialization 
  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมใน
สังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ 
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมือง 
               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 affairsy in various dimensions including 
culture, tradition, economics and political affairs 
  

9.1.9 กลุ่มวชิาพลเมืองโลก  3   หน่วยกิต ปรับรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

เพ่ิมใหม่ 5100142 การคิดเชิงเหตุผล         3(2-2-5) 
             Logical thinking       

         วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการค านวณตามล าดับ
ขั้นการด าเนินการตัวเลข สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์
ปัญหา การให้ เหตุผล การให้ เ ง่ือนไขเชิงภาษา เ ชิง
สัญลักษณ์ และแบบรูป ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน วิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา 
การเลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และ
อธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน และการตัดสินใจบน
พื้นฐานของข้อมูลได้ 
  Analyze, design and present how to 
calculate in ordinal steps of numbering calculation 
such as proportions, percentages, problems 
solving, reasoning, giving conditions in term of 
language, symbolic reasoning and pattern of 
explaining the phenomena in everyday life 
analyze problem for possible solutions, choosing 
appropriate approaches, analyze and explain 
current world’ news and achieve data-based 
decision making 
 

เพิ่มรายวิชาใหม ่

เพ่ิมใหม่ 5100143  ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ3 
(2-2-5) 
  21st Century Skills for Living and Occupations  
            สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 
8cs และทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีโดย
บูรณาการการประยุกต์เพื่อพัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อการ
ด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อย่างมีคุณภาพใน
ศตวรรษที่ 21  
          Explore, analyze 8Cs’s concepts and 
information media and technology skills by 
integrate and apply to develop the important skills 

เพิ่มรายวิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

for life-living and effective working in the 21st 
century era 

เพ่ิมใหม่ 5100144 พลเมืองท่ีเข้มแข็ง             3 )2-2-5(  
             Potency Citizenship 

      วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดท าโครงการ 
และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม 
การสร้างและปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคม และกฎหมาย
เบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ และ
วิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
หน้าที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และเคารพ
สิทธิผู้อื่นอย่างมีเหตุผล มีจิตส านึก รับผิดชอบต่อหน้าที่ของ
ตนเอง มีจิตอาสาและจิตและจิตสาธารณะ 
         Analyze, design practice, create projects, and 
behave that express for human dignity, accept 
individual differences in equality, respecting for 
freedom and peaceful in Thai society and 
international community in accordance with the 
principles of tolerance, create and comply with 
social rules and basic laws related to democratic 
way of life with the King as Head of State, have 
strong citizenship and respect other people’s right, 
have a volunteer spirit and public mind 
 

เพิ่มรายวิชาใหม ่

2150102   การจัดการทางสังคม   2(2-2-0) 
  Social Management  
            วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อ
น าไปสู่กระบวนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

ปรับออก ปรับรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

พอเพียง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการด ารงชีวิตใน
ท้องถิ่น 

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   

 
2150103 ทักษะชีวิตและจิตส านึกสาธารณะ    2(1-2-3) 
  Life Skills and PublicConscious 
Mind  ค ว า ม ห ม า ย
และความส าคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองค์ประกอบที่ส าคัญ
ข อ ง ทั ก ษ ะ ชี วิ ต 
โลกาภิวัฒน์ ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์              
การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทางอารมณ์ 
การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การติดต่อสื่อสาร 
ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหารจัดการความเครียด 
รวมทั้งการให้ความส าคัญของการมีจิตสาธารณะและการสร้าง
จิตส านึกสาธารณะ เพื่อน าไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่าง
สันติ                  
        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 

ปรับออก ปรับรายวิชาออก 
 
 

2150108   ทักษะในการด าเนินชีวิต               2(1-2-3) 
               Skills for Life 

ปรับออก ปรับรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

                ความส าคัญ องค์ประกอบของทักษะในการ
ด าเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การประเมนิ
สถานการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความเห็นใจผู้อื่น ความ
รับผิดชอบต่อสังคม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร การ
ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน การจัดการอารมณ์
และความเครียด และการเลือกกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความตึง
เครียด 
  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  ชี วิ ต แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย       2(1-2-3)                  
Life and Thai Culture 
       เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรม
ไทย ความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ 
กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิตสาธารณะเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อ
ความก้าวหน้าในชีวิตและการท างาน การน าหลักธรรมมาใช้ใน
การด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ    

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  

 

ปรับออก ปรับรายวิชาออก 

9.1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 

9.1.4 กลุ่มวชิาอัตลักษณข์องคณะ   3   หน่วยกิต 
 

ปรับรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

4100101    คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน        2(1-2-3) 
Mathematics in Daily Life 
     หลักการและกระบวนการคิด  การ ให้ เหตุผล 
คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-
จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพื่อการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  

    Principle and thinking process; giving 
reasons; financial mathematics and interest, hire-
purchase; accounting, tax and fundamental statistics 
to apply in daily life 

ปรับออก 

4100102   วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  2(1-2-3) 
Science for the Quality of Life Development  
    วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ ความส าคัญและผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
      Scientific approach, scientific process and 
scientific attitude; importance and impact of science, 
technology and environment; health promotion for 
life quality development 
 

ปรับออก ปรับรายวิชาออก 

4100103   เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต   2(1-2-3) 
               ประจ าวัน                  
   
   Information Technology in 
   Daily Life 
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน การ
ประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณในการใช้
ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
                    Introduction tocomputers, information 
technology; computer application in daily life, data 

ปรับออก ปรับรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

warehouse application; laws with ethics in using 
information system and its security system 
4100108    วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน       2(1-2-3)  
Science in Daily Life 
           พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิต
กระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการท างาน
ของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ พลังงานในการด ารงชีวิต 
ระบบการท างานของอวัยวะต่างๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม 
สารเคมี ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ใน
อุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความเย็น สารเคมีรังสี 
บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา 
  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 managementwith heat, cold, 
radiochemical, packaging and storage 

ปรับออก ปรับรายวิชาออก 

4100109  การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต     2(1-2-3) 
Sports for the Quality of Life Development 
            กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการ
แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ หลักและวิธีการเลือกกีฬาให้
เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติในการเล่น
กีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม 
การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น การน าทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดย
การเล่นกีฬาและการละเล่นพื้นเมืองในท้องถิ่น พัฒนา
บุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะ การเป็นผู้น า 
                 Rules, regulations, etiquette, form and 
methods of sports competition; principles and how 
to choose sports for its individual potential; conduct 

ปรับออก ปรับรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

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 sports and traditional 
games; personality development promoting 
leadership 

เพ่ิมใหม่ 5100145 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนา  3(2-2-5) 
             ท้องถิ่น  

  The King Wisdom for Local Development       
          ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนใน
ชีวิตประจ าวันได้ ศึกษาแนวคิด และหลักการของโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้
เพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและร่วมมือกันท างานโดยบูรณา
การแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 
           Apply the royal working guideline, 
sufficient economics philosophy, including the 
concept of sustainable development, study 
concepts of the royal-initiated projects, as well as 
analyze the intelligent learning approach for pilot 
project of community development based on the 
king philosophy and holistic integration with 
associate network 

เพิ่มรายวิชาใหม ่

      9.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
1100201   ภาษาและวัฒนธรรม                    3(2-2-5) 
               Language and culture 
               ภาษาและวัฒนธรรม ไทย เพื่ อการ เป็ นค รู  
ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
ใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ สื่อความหมายได้อย่างถูกต้องรวมทั้งใช้
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

9.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน     ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
9.2.1 กลุ่มวิชาชีพครู    ไม่น้อยกว่า  43  หน่วยกิต 
     1) วิชาชีพครู               31  หน่วยกิต 
1100101 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร        3(2-2-5) 
             Language for Communication 
              ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น

1. ปรับปรุงรหสั
วิชา 
2. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3. ปรับค าอธิบาย
รายวิชาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

               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 

พิเศษ โดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาส าหรับครู 
หลักการ เทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการฟัง การ
พูด การอ่าน การเขียน ภาษาท่าทาง เพื่อสื่อความหมายใน
การจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในช้ันเรียน ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง  การพูด  การเขียน และภาษา
ท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้
รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงส าหรับ ฝึกการใช้
ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลายหลายเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ 
               Use language for communication in 
learning management appropriately in accordance 
with context and learner’s differences, learners 
with special needs, by analyzing concepts, theory, 
speech communication for teachers, principle, and 
techniques of Thai Language Use as well as 
practice listening, speaking, reading, writing, and 
gestures to transmit meanings in instruction and 
communication, design learning management in 
listening, speaking, reading, writing, and gestures to 
develop learners, seek for general information for 
broader, up-to-date self-development and keeping 
up with the changes, practice the language and 
culture for peaceful living 

1101101   ความเป็นครู                      3(2-2-5) 
               Professional Teachers 
              สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู 
การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครู
และวิชาชีพครู  การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้าง
ความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียน
รอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน และกลยุทธ์การสอน คิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สร้างสรรค์ สิ่งใหม่ๆได้ แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูล
ข่าวสารความรู้ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธ์

ปรับออก 
 

ปรับรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

ระหว่างครูกับผู้เรียนท่ีส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและมี
จิตวิญญาณความเป็นครู 
                Teacher professional nature, featuresand 
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 
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 
1101203   คุณธรรมจริยธรรมและ          2)1 -2- 3( 
               จรรยาบรรณ                                                         
               Moral and Ethics 
                หลักธรรมภิบาลความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและ
จริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภา
ก าหนด เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีจิตส านึก
สาธารณะและเสียสละให้สังคมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 
                 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 

 
 
 

1101101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  3(2-2-5) 
             และจิตวิญญาณความเป็นครู   
              Morality, ethics, professional ethics    

and spirit of teachers 
      ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่น

พัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู  เป็นแบบอย่างที่
ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ด ารงตน
ให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดย
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ ยวกับ
ค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม
ส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู 
สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช้การจัดการเรียนรูท้ี่
เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อน
คิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่
ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
            Behave morally, intend to develop learners as 
a spiritual teacher, be a role model with virtues and ethics, 
and a good citizen, be admired by students and society 

1. ปรับปรุงรหัรวิชา 
2. ปรับปรุงช่ือวิชา 
3. ปรับปรุงจ านวน 
หน่วยกิต 
4. ปรับปรุงจ านวน
คาบเรี ยนทฤษฎี  
ปฏิบัติ  และศึกษา
ด้วยตนเอง 
5. ปรับค าอธิบาย
รายวิชาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

analyzing, synthesizing, integrating knowledge about 
teacher values, morality, virtues, ethics of teachers, 
spiritual teacher, law for teachers, condition of teacher 
professional development using experiences and case 
studies, practice using reflection to apply for self-
development to become a good teacher, know broadly, 
be up-to-date, and keep up with changes 

1101302   การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน       3(3-0-6) 
               Education for Sustainable Development 
 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
ประเด็นที่ส าคัญของ UNESCO ได้แก่ ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การส่งเสริม
สุขภาพ การแก้ปัญหาความยากจน การบริโภคอย่างยั่งยืน 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ สามารถพัฒนาทักษะ เจตคติและค่านิยม
ที่จ าเป็นในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน 
                 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 

ปรับออก 
 

ปรับรายวิชาออก 

1102202    การพัฒนาหลักสูตร                    3(2-2-5) 
     Curriculum Development 
     ปรัชญา  แนวคิด  ทฤษฎีการศึกษา  ประวัติความ
เป็นมา และระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนา
การศึกษาไทย  ความหมายความส าคัญของหลกัสตูร  ทฤษฎีหลักสตูร  
รูปแบบหลักสูตร  กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานและตัวช้ีวัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ของหลักสูตร  การวิเคราะห์  การจัดท าหลักสูตร  การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา  การใช้หลักสูตร  การประเมินหลกัสูตร  ปัญหา
และแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร 

1102101 การพัฒนาหลักสูตร                    3(2-2-5) 
             Curriculum Development 
               ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอก   
ที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน  น าหลักสูตรไป
ใช้ และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐานทางปรัชญาการศึกษา 
จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมิน
หลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสตูร  เพื่อให้

1. ปรับปรุงรหสั
วิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย 
3. ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

                Principles and concepts of curriculum 
development; implementation curriculum development, 
curriculum analysis and implementation, curriculum 
assessment practice, and the use of assessing results for 
curriculum development are expected to achieve 

มีทักษะในการสร้าง การใช้ และการประเมินหลักสูตร ใช้
การสะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการ
เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
               Design and develop school curriculum, 
individual courses of the major which are related to 
school and community contexts, apply and evaluate the 
curriculum by applying principles, concepts, theories of 
curriculum development, basic philosophy of education, 
psychology, society, culture, and technology, basic 
education core curriculum, curriculum application, 
curriculum evaluation, problems and trends of 
curriculum development so as to be skillful at curriculum 
construction, curriculum use, and curriculum evaluation, 
use reflection to apply for self-development to become 
a good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep 
up with changes 

 

1105202   จิตวิทยาส าหรับครู              3(2-2-5) 
     Psychology for Teacher   
                จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ 
จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและ
การให้ค าปรึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือผูเ้รยีน
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุน
การเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
               Foundation of psychology; human development, 
learning psychology and educational psychology, 
psychology of guidance and counseling; This course enable 
students to advise and help children toward better quality 
of lives by using psychology to understand and promote full 
potentiality of learning 

1105101  จิตวิทยาส าหรับครู                     3(2-2-5) 
              Psychology for Teacher 
               วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา
ส าหรับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วง
วัย  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยใช้หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้
ค าปรึกษา ทักษะสมองเพื่อการเรียนรู้  การส่งเสริมพัฒนาการและ
การเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ แนวทางการให้ค าแนะน ากับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริม
พัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพื่อให้
สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู 
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ  ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความร่วมมือในการ
พัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการ

1. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
2. ปรับปรุงรหสั
วิชา 
3. ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย 
4. ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
               Analyze, solve problems, and apply 
psychological knowledge for learning management that 
could develop learners based on their ability and age as 
well as develop those with special needs, focuses on the 
concepts of psychological development theories, 
educational psychology, counseling psychology, executive 
function for learning, learning and development promotion 
by age of learners, learning management for learners with 
special needs, and the guideline to give advice to parents 
for learner development, explore the case studies and the 
reflective practice to design learner assistance and 
development based on individual ability of each learner, 
develop their future learners with the soul of teacher with 
well-organized leaner development report system and 
feedback giving for parents and related people which leads 
to collaboration in learner development, use the reflective 
practice in self-development to be a good teacher who is 
proficient, smart, and up to date 
 
 

1102304    การจัดการเรียนรู้และการจัดการ     3(2-2-5)                     
                ห้องเรียน                                                         
                Learning  and Classroom              
Management 
  หลักการ   แนวคิด   แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการ
เรียนรู้   การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้   
ทฤษฎี  และรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิด  
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  และแก้ปัญหาได้ การบูรณาการการ
เรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการช้ันเรียน การพัฒนาศูนย์การ
เรียนในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดท าแผนการเรียนรู้

1102202 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1           3(2-2-5)                     
             Learning Management Science 1 
              วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามรรมชาติสาขา
วิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความ
เป็นนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรยีนรู้ให้ผู้เรยีนมี
ความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดย
บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้  

1. ปรับปรุงรหสั
วิชา 
2. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3. ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย 
4. ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริงสร้างบรรยากาศการจัดการ
ช้ันเรียนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้                              
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 
 
 

ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู้  ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้  
กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้  
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 
21 การศึกษาเรียนรวม  ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค 
ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา  ใช้การสะท้อนคิด
เพื่อให้มีทักษะในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ เพื่อให้มี
ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการ
จัดการเรียนรู้ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดีมีความรอบรู้ และทันสมัยต่อ
ความเปลี่ยนแปลง 
                Plan and manage learning in 
accordance with individual major to develop 
learners to be intellectual and be an innovator 
related to context and individual differences 
among learners, learners with special needs, 
manage and create learning atmosphere for 
learners to enjoy learning, realize learners’ health 
by integrating knowledge, contents, curriculum, 
teaching skill and digital technology in learning 
management, learning theories, brain theory and 
learning, theories of psychology in learning, process 
of learning innovation creation, learning innovation 
to develop 21 century skills, inclusive education, 
micro teaching practice, teaching practice at 
school, use reflection to create and manage 
learning to be able to construct learning, learning 
management skills and use reflection to apply for 
self-development to become a good teacher, 
know broadly, be up-to-date, and keep up with 
changes 

 
 
 
 
 

เพ่ิมใหม่ 1102203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2       3(2-2-5)                     
           Learning   Management Methodology 2 

เพิ่มรายวิชาใหม ่
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              วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของ
สาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมี
ความเป็นนวัตกรรม สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่
เรียนรู้และสร้างนวัตกรรม สอดคล้องกับบริบทและความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ  จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน  ตระหนักถึงสุขภาวะของ
ผู้เรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหาและ
ภาษา การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการเรียนรู้ที่
บู รณาการสื่อและแหล่ง เรี ยนรู้ ใน ชุมชนท้องถิ่น  สื่ อ
เทคโนโลยีดิจิทัล กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้   การพัฒนาผู้ เรียนด้วยการช้ีแนะการ
ออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
เนื้อหาและภาษาในการจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของสาขาวิชาเอก  ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค 
ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาที่มีบริบทแตกต่างกัน 
เพื่อให้มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะใน
การจัดการเรียนรู้ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และ
ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
                Plan and manage learning in 
accordance with individual major to develop 
learners to be intellectual and be an innovator, 
have learners be inspired in learning and create 
innovation accordance with individual major to 
develop learners to be intellectual and be an 
innovator related to context and individual 
differences among learners, learners with special 
needs, manage and create learning atmosphere for 
learners to enjoy learning, realize learners’ health 
by managing and integrating contents and 
language, integrated learning, learning 
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management integrating resources and materials in 
community, digital technology, process of creating 
learning innovations, develop learners by giving 
advice, design and construct lesson plans with 
integrated of contents and language in accordance 
with individual major, practice micro teaching, 
practice teaching at school with difference 
contexts to be able to construct learning, learning 
management skills, use reflection to apply for self-
development to become a good teacher, know 
broadly, be up-to-date, and keep up with changes      

1106101  การประกันคณุภาพการศึกษา         2(1-2-3)    
Educational Quality Assurance 
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกีย่วกับการจัดการคุณภาพ
การศึกษา การประกันคณุภาพการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
จัดการคณุภาพการจัดกจิกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ
การเรยีนรู้อย่างต่อเนื่องและด าเนนิการจัดกิจกรรมประเมิน
คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ด้ 
                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 
 

1106201  การบริหารการศึกษาละการ   3(2-2-5) 
              ประกันคุณภาพการศึกษา  
              Education Administration and Quality   
Assurance in Education 
               บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา   
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา ในการท าความเข้าใจบริบทการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนแต่ละระดับการศึกษาและประเภทการศึกษา 
ออกแบบนวัตกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ
และประเภทการศึกษา ฝึกปฏิบัติด าเนินการจัดกิจกรรม
ประเมินคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้   โดยใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
คุณภาพการศึกษาและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และใช้การ
สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่
ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
            Integrate knowledge in educational 
administration, management information system 
for school quality under understanding of 
educational management, level and system of 
education, create innovation about quality 
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assurance in education relevant to level and 
system of school, practice, arrange activities about 
quality assurance in education and learning 
management using principles, concepts, strategies, 
and regulations of education quality assurance 
management and relevant law, use reflection to 
apply for self-development to become a good 
teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up 
with changes 

1103402   นวัตกรรมและเทคโนโลยี               3(2-2-5) 
 สารสนเทศทางการศึกษา                               
Innovation and Educational Information Technology 
                หลักการแนวคิดการออกแบบการประยุกต์ใช้และ
การประเมินสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารเพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้
และประเมินสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
               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      
 

1103101  นวัตกรรมและเทคโนโลยี    3(2-2-5) 
              สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการ      
เรียนรู้  
              Innovation and Information            
Technology for Educational Communication and 
Learning 
               ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนา
ผู้ เ รี ยนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกรรม ที่
สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้ เรียน ผู้ เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการ
วิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการ
เรียนรู้  กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใ ช้
เทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อให้สามารถเลือก และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การ
สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่
ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
               Apply digital technologies for learning 
management design in accordance with individual major to 
develop learners’ intellectual and to be innovators based 
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วิชา 
2. ปรับปรุง 
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on contexts, learner individual differences, and learners with 
special needs by analyzing principals, concepts, and 
theories being relevant to innovation and information 
technology for educational communication and learning, 
laws, and ethics in utilizing digital technologies in order to 
be able to select and apply innovation and information 
technology for educational communication and learning 
effectively, not pirate intellectual properties, and use 
reflection to apply for self-development to become a good 
teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with 
changes 
 
 

1104201  การวัดและการประเมินผลการ       3(2-2-5)    
              เรียนรู้                                                         
Educational Measurement and Evaluation 
              หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติ ในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ปฏิบัติการวัดและการประเมินผล 
เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถวัดและประเมินผลและสามารถน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้ 
               Principles, 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 
 

1104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   3(2-2-5)    
            Learning  Measurement and    Evaluation 
            วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วย
วิธีการที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกับลักษณะของสาระส าคญั
ในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ สะท้อนผล
การประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้  โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัด
และประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบ
และสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล  การให้ข้อมูล
ป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผล
การวัดและประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิด
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความ
รอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
            Measure and evaluate through authentic 
assessment and appropriate to the subject matter, 
context, individual difference of learners, and 

1. ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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learners with special needs, reflect the evaluation 
result for learner development and quality 
development of learning management under the 
concepts and theories of measurement and 
evaluation, authentic assessment, measurement 
and evaluation instrument design, feedback giving 
for learning promotion in learners, guideline of 
using measurement and evaluation result in 
learner development, proper and creative 
measurement and evaluation, and use the 
reflective practice for self-development to be a 
good teacher who is proficient, smart, and up to 
date 

1104302   การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้         3(2-2-5)     
                 Research for Learning Improvement 
   หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การใช้และผลิต
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนสามารถท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนและพัฒนาผู้เรียน 
                  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 
  
 

1104302 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  3(2-2-5)     
             การเรียนรู้  
             Research and Development in Innovation   
                 and Learning 
     วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้ เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขา
วิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความ
ต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในช้ันเรียน ออกแบบการวิจัยโดย
ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของ
นักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 
เพื่อให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 
             Research, solve problems to develop learners, and 
create innovation to develop learners’ learning in 

1. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย 
3. ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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accordance with individual major, context of learner 
individual differences, and learners with special needs by 
studying, analyzing problem conditions and needs in 
learner development in classrooms, design research by 
applying principals, concepts, research theories, 
researchers’ ethics, research instrumentation, apply digital 
technologies for creating innovation in research to solve 
problems and develop learners, relevant innovation in 
community in order to be able to implement research 
results in developing learning management and learners, 
and use reflection to apply for self-development to 
become a good teacher, know broadly, be up-to - date, 
and keep up with changes 

1100102   การพัฒนาทักษะการคิด                2(1-2-3) 
    Thinking Skill Development 
    ความหมาย และความส าคัญของทักษะการคิด
พื้นฐาน ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางสติปัญญา และการคิด
ของมนุษย์ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับการพัฒนา
ทักษะการคิด กระบวนการคิดแบบต่าง ๆ เช่น การคิดแบบเอก
นัย การคิดแบบอเนกนัย การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดไตร่ตรอง การคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และจินตนาการ การคิดตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การน าเสนอความคิดและแผนผังความคิด  การ
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด  การออกแบบและวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด เครื่องมือและ
การประเมินผลทักษะการคิด 
                Meaning 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 asconvergent thinking, divergent thinking, critical 
thinking, synthetic thinking, creative thinking,  

ปรับออก ปรับรายวิชาออก 
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imagination and scientific thinking, design and planning 
of learning to develop thinking skills, tools and 
assessment thinking skills 
 
1100103   มนุษย์สัมพันธส์ าหรับครู                2(1-2-3) 
     Human Relationship for Teacher 
     ศึกษาความหมายและความส าคัญของมนุษย์
สัมพันธ์เกี่ยวกับครู หลักการ องค์ประกอบ กระบวนการและ
เทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ส าหรับครู บทบาทของครูในการ
เสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน การประเมิน
มนุษย์สัมพันธ์ส าหรับครู เน้นการฝึกปฏิบัติสร้างมนุษย์สัมพันธ์
เพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี และเสริมสร้างสัมพันธภาพ
แห่งการช่วยเหลือนักเรียน 
                Meaning 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 schoolsand 
communities, assessment for human relationship 
focus on practical skills to create an atmosphere of 
learning and strengthen the relationship for helping 
the student 

ปรับออก ปรับรายวิชาออก 

1100104   การสอนเพศศึกษา                      2(1-2-3) 
     Sexuality Education 
                กา รจั ด กิ จ ก ร รมกา ร เ รี ย น รู้ เ พศศึ กษา ใน
สถานศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการตามวัยพัฒนาการทางเพศ
อนามัยเจริญพันธ์ุการดูแลสุขภาพทางเพศสัมพันธภาพกับความ
คาดหวังต่อบทบาทความรับผิดชอบเพศสภาพและเพศสรีระ
อิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อบทบาทและการ
แสดงออกทางเพศทักษะการตัดสินใจต่อรองการสื่อความ
ต้องการตามความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเองบนฐานของ
การเคารพในสิทธิของผู้อื่นโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมี

ปรับออก ปรับรายวิชาออก 
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ส่วนร่วมของผู้ เรียนเพื่อปลูกฝังทัศนคติค่านิยมตลอดจน
พฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยและรับผิดชอบ 
     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 
participation to cultivate on positive attitudes, values 
and positive sexual behavior in term of responsibility 
1102101   การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น      2(1-2-3) 
     Local Curriculum Development 
     ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตรกระบวนการสร้างและ
พัฒนาหลักสูตรการประเมนิผลหลกัสูตรความเป็นมาและความส าคญั
ของหลักสูตรหลักการจุดหมายโครงสร้างของหลักสูตรการจัด
ประสบการณ์และกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรหลักการและ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น  การฝึก
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น 
               Foundation of thecurriculum, 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 
 

ปรับออก ปรับรายวิชาออก 

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

    Education 
     ความหมาย  ความส าคัญของสื่อสารมวลชนท่ีมีต่อ
การศึกษา หลักการและวิธีการใช้วิทยุกระจายเสียง  วิทยุ

ปรับออก ปรับรายวิชาออก 
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โทรทัศน์  สิ่งพิมพ์  หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์  เครือข่ายข้อมูล
สากลและสื่อสารสนเทศ เพื่อการศึกษา การใช้ และเลือกรับ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข่าว
เพื่อการเรียนรู้ 
               Meaning 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 toenhance 
learning 
 
1105101   จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น        2(1-2-3) 
     Adolescence Guidance Psychology 
     วัยรุ่นและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุ่น พัฒนา 
การด้านต่าง ๆ ของวัยรุ่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการ 
ปัญหาวัยรุ่น บทบาทของครูกับการแนะแนววัยรุ่น แนวทางการ
พัฒนาความสามารถและศักยภาพของวัยรุ่นโดยใช้กระบวนการ
แนะแนว การจัดบริการแนะแนวเพื่อพัฒนาการป้องกันแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองความต้องการวัยรุ่นด้านการศึกษา อาชีพ 
สังคม และส่วนตัว 
                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 
 

ปรับออก ปรับรายวิชาออก 

1108201    จิตวิทยาเด็กพิเศษ                      2(1-2-3) 
     Special Child Psychology 
     ความหมาย ขอบข่ายและพฤติกรรมของเด็กกลุ่ม
พิเศษ สาเหตุของพฤติกรรมผิดปกตขิองเด็กพิเศษ องค์ประกอบ

ปรับออก ปรับรายวิชาออก 
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ทางด้านกายภาพ ชีวภาพและสังคมที่มีผลต่อกลุ่มเด็กพิเศษ 
ประเภทของเด็กพิเศษ การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กกลุ่ม
พิเศษ องค์การและหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเด็กพิเศษ 
                Meaning, 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    นันทนาการเบ้ืองต้นส าหรับครู        2(1-2-3) 
     Introduction to Recreation for  
               Teachers 
     ศึกษาความหมาย ขอบข่าย ความมุ่งหมายและ
ความส าคัญของนันทนาการ ความส าคัญของนันทนาการต่อ
ชีวิตประจ าวัน ประเภทของนันทนาการส าหรับเด็ก การจัด
กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ส าหรับเด็ก ความรับผิดชอบในการ
นันทนาการส าหรับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและชุมชนท่ีเน้น
การฝึกปฏิบัติ 
               Meaning, 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 
 

ปรับออก ปรับรายวิชาออก 

1109202   ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีส ารอง        2(1-2-3) 
               ขั้นความรู้เบื้องต้น 
     CubScouts and Junior Girl Guides 

ปรับออก ปรับรายวิชาออก 
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               Basic Unit Leader Training Course 
     วัตถุประสงค์ของการลูกเสือส ารอง ประวัติและ
กิจกรรมขององค์การลูกเสือโลก โครงสร้างการลูกเสือไทย 
หลักสูตรการฝึกอบรมผูก้ ากับลูกเสอื-เนตรนารสี ารองขั้นความรู้
พื้นฐาน หลักสูตรลูกเสือส ารอง วิชาดาวดวงที่ 1 ดาวดวงที่ 2  
ดาวดวงที่ 3  และวิชาพิเศษ กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ส ารอง พิธีการลูกเสือส ารอง แนวปฏิบัติการชุมนุมรอบกองไฟ
และการอยู่ค่ายฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือเนตรนารีส ารองขั้น
ความรู้เบื้องต้น 
              The 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   ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ        2(1-2-3) 
               ขั้นความรู้เบื้องต้น                                
     Scouts and Girl Guides Basic Unit  
                Leader Training Course 
     การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมลูกเสือ ภูมิหลัง
ของการลูกเสือและกิจการขององค์การลูกเสือโลก ลูกเสือ
สามัญ วิธีการที่ใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือสามัญวินัย ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และความว่องไว แนวการฝึกอบรมลูกเสือ
สามัญ ความรู้ในการเล่นเกม ระบบหมู่ ประวัติและโครงสร้าง
ของการลูกเสือไทย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ 
การบริหารในกองลูกเสือสามัญ ทักษะการลูกเสือและการสอน 
การวางแผน หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ก ากับลูกเสือ พิธี

ปรับออก ปรับรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

การลูกเสือ-เนตรนารี การส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือสามัญ การ
เดินทางไกล การมีจิตส านึกสาธารณะ โครงการฝึกอบรมผู้
ก ากับลูกเสือ-เนตรนารี 
              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 
 

เพ่ิมใหม่ 1102404   คุรุนิพนธ์                1(0-2-1) 
             Individual Development Plan 
              จัดท าครุนิพนธ์ ( ID Plan) โดยการรวบรวม 
วิ เคราะห์  สั ง เคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู  
คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียน
จากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
               Create individual development plan (ID 
Plan) by gathering, analyzing and synthesizing 
capacity of teacher duties together with teachers 
characteristics through the lesson learned from 
teaching experience in educational institution and 
self-learning, attend the activities to fulfill capacity 
in after action review (AAR) individually as well as 

เพิ่มรายวิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

share and learn under the context of profession 
learning community (PLC) to develop oneself to 
keep up with changes 
 

1109404   ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่น     2(1-2-3) 
               ใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น                        
     Senior Boy Scouts and Girl Guides 
               Basic Unit Leader Training Course 
     การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมลูกเสือ กิจการ
ลูกเสือ สาระส าคญัของกิจการลูกเสือ จุดหมายและวิธีการ
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ วินัยและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สญัญาณ ระบบหมู่ที่ประชุมนาย
หมู่ การประชุมภายในหมู่และกอง การสวนสนาม ข้อเสนอแนะ
ในการประชุมรอบกองไฟ เกมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลักสูตร
พิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ บทบาทการท างานร่วมกับคนอ่ืน
และชุมชน เง่ือน แผนท่ี เข็มทิศ สิง่แวดล้อม การอนุรักษ์  การ
ปฐมพยาบาล การมีจติส านึกสาธารณะ  และการประชุมกอง
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่การบริหารงานในกองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
               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 
 

ปรับออก ปรับรายวิชาออก 

1100403   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1              1 (90ชั่วโมง) 
    Teaching Practice I 
       บูรณาการความรู้ ด้านการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
ออกแบบเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และ

1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  2(90ชั่วโมง) 
             Internship 1 
           สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึง
ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณต่อ

1. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
2. ปรับปรุงรหสั
วิชา 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

การตัดสินผล การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัย
แก้ปัญหาผู้ เรียน มาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานศึกษา โดยการสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา ไม่
น้อยกว่า 2 สัปดาห์และน าเสนอผลการศึกษา 
         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
     

ตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครู
ประจ าช้ันในสถานศึกษา  เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา 
ดูแล ช่วยเหลือผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็น
ระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case Study) โดย
การประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  การ
พัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   สรุป
แนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและ
วิ เ ค ร า ะห์ ก า รปฏิ บั ติ หน้ า ที่ ค รู  ถ อดบท เ รี ย นจ าก
ประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  สังเคราะห์องค์
ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพื่อน าไปใช้
ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
            Conclude self-characteristics and those of 
teacher that reflect love and faith in teaching 
profession, identify self-ethics and profession 
ethics, acknowledge duties of teacher and 
homeroom teacher in school, understand 
community context, coordinate with parents to 
collect the data used to provide learner care, 
assistance, and development to the preferred 
characteristics, provide well-organized report of 
learner development in form of case study by 
applying the knowledge of psychology, digital 
technology, and ability based learner 
development, conclude the guideline and 
activities for teacher profession development both 
inside and outside educational institutions through 

3 . ปรับจ านวน
หน่วยกิต 
4. ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย 
5. ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

the process of observation and analysis of teacher 
performance, conclude the lesson learned from 
learning experience in educational institution, 
synthesize the body of knowledge and use the 
learning result in after action review (AAR) as well 
as share and learn under the context of profession 
learning community (PLC) to develop oneself to 
keep up with changes 

1100404    ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2             1(90ชั่วโมง) 
     Teaching Practice II 
     บูรณาการความรู้ ด้านการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้การปฏิบัติการสอน ออกแบบเครื่องมือวัดผล การ
ตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผล การสอบ
ภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรยีน มาใช้ใน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา โดยการทดลองสอน
ในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และน าเสนอผลการศกึษา 
   Integration of knowledge in term of lesson plans; 
teaching performance, test design and measurement 
tools, test scoring and results judging, the performance 
exam and scoring rubrics; behavioral research in 
classroom and  applying for teaching  practice in 
school at least two weeks and presenting the result of 
the practical 
 

1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  2(90ชั่วโมง) 
             Internship 2 
              ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงานผู้ช่วยครู
ร่วมกับครูพี่เลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและ
ประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน 
บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบ
นวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหาร
จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการ
พัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้ เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเอง
ให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วม
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
              Behave as a good example with morality and 
conduct according to professional ethics, working as a 

1. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
2. ปรับปรุงรหสั
วิชา 
3 . ปรับจ านวน

หน่วยกิต 
4. ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย 
5. ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

teacher assistant with a mentor by planning content design, 
media and technology, measurement and evaluation 
according to the learning strand in each course, integrated 
knowledge in educational administration, innovation 
design, implementation of educational quality assurance in 
accordance with each level of education, manage quality 
learning and create a learning atmosphere for students to 
enjoy, cooperate with parents to develop and help 
students to have desirable characteristics, analyze and 
present guidelines for self-development to be a 
professional teacher who is able to adjust to keep up with 
the change of both professional teaching and core major 
sciences, participate in projects related to promoting 
conservation of culture and local wisdom and bringing 
results from learning in educational institutions to evaluate 
after action review (AAR) reflecting on an individual basis, 
and exchange knowledge in the form of professional 
learning community (PLC) to develop oneself to keep up 
with changes 

1100506   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540ชั่วโมง)                
     Practicum 1 
     การบู รณาการความรู้ ทั้ งหมดมาใ ช้ ในการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยศึกษาและปฏิบัติงานหน้าที่
ครูผู้สอน ครูประจ า ช้ัน งานสนับสนุนการเรียนการสอน
หลักสูตร  บันทึกผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆที่แสดงให้เห็นถึง
แนวทางการแก้ปัญหาด้วยการวิจัยในช้ันเรียน การจัดท า
โครงการพัฒนาผู้เรียน การประเมินผลการเรียนการสอน การ
น าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และการสัมมนา
ทางการศึกษา 
               Integrating knowledge into teaching      
practice in schools by learning and performing 
teachers role, class teacher, supporting teaching and 

1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3  2(90ชั่วโมง) 
             Internship 3 
             ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศช้ันเรียนที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
หรือนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ในการพัฒนาและมุ่ งมั่นในการแก้ปัญหาผู้ เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตาม
ระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ

1. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
2. ปรับปรุงรหสั
วิชา 
3 . ปรับจ านวน

หน่วยกิต 
4. ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย 
5. ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

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   

สง่เสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผล
จากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) 
เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้  (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
              Practice teaching in educational 
institutions, behave as a good example with 
morality and conduct according to professional 
ethnics, design a class atmosphere that encourages 
students to learn and be happy, organize learning 
activities that encourage students to create 
advanced thinking processes by applying digital 
technology or modern educational innovations, 
collaborate with parents to develop and strive to 
solve students' problems to have the desirable 
characteristics with the process of the correct 
research methodology, clearly reflecting the 
changes that have occurred to students 
themselves from participating in activities that 
promote professional progress, projects related to 
promoting conservation of culture and local 
wisdom and bringing results from learning in 
educational institutions to evaluate after action 
review (AAR) reflecting on an individual basis, and 
exchange knowledge in the form of professional 
learning community (PLC) to develop oneself to 
keep up with changes 

1100507   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540ชั่วโมง)                  
     Practicum 2   
    การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญการเลือกใช้การผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการ

1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4  
                                                 6 (290ชั่วโมง) 
              Internship 4 
              ปฏิบัติ งานในหน้าที่ ครู  ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณ

1. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
2. ปรับปรุงรหสั
วิชา 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

จัดการเรียนรู้ การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้การ
วัดประเมินผลการเรียนรู้การท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนการน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้การ
บันทึกรายงานผลการจัดการเรียนรู้และการสัมมนาทาง
การศึกษา 
               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 

วิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมี
ความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและน าไปสู่การเป็น
นวัตกรรม โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย 
บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง
ในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตาม
ระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผล
จากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) 
เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้  (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
                 Work in teacher duties, behave as a 
good example with morality and conduct 
according to professional ethics, make learners are 
happy and have advanced thinking process and 
leading them to be innovators by designing 
modern educational innovations integrated in 
community context with learning activities in and 
out of the classroom, create a network of 
cooperation with parents and communities to 
develop, promote professional progress and solve 
students' problems with desirable characteristics 
with the correct research process according to the 
research methodology, clearly reflecting the 
changes that have occurred to themselves from 
participation and participate in projects related to 
promoting conservation of culture and local 
wisdom and bringing results from learning in 

3 . ปรับจ านวน
หน่วยกิต 
4. ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย 
5. ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

educational institutions to evaluate after action 
review (AAR) reflecting on an individual basis, and 
exchange knowledge in the form of professional 
learning community (PLC) to develop oneself to 
keep up with changes  
 

             2) กลุ่มวชิาเอก 
1107101  การศึกษาปฐมวัย    3(2-2-5)         
              Early  Childhood Education 
      ความหมาย ความส าคัญ จุดมุ่งหมาย ขอบข่าย แนวคิด
ทฤษฎีของนักการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ประวัติความเป็นมาของการศึกษาปฐมวัยในประเทศ และ
ต่างประเทศ  นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยของชาติ และ
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ศึกษา
วิเคราะห์รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย แนวโน้มทางการ
ศึกษาปฐมวัย 
       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 
 
 

2) กลุ่มวชิาเอก 
ปรับออก 

 
ปรับรายวิชาออก 

1107421   การพัฒนาเด็กบริบาล 2(1-2-3)            
              Development for Infant and  Toddler    
             ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาวะ และการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของ
มารดาและเด็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ และการพัฒนาเด็ก
บริบาล พัฒนาการของเด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดา พัฒนาการของ

1107101 การอบรมเลี้ยงดู             3(2-2-5) 
            และส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
            Nurture and Learning Promotion  of   
            Early Childhood   
         ออกแบบการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี โดยประยุกต์ใช้ความรู้

ปรับชื่อวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

เด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ แนวทาง และวิธีการอบรมเลี้ยงดู
เด็กวัยแรกเกิดถึง 3 ปี การจัดโปรแกรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กระดับบริบาลที่ เหมาะสม การผลิตสื่อ การประเมิน
พัฒนาการเด็กระดับบริบาล  

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 

เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและระบบประสาทวิทยา  
กล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ตามระบบประสาทวิทยาของ               
ซีรีเบลลัม (Cerebellum)  หรือ สมองน้อย กับพัฒนาการ 
4 ด้านของเด็กปฐมวัย  ศึกษา/วิเคราะห์ ปรัชญา ทฤษฎี 
หลักการศึกษาปฐมวัย อิทธิพลของการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย บทบทผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย  
วิธีการปกป้องสิทธิเด็กได้ตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก และ
วิธีการพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตใจที่ดี
งาม และการเป็นพลเมืองดีส าหรับเด็กปฐมวัย การดูแลและ
พัฒนาสุขภาพจิตส าหรับเด็กปฐมวัยและวิธีการการจัดการ
ความเครียดได้ด้วยตนเอง ถอดบทเรียนการอบรมเลี้ยงดเูดก็
ปฐมวัยและผลงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อง ในประเทศและ
ต่างประเทศ และถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมการอบรม
เลี้ยงดูเพื่อพัฒนาทักษะ EF (Executive Functions) โดยใช้
กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีการอื่นๆ  
เพื่อวิเคราะห์ วางแผน  ออกแบบการจัดกิจกรรมการอบรม
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยท างานร่วมกับผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ที่
ถูกต้องตรงหลักการเรียนรู้ ของสมอง สอดคล้องกับ
พัฒนาการ และความแตกต่างระหว่างบุคคล  ภายใต้ฐานะ
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สามารถออกแบบมีทักษะ
ในการความเครียดได้ดว้ยตนเอง ตลอดจนสามารถออกแบบ 
การปกป้องสิทธิเด็กได้ตามกฎหมาย  ทดลองกิจกรรมที่
ออกแบบไว้กับกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือรายบุคคล เพื่อ
แก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล
อย่างรอบด้าน  สะท้อนคิดเพื่อให้มีทักษะในการออกแบบ
โปรแกรมการดูแล พัฒนา และปกป้องสมาธิเด็กเพื่อสร้าง
รอยเช่ือมต่อในการจัดกิจกรรมการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
ได้อย่างต่อเนื่อง  และสะท้อนคิดประยุกต์ใช้ความรู้ที่
ทันสมัยในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นครู
ที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง    
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

               Designing nurture program and learning 
promotion for early childhood under the age of 8 
years old by applying knowledge of brain relations and 
neurological system (Neuroscience: NS); developing 
language and communication based on Neuro-linguistics 
program (Neurolinguistics Science Process : NLSP); building 
fine and gross motor skills according to Neurological 
system of cerebellum or little brain with 4 aspects 
development of early childhood; studying, analyzing 
philosophy, theories  and principles of early childhood 
study; influence of early childhood parenting and roles of 
parents in nurturing early childhood; right protection 
strategies following child protection laws; development 
methods of morality, ethics, and good morals 
characteristics and being a good citizen for early childhood; 
caring and developing mental health for early childhood 
and self-management methods of stress; lesson learned 
of early childhood parenting and research from both 
within-country and global study; reflections of parenting 
activities for developing EF skills by case study; experiential 
learning or other methods to analyze, plan, design activity 
creation of early childhood parenting with well-rounded 
elements in line with sufficiency economy by cooperating 
with parents, family, local community following principles 
of brain learning in accordance with development and 
individual differences under economy, society and culture; 
being able to design skills for self-management of stress as 
well as design child protection by laws; experimenting on 
activities designed for large group, subgroup or individuals 
to solve problems, help and promote developments of 
individual child; reflection for possessing design skills of 
nurturing and caring program; developing and protecting 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

children right to build connection in training of early 
childhood care continually; reflection and contemporary 
knowledge application in nurturing children for self-
development as good and knowing teachers and change 
with the times 
 
 

1107102 พัฒนาการของเด็กปฐมวัย       3(2-2-5) 
 Developmental of Early Childhood  
              แนวคิด หลักการ ทฤษฎีพัฒนาการ และ 
ทฤษฎีการเรยีนรู้ของนักจิตวิทยา ที่มีต่อพัฒนาการด้านต่าง ๆ 
ของเด็กปฐมวัย รูปแบบความสัมพันธ์ และการอบรมเลี้ยงดูที่มี
อิทธิพลต่อพัฒนาการ และพฤติกรรมของเด็ก หลักการอบรม
เลี้ยงดเูด็กปฐมวัยทีเ่หมาะสมกับพฒันาการ การวิเคราะห์ และ
แนวทางการแก้ปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย 

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 

ปรับออก ปรับรายวิชาออก 

1107316 การเลน่ส าหรับเด็กปฐมวัย    2(1-2-3) 
    Play for Early Childhood  
             ความหมาย  ความส าคัญ แนวคิด หลักการ  ทฤษฎี 
และพัฒนาการการเล่นของเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง  6 ปี  วิธีการเล่น
แต่ละช่วงวัยของเด็ก การจัดประสบการณ์การเล่นที่เหมาะสมกับ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย การละเล่นพื้นบ้าน และการส่งเสริมการเล่น
อย่างสร้างสรรค์ การประเมินพัฒนาการการเล่น และบทบาท
ผู้ปกครองในการส่งเสริมการเล่นของเด็กปฐมวัย 

1107313 การจัดกิจกรรมการเลน่               2(1-2-3) 
            เพ่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย                  
            Activities and Plays for Early    
            Childhood Learning       
         ออกแบบการจัดกิจกรรมการเล่นเพื่อการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี  โดยประยุกต์ใช้ความรู้
เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและระบบประสาทวิทยา 
(Neuroscience  : NS) และพัฒนาภาษาและการสื่อสาร
โ ดยยึ ด ศ าสตร์ ส า ข าภ าษาศาสตร์ ป ร ะส าทวิ ทยา 

ปรับชื่อวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

               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 

 

( Neurolinguistics Science Process : NLSP) แ ล ะ กา ร
สร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ตามระบบประสาทวิทยาของ 
ซี รี เ บลลั ม  หรื อ  สมองน้ อย  ( Cerebellum) กับการ
พัฒนาการเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย ศึกษา/วิเคราะห์แนวคิด 
ทฤษฎี รูปแบบการเล่นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ถอดบทเรียนการการเรียนปนเล่นและงานวิจัยที
เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ ถอดบทเรียนการจัด
กิจกรรมการเล่นเพื่อการพัฒนาทักษะ EF (Executive 
Functions) โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
หรือวิธีการอื่นๆ วิเคราะห์  ประเมิน วางแผน  ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนปนเล่น/สื่อการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้ถูกต้องตรงหลักการเรียนรู้ของสมอง             ที่
สอดคล้องกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม และท้องถิ่น โดย
ท างานร่วมกับครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ออกแบบประเมิน
เพื่อใช้ประกอบการท ากิจกรรม น ากิจกรรมที่ออกแบบไว้ไป
ทดลองใช้กับเด็กปฐมวัยกลุ่มใหญ่  กลุ่มย่อย และรายบุคคล 
เพื่อสะท้อนคิดในการพัฒนาปรับปรุงออกแบบกิจกรรมการ
เรียนปนเล่นเพื่อแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม  พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์  และสะท้อนความคิดเพื่อน า
ความรู้ที่ทันสมัยไปประยุกต์ใช้ และพัฒนาตนเองให้เป็นครู
ที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
          Designing play and learn activities for early 
childhood under 8 years of age by applying 
knowledge of brain relations and neurological 
system (Neuroscience: NS); developing language 
and communication based on Neuro-linguistic 
Science Process: NLSP; building fine and gross 
motor skills according to neurological system of 
cerebellum or little brain with developing play and 
learn for early childhood; studying and analyzing 
related concept , theories, and formats of play and 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

learn for  early childhood development; lesson 
learned from play and learn; both within-country 
and global study; lesson learned from play and 
learn to improve executive functions skills; 
analyzing, evaluating, planning and designing play 
and learn / teaching materials for early childhood 
according to sufficiency economy , context, 
society, culture and locality by collaborating with 
family, community, and locality; designing 
evaluation for activity;  trying play and learn 
activities with large groups, subgroup or individual 
for reflecting idea about developing and improving 
learning playing activity for solving problems, 
helping, promoting early childhood under 3 years 
of age ; applying modern knowledge for 
developing early childhood and oneself to be a 
good teacher with up-to-date knowledge   
 

1107103  ศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3 ) 
Creative  Art   for  Early  Childhood   
ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการ และ

ทฤษฎีศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการทางศิลปะส าหรับ
เด็กปฐมวัย หลักการจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เทคนิค และวิธีการส่งเสริมให้
เ ด็ ก ป ฐ ม วั ย ไ ด้ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ง า น ศิ ล ป ะ รู ป แ บ บ ต่ า ง  ๆ                  
การส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน การพัฒนาความสามารถ
ทางด้านการคิด จินตนาการ และริเริ่มสร้างสรรค์งานศิลปะของ
เด็ก การจัดสภาพแวดล้อม การจัดแสดงผลงาน  และการ
ประเมินผลพัฒนาการทางศิลปะของเด็กปฐมวัย 

Meanings, significances, concepts, principles, 
and theories of arts for early childhood; art development 
for early children; principles of organizing art activities to 

1107108 การจัดกิจกรรมทาง        3 (2-2-5) 
             ศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย  
   Organizing Artistic Activities of  
             Early Childhood Education 
              ออกแบบกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัยอายุ
ต่ ากว่า 8 ปี โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของ
สมองและระบบประสาทวิทยา (Neuroscience  : NS)และ
พัฒนาภาษาและการสื่ อส าร โ ดยยึ ดศ าสตร์ ส าขา
ภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics Science 
Process : NLSP) และการสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่
ตามระบบประสาทวิทยาของซีรีเบลลัม (Cerebellum)  
หรือ สมองน้อย  กับการการจัดกิจกรรมทางศิลปะที่ส่งผล
ต่อการท างานของสมองส าหรับเด็กปฐมวัย ทฤษฎีและ
แนวคิดในการพัฒนาศิลปะ  เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ปรับชื่อวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

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 

และกล้ามเนื้อมัดเล็ก ภาษาและการสื่อสารผ่านงานศิลปะที่
หลากหลาย ถอดบนเรียนการจัดกิจกรรมศิลปะและรูปแบบ
กิจกรรมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อ
มัดเล็ก ความคิดสร้างสรรค์  ภาษา ที่หลากหลาย ถอด
บทเรียนโปรแกรมการพัฒนาศิลปะเพื่อกล้ามเนื้อมัดเล็ก 
ความคิดสร้างสรรค์ ภาษาและการสื่อสาร ในประเทศและ
ต่างประเทศ  ถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อการ
พัฒนาทักษะ EF (Executive Functions) ฝึกการใช้แบบ
ประเมินทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก  ความคิดสร้างสรรค์ 
ภาษาและการสื่อสาร  โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ หรือวิธีการอื่นๆ  เพื่อวิเคราะห์ วางแผน  
ออกแบบกิจกรรมศิลปะ/สื่อการสอนเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อ
มัดเล็ก ความคิดสร้างสรรค์ และภาษาและการสื่อสาร 
ถูกต้องตามหลักการท างานของสมอง ส าหรับเด็กปฐมวัยที่
สอดคล้องกับแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการ
ท างานของสมองโดยท างานร่วมกับกับผู้ปกครองและ
ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น  พร้อมออกแบบประเมินเพื่อใช้
ในการจัดกิจกรรม  ทดลองใช้กิจกรรมที่ออกแบบไว้กับกลุ่ม
ใหญ่  กลุ่มย่อย  และรายบุคคล  เพื่อแก้ปัญหา ช่วยเหลือ 
ส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  
สะท้อนคิดเพื่อให้มีทักษะในการออกแบบโปรแกรมเพื่อ
สร้างรอยเช่ือมต่อการจัดกิจกรรมศิลปะและความคิด
สร้างสรรค์แบบองค์รวมส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีอายุต่ ากว่า 8 
ปี อย่างต่อเนื่อง และสะท้อนคิดประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการ
จัดกิจกรรมศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ที่ทันสมัย เพื่อ
พัฒนาตนเองให้ เป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้  ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง  
              Designing artistic activities for early 
childhood under 8 years old by applying 
knowledge of brain relations and neurological 
system (Neuroscience: NS) and developing 
language and communication based on science of 
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หมายเหตุ 

neuro-linguistics (Neurolinguistics Science Process: 
NLSP); building fine and gross motor skills 
according to neurology system of cerebellum or 
little brain with artistic activities that impact to 
brain function for early childhood; theories and 
concepts in developing art to promote creativity 
and fine motor skills; language and communication 
through various artworks; lesson learnt of art 
activities and activity templates of developing 
creativity to develop fine motor skills, creativity 
and diverse languages; lessons learned of art 
development programs for fine motor skills, 
creativity, language and communication within 
country and abroad; lesson learnt of art activities 
for EF (Executive Functions) development; practice 
of using evaluation form of using fine motor skills; 
creativity, language and communication by using 
case studies; experiential learning or other 
methods to analyze, plan, design artistic activities 
or teaching materials to develop fine motor skills, 
creativity and language and communication 
correctly according to principles of brain functions 
of early childhood according to concept of 
sufficiency economy philosophy and brain 
functions by collaborating with parents and 
families, local communities together with 
designing assessment form for using in organizing 
activities; experimenting on activities designed for 
large, subgroups and individuals to solve 
problems, help promote and develop individual 
and group early childhood; reflection for 
possessing skills of designing program to build 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

connections towards artistic activities and holistic 
creativity for early childhood under 8 years of age 
continuously; reflection on applying knowledge of 
modern art and creative activities to develop 
oneself as good and knowing teachers and change 
with the times           

1107104 ทั ก ษ ะทา งภ าษา ไทยส า ห รั บ เ ด็ กป ฐ ม วั ย                   
2(1-2-3) 

         Thai Language  Skills  for    Early Childhood  
               แนวคิด หลักการ และทฤษฎีพัฒนาการทางภาษา
ส าหรับเด็กปฐมวัย สาระและกิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษาของ
เด็กปฐมวัยที่เหมาะสมเป็นสากล และภาษาถิ่นในบริบทสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้  บทบาทของครูผู้ปกครอง ชุมชน การ
จัดแหล่งเรียนรู้ทางภาษา การผลิตสื่อ และการประเมิน
พัฒนาการ และทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย  

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 

1107104  การจัดกิจกรรมทางภาษา            3(2-2-5)   
             และการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัย     
             Language and Communication       
             Activities for Early Childhood      
             ออกแบบการจัดกิจกรรมทางภาษาและการ
สื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี  โดยประยุกต์ใช้
ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์
ประสาทวิทยา  (Neurolinguistics Science Process : 
NLSP) กับการพัฒนาภาษาละการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวยั
อายุต่ ากว่า 8 ปี ศึกษา/วิเคราะห์ทฤษฎีและแนวคิดในการ
พัฒนาภาษาและการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัย รูปแบบ/
อิทธิพลของบริบทครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาภาษาและการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัย  ถอด
บทเรียนโปรแกรมการพัฒนาภาษาและการสื่อสารส าหรับ
เด็กปฐมวัยและผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องในประเทศและ
ต่างประเทศ และถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมทางภาษา
เพื่อพัฒนาทักษะ EF (Executive Functions)  โดยใช้กรณี
ตัวอย่าง  การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีการอื่นๆ  
วิเคราะห์  ประเมิน  วางแผน  ออกแบบกิจกรรม/สื่อการ
สอนในการสร้างภาษาแม่ ภาษาที่สอง ฟัง พูด อ่าน เขียน 
และการสื่อสารตามฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยท างานร่วมกับ
ผู้ปกครอง  ชุมชน ท้องถิ่น ท าการทดลองกิจกรรมที่
ออกแบบไว้กับเด็กปฐมวัยกลุ่มใหญ่  กลุ่มย่อย หรือ
รายบุคคล  เพื่อแก้ปัญหา ช่วยเหลือ  ส่งเสริมพัฒนาการ
ทางภาษาและสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัยที่ถูกต้องตรง

ปรับชื่อวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 
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หลักการเรียนรู้ของสมอง  สะท้อนความคิดเพื่อให้มีทักษะ
ในการออกแบบโปรแกรมการเพื่อสร้างรอยเช่ือมต่อในการ
จัดกิจกรรม/สื่อการสอนในการพัฒนาภาษาและการสื่อสาร
ส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี ได้อย่างต่อเนื่อง และ
สะท้อนคิดเพื่อการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัยในการ
พัฒนาตนเองให้ เป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้  ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง  
                  Designing language and communication 
activities for early childhood under 8 years of age by 
applying knowledge of science relations of nuerologcial 
system (Neurolinguistics Science Process: NLSP) with 
language and communication development for early 
childhood under 8 years old; studying and analyzing 
theories and concepts in language and communication 
development for early childhood; forms and influence of 
family, local community effecting language and 
communication development for early childhood; 
lessons learned of language and communication 
development programs for early childhood and related 
research within country and abroad; lessons learned of 
language activities to improve EF skills (Executive 
Functions) by using case study; experiential learning or 
other methods to analyze, evaluate, plan and design 
activities or teaching materials in creating mother tongue 
or second language: listening, speaking, reading, writing 
and communication according to the economic, society, 
culture status and different individuals by working with 
parents, local communities; experimenting activities 
designed for large group, subgroups or individuals of early 
childhood to solve problems, help, promote language 
development and communication for early childhood 
correctly following principles of brain learning; reflection 
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for skills possession in designing programs in building 
connection of creating activities or teaching materials for 
language and communication development for early 
childhood under 8 years of age continuously; reflecting 
idea for applying modern knowledge in developing 
oneself as good and knowing teachers and change with 
the times 

1107105 ทักษะคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  2(1-2-3)  
             Mathematic Skills for Early Childhood  
        ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎี
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัย สาระ และกิจกรรมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ที่
เหมาะสมกับวัย บทบาทของครูผู้ปกครองและชุมชน การจัด
ประสบการณ์  และแหล่ ง เ รี ยนรู้ เพื่ อพัฒนาทักษะทาง
คณิตศาสตร์  การผลิตสื่ อ  และการประเมินทักษะทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
       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 materials production and 
assessment of mathematic skills for young learners 
 
 
1107106 ทักษะวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย    2(1-2-3)                  
             Science  Skills  for  Early Childhood   
             ความหมาย  ความส าคัญ  แนวคิด  หลักการ และ
ทฤษฎีทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สาระ และกิจกรรมการ
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย บทบาทครู  
ผู้ปกครอง และชุมชนในการส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ 

1107314 การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์      3(2-2-5)                      
             และคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
             Scientific and Mathematics Activities 
             for Early Childhood 
             ออกแบบกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 8 ปี  โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง
ความสั มพันธ์ ของสมองและระบบประสาทวิทยา 
(Neuroscience  : NS) ศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาท
วิทยา (Neurolinguistics Science Process : NLSP) และ
ระบบประสาทวิทยาของ ซีรี เบลลัม หรือ สมองน้อย 
(Cerebellum) ศึกษา/วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
และถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  
และบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ถอดบทเรียนการจัดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการพัฒนาทักษะ EF 
(Executive Functions) เพื่อวิเคราะห์  ประเมิน วางแผน 
ออกแบบกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ที่ถูกต้องตามหลักการท างานของสมอง ตามแนวคิด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสอดคล้องกับบริบททาง
สังคม วัฒนธรรม  และท้องถิ่นโดยท างานร่วมกับผู้ปกครอง 
ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น  พร้อมออกแบบประเมินเพื่อใช้
ในการจัดกิจกรรม  ทดลองใช้กับกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย และ
รายบุคคล เพื่อสะท้อนคิดในการพัฒนาปรับปรุงออกแบบ
กิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เพื่อแก้ปัญหา 
ช่วย เหลือ  ส่ ง เสริ ม   พัฒนาการ เด็กปฐมวั ย ให้ตรง
วัตถุประสงค์  สะท้อนคิดเพื่อปรับปรุงกิจกรรมที่ทันสมัย

ปรับชื่อวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

การจัดประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และ
การประเมินทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 
        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 
 

 

และประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความ
รอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง   
       Designing scientific and mathematic activities 

for early childhood under 8 years of age by 

applying knowledge of brain relations and 

neurological system (Neuroscience: NS); Neuro-

linguistic Science Process: NLSP; neurological 

system of cerebellum or little brain; studying / 

analyzing related theories and concepts and 

lesson learned from STEM Education and Little 

Scientists House; analyzing, evaluating, planning 

and designing learning scientific and mathematic 

activities for early childhood according to 

sufficiency economy, context, society, culture and 

locality by collaborating with family, community, 

and locality; designing evaluation for activity;  

trying activities with large groups, subgroup or 

individual for reflecting idea about scientific and 

mathematic activities to develop  and to improve 

scientific and mathematic activities  and for solving 

problems, helping, promoting early childhood 

development in accordance with objectives; reflecting 

to improve modern activities and to apply for 

developing oneself to be a good teacher with up-to-

date knowledge   

1107309 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  3(2-2-5)                    
             Curriculum for Early Childhood 
        ความหมาย  ความส าคัญ  แนวคิด หลักการ ทฤษฎีและ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการสอนทางการศึกษาปฐมวัย 

ปรับออก ปรับรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของไทย และต่างประเทศ 
การทดลองพัฒนาหลักสูตร และการสอนทางการศึกษาระดับ
ปฐมวัยที่ เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย  และบริบททางสังคม
วัฒนธรรม ด้วยกระบวนการวิจัยเป็นฐาน เพื่อการน าไปใช้ใน
ท้องถิ่น และการประเมินผลการใช้หลักสูตร และการสอนทาง
การศึกษาปฐมวัย 

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 

 

1107311 การบริหารและการจัดการศึกษา      3(2-2-5)  
             ระดับปฐมวัย                               

   Administration and  Management in   
   Early  Childhood  Education 

             ทฤษฎีการบริหาร และจัดการศึกษาปฐมวัย วิธีการ
และเครื่องมือในการบริหารและการจัดการทางการศึกษา
ปฐมวัย การบริหารและการจัดการสถานศึกษาระดับปฐมวัยใน
รูปแบบต่าง ๆ การบริหารและการจัดการสถานศึกษาปฐมวัยใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ภาระหน้าที่ของครู
ปฐมวัยในการจัดการเรียนรู้ งานธุรการช้ันเรียน ท าแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ การผลิตสื่อ การใช้เครื่องมือเพื่อวัด 
และประเมินผล การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชน 

Theories of early childhood education 
administration; approaches and instruments for early 

ปรับออก ปรับรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

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 นิทานและการแสดงหุ่นส าหรับ 3(2-2-5) 
             เด็กปฐมวัย              
             Tales and Puppets for Early  Childhood     
           ความหมาย ความส าคัญ ประวัติความเป็นมาของ
นิทานไทย และต่างประเทศ ประวัตินักแต่งนิทานคนส าคัญของ
โลก ประเภทนิทานและหุ่น การสร้างสรรค์นิทานรูปแบบต่าง ๆ 
เทคนิคการเล่านิทานประกอบหุ่น การอ่านนิทาน และการน า
นิทานไปใช้กับเด็กปฐมวัย การผลิตหุ่นรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ
ประกอบการเล่านิทาน การฝึกปฏิบัติการแสดงละครหุ่น  

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 

 

ปรับออก ปรับรายวิชาออก 

1107314 ทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 
 Thinking skill for early    Childhood 

ทักษะการเรียนรู้ และคุณลักษณะของเด็กปฐมวัย
ในศตวรรษที่ 21  แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 
การสร้างผลิตภาพจากการคิดที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ

1107315 การจัดกิจกรรมส่งเสรมิทักษะการคิด 3(2-2-5)                   
            ส าหรับเด็กปฐมวัย     
            Activities of Thinking Skill  Promotion  
            For Early Childhood 
            ออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดส าหรับ
เด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี  โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง

ปรับชื่อวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

สังคม การฝึกปฏิบัติการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะ 
และกระบวนการคิด บทบาทครู และผู้ปกครองในการส่งเสริม
ทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย 

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 

 
 

ความสั มพันธ์ ของสมองและระบบประสาทวิทยา 
(Neuroscience : NS) และพัฒนาภาษาและการสื่อสารโดย
ยึ ด ศ า ส ต ร์ ส า ข า ภ า ษ า ศ า ส ต ร์ ป ร ะ ส า ท วิ ท ย า 
( Neurolinguistics Science Process : NLSP) แ ล ะ กา ร
สร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ตามระบบประสาทวิทยาของ 
ซี รี เบลลัม  (Cerebellum)  หรือ สมองน้อย  ศึกษา/
วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะการคิดในรูปแบบ
ต่างๆ และถอดบทเรียนการพัฒนาทักษะ EF (Executive 
Functions)  และโปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิด 
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในและนอกประเทศ ถอดบทเรียน
การจัดกิจกรรมทักษะการคิดเพื่อการพัฒนาทักษะ EF 
(Executive Functions)  โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ หรือวิธีการอื่นๆ  เพื่อวิเคราะห์ วางแผน  
ออกแบบกิจกรรม/สื่อการสอน ที่ถูกต้องตามหลักการ
ท างานของสมอง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมออกแบบประเมินเพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรม โดยท างานร่วมกับผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน 
ท้องถิ่น  ให้สอดคล้องกับพัฒนาการและความแตกแต่
ระหว่ างบุคคลของเด็กปฐมวัยตามบริบททางสังคม 
วัฒนธรรม และท้องถิ่น ออกแบบประเมินเพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรม ทดลองใช้กิจกรรมกับกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย และ
รายบุคคล เพื่อสะท้อนคิดในการพัฒนาปรับปรุงออกแบบ
กิจกรรมการคิดส าหรบัเด็กปฐมวัย  เพื่อแก้ปัญหา ช่วยเหลอื 
ส่งเสริม  พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์  และ
สะท้อนความคิดเพื่อให้มีทักษะในการออกแบบกิจกรรมและ
โปรแกรมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเพื่อสร้างรอย
เช่ือมต่อส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีและประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนา
ตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง   
                  Designing thinking skill development 
activities for early childhood under 8 years of age by 
applying knowledge of brain relations and neurological 
system (Neuroscience: NS); developing language and 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

communication based on Neuro-linguistic Science Process: 
NLSP; building fine and gross motor skills according to 
neurological system of cerebellum or little brain; studying / 
analyzing related theories and concepts of each thinking 
skill; both within-country and global study; lesson learned 
from thinking skill development activities by using sample 
cases, experiential learning, and other methods for 
analyzing, evaluating, planning and designing   activities/ 
materials in accordance with brain function according to 
sufficiency economy , context, society, culture and 
locality by collaborating with family, community, and 
locality; designing evaluation for activity;  trying activities 
with large groups, subgroup or individual for reflecting idea 
about scientific and mathematic activities to develop  and 
to improve scientific and mathematic activities  and for 
solving problems, helping, promoting early childhood 
development in accordance with objectives; reflecting to 
improve modern activities and to apply for developing 
oneself to be a good teacher with up-to-date knowledge   

1107422  การจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงพ้ืนที่  3(2-2-5)       
               The Area based of Early  childhood 
education  management  
 รูปแบบของการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความ
ต้องการ และความจ าเป็นของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ของการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ 
แนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยซึ่งศึกษา และน าวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาใช้ โดยมีการ
ฝึกพัฒนาโจทย์ วางแผน และจัดประสบการณ์ จัดการเรียนรู้
ให้กับเด็กปฐมวัยร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี 

Model of early childhood management 
according to need assessment of the Three 
Southernmost provinces; concepts, theories and 

1107319 การจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงพ้ืนที่  3 (2-2-5) 
            The Area Based of Early Childhood  
            Education Management 
              รูปแบบของการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความ
ต้องการและความจ าเป็นของพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ของการจัดการศึกษา
เชิงพื้นที่ แนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยซึ่งศึกษา และน า
วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ม า ใ ช้  โ ดยมี ก ารฝึ กพัฒนาโจทย์  ว า งแผน  และจัด
ประสบการณ์ จัดการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยร่วมกับภาค
ส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี 
                  Model of early childhood management 
according to need assessment of the Three 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

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 

 
1107432 พหุภาษาศึกษาส าหรับครูปฐมวัย     3(2–2–5)  

Multilingual Education for Early 
Childhood Teacher 

   ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการแนวคิด 
ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้แบบพหุภาษาศึกษาและการใช้ภาษา
แม่เป็นฐาน ระบบตัวเขียนภาษามลายูปัตตานี สื่อการเรียนรู้
แบบ  พหุภาษาศึกษา และการใช้ภาษาแม่เป็นฐาน กลวิธีการ
สอน เพื่อพัฒนาภาษา และสติปัญญา กลวิธีการสอนภาษาไทย
เป็นภาษาที่สอง หลักสูตร แผนการจัดประสบการณ์ และการ
วัดผลประเมินผลนักเรียนแบบพหุภาษา และการใช้ภาษาแม่
เป็นฐาน  การน าแนวคิดพหุภาษาศึกษา และภาษาแม่เป็นมาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

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 

 
1107426  สันติศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย    3(2-2-5) 
              Peace Education for Early  Childhood 

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 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

             แนวคิด ทฤษฎี และหลักการการจัดการศึกษาเพื่อ
สันติภาพ การวางแผนจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลาย 
เพื่อเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาของเด็กปฐมวัยให้มีทักษะ 
และประสบการณ์ในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อตนเอง 
และระหว่างบุคคล การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
และการอยู่ร่วมกันอย่างสงบ และมีความสุขในภูมิสังคม 

 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 

1107417 การศึกษาส าหรับผู้ปกครองและการสร้างเครือข่าย
ชุมชนเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย       3(2-2-5)                            

Education consigned for parent and the 
community to create a network of early 
childhood  development  

ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด และทฤษฎีให้
การศึกษาแก่พ่อแม่ การสร้างเครือข่ายชุมชน รูปแบบ วิธีการ
ให้ความรู้ และการสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริม และการมีส่วน
ร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนในการพัฒนา และแก้ไข
ปัญหาเด็กปฐมวัยที่ด้อยโอกาสต่าง ๆ ในชุมชนท้องถิ่น การ
เสริมสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในบริบทพหุ
วัฒนธรรม การด าเนินงานด้านสิทธิของเด็กแบบต่าง ๆ การ
ทดลองปฏิบัติการให้ความรู้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

  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 

1107316  การมีส่วนร่วมของครอบครัว         3(2-2-5) 
             และชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย  
             Collaboration of Family and   
             Community of Early Childhood  
             Education Management     
             ออกแบบกิจกรรมการท างานร่วมกับครอบครัว  
ชุมชน และท้องถิ่นในการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม  โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและระบบ
ประสาทวิทยา (Neuroscience  : NS) และพัฒนาภาษา
และการสื่อสารโดยยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาท
วิทยา (Neurolinguistics Science Process : NLSP) และ
การสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ตามระบบประสาทวิทยา
ของ ซี รี เบลลัม  (Cerebellum) หรือ  สมองน้อย กับ
พัฒนาการ 4 ด้านของเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8  ปี  อิทธิพล
ของครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของเด็ก
ปฐมวัยในปัจจุบันและอนาคต บทบทผู้ปกครองและชุมชน 
ท้องถิ่นในการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัย และปกป้องสิทธิเด็ก
ตามกฎหมาย ถอดบทเรียนวิถีชุมชนกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยและผลงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อง ในประเทศและ

ปรับชื่อวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

young children development in multicultural area 
operation of young children right, parents and 
community education practice; community network 
setting for young children development  

ต่างประเทศ ถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมพัฒนาสมองแบบ
ค ร บ ส่ ว น แ ล ะ พหุ ปั ญ ญา  ( Whole Brain Approach 
Multiple  Intelligence  : WBMI) ส าหรับผู้ปกครอง โดย
ใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีการอื่นๆ  
เพื่อวิเคราะห์ วางแผน  ออกแบบกิจกรรมการท างาน
ร่วมกับครอบครัว  ชุมชน และท้องถิ่นในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ฐานะทางเศรษฐกิจ 
บริบททางสังคม วัฒนธรรมในท้องถิ่น  ออกแบบประเมิน
เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม  ทดลองกิจกรรมที่ออกแบบไว้กับ
กลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือรายบุคคล เพื่อแก้ปัญหา ช่วยเหลือ 
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างรอบด้านโดยใช้
ความร่วมมือกับครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น   สะท้อนคิด
เพื่อให้มีทักษะในการออกแบบโปรแกรมเพื่อสร้างรอย
เช่ือมต่อในท างานร่วมกับครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ท้องถิ่น ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง   
และสะท้อนคิดประยุกต์ใช้ความรู้หลักการท างานกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น ที่ทันสมัย  เพื่อพัฒนาตนเองให้
เป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้  ทันต่อการเปลี่ยนแปลง   
             Designing collaborative activities with 

family, community, and locality in terms of early 

childhood development based on sufficiency 

economy, economic and social status by applying 

knowledge of brain relations and neurological 

system (Neuroscience: NS); developing language 

and communication based on Neuro-linguistic 

Science Process: NLSP; building fine and gross 

motor skills according to neurological system of 

cerebellum or little brain with four aspects 

development of early childhood under 8 years of 

age; influence of family, community, and locality 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

towards early childhood’s way of life both in 

present and future;  role of parents and family in 

parenting and protecting children according to law; 

lesson learned from community way and early 

childhood development; both within-country and 

global study ; lesson learned from experiential 

learning of Whole Brain Approach Multiple  

Intelligence  : WBMI  by using sample cases; 

experiential learning and other methods; 

analyzing, planning, and designing collaborative 

activities with family, community, and locality in 

early childhood development according to 

sufficiency economy, economic status, social 

context, and local culture;  designing evaluation 

for activity; trying activities with large groups, 

subgroup or individual for solving problems, 

helping, promoting all-aspects early childhood 

development by collaborating with family, 

community, and locality; reflecting idea to get 

skills in activity and program designing for making 

connection of collaborating with family, 

community, and locality in all-aspects and 

successive early childhood development ; 

reflecting knowledge application of collaborative 

activities with family, community, and locality to 

improve modern activities for developing oneself 

to be a good teacher with up-to-date knowledge   
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

1107418 การศึกษาแบบเรียนรวม     2(1-2-3) 
            ระดับปฐมวัย                    
        Inclusive Education in Early Childhood Level 
           ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด ปรัชญา และทฤษฎี
ที่เกี่ยวกับการเรียนแบบเรียนร่วม การคัดแยกประเภทและ
ลักษณะที่เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เทคนิควิธีการ
สอน  การปรับพฤติกรรม และวิธีการจัดท าแผนการสอนเฉพาะ
บุคคล (IEP) ของเด็กพิเศษ การส่งเสริมความเข้าใจในการเรียน
รวมของเด็กปฐมวัยอย่างถูกวิธี         

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 

1107106 การช่วยเหลือพัฒนาเด็ก             2 (1-2-3) 
            ปฐมวัยท่ีมีความต้องการจ าเป็น พิเศษ 
            Assistance and Development of  
            Early Childhood with Special  Needs 
         ออกแบบกิจกรรมให้ความช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษอายุต่ ากว่า 8 ปี โดยประยุกต์ใช้
ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและระบบประสาทวิทยา 
( Neuroscience : NS) ภ า ษ า ศ า ส ต ร์ ป ร ะ ส า ท วิ ท ย า 
(Neurolinguistics Science Process : NLSP) และการสร้ าง
กล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ตามระบบประสาทวิทยาของซีรี
เบลลัม (Cerebellum)  หรือ สมองน้อย กับการพัฒนาช่วยเหลอื
เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ศึกษา/วิเคราะห์ทฤษฎีและ
แนวคิดเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ คุณธรรมในการดูแลเด็กที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ  ฝึกใช้เครื่องมือในการสังเกตเดก็ปฐมวัยที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ  ถอดบทเรียนการ
ช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และการ
พัฒนาทักษะ EF (Executive Functions) ส าหรับเด็กที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ ์หรือ
วิธีอื่นๆ  เพื่อวิเคราะห์  ประเมิน วางแผน  ออกแบบกิจกรรม/
สื่อการสอนให้ความช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษอายุต่ ากว่า 8 ปี ที่ถูกต้องตามหลักการท างานของ
สมอง สอดคล้องกับฐานะทางเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม  
โดยท างานร่วมกับผู้ปกครองและครอบครัว ผู้เชี่ยวชาญ และ
แพทย์เฉพาะทาง ออกแบบประเมินเพื่อใช้ในการทดลอง
กิจกรรม ทดลองกิจกรรมที่ออกแบบไว้กับเด็กปฐมวัยกลุ่มใหญ่ 
กลุ่มย่อย หรือรายบุคคล  เพื่อสะท้อนคิดในการพัฒนาปรับปรุง
ออกแบบ  เพื่อแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม  พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์  และประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษที่ทันสมัย เพื่อ
พัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลีย่นแปลง  

ปรับชื่อวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

       Designing activities for helping early childhood 
under the age of 8 years old with special needs by 
applying knowledge of brain relations and 
nuerological system (Neuroscience: NS) Neuro-
linguistics (Neurolinguistics Science Process: NLSP); 
building fine and gross motor skills according to 
cerebellum or little brain with development of 
children with special needs; studying and analyzing 
theories and concepts of assistance of early 
childhood with special needs; virtues in caring 
children with special needs; practice of using tools 
from Ministry of Education for observing early 
childhood with special needs; lesson learnt of early 
childhood assistance with special needs and EF 
skills (Executive Functions) development of 
children with special needs and related research 
within country and abroad by using case studies; 
experiential learning or other methods to analyze, 
evaluate, plan, design activities or teaching 
materials to help early childhood children with 
special needs under the age of 8 years old in 
accordance with principles of brain functions and 
in line with economic, social and cultural status by 
collaborating with parents, families, experts and 
specialized physicians; designing assessment form 
for using in activities experimentation; 
experimenting on activities designed for early 
childhood of large groups, subgroups or individuals 
to reflect ideas of development and design to 
solve problems, help promote early childhood 
development to meet objectives; applying 
knowledge of early childhood development with 
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modern special needs to develop oneself as good 
and knowing teachers and change with the times 

1107419  การวิจัยปฏิบัติการทางการศึกษา      3(2-2-5) 
               ปฐมวัย                    
            Action Research in Early Childhood Education 
             ความหมาย  ความส าคัญ  แนวคิด  และทฤษฎี
พื้นฐานทางการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย และการวิจัยในช้ัน
เรียน การฝึกกระบวนการและด าเนินการวิจัย 1 เรื่อง การ
ก าหนดปัญหา การเขียน เค้าโครงการวิจัย การสร้างเครื่องมือ
วิจัยการศึกษาปฐมวัย การศึกษาค้นคว้า การทดลองวิจัยเพื่อ
พัฒนา แก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย การจัดท ารายงานการวิจัย 
และการน าเสนอผลการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย  

 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 

ปรับออก ปรับรายวิชาออก 

1107423 สัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 
             Seminar in Early Childhood      
             Education  
            กระบวนการจัดสัมมนาทางการศึกษา วางแผน
ปฏิบัติการจัดสัมมนาทางการศึกษาปฐมวัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ และน าเสนอความก้าวหน้าทางการศึกษาปฐมวัย
แก่บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กปฐมวัย บริการ
วิชาการทางการศึกษาปฐมวัย ให้กับชุมชนท้องถิ่น 

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

1107420 สัมมนาปัญหา                          2 (1-2-3) 
            และแนวโน้มในการพัฒนาการศึกษา    
            ปฐมวัยในอนาคต   
            Seminar on Problem and Trends   
             in Developing Early Childhood   
             Education for the Future 
             ออกแบบการจัดกิจกรรมสัมมนาตามหัวข้อที่
เลือก โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมอง
และระบบประสาทวิทยา (Neuroscience : NS) และพัฒนา
ภาษาและการสื่อสารโดยยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์
ประสาทวิ ทยา  (Neurolinguistics Science Process : 

ปรับชื่อวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 
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reporting progression of early childhood education to 
educational practitioners and others relevant to early 
childhood educational development; academic 
services in early childhood education for communities 

 

 

 

NLSP) และการสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ตามระบบ
ประสาทวิทยาของ ซีรีเบลลัม (Cerebellum)  หรือ สมอง
น้อย กับพัฒนาการ 4 ด้านของเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี 
เพื่อเตรียมสมองเด็กสู่โลกอนาคต ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แนวโน้มเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองในประเทศและ
ต่างประเทศ  ผลกระทบของเทคโนโลยี  ดิจิทัล และ
เทคโนโลยีอุบัติใหม่  ในการด าเนินชีวิตในอนาคตส าหรับ
เด็กปฐมวัย  ที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและการศึกษาของเด็ก
ปฐมวัย  คุณสมบัติของพลเมืองไทย พลเมืองโลก ในอนาคต  
เพื่อการเตรียมคนสู่โลกอนาคตตามบริบทประเทศไทย  
ศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทุนมนุษย์ในโลก
อนาคตในประเทศและต่างประเทศ  โดยใช้กรณีศึกษา การ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีการอื่นๆ  เพื่อวิเคราะห์ 
วางแผน  ออกแบบการจัดกิจกรรมสัมมนาตามหัวข้อท่ีเลือก  
ออกแบบประเมินเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม  ทดลองจัด
สัมมนา  เพื่อค้นหาค าตอบของทุนมนุษย์ในโลกอนาคต 
วางแผน ทบทวน และออกแบบการดูแลและพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยในการเตรียมสู่โลกอนาคต และออกแบบการสอน
ของครูตามการเปลี่ยนแปลงของวิถีโลกอนาคต สะท้อนคิด
เพื่อให้มีทักษะในการออกแบบโปรแกรมการดูแลและพัฒนา
เด็กปฐมวัยร่วมกับครอบครัว ชุมชน สังคม และท้องถิ่น  ใน
การพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่โลกอนาคตได้อย่างรอบด้านและ
ต่อเนื่อง  สะท้อนคิดประยุกต์ใช้ความรู้หลักการท างานเชิง
อนาคตในการสร้างทุนมนุษย์ส าหรับเด็กปฐมวัยสู่โลก
อนาคตที่ทันสมัย  และสะท้อนคิดเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็น
ครูที่ดี  มีความรอบรู้  ทันต่อการเปลี่ยนแปลง    
                    Designing seminar activities according to 
selected topics by applying knowledge of brain relations 
and neurological system (Neuroscience: NS) and 
developing language and communication based on 
Neuro-linguistics Science Process : NLSP; building fine and 
gross motor skills according to nuerological system of 
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cerebellum or little brain with four areas developments 
of early childhood under 8 year-old for preparing brain 
towards the future globe; studying the 20-year national 
strategies, trends of economy, society, domestic and 
international politics; effect of digital technology and 
emerging technology for living in the future life for early 
childhood that influences way of life and education of 
early childhood; qualifications of Thai citizens, global 
citizens in the future to prepare for the future globe 
according to Thai context; studying research related to 
human capital development in the future within country 
and abroad by using case studies, experiential learning or 
other methods to analyze, plan, design, organize seminars 
according to selected topics; designing evaluation form for 
using with activities; experimenting on seminar to find 
answers of human capital in the future; planning, 
reviewing and designing early childhood care and 
development in preparation for the future world and 
design teaching methods of teachers according to the 
changes of the future world; reflection to possess skills in 
designing early childhood care programs and developing 
early childhood cooperating with family, community, 
society and local to develop early childhood to the 
future world extensively and continuously; 
reflecting and applying knowledge of principles of 
future working and building human capital for early 
childhood to the modern future world and 
reflecting for self-development oneself as good 
and knowing teachers and change with the times 

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

ปรับออก ปรับรายวิชาออก 
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         การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของครู
ปฐมวัยในการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ความสามารถ
ของครูปฐมวัยเกี่ยวกับงานคหกรรม ด้านการประกอบอาหาร 
การตัดเย็บ การประดิษฐ์ และงานฝีมือ เทคนิค และวิธีการจัด
กิจกรรมศิลปะที่หลากหลาย การสร้างสรรค์ผลงานเพื่อส่งเสริม
ให้เด็กปฐมวัยรักงานศิลปะ และการสร้างบรรยากาศในการ
เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

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  วรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย          3(2-2-5)    
              for early childhood Literature 
 ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของวรรณกรรม
ส าหรับเด็กปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้เกี่ยวกับ
วรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย  การใช้วรรณกรรมเพื่อการ
ฝึกฝนเด็กปฐมวัยที่ เหมาะสมกับพัฒนาการ การศึกษา
วรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัยของไทย สากล และวรรณกรรม
ส าหรับเด็กปฐมวัยที่ เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยได้ได้เรียนรู้เพื่อยอมรับ และเห็นคุณค่าในวรรณกรรม
ตามอัตลักษณ์ของตนเอง และวรรณกรรมอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้
เด็กปฐมวัยมีนิสัยรักการอ่าน การออกแบบการเรียนรู้ที่ใช้
วรรณกรรมเป็นฐานส าหรับเด็กปฐมวัย การฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบ และผลิตสื่อวรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย  
                 Meanings, importance and types of 
literature for early childhood Concept, Theory and 
knowledge of literature for early childhood; Practicum 

1107211 วรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย        3(2-2-5)   
             Literature for Early Childhood 
             ออกแบบวรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ า
กว่า 8 ปี  โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของ
สมองและระบบประสาทวิทยา (Neuroscience : NS) และ
พัฒนาภาษาและการสื่ อส าร โ ดยยึ ดศ าสตร์ ส าขา
ภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics Science 
Process : NLSP) และการสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่
ตามระบบประสาทวิทยาของ ซีรีเบลลัม (Cerebellum)  
หรือ สมองน้อย  กับการสร้างวรรณกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแบบองค์รวม  ศึกษา/วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง ถอดบทเรียนการใช้วรรณกรรมในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยในรูปแบบต่างๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  โดยใช้
กรณีตัวอย่าง ค าคล้องจอง  เพลง นิทาน ถอดบทเรียนการ
จัดกิจกรรมการใ ช้วรรณกรรมเพื่ อพัฒนาทักษะ EF 
(Executive Functions) วิ เ คราะห์  ประ เมิน  วางแผน  
ออกแบบวรรณกรรมประเภทต่างๆ ส าหรับเด็กอายุปฐมวัย 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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for early childhood developmentally appropriate 
practice; early childhood literacy in Thai and oversea; 
the identity of early childhood literature in the three 
southernmost  provinces areas in the past to the 
future to promote the early childhood agreement and 
value of literature of them self and other, to promote 
the student  to love in reading characters. For early 
childhood literature based teaching model and design 
and produce of literature materials for early childhood 
 
 

ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ที่สอดคล้องกับ
บริบท สังคม วัฒนธรรม และท้องถิ่น พร้อมออกแบบ
ประเมินเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม  ทดลองใช้กิจกรรมที่
ออกแบบไว้กับกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย และรายบุคคล เพื่อ
สะท้อนคิดในการพัฒนาปรับปรุงวรรณกรรม เพื่อแก้ปัญหา 
ช่วย เหลือ  ส่ ง เสริ ม   พัฒนาการ เด็กปฐมวั ย ให้ตรง
วัตถุประสงค์  และสะท้อนความคิดประยุกต์ใช้ความรู้ใน
การพัฒนาวรรณกรรมที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยและ
ตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง     
               Designing children literature for early 
childhood under 8 years of age by applying 
knowledge of brain relations and neurological 
system (Neuroscience: NS); developing language 
and communication based on Neuro-linguistic 
Science Process: NLSP; building fine and gross 
motor skills according to neurological system of 
cerebellum or little brain with literature creating for 
early childhood; studying / analyzing related 
theories and concepts; lesson learned from 
literature using to develop  early childhood on 
each side; both within-country and global study by 
using sample cases; homonyms, song, tales; lesson 
learned from literature using activities to improve 
executive functions skills; analyzing, evaluating, 
planning and designing literature for early 
childhood according to sufficiency economy, 
context, society, culture and locality; 
experimenting on activities designed with large 
groups, subgroup or individual to reflect idea for 
developing, improving literature, solving, helping, 
promoting early childhood development, to reflect 
idea for applying knowledge to develop modern 
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literature and for developing early childhood and 
oneself to be a good teacher with up-to-date 
knowledge   
 

1107427 ดนตรี เพลง และการเคลื่อนไหว     2(1-2-3)                                                         
             ส าหรับเด็กปฐมวัย     
             Music, Song and Movement  for Early  
             Childhood   
             ความหมาย ความส าคัญ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
และการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยใช้ดนตรี เพลง 
และกิจกรรมประกอบจังหวะพื้นฐานส าหรับเด็กปฐมวัย การ
ส่งเสริมทักษะดนตรี และเพลงส าหรับเด็กปฐมวัย  
             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 
 

1107207 ลีลา จังหวะ และการเคลื่อนไหว      3(2-2-5)   
            ส าหรับเด็กปฐมวัย         
            Motor, Rhythm and Movement             
            for Early Childhood 
             ออกแบบการจัดกิจกรรมลีลา จังหวะและการ
เคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวัย โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง
ความสั มพันธ์ ของสมองและระบบประสาทวิทยา
(Neuroscience  : NS) และพัฒนาภาษาและการสื่อสาร
โ ดยยึ ด ศ าสตร์ ส า ข าภ าษาศาสตร์ ป ร ะส าทวิ ทยา 
( Neurolinguistics Science Process : NLSP) แ ล ะ กา ร
สร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ตามระบบประสาทวิทยาของ
ซีรีเบลลัม (Cerebellum)  หรือ สมองน้อย  กับการพัฒนา
กล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กส าหรับเด็กปฐมวัย 
ศึกษา/วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังวะส าหรับเด็กปฐมวัย  ถอดบทเรียนกิจกรรมการจัด
กิจกรรมการเคลื่อนไหวผ่านการร้องเพลง เล่นเครื่องดนตรี 
เพื่อพัฒนา ลีลา จังหวะ และการเคลื่อนไหว ทางด้าน
ร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี โดยคลิปวิดีโอ
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ ฝึก
ปฏิบัติลีลา จังหวะ และการเคลื่อนไหว ทางด้านร่างกาย
เบื้องต้นผ่านศิลปะการแสดงท่ีหลากหลาย ถอดบทเรียนการ
จัดกิจกรรมลีลา จังหวะ และการเคลื่อนไหว เพื่อพัฒนา
ทักษะ EF (Executive Functions)  วิ เคราะห์ ประเมิน 
วางแผน ออกแบบการจัดกิจกรรมลีลา จังหวะและการ
เคลื่อนไหว / สื่อ อุปกรณ์ ที่ถูกต้องตามหลักการท างานของ
สมอง ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยท างานร่วมกับครอบครัว 
ชุมชน ท้องถิ่น  พร้อมออกแบบประเมินเพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรม  น ากิจกรรมที่ออกแบบไว้ไปทดลองกับกลุ่มใหญ่ 

ปรับชื่อวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

กลุ่มย่อย หรือรายบุคคล เพื่อสะท้อนคิดในการพัฒนา
ปรับปรุงการออกแบบกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา ช่วยเหลือ 
ส่งเสริม  พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์ และ
สะท้อนความคิดเพื่อให้มีทักษะในการออกแบบโปรแกรม
เพื่อสร้างรอยเช่ือมต่อการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา ลีลา 
จังหวะและการเคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวัยส าหรับเด็ก
ปฐมวัยที่มีอายุต่ ากว่า 8 ปีได้อย่างต่อเนื่อง และประยุกต์ใช้
ความรู้ที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบ
รู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง     
                Designing activities of rhythm and movement 
for early childhood by applying knowledge of brain 
relation and neurological system (Neuroscience: NS); 
language and communication development based on 
neuro-linguistic (Neurolinguistics Science Process: NLSP); 
building fine motor skills and gross motor skills according 
to  neurological system of cerebellum or little brain with 
developing fine and gross motor skills for early childhood; 
studying and analyzing concepts or theories about motor 
skills and rhythm for early childhood; lessons learnt of 
motor activities through singing and playing musical 
instruments to develop rhythm and movement of body 
for early childhood under 8 years old with video clips and 
related research within country and abroad; practice of 
movement, rhythm and basic body movement through 
various performing arts; lesson learnt of rhythmic activities 
and movement to develop EF (Executive Functions) 
skills; analyzing, evaluating, planning and designing 
rhythmic activities and movement; using correct media 
and equipment according to principles of brain function 
for early childhood by collaborating with family, local 
community as well as designing evaluation form for use 
in organizing activities; adopting designed activities to 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

experiment with large groups, subgroups or individuals to 
reflect on the development and design of activities to 
solve problems, help promote early childhood 
development following the objectives; reflection to 
possess skills in designing program to build connection 
towards arranging activities to develop rhythm and 
movement for early childhood under the age of 8 years 
old continually and applying modern knowledge for self-
development as good and knowing teachers and 
changing with the times 

1107428  นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย  3(2-2-5) 
               Innovation of Early  Childhood  
    ความหมาย ความส าคัญ  แนวคิด ทฤษฎีและ
นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย ในระดับสากล เพื่อวิ เคราะห์ 
สังเคราะห์ และบูรณาการเพื่อการออกแบบกระบวนการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ ที่พัฒนาเพื่อสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหา
เด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมกับพัฒนาการ 

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 

 
 
 
 
 
 

1107421 การต่อยอดองค์ความรู้              3 (2-2-5) 
             เพ่ือพัฒนานวัตกรรม      
            Extension of Knowledge for    
            Developing Innovation   
             ต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนานวัตกรรม โดย

ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านงานวิจัยในช้ันเรียน ศึกษา /วิเคราะห์

แนวคิดและทฤษฎี รูปแบบการพัฒนานวัตกรรม ทบทวน 

ภาพขั้นตอนในการท าวิจัยชั้นเรียน การสร้างและการหาคุณ

ของเครื่องมือ  ใช้รูปแบบการสะท้อนคิดแบบเพื่อนช่วย

เพื่อน  ศึกษาร ูปแบบนวัตกรรมร่วมสมัยในการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย  ถอดรูปแบบผลงานวิจัยที่ใกล้เคียงของตนเองใน

ประเทศและต่างประเทศ  โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิง

ประสบการณ์ หรือวิธีการอื่นๆ  เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน 

วางแผนพัฒนานวัตกรรม และยกระดับรูปแบบวิจัย เพื่อ

แก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยตามบริบทของ

งานวิจัยของตนเอง  และสะท้อนความคิดเพื่อให้มีทักษะใน

การออกแบบนวัตกรรมเพื่อสร้างรอยเช่ือมต่อในการพัฒนา

เด็กปฐมวัยที่พบปัญหาแบบเดียวกันได้อย่างต่อเนื่องและมี

คุณภาพ  ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัย  เพื่อแก้ปัญหาและ

พัฒนานวัตกรรม  สะท้อนคิดในการน าความรู้ที่ทันสมัยมา

ปรับชื่อวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

พัฒนาตนเอง ให้เป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้  ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง      

              Extending the knowledge to develop 
innovation by applying classroom research 
knowledge; studying / analyzing concepts and 
theories; innovation development model; 
reviewing process of doing classroom research; 
creating and finding quality of tools; using peer 
reflection ; studying contemporary innovation in 
early childhood development; reproducing 
research pattern from both within- country and 
global by using sample case; experiential learning 
or other methods to analyze, evaluate, plan, 
develop innovation and upgrade research model 
to solve problems, help, and promote early 
childhood according to context of their own 
research; reflecting ideas to have innovative design 
skills to create a connection in early childhood 
development that has consistently encountered 
the same problems and quality; applying modern 
knowledge to solve problems and develop 
innovation;  reflecting idea of bringing modern 
knowledge to developing oneself to be a good 
teacher with up-to-date knowledge   

1107429 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ       2(1-2-3) 
             การศึกษาปฐมวัย        
             Standard and quality  Assurance in  Early   
             Childhood Education    
    ความหมาย ความส าคัญของมาตรฐาน และการ
ประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานวิชาชีพครู และ
บุคลากรทางการศึกษา  การจัดการการศึกษาปฐมวัยที่
สอดคล้องกับมาตรฐาน การประกันคุณภาพของส านักงาน

ปรับออก 
 

ปรับรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

รับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยของ
ประเทศ แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา การทดลอง
วางแผน และร่วมด าเนินงานในบทบาทหน้าที่ของครูปฐมวัย ใน
การจัดประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษา 
การวิเคราะห์ผล 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1107330  การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็ก  
              ปฐมวัยแบบโครงการ   3(2-2-5)            
 Project  Approach for Early  Childhood 
Experience 
 แนวคิด ทฤษฎี ความเป็นมา หลักการของรูปแบบ
การจัดประสบการณ์แบบโครงการ ที่เหมาะสมกับพัฒนาการ 
และธรรมชาติของเด็กปฐมวัย และการประยุกต์ใช้แนวทางการ
จัดประสบการณ์แบบโครงการเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยในมิติ
ต่าง 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 

ปรับออก ปรับรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

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

ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการของ
รูปแบบ การเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ และกิจกรรมแบบ
บูรณาการ เพื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย การบูรณาการ 
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และประสบการณ์ส าคัญ การพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ และการทดลองปฏิบัติการจัดประสบการณ์
แบบบูรณาการให้กับเด็กปฐมวัย 

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 
 

1107212  การจัดประสบการณ์                   3(2-2-5)   
             การเรียนรู้แบบบูรณาการส าหรับ   
             เด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี    
Experiential Integrated Learning  for Early 
Childhood under 3-Year-Old   
             ออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
แบบบูรณาการโดยใช้วิจัยเป็นฐานส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 
ปี  โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและ
ระบบประสาทวิทยา (Neuroscience : NS)  ศาสตร์สาขา
ภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics Science 
Process : NLSP) และระบบประสาทวิทยาของ ซีรีเบลลัม 
หรือ สมองน้อย (Cerebellum) ศึกษา/วิเคราะห์แนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ตามระบบประกันคุณภาพในการพัฒนา
เด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 3 ปี หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ถอดบทเรียนจัดประสบการณ์โดยใช้วิจัยเป็นฐานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับบริบท สังคม 
ชุมชน และท้องถิ่น และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศและ
ต่างประเทศ ฝึกใช้แบบประเมินตามตัวช้ีวัดในระบบประกัน
คุณภาพ  โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
หรือวิธีการอื่นๆ  ถอดบทเรียนการจัดประสบการณ์การ
พัฒนาสมองแบบครบส่วนและพหุปัญญา (Whole Brain 
Approach Multiple  Intelligence  : WBMI) เ พื่ อ
วิเคราะห์  ประเมิน วางแผน  ออกแบบห้องเรียนให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ ที่ถูกต้องตามหลักการท างานของสมอง ส าหรับ
เด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี  ออกแบบแผนการจัดประสบการณก์าร
เรียนรู้แบบบูรณาการ/สื่อการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน
ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปีตามแนวคิดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับบริบท สังคม ชุมชน และ
ท้องถิ่น ที่ตรงกับตัวชีวัดในระบบประกันคุณภาพ  โดย
ท างานร่วมกับครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่น  ออกแบบ
ประเมินเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม ทดลองใช้กิจกรรมกับกลุม่
ย่อยหรือรายบุคคล เพื่อแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริมเด็ก

ปรับชื่อวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

ปฐมวัยจากการออกแบบการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนา
เด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 3 ปี และประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมยั 
เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง    
            Designing integrated experiential learning plan 
based on research by applying knowledge of brain 
relations and neurological system (Neuroscience: NS); 
developing language and communication based on 
Neuro-linguistic Science Process: NLSP; studying and 
analyzing related concept and theories in terms of quality 
insurance for developing early childhood under 3 years of 
age; philosophy of sufficiency economy; lesson learned 
from experiential learning plan based on research in 
terms of sufficiency economy according to context, 
society, culture and locality; both within-country and 
global study;  by using sample cases learning in 
developing early childhood from both within-country and 
global study; practicing in evaluation in accordance with 
indicators of quality insurance by using sample cases; 
experiential learning and other methods ; lesson learned 
from experiential learning of Whole Brain Approach 
Multiple  Intelligence  : WBMI to analyze, evaluate, plan 
and design classroom supported right learning according 
to brain function of early childhood under 3 years of age; 
designing integrated experiential learning plan/ material 
based on research for early childhood under 3 years of 
age to promote basic development for early childhood 
according to sufficiency economy, context, society, 
culture and locality; trying activities with large groups, 
subgroup or individual solving problems, helping, 
promoting early childhood under 3 years of age ; applying 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

modern knowledge for developing early childhood and 
oneself to be a good teacher with up-to-date knowledge   
 
1107317 การจัดประสบการณ์                  3 (2-2-5) 
            การเรียนรู้แบบบูรณาการการศึกษา  
            ปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี        
            Experiential Integrated Learning   for   
            Early Childhood during 3-6 year-old 
             ออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
แบบบูรณาการส าหรับเดก็อายุต่ ากว่า 3-6 ปีพร้อมออกแบบ
การประเมิน ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
ที่สอดคล้องกับบริบท สังคม ชุมชน และท้องถิ่น โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและระบบ
ประสาทวิทยา (Neuroscience  : NS) และพัฒนาภาษา
และการสื่อสารโดยยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาท
วิทยา (Neurolinguistics Science Process : NLSP) และ
การสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ตามระบบประสาทวิทยา
ของ ซีรีเบลลัม หรือ สมองน้อย (Cerebellum) กับการ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างรอบด้าน  ถอด
บทเรียนหลักสูตรและการจัดประสบการณ์ในประเทศและ
ต่างประเทศ ถอดบทเรียนการจัดประสบการณ์การพัฒนา
สมองแบบครบ ส่ วนและพหุ ปัญญา  ( Whole Brain 
Approach Multiple  Intelligence  : WBMI)  ศึ ก ษ า /
วิเคราะห์ตัวช้ีวัดในระบบประกันคุณคุณภาพ  เพื่อวิเคราะห์  
ประเมิน วางแผน ออกแบบห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี  ออกแบบแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้แบบบูรณาการ/สื่อการสอนส าหรับเด็กอายุต่ า
กว่า 3-6 ปี ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ี
สอดคล้องกับบริบท สังคม ชุมชน และท้องถิ่น โดยท างาน
ร่วมกับครอบครัวและชุมชน ท้องถิ่น  ออกแบบการประเมิน
เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรทม ทดลองใช้กิจกรรมแบบจุลภาค  
เพื่อสะท้อนคิดในการพัฒนาปรับปรุงการออกแบบกิจกรรม
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

เพื่อแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม  พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้
ตรงวัตถุประสงค์  และสะท้อนความคิดเพื่อให้มีทักษะใน
การออกแบบกิจกรรมและโปรแกรมเพื่อสร้างรอยเช่ือมต่อ
ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีอายุต่ ากว่า 8 ปี และประยุกต์ใช้ เพื่อ
พัฒนาตนเองให้ เป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้  ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง    
            Designing integrated experiential learning plan 

for early childhood under 3-6 years of age as well as  

designing evaluation according to sufficiency economy, 

context, society, community, and locality by applying 

knowledge of brain relations and neurological system 

(Neuroscience: NS); developing language and 

communication based on Neuro-linguistic Science 

Process: NLSP; building fine and gross motor skills 

according to neurological system of cerebellum or little 

brain with all-aspects early childhood course 

development; lesson learned from courses and 

provision of experience both within and global 

country; lesson learned from experiential learning 

of Whole Brain Approach Multiple  Intelligence  : 

WBMI ; studying / analyzing indicators of quality 

insurance to analyze, to evaluate, to plan, and to 

design classroom supporting learning plan for early 

childhood under 3-6 years of age; designing 

integrated experiential learning plan/ teaching 

material for early childhood under 3-6 years of age 

according to sufficiency economy , context, 

society, community, and locality by collaborating 

with family, community, and locality;  designing 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

evaluation for activity; trying micro activities to 

reflect idea for developing and improving activities 

for solving problems, helping, promoting early 

childhood development in accordance with 

objectives; reflecting idea to get skills in activity 

and program designing for making connection of 

early childhood under 8 years of age and applying 

for developing oneself to be a good teacher with 

up-to-date knowledge   

1107208  การพัฒนาจิตใจและอารมณ์           3(2–2–5) 
              เด็กปฐมวัย             
          Affective Development in Early Childhood 

ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด  ทฤษฏีการ
พัฒนาด้านจิตใจ อารมณ์ ของเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี สาระและ
กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาจิตใจ และอารมณ์ของเด็กปฐมวัย
ตามแนวคิดต่าง ๆ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ คุณธรรม
จริยธรรม ความสามารถในการแก้ปัญหาการเผชิญกับวิกฤติ 
และความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ตามวัย และ
เหมาะสมกับหลักศาสนา บทบาทครู ผู้ปกครอง และชุมชน ใน
การส่งเสริมด้านจิตใจและอารมณ์ การประเมินผลพัฒนาการ
ทางจิตใจและอารมณ์ของเด็กปฐมวัย 

 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 

1107105 การจัดกิจกรรมความฉลาด           3(2-2-5)   
            ทางอารมณ์และสังคมส าหรับเด็ก ปฐมวัย 
            Organizing Activities for Emotional   
            Quotient and  Societies for Early   
            Childhood      
             ออกแบบกิจกรรมการจัดกิจกรรมทักษะทาง
สังคมและความฉลาดทางอารมณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย  โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและระบบ
ประสาทวิทยา (Neuroscience  : NS) การพัฒนาภาษา
และการสื่อสารโดยยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาท
วิทยา (Neurolinguistics Science Process : NLSP) กับ
การพัฒนาทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์
ส าหรับเด็กปฐมวัย  ศึกษา/วิเคราะห์ทฤษฎีและแนวคิดการ
พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย  
อิทธิพลของบริบทสังคมครอบครัว  สังคมโรงเรียน สังคม
ชุมชน  และท้องถิ่น ที่ส่งผลการพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย ฝึกปฏิบัติการใช้แบบ
ประเมินความฉลาดทางอารมณ์และสังคมของกระทรวง
สาธารณะสุข  ถอดบทเรียนโปรแกรมการการพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์และสังคม และการพัฒนาทักษะ EF 
(Executive Functions) และผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องใน
ประเทศและต่างประเทศ   โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิง

ปรับชื่อวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม 
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หมายเหตุ 

 
1107207 ทักษะทางสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)             
             Social  Skills  for  Early  Childhood  
             ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการ  และ
ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคม และจริยธรรมของเด็กปฐมวัย 
สาระ และกิจกรรมการเรียนรู้ทางสังคม และจริยธรรมส าหรับ
เด็กปฐมวัย บทบาทของครู ผู้ปกครอง และชุมชนในการ
ส่งเสริมทักษะ และความสามารถทางสังคมและจริยธรรมของ
เด็กปฐมวัย 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 

 

ประสบการณ์ หรือวิธีอ่ืนๆ  เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน วางแผน  
ออกแบบกิจกรรม/สื่อการสอนเพื่อพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัยโดยท างานร่วมกับ
ผู้ปกครองและครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ที่ถูกต้องตรง
หลักการเรียนรู้ของสมอง บริบททางสังคม วัฒนธรรม และ
ท้องถิ่น  ตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ออกแบบ
การประเมินเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม  ทดลองใช้กิจกรรมที่
ออกแบบไว้กับกลุ่มใหญ่  กลุ่มย่อย และรายบุคคล  เพื่อ
สะท้อนคิดในการพัฒนาปรับปรุงออกแบบกิจกรรมเพื่อ
แก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม  พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ตรง
วัตถุประสงค์  และสะท้อนความคิดเพื่อให้มีทักษะในการ
ออกแบบโปรแกรมเพื่อสร้างรอยเช่ือมต่อความฉลาดทาง
อารมณ์และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีอายุต่ ากว่า 8 ปีได้
อย่างต่อเนื่อง และประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัย  เพื่อพัฒนา
ตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อความเปลี่ยนแปลง  
          Designing activities of social skills and 
emotional quotient for early childhood by applying 
knowledge of brain relations and nuerologcial 
system (Neuroscience: NS); language and 
communication development based on science of 
neuro-linguistics (Neurolinguistics Science Process: 
NLSP) with development of social skills and 
emotional quotient for early childhood; studying 
and analyzing theories and concepts of emotional 
quotient and social for early childhood; influence 
of social, family,  school society, community and 
local that results in development of emotional 
quotient and society for early childhood; practice 
of using assessment form of emotional and social 
quotient by Ministry of Public Health; lesson learnt 
of developing emotional and social quotient and 
development of EF (Executive Functions) skills and 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

related research within country and abroad by 
using case studies; experiential learning or other 
methods to analyze, evaluate, plan and design 
activities and teaching materials to develop 
emotional and social quotient for early childhood 
by collaborating with parents and family in 
accordance with principles of brain learning; social, 
cultural and local context according to the 
philosophy of sufficiency economy; designing 
assessment form for using in organizing activities; 
experimenting on activities designed for large, sub-
groups and individuals groups to reflect on 
developing, improving and designing activities to 
solve problems and help promote early childhood 
development to meet the objectives; reflecting to 
possess skills in program design building 
connections to emotional and social quotient for 
early childhood under the age of 8 years old 
continually and applying up-to-date knowledge to 
develop oneself as good and knowing teachers and 
change with the times 
 

1107320  เกษตรกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 
              Agriculture for Early  Childhood   
 ความหมาย  ความส าคัญ แนวคิด หลักการ  
ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน และสิ่งแวดล้อมศึกษาที่
สัมพันธ์กับการด ารงชีวิตประจ าวันของเด็กปฐมวัย   การน า
ความรู้พื้นฐานเกษตรกรรมตามแนวการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่
เหมาะกับเด็กปฐมวัยมาใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  การ
ปฏิบัติงานเกษตร การน าผลผลิตงานเกษตรมาแปรรูปเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ และทักษะด้านต่าง ๆ ของเด็กปฐมวัย การ
จัดสภาพแวดล้อมการเกษตรกรรม และการเรียนรู้ปัญหา

ปรับออก ปรับรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

สิ่งแวดล้อม การป้องกันดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน
ของเด็กปฐมวัย การส่งเสริมผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นร่วมจัด
ประสบการณ์เกษตรกรรม และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมผ่าน
งานเกษตรในชีวิตประจ าวันของเด็กปฐมวัย การประเมินผล
ทักษะด้านต่าง ๆ จากงานเกษตรของเด็กปฐมวัย 

Meanings of 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 

 
1107315 ทักษะพืน้ฐานทางพลศึกษาในระดับ   3(2-2-5)                   
               ปฐมวัย             
               Basics skills in Physical  Education for 

Early Childhood  
     ความหมาย ความส าคัญ ของการพลศึกษาส าหรับ
เด็กปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ 
และการฝึกฝนที่เหมาะสมกับพัฒนาการ การส่งเสริมนิสัยการ
รักการออกก าลังกาย การออกแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะ
ทางพลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย การประยุกต์ใช้กีฬา และ
การละเล่นพื้นบ้าน และการจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
     Meanings, significances of physical 
education for early childhood; concepts, theories and 

1107208 การจัดกิจกรรมส่งเสรมิ               3(2-2-5)   
           ความพร้อมทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัย 
           Activities for Physical  Readiness   
           Promotion of Early  Childhood      
         ออกแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อม
ทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี  โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและระบบ
ประสาทวิทยา (Neuroscience  : NS) และพัฒนาภาษา
และการสื่อสารโดยยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาท
วิทยา (Neurolinguistics Science Process : NLSP) และ
การสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ตามระบบประสาทวิทยา
ของ ซีรีเบลลัม (Cerebellum)  หรือ สมองน้อย  กับการจัด
ประสบการณ์การพัฒนาสมรรถภาพและความพร้อม

ปรับชื่อวชิาและ
ค าอธิบายรายวิชา 
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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 

ทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัย ศึกษา/วิเคราะห์ทฤษฎี
และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านร่างกายแบบองค์
รวมส าหรับเด็กปฐมวัย  รูปแบบ/กิจกรรม/ สื่อที่สะท้อน
การพัฒนาสมรรถภาพและความพร้อมทางด้านร่างกายแบบ
องค์รวม  รูปแบบและวิธีการวัดสมรรถภาพและความพร้อม
ของกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่  ฝึกปฏิบัติการ
ใช้เครื่องมือ  ถอดบทเรียนโปรแกรมการพัฒนาสมารถภาพ
และความพร้อมทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัยและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ  และถอด
บทเรียนการจัดกิจกรรมความพร้อมทางด้านร่างกายเพื่อ
พัฒนาทักษะ EF (Executive Functions)  โดยใช้กรณี
ตัวอย่าง  การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีการอื่นๆ  
วิเคราะห์ ประเมิน วางแผน ออกแบบการจัดกิจกรรม/สื่อ
การสอนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพและความพร้อมทางด้าน
ร่างกายแบบองค์รวม โดยท างานร่วมกับครอบครัว ชุมชน 
ท้องถิ่น ให้ถูกต้องตรงหลักการเรียนรู้ของสมอง และ
ศักยภาพของเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคล พร้อมออกแบบ
ประเมินเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม  น ากิจกรรมที่ออกแบบไว้
ไปทดลองใช้กับเด็กปฐมวัยกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือ
รายบุคคล   สะท้อนคิดในการพัฒนาปรับปรุงการออกแบบ
กิจกรรม  เพื่อแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม  พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์ และสะท้อนความคิดเพื่อให้มี
ทักษะในการออกแบบโปรแกรมเพื่อสร้างรอยเช่ือมต่อใน
การพัฒนากิจกรรมทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัยที่มี
อายุต่ ากว่า 8 ปีได้อย่างต่อเนื่อง  ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง
การจัดประสบการณ์ทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัยที่
ทันสมัย เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง     
       Designing activities to promote physical 
readiness for early childhood under the age of 8 
years old by applying knowledge of brain relations 
and nuerological system (Neuroscience: NS); 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

developing language and communication based 
on Neuro-linguistics Science Process : NLSP; 
building find and gross motor skills according to 
nuerological system of cerebellum or little brain 
with experiential arrangement of physical 
efficiency development and readiness of physical 
body for early childhood; studying and analyzing 
theories and concepts of holistic physical 
development for early childhood; forms, activities 
and media that reflect the development of 
physical efficiency and holistic physical readiness; 
forms and methods to measure physical efficiency 
and availability of fine and gross motor skills; 
practice of using tools and lessons learned of 
physical efficiency development and physical 
readiness programs for early childhood and related 
research within country and abroad; lesson 
learned of physical efficiency activities for 
developing Executive functions: EF by case study; 
experiential learning or other methods; analyzing, 
evaluating, planning, designing activities or 
teaching materials to develop physical efficiency 
and holistic physical readiness by cooperating with 
families, local communities correctly following 
principles of brain learning and potential of early 
childhood individually as well as designing 
evaluation form for using with activities designed 
to experiment with large group, subgroup and 
individual groups of early childhood; reflection of 
improving activity design to solve problems, to 
help promote and to develop early childhood to 
meet the objectives and reflecting ideas to possess 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

skills in designing program to build connection for 
developing physical activity for early childhood 
children under the age of   years old continuously; 
applying knowledge of organizing physical 
experiences for modern early childhood for 
developing oneself as good and knowing teachers 
and change with the times 
 

1107433  โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษา      2(1-2-3)                           
               ปฐมวัย                    
           Independent Studies  in  Early Childhood  

Education 
 การศึกษาเรื่องที่นักศึกษาสนใจในขอบข่ายของ
การศึกษาปฐมวัย อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยน าไปสู่ การทดลอง 
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล เพื่อให้การศึกษาน าไปสู่
การใช้ หรือประยุกต์ใช้ได้ จริงภายใต้การให้ค าปรึกษา และการ
ดูแลของอาจารย์ผู้สอน 

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 

 
 
 
 
 

ปรับออก ปรับรายวิชาออก 

 1107102  การพัฒนาสุขภาวะ                  3(2-2-5)   
             และความปลอดภัยส าหรับเด็ก ปฐมวัย   
              Well-being Development and   
             Safety for Early Childhood 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

              ออกแบบการพัฒนาสุขภาวะและความ
ปลอดภัยส าหรับ เด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่ า  8 ปี   โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการพัฒนาสุขภาวะส าหรับเด็ก
ปฐมวัย  ศึกษา /วิเคราะห์ทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนา
สุขภาวะ  โรคที่พบบ่อยในเด็กปฐมวัยตามช่วงวัย  อุบัติเหตุ
ในบ้าน นอกบ้าน และในโรงเรียน  ฝึกปฏิบัติการใช้
เครื่องมือวัดภาวะพัฒนาการ ภาวะโภชนาการ  ภาวะ
สุขภาพและอนามัยส าหรับเด็กปฐมวัย  ฝึกปฏิบัติการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น การบริการสารอาหารที่จ าเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตาม
หลักโภชนาการ ถอดบทเรียนการพัฒนา  สุขภาวะและ
ความปลอดภัยและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
หรือวิธีอื่นๆ  เพื่อวิเคราะห์  ประเมิน  วางแผน  ออกแบบ
การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยอย่างรอบด้านโดย
ท างานร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน  ท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับ
พัฒนาการและความแตกต่างระหว่างบุคคลตามฐานะ
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทดลองท ากิจกรรมที่
ออกแบบไว้กับกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือรายบุคคล  เพื่อ
แก้ไข  ส่งเสริม และพัฒนาสุขภาวะส าหรับเด็กปฐมวัยเป็น
รายบุคคลและรายกลุ่ม  สะท้อนคิดเพื่อให้มีทักษะในการ
ออกแบบโปรแกรมเพื่อสร้างรอยเช่ือมต่อในการจัดกิจกรรม
พัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยทั้งในบ้านและโรงเรียน
อย่างรอบด้านส าหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างต่อเนื่อง  และ
สะท้อนคิดเพื่อประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการพัฒนาสุขภาวะที่
ทันสมัย เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง   

Designing well-being development and safety 
for early childhood under the age of 8 by applying 
knowledge on well-being development for early 
childhood; studying and analyzing theories and 
concepts of well-being development; typical diseases 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

found in early childhood by age, in-house, outdoors and 
in schools accidents; practice of using tools to measure 
developmental status, nutritional status, health and 
hygiene conditions for early childhood and first aid 
practice; providing essential nutrients for growth of early 
childhood correctly and being appropriate according to 
nutrition principles; lessons learned on well-being and 
safety development with related within-country research 
and global research by using case studies; experiential 
learning or other methods to analyze, evaluate, plan and 
design well-being and safety development in every 
elements by cooperating with parents, local 
communities in line with the development of differences 
of individuals according to economic, social and cultural 
status; experimenting activities designed for large, small 
or individuals group to improve, promote and develop 
well-being conditions for early childhood individually and 
in groups; reflecting in order to possess program design 
skills for building connection in arranging activities for 
well-being and safety development both at home and in 
schools in every element for early childhood; reflecting 
to apply knowledge for developing modern health for 
self-development as good and knowing teachers and 
change with the times 

 
1107313 สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย   3(2-2-5)                          

Creative Learning Materials for Early 
Childhood 

    ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการ และ
ทฤษฎีการใช้ และการผลิตสื่อสร้างสรรค์ และสื่อเทคโนโลยี 
ประเภทของสื่อ การเลือกสื่อ สื่อ ของเล่น เกมการศึกษาที่
เหมาะกับเด็กปฐมวัย การออกแบบ การผลิตสื่อ ของเล่น เกม

1107210  สื่อและของเลน่             3(2-2-5)   
             ส าหรับเด็กปฐมวัย    
             Materials and toys for early  childhood 
             ออกแบบสื่อและของเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย

ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 8 ปี โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง

ความสั มพันธ์ ของสมองและระบบประสาทวิทยา 

)Neuroscience : NS( และพัฒนาภาษาและการสื่อสาร

ปรับชื่อวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

การศึกษาจากวัสดุในท้องถิ่น การจัดศูนย์สื่อ และมุมการเล่นใน
สถานศึกษาปฐมวัย 
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, design and production from local 
materials; learning material center and playing corner 
organization for early children 

โ ด ยยึ ด ศ าสตร์ ส าข าภาษาศาสตร์ ป ระสาทวิทยา 

)Neurolinguistics Science Process : NLSP  (และ การ

สร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ตามระบบประสาทวิทยาไข

สันหลังที่ควบคุมกลเมเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของ ซี

รีเบลลัม (Cerebellum) หรือ สมองน้อย กับการพัฒนาสื่อ

และของเล่นส าหรับเด็กปฐมวัยแบบรอบด้าน ศึกษ /

วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ถอดบทเรียนการใช้ของ

เล ่นในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องใน

ประเทศและต่างประเทศ ถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมการ

ใช้สื่อและของเล่นเพื่อการพัฒนาทักษะ EF )Executive 

Functions ( เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน วางแผน ออกแบบสื่อ

และของเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย ที่ถูกต้องตามหลักการ

ท างานของสมอง ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยท างานร่วมกับครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น  ที่

สอดคล้องกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม และท้องถิ่น 

พร้อมออกแบบประเมินเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม  ทดลอง

ใช้สื่อที่ออกแบบไว้กับกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย และรายบุคคล 

เพื่อสะท้อนคิดในการพัฒนาปรับปรุงออกแบบสื่อและของ

เล่น  เพื่อแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาการเด็ก

ปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์  และสะท้อนคิดประยุกต์ใช้

ความรู้ในการพัฒนาสื่อและของเล่นที่ทันสมัย เพื่อพัฒนา

ตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง     

               Design teaching materials and toys for 
early childhood under 8 years old by applying 
knowledge of brain relations and neurological 
system (Neuroscience: NS); developing language 
and communication based on neuro-linguistic 
(Neurolinguistics Science Process: NLSP); building 
fine and gross motor skills according to spinal cord 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

neurology system that controls fine and gross 
motor muscles of cerebellum or little brain with 
development of well-rounded material and toys 
for early childhood; studying and analyzing 
relevant theoretical concepts; lesson learnt of toys 
usage in early childhood development and related 
research within country and abroad; lesson learnt 
of activity arrangement of using materials and toys 
for developing EF (Executive Functions) skills to 
analyze, evaluate, plan, design materials and toys 
for early childhood following principles of brain 
function and in accordance with concept of 
sufficiency economy philosophy by collaborating 
with families, local communities that are in line 
with social, cultural and local contexts as well as 
designing assessment form for using in activities; 
experimenting on designed materials for large 
groups, sub-groups and individuals to reflect on 
development of materials and toys for problem 
solving and helping promote early childhood 
development to meet the objectives; reflecting on 
applying knowledge in developing modern 
materials and toys for self-development as good 
and knowing teachers and changing with the times 
 

 1107318 การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม   3(2-2-5) 
            การเรียนรู้ส าหรับเด็กกลุ่มเป้าหมาย เฉพาะ 
             Activities of Promoting Learning   
             for Specific Group of Children 
             ออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

ส าหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยการประยุกต์ใช้ความรู้

เ รื่ องนโยบาย ปัญหา และโอกาสทางสังคมของเด็ก

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ วิธีการดูแลและให้ความช่วยเหลือ  

รูปแบบการจัดกิจกรรม  บทบาทผู้ปกครองและครอบครัว

ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่บ้าน เพื่อน ามาใช้ในการออกแบบ

การจัดกิจกรรมเพื่ อส่ ง เสริมการเรียนรู้ ส าหรับเด็ก

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะโดยท างานร่วมกับผู้ปกครองและ

ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ที่สอดคล้องกับบริบท  สังคม ชุมชน และท้องถิ่น  

พร้อมออกแบบประเมินเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม  ทดลอง

ใช้กิจกรรมที่ออกแบบไว้กับกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย และ

รายบุคคล  การประเมินการเรียนรูเ้ดก็กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

เพื่อแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม  โดยใช้กรณีศึกษา การ

เรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีการอื่นๆ  และสะท้อน

ความคิดเพื่อให้มีทักษะในการออกแบบกิจกรรมและ

โปรแกรมเพื่อสร้างรอยเช่ือมต่อส าหรับเด็กกลุ่มเป้าหมาย

เฉพาะที่มีอายุต่ ากว่า 8 ปี และประยุกต์ใช้ความรู้ในการ

พัฒนาเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่ทันสมัย  เพื่อพัฒนา

ตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

              Designing activities to promote learning 

of specific target children groups by applying 

knowledge of social policy’ problem’ and 

opportunity of specific target children groups; 

caring and helping methods; role of parents and 

family in parenting at home for designing activities 

to promote learning of specific target children 

groups by collaborating with family, community, 

and locality according to sufficiency economy, 

context, society, culture and locality; designing 

evaluation for activity; trying activities with large 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

groups, subgroup or individual; evaluating specific 

target children groups to solve problems, to help, 

and to promote by using sample cases, 

experiential learning, and other methods; 

reflecting idea to get skills in activity and program 

designing for making connection of specific target 

children groups under 8 years of age; applying 

knowledge to develop specific target children 

groups and for developing oneself to be a good 

teacher with up-to-date knowledge   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



228 
 

  
 
 

228 

 
 

ภาคผนวก ข 
ค าสั่ง ที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ 022 /2561 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลาง 
ครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี 

อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ภาคผนวก ค 
ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 9/2560  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ง 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

เรื่อง  แนวปฏิบตังิานการจัดการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก จ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชา 
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ภาคผนวก ฉ 
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ว่าดว้ย การจัดการศึกษาระดับปรญิญาตร ี
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ภาคผนวก ช 
มติคณะอนุกรรมการการประเมินมาตรฐานหลักสูตร 

มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต เรื่อง การขออนุญาต
เปิดรับนักศึกษาเกนิแผนรับนักศึกษาในอัตราร้อยละ 20           

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
 
 
 
 
 

 



273 
 

  
 
 

273 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



274 
 

  
 
 

274 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562  

เมื่อวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เม่ือวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

 
ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1 แก้ไข ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ให้เป็นของ
หลักสูตรปฐมวัย ตามบริบทในพื้นที่ 

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

2 ค าอธิบายรายวิชายาวเกินไป ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
3 เพ่ิมเติมการคัดกรองสุขภาพจิตของผู้เข้าศึกษา ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
4 เพ่ิมเติมวิธีวัดผู้เข้าศึกษามีจิตใจรักเด็กปฐมวัยจริงๆ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



276 
 

  
 
 

276 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562  
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เมื่อวันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เม่ือวันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

 
ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1 เพ่ิมผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
2 ปรับข้อมูลอาชีพที่สามารถประกอบได้ ข้อ 8.5 จากธุรกิจ

ส่วนตัว เป็น ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา
ปฐมวัย 

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

3 ปรับการด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน จากเดือน
เป็น ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

4 ปรับการทวนสอบ (หมวดที่ 5) ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562  

เมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เม่ือวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
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ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1 ปรับจ านวนหน่วยกิตในข้อก าหนดเกี่ยวกับการท า
โครงงานหรืองานวิจัย 

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

2 ปรับการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ .2558 
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ภาคผนวก ฎ 
 

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจ าหลักสูตร 

 

  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

1.อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)  
    สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
2.ชื่อ-สกุล   นางจิรภรณ์  มั่นเศรษฐวิทย์ 
3.ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
4.สังกัด    คณะครุศาสตร์ 
5.ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร 
กศ.ด. การศึกษาปฐมวัย 2557 

ปริญญาโท จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย ค.ม. การศึกษาปฐมวัย 2541 
ปริญญาตรี วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 2535 

 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ) 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
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 6.1.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง (ไม่มี) 
 6.1.2  ต ารา หนังสือ 

 6.1.3   บทความทางวิชาการ )ไม่มี(  
6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  

6.1.3.2  ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ  
Munsettavith Chiraphorn. (2018 ). Preschool Enrichment Experience 

Curriculum to Strengthen Water  Management in Daily life 
and Basic Irrigation Competencies Under the Royal 
Initiation of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 
Sirindhorn of Thailand at the PECERA MALAYSIA 6 - 8th 
July 2018 (pp.62). Hilton Kuching : Sarawak Malaysia.  

 
 6.2  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.  ก าหนด  

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่ มีการบรรณาธิการประเมินและ 
ตรวจสอบ  

  6.2.3  บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 

   Munsettavith   Chiraphorn. (2014 ).  The SANTISUK experience  learning model 
                            forliving together with peace and happiness appropriate for   
                               preschoolers  in three southern border provinces of  

   Thailand. Paper presented at 120  TETERI Thai Teacher  
   Education Anniversary   International Conference on  “ the 
   excellence in teacher education and  research    
   innovation”, December 24-28 , The Royal Orchid Sheraton : 
   Bangkok , Thailand.  

  Munsettavith   Chiraphorn. (2014).  The SANTISUK experience  learning model 
            for livingtogether with peace and happiness appropriate for 
   preschoolers in 
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                              three southern border provinces of Thailand. Paper presented 
   at  the Pacific Early Childhood Education Research  
   Association 15Th   

                             Annual Conference. August 8-10 , Inna Grand Bali Beach hotel: 
   Bali -Indonesia.  

  Munsettavith Chiraphorn. (2014). A development of early childhood  
    For  enhancing peace and harmony character i s t ics  

   appropr iate for  Tha i  context. Paper presented at the  
   Pacific  Early Childhood Education Research Association 
   15Th Annual Conference, August 8-10, Inna Grand   
   Bali Beach hotel: Bali -Indonesia. 

 
 
 
 
 
7.2 ระดับปริญญาโท  

       ไม่มี 
 
 
 
     ลงชื่อ.........................................................เจ้าของประวัติ 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริภรณ์  มั่นเศรษฐวิทย์) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจ าหลักสูตร 

 

  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 
1.อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)  



286 
 

  
 
 

286 

    สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
2.ชื่อ-สกุล   นางเกสรี  ลัดเลีย 
3.ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
4.สังกัด     คณะครุศาสตร์ 
5.ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Ph.D การจัดการการศึกษา 2556 
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คม. การศึกษาปฐมวัย 2542 
ปริญญาตรี วิทยาลัยครูยะลา คบ. การศึกษาปฐมวัย 2536 

 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ)       

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  

 6.1.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2  ต ารา หนังสือ 
6.1.3  บทความทางวิชาการ )ไม่มี(  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ  
 Ladlia, K.  (2019) .  Folk Tales Story Books for Promoting Reading of Young 

   Children  in Multicultural Society in Southern Border 
   Provinces, Thailand.  In the “KAME  international  
   conference on 23rd – 24th  May 2019” 2019 (pp.159). 

   Seoul : The  Korean association  for multicultural education. 
 Mc Dermott, K.  and Ladlia, K.  (2018) .  First read southern Thailand :  Tacking 

 inequality by strengthening home and community -based  
approaches .  Paper presented at 2018 Asia –  pacific  
regional early childhood development (ECD)  conference 
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“Towards achieving the sustainable development goal s : 
What is a successful multi - sectoral approach to ECD”5-
7 June 2018 .(pp.51). Nepal :  Asia-Pacific Regional Network 
for Early Childhood.   

 
6.2.2  บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 

     (ไม่มี) 
       6.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
   (ไม่มี) 
  6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
  6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
  6.3.3 สารานุกรม 
  6.3.4 งานแปล 
7.ประสบการณ์สอน 
         7.1 ระดับปริญญาตรี    21      ปี  
 ชื่อวิชาการศึกษาส าหรับผู้ปกครองและการสร้างเครือข่ายชุมชน 2 (1-2-3) นก. 
 
         7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก สาขาการบริหารศึกษา เรื่อง “รูปแบบการ
บริหารประชาธิปไตยในโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
“มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2558” 
 
         7.3 ระดับปริญญาโท  
    ไม่มี 
 
 

     ลงชื่อ........................................เจ้าของประวัติ 
                                              (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี  ลัดเลีย) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร /ประจ าหลักสูตร  
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 
 

1.อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)  
    สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
2.ชื่อ-สกุล   นางสาวสุนิศา  ธรรมบัญชา 
3.ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4.สังกัด    คณะครุศาสตร์ 
5.ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค.ม. การศึกษาปฐมวัย 2551 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 2547 

 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ) 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  

6.1.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง (ไม่มี) 
6.1.2  ต ารา หนังสือ  
          สุนิศา   ธรรมบัญชา. (2561). พิมพ์ครั้งที่ 1.เอกสารประกอบการสอนวิชา    

การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์:มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.275 หน้า.  
 สุนิศา   ธรรมบัญชา. (2561). เอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาเด็กทารก    
                     และวัยเตาะแตะ.พิมพ์ครั้งที่ 1. คณะครุศาสตร์:มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ยะลา. 296 หน้า. 
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6.1.3 บทความทางวิชาการ )ไม่มี(  
6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ  
 
 
 

6.2   ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด   

 6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ   
6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่ มีการบรรณาธิการประเมินและ

ตรวจสอบ )ไม่มี(  
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ  
สุนิศา ธรรมบัญชา. (2559). การใช้ เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Team Game 

Tournament : TGT) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวอลเลย์บอล 
หลักสูตรพลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ  ครั้ งที่  5The 5th National and 
International Academic Conference 2016 วันที่ 24-25 เมษายน 2559 (หน้า 
433- 451). ยะลา : สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา. 

 

 6.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
   (ไม่มี) 
  6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
  6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
  6.3.3 สารานุกรม 
  6.3.4 งานแปล 
 

 7. ประสบการณ์สอน 
  7.1 ระดับปริญญาตรี 9 ปี 
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   ชื่อวิชา สุขภาพอนามัยส าหรับมารดาและเด็ก  2(1-2-3) นก.  
   ชื่อวิชา ทักษะคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  2(1-2-3) นก. 
   ชื่อวิชา การพัฒนาเด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ  2(1-2-3) นก. 
   ชื่อวิชา การศึกษาปฐมวัย    2(1-2-3) นก. 
   ชื่อวิชา ทักษะทางภาษาส าหรับเด็กปฐมวัย  2(1-2-3) นก 
   ชื่อวิชา ทักษะสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย   2(1-2-3) นก.       
 

  7.2 ระดับปริญญาโท  
    ไม่มี 
 
 

   ลงชื่อ.....................................................เจ้าของประวัติ 
                                                          (อาจารย์สุนิศา  ธรรมบัญชา) 

 
 

 
 

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร /ประจ าหลักสูตร  
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

1.อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)  
    สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
2.ชื่อ-สกุล   นางสาวนวพร  แซ่เลื่อง 
3.ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4.สังกัด    คณะครุศาสตร์ 
5.ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ ประสานมิตร 
กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย 2539 

ปริญญาตรี วิทยาลัยครูยะลา ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 2534 
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6.  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ) 

6.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  

6.1.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  )ไม่มี(  

6.1.2  ต ารา หนังสือ  

   นวพร แซ่เลื่อง.(2556). เอกสารประกอบการสอนวิชานิทานและหุ่นส าหรับเด็ก
    ปฐมวัย.พิมพ์ครั้งที่1. คณะครุศาสตร์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.289หน้า 

 
  นวพร แซ่เลื่อง.(2555). เอกสารประกอบการสอนวิชาศิลปะส าหรับเด็ก 

  ปฐมวัย.พิมพ์ครั้งที่1.คณะครุศาสตร์: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.159 หน้า. 
6.1.3 บทความทางวิชาการ )ไม่มี(  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ  
6.2  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

 
            6.2.1  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  
         6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและ 

          ตรวจสอบ )ไม่มี(  
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ  
 อาพีซา ผดุงผล และนวพร แซ่เลื่อง. (2562). การพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัด

 ใหญ่โดยใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของนักเรียนอนุบาล. ใน การประชุม
 วิชาการระดับชาติ และนานาชาติด้านอิสลามศึกษา และการศึกษา เพื่ อ
 การพัฒนา ครั้ งที่  2 วันที่  14 มีนาคม 2562 (หน้า117-184). ยะลา : 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

 
6.3  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  
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 (ไม่มี) 

6.3.1  สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2  ผลงานด้านศิลปะ 

6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

6.4 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
7.ประสบการณ์การสอน 

7.1 ระดับปริญญาตรี 6 ปี  
 ชื่อวิชา ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย    2(1-2-3) นก.  

ชื่อวิชา ทักษะวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา เทคโนโลยีส าหรับเด็กปฐมวัย   2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา การพัฒนาอารมณ์จิตใจเด็กปฐมวัย   2(1-2-3) นก. 
 

        7.2 ระดับปริญญาโท  
    ไม่มี 
 
       ลงชื่อ........................................เจ้าของประวัติ 
        (นางสาวนวพร   แซ่เลื่อง) 
 
 
 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร /ประจ าหลักสูตร  

                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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1.อาจารยป์ระจ าหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย  
2.ชื่อ - สกุล   นางกรัณฑรักข์  วิทยอภิบาลกุล  
3.ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4.สังกัด    คณะครุศาสตร์ 
5.ประวัติการศึกษา   
 

ระดับ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วท.ม. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ 

2553 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ กศ.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว 2549 
 

6.  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
 (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ) 

6.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  )ไม่มี(  

6.1.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2  ต ารา หนังสือ  
 กรัณฑรักข์  วิทยอภิบาลกุล. (2559).จิตวิทยาส าหรับครู.พิมพ์ครั้งที่ 1.ยะลา:คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา.187 หน้า.         
 6.1.3 บทความทางวิชาการ   

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ  
 
 

    6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
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 กรัณฑรักข์  วิทยอภิบาลกุล.(2561,มกราคม-เมษายน). ผลการใช้โปรแกรมการ
พัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
29(1) : 95 - 113 

            6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
6.3  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด )ไม่มี((      
      6.3.1  สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  

6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

6.4  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด )ไม่มี(  
 

7. ประสบการณ์สอน  
7.1 ระดับปริญญาตรี  

ชื่อวิชา  จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) 
 

7.2 ระดับปริญญาโท  
       ไม่มี 
 
 
 
     ลงชื่อ.....................................................เจ้าของประวัติ 
                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรัณฑรักข์    วิทยอภิบาลกุล  
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