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คํานํา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินพันธกิจหนึ่งท่ีมหาวิทยาลัย
ใหความสําคัญ คือ การผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีเปดโอกาสใหเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
ไดมีการศึกษา พัฒนาตนเองจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินตอไป 
ประชากรอีกกลุมหนึ่งที่มหาวิทยาลัยใหความสําคัญ คือ เด็กปฐมวัย ซึ่งพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย พ.ศ. 2562 ไดใหความสําคัญ ตามมาตร 54 และมาตรา 258 จ. ดานการศึกษา (1)ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหรัฐมีหนาที่ดําเนินการใหเด็กเล็ก ไดรับการดูแลและพัฒนารางกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ สังคมและสติปญญาใหสมกับวัย มีการสงเสริมการเรียนรู และเตรียมความพรอมใหแกเด็ก
ปฐมวัยในชวงรอยตอ ตั้งแตอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาอยางเหมาะสม ปจจุบันประชากรกลุมนี้
นอกจากอยูในความดูแลของผูปกครองแลว ยังอยูในการดูแลของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งเปนหนวยงาน
ของรัฐ และเอกชน รูปแบบโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กผานการอบรมเลี้ยงดูจากบุคลากรผูใหการอบรม
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของหนวยงานนั้นๆ ซึ้งมีองคความรู ทักษะและสมรรถนะการเลี้ยงดเูดก็ท่ีแตกตางกัน 
 ตามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการและการจัดการศึกษารวมกัน ระหวางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลากับสถาบันวิทยาลัยชุมชน เมื่อวันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ในบันทึกดังกลาว               
มีวัตถุประสงค ขอ 1. ที่กลาววามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับสถาบันวิทยาลัยชุมชนตกลงความรวมมือ เพ่ือ
จัดการศึกษา รวมระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน และสงตอผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเขา
ศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกอบกับผลการศึกษาความตองการจําเปน
ในการศึกษาตอระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา พ.ศ. 2563 คณะ               
ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พบวาเยาวชนในพ้ืนที่และศิษยเกาศิษยปจจุบัน จากวิทยาลัยชุมชน            
มีความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี เพ่ือตอยอดทางการศึกษาในการนําไปสูการประกอบอาชีพ 
และความกาวหนาในหนาที่ใหดียิ่งข้ึน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เล็งเห็นถึงความสําคัญของบุคลากรการอบรมเลี้ยงดูเด็ก จึงไดพัฒนา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยขึ้น เพื่อตองการพัฒนาเยาวชนใหเปน
บุคลากรที่มีคุณภาพตามศาสตรสากล บนพ้ืนฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ือจะไดเปดรับสมัคร
นักศึกษาในปการศึกษา 2563 ตอไป 
 
 

 
 (อาจารยอาทิตยา  วงศมณ)ี 

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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สารบัญ 
 

   หนา 
คํานํา   ก 
สารบัญ   ข 
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 8 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสรางของหลักสูตร 10 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนและการประเมินผล 46 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 64 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 66 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 67 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 76 
ภาคผนวก ก ตารางเทียบโอนรายวิชา 78 
ภาคผนวก ข คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 5736/2562  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป) สาขาวิชาการดูแลและ
พัฒนาเด็กปฐมวัย หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2563 

80 

ภาคผนวก ค คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 6408/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
วิพากษหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป) 

83 

ภาคผนวก ง หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร 91 
ภาคผนวก จ คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ี 9/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ

กลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
93 

ภาคผนวก ฉ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง  แนวปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน  96 
ภาคผนวก ช ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชา  101 
ภาคผนวก ซ ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  107 
ภาคผนวก ฌ ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 121 
ภาคผนวก ญ ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย            

ราชภัฏยะลา ในคราวประชุมครั้งที ่1/2563 เมื่อวันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ. 2563 
123 

ภาคผนวก ฎ ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
ในคราวประชุมครั้งที ่3/2563  เม่ือวันที ่10 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 

126 

ภาคผนวก ฏ ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ในคราวประชุมครั้งที ่3/2563 เมื่อวันที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 

129 

ภาคผนวก ญ ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 133 
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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย 

หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  : คณะครุศาสตร 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts Program in Care and Development of    
                                  Early Childhood 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย) 
   ชื่อยอ :  ศศ.บ. (การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย)  
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Arts (Care and Development of 
                                             Early Childhood) 
   ชื่อยอ :  B.A. (Care and Development of    
                                             Early Childhood) 

 
3.  วิชาเอก 
 ไมมี  
 

4.  จํานวนหนวยกิต 
ไมนอยกวา 120 หนวยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  

     หลักสูตรระดับปริญญาตร ี4 ป  
5.2 ประเภทของหลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาทางวิชาการ 
5.3 ภาษาที่ใช 
     จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย 

 5.4 การรับเขาศึกษา 
     รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศท่ีสามารถสื่อสารภาษาไทยได 
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 5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น  
               เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

     ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :  

6.1 เปนหลักสูตรใหม พ.ศ. 2563 
6.2 เริ่มใชในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 เปนตนไป 
6.3 คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตรเห็นสมควรใหเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย 
     ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันที่  4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 
6.4 สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย  
      ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2563 
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย 
      ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2563 เม่ือวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 
6.6  สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร 
      ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2563 เมื่อวันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 
 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  
การเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2552  ในปการศึกษา 2565 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา  
 8.1 เปนผูใหการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย ในหนวยงานของรัฐ หนวยงานเอกชน และหนวยงาน
องคการปกครองสวนทองถ่ิน ตลอดจนมูลนิธิตางๆ เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 8.2 เปนผูประกอบการสวนบุคคลในการใหการการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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9. ชื่อนามสกุลเลข เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 

1.นางสาวเสาวลักษณ  สมวงษ

อาจารย  

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย) 

ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วิทยาลัยครูยะลา 

2545 
2536 

2.นางสาวอาทิตยา  วงศมณี
อาจารย 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ศษ.ม.(ปฐมวัยศึกษา) 
ศษ.บ.(ศิลปศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
 

2554 
2552 

3.นางกมลรัตน  คนองเดช 
ผูชวยศาสตราจารย 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
วิทยาลัยครูยะลา 

2538 
2529 

4.นางสาวปนัดดา  เรืองสงค 
อาจารย 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ศษ.ม. (จิตวิทยา) 
ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป) 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาลัยครูยะลา 

2543 
2535 

 
5.นางสาวนุรฟตตรี หะยีดารียอ 
อาจารย 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

วท.ม ( จิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองคการ) 
ศศ.บ. ( จิตวิทยาการปรึกษาและ
การแนะแนว)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

2559 
 

2552 
 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  สหประชาชาติ ไดรับรองเป าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืนป  ค .ศ 2030 (Sustainable 
Developme Goals: SDGS) ในคราวประชุมสุดยอดสหประชาชาติสมัยสามัญ (UN General Assembly) 
ครั้งที่ 70 ณ กรุงนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมือ่วันที่ 25 กันยายน 2558 ซึ่งนําไปสูการขับเคลื่อนตาม
ขอตกลงเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ี 17 เปาหมายโดยในเปาหมายที่ 4 หรือ SDG 4 คือ หลักประกันให
การศึกษามีคุณภาพอยางเทาเทียมและครอบคลุมสงเสริมโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับทุกคน 
(Quality Education) และกําหนดให SDG 4.2 คือ สรางหลักประกันวาเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเขาถึง
การพัฒนาการดูแลการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในป พ.ศ. 
2573 หรือ พ.ศ. 2030 เพื่อใหเด็กเหลานี้มีความพรอมสําหรับการศึกษาระดับประถมศึกษาทั้งนี้ SDG 4.2 
ไดกําหนดตัวชี้วัดที่สําคัญคือ 4.2.1 รอยละของเด็กอายุต่ํากวา 5 ป ที่มีการพัฒนาดานสุขภาพการเรียนรู 
และพัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย 4.2.2 รอยละของเด็กแรกเกิด 0 - 5 ป มีพัฒนาการสมวัยโดยมีคา
เปาหมายที่รอยละ 85 90 และ 90 ในชวงที่ 1 (พ.ศ. 2560 - 2564) ชวงที่ 2 (พ.ศ. 2565 - 2569) และชวง
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ที่ 3 (พ.ศ. 2570 - 2579) ตามลําดับและ 4.2.3 อัตราการเขาเรียนเปาหมายอยางนอย 1 ป กอนถึงเกณฑ
อายุเขาเรียนระดับประถมศึกษาจําแนกตามเพศกําหนดคาเปาหมายไวที่รอยละ 90 ในชวงท่ี 1 (พ.ศ 2560 
- 2564 และรอยละ 100 ในชวงที่ 2 (พ.ศ.2556 - 2569) และในชวงที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2579) ตามลําดับ 
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2560) 
 จากที่สหประชาชาติไดรับรองเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนป ค.ศ 2030 ที่กลาวถึงเปาหมายในการ
พัฒนาเด็กระดับปฐมวัยอายุ 0 - 5 ป ไวอยางชัดเจนและแสดงถึงความจําเปนและความสําคัญในการที่แต
ละประเทศจะตองเรงรัดการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานดานเด็กปฐมวัยของตนเอง โดยในประเทศ
ไทยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดมีการจัดลําดับดัชนีความกาวหนาของ
คน ซ่ึงประกอบไป ดวยดัชนียอยคือ ดานสุขภาพ ดานการศึกษา ดานชีวิตการงาน ดานรายได ดานที่อยู
อาศัย และสภาพแวดลอม ดานชีวิตครอบครัวและชุมชน ดานคมนาคมและการสื่อสาร และดานการมีสวน
รวม ซึ่งพบวาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมีลําดับรั้งทายมาตลอดตั้งแตป 2558 - 2562 นั่นคือ จังหวัด
ยะลาอยูในลําดับที่ 76 , 72 และ 69 ปตตานีอยูในลําดับที่ 75 , 74 และ 76 และนราธิวาสอยูในลําดับที่ 
74 , 76 และ 77 (สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ, 2562 )  
  จากขอมูลการจัดลําดับตามดัชนีความตองการของคนหรือ HDI ของสามจังหวัดชายแดน
ภาคใตตั้งแตป พ.ศ 2558 - 2562 ยอมแสดงถึงความเรงดวนของการยกระดับความตองการของคนในพ้ืนท่ี
สามจังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือใหสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป ทั้งนี้จะตองเริ่มตนตั้งแต
การพัฒนาเด็กระดับปฐมวัยอายุ 0 - 5 ป ซึ่งอยูในวัยกอนเขาเรียนประถมศึกษาซึ่งในขณะที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใตมีจํานวนประชากรท้ังสิ้น 2,069,454 คน (สํานักงานทะเบียนและกรมการปกครองทองถ่ิน, 
2563) และมีประชากรอายุ 0 - 5 ป จํานวน 202,545 คน คิดเปนรอยละ 9.78 ของประชากรทั้งหมดและ 
มีระบบงานของกรมอนามัย (พ.ศ 2562) ในการเฝาระวังการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย การสงเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยและการกระตุนเด็กปฐมวัยท่ีมีพัฒนาการลาชา พบวา ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ซึ่งอยูในเขตสุขภาพที่ 12 มีเด็กปฐมวัยอายุ 0 - 5 ป มีพัฒนาการสงสัยลาชา รอยละ 28.00 ในขณะ
ที่ภาพรวมของประเทศเด็กปฐมวัยอายุ 0 - 5 ป ของไทยมีพัฒนาการสงสัยลาชารอยละ 25.00 นั่นแสดงถึง
สถานการณดานเด็กปฐมวัยในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต มีพัฒนาการสงสัยลาชาสูงกวาคาเฉลี่ย
ประเทศ และมีจํานวนประมาณ 56,712 คน ที่มีพัฒนาการสงสัยลาชา ทั้งนี้เจาหนาท่ีขอแนวทางการ
ขับเคลื่อนงานประการหนึ่งของกรมอนามัยใน ป 2563 คือ การพัฒนาทักษะ และองคความรูบุคลากร 
ผูปกครอง ชุมชน ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (กรมอนามัย , 2562)  
  จากสถานการณดานเด็กปฐมวัยในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ที่แสดงถึงความ
ตองการในการเรงรัดการดําเนินการในการแกปญหา เพ่ือใหเด็กปฐมวัยไดมีพัฒนาการและการเรียนรู        
ที่เหมาะสม โดยมีการศึกษาวิจัย พบวา การลงทุนในเด็กปฐมวัย สังคมจะไดรับผลการตอบแทนกลับคืนมา
อยางคุมคา ถาเด็กปฐมวัยไดรับการเลี้ยงดูอยางเหมาะสมตามวัย เมื่อเด็กเหลานี้เติบโตขึ้นก็จะเปนกําลัง
สําคัญของชาติ ไมกอใหเกิดปญหาสังคม เชน ปญหายาเสพติด ปญหาอาชญากรรม ปญหาความรุนแรง
ตางๆ ซ่ึงมีงานวิจัยยืนยันวาการลงทุนในเด็กปฐมวัยเปนการลงทุนท่ีคุมคา ในเชิงเศรษฐศาสตรโดยนัก
เศรษฐศาสตร รางวัลโนเบล ศาสตราจารยเจมส แฮกแมน (James J. Heckman) จากมหาวิทยาลัยชิคาโก 
(Hackman and et.al.,2010 – 2013) อางถึงใน วีระชาติ กิเลนทอง ,2560) ไดศึกษาผลกระทบของ
โครงการ Perry Preschool ซึ่งสอน เด็กปฐมวัยอายุ 3 - 4 ขวบ ในโรงเรียนแหงหนึ่ง เมืองอิปชิแลนตี               
รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา ในชวงป 1962 - 1965 โดยใชชื่อหลักสูตรวาไฮสโคป (HighScope) ซึ่งมี
การศึกษาพบวา อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (benefit – lo – cost ratib) ของโครงการมีคาประมาณ 
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7 ตอ 1 ถึง 12  ตอ 1 กลาวคือการลงทุน 1 บาท จะไดผลประโยชนตอผูเขารวมโครงการและสังคมโดยรวม
ประมาณถึง 7 - 12 บาท หรือคิดเปนอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) รอยละ 
10 ตอป ซึ่งเปนอัตราผลตอบแทนที่สูงมากเมื่อเทียบกับการลงทุนประเภทอ่ืนๆ ดังนั้น กลาวโดยสรุปคือ 
การลงทุนในวัยเด็กนําไปสูผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรท่ีสูงกวาการลงทุนดานอื่นๆ 
  ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตมีเด็กปฐมวัยท่ีรับบริการอยูในสถานประกอบการ 
สถานศึกษาของรัฐ และเอกชนในหลายรูปแบบ เชน ในโรงเรียนของรัฐบาลสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) สังกัดกรมปกครองสวนทองถิ่น 
(อปท.) รวมถึงเด็กปฐมวัยที่อยูในสถานศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ และในโรงเรียนของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติหรือโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ซึ่งบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยหรือ
บุคลากรที่เก่ียวของกับการสงเสริมพัฒนาการ และการเรียนรูของเด็กปฐมวัยมิไดมีเพียงครูประจําการ แตยัง
มีบุคลากรดานสาธารณสุข และผูดูแลเด็กที่ทําหนาที่ดูแลสงเสริมพัฒนาการ และการเรียนรูไดกับเด็ก
ปฐมวัยทั้งในสถานศึกษา ในสถานประกอบการและในชุมชน ซึ่งจะตองไดรับการพัฒนาศักยภาพอยาง
ตอเนื่องที่เปนระบบผลิตและพัฒนาโดยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตทั้งสิ้น
จํานวน 511 แหง (กรมการปกครองทองถิ่น, 2563) ซึ่งจากการศึกษา วิจัยเรื่องการพัฒนาเครือขายการจัด
การศึกษาที่สงเสริมคุณภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
(เกสรี  ลัดเลีย, 2557) พบวาปญหาของเครือขายการจัดการศึกษาที่สงเสริมคุณภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามจังหวัดชายแดนภาคใตมีประเด็นสําคัญคือการขาดองคความรูในการ
จัดเก็บขอมูลสารสนเทศ การขาดองคความรูในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร และการขาดองคความรูในการ
พัฒนาหลักๆตามความตองการของชุมชน ผลจากวิจัยนี้แสดงถึงความจําเปนในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กนั่นคือผูดูแลเด็กรวมถึงบุคลากรสนับสนุนทั้งในชุมชน เชน อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) และบุคลากรในหนวยงานอ่ืนๆทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมที่เก่ียวของ
กับงานดานการพัฒนา สงเสริม พัฒนาและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
  จากขอมูลทั้งหมดขางตนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงไดพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย (4 ป) หลักสูตรปริญญาทางวิชาการ พ.ศ 2563 ขึ้น เพ่ือ
รองรับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ในการทําหนาท่ีสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูผานการ
ดูแลและอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในสถานประกอบการ และในชุมชน รวมถึงสถานศึกษาทุกประเภท
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือตอบสนองตอสถานประกอบการในปจจุบันที่ประเทศชาต ิ              
และพื้นที่จะตองเรงรัดแกปญหา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย ภายใตแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 
2580) ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนา และเสริมสรางทรัพยากรมนุษยใน
ประเด็นยอยการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตท่ีเริ่มตนตั้งแตชวงชีวิต ตั้งครรภ/ปฐมวัย โดยมีเปาหมาย
สําคัญคือ เพ่ือพัฒนาคนใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา               
มีพัฒนาการที่ดีรอบดาน และมีสุขภาวะที่ดี มีจิตสาธารณะรับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม 
โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะท่ีจําเปนใน
ศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษภาษาถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอด ชีวิตสูการเปนคนไทยที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหม และอ่ืนๆโดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเองตอไป 
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 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
  พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ไดใหความหมายถึง “เด็กปฐมวัย” 
หมายถึง เด็กที่มีอายุต่ํากวาหกปบริบูรณ และไดใหความหมายรวมถึงเด็กที่ตองไดรับการพัฒนากอนเขารับ
การศึกษาในระดับประถมศึกษา “การพัฒนาเด็กปฐมวัย” หมายความวา การดูแล การพัฒนา และการ
จัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย หญิงตั้งครรภ หรือผูดูแลเด็กปฐมวัย “ผูดูแลเด็กปฐมวัย” หมายความถึง 
บิดา มารดา ผูปกครอง หรือผูซึ่งเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย และ “สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย” หมายความวา ศูนยเด็ก
เล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยบริการชวยเหลือระยะเริ่มแรกของเด็กพิการหรือเด็กซึ่งมีความตองการพิเศษ 
สถานรับเลี้ยงเด็ก และสถานสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก ซึ่งมีเด็กปฐมวัยอยูในความ
คุมครองดูแล หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีชื่อเรียกเปนอยางอื่น รวมทั้งโรงเรียน ศูนยการเรียน 
หนวยงานการศึกษาหรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือเอกชน และสถาบันศาสนา ที่มีวัตถุประสงคในการจัด
การศึกษาใหแกเด็กปฐมวัย ซึ่งพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 หมวด 4 การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย มาตรา 23 ไดกลาวถึง การพัฒนาผูดูแลเด็กปฐมวัยใหหนวยงานที่ทําหนาท่ีพัฒนาผูดูแลเดก็ปฐมวัย
จัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสรางจิตวิญญาณของความเปนผูดูแลเด็ก มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะ 
และความสามารถในการดูแลเด็กปฐมวัยตามหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  จากการที่ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ทําใหมีทิศทาง
และแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกกลุม และเห็นถึงความสําคัญของผูดูแลเด็ก ซึ่งไมใชครู
ประจําการท่ีจะตองมีการพัฒนาและสงเสริมใหมีบุคลากรดานการศึกษาปฐมวัย ที่ทําหนาที่เปนผูดูแลเด็ก           
ที่มีคุณภาพ  
  ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต เด็กปฐมวัยเติบโตข้ึนทามกลางความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของผูคนจากผูคนจากสามกลุมวัฒนธรรมหลัก นั่นคือ ชาวไทยพุทธ ชาวไทยเชื้อสายจีน และชาว
ไทยมุสลิม ซึ่งเปนประชากรสวนใหญถึงรอยละ 83 (สุวิไล เปรมศิริรัตน, 2551) และประชากรกลุมนี้ใช
ภาษาไทยเปนภาษาท่ีสองเพราะใชภาษามลายูถิ่นเปนภาษาที่หนึ่งหรือภาษาแม (Mother Tongue)                
เด็กปฐมวัยทุกกลุมวัฒนธรรมในพื้นที่ชายแดนใต ไดรับการหลอหลอมการถายทอดทัศนคติทางสังคม 
ความคิดความเชื่อมาจากการอบรมเลี้ยงดูตามกลุมวัฒนธรรมของตนเอง ผูที่ใหการอบรมเลี้ยงดูจึงตองมี
ความเขาใจและยอมรับ รวมถึงเห็นคุณคาในทุกกลุมวัฒนธรรมของเด็กปฐมวัย วิธีการอบรมเลี้ยงดูของผูดู
เด็กในพ้ืนที่ชายแดนใต จึงตองมีลักษณะเฉพาะท่ีมีความเปนสากลตามหลักการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 
และดํารงไวซึ่งอัตลักษณและภูมิปญญาของแตกลุมวัฒนธรรม เพ่ือใหการอบรมเลี้ยงดูที่เด็กปฐมวัยมีการ
ยอมรับ และเห็นคุณคาในตนเอง และผูอ่ืน เปนการอบรมเลี้ยงดูโดยใชวรรณกรรม ทั้งวรรณกรรมที่มีการคัด
สรรแลวถึงคุณคา และวรรณกรรมทองถิ่น เพ่ือใหเด็กไดสัมผัส และมีการพัฒนามีการแสดงออกทางทัศนคติ
ที่เกิดขึ้นจากการอาน ซึ่งทัศนคติเหลานี้ยังคงอยูไปกับเด็กจนตลอดชีวิต (เกสรี  ลัดเลีย , 2544) การพัฒนา
ใหผูดูแลเด็กปฐมวัย จึงมีความสําคัญเปนที่มาสวนหนึ่งการลงนามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ และ
การจัดการศึกษารวมกันระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับวิทยาลัยชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต ทั้งยะลา ปตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 โดยในบันทึกขอตกลง
ดังกลาว มีวัตถุประสงคที่สําคัญ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับสถาบันวิทยาลัยชุมชนตกลงรวมมือ จัด
การศึกษารวมระดับอนุปริญญาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และสงตอผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยหลักสูตรที่เก่ียวของกับการดูแล 
และพัฒนาเด็กปฐมวัยนั้น มหาวิทยาราชภัฏยะลาไดพัฒนาหลักสูตรฉบับนี้ชื่อหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการดูและพัฒนาเด็กปฐมวัย (4 ป) หลักสูตรปริญญาทางวิชาการ พ.ศ 2563 เพ่ือรองรบัการพัฒนา
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บุคลากรดานการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย ใหกับพ้ืนที่ชายแดนใตตอไป และเปนไปตามปรัชญา 
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถ่ิน และวิสัยทัศน มหาวิทยาลัยสรางปญญาชนชายแดนใต ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อันเปนคุณคาตอสังคมของมหาวิทยาลัยอยางแทจริง 
  
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพฒันาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มุงเนน
การพัฒนาศักยภาพของผูสําเร็จการศึกษาเปนผูดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย เพ่ือเตรียมความพรอม           
ที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เปนผูที่มีความรู ความเขาใจ มีทักษะ และมีประสบการณในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย และใชความรูเปนฐานในการเปนผูดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเนนพัฒนาการ
ตามชวงอายุตั้งแตแรกเกิดจนถึง 6 ป เพ่ือเปนพ้ืนฐานใหเด็กเติบโตเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณคาของ
ครอบครัวและประเทศชาติตอไป 
 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  
  บูรณาการดานการผลิตบัณฑิตใหเปนนักปฏิบัติ มีทักษะวิชาชีพ บุคลิกภาพดี มีคุณธรรม 
จิตอาสา สูงานรับผิดชอบตอตนเองและสังคม และเปนคลังปญญาของชุมชนและทองถิ่น เขากับการจัดการ
เรียนการสอนในทุกรายวิชาของการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยและเพ่ือยกระดับการพัฒนาบทบาทของผูให
การอบรมเลี้ยงดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน 
 
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

13.1  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
 โครงสรางหลักสูตรประกอบดวย 3 หมวดวิชา  
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอนโดยอาจารยที่บริหารโดยคณะกรรมการ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

  2. หมวดวิชาเฉพาะดาน จัดการเรียนการสอนโดยคณะครุศาตร 
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดย

หลักสูตรที่รายวิชานั้นสังกัด 
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน  
 รายวิชาในหลักสูตรเปดโอกาสใหนักศึกษาสาขาวิชาอื่น สามารถเลือกเรียนเปนรายวิชา

เลือกและเลือกเสรีได 
 
13.3 การบริหารจัดการ 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานงานกับผูรับผิดชอบรายวิชา/หรือหมวดวิชา

นั้นๆ เกี่ยวกับเนื้อหา สาระ การจัดผูสอน ตารางเรียน ตารางสอน ตลอดจนการประเมินผลใหสอดคลองกับ
ผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.ปรัชญา ความสําคัญ วัตถุประสงคของหลักสูตร และความคาดหวังผลลัพธการเรียนรู เมื่อสิ้นป
การศึกษา 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  
  มุงเนนผลิตบัณฑิตใหเปนผูใหการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่เปนมืออาชีพ ตามหลักสากล 
บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

1.2 ความสําคัญของหลักสูตร  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดจัดทําขึ้นเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน ความตองการของทองถิ่น และประเทศชาติ มุงผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู ความสามารถดานการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด สามารถเปนผูให
การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับมืออาชีพ สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหสามารถดํารง
ชีพอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร  
1.เพ่ือผลิตบัณฑิตใหเปนผูใหการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบมืออาชีพ  
2.เพ่ือมุงผลิตบัณฑิตใหเปนผูที่มีคณุลักษณะพึงประสงค 
 2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนัก เคารพ ในคุณคาศักดิ์ศรี ความเปนเด็ก

ปฐมวัยและปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
 2.2 มีความรูความเขาใจ และสามารถประยุกตใชในการทํางาน การดูแลและ

พัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งการบริหารจัดการเชิงธุรกิจอยางมืออาชีพ 
 2.3 คิดวิเคราะห แกปญหา สรางสรรคและพัฒนางาน การดูแลและพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยตามหลักสากล บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 2.4 มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มุงผลสัมฤทธิ์ ทํางานเปนทีมและสามารถดํารง

ชีพอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 2.5 มีทักษะการสื่อสาร คิดวิเคราะหเชิงตัวเลข และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการดูแลและพัฒนาเดกปฐมวัย รวมทั้งการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ 
 

1.4 ความคาดหวังผลลัพธการเรียนรู เมื่อส้ินปการศึกษา 
   

ปท่ี รายละเอียด 
1 มีความรูพ้ืนฐานทางการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยทัศนคติเชิงบวก 
2 มีความรูและทักษะทางการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย 
3 มีความรู ทักษะเชี่ยวชาญ ทางดานการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย 
4 มีความเปนบุคลากรทางการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยมืออาชีพ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
  

แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง กลยุทธ  หลักฐาน/ตัวบงชี้ 
- ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิ ต สาขาวิชาการดูแลและ
พัฒนาเด็กปฐมวัย ใหมีมาตรฐานไม
ตํากวาที่ สกอ. กําหนด 

- ประเมินการเรียนการสอน 
ประจําภาคการศึกษา ภายใน 
3 0  วั น  ห ลั ง สิ้ น สุ ด ภ า ค
การศกึษา 
- ประเมินการเรียนการสอน
ประจําปภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปการศึกษา 

- มคอ.5 
- มคอ.7 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูใชบัณฑิต 

- ประเมินความตองการ และ
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

- รายงานผลการประเมินความ
ตองการ และความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต 

- พัฒนาบุคลากรดานการจัดการ
เรียนการสอนให เพ่ิมพูนความรู 
และประสบการณ 

- สนับสนุนบุคลากรดานการ
เรียนการสอนใหเขารวมอบรม 
หรือสัมมนาวิชาการ 

- ราย งานผลการอบรม  ห รือ
สัมมนาวิชาการของอาจารยใน
หลักสูตร 
- วุฒิบัตรการอบรม หรือสัมมนา
วิชา 
- คําสั่งการไปราชการเพ่ือเขารวม
อบรมหรือสัมมนาวิชาการ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

    ระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
    ไมมี 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
 การเทียบเคียงหนวยกิตให เปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏยะลา 
2. การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน   

                      ภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 

                      ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ 
 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา :  
  2.2.1 สําเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา   
  2.2.2 สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
  2.2.3 ผานการคัดกรองสุขภาวะทางจิต จากโรงพยาบาลของรัฐ โดยจิตแพทยทั้งกอนเขา
ศึกษาและหลังจากสําเร็จการศึกษา 
 
 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

2.3.1 ความสามารถทางการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย ไมเทากัน 
     2.3.2 ความเขาใจในระบบการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
    2.3.3 ความเขาใจในการเทียบโอนรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวในระดับอนุปริญญา 
  

2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
                      2.4.1 ปรับพ้ืนฐานความสามารถทางการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย กรณีนักศึกษาไมมี
เทียบเทาเพ่ือนๆในชั้นเรียนดวยกัน 
 2.4.2 มหาวิทยาลัยชี้แจงทําความเขาใจกับนักศึกษาจนทําใหปฏิบัติไดถูกตอง 
  2.4.3 เทียบโอนในรายวิชาที่เรียนแลว ในระดับอนุปริญญา ตามประกาศระเบียบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
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 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
 

ระดับชั้นป 
 

จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 
2563 2564 2565 2566 2567 

ระดับปริญญา (4) ป       
ชั้นปท่ี 1 40 40 40 40 40 

ชั้นปท่ี 2  40 40 40 40 

ชั้นปท่ี 3   40 40 40 

ชั้นปท่ี 4    40 40 

รวมจํานวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 
จํานวนบัณฑิตท่ีคาดวาจะ

สําเร็จการศึกษา 
   

40 40 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หนวยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
งบประมาณที่ตองการ 

2563 2564 2565 2566 2567 
คาธรรมเนียมการศึกษาคนละ  
8,500บาทตอภาคการศึกษา 

 
680,000 

 
1,360,000 

 
2,040,000 

 
2,720,000 

 
2,720,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คนละ 700 บาทตอป 

 
28,000 

 
56,000 

 
84,000 

 
112,000 

 
112,000 

รวมรายรับ 708,000 1,416,000 2,124,000 2,832,000 2,832,000 
           

2.6.2 รายละเอียดรายจาย (หนวยบาท) 

รายละเอียดรายจาย 
งบประมาณที่ตองการ 

2563 2564 2565 2566 2567 
เงินคงคลัง รอยละ 20 141,600 283,200 424,800 566,400 566,400 
รายจายระดับมหาวิทยาลัย  
รอยละ 40 

 
283,200 

 
566,400 

 
849,600 

 
1,132,800 

 
1,132,800 

คาใชจายในการดําเนินงาน 
รอยละ 40 

 
283,200 

 
566,400 

 
849,600 

 
1,132,800 

 
1,132,800 

รวม 708,000 1,416,000 2,124,000 2,832,000 2,832,000 
จํานวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา 14,160 14,160 14,160 14,160 14,160 
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2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน  

2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 
ใหเปนไปตามขอบังคบั ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 120 หนวยกิต 
 
 3.2 โครงสรางหลักสูตร 
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย ประกอบดวยหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสรางหลักสูตร ดังนี ้

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
   1.2 กลุมวิชาวิถีแหงชีวิต ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
   1.3 กลุมวิชาพลเมืองโลก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
   1.4 กลุมวิชาอัตลักษณของคณะ ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
    

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 84 หนวยกิต 
   2.1 กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 72 หนวยกิต 

   1) วิชาเฉพาะดานบังคบั  45 หนวยกิต 

   2) วิชาเฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา 27 หนวยกิต 

2.2 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 

3.1.3 รายวิชา   
รายวิชาตามโครงสราง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย (4 ป)  ดังนี้  
  

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                 ไมนอยกวา   30 หนวยกิต 
     1.1 กลุมวิชาภาษาและการ สื่อสาร                  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
          1.1.1 วิชาบังคับ                                         12 หนวยกิต 

5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Language Thought and Communication  
5100102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร* 3(3-0-6) 
 Thai for Communication  
5100103 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ* 3(3-0-6) 
 Thai for Careers  
   

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเทาขึ้นไป 
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5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา 3(3-0-6) 
 English for Fun  
5100106 การใชภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน          3(3-0-6) 
 English Usage for Social Network  
5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู* 2(1-2-3) 
 English for Communication and Learning Development  
5100108   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1*    2(1-2-3) 
 English for Communication 1  
5100109 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2*   2(1-2-3) 
 English for Communication 2  
5100113 กาวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 3(3-0-6) 
 Technology and Media Literacy  
          1.1.2 วิชาเลือก                                   ไมนอยกวา         3 หนวยกิต 
5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Developments of Thai Speaking and Writing Skills  
5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
 English Communication Skills Development  
5100111 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication  
5100112 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Melayu for Communication  
    1.2 กลุมวิชาวิถีแหงชีวิต                                ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
         1.2.1 วิชาบังคับ 3 หนวยกิต 
5100116 อยูดี กินดี มีสุข 3(3-0-6) 
 Well-being  

5100117 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน* 3(3-0-6) 
 Science in Daily Life  

         1.2.2 วิชาเลือก                                     ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการนําเสนอ       3(3-0-6) 
 Information Technology for Presentation  

5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน* 3(3-0-6) 
 Information Technology in Daily Life  

5100118 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน* 3(3-0-6) 
 Mathematics in Daily Life  

5100119 การบริหารรางกาย 1(0-2-2) 
 Body Exercise  

5100120 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต* 2(1-2-3) 
 Sports for the Quality of Life Development  

หมายเหตุ * หมายถงึ รายวิชาสาํหรับนักศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเทาขึ้นไป 
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5100121 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาทองถิ่น 3(3-0-6) 
 King’s Philosophy for Local Development  

5100122 ชี้ชองทางดี ชี้ชองทางรวย 3(3-0-6) 
 Introduction of Ethics and Wealth     

5100123 ความงดงามแหงตน 3(3-0-6) 
 Beauty of Life  

5100124 กาวสูโลกกวาง 2(1-2-3) 
 Step to the World  

5100125 ความจริงของชีวิต*  3(3-0-6) 
 Truth of Life  

5100126 การพัฒนาตน* 2(2-0-4) 
 Self Development  

5100127 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต* 3(3-0-6) 
 Aesthetics for Life  

5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย* 2(1-2-3) 
 Life and Thai Culture  

    1.3 กลุมวิชาพลเมืองโลก                               ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
         1.3.1 วิชาบังคับ 3 หนวยกิต 

5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ 3(3-0-6) 
 Multiculture  and Peace  
         1.3.2 วิชาเลือก                                     ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

5100130 ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม 3(3-0-6) 
 Life Skill for Society  

5100131 สังคมภิวัตน* 3(3-0-6) 
 Socialization  
    1.4 กลุมวิชาอัตลักษณของคณะ                       ไมนอยกวา   3  หนวยกิต 
         1.4.1 คณะครุศาสตร 3  หนวยกิต 

5100132 ครูแหงแผนดิน 3(3-0-6) 
 Teachings of King Rama 9  
         1.4.2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3  หนวยกิต 

5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น    3(3-0-6) 
 Thai and Local Ways  
          1.4.3 คณะวิทยาการจัดการ 3  หนวยกิต 

5100134 ผูประกอบการรุนเยาว 3(3-0-6) 
 Young Enterpreneurs  
           1.4.4 คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร 3  หนวยกิต 

5100135 วทิยาศาสตรเพ่ือทองถิ่น                3(3-0-6) 
 Science for Community  

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเทาข้ึนไป 
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 2. หมวดวิชาเฉพาะ                                        ไมนอยกวา 84  หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาเฉพาะดาน                                 ไมนอยกวา 72  หนวยกิต 
         1) วิชาเฉพาะดานบงัคับ                            45  หนวยกิต 

1107132 การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย** 
Care and Development of Early Childhood 

3(2-2-5) 

1107133 พัฒนาการของเด็กปฐมวัย** 
Developmental of Early Childhood 

3(2-2-5) 

1107134 การเลนสําหรับเด็กปฐมวัย 
Play for Early Childhood 

3(2-2-5) 

1107135 อาหารและโภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย          
Food and Nutrition for Early Childhood 

3(2-2-5) 

1107136 การบริบาลเด็กปฐมวัย** 
Care for Infant and Toddler 

3(2-2-5) 

1107137 การศกึษาสําหรับผูปกครองและการสรางเครือขายชุมชน  
เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย** 
Education for Parents and Community to Create Network 
of Early Childhood Development 

3(2-2-5) 

1107138 สิทธิและการคุมครองเด็ก 
Rights and Protection of Children 

3(2-2-5) 
 

1107240 วรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย 
Literature for Early Childhood 

3(2-2-5) 

1107241 กายวิภาคและสรีรวิทยาเด็กปฐมวัยพ้ืนฐาน 
Basic Anatomy and Physiology of Early Childhood        

3(2-2-5) 

1107246 นิทานและการแสดงหุนสําหรับเด็กปฐมวัย**      
Tales and Puppets for Early Childhood  

3(2-2-5) 

1107247 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวยั 
Assessment of Early Childhood  Developmant    

3(2-2-5) 

1107350 หลักสูตรการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย 
Curriculum for Care and Development of Early Childhood 

3(2-2-5) 

1107351 การบริหารและการจัดการทางปฐมวัยเชิงธุรกิจ   
Administration and Management  in  Early  Childhood  Education 

3(2-2-5) 

1107352 การวิจัยปฏิบัติการทางการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย 
Action Research  in  Care and Development of Early 
Childhood 

3(2-2-5) 

1107353 สัมมนาทางการดแูลและพัฒนาเด็กปฐมวัย                                        
Seminar  in  Care and Development of Early Childhood 

3(2-2-5) 

     
หมายเหตุ : ** หมายถึง รายวิชาอัตลักษณของหลักสูตร  
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         2) วิชาเฉพาะดานเลือก                      ไมนอยกวา 27 หนวยกิต 
1107139 ดนตรี เพลง และการเคลื่อนไหวสําหรับเด็กปฐมวัย** 

Music, Song and Movement  for  Early  Childhood   
3(2-2-5) 

1107242 การสงเสริมทักษะทางสังคมสําหรับเด็กปฐมวัย 
Social  Skills  for  Early  Childhood 

3(2-2-5) 

1107243 นาฏลีลาสําหรับเด็กปฐมวัย** 
Dramatic Arts  for  Early Childhood   

3(2-2-5) 

1107244 การดูแล ปองกัน อุบัติเหตุ และการปฐมพยาบาลเบื้องตนในเด็กปฐมวัย
Accident Prevention and First Aid in Early Childhood 

3(2-2-5) 

1107245 การสงเสริมทักษะทางภาษาไทยสําหรับเด็กปฐมวัย       
Thai Language  Skills  for  Early   Childhood  

 3(2-2-5) 

1107248 การสรางสรรคสื่อการเรียนรูสําหรบัเด็กปฐมวัย 
Creative Learning Materials for Early Childhood 

3(2-2-5) 

1107249 การสงเสริมทักษะคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย      
Mathematic  Skills   for  Early  Childhood 

3(2-2-5) 

1107354 เทคโนโลยีเพ่ือการดูแลเด็กปฐมวัย 
Technology for Early Childhood Care 

3(2-2-5) 

1107355 การดูแลเด็กปฐมวัยท่ีมีความตองการพิเศษ 
Caring of Early Childhood with Special Requirements 

3(2-2-5) 

1107356 นวัตกรรมทางการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย** 
Innovation of Care and Development for Early Childhood  

3(2-2-5) 

1107357 การสงเสริมทักษะสมองเพ่ือการจัดการชีวิตใหสําเร็จ  
Skill Promotion of Executive Function (EF) 

3(2-2-5) 

1107358 การสงเสริมทักษะสะเต็มศึกษา 
Promotion of STEM Education Skills 

3(2-2-5) 

1107359 การจัดประสบการณทางปฐมวัยแบบบูรณาการ 
Integrating Experiences  in  Early Childhood   

3(2-2-5) 

   
         2.2 กลุมวิชาประสบการณวิชาชีพ          ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

1100460 ฝกประสบการณวิชาชีพ 1 6(540) 
 Professional Experience 1  

1100461 ฝกประสบการณวิชาชีพ 2 6(540) 
 Professional Experience 2  
 3. หมวดวิชาเสรี                                   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไมซ้ํา
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับ
หนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี ้

 

 



17 
 

3.1.4 แผนการศึกษา 
 
ปท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1  

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หนวยกิต  
หมวดวิชาเฉพาะ 1107132 การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 

1107133 พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 

1107134 การเลนสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 

1107135 อาหารและโภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย        3(2-2-5) 

รวม  18 หนวยกิต 
 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2  
หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หนวยกิต  

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 1107136 การบริบาลเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 

1107137 การศกึษาสําหรับผูปกครองและการสราง
เครือขายชุมชนเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 

3(2-2-5) 

1107138 สิทธิและการคุมครองเด็ก 3(2-2-5) 
เลือกเรียนวิชาเฉพาะดานเลือก         3 หนวยกิต 

รวม  18 หนวยกิต 
 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1  
หมวดวิชา รหัสวชิา/ชื่อวิชา หนวยกิต  

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 1107240 วรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 

1107241 กายวิภาคและสรีรวิทยาเด็กปฐมวัย
พ้ืนฐาน 

3(2-2-5) 

เลือกเรียนวิชาเฉพาะดานเลือก 6 หนวยกิต  
รวม  18 หนวยกิต 
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แผนการศึกษา (ตอ) 
 
ปท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2  

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 1107246 นิทานและการแสดงหุนสําหรับเด็ก

ปฐมวัย 
3(2-2-5) 

1107247 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
เลือกเรียนวิชาเฉพาะดานเลือก 6 หนวยกิต  

รวม  18 หนวยกิต 
 
ปท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1  

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 1107350 หลักสูตรการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 

1107351 การบริหารและการจัดการทางปฐมวัยเชิง
ธุรกิจ  

3(2-2-5) 

เลือกเรียนวิชาเฉพาะดานเลือก 6 หนวยกิต  
รวม 18 หนวยกิต 

 
ปท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2  

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

 1107352 การวิจัยปฏิบัติการทางการดูแลและพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

3(2-2-5) 

1107353 สัมมนาทางการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
เลือกเรียนวิชาเฉพาะดานเลือก 6 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสร ี  6 หนวยกิต 
รวม 18 หนวยกิต 
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แผนการศึกษา (ตอ) 
 
ปท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1  

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

 1100460 ฝกประสบการณวิชาชีพ 1 6(540 ชม.) 
รวม 6(540 ชม.) 

 
ปท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2  

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

 1100461 ฝกประสบการณวิชาชีพ 2 6(540 ชม.) 
รวม  

 
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา  

 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา    30 หนวยกิต 
    1.1  กลุมภาษาและการสื่อสาร      ไมนอยกวา    15 หนวยกิต 

1.1.1 วิชาบังคับ ไมนอยกวา    12 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100102 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Language Thought and Communication 

  ภาษากับการสื่อสาร ความสัมพันธของภาษากับ ความคิดและการสื่อสาร ทักษะ 
การฟงและการอาน การลําดับความคิด การสรุปความคิด และการถายทอดความคิด 
เพ่ือการสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน การใชภาษาไทยผานบทเพลงหรือการละเลน  
การเลานิทานพ้ืนบาน  

Language and Communication, relation between languages with 
ideas and communication, listening and reading skills, idea organization, 
idea conclusion, expressing ideas for communication for both speaking 
and writing, Thai use through songs, plays and folk tale 

 
5100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                          3(3-0-6)      

 Thai for Communication 
  ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือในการสื่อสาร ฝกทักษะใชภาษา 

ในชีวิตประจําวัน ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษาสื่อสาร 
ที่ เปนทางการและไม เปนทางการการนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรูขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ และวิจารณอยางมีเหตุผล ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการแกไข 
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รหัสวิชา                  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
การใชภาษาในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึกตอสังคมใน 
การใชภาษาไทยในการสื่อสาร 

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

 
5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ                                                 3(3-0-6) 

 Thai for Careers 

  การฝกทักษะ พัฒนาการใชภาษาไทยดานการฟง การพูด การอานและการเขียน
เพ่ือใหเกิดการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพถูกตองตามหลักเกณฑทั้งในชีวิตประจําวัน 
และการประกอบอาชีพ  ตลอดจนการนําเสนอขอมูล  การใหความรู การวิเคราะห
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะโดยผานกระบวนการคนควาตามหลักวิชาการ เพ่ือนําไปใชใน
สถานการณ ต าง ๆ ให เกิดประโยชน ต อการปฏิบั ติหน าที่ การงานและการใช
ชีวิตประจําวัน 

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 
 

5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา                                                                 3(3-0-6) 
 English for Fun 

 การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ระบบเสียงภาษาอังกฤษ 
คําศัพทและสํานวนการทักทาย การแนะนําตัวเอง/ผูอ่ืน การสอบถามขอมูลเบ้ืองตน  
การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรูสึก การนําเสนอหนาชั้นเรียน 

 English usage for daily communication, English sound systems,  
vocabularies and greeting expressions, self-introduction and introducing 
others, basic information inquiries, giving opinions, feeling expression, class 
presentation 
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รหัสวิชา                  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100106 การใชภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน                                             3(3-0-6) 

 English Usage for Social Network 
 การเขียนประโยคภาษาอังกฤษอยางงายในสื่อสังคมออนไลน การตั้งและการตอบ

กระทูเปนภาษาอังกฤษ การสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน การแสดงความคิดเห็นเปน
ภาษาอังกฤษ การเขียนหรือการตอบอีเมลเปนภาษาอังกฤษ   

Simple English writing in social media, giving queries and answers in 
English, online chatting, giving opinions in English, writing and replying email in English 

 
5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู                              2(1-2-3) 

 English for Communication and Learning Development 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้ งการฟง พูด อาน เขียน ใน

ชีวิตประจําวันในสถานการณตาง ๆ  อาทิ การกลาวทักทาย การกลาวลา  การแนะนํา
ตนเองและผูอ่ืน การรองขอ  การเสนอความชวยเหลือ การใหคําแนะนํา การบรรยาย
ลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่การถามและการใหขอมูล การติดตอสื่อสาร 
ทางโทรศัพทและการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใชเครื่องมือ  แหลงขอมูลเพ่ือ
ศึกษาคนควาในการพัฒนาการสื่อสาร เชน การใชพจนานุกรม  บทความ หนังสือพิมพ    
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Development of English communication skills, listening, speaking, 
reading and writing in daily life of various situations such as greeting; 
leave-taking, self-introduction and others, requesting, offering help, giving 
suggestion, describing people, objects and places, inquiring and 
information giving, talking on 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 communication 

 

5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                                                    2(1-2-3) 

 English for Communication 1 
 การฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวันถอยคําและสํานวนพ้ืนฐานท่ีใชในสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจาของ
ภาษา และมารยาทสากลที่ถูกตองเหมาะสม 

Practices 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 
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รหัสวิชา                  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                                                    2(1-2-3) 

 English for Communication 2 
 การฝกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใชสถานการณจริง 

ที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของรวมถึงการฝกทักษะการคิดวิเคราะหแกปญหา
และตัดสินใจในชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ 

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 

 
5100113 กาวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ                                                      3(3-0-6) 

 Technology and Media Literacy 
 การรูเทาทันขอมูลขาวสาร การรูเทาทันสื่อ การรูเทาทันเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร  การเขาถึงและประเมินขอมูล  การใชขอมูลและจัดการได การวิเคราะห
สื่อ การใชเครื่องมือสื่อสารงาย ๆ ในการผลิตสื่อ  การใชสื่อสังคมออนไลนอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย และจริยธรรมทางเทคโนโลย ี  

Information literacy, media literacy, IT and communication literacy, 
information access and evaluation, information use and manageability, 
media analysis, simple tools usage for media production, social media use 
under law controls and ethics in technology 

 
 1.1.2 วิชาเลือก                                  ไมนอยกวา         3 หนวยกิต 
  

รหัสวิชา           ชื่อวิชาคําอธิบายรายวิชา                                      น(ท-ป-อ) 
5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย                                3(3-0-6)      

 Developments of Thai Speaking and Writing Skills 
 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน การพูดและการเขียนในโอกาสตาง ๆ ทั้ง

ที่เปนทางการและไมเปนทางการ ศึกษาคนควา ความรูจากการฟงและการอานจากสื่อ
ตาง ๆ นําเสนอดวยการพูดและการเขียนโดยคํานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม และ
มารยาทในการสื่อสาร การวิจารณการพูดและการเขียน 

Developments of speaking and writing skills, speaking and writing 
for both formal and informal occasion, research, knowledge from listening 
and reading from various media, presenting with presentation and writing 
with ethics and moral realization, communication manners, criticizing 
speaking and writing 
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รหัสวิชา                  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100110 การพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ                                        3(3-0-6)      

 English Communication Skills Development 
 การฟงและพูดโตตอบในสถานการณท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน การอานและ

เขียนขอความขนาดสั้น  และประโยคที่มีโครงสรางไมซับซอน   
Listening and speaking in daily-life situations, short message 

reading and writing, non-complicated sentence reading and writing 
 

5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                                                            3(3-0-6)     
 Chinese for Communication 
 การออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียนอักษรจีน  คําศัพท ไวยากรณ ข้ัน

พ้ืนฐาน การทักทายและการสนทนาเบื้องตนในชีวิตประจําวัน  
Pin-in pronunciation, principles of Chinese alphabets, vocabularies, 

basic Chinese grammars, greetings and basic daily-life conversation 
 

5100112 ภาษามลายูเพื่อการส่ือสาร                                                         3(3-0-6)      
 Melayu for Communication 
 การใชภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน คําศัพท ไวยากรณขั้น

พ้ืนฐาน การทักทายและการสนทนาเบื้องตนในชีวิตประจําวัน 
Melayu useage for communication in daily life, vocabularies, basic 

Melayu grammars, greetings and basic daily-life conversation 
  
  1.2 กลุมวิชาวิถีแหงชีวิต                           ไมนอยกวา     6  หนวยกิต 
       1.2.1  วิชาบังคับ                                                        3  หนวยกิต 
  

รหัสวิชา             ชื่อวิชาคําอธิบายรายวิชา                              น(ท-ป-อ) 
5100116 อยูดี กินดี มีสุข                                                                      3(3-0-6)      

 Well-being 

 การใชวิทยาศาสตรเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน ผลกระทบจากการใชวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีตอส่ิงแวดลอม  อาหารและคุณคาทางโภชนาการ อาหารเฉพาะโรค  
การอานฉลากโภชนาการ ความรูเรื่องยาเบื้องตน สมุนไพรไทย สมุนไพรกับการดูแล
สุขภาพ กฎหมายคุมครองผูบริโภค การสรางเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต   

Science and technology use in daily life, effects of using science and 
technology on environment, foods and nutrition, dietetics, nutrition 
information reading, basic drug information, Thai herbs, herbs with health, 
consumer protection laws, promoting physical and mental health 
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รหัสวิชา                  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100117 วิทยาศาสตรในชวีิตประจําวัน                                                    3(3-0-6)      

 Science in Daily Life 
 พลังงาน แหลงพลังงาน พลังงานไฟฟา การผลิตกระแสไฟฟา วงจรไฟฟาในบาน 

อุปกรณ ไฟฟา หลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาประเภทตาง ๆ พลังงานในการ
ดํารงชีวิต ระบบการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ของมนุษย พันธุกรรม สารเคมี ท่ีใชในชีวิต 
ประจําวัน การใชประโยชนจากจุลินทรียในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิต
ทางการเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยใชความรอน ความเย็น สารเคมีรังสี 
บรรจุภัณฑและการเก็บรักษา 

Energy and its sources, electric energy and electricity generation, 
electric circuits in houses and electrical equipment, principles of electrical 
devices, energy for living, human organ systems, heredity, chemical use in 
daily life, using microorganism in food industries, agricultural and industrial 
production managementwith heat, cold, radiochemical, packaging and 
storage 

 

 1.2.2  วิชาเลือก                                            ไมนอยกวา        3 หนวยกิต 
  

รหัสวิชา         ชื่อวิชาคําอธิบายรายวิชา                                      น(ท-ป-อ) 
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนําเสนอ                           3(3-0-6)      

 Information Technology for Presentation 
 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  การเขาถึงและการใชขอมูล วิธีการ

เขาถึงสารสนเทศ กลยุทธการสืบคน การวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ และการ
นําเสนอสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ 

Introduction to information technology, data access and use, 
accessing information methods, searching strategies, analyzing and 
synthesizing information, presenting information in various forms 

 
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน                                           3(3-0-6)  

 Information Technology in Daily Life 
 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต

คอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน การประยุกตคลังความรู กฎหมายและจรรยาบรรณ 
ในการใชระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

Introduction to computer, information technology, computer 
application in daily life, data warehouse application, laws and ethics in 
using information system and security system 
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รหัสวิชา                  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100118 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน                                                     3(3-0-6) 

 Mathematics in Daily Life 
 หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล คณิตศาสตรการเงินเก่ียวกับดอกเบี้ย 

การเชาซื้อ บัญชีรับ-จาย ภาษ ีและสถิติเบื้องตน เพ่ือการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  
Principle and thinking process; giving reasons; financial mathematics  

and interest, hire-purchase; accounting, tax and fundamental statistics to 
apply in daily life 
 

5100119 การบริหารรางกาย                                                                  1(0-2-2)      
 Body Exercise 
 หลักการบริหารรางกาย การฝกทักษะ และเทคนิคเบ้ืองตนของการบริหาร

รางกายเพ่ือการเสริมสรางกลามเนื้อแตละสวน ความแข็งแกรง ความยืดหยุนของ
รางกาย และการทดสอบสมรรถภาพดวยตนเอง การเลือกการออกกําลังกายและการ
เลือกเลนกีฬาเพ่ือสุขภาพ การมีน้ําใจนักกีฬา 

Principles of body management, skill practice and basic technique 
of body management to gaining muscle, body flexibility and physical 
fitness self-check, exercise selection and playing sports for healthiness, 
sportsmanship 

 
5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                   2(1-2-3) 

 Sports for the Quality of Life Development 
 กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ หลัก

และวิธีการเลือกกีฬาใหเหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล หลักปฏิบัติในการเลน
กีฬาเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรางกาย อารมณ และสังคม การปองกันการบาดเจ็บ
จากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องตน การนําทักษะดานกีฬา การพัฒนา
คุณภาพชีวิตโดยการเลนกีฬาและการละเลนพ้ืนเมืองในทองถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและ
เสริมสรางภาวะ การเปนผูนํา 

Rules, regulations, etiquette, form and methods of sports 
competition, principles and how to choose sports for individual potential, 
conduct of principles for playing sports at maximum benefits to body, 
emotion and society, injury prevention from sports and basic first aid, 
utilizing sports skill and developing life quality with sports and traditional 
games, personality development promoting leadership 
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รหัสวิชา                  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100121 ศาสตรพระราชากับการพฒันาทองถิ่น                                        3(3-0-6)      

 King’s Philosophy for Local Development 
 ศาสตรพระราชากับการจัดการดานการเกษตรกรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และ 

สถานศึกษา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการพระราชดําริเพื่อความกินดีอยูดี
ของประชาชน การพัฒนาที่ยั่งยืน และการประยุกตใชศาสตรพระราชาในการพัฒนา 
ทองถ่ิน 

King’s philosophy for agricultural management, economies, 
environment and education; sufficiency economy philosophy, royal 
projects for the better living of people, sustainable development, 
applying the King’s philosophy for community development 

 
5100122 ชี้ชองทางดี ช้ีชองทางรวย                                                         3(3-0-6)      

 Introduction of Ethics and Wealth    
 การพัฒนาทักษะการเรียนรู  เขาใจ เห็นคุณคาของชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม  

มีการพัฒนาตนเองเพ่ือดํารงตนอยางมีความสุขและอยูรวมกันผูอ่ืนได การเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรม การไมเบียดเบียนผูอื่น การบริหารจัดการและภาวะผูนํา  
การบริหารทรัพยากรมนุษย ทางเลือกการลงทุน หลักการประกอบธุรกิจเบื้องตน  
การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ การบัญชีและการเงิน ธุรกิจออนไลน การตลาด
และการสื่อสาร  

Development of learning, understanding and valuing lives, society 
and environment; self-development for happy living and getting along 
well with people, promoting ethics and moral; care for others, leadership 
management, human resource management, investment channel, 
principles of basic business, analyzing business environment, accounting 
and financing, online business, marketing and communication 

 
5100123 ความงดงามแหงตน                                                           3(3-0-6)      

 Beauty of Life      
5100124 กาวสูโลกกวาง                                                                       2(1-2-3) 

 Step to the World 
 การคนหาแหลงงาน  การอานประกาศรับสมัครงาน การกรอกแบบฟอรมใบสมัคร

งาน การเขียนจดหมายสมัครงานหรืออีเมลเพ่ือสมัครงาน และการเขียนประวัติสวนตัว  
การนัดหมายเพื่อสัมภาษณงาน การสัมภาษณงาน การตอบรับและการปฏิเสธการ
สัมภาษณการสนทนาทางโทรศัพท ทักษะในการใชกริยามารยาทและน้ําเสียงในการพูด 
คําศัพทและสํานวนเพ่ือการปฏิบัติงานและการสื่อสารในสํานักงาน การบันทึกการ
ปฏิบัติงาน การบันทึกการประชุม และการนําเสนอ  การปรับตัวเขาสูสังคม การปฏิบัติ
ตนในการทํางาน การทํางานเปนทีม และการมีจิตสาธารณะ 
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รหัสวิชา                  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
Job seeking sources, reading jobs announcement, filling out 

application form, writing letters or email for job application, writing 
resume, appointment for job interview, interviewing, interview acceptance 
and rejection, telephone conversation, etiquette in tone of speaking, 
vocabularies and expressions for work practice and 

 
5100125 ความจริงของชีวิต                                                           3(3-0-6) 

 Truth of Life 
 ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคม ปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตในการแก         
ปญหา และพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสน
ธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู โลกทัศนแบบตาง ๆ การ 
วิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศนแตละอยางเพ่ือจะไดรู จักแสวงหาความจริงและ
ความหมายของชีวิตท่ีถูกตองดีงามเพ่ือความเปนมนุษยที่สมบูรณ อันนําไปสูความสงบ
สุขของชีวิตและสังคม 

Meanings 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 

 
5100126 การพัฒนาตน                                                                       2(2-0-4) 

 Self Development 
 หลักการและองคประกอบตลอดจนปจจัย ของพฤติกรรมของมนุษยตน 

กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปญญา ความฉลาดทางอารมณและ
จริยธรรม การปองกันและการจัดการความเครียด การสรางมนุษยสัมพันธ การทํางาน
เปนทีม และการบริหารความขัดแยง 

Principles, elements, as well as factors of human behavior, 
emergence process and self- development, emotional intelligence and 
ethics development, prevention and stress managing, human relations 
creating, teamwork and conflict managing 
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รหัสวิชา                  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต                                                              3(3-0-6) 

 Aesthetics for Life 
 ความหมายของสุนทรียศาสตรเชิงความ คิดกับสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรม

โดยสังเขป การจําแนกขอแตกตางในศาสตรทางความงาม ความ สําคัญของการรับรูกับ
ความเปนมาของศาสตรทาง การเห็น การไดยิน และการเคลื่อนไหว สูทัศนศิลป ศิลปะ  
คีตศิลปและการแสดง ผานขั้นตอนการเรียนรูเชิงคุณคาจากการรําลึก ความคุนเคย 
และนําเขาสูความซาบซึ้ง เพ่ือใหไดมาซึ่งประสบการณของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 

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 

 
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                                                           2(1-2-3) 

 Life and Thai Culture 
 เอกลักษณทางสังคม วัฒนธรรมทองถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความสําคัญของ 

มนุษยสัมพันธ ธรรมชาติของมนุษย กระบวนการทางจิตวิทยา การสรางจิตสาธารณะ 
เพ่ือสรางความสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพ่ือความกาวหนาในชีวิต
และการทํางาน การนําหลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

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

 
 1.3  กลุมวิชาพลเมืองโลก                                ไมนอยกวา         6  หนวยกิต 
 1.3.1  วิชาบังคับ                                                      3  หนวยกิต 
  

รหัสวิชา                ชื่อวิชาคําอธิบายรายวิชา                                   น(ท-ป-อ) 
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ                                                 3(3-0-6) 

 Multiculture  and Peace 
 ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของวัฒนธรรม กระบวนการในการสรางความเขาใจ 

ความแตกตางทางวัฒนธรรมและการยอมรับความแตกตางทางวัฒนธรรม แนวคิดพ้ืนฐาน
เก่ียวกับสันติภาพและความสมานฉันท ปญหา ความขัดแยงในสังคมไทย และสังคมโลก 
การแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี และกิจกรรมทางสังคมเพ่ือสงเสริมสันติภาพ มีจิต
สาธารณะและรับผิดชอบตอสังคมพหุวัฒนธรรมการอยูรวมกันในสังคมแบบประชาธิปไตย  
แนวทางการพิทักษสิทธิ 
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รหัสวิชา                  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
Meanings, significance and types  of culture, process of building 

understanding, cultural difference and its acceptance, basic concepts of 
peace and reconciliation, problems and conflict of Thai and World 
society, resolving conflict with peace, social activity for peace promotion, 
public consciousness and responsibility towards multiculture society, 
living together in democratic society, right prevention guidelines 

 
 1.3.2  วิชาเลือก                                        ไมนอยกวา   3 หนวยกิต 

5100130 ทักษะชวีิตเพื่อสังคม                                                           3(3-0-6)      
 Life Skill for Society 
 ทักษะดานการคิดแกปญหาแบบองครวม  การคดิสรางสรรค การปรับตัว 

ในศตวรรษที่ 21 ความเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม การสื่อสารสารสนเทศ การเรียนรู
อาชีพ การเรียนรูสังคมผูสูงวัย การสรางคุณคาในตนเองและการพัฒนาจิตสาธารณะ  
และการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Holistic problem-solving skills, creative thinking, adaptation in the 
21st century, multiculture understanding, information communication, 
career learning, elder society learning, building self-valued and public 
conscious development, life-long learning for sustainable development 

 
5100131 สังคมภิวัตน                                                                      3(3-0-6) 

 Socialization 
 ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคม

โลก กระแส โลกาภิวัตน ปรากฏการณธรรมชาติ ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
ในดานตาง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

Relationships between human beings and environment in Thai 
society, ASEAN and world societies, globalization and natural 
phenomenon impacting on the changing of society in various dimensions 
including tradition, culture, economics and political affairs 

 
 1.4 กลุมวิชาอัตลักษณของคณะ                      ไมนอยกวา           3  หนวยกิต 
 1.4.1 คณะครุศาสตร                                                    3  หนวยกิต 

รหัสวิชา                ชื่อวิชาคําอธิบายรายวิชา                                   น(ท-ป-อ) 
5100132 ครูแหงแผนดิน                                                                     3(3-0-6)      

 Teachings of King Rama 9 
 คําพอสอนเกี่ยวกับวิชาชีพครู การยกยองคร ูการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง สี่เสา 

หลักของการเรียนรู การศึกษาตลอดชีวิต ครูยุคใหม จิตอาสา  หนาที่พลเมือง  
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รหัสวิชา                  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
Teachings of King Rama 9 for teachers profession, praising teachers, 

learning to changes, four pillars of learning, life-long learning, modern 
teachers, volunteering, civil duties 

 
 หรือ 
  1.4.2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                           3  หนวยกิต 

รหัสวิชา                ชื่อวิชาคําอธิบายรายวิชา                                   น(ท-ป-อ) 
5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น                                                                 3(3-0-6)      

 Thai and Local Ways 
 พ้ืนฐานวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต  วัฒนธรรมชุมชนทองถิ่น  

อัตลักษณ-ชายแดนใต เชน วัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรมการแตงกาย ผาประจําถิ่น  
วัฒนธรรมดานภาษา  วิถีชีวิต ประเพณี และความเชื่อ  และสิ่งสรางสรรคที่เกิดจาก  ภูมิ
ปญญาทองถ่ินชายแดนใต  วิถีชีวิตของผูคนในชายแดนใต   และจัดใหมีกรณีศึกษา
เรียนรูทรัพยากรในชุมชนทองถ่ิน 

Fundamentals of culture with lifestyle of southern border, local 
community culture and southern border identity: food , dress, local 
textiles and language; traditions and belief, created things from southern-
border folk wisdom, people lifestyle in southern border, case studies of 
learning resores in local community 

 
 หรือ 
 1.4.3 คณะวิทยาการจัดการ                                         3  หนวยกิต 

รหัสวิชา                ชื่อวิชาคําอธิบายรายวิชา                                   น(ท-ป-อ) 
5100134 ผูประกอบการรุนเยาว                                                            3(3-0-6)      

 Young Enterpreneurs 
 ความเปนมาและลักษณะความสําคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบายภาครัฐและ

เอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ วิเคราะหแนวทางการเปนผูประกอบการในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ แนวคิดและทฤษฎีการเปนผูประกอบการ การมองหาโอกาสในการเปน
ผูประกอบการ  การประเมินความเปนไปไดทางธุรกิจ  แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ  
การวางแผนทางการเงินสวนบุคคล การบริหารรายได รายจาย การออม และภาระหนี้  
การใชเงินอยางมีทางเลือกในการลงทุนประเภทตาง ๆ แนวคิดและการเตรียมความ
พรอมสําหรับการเปนผูประกอบการในยุคดิจิทัล ผลประโยชนทางภาษี  จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบตอสังคม และกฎหมายที่เก่ียวของ  

Background and significance of special economic zone, government 
and private policy special economic zone, analysis of guidelines for 
becoming entrepreneurship in special economic zone, concepts and 
theory of entrepreneurship, seeking for opportunity to become 
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รหัสวิชา                  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
entrepreneurship, evaluation of business probability, forming business 
guideline, personal financial planning, income management; expenses, 
savings and debts, spending money for investment, concept and 
preparation for becoming entrepreneurship in digital era, tax benefit, 
ethics and social responsibility, and related laws 

 
 หรือ 
 1.4.4 คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร                  3  หนวยกิต 

รหัสวิชา                ชื่อวิชาคําอธิบายรายวิชา                                   น(ท-ป-อ) 
5100135 วิทยาศาสตรเพื่อทองถิ่น                                                       3(3-0-6)      

 Science for Community   
 ความรู ความสําคัญ ทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลย ีทักษะทางวิทยาศาสตร  

เจตคติทางวิทยาศาสตร วิธีการทางวิทยาศาสตร และการประยุกตใชวิทยาศาสตร 
เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

Knowledge, scientific and technological significance, scientific skills, 
aptitude to science, scientific process, scientific application for community 
development 

 
        2. หมวดวิชาเฉพาะดาน            ไมนอยกวา          84   หนวยกิต 
     2.1  วิชาเฉพาะดาน                     ไมนอยกวา              72   หนวยกิต        
                     1) วิชาเฉพาะดานบังคับ                                                45   หนวยกิต        
                      
รหัสวิชา      ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                                                    น(ท-ป-อ) 
1107132 การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย                                                    3(2-2-5) 

Care and Development of Early Childhood                                    
         ความหมาย ความสําคัญ จุดมุงหมาย ขอบขาย แนวคิดทฤษฎีที่มีอิทธิพลตอ
การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย ประวัติความเปนมาของการดูแลและพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยในประเทศ และตางประเทศ นโยบายและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย วิเคราะหรูปแบบและแนวโนมการดูแลและพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

Meanings, significances, purposes, and theoretical concepts of influential  
educatorsin 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 future 

 
 



32 
 

รหัสวิชา                  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1107133 พัฒนาการของเด็กปฐมวัย             3(2-2-5)         

Developmental of Early Childhood  
แนวคิด หลักการ ทฤษฎีพัฒนาการ และทฤษฎีการเรียนรูของนักจิตวิทยา ที่มีตอ

พัฒนาการดานตาง ๆ ของเด็กปฐมวัย รูปแบบความสัมพันธ และการอบรมเลี้ยงดูที่มี
อิทธิพลตอพัฒนาการ ครูคนแรกในบานและพฤติกรรมของเด็ก หลักการอบรมเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัยที่ เหมาะสมกับพัฒนาการ การวิเคราะห และแนวทางการแกปญหา
พฤติกรรมไมพึงประสงคของเด็กปฐมวัย 

Meanings, principles, theories of early childhood development and 
learning theories of psychologists influencing early childhood 
development; patterns of relationships and ways of caring early 
childhood affecting the development first teacher in the house 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 
 

1107134 การเลนสําหรับเด็กปฐมวัย                                                         3(2-2-5)                   
Play for Early Childhood 

ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และพัฒนาการเก่ียวกับการ
เลนของเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง 6 ป วิธีการเลนแตละชวงวัยของเด็ก การจัดประสบการณ
การเลนที่เหมาะสมกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย การละเลนพื้นบาน และการสงเสริมการ
เลนอยางสรางสรรค การประเมินพัฒนาการในการเลน และบทบาทผูปกครองในการ
สงเสริมการเลนของเด็กปฐมวัย 

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 

 
1107135 อาหารและโภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย                            3(2-2-5)  

Food and Nutrition for Early Childhood 
ความหมาย และความสําคัญของอาหารและโภชนาการที่มีตอสุขภาพอนามัยของ

เด็กปฐมวัย ปฏิบัติการเตรียมอาหารท่ีสงเสริมพัฒนาการตามวัยและสุภาพของเด็ก
ปฐมวัย การเฝาระวังภาวะโภชนาการและการจัดโปรแกรมอาหารสําหรับเด็กปฐมวัย 
สุขาภิบาลอาหารและการจัดสิ่งแวดลอมที่สะอาด ปลอดภัย ประเมินภาวะโภชนาการ
ของเด็กปฐมวัย 

 



33 
 

รหัสวิชา                  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
Meanings and importance of food and nutrition to health of early 

childhood, practice in food preparation to promote developmental age 
and healthy of early childhood,  monitoring of nutrition surveillance and 
food program management for early childhood,  food sanitation and 
arrangement of a clean environment and safety,  assessment of  
nutritional status of early childhood 

 
1107136 การบริบาลเด็กปฐมวัย              3(2-2-5)         

Care for Infant and Toddler    
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับสุขภาวะ และการดูแล

รักษาสุขภาพอนามัยของมารดาและเด็ก เพ่ือสงเสริมพัฒนาการเด็กบริบาล พัฒนาการ
ของเด็กตั้งแตในครรภมารดา พัฒนาการของเด็กวัยทารก และวัยเตาะแตะ แนวทาง 
และวิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยแรกเกิดถึง 3 ป โรคที่พบบอยและการดูแล โรคติดตอ
และไมติดตอในเด็กบริบาล การจัดโปรแกรมเพ่ือสงเสริมพัฒนาการเด็กระดับบริบาล  
          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  
 

1107137 การศึกษาสําหรับผูปกครองและการสรางเครือขายชุมชน                     3(2-2-5) 
เพื่อพัฒนาเดก็ปฐมวัย                   
Education for Parents and Community  
to Create Network of Early Childhood Development 
 ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด และทฤษฎีใหการศึกษาแกพอแม การสราง
เครือขายชุมชน รูปแบบ วิธีการใหความรู และการสรางเครือขายเพ่ือสงเสริม และการมี
สวนรวมของพอแม ผูปกครอง และชุมชนในการพัฒนา และแกไขปญหาเด็กปฐมวัยที่
ดอยโอกาสในชุมชนทองถ่ิน การเสริมสรางความเขาใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในบริบท
พหุวัฒนธรรม การทดลองปฏิบัติการใหความรูแกพอแม ผูปกครอง และสรางเครือขาย
ความรวมมือกับชุมชนเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 
          Meanings, importance, concept and theory in parent education 
parent; community network setting; patterns, teaching methods & 
network for parents and community involvement in early childhood 
development and problem solving for adventage children; making 
understanding in early childhood development in multicultural area 
operation of early childhood right, parents and community education 
practice; community network setting for early childhood development 



34 
 

รหัสวิชา                  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1107138 สิทธิและการคุมครองเด็ก                                                           3(2-2-5)  

Rights and Protection of Children 
ความหมาย ความสําคัญ สิทธิขั้นพ้ืนฐานของเด็ก กฎหมายการคุมครองเด็ก  การ 

 ถูกละเมิด การแสวงหาผลประโยชน และการใชความรุนแรงตอเด็ก การหลีกเลี่ยง 
 สถานการณอันนํามาสูความไมปลอดภัย ทักษะการสื่อสาร ทักษะจิตบริการที่เก่ียวของ
กับการดูแลเด็กและพัฒนาเด็กปฐมวัย บุคลิกภาพสําหรับผูดูแลเด็ก เทคนิคการให
คําปรึกษาเบ้ืองตนสําหรับผูดูแลเด็ก และองคกรหรือหนวยงานท่ีใหความชวยเหลือเด็ก 
       Meanings, importance, basic rights of children, child protection  
law, violation, exploitation and violence against children, avoidance of 
situations leading to unsafe, communication skills, skills service-related 
mental care and development of early childhood, personality of 
caregiver,  introduction to consultation technique for child care and 
organizations or agencies providing  child care 
 

1107240 วรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย                                                     3(2-2-5) 
Literature for Early Childhood 

ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของวรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย แนวคิด 
ทฤษฎี และองคความรูเกี่ยวกับวรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย การใชวรรณกรรม เพ่ือ
การฝกฝนเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมกับพัฒนาการ การศึกษาวรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย
ของไทยสากล และวรรณกรรมสําหรับ เด็กปฐมวัยที่เปนอัตลักษณของพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต การออกแบบสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูท่ีใชวรรณกรรมเปนฐาน
สําหรับเด็กปฐมวัย การฝกปฏิบัติการออกแบบ และผลิตสื่อวรรณกรรมสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 

  Definitions, significance, and types of literature for early childhood. 
Concepts, theories and knowledge of literature for early childhood. Use of 
literature for training early childhood for suitable development, The study 
of literature for early childhood in Thai and in local identity of the 
southern border provinces. design, promotion, development and 
literature-based learning for early childhood, practice and produce literary 
materials for early childhood 

 
1107241 กายวิภาคและสรีรวิทยาเด็กปฐมวัยพื้นฐาน                                     3(2-2-5) 

Basic Anatomy and Physiology of Early Childhood        
ความรูพื้นฐาน ความสําคัญเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยา โครงสรางและการ

ทําหนาที่ของรางกาย คําศัพททางกายวิภาคและสรีรวิทยา การเปลี่ยนแปลงของระบบ
ตางๆ ที่สําคัญในเด็กปฐมวัย ไดแก ระบบปกคลุมและผิวหนัง ระบบโครงกระดูก ระบบ
กลามเนื้อ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบทางเดินการหายใจ ระบบทางเดินปสสาวะ ระบบ
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รหัสวิชา                  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
ประสาท ระบบตอมไรทอ ระบบอวัยวะสืบพันธุ และระบบภูมิคุมกัน การสงเสริม
สุขภาพตามระบบตางๆ ที่สําคัญในเด็กปฐมวัย  
         Basic knowledge; Importance of anatomy and physiology; Structure 
and function of the body; terminology in anatomy and physiology; 
Changes in the important systems in early childhood, including the cover 
system and skin. skeleton system, muscular system, circulatory system, 
respiratory system, urinary system, nervous system, endocrine system, 
genitourinary system, and the immune system, health promotion of 
important systems in early childhood 
 

1107246 นิทานและหุนสําหรับเด็กปฐมวัย                                           3(2-2-5) 
 Tale and Puppets for Early Childhood 
        ความหมาย ความสําคัญ ประวัติความเปนมาของนิทานไทย และตางประเทศ 
ประวัตินักแตงนิทานคนสําคัญของโลก ประเภทนิทาน และหุน การสรางสรรคนิทาน
รูปแบบตาง ๆ เทคนิคการเลานิทานประกอบหุน การอานนิทาน และการนํานิทานไปใช
กับเด็กปฐมวัย การผลิตหุนรูปแบบตาง ๆ การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใช
เพ่ือประกอบการเลานิทาน การฝกปฏิบัติการเลานิทานประกอบการแสดงละครหุน  
        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; usage of tales in early childhood education;  puppets 
production; applied of teehnology and innovation used in stories telling; 
tales and puppets performances 

 
1107247 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย                                               3(2-2-5) 

Assessment of Early Childhood  Developmant    
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีการวัด และประเมินผล 

ศึกษา และฝกปฏิบัติการสราง และใชเครื่องมือสําหรับการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย  การศึกษาสังเกตพฤติกรรม การประเมินผลเฉพาะดาน การวิเคราะห การแปล
ความหมายพฤติกรรม การจัดทํารายงาน การจัดทําสารนิทัศนการเรียนรูของเด็ก
ปฐมวัย การสงเสริมความรู ความเขาใจใหกับผูปกครองในการประเมินผลพัฒนาการ
ดานตาง ๆ ของเด็กปฐมวัย และการใชผลการประเมิน เพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัย   

Meanings, significances, concepts, principles, and theories of 
assessment and evaluation; learning to make instruments for assessing 
development of early childhood; behavioral observation; specific field 
assessment; behavioral analysis and interpretation; report writing making 
documentation for early children’s learning; providing knowledge and 



36 
 

รหัสวิชา                  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
making understanding among parents about the processes of assessment 
for early childhood development in several aspects; employing the 
results from assessment to develop early childhood education 
 

1107350 หลักสูตรการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย                                         3(2-2-5) 
Curriculum for Care and Development of Early Childhood 

ความหมาย  ความสําคัญ  แนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรและการสอนทางการศึกษาปฐมวัย วิเคราะหหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
ไทย และตางประเทศ การทดลองพัฒนาหลักสูตร และการสอนทางการศึกษาระดับ
ปฐมวัยที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย และบริบททางสังคมวัฒนธรรม ดวยกระบวนการวิจัย
เปนฐานเพ่ือการนําไปใชในทองถ่ิน และการประเมินผลการใชหลักสูตร และการสอน
ทางการศึกษาปฐมวัย 

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 

 
1107351 การบริหารและการจัดการทางปฐมวัยเชิงธุรกิจ                             3(2-2-5) 

Administration and Management in Early Childhood Business 
หลักการบริหารและการจัดการธุรกิจเบื้องตน กระบวนการของการประกอบธุรกิจ 

และรูปแบบขององคการธุรกิจทางการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย การวิเคราะหและการ 
วางแผนการตลาดและแผนทางธุรกิจ แผนเงินทุนในการดําเนินธุรกิจ แผนการขายธุรกิจ
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส และการตลาดออนไลน  
         Principles of management and basic business management, Process 
of business and type of child care business and early childhood  
development, analysis and of marketing for business plan, Business 
finance plan, Business sales plan through electronic system and online 
marketing 
 

1107352 การวิจัยปฏิบตักิารทางการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย                          3(2-2-5)  
Action Research  in  Care and Development of Early Childhood 

ความหมาย ความสําคัญ  แนวคิด  และทฤษฎีพ้ืนฐานทางการวิจัยที่เก่ียวของใน
การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย การฝกปฏิบัติกระบวนการ การกําหนดปญหา ออกแบบ
การเขียนเคาโครงการวิจัย การสรางเครื่องมือวิจัยที่เก่ียวกับการดูแล และพัฒนาเด็ก
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รหัสวิชา                  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
ปฐมวัย การศึกษาคนควา การทดลองวิจัยเพ่ือพัฒนา วิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ แกปญหา
ของเด็กปฐมวัย การจัดทํารายงานการวิจัย และการนําเสนอผลการวิจัยที่เกี่ยวกับการ
ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย 
         Meanings, significances, concepts, foundation of research theories in 
early childhood educational, and action research; learning processes of 
conducting a research; defining a problem; design and writing a research 
proposal; creating research instruments in early childhood education; 
experiment for developing and resolving problems of early childhood; 
writing a research and presenting results of research in early childhood 
education 

 
1107353 สัมมนาทางการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย                                        3(2-2-5) 

Seminar  in  Care and Development of Early Childhood 
กระบวนการจัดสัมมนาทางการศึกษา วางแผนปฏิบัติการจัดสัมมนาทางการศึกษา

ปฐมวัยแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ และนําเสนอความกาวหนาทางการศึกษา
ปฐมวัยแกบุคลากร และผูที่เก่ียวของในการพัฒนาเด็กปฐมวัย บริการวิชาการทาง
การศกึษาปฐมวัยใหกับชุมชนทองถิ่น  

Process of organizing educational seminar; planning for organizing 
the seminar; exchanging learning experiences of early childhood 
education and reporting progress of early childhood education to 
educational practitioners and others relevant to early childhood 
educational development; academic services in early childhood 
education for communities 
 

 2) วิชาเฉพาะดานเลือก                                       ไมนอยกวา 27 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1107139 ดนตรี เพลง และการเคลื่อนไหวสําหรับเด็กปฐมวัย                           3(2-2-5)  

Music, Song and Movement  for  Early  Childhood   
         ความหมาย ความสําคัญ หลักการ แนวคิด การสงเสริมพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย โดยใชดนตรี เพลง และกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบจังหวะพ้ืนฐานสําหรับเด็ก
ปฐมวัย ทักษะการใชเครื่องดนตรีในการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอยางนอย 1 อยาง 
ทดลองการใชเครื่องดนตรี เพลง เพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
         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 
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รหัสวิชา                  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1107242 การสงเสริมทักษะทางสังคมสําหรับเด็กปฐมวัย                            3(2-2-5)  

Social  Skills  for  Early  Childhood  
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมและ

จริยธรรมของเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางสังคม และจริยธรรมสําหรับ
เด็กปฐมวัย บทบาทของผูใหการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ผูปกครองและชุมชนในการสงเสริม
ทักษะทางสังคมและจริยธรรมของเด็กปฐมวัย และการประเมินทักษะทางสังคม และ
จริยธรรมของเด็กปฐมวัย 

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; scientific learning 
materials production and assessment of scientific skills for early childhood 

 
1107243 นาฏลีลาสําหรับเด็กปฐมวัย              3(2-2-5)        

Dramatic Arts  for  Early Childhood   
ความหมาย  ความสําคัญ  แนวคิด หลักการ นาฏศิลป พ้ืนฐานที่สงเสริม

พัฒนาการเด็กปฐมวัยดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา การฝกปฏิบัติ
นาฏลีลาเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการจัดชุดการแสดงสําหรับเด็กปฐมวัยให
เหมาะสมกับโอกาส และตามสมัยนิยม การสงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครอง และ
ชุมชนในการสงเสริมสุนทรียะทางนาฏศิลป และการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมดาน
การแสดงใหกับเด็กปฐมวัย การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

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

 
1107244 การดูแล ปองกัน อุบัติเหตุ และการปฐมพยาบาลเบื้องตนในเด็กปฐมวัย    3(2-2-5)  

 Accident Prevention and First Aid in Early Childhood 
ศึกษาหลักการปองกันการเกิดอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย ลักษณะของอุบัติเหตุที่เกิด

กับเด็กปฐมวัย แนวทางการจัดการความปลอดภัย รวมถึงสภาพแวดลอม เฝาดูแล 
ปกปองคุมครองเด็กปฐมวัย ฝกปฏิบัติการปองกันอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย หลักการปฐม
พยาบาลเบื้องตน ฝกปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องตนที่เกิดจากการเจ็บปวยทั่วไป
และอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย 
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รหัสวิชา                  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
Study the principles of accident prevention in early childhood, the 

nature of the accidents occur in early childhood, safety management 
guidelines  as well as the environment, monitoring, protecting in early 
childhood, Practice in accident prevention, Principles of first aid, Practice 
first aid in general illness and accidents in early childhood 

 
1107245 การสงเสริมทักษะทางภาษาไทยสําหรับเด็กปฐมวัย                            3(2-2-5)  

Thai Language  Skills  for  Early   Childhood  
          แนวคิด หลักการ และทฤษฎีพัฒนาการทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย สาระและ
กิจกรรมการเรียนรูดานภาษาของเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย และภาษาถิ่นใน
บริบทสามจังหวัดชายแดนภาคใต  บทบาทของผูดูแลเด็ก ผูปกครอง ชุมชน การจัด
แหลงเรียนรูทางภาษา การผลิตสื่อ และการประเมินพัฒนาการ และทักษะทางภาษา
ของเด็กปฐมวัย  

 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 

 
1107248 การสรางสรรคสื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย                    3(2-2-5) 

Creative Learning Materials for Early Childhood  
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ ทฤษฎีการใชสื่อ การออกแบบ และ

ผลิตสื่อสรางสรรคจากวัสดุที่หลากหลาย สื่อเทคโนโลยี ประเภทของสื่อ การเลือกสื่อ 
คุณลักษณะของสื่อ สื่อของเลน เกมการศึกษาที่เหมาะกับเด็กปฐมวัย ปฏิบัติการจัด
ประสบการณการเลนสื่อเพ่ือการเรียนรู การจัดศูนยสื่อ และมุมประสบการณในสถาน
ประกอบการทางปฐมวัย การประเมินการใชสื่อเพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

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 
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รหัสวิชา                  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1107249 การสงเสริมทักษะคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย                              3(2-2-5)   

Mathematic  Skills   for  Early  Childhood  
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะ

พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย สาระ และกิจกรรมการเรียนรูทางคณิตศาสตรที่
เหมาะสมกับวัย บทบาทของผูดูแลเด็ก ผูปกครอง และชุมชน การจัดประสบการณ และ
แหลงเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร การผลิตสื่อ และการประเมินทักษะทาง
คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

 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 
Center for developing mathematic skills; mathematic learning materials 
production and assessment of mathematic skills for young learners 
 

1107354 เทคโนโลยีเพ่ือการดูแลเด็กปฐมวัย                                                  3(2-2-5) 
 Technology for Early Childhood Care 

ความหมาย ความสําคัญ ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการดูแล
เด็กปฐมวัย จุดมุงหมายของการใชสื่อและเทคโนโลยี หลักการ บทบาทผูดูแลเด็กปฐมวัย
ในการใชสื่อและเทคโนโลยี ประโยชนและโทษในการใชสื่อและเทคโนโลยี การใชสื่อและ 
เทคโนโลยีในการจัดสภาพแวดลอม การจัดกิจวัตรประจําวัน รวมทั้งการใชสื่อและ 
เทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
        Meanings, importance, basic knowledge of media and technology 
for child care. The aim of the use of media and technology, principles, 
role of early childhood caregiver in the use of media and technology, 
Benefits and  disadvantages of using media and technology, Media and 
Technology for environmental arrangements,  Daily activities Including the 
use of media and Technology to promote early childhood development 
 

1107355 การดูแลเด็กปฐมวัยท่ีมีความตองการพิเศษ                                        3(2-2-5) 
Care of Early childhood with Special Requirements 

ความหมาย  ความสําคัญ  แนวคิด หลักการ ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการจัดการดูแล
เด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษ ประเภท และลักษณะของเด็กปฐมวัยที่มีความ
ตองการพิเศษ บทบาทของผูดูแลเด็ก และผูปกรองในการสงเสริมพัฒนาการเด็กที่มี
ความตองการพิเศษ การสื่อสารกับผูปกครอง องคกร หรือหนวยงานที่เก่ียวของกับเด็ก
ปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษ การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยที่มีความตองการ
พิเศษ ฝกปฏิบัติการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีความตองการพิเศษ 
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รหัสวิชา                  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
        Meanings, importance, concepts, principles and theories related to 
management of early childhood, Types and characteristics of early 
childhood require special cares, The role of carers and parents to 
promote child development, Communication with parents, organizations 
or units related to early childhood with Special Requirements, Organizing 
experiences for early childhood, Practice in providing experiences for early 
childhood who require special cares 
 

1107356 นวัตกรรมทางการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย                                     3(2-2-5) 
Innovation in Care and Development of Early Childhood 

ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด ทฤษฎี และนวัตกรรมที่เก่ียวกับการดูแล และ
การสรางการเรียนรูในระดับสากลนํามาวิเคราะห สังเคราะห และบูรณาการเพื่อการ
ออกแบบกระบวนการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยรวมทั้งแกไขปญหาเด็ก
ปฐมวัยไดอยางเหมาะสมกับพัฒนาการ และบริบทของวัฒนธรรม 
          Meanings, significances, concepts, theories, and early childhood 
international innovation to analyze, synthesie, integrate for learning 
process design for solving problems of early childhood complying to 
their development and cultural context 

 

1107357 การสงเสริมทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตใหสําเร็จ                                3(2-2-5) 
Skill Promotion of Executive Function (EF) 

ความหมาย  ความสําคัญ  แนวคิด หลักการ ธรรมชาติการทํางานของสมองสวน
หนา บทบาทความสําคัญของสมองสวนหนา แนวทางสงเสริมทักษะเพ่ือจัดการชีวิตให
สําเร็จในเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตใหสําเร็จ  
สําหรับเด็กปฐมวัย วินัยเชิงบวก การจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่สงเสริมวินัยเชิง
บวก การประเมินทักษะเพ่ือจัดการชีวิตใหสําเร็จเด็กปฐมวัย 

Meanings, importance, concepts, principles, nature of front brain 
function The important role of the front brain, the way of skill promotion 
of EF in early childhood, organizing activities to promote brain skills of EF 
for early childhood, positive discipline, organizing the atmosphere and 
environment to promote positive discipline, skill evaluation of EF in early 
childhood 

 
1107358    การสงเสริมทักษะสะเต็มศึกษา                                                       3(2-2-5) 

 Promotion of STEM Education Skills 
ความหมาย  ความสําคัญ  แนวคิด หลักการสะเต็มศึกษา STEM การแกปญหา 

และการทํางานรวมกัน โดยในการจัดประสบการณการเรียนรูสะเต็มศึกษาในระดับ
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รหัสวิชา                  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
ปฐมวัยสามารถจัดการสอนโดยผานกระบวนการสืบเสาะหาความรู 4 ขั้น และสามารถ
จัดประสบการณการเรียนรูในรูปแบบหนวยหรือโครงงาน  

Meanings, importance, concepts, principles of STEM education, 
problem solving and working together by providing STEM educational 
experience at the early childhood level through a 4-step of knowledge 
search process and the learning experiences can be provided in the form 
of units or projects 

 
1107359 การจัดประสบการณทางปฐมวัยแบบบูรณาการ                                3(2-2-5) 

Integrating Experiences  in  Early Childhood   
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการของรูปแบบ การเรียนรู การจัด

ประสบการณ และกิจกรรมแบบบูรณาการ เพ่ือการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย  การ 
บูรณาการ เนื้อหาสาระการเรียนรู และประสบการณสําคัญ การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู และการทดลองปฏิบัติการจดัประสบการณแบบบูรณาการใหกับเด็กปฐมวัย 

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 
 

               2.2 กลุมวิชาประสบการณวิชาชีพ                       ไมนอยกวา       12 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1100460 ฝกประสบการณวิชาชีพ 1                                          6(540)           

Professional Experience 1 
 การฝกปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในสถานประกอบการ
ทางการศึกษาปฐมวัย ท่ีเปนหนวยงานของรัฐและเอกชน ที่ไดมาตรฐานตามเกณฑท่ี
กําหนด มีบทบาทหนาที่ในการอบรมเลี้ยงดู ศึกษาเด็กเปนรายกรณี (Case study) 
สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย สงเสริมสุขภาพอนามัย อาหารตามหลักโภชนาการ และ
การจัดบรรยากาศของสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก 
 Field experience in early childhood studies field work in the 
earlychildhood schools where are government and private organizations 
thatmeet the standardizations. By roles and duties are provided for 
parentingandeducating,encouraging development for  early childhood, 
promoting about health and nutrition and the atmosphere arrangement, 
both internal and external environment 
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รหัสวิชา                  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1100461 ฝกประสบการณวิชาชีพ  2                                                   6(540)  

Professional Experience 2 
การฝกปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในสถานประกอบการ

ทางการศึกษาปฐมวัย ท่ีเปนหนวยงานของรัฐและเอกชน ที่ไดมาตรฐานตามเกณฑท่ี
กําหนด มีบทบาทหนาที่ในการอบรมเลี้ยงดู สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย สงเสริม
สุขภาพอนามัย ศึกษาและแกปญหา โดยใชกระบวนการวิจัยทางการดูแลและพัฒนา
เด็กปฐมวัย ศึกษาการบริหารจัดการขององคกรทางการศึกษาปฐมวัย 

  Field experience in early childhood studies field work in the early 
childhood schools where are government and private organizations that 
meet the standardizations. By roles and duties are provided for parenting 
and educating, encouraging development for early childhood, promoting 
about health and nutrition for early childhood, study and used of early 
childhood research and administration process 
 

 

3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 
 3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

 

 
สําเร็จการศึกษาจาก 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาค

การศึกษา) 
มหาวิทยาลัย ป 2563 2564 2565 2566 2567 

1.นางสาวเสาวลักษณ สมวงษ

อาจารย  

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ค.ม.(การศึกษาปฐมวยั) 

ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วิทยาลัยครูยะลา 

2545 

2536 

12 12 12 12 12 

2.นางสาวอาทิตยา  วงศมณี
อาจารย 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ศษ.ม.(ปฐมวัยศึกษา) 
ศษ.บ.(ศิลปศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

2554 
2552 

15 15 15 15 15 

3.นางกมลรัตน  คนองเดช 
ผูชวยศาสตราจารย 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาลัยครูยะลา 

2538 
2529 

15 15 15 15 15 

4.นางสาวปนัดดา เรืองสงค
อาจารย 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ศษ.ม.(จิตวิทยา) 
ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาลัยครูยะลา 

2543 
2535 

15 15 15 15 15 

5.นางสาวนุรฟตตรี  
หะยีดารียอ 
อาจารย 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

วท.ม (จิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองคการ) 
ศศ.บ. (จิตวิทยาการปรึกษา 
และการแนะแนว)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2559 
 

2552 

15 15 15 15 15 
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3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร 
 

 

ชื่อ นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

 

 
สําเร็จการศึกษาจาก 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาค

การศึกษา) 
มหาวิทยาลัย ป 2563 2564 2565 2566 2567 

1.นางสาวเสาวลักษณ สมวงษ

อาจารย  

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ค.ม.(การศึกษาปฐมวยั) 

ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วิทยาลัยครูยะลา 

2545 

2536 

12 12 12 12 12 

2.นางสาวอาทิตยา  วงศมณี
อาจารย 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ศษ.ม.(ปฐมวัยศึกษา) 
ศษ.บ.(ศิลปศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

2554 
2552 

15 15 15 15 15 

3.นางกมลรัตน  คนองเดช 
ผูชวยศาสตราจารย 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

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

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร
วิทยาลัยครูยะลา 

2538 
2529 

15 15 15 15 15 

4.นางสาวปนัดดา เรืองสงค
อาจารย 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ศษ.ม.(จิตวิทยา) 
ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร
วิทยาลัยครูยะลา 

2543 
2535 

15 15 15 15 15 

5.นางสาวนุรฟตตรี  
หะยีดารียอ 
อาจารย 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

วท.ม (จิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองคการ) 
ศศ.บ. (จิตวิทยาการปรึกษา 
และการแนะแนว)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร 

2559 
 

2552 

15 15 15 15 15 

 
3.2.3 อาจารยพิเศษ 

ชื่อ นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 

1.นางทรงสมร พิเชียรโสภน 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

โภชนศาสตรบัณฑิต (โภชนาการชมุชน) 
ศษ.ม. (ศกึษาศาสตรเพ่ือพัฒนาชมุชน) 
สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต (บริหาร
สาธารณสุข) 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

2548 
2538 
2531 

2.นางกนกพร นาคปาน 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

พยาบาลศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลสงขลา 2528 

3.นางสาวซูรียะห สาและยิง 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 2553 

4.นางสาวศิริพรรณ กุลด ี
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

วท.ม (สาธารณสุขศาสตร) มหาวิทยาลัยทักษิณ 2553 
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4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม 
 จากความตองการที่บัณฑิตควรมีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง ดังนั้น หลักสูตร
ไดกําหนดรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งจะจัดอยูในกลุมวิชาพ้ืนฐาน
วิชาชีพนักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชานี้ 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  
  ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี ้
  1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการความจําเปน
ในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 
  2) บูรณาการความรูท่ีเรียนมาเพ่ือนําไปแกปญหาไดอยางเหมาะสม 
  3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถรวมงานกับผูอ่ืนไดด ี
  4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เขาใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเขากับสถานประกอบการได 
  5) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 
  4.2 ชวงเวลา  
  ภาคการศกึษาที่ 1, 2 ปการศึกษาชั้นปที่ 4  
     4.3 การจดัเวลาและตารางสอน 
        จัดเต็มเวลาใน 2 ภาคการศึกษา 
 
5.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
     ไมม ี
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หมวดที่  4  ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธการประเมินผล 

1) มีทักษะการใชภาษามลายู 
    กลาง 

1) จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา   
   ทั่วไปบังคับเรียน 2 รายวิชา 
2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยการ  
    อบรมเพิ่มเติม 

1) การสอบวัดผล 
2) การประเมินผล 
    การเขารวมกิจกรรม 

2) มีทักษะการใชเทคโนโลย ี
    สารสนเทศ 

1) จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา 
   ทั่วไปบังคับเรียน 1 รายวิชา 
2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยการ 
    อบรมเพ่ิมเติม 

1) การสังเกต 
2) การประเมินผล 
   การเขารวมกิจกรรม 

3) จิตอาสา และมีจิตสํานึก 
    สาธารณะ 

กําหนดใหนักศึกษาทําโครงการ ปละ 
1ชิ้ น งาน  และให มี โครงการช วย
ประชาชนในทองถ่ินที่ประสบภัยตาม
โอกาส  และนําเสนอการดําเนินงาน
ตามโครงการ 

นําเสนอกิจกรรมตออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

4) มีทักษะการจัดการเรียนรู 
    ในสังคมพหุวัฒนธรรม 

ฝกปฏิบัติงานและการมีสวนรวมใน
สังคมพหุวัฒนธรรม 

การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 

5)  มีจรรยาบรรณในการ  
    ประกอบอาชีพ 

บูรณาการสอดแทรกในการจัดการ
เรียนรูรายวิชาในหลักสูตร 

1) การสังเกต 
2) การสอบวัดผล 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
 2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
 2.1.1  ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
1)  มี ค ว าม รั บ ผิ ด ช อ บ ต อ
ตนเองและ สังคม 
2)  มีความซื่อสัตยสุจริต ขยัน 
อดทน มีระเบียบวินัย 
3)  คารพสิทธิและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน 
4)  มีจิตอาสา หรือมีจิตสํานึก
สาธารณะ 
5) มีความรัก ภูมิใจในความ
เปนไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย  
และเห็ นคุณค าภู มิปญญ า

1)  กําหนดกฎเกณฑและขอปฏิบัติ
ตาง ๆ ในการเรียนการสอนรวมกัน  
เชน  การเขาหองเรียน การสงงาน 
แล ะก ารอยู ร ว ม กั น ใน ห มู คณ ะ
ตลอดจนการแตงกายตามระเบียบ
ของ มหาวิทยาลัย 
2)  เนนถึ งความสําคัญของความ
ซื่อสัตยในงานคนควา และตักเตือน
นักศึกษาใหเห็นขอเสียของการลอก
เลียนผลงานของผูอื่น รวมถึงสอน
วิธีการที่ถูกตอง ในการอางอิงผลงาน

1)  ประเมินจากพฤติกรรม
การเขาชั้นเรียนและสงงานที่
ไดรับมอบหมายใหตรงเวลา 
การแตงกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
2)  ประเมินจากความซื่อสัตย
ในการปฏิบัติงาน หรือสราง
ผ ล ง า น ที่ เ ป น ค ว า ม รู
ความสามารถของตนเองโดย
ไมแอบอางหรือลอกเลียนแบบ
ผลงานบุ คคลอ่ืน ตลอดทั้ ง
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
ทองถ่ิน ของผูอ่ืน 

3)  สงเสริมใหนักศึกษาทํางานเพ่ือ
สาธารณ ะเปนกลุ ม  จั ด กิจกรรม
รวมกับชุมชน/องคกรภายนอก 
4)  ปลูกฝงเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย 
และภูมิปญญาทองถ่ิน 
  

ความซื่อสัตยในการสอบ 
3)  ประเมินจากการมีสวน
รวมและการใหความรวมมือ
ในการทํากิจกรรมตาง ๆ 
4)  ประเมินจากพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงจิตอาสา หรือ
จิตสํ านึ กสาธารณะ  เชน  
การจัดเตรียมความพรอม
อุปกรณการสอนในหองเรียน  
ก าร เป ด  - ป ด ส วิ ท ซ ไฟ  
เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ 
5)  ประเมินจากกิจกรรม/
โครงการ 
6)  ประเมินจากพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักและ
ความภูมิใจในความเปนไทย 

 2.1.2  ดานความรู 
 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
1)  มีความรูและความเขาใจ
เก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่
เก่ียวของ 
2)  สามารถวิเคราะหความรู
อยางเปนระบบ 
3)  สามารถนํ าความ รู  ไป
ประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 
4)  สามารถบูรณาการความรู
กับศาสตรตาง ๆ ไปใชไดอยาง
เหมาะสม 

1)  ใชเทคนิคการสอนที่หลากหลาย
โดยใหความรูดานหลักการ/ทฤษฎ ี
และเนนการปฏิบัติ ตลอดจนการ
ประยุกตในสถานการณตาง ๆ 
2)  สงเสริมใหนักศึกษาคนควาหา
ค ว าม รู ด ว ย ต น เอ ง  แ ล ะ นํ า ม า
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือน ๆ ในชั้น
เรียน 
3)  ฝ ก ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด วิ เค ร า ะ ห 
สังเคราะหและแลกเปลี่ยนแสดง
ความคิ ด เห็ น ในป ระเด็ นต า ง  ๆ 
ภายในชั้นเรียนโดยใชหลักการและ
ทฤษฎีที่เก่ียวของ 
4)  จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณ
จริงโดยการเชิญวิทยากรบรรยาย
พิเศษ หรือศึกษาดูงาน 
5)  ใหนักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติ
จริงโดยการจัดทําโครงการ 

1) ประเมินผลจากการทํ า
แบบฝกหัด การสอบ การทํา
รายงาน  และการปฏิบัติงาน 
2)  ประเมินจากการแสดง
ความคิดเห็นในการอภิปราย
ในชั้นเรียน 
3)  ประเมินจากการนําเสนอ
ผลงานหรือโครงการ 
4)  ประเมินจากผลการจัด
กิจกรรมเสรมิหลักสูตรตาง ๆ 
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2.1.3  ดานทักษะทางปญญา 
 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1)  วิเคราะหปญหา ประเมิน
ทางเลือกเสนอวิธีแกปญหาและ
ตัดสินใจไดอยางเหมาะสม 
2)  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
เพ่ือสรางประโยชนตอตนเอง
และสังคมได 
3)  มี ค ว าม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร
ประเมินความรู ความสามารถ
ข อ ง ต น เอ ง แ ล ะ กํ า ห น ด 
เปาหมายในการพัฒนาตนเองได 

1)  ก ระตุ น ให นั ก ศึ ก ษ าคิ ด
วิ เคราะห อยางเป นระบบจาก
สถานการณตาง ๆ หรือการทํา
กรณศีกึษา 
2)  ใหนักศึกษาฝกใชความคิด
สรางสรรคนําเสนอเปนงานเขียน 
และฝกพูดในโอกาสตาง ๆ 
3)  ใหนักศึกษามีโอกาสลงมือ
ป ฏิ บั ติ จ ริ ง โด ย ก า ร จั ด ทํ า
โครงการ 

1)  ป ร ะ เมิ น จ า ก ผ ล ง า น ที่
มอบหมายใหศึ กษา คนควา 
การเขียนรายงาน  และแฟม
สะสมงาน 
2)  ประเมินจากความชัดเจน
ของข้ันตอนในการคิดวิเคราะห
ห รื อ ร ายงาน ก ารวิ เค ราะห
วิจารณกรณีศึกษา  หรือการ
ทดสอบโดยใชการสอบกลาง
ภาคและปลายภาค โดยขอสอบ
มกีารวิเคราะหแนวคิด 
3)  ประเมินจากผลงานในเชิง
แนวคิดสรางสรรค 

 
2.1.4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1)  มีความเปนผูนํา ผูตามและ
กลาคิด กลาแสดงออกในสิ่งที่
ถูกตอง 
2)  มี ค ว าม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร
ปรับตัว ควบคุมอารมณตนเอง
ไดอยางเหมาะสม 
3)  ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ี
ในการเปนพลเมืองที่ ดี  และ
สามารถเปนที่พึ่งของตนเองและ
สังคมได 
 

1)  จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่สงเสริมใหเกิดบรรยากาศ
การทํางานเปนกลุม 
2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เนนให นักศึกษามีปฏิสัมพันธ
ระหวางกันในชั้นเรียน 
3)  ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง
ความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
4)  ให นั ก ศึ กษ ามี โอ ก าส ทํ า
โครงการที่มีประโยชนตอสังคม 

1)  ประ เมิ นผล งานจากการ
ทํางานกลุม การนําเสนองาน
ตามกลุมที่ ไดรับมอบหมาย 
2)  การสังเกตพฤติกรรมจาก
การมีสวนรวมในการเรียนรูใน
ชั้นเรียน 
3)  สั งเกตการทํ างานรวมกัน
ของนักศึกษาในหองเรียนในการ
รวมกลุม 
4)  ประเมินจากการทํากิจกรรม
ของโครงการ 
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2.1.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลย ี
 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1)  มีทักษะการใชภาษาในการ
สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 
2)  มี ความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศไดอยาง
เหมาะสม 
3)  มีทักษะในการคิดวิเคราะห
เชิ งคณิตศาสตรและสถิติ  เก็บ
รวบรวมขอมูลและนําเสนอขอมูล 

1)  จัดประสบการณใหผูเรียนได
ใช การสื่อสารท้ังการพูด การฟง 
การเขียน ระหวางผู เรียนกับ
ผูสอน และบุคคลอื่น 
2.  จัดประสบการณการเรียนรูที่
สงเสริมใหผู เรียนเลือกและใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและ การ
สื่อสารไดหลากหลายรูปแบบ 
3.  จัดประสบการณใหนักศึกษา
ไดเรียนรู ในสถานการณที่ตองใช
การคนควา  วิเคราะห  ขอมูล  
และนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

1)  ประเมินจากการนํ าเสนอ  
ความคิด การรายงาน 
2)  ประเมินผลงานตามกิจกรรม
การเรียนการสอนที่จัด 
3)  ประเมินจากการวิเคราะห
ข อมู ล ก ารทํ า ราย งาน แ ล ะ
กิจกรรมในหองเรียน 
 

 
2.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน  
 2.2.1  ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
1)  นักศึกษามีความรับผิดชอบ
ตอตนเอง และสังคมในการทํา
หนาท่ีดูแลเด็กปฐมวัยใหมี
พัฒนาการและการเรียนรูตาม
ช ว ง วั ย ซึ่ ง เห ม า ะ ส ม กั บ
พัฒนาการเด็กในแตละชวงวัย 
2)  นักศึกษามีความซื่อสัตย 
สุ จริต ขยัน  อดทน ในการ
อบรมเลี้ยงดูและการสงเสริม
พัฒนาการและการเรียนรูตาม
ชวงวัยของเด็กปฐมวัย 
3)  นักศึกษาเคารพ สิทธิผู อ่ืน
สิ ทธิ เด็ ก  และรับฟ งความ
คิดเห็ นของผู ปกครองและ
ประชาชนเก่ียวกับการอบรม
เลี้ ยงดู เด็กและการสงเสริม
พัฒนาการ และการเปนผูดูแล
เด็กตามชวงวัยของเด็กปฐมวัย 

1)  การจัดการเรียนการสอนให กับ
นักศึกษา โดยใชกสนฝกปฏิบัติอยาง
เหมาะสม เพ่ือใหมีความตระหนักใน
ดานคุณธรรม จริยธรรมที่มีตอเด็ก
ปฐมวัย ผูปกครอง และผู ท่ี มีส วน
เ ก่ี ย ว ข อ ง  โ ด ย เป น แ น ว คิ ด 
developmentally Appropriate 
practice  
2)  ใหมีการเรียนรูในเนื้อหาเก่ียวกับ
สิทธิเด็ก (Child Right) การปกปอง
คุ ม ค รอ งเด็ ก  (Child Protection) 
และการเลี้ ยงดู ด วยวินั ยเชิ งบวก 
(Positive Discipline) 
3)  การจัดการเรียนการสอนที่เนนการ
ฝกปฏิบัติในสถานการณจริง 
 

1)  ประเมินจากการปฏิ บัติ
ขอ งนั กศึ กษ าโดยการใช
ป ระ เมิ น ต าม ส ภ าพ จ ริ ง 
(Authentic Assessment) 
และใหนักศึกษามีการทําแฟม
สะสมผลงานที่ เปนผลงาน
ตลอดทั้งหลักสูตร 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
4)  นักศึกษามีจิตอาสา หรือมี
จิ ตสํ านึ กสาธารณะในการ
ชวยเหลือสังคม โดยใชความรู
ความสามารถในการอบรม
เลี้ ย งดู เด็ ก  ก าร ส ง เส ริ ม
พัฒนาการและการเรียนรูตาม
ชวงวัย และการใหความรูกับ
ผูปกครอง 
5) นักศกึษามีความรัก ภูมิใจ
ในความเปนไทศิลปวัฒนธรรม
ไทย เห็นคุณคาภูมิปญญา
ทองถิ่นในการอบรมเลี้ยงด ู
การสงเสริมพัฒนาการและ
การเปนผูดูแลตามชวงวัยของ
เด็กปฐมวัย 
 
 2.2.2  ดานความรู 
 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
1)  นักศึกษามีความรู และความ
เขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎี
ที่เกี่ยวของกับการดูแล การอบรม
เลี้ยงดูและการฝกฝนท่ีเหมะสม
กับพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
2)  นักศึกษาสามารถวิ เคราะห
ความรูดานการดูแล การอบรม
เลี้ยงดูและการฝกฝนท่ีเหมะสม
กับเด็กปฐมวัยและความรูดานการ
จัดการธุรกิจได 
3)  นักศึกษาสามารถนําความรู 
ดานการดูแล การอบรมเลี้ยงด ู
และการฝกฝนที่ เหมาะสมกับ
พั ฒ น า ก า ร เด็ ก ป ฐ ม วั ย ไป
ประยุกตใชในการทํางานและใชใน
เชิงธุรกิจได 
4) นักศึกษาสามารถบูรณาการ
ความรูที่ เก่ียวของกับการดูแล 

1)  การสอนโดยการมุ งเน น ให
ผู เรียนใฝหาความรูด วยตนเอง 
หรือ Active Learning 
2)  การสอนโดยใชโครงงาน หรือ 
Project- Based Learning 
 

ประเมินจากผลการทําเปน
โครงงานของนักศึกษาและใช
การประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) 
ซึ่ งให นั กศึกษาจัดทํ าเป น
แฟมสะสมงาน แสดงผลงาน
การเรียนรูของตนเอง รวมกับ
การประเมิ นความรู และ
ทักษะ รวมทั้ งเจตคติของ
นักศึกษา 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
การอบรมเลี้ยงดูและการฝกฝนที่
เห มาะสม กับพั ฒ นาการเด็ ก
ปฐมวัย ไปบูรณาการกับความรู
เก่ียวกับการจัดการทางธุรกิจและ
ความรูอ่ืนๆไดอยางเหมาะสม 
 

 
2.2.3  ดานทักษะทางปญญา 
 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1)  นักศึกษาสามารถวิเคราะห
ปญหา ประเมินหาทางเลือก 
เสนอวิธีแกปญหาและตัดสินใจ
ไดอยางเหมาะสมในกรณีของเด็ก
ปฐมวัยที่ใหการดูแล อบรมเลี้ยง
ดู ฝกฝนพัฒนาและการเรียนรู
ตามชวงวัย 
2)  นั กศึ กษามี ความคิ ดริ่ เริ่ ม
สร างสรรค วรรณ กรรมหรื อ
นวัตกรรมที่เก่ียวของกับการดูแล 
การอบรมเลี้ยงดู หรือการฝกฝน
ที่ เหมาะสมกับพัฒนาการและ
การเรียนรูตามชวงวัยของเด็ก
ปฐมวัยอันจะเปนประโยชนตอ
ตนเองและสังคม 
3)  นักศึกษาสามารถประเมิน
ตนเองทั้งในดานความรู ทีกษะ 
เจตคติ  ที่ มี ต อการดู แล การ
อ บ รม เลี้ ย งดู  ก า รฝ ก ฝ น ท่ี
เหมาะสมกับพัฒนาการและการ
เรียนรูตามชวงวัยของเด็กปฐมวัย 
รวมทั้งการจัดการในเชิงธุรกิจที่
เก่ียวของเพ่ือกําหนดเปาหมาย 
และแผนการพัฒนาตนเองได  

1)  การเรี ยนการสอนที่ ให มี
การศึกษา รายกรณี โดยเปนการ
วิเคราะห ปญหา ประเมินหาทาง
เลือก เสนอวิธีแกปญหาและผล
การแกปญหาในแตละกรณีได 
 
2)  ก าร เรี ย น ก า รส อ น ท่ี ให
นักศกึษามีการพัฒนาวรรณกรรม 
สื่อและนวัตกรรมเกี่ยวกับการ
ดูแล การอบรมเลี้ยงดู การฝกฝน
ที่ เหมาะสมกับพัฒนาการและ
การเรียนรูตามชวงวัยของเด็ก
ปฐมวัย รวมทั้งการทดลองใช หา
คุณภาพ เพ่ือการนําไปใชและ
การขยายผลตอไป 
3)  การจัดการเรียนการสอนโดย
ใหนักศึกษาวางเปาหมายการ
พัฒ นาตนเอง และแผนการ
พัฒนาตนเองสูอาชีพที่ตองการ
เมื่อสําเร็จการศึกษา 
 

1)  การประเมินผลจาการศึกษา
รายกรณี  ให พิจารณาทั้งความ
ถูกตองตามหลักวิชาการและ
ความเหมาะสมในการดําเนินการ 
รวมทั้งขอเสนอที่เปนประโยชน
2) ประเมินผลจากผลงานการ
พัฒนา สื่ อ และนวัตกรรมที่
นั กศึกษาได มี การศึ กษาและ
พัฒนา 
3)  ประเมินผลจากแผนพัฒนา
ตนเองของนักศึกษา 
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2.2.4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
1)  เข า ใจ แ ล ะ ใส ใจ อ ารม ณ
ความรูสึกของผูอื่น มีความคิด
เชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ
และทางสังคม 
2)  ทํางานรวมกับผู อ่ืน ทํางาน
เปนทีม เปนผูนําและผูตามที่ดี มี
สัมพันธภาพที่ดีกับเด็กปฐมวัย 
ผูรวมงาน ผูปกครองและคนใน
ชุมชน มีความรับผิดชอบตอ
สวนรวมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม 
 
3)  มีความรับผิดชอบตอหนาที ่
ต อ ต น เอ ง  ต อ ผู เรี ย น  ต อ
ผู ร วมงาน  และต อส วนรวม 
สามารถชวยเหลือและแกปญหา
ตนเอง กลุมและระหวางกลุมได
อยางสรางสรรค 
4)  มีภาวะผูนําทางวิชาการและ
วิชาชีพ มีความเขมแข็งและกลา
หาญทางจริยธรรมสามารถชี้นํา
แ ล ะ ถ า ย ท อ ด ค ว า ม รู แ ก
ผูปกครอง ชุมชน และสังคม
อยางสรางสรรค 

1)  กลยุทธการสอนที่เนนการมี
ปฏิสัมพันธระหวางผู เรียนกับ
ผู เรียน ผู เรียนกับผูสอนและ
ผูเรียนกับสังคม 
2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ใชกระบวนการกลุม เพ่ือการ
เรียนรูทักษะ ความสัมพันธและ
ความรับผิดชอบตามบทบาท
หนาท่ี 
 
 
 
3)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ เนนการลงปฏิ บัติในพ้ืนที่ ใน
สถานศึกษา เพ่ือการเรียนรูและ
ฝกปฏิบัติจริง 
4)  จัดกิจกรรมใหผู เรียนมีสวน
ร วมในการรับผิ ดชอบและม ี 
ปฏิ สั มพั นธ ที่ ดี ในสั งคมพ หุ
วัฒนธรรม โดยการเรียนแบบมี
ส ว น ร ว ม ป ฏิ บั ติ ก า ร 
(Participative learning through 
action) 
5)  กําหนดให ผู เรี ยนเข าร วม
กิจกรรมเสริมตลอดหลักสูตร 

1)  ประเมินจากพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนักศึกษา ใน
การนําเสนอรายงานกลุมและ
จากการปฏิบัติกิจกรรม 
2)  วัดและประเมินจากผลงาน 
  - การมีปฏิสัมพันธระหวาง
ผู เรียนกับผู เรียน  ผู เรียน กับ
ผูสอนและผูเรียนกับสังคม 
  - การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ใชกระบวนการกลุม
ก า ร จั ด กิ จ ก ร รม ก า ร เรี ย น       
การสอนท่ีเนนการลงปฏิบัติใน 
พ้ืนท่ีในสถานศึกษา   
  - การจัดกิจกรรมใหผูเรียนมี
สวนรวมในการรับผิดชอบและมี
ป ฏิ สั ม พั น ธ ที่ ดี ใ น สั ง ค ม                
พหุวัฒนธรรม โดยการเรียนแบบ
มีสวนรวมปฏิบัติการ 
  - ผลงานจากการเรียนแบบ
รวมมือ 
3)  วัดและประเมินจากผลงาน
กลุ มและการเป นผูนํ าในการ
อภิปรายซักถาม 

 
2.2.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1)  มีทักษะการวิเคราะหขอมูล
สถิติ  การสังเคราะหขอมูลเชิ ง
ปริมาณและเชิ งคุณภาพ เพ่ือ
เขาใจองคความรู หรือประเด็น
ปญหาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 
2)  สื่อสารกับเด็กปฐมวัย พอแม

1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในรายวิชาตางๆ โดยใหผูเรียนมี
การใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร การ
ติดตอสื่ อสารทั้ งระดับบุ คคล 
และกลุ ม คน  โดย ได สื บ ค น 
วิเคราะหและนําเสนอขอมูลดวย

1)  ประเมินผลจากการนําเสนอ
งานของนักศึกษาโดยการสังเกต
ทักษะการวิ เคราะหขอมูลเชิง
ตัวเลข การนําเสนอเชิงสถิติและ
ประเมินทักษะการพูดการเขียน 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
ผูปกครอง บุคคลในชุมชนและ
สังคม และผูเก่ียวของกลุมตางๆ 
ได อย างมีประสิท ธิภ าพ โดย
สามารถเลือกใชการสื่อสารทาง
วาจา การเขียน หรือการนําเสนอ
ด ว ย รู ป แ บ บ ต า งๆ  โด ย ใช
เท ค โน โลยี ก ารสื่ อ ส ารแล ะ
นวัตกรรมตางๆ ที่เหมาะสม 
3)  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การสืบคนขอมูลหรือความรูจาก
แหลงการเรียนรูตาง ๆ ไดอยางมี
ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  ส าม ารถ ใช
โปรแกรมสํ าเร็จรูป ท่ี จํ าเป น
สําหรับการเรียนรู การจัดการ
เรียนรู การทํางาน การประชุม 
การจัดการ และการสืบคนขอมูล
และสารสนเทศ รับและสงขอมูล
และสารสนเทศโดยใชดุลยพินิจที่
ดี ใน ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม
น า เชื่ อ ถื อ ข อ งข อ มู ล แ ล ะ
สารสนเทศ อีกท้ังตระหนักถึง
การละเมิดลิขสิทธิ์และการลอก
เลียนผลงาน 

เท ค โน โล ยี ส า ร ส น เท ศ ที่
หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
2)  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การแลกเปลี่ยนขอมูล วิเคราะห
สถานการณ ทั้งสถานการณจริง 
สถานการณจําลองและ นําเสนอ
การแกปญหาที่  เหมาะสมที่
หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
3)  ป ร ะ ยุ ก ต ใช เท ค โน โล ยี
สารสนเทศในหลายสถานการณ 

2)  ใชการทดสอบที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงคการเรียนรู 
3)  วัดและประเมินจากผลงาน
การสื บค นและการนํ าเสนอ
รายงานประเด็นสําคัญโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
    3.1 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผลการเรียนรูในตารางมีความหมาย ดังนี้ 

3.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 
   1) มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
   2) มีความซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย 
   3) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
   4) มีจิตอาสา หรือมีจิตสํานึกสาธารณะ 
   5) มีความรัก ภูมิใจในความเปนไทยศิลปวัฒนธรรมไทย และเห็นคุณคาภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

3.1.2 ดานความรู 
   1) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่เก่ียวของ  
   2) สามารถวิเคราะหความรูอยางเปนระบบ 
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   3) สามารถนําความรู ไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 
   4) สามารถบูรณาการความรูกับศาสตรตาง ๆ ไปใชไดอยางเหมาะสม 

 

3.1.3 ดานทักษะทางปญญา 
   1) วิเคราะหปญหา ประเมินทางเลือกเสนอวิธีแกปญหาและตัดสินใจได อยางเหมาะสม 
   2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพ่ือสรางประโยชนตอตนเองและสังคมได 
   3) มีความสามารถในการประเมินความรู ความสามารถของตนเองและกําหนด เปาหมายใน
การพัฒนาตนเองได 

 

3.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) มีความเปนผูนํา ผูตามและกลาคิด กลาแสดงออกในสิ่งท่ีถูกตอง 
   2) มีความสามารถในการปรับตัว ควบคุมอารมณตนเองไดอยางเหมาะสม 
   3) ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ในการเปนพลเมืองท่ีดี และสามารถเปนที่พ่ึงของตนเองและ
สังคมได 
 

3.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี 
   1) มีทักษะการใชภาษาในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 
   2) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 
   3) มีทักษะในการคดิวิเคราะหเชิงคณิตศาสตรและสถิต ิเก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอ
ขอมูล
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิขาศึกษาทั่วไป  
 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ดานความรู 

 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4. ดานทักษะ 
ความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 
การวิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ขอ  
1 

ขอ 
2 

ขอ  
3 

ขอ  
4 

ขอ  
5 

ขอ 
 1 

ขอ 
 2 

ขอ 
 3 

ขอ  
4 

ขอ  
.1 

ขอ  
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ  
2 

ขอ 
3 

5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร                   
5100102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                   

5100103 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ                   
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา                   
5100106 การใชภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน                   
5100107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ 
 พัฒนาการเรียนรู 

                  

5100108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1                   
5100109 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2                   
5100113 กาวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ                          

 
        ความรับผิดชอบหลัก         ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ตอ) 
 
 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ดานความรู 

 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4. ดานทักษะ 
ความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 
การวิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ขอ  
1 

ขอ 
2 

ขอ  
3 

ขอ  
4 

ขอ  
5 

ขอ 
 1 

ขอ 
 2 

ขอ 
 3 

ขอ  
4 

ขอ  
1 

ขอ  
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ  
2 

ขอ 
 3 

5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย                   
5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                   
5100111 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                   
5100112 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร                   
5100116 อยูดี กินดี มีสุข                   
5100117 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน                   
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการนําเสนอ                   

5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน                   

5100118 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน                   
5100119 การบริหารรางกาย                   
5100120 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต                   
5100121 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาทองถ่ิน                   
5100122 ช้ีชองทางดี ชี้ชองทางรวย                   

        ความรับผิดชอบหลัก         ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ตอ) 
 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ดานความรู 

 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4. ดานทักษะ 
ความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 
การวิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ขอ  
1 

ขอ 
2 

ขอ  
3 

ขอ  
4 

ขอ  
5 

ขอ 
 1 

ขอ 
 2 

ขอ 
 3 

ขอ  
4 

ขอ  
1 

ขอ  
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ  
2 

ขอ 
 3 

5100123 ความงดงามแหงตน                   

5100124 กาวสูโลกกวาง                   
5100125 ความจริงของชีวิต                   
5100126 การพัฒนาตน                   
5100127 สุนทรียภาพของชีวิต                   
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                   
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ                   

5100130 ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม                   
5100131 สังคมภิวัตน                   

 
 
 

        ความรับผิดชอบหลัก         ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ตอ) 
 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ดานความรู 

 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4. ดานทักษะ 
ความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 
การวิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ขอ  
1 

ขอ 
2 

ขอ  
3 

ขอ  
4 

ขอ  
5 

ขอ 
 1 

ขอ 
 2 

ขอ 
 3 

ขอ  
4 

ขอ  
1 

ขอ  
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ  
2 

ขอ 
 3 

5100132 ครูแหงแผนดิน                   
5100133 วิถีไทย วิถีถ่ิน                   
5100134 ผูประกอบการรุนเยาว                   
5100135 วิทยาศาสตรเพ่ือทองถ่ิน                   

 
 

        ความรับผิดชอบหลัก         ความรับผิดชอบรอง 
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3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
    3.1 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
 หมวดวิชาเฉพาะดาน ผลการเรียนรูในตารางมีความหมาย ดังนี้ 

3.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 
   1) นักศึกษามีความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคมในการทําหนาที่ดูแลเด็กปฐมวัยใหมี
พัฒนาการและการเรียนรูตามชวงวัยซึ่งเหมาะสมกับพัฒนาการเด็กในแตละชวงวัย 
   2) นักศึกษามีความซื่อสัตย สุจริต ขยัน อดทน ในการอบรมเลี้ยงดูและการสงเสริม
พัฒนาการและการเรียนรูตามชวงวัยของเด็กปฐมวัย 
   3) นักศึกษาเคารพ สิทธิผู อ่ืนสิทธิเด็ก และรับฟงความคิดเห็นของผูปกครองและ
ประชาชนเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กและการสงเสริมพัฒนาการ และการเปนผูดูแลเด็กตามชวงวัยของ
เด็กปฐมวัย 
   4) นักศึกษามีจิตอาสา หรือมีจิตสํานึกสาธารณะในการชวยเหลือสังคม โดยใชความรู
ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก การสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูตามชวงวัย และการใหความรู
กับผูปกครอง 

 5) นักศึกษามีความรัก ภูมิใจในความเปนไทยศิลปวัฒนธรรมไทย เห็นคุณคาภูมิปญญา
ทองถ่ินในการอบรมเลี้ยงด ูการสงเสริมพัฒนาการและการเปนผูดูแลตามชวงวัยของเด็กปฐมวัย 

 

  3.1.2 ดานความรู 
   1) นักศึกษามีความรู และความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการ
ดูแล การอบรมเลี้ยงดูและการฝกฝนที่เหมาะสมกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
   2) นักศึกษาสามารถวิเคราะหความรูดานการดูแล การอบรมเลี้ยงดูและการฝกฝนที่ 
เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยและความรูดานการจัดการธุรกิจได 
   3) นักศึกษาสามารถนําความรู ดานการดูแล การอบรมเลี้ยงดู และการฝกฝนที่
เหมาะสมกับพัฒนาการเด็กปฐมวัยไปประยุกตใชในการทํางานและใชในเชิงธุรกิจได 
   4) นักศึกษาสามารถบูรณาการความรูที่เกี่ยวของกับการดูแล การอบรมเลี้ยงดูและการ
ฝกฝนที่เหมาะสมกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย ไปบูรณาการกับความรูเก่ียวกับการจัดการทางธุรกิจและ
ความรูอ่ืนๆไดอยางเหมาะสม 
  

  3.1.3 ดานทักษะทางปญญา 
   1) นักศึกษาสามารถวิเคราะหปญหา ประเมินหาทางเลือก เสนอวิธีแกปญหาและ
ตัดสินใจไดอยางเหมาะสมในกรณีของเด็กปฐมวัยที่ใหการดูแล อบรมเลี้ยงดู ฝกฝนพัฒนาและการเรียนรู
ตามชวงวัย 
   2) นักศึกษามีความคิดริ่เริ่มสรางสรรควรรณกรรมหรือนวัตกรรมที่เก่ียวของกับการ
ดูแล การอบรมเลี้ยงดู หรือการฝกฝนที่เหมาะสมกับพัฒนาการและการเรียนรูตามชวงวัยของเด็กปฐมวัย
อันจะเปนประโยชนตอตนเองและสังคม 
   3) นักศึกษาสามารถประเมินตนเองท้ังในดานความรู ทักษะ เจตคติ ที่มีตอการดูแล 
การอบรมเลี้ยงดู การฝกฝนที่เหมาะสมกับพัฒนาการและการเรียนรูตามชวงวัยของเด็กปฐมวัย รวมทั้ง
การจัดการในเชิงธุรกิจที่เก่ียวของเพ่ือกําหนดเปาหมาย และแผนการพัฒนาตนเองได  
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 3.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) เขาใจและใสใจอารมณความรูสึกของผูอื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณและทางสังคม 
   2) ทํางานรวมกับผูอ่ืน ทํางานเปนทีม เปนผูนําและผูตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับเด็ก
ปฐมวัย ผูรวมงาน ผูปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบตอสวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดลอม 
   3) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตอตนเอง เด็กปฐมวัย ผูรวมงาน และสวนรวม สามารถ
ชวยเหลือและแกปญหาตนเอง กลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 
   4) มีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเขมแข็งและกลาหาญทางจริยธรรม
สามารถชี้นําและถายทอดความรูแกผูปกครอง ชุมชน และสังคมอยางสรางสรรค 
 
 3.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี 
   1) มีทักษะการวิเคราะหขอมูลสถิติ การสังเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือ
เขาใจองคความรู หรือประเด็นปญหาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 
   2) สื่อสารกับเด็กปฐมวัย พอแมผูปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผูเก่ียวของ
กลุมตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใชการสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนําเสนอ
ดวยรูปแบบตางๆ โดยใชเทคโนโลยีการสื่อสารและนวัตกรรมตางๆ ที่เหมาะสม 
   3) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบคนขอมูลหรือความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเปนสําหรับการเรียนรู การจัดการเรียนรู การ
ทํางาน การประชุม การจัดการ และการสืบคนขอมูลและสารสนเทศ รับและสงขอมูลและสารสนเทศโดย
ใชดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิด
ลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน  
 

รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ดานความรู 
 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

1107132 การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย                    

1107133 พัฒนาการของเด็กปฐมวัย                    

1107134 การเลนสําหรับเด็กปฐมวัย                    

1107135 อาหารและโภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย                    
1107136 การบริบาลเด็กปฐมวัย                    

1107137 การศึกษาสําหรับผูปกครองและการสราง

เครือขายชุมชนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
      

  
 

 
      

 
  

1107138 สิทธิและการคุมครองเด็ก                    

11071240 วรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย                    

1107241 กายวิภาคและเสรีรวิทยาเด็กปฐมวัยพื้นฐาน                    

1107246 นิทานและการแสดงหุนสําหรับเด็กปฐมวัย                    
1107247 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย                    
1107350 หลักสูตรการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย                    

 
 

 ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน  (ตอ) 
 

 

รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ดานความรู 
 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

1107351 การบริหารและการจัดการทางปฐมวัยเชิงธุรกิจ                    

1107352 การวิจัยปฏิบัติการทางการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย                    

1107353 การสัมมนาทางวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย                    

1107139 ดนตรี เพลง และการเคลื่อนไหวสําหรับเด็กปฐมวัย                    

1107242 การสงเสริมทักษะทางสังคมสําหรับเด็กปฐมวัย                         

1107243 นาฏลีลาสําหรับเด็กปฐมวัย                    

1107244 การดูแล ปองกัน อุบัติเหตุ และการปฐมพยาบาล
เบื้องตนในเด็กปฐมวัย 

   
  

           
 

 
 

1107245 การสงเสริมทักษะทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย                    

1107248 การสรางสรรคสื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย                    

1107249 การสงเสริมทักษะคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย                    

1107354 เทคโนโลยีเพ่ือการดูแลเด็กปฐมวัย                    

1107355 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษ                    
 

 ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน  (ตอ) 
 

รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ดานความรู 
 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

1107356 นวัตกรรมทางการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย                    

1107357 การสงเสริมทักษะสมองเพ่ือการจัดการชีวิตให
สําเร็จ 

   
  

 
 

  
  

    
  

 
 

1107358 การสงเสริมทักษะสะเต็มศกึษา                    

31107 59 การจัดประสบการณทางปฐมวัยแบบบูรณาการ                    

1100460 ฝกประสบการณวิชาชีพ 1                    

1100461 ฝกประสบการณวิชาชีพ 2                    

 
 ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 ใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชา 
 2.1.1.1 อาจารยประจําสุมสัมภาษณ สุมตรวจผลงานของนักศึกษา 
  เพ่ือตรวจสอบความรูและการมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู 

 2.1.1.2 อาจารยประจําวิชาเจาะจงสัมภาษณนักศึกษาเปนรายบุคคล 
  เพ่ือตรวจสอบความรูและการมีสวนรวมใรกระบวนการเรียนรู กรณี

นักศึกษามีผลการเรียนผิดปกติเปนที่นาสังเกต 
2.1.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร 
 2.1.2.1 ตั้งคณะกรรมการภายในและนอกหลักสูตร ตจรวจสอบความถูกตอง

  และเหมาะสมของขอสอบ 
 2.1.2.2 ตั้งคณะกรรมการภายในหลักสูตร ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม 
  การประเมินผลการเรียนของนักศึกษา โดยตรวจขอสอบ ผลงาน 

  วิธีการใหคะแนนพฤติกรรม 
 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
การกําหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ใชเครื่องมือประเภท แบบสอบถามหรือ
การสัมภาษณในการเก็บรวบรวมขอมูล และนําผลท่ีไดมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน การ
ประเมินคุณภาพของหลกัสูตร ดําเนินการดังนี ้

 2.2.1 แตงตั้งคณะกรรมการจากสาขาวิชาเพ่ือดําเนินการทวนสอบ 
 2.2.2 ใชเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปนี ้
  2.2.2.1 ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีจบ 

  การศึกษาในดานของระยะเวลาในการหางานทําความคิดเห็นดาน
  คณุธรรมจริยธรรม ดานความรูดานทักษะทางปญญา  

   ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบดานการ
  สื่อสารและการใชเทคโนโลยี  

  2.2.2.2 การสํารวจขอมูลจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณหรือการสง
   แบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา 
   และเขา ทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ทุกป 

  2.2.2.3 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในแงของความพรอม ความรู
   จากสาขาวิชาที่เรียน  และความรูดานอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตร
   ที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมท้ังเปดโอกาสให
   เสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย  

   2.2.2.4 นําขอมูลจากขอ 2.2.2.1-2.2.2.3 มาวิเคราะห และเขียนรายงานสรุป 
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1 สอบไดในรายวิชาตางๆครบตามหลักสูตร รวมท้ังรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัย

กําหนดใหมีการเรียนเพ่ิมเติม เชนกรณีพิเศษ 
 3.2 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00 
 3.3 เปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัย วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 3.4 เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  
1.1 การปฐมนิเทศอาจารยใหมใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตร คุณธรรม จริยธรรม 

ความรับผิดชอบ การสรางผลงานวิชาการ การทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูสอน 
 1.2 การฝกอบรมอาจารยใหมดานการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
กําหนดใหอาจารยใหมเขารับการปฐมนิเทศเก่ียวกับระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวของ 

1.3 การพัฒนาดานการวิจัย สงเสริมการทําวิจัยสําหรับนักวิจัยใหมเพื่อผลิตผลงานวิจัย และการ
เขารวมเปนคณะผูวิจัยรวมกับนักวิจัยอาวุโส 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย  
 2.1  การพัฒนาความรูและทักษะการจัดการเรียนรู  การวัดและการประเมินผล 
 การพัฒนาการเรียนการสอน เชน การอบรมความรูจากหนวยงานภายในและภายนอก รวมทั้ง
การประชุมสัมมนาวิชาการตางๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ สงเสริมใหมีสวนรวมกับ
ชุมชน 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 
 1. การพัฒนาวิชาการ สงเสริมการจัดทําผลงานเพ่ือพัฒนาเขาสูตําแหนงทางวิชาการการสงเสริม
ใหคณาจารยไปศึกษาตอ 
 2. การพัฒนาดานวิจัย สงเสริมการวิจัย การสรางนวัตกรรม และองคความรูใหม เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกํากับมาตรฐาน 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย กําหนดการกํากับ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาดวยเกณฑการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตร ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ. ศ.2558 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มีคณะบริหารหลักสูตรทํา
หนาที่บริหารหลักสูตร ซึ่งมีการจัดประชุม เพ่ือกํากับดูแลและบริหารหลักสูตรในภาพรวม มีติดตาม
ประเมินผลการดําเนินการเปนประจําทุกภาคการศึกษา และพิจารณาปรับปรุงแกไขการดําเนินการหรือ
พัฒนาหลักสูตร  
 
2. บัณทิต 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มีการติดตามคุณภาพของ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู หรือผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรโดยพิจารณาจากขอมูล
ผลลัพธการเรียนรูผลการสอบประมวลความรอบรูโลก และการมีงานทํา นอกจากนั้นยังติดตามความ
ตองการของตลาดแรงงานและสังคม ทั้งจํานวนและคุณภาพจากผูใชบัณฑิต และผูประกอบการ  
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย ทําการสํารวจความพึง
พอใจและความคาดหวังของผูใชบัณฑิตเปนประจําทุกป และแจงผลการสํารวจให หนากรรมการบริหาร
หลักสูตรไดรับทราบเพื่อเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรกําหนดวาผูใชบัณฑิตจะตองมีคะแนนความพึงพอใจมากกวา 3.5 (จากระดับ 5)  
  
3. นักศกึษา 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย ใหความสําคัญกับการรับ
นักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรการสงเสริมพัฒนานักศึกษา และผลลัพธที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา  
 3.1 หลักสูตรกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาในการคัดเลือกจากผลคะแนนการสอบ เพ่ือแสดง
ความพรอมดานปญญา และสอบสัมภาษณเพ่ือประเมินความพรอมทางสุขภาพกายและจิต  
 3.2 หลักสูตรสงเสริมพัฒนานักศึกษา 
  1. กําหนดใหมีการจัดประสบการณการเรียนรูดวยกิจกรรมท่ีสามารถทําใหเกิดการ
เรียนรูและพัฒนาศักยภาพที่จําเปนใหกับนักศึกษา โดยเนนทักษะแหงศตวรรษที่ 21 
  2. มีระบบสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา ดวยการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทาง
วิชาการใหแกนักศึกษาทุกคนโดยอาจารยจะแจงวันและเวลาที่นักศึกษาจากขอรับคําปรึกษาไว หรือผาน
ชองทางอ่ืนท่ีเหมาะสม ใหนักศึกษาที่มีปญหาในการเรียนหรือปญหาอื่นสามารถขอรับคําปรึกษาจาก
อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได  
  3. มีระบบการอุทธรณของนักศึกษา นักศึกษาที่ตองการอุทธรณหรือมี เรื่องรองเรียนทั้ง
เรื่องทั่วไป หรือผลการประเมินสามารถติดตออาจารยท่ีปรึกษา อาจารยท่ีทําหนาที่ดูแลการจัดการเรียน
การสอนรายวิชานั้นๆ  
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 3.3 หลักสูตรในการติดตามขอมูลที่แสดงผลลัพธที่เกิดข้ึนกับนักศึกษา ไดแก อัตราการคงอยูของ
นักศึกษา อัตราการสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจตอหลักสูตร  
 4. อาจารย 
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย ใหความสําคัญกับ
คุณภาพอาจารย จึงมีนโยบายและแผนระยะยาว ในการรับอาจารยใหมการแตงตั้งอาจารยประจํา
หลักสูตรการ มีสวนรวมของอาจารยในการวางแผนการติดตาม และทบทวนหลักสูตรการบริหารการ
สงเสริม และการพัฒนาอาจารย  
 4.1 การรับอาจารยใหม 
  มีการคัดเลือกประธานหมายตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย
ใหมจะตองมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกขึ้นไปในสาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย หรือสาขาที่เก่ียวของ  
 4.2 การแตงตั้งคณะอาจารยพิเศษ  
  มหาวิทยาลัยจะอํานวยความสะดวกในการติดตอและเชิญอาจารยพิเศษตามความ
จําเปนและขอเสนอของผูรับผิดชอบหลักสูตร  
 4.3 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผนและการติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอนจะตองประชุมรวมกันในการวางแผนการจัดการ
เรียนการสอนประเมินผล ใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไว
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรตลอดตองปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย ตามหลักสูตรและ
ไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  
 4.4 การบริหารการสงเสริมและการพัฒนาอาจารย  
  4.4.1 การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  

  4.4.1.1 การปฐมนิเทศอาจารยใหมใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตร 
คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ การสรางผลงานวิชาการ การทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา อาจารย
ผูสอน 
   4.4.1.2 การฝกอบรมอาจารยใหมดานการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอนและการประเมินผล กําหนดใหอาจารยใหมเขารับการปฐมนิเทศเก่ียวกับระเบียบของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา และอ่ืนๆที่เก่ียวของ 

  4.4.1.3 การพัฒนาดานการวิจัย สงเสริมการทําวิจัยสําหรับนักวิจัยใหมเพ่ือ
ผลิตผลงานวิจัย และการเขารวมเปนคณะผูวิจัยรวมกับนักวิจัยอาวุโส 
  4.4.2 การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย  
   4.2.1 การพัฒนาความรูและทักษะการจัดการเรียนรู การวัดและการประเมินผล 
 การพัฒนาการเรียนการสอน เชน การอบรมความรูจากหนวยงานภายในและภายนอก รวมทั้ง
การประชุมสัมมนาวิชาการตางๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ สงเสริมใหมีสวนรวม  
กับชุมชน 
   4.2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ 
    4.2.2.1 การพัฒนาวิชาการ สงเสริมการจัดทําผลงานเพ่ือพัฒนาเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการการสงเสริมใหคณาจารยไปศึกษาตอ 
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    4.2.2.2 การพัฒนาดานวิจัย สงเสริมการวิจัย การสรางนวัตกรรม และ
องคความรูใหม เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ใหความสําคัญกับกระบวนการออกแบบ
หลักสูตรเพื่อใหตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนรวม สวนไดสวนเสียและกําหนดเปนมาตรฐานผล
การเรียนรูหรือผลการเรียนรูที่คาดหวัง ซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย และคณะ
ที่มีกระบวนการกําหนดสาระสําคัญของหลักสูตรและการวิเคราะหงาน และแสดงถึงความเชื่อมโยงกับผล
การเรียนรูท่ีคาดหวัง ที่มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรที่ทันสมัย เมื่อครบวงรอบการศึกษา
หรือไมเกิน 5 ป  
 หลักสูตรใหความสําคัญกับอาจารยผูสอนในรายวิชา โดยคํานึงความรูความสามารถและ
ประสบการณในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่สงเสริมใหเกิดผลการเรียนรู           
ที่คาดหวังและมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะใหกับนักศึกษา  
 หลักสูตรกําหนดใหมีการประเมินผูเรียนดวยจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลการ
เรียนรูของนักศึกษาท่ีแสดงผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร การประเมินและนําไปสูการพัฒนา
วิธีการเรียนรูของตัวนักศึกษาเอง และการประเมินเพ่ือเปนขอมูลปรับปรุงการเรียนการสอน  
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มีการบริหารบุคลากรและ
ทรัพยากรการเรียนการสอน ดังนี ้
 6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
  1. การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
     บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีและมีความรูตรงตามตําแหนงงาน  
  2. การเพ่ิมทักษะความรูและการปฏิบัติงาน 
 
 6.2 การบริหารงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณผานคณะ ท้ังงบประมาณแผนดิน และเงินรายได เพ่ือ
จัดซื้อหนังสือ ตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนในชั้นเรียน และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 
 
  6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม  
  6.3.1 สถานที ่หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย  มี
หองเรียน ศูนยสื่อการเรียนการสอน และสํานักวิทยบริการ ซึ่งมีพื้นที่ และทรัพยากรที่เพียงพอสําหรบัการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาตางๆ ทั้งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาเฉพาะ 
ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวนที่มีอยูแลว หมายเหตุ 
1 หองเรียนขนาดจุ 50 คน 

หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 80 คน 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 20 คน 

9 หอง 
5 หอง 
1 หอง 
3 หอง 
1 หอง 

อาคาร 1 
อาคาร 4 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตรฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตรฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตรฯ 
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ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวนที่มีอยูแลว หมายเหตุ 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 45 คน 
หองเรียนขนาดจุ 200 คน 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
หองเรียนขนาดจุ 50 คน 
Sound lab 

3 หอง 
3 หอง 
2 หอง 
1 หอง 
6 หอง 
44 หอง 
17 หอง 
20 หอง 
6 หอง 

อาคาร 9 ศูนยวิทยาศาสตรฯ 
อาคาร 10 ภาควิชาศิลปกรรม 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร 
อาคาร 18  
อาคาร 20 สํานักงานอธิการบด ี
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร 
อาคาร 24 สังคมศาสตร 

2 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

5 หอง 
7 หอง 
1 หอง 

อาคาร 6 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร 

3 หองประชุมเซียน ตาน ฮวา  
หองประชุมเซอรา 

1 หอง 
1 หอง 

อาคาร 24 สังคมศาสตร 
อาคาร 24 สังคมศาสตร 

 
6.3.2 อุปกรณการสอน 
  1)  อุปกรณการเรียนการสอนของสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา 

ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จํานวนที่มี 
อยูแลว 

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

ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จํานวน 

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

ยี่หอ ASUS 
1 

12 เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลทั่วไป ยี่หอ SVOA 3 
13 เคร่ืองคอมพิวเตอรประมวลผลระดับสูง ย่ีหอ SVOA รุน Professional 2 
14 เคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา (Note Book) ยี่หอ ASUS 2 
15 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจกเตอร ยี่หอ Epson รุน EMP-755 5 
16 กลองถายภาพดิจิตอลระบบ SLR ยี่หอ Canon รุน EOS 350 D 1 
17 ไมคโครโฟนลอยชนิดกระดุม  MWM-822 2 
18 เคร่ืองเลนวีดีโอแบบตั้งโตะเนชั่นแนล รุน NVG 10 N 1 
19 โทรทัศนส ี25 นิ้ว พานาโซนิค รุน  TC-25 AIH 1 
20 เคร่ืองขยายเสียงพรอมลําโพงย่ีหอยูนิซาวดัน 1 
21 ไมโครโฟนไรสาย  ยี่หอโตชิบา 4 
22 ไมโครโฟน ยี่หอ NPE รุน DM 685 A 3 
21 ไมโครโฟนยี่หอ NPE รุน MO 1700 2 

 
 

2.2.3 หองสมุดและแหลงคนควาทางวิชาการ 
        สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่อง

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

             2.1) ภาษาไทย    จํานวน         40    ชื่อเรื่อง 
                     400    เลม 

                  2.2) ภาษาอังกฤษ     จํานวน          6    ชื่อเรื่อง 
                                    60    เลม 

        รวม    จํานวน        506    เลม 
         3) หนังสือพิมพรายวัน/รายสัปดาห 

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

           รวม    จํานวน     5740    เลม 
                  2.2.3.2 สื่อผสม (Multimedia) 
     1) วีดีทัศน     จํานวน    4,200    ชื่อเรื่อง 
 2) ซีด ี       จํานวน     140     ชื่อเรื่อง 
          รวม    จํานวน   4,340    ชื่อเรื่อง
 2.2.4 ระบบฐานขอมูลสําเร็จรูป 

        ระบบฐานขอมูลสําเร็จรูปเพื่อการคนควาและฐานขอมูล Online มี 4 ระบบฐานขอมูล 
ประกอบดวย 

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

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

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

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

 ครอบคลุม   สหสาขาวิชามากที่สุดท่ัวโลก 
 2) ฐานขอมูล Education Complete เปนฐานขอมูลเฉพาะทางดานการศึกษา

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

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

 5) ฐานขอมูล รวบรวม link เขาสู Web วารสาร หรือหนังสือ  
               (http://www.doaj.org/) 
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 6) ฐานขอมูลบทความวิชาการ บทความวิจัย Book review และบท 
      ปริทัศน (http://journal.nida.ac.th/nidajournal/index2.php) 

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

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

  และปริญญาเอกตางประเทศ ProGuest  
 4) ฐานขอมูลหองสมุดของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)  

     (http://www.riclib.nrct.go.th) 
 5) ฐานขอมูลของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)         

  (http://www.trf.or.th) 
 6) ฐานขอมูลการวิจัยทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของสํานักงาน

       คณะกรรมการศึกษาแหงชาติ (สกศ.) (http://www.riclib.nrct.go.th) 
 7) ฐานขอมูลงานวิจัยตางประเทศ(http://www.j-)  
 8) ฐานขอมูลงานวิจัยและหนังสือตางประเทศ   
           (http://highwire.stanford.edu/) 
 9) ฐานขอมูลเฉพาะทางที่มีรายงานการวิจัยไทยระดับปริญญาโท และ    
          ปริญญาเอก ระดับอาจารย และวารสารตางประเทศ เก่ียวกับคุณธรรม    
          จริยธรรม (http://www.moralcenter.or.th)  

 
6.4  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม  

ประสานงานกับสํานักวิทยบริการ ในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการให
อาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน โดยอาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมี
สวนรวมในการเสนอรายชื่อหนังสือ นอกจากนี้ยังไดรับความอนุเคราะห ตํารา หนังสือทางวิชาการที่
ทันสมัย จากองคกร มูลนิธิตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ 

6.5  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
1. สํารวจความตองการทรัพยากรการเรียนการสอนเปนประจําทุกปการศึกษา จากอาจารย

ผูสอน นักศึกษา 
2. ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในหลักสูตร 

 3. สรุปแหลงทรัพยากรที่ใชเพ่ือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผูสอนและผูเรียนสามารถใช
บริการได โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้  
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เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัต ิ
การสื่อและชองทางการเรียนรู 
เพ่ื อสนับสนุนการศึกษ าใน
หองเรียน นอกหองเรียน และ
เพ่ือการเรียนรูดวยตนเองอยาง
มีประสิทธิภาพ 

1. จั ด ให มี ห อ ง เ รี ย น ที่ มี สื่ อ 
 อุปกรณ  พรอมใช งานอยางมี
 ประสิทธิภาพ ทั้ งในการเรียน 
 การสอน การทํ ากิจกรรมใน
 หองเรียน 
2.จัดเตรียมหองปฏิบัติการเพื่อให
 นักศึกษาสามารถฝกปฏิ บัติ
 ส ร า ง ค ว า ม พ ร อ ม ใน ก า ร
 ปฏิบัติงานในวิชาชีพ  
3.จัดใหมีหองการเรียนรูดวย 
 ตนเองเพ่ือใหนักศึกษาสามารถ 
   ศึกษา คนควา หาความรูเพ่ิม 
 เติมไดดวยตนเอง  
4.จัดใหมีหองสมุดใหบริการทั้ง 
 หนังสือตํารา และสื่อดิจิ ทัล
 เพ่ือการเรียนรู 

1. ผลสํารวจความพรอมของสื่อ   
 อุปกรณ ที่จําเปนประจํา 
 หองเรียนและหองปฏิบัติการ  
 จากอาจารยและนักศึกษา 
2. จํานวนหนังสือตํารา และสื่อ 
 ดิจิทัลท่ีมีใหบริการ และสถิติ
 การใชงานหนังสือ ตํารา สื่อ
 ดิจิทัล  
3. ผลสํารวจความพึงพอใจของ 
 นักศึกษาตอการใหบริการ 
 ทรัพยากรเพ่ื อการเรียน รู
 และการฝกปฏิบัติ 

 
7.  ตัวบงชี้ผลการดําเนินการ  (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
1)   อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม

ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร      

     

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติหรือ
มาตรฐานสาขาวิชา  

     

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

     

4)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม 
ตามแบบมคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปดสอน ใหครบทุกรายวิชา 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
5)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปการศึกษา 
     

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

     

7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธการสอนหรือประเมินผลการเรียนรู จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

     

8)  คณาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

     

9)  คณาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

     

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับ การ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 
ตอป 

     

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต
ใหม ที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

   
  

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม 
     เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    
 

 
เกณฑประเมิน หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑประเมินดังนี้ ตัวบงชี้
บังคับ (ตัวบงชี้ที่ 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงชี้ที่มีผลดําเนินการบรรลุ
เปาหมาย  ไมนอยกวา 80% ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธการสอน  

  กําหนดใหคณาจารยเขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  ซึ่งมีรายละเอียดของ    
กลยุทธการประเมินการสอน  และรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแต
ละภาคการศึกษา  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงและ
รายงานผลตอไป 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน  
  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน ดําเนินการ ดังนี้ 
  1.2.1  นักศึกษาประเมินการสอนในแตละรายวิชาผานระบบออนไลน จํานวน 2 ครั้ง 
คือ กอนการสอบระหวางภาค และกอนการสอบปลายภาค 
  1.2.2  คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการ 
สอนของอาจารย 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก นักศึกษาปจจุบัน นักศึกษาป
สุดทาย และบัณฑิตใหม 
 2.2  โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผูประเมินภายนอก 
  การประเมินคุณภาพการศกึษาโดยผูทรงคณุวุฒิท้ังภายในและภายนอก ที่เก่ียวของทาง
การศกึษา 
 2.3  โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ 
  การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตโดยวิธีการวิจัย   
 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 ประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
 4.1  รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล  จากการประเมินของนักศึกษา  ผูรับผิดชอบ  ผูใชบัณฑิต  
ผูทรงคุณวุฒิ 
 4.2  วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน  โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร / คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
คณะ 
 4.3  ดําเนินการปรับปรุง 
  4.3.1  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม  
 (มคอ.4)  ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปการศึกษา 
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  4.3.2  ดําเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือนําไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ป 
   (1)  ประเมินปญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกป
การศกึษา (มคอ.7) 
   (2)  ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษา 
อยางตอเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ตารางเทียบโอนรายวิชา 
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ตารางเทียบโอนรายวิชา 
 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต เทียบโอนไดหมด 
 1.2 หมวดวิชาเสรี 6 หนวยกิต เทียบโอนไดหมด 
 รวม 36 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน 
 
 2.1 กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ  ไมนอยกวา 45 หนวยกิต เทียบโอนได 18 หนวยกิต ดังนี้ 

 
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรอนุปริญญา 

หรือ ปวส. หรือเทียบเทา / ปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  
1107132 การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) การจัดการศึกษาปฐมวัย จํานวน 3 หนวยกิต หรือ 

การศกึษาปฐมวัย จํานวน 3 หนวยกิต 
1107133 พัฒนาการเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) พัฒนาการเด็กปฐมวัย จํานวน 3 หนวยกิต หรือ  

การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย  3 หนวยกิต หรือ 
จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงเด็กปฐมวัย 

1107248 การสรางสรรคสื่อการเรียนรู
สําหรับเด็กปฐมวัย 

3(2-2-5) สื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 3 หนวยกิต 

1107350 หลักสูตรการดูแลและพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

3(2-2-5) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จํานวน 3 หนวยกิต 

1107137 การศกึษาสําหรับผูปกครองและ
การสรางเครือขายชุมชน เพ่ือ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

3(2-2-5) การศกึษาสําหรับผูปกครองเด็กปฐมวัย  
จํานวน 3 หนวยกิต 

1107247 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย จํานวน 3 หนวยกิต 
หรือ การประเมินและสรางเสริมพฤติกรรมเด็ก
ปฐมวัย จํานวน 3 หนวยกิต 

 
รวมจํานวนหนวยกิตท่ีเทียบโอนได รวม 54 หนวยกิต จากทั้งหมด 120 หนวยกิต 
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ภาคผนวก ข 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 5736 /2562  

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตร 4 ป) สาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย  

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก ค 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 6408 / 2562 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
(หลักสูตร 4 ป) สาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย  

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 9 /2560 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสตูร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
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ภาคผนวก ฉ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

เรื่อง  แนวปฏิบัตงิานการจัดการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก ช 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



98 
 

 

    

 



99 
 

 

 



100 
 

 

 



101 
 

 

 



102 
 

 

 
 
 
 
 



103 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตร ี 
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวฒิุภายนอก 

ในการวิพากษหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



119 
 

 

 
ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 

ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที ่22 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 

 

ชื่อ - สกุล ผูทรงคุณวุฒิ  

1) อาจารยพรรณ ี จูฑังคะ 2) อาจารยสุวรรณี  วัชรีบํารุง 3) อาจารยสาคร  ปานจีน 

ผูทรงคุณภายนอกไดใหขอสังเกตในภาพรวม สรุปได 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

 
ลําดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแกไข 

1 เพ่ิมรายวิชามาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย แทนรายวิชาศิลปะสรางสรรค
สําหรับเด็กปฐมวัย ในกลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ 

ปรับปรุงแลวตามขอเสนอแนะ 

2 ปรับ - เพ่ิม คําวา เชิงธุรกิจในรายวิชาการบริหาร
และการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เชิงธุรกิจ และ
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

ปรับปรุงแลวตามขอเสนอแนะ 

3 ปรับแผนการศึกษารายวิชาที่เทียบโอนได ในอยูในป 
1 - 2 และรายวิชาที่ ตองเรียนเพื่ อใหครบตาม
โครงสรางจัดแผนการศึกษาไวในปที่ 3 - 4 (กรณี
เทียบโอนของ วชช.) 

ปรับปรุงแลวตามขอเสนอแนะ 

4 ตรวจสอบ/ปรับ รายวิชาใหตรงตามโครงสรางใน
สวนของการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล
การเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดเฉพาะ กลุม
วิชาเอก 

ปรับปรุงแลวตามขอเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภาวิชาการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในคราวประชุมครั้งที ่1/2563  

เมื่อวันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2563 
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ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภาวิชาการ 
ในคราวประชมุครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันท่ี 17 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2563 

  
 คณะกรรมการสภาวิชาการ ไดใหขอสังเกตและเสนอแนะในภาพรวม ดังนี ้
 

ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข 
1. ชื่อสาขาวิชาควรปรับใหเดนชัด ที่มุงไปสูการอบรม

เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 
ปรับปรุงโดยใชชื่อวา 
“สาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

2. ใหทบทวนกลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพวา ควรใชคําใดที่
ถูกตองตามโครงสรางของหลักสูตร 

ปรับปรุงโดยใชชื่อวา 
“กลุมวิชาประสบการณวิชาชีพ” 

3. ควรเพ่ิมรายวิชาการเปนผูดูแลเด็กปฐมวัยในกลุม
วิชาเอก 

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

4. เพ่ิมคําอธิบายรายวิชาในรายวิชาฝกประสบการณ
วิชาชีพ 1 “ศึกษาเด็กเปนรายกรณี Case Study” 

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

5. หมวดที่ 2 ตรวจสอบความคาดหวังผลลัพธการเรียนรู 
พบวา ยังไมสะทอนและยังไมสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหลักสูตร 

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

6. วัตถุประสงคขอที่ 1 ใหตัดคําวา “ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา” ออก 

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

7. คุณสมบัติผูเขาศึกษา ควรเพ่ิมใหมีการคัดกรอง
สุขภาพจิต 

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

8. ขอความใดในเอกสารหลักกลาวถึงคําวา “ครู” ให
แทนที่คําวา “ผูดูแลเด็ก” 

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

9. รายวิชา 1107139 คําอธิบายควรระบุ “ทักษะการใช
เครื่องดนตรีอยางนอย 1 อยาง 

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

10. ควรตรวจสอบการใชคําภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หาก
ใชคําใดแลวควรใชใหเหมือนกันทั้งเลม 

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

11. รายวิชา 1107343 การบริหารและการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวยัเชิงธุรกิจ ใหตัดคําวา “การศึกษาระดับ”
ปรับเปน “การบริหารและการจัดการทางปฐมวัยเชิง
ธุรกิจ 

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

12. รายวิชา 1107138 การพัฒนาเด็กบริบาลใหพิจาณา
ชื่อวิชาและควรเพ่ิมคาํอธิบายรายวิชาเก่ียวกับโรคเด็ก 
เขาไปดวย 

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
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ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 

ครั้งที่ 2 (เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ 2563) 

ชื่อ - สกุล ผูทรงคุณวุฒิ (ศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข) 

1) นางกนกพร  นาคปาน  2) นางสาวศิริพรรณ  กุลดี  3) นางสาวซูรียะห  สาและบิง  และ                

4) อาจารยนวรัตน  ไวชมพู 
ลําดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแกไข 

1 ควรเพ่ิมรายวิชา 
  1. สิทธิและการคุมครองเด็ก 
  2. กายวิภาคและเสรีรวิทยาพ้ืนฐานสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 

ปรับปรุงแลวตามขอเสนอแนะ 

2 รายวิชาบางรายวิชาควรตัดออก เพราะเนนทาง
การศกึษามากเกินไป เชน 
   รายวิชาการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย
แบบโครงการ 
   รายวิชา การศึกษาแบบเรียนรวมระดับปฐมวัย 
   รายวิชาการจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงพ้ืนท่ี 
   รายวิชา สันติศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย  เปนตน 
และใหปรับเปลี่ยนรายวิชาใหมที่เก่ียวของกับเด็ก
ปฐมวัยโดยตรง 

ปรับปรุงแลวตามขอเสนอแนะ 

3 คําอธิบายรายวิชามาตรฐานและการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษาระดับปฐมวัย ควรปรับเปลี่ยนเปน 
“มาตรฐานและการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย” 

ปรับปรุงแลวตามขอเสนอแนะ
และเพ่ิมเติมในคําอธิบายใน
รายวิชาการบริหารและการ
จัดการทางปฐมวัยเชิงธุรกิจ 

4 รวม กันทบทวน ตรวจสอบข อเสนอแนะของ
ค ณ ะก ร รม กา รส ภ า วิ ช าก า รม ห าวิ ท ย าลั ย                
ราชภัฏยะลา และรวมกันปรับปรุงแกไขเพ่ือนําเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองตอไป  

ปรับปรุงแลวตามขอเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรอง

หลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที ่3/2563  
เมื่อวันที ่10 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 
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ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
ในคราวประชมุครั้งที่ 3/2563 เม่ือวันที ่10 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 

  

คณะกรรมการกลั้นกรองไดพิจารณาสามารถสรุปขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข 
1  ยังไมไดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ 

       - ความสอดคลองกับแผนชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป หรือ UNESCO (ประเด็นท่ี
เก่ียวของกับเด็ก) 
      - การ MOU กับ วชช. 
      - ขอมูลอางอิงจากองคการปกครองสวนทองถิ่น เนื่องจาก
เปนหนวยงานท่ีดูแลศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยตรง (อางอิงเพียง
ขอมูลจาก Deep South Watch)  
     - สถิติเก่ียวกับผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่สําเร็จ
การศกึษาดานการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 ควรเริ่มจากความสําคัญของการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตอดวยสถิติเด็กท่ีควร/ตองไดรับการดูแลและพัฒนา  
(ระบุจํานวนชัดเจน)  

 ตัดขอมูล/สถิติเด็กท่ีบาดเจ็บและเสียชีวิต 
 

แกไขตามขอเสนอแนะ 

2 คํานํา 
เร่ิมตนดวย (เพ่ิมรายละเอียด) ภารกิจ สถานการณปจจุบันและ
ความจําเปนเก่ียวกับเด็กและสังคมในการพัฒนาหลักสูตร ตอดวย 
MOU กับ วชช. 
 

แกไขตามขอเสนอแนะ 

3 เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการเทียบโอนหนวยกิต เพ่ือให
ผูอานทราบ (รายละเอียดที่ระบุวา นักศึกษาที่เทียบโอนมาคือผูท่ี
มีหนวยกิต 

หมวดศึกษาทั่วไป  30  หนวยกิต 
หมวดวิชาเสร ี      6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ   18 หนวยกิต 
รวม 54 หนวยกิต และเรียนเพ่ิมอีกประมาณ 76 หนวยกิ) 

 

แกไขตามขอเสนอแนะ 

4 เพ่ิมรายละเอียดเก่ียวกับเงื่อนไขกับรับนักศึกษา เพ่ือใหผูอาน
ทราบวาในระยะแรกรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษามาจาก วชช. 
หรืออ่ืนๆ (ตามขอมูลจริงใน MOU) (ตอยอด) 
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ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข 
 
 

5 ภาษาและการใชคําศัพท 
ตรวจสอบชื่อภาษาไทยและภาษาไทยใหสอดคลองตรงกันทั้งหมด
ทั้งในชื่อรายวิชาและในคําอธิบายรายวิชา 
ตรวจสอบ Technical Term เชน 
   - การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   - Executive Function (ความสําเร็จของชีวิต) 
การเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  
   - ใชเครื่องหมายจุลภาค (,) 
   - หลังเครื่องหมายจุลภาคใหขึ้นตนคําดวยตัวพิมพเล็ก เวนแต
เปนศัพทเฉพาะ 
   - ตัดเครื่องหมายมหัพภาค (.) ทายวล ี
 

แกไขตามขอเสนอแนะ 

6 ขอมูลเกี่ยวกับผูวิพากษหลักสูตร 
- ผูวิพากษที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ไมไดสอนในระดับปริญญาตรี 
- ขอเสนอแนะในการวิพากษหลักสูตรของผูวิพากษหลักสูตรมี
เพียง 3 ประเด็นและซ้ํา 
 

แกไขตามขอเสนอแนะ 

7 รายละเอียดในประวัติของอาจารยประจําหลักสูตร 
   - ระบุชื่อรายวิชาที่เคยสอนทั้งหมด 
   - ตองลงลายมือชื่อในประวัติ 
 

แกไขตามขอเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ฏ 
ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ในคราวประชุมครั้งที ่3/2563 เมื่อวันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 
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ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภาวิชาการ 
ในคราวประชมุครั้งที่ 2/2563 เม่ือวันที ่17 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2563 

 
ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข 

1. ชื่อสาขาวิชาควรปรับใหเดนชัด ที่มุงไปสูการอบรม
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 

ปรับปรุงโดยใชชื่อวา 
“สาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

2. ใหทบทวนกลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพวา ควรใชคําใดที่
ถูกตองตามโครงสรางของหลักสูตร 

ปรับปรุงโดยใชชื่อวา 
“กลุมวิชาประสบการณวิชาชีพ” 

3. ควรเพ่ิมรายวิชาการเปนผูดูแลเด็กปฐมวัยในกลุม
วิชาเอก 

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

4. เพ่ิมคําอธิบายรายวิชาในรายวิชาฝกประสบการณ
วิชาชีพ 1 “ศึกษาเด็กเปนรายกรณี Case Study” 

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

5. หมวดที่ 2 ตรวจสอบความคาดหวังผลลัพธการเรียนรู 
พบวา ยังไมสะทอนและยังไมสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหลักสูตร 

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

6. วัตถุประสงคขอที่ 1 ใหตัดคําวา “ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา” ออก 

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

7. คุณสมบัติผูเขาศึกษา ควรเพ่ิมใหมีการคัดกรอง
สุขภาพจิต 

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

8. ขอความใดในเอกสารหลักกลาวถึงคําวา “ครู” ให
แทนที่คําวา “ผูดูแลเด็ก” 

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

9. รายวิชา 1107139 คําอธิบายควรระบุ “ทักษะการใช
เครื่องดนตรีอยางนอย 1 อยาง 

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

10. ควรตรวจสอบการใชคําภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หาก
ใชคําใดแลวควรใชใหเหมือนกันทั้งเลม 

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

11. รายวิชา 1107343 การบริหารและการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวยัเชิงธุรกิจ ใหตัดคําวา “การศึกษาระดับ”
ปรับเปน “การบริหารและการจัดการทางปฐมวัยเชิง
ธุรกิจ 

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

12. รายวิชา 1107138 การพัฒนาเด็กบริบาลใหพิจาณา
ชื่อวิชาและควรเพ่ิมคาํอธิบายรายวิชาเก่ียวกับโรคเด็ก 
เขาไปดวย 

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
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ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ในคราวประชมุครั้งที่ 3/2563 เม่ือวันที ่8 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 

 
ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข 

1. ใหปรับแกและตรวจสอบการใชภาษาเลมหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย (4 ป) ใหถูกตอง 

 
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

2. ควรมีการสอดแทรก เรื่องครูคนแรกในบานโดยกําหนด
เปนรายวิชาหรือกําหนดเปนคําอธิบายรายวิชา เพ่ือเปน
การสรางครูในพ้ืนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

 
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

3. แกไขหนา 5 (เลมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย) ขอ 7 ความพรอมใน
การเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ควร
แกไขเปนปการศึกษา 2565 และเอกสารมีเลขหนาไม
ครบถวน   

 
 
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

4. ควรมีใบรับรองแพทยท้ังกอนศึกษาและหลังจากสําเร็จ
การศกึษาเพื่อเปนการสรางจุดแข็งใหกับหลักสูตร 

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

5. เนื่องจากทุกตําบลมีสถานดูแลเด็กของภาครัฐจึงควรมี
การจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับตําบล เพ่ือให
นักศึกษาสามารถเขาไปฝกงานได และเปนการนําความรู
ความสามารถไปพัฒนาชุมชนของตนเอง 

หลักสูตรจะดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะตอไป 

6. หนา 18 - 19 (เลมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย) ควรมีการระบุ
รายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร 

 
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

7. ควรมีรายวิชาฝกสหกิจศึกษาหรือฝกประสบการณ
วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 

ในหลักสูตรไดกําหนดรายวิชาฝก
ประสบการวิชาชีพการดูแลและ
พัฒนาเด็กปฐมวัย ตามแผนการเรียน 
ชั้นปท่ี 4 

8. ใหจัดทําแบบประเมนิแหลงฝกวิชาชีพใหเปนมาตรฐาน 
และมีกรรมการตรวจสอบ 

หลักสูตรยึดเกณฑมาตรฐานของกรม
อนามัยกระทรวงสาธารณะสุข 

9. ควรเขียนหลักสูตรใหตอบสนองตอนักศึกษาหลักสูตร 4 
ป เปนหลัก 

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

10. ควรมีการสงเสริมใหนักศึกษาไดมีการฝกปฏิบัติจริงใน
พ้ืนที่ 

ในหลักสูตรไดกําหนดใหนักศึกษาได
ฝกปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ รายวิชาฝก
ประสบการณวิชาชีพ 1 , 2 
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ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข 
11. ใหทบทวนเอกสารในหนา 14  

(เลมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการดูแลและ
พัฒนาเด็กปฐมวัย) ขอ 2.6 งบประมาณตามแผน 
 

 
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

12. รายวิชานิทานและหุน และวิชาวรรณกรรม เสนอแนะให
มีการนําเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาประยุกตใชหรือ
กําหนดในคําอธิบายรายวิชา เพ่ือใหเด็กความทันสมัยใน
การดูแลเด็กรุนใหมมากขึ้น 

 
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ญ 
ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประจําหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

1.อาจารยประจําหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
2.ชื่อ-สกุล   นางสาวเสาวลักษณ  สมวงษ 
3.ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
4.สังกัด    ครุศาสตร 
5.ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ค.ม. การศึกษาปฐมวัย 2545 
ปริญญาตรี วิทยาลัยครูยะลา ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 2536 

 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

       (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ) 
6.1.1 ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  )ไมมี(  
6.1.2   ตํารา หนังสือ  

    6.1.3   บทความทางวิชาการ  (ไมมี) 
6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่ มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ  
 

6.2  ผลงานวิจัยและไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ   

     (ไมม)ี 
6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 

)ไมมี(   
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการบรรณาธิการ 
   ประเมินและตรวจสอบ 
 กมลรัตน คนองเดช, เสาวลักษณ สมวงษ และอาทิตยา วงศมณี. (2562). ผลการ 

  พัฒนาแหลงเรียนรูในสถานศึกษาที่มีตอทักษะวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  
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  ในบริบทพหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต. ใน การประชุมวิชาการ 
  ระดับชาติและนานาชาติดานการสอนอิสลามศึกษาและการศึกษา วันที่ 9  
  ธันวาคม 2562 (หนา 129-140). ยะลา: คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  ยะลา. 

6.3   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด  
 (ไมม)ี 
6.3.1 สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรค  
6.3.2 ผลงานดานศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

  6.4   ผลงานวิชาการรับใชสังคมและไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด   
   (ไมมี) 
 
7. ประสบการณสอน 

 7.1 ระดับปริญญาตรี 7 ป 
ชื่อวิชา การจัดประสบการณทางปฐมวัยแบบบูรณาการ 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา งานครูปฐมวัย     3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การจัดกิจกรรมความฉลาดทางอารมณและ  3 (2-2-5) นก. 

          สังคมสําหรับเด็กปฐมวัย 
  
 7.2 ระดับปริญญาโท  
    ไมมี 
     

 

 

   

 
     ลงชื่อ..................................................เจาของประวัติ 
 

             (นางสาวเสาวลักษณ  สมวงษ) 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประจําหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

1.อาจารยประจําหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา 
2.ชื่อ - สกุล   นางกมลรัตน  คนองเดช 
3.ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 
4.สังกัด    คณะครุศาสตร 
5.ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษา 2538 
ปริญญาตรี วิทยาลัยครูยะลา ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 2529 
 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ) 

   6.1 งานวิจัย 
6.1.1 ผลงานแตงหรือเรียบเรียง (ไมมี) 
6.1.2   ตํารา หนังสือ (ไมมี) 
6.1.3   บทความทางวิชาการ  (ไมมี) 

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่ มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ  
6.2 ผลงานวิจัยและไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

             (ไมมี) 
            6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 

6.2.3 บทความวิจัยใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการบรรณาธิการ 
        ประเมินและตรวจสอบ 
        กมลรัตน คนองเดช, เสาวลักษณ สมวงษ และอาทิตยา วงศมณี. (2562). ผลการ 

  พัฒนาแหลงเรียนรูในสถานศึกษาที่มีตอทักษะวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  
  ในบริบทพหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต. ใน การประชุมวิชาการ 
  ระดับชาติและนานาชาติดานการสอนอิสลามศึกษาและการศกึษา วันที่ 9  
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  ธันวาคม 2562 (หนา 129-140). ยะลา: คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  ยะลา. 

6.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด (ไมมี) 
  6.3.1  สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรค  
  6.3.2  ผลงานดานศิลปะ 
  6.3.3  สารานุกรม 

 6.3.4  งานแปล 
6.4  ผลงานวิชาการรับใชสังคมและไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด )ไมมี(  

 
7. ประสบการณสอน  

7.1 ระดับปริญญาตรี 30 ป 
ชื่อวิชา ทักษะทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย  2 (1-2-3) นก.  

ชื่อวิชา ทักษะวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ประเมินพัฒนาการสําหรับเด็กปฐมวัย  3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การบริหารและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การวิจัยปฏิบัติการทางการศึกษาปฐมวัย  3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา สัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย   3 (2-2-5) นก. 

 
7.2 ระดับปริญญาโท  

       ไมมี 
 
 

 
 
     ลงชื่อ............................................เจาของประวัติ 
        (ผูชวยศาสตราจารยกมลรัตน  คนองเดช) 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประจําหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

1.อาจารยประจําหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา 
2.ชื่อ-สกุล   นางสาวอาทิตยา  วงศมณี 
3.ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
4.สังกัด    ครุศาสตร 
5.ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศษ.ม. ปฐมวัยศึกษา 2554 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ศษ.บ. ศิลปศึกษา 2552 

 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

       (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ) 
6.1.1 ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  )ไมมี(  
6.1.2   ตํารา หนังสือ  

    6.1.3   บทความทางวิชาการ  (ไมมี) 
6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่ มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ  
 

6.2  ผลงานวิจัยและไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ   

     (ไมม)ี 
6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 

)ไมมี(            
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการบรรณาธิการ 
   ประเมินและตรวจสอบ 
 กมลรัตน คนองเดช, เสาวลักษณ สมวงษ และอาทิตยา วงศมณี. (2562). ผลการ 

  พัฒนาแหลงเรียนรูในสถานศึกษาที่มีตอทักษะวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  
  ในบริบทพหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต. ใน การประชุมวิชาการ 
  ระดับชาติและนานาชาติดานการสอนอิสลามศึกษาและการศึกษา วันที่ 9  
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  ธันวาคม 2562 (หนา 129-140). ยะลา: คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  ยะลา. 

 
6.3   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด   
 (ไมมี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรค  
6.3.2 ผลงานดานศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

  6.4   ผลงานวิชาการรับใชสังคมและไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด   
   (ไมมี) 
7. ประสบการณสอน 

 7.1 ระดับปริญญาตรี 8 ป 
ชื่อวิชา สุขภาพอนามัยสําหรับมารดาและเด็ก  2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา การพัฒนาเด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ  2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา การเลนและสื่อสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย  2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา ทักษะวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา วัฒนธรรมและภูมิปญญาเพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3) นก. 

       
 7.2 ระดับปริญญาโท  
    ไมมี 
     

 

 

   
 

 
     ลงชื่อ..................................................เจาของประวัติ 
 

                (นางสาวอาทิตยา  วงศมณี) 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1.  อาจารยประจําหลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต   
    สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา 
2.  ชื่อ – สกุล นางสาวนุรฟตตรี หะยีดารียอ 
3.  ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
4.  สังกัด คณะครุศาสตร 
5.  ประวัติ  

5.1 ประวัติการศึกษา 
ระดับ

การศึกษา 
สถาบันท่ีสําเร็จการศกึษา คุณวุฒิ สาขาวิชา ปการศึกษา 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วท.ม.  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องคการ 

2559 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ศศ.บ. จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะ
แนว 

2552 

 
 6. ผลงานทางวิชาการ 5 ปยอนหลัง 

(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวธิีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ) 
6.1 ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไมมี) 

6.1.1 ผลงานแตงหรือเรียบเรียง 
6.1.2 ตํารา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ 

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
6.1.3.3 ใน Proceedings ของการประชุมที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 

6.2 ผลงานวิจัยและไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด  
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารวิชาการ (ไมมี) 
6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมนิและตรวจสอบ  
 (ไมมี) 
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
 ประเมินและตรวจสอบ 
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 นุรฟตตรี หะยีดารียอ และปนัดดา เรืองสงค. (2562). ความสมดุลระหวางชีวิตและการ 
    ทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมสาม 
    จังหวัดชายแดนภาคใต. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติดาน 
    การสอนอิสลามศึกษาและการศึกษา วันที่ 9 ธันวาคม 2562 (หนา 119- 
    128). ยะลา: คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
 

6.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด (ไมมี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรค  
6.3.2 ผลงานดานศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

6.4  ผลงานวิชาการรับใชสังคมและไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด (ไมมี) 
 

7. ประสบการณสอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 3 ป 

ชื่อวิชา จิตวิทยาสําหรับคร ู 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน 2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา ความเปนครู 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การพัฒนาทักษะการคิด 2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา ปรัชญาการศึกษา 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา สุขภาพจิต 2(1-2-3) นก. 

 
7.2 ระดับปริญญาโท 

    ไมมี 
 
 

 
(ลงชื่อ).........................................................เจาของประวัติ 

                                                                   (นางสาวนุรฟตตรี หะยีดารียอ) 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1.  อาจารยประจําหลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑติ  
    สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา 
2.  ชื่อ – สกุล นางสาวปนัดดา เรืองสงค 
3.  ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
4.  สังกัด คณะครุศาสตร 
5.  ประวัติ  

5.1 ประวัติการศึกษา 
ระดับ

การศึกษา 
สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา ปการศึกษา 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ศษ.ม. จิตวิทยา 2543 

ปริญญาตรี  วิทยาลัยครูยะลา ค.บ.  อุตสาหกรรมศิลป 2535 

 
 6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ) 
6.1 ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไมมี) 

6.1.1  ผลงานแตงหรือเรียบเรียง 
6.1.2  ตํารา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ 

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
6.1.3.3 ใน Proceedings ของการประชุมที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 

6.2 ผลงานวิจัยและไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด  
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารวิชาการ (ไมมี) 
6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
 ประเมินและตรวจสอบ 
 นุรฟตตรี หะยีดารียอ และปนัดดา เรืองสงค. (2562). ความสมดุลระหวางชีวิตและการ 
    ทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมสาม 
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    จังหวัดชายแดนภาคใต. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติดาน 
    การสอนอิสลามศึกษาและการศึกษา วันที่ 9 ธันวาคม 2562 (หนา 119- 
    128). ยะลา: คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

6.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด (ไมมี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรค  
6.3.2 ผลงานดานศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

6.4  ผลงานวิชาการรับใชสังคมและไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด (ไมมี) 
 

7. ประสบการณสอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 12 ป 

ชื่อวิชา จิตวิทยาสําหรับคร ู 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา จิตวิทยาการแนะแนว 2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การสงเสริมทักษะทางสังคม 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) นก. 

 
7.2 ระดับปริญญาโท 

  ไมมี 
 
 

 
(ลงชื่อ).........................................................เจาของประวัติ 

                                                   (นางสาวปนัดดา เรืองสงค) 
 

 
 

 

 


