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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ( 4 ปี )
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
: 25481791107472
ภาษาไทย
: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี)
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Education Program in Early Childhood Education
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย )
: ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
ชื่อย่อ (ไทย)
: ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (Early Childhood Education)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Early Childhood Education)
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ทางวิชาชีพ
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
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รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ ที่สามารถพูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยเป็น
อย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปี พ.ศ.2559
เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจำคณะ
ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะ/มหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
7. การขอรับการประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานหลักสูตร
มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ (Thai
Qualifications Register : TQR) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี
ภายในปีการศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
8.1 ครูสอนวิชาการศึกษาปฐมวัยในทุกสังกัด
8.2 นักวิชาการทางด้านการศึกษา
8.3 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
8.4 พนักงานบริษัทของในประเทศและต่างประเทศ (ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก)
8.5 ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา
หมายเหตุ องค์กรวิชาชีพอาจกำหนดเงื่อนไข คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพที่แตกต่างจาก
เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของบัณฑิตตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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9. ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลำดับ
ชื่อ – นามสกุล
ที่
1 นางสาววราภรณ์ แก้วแย้ม
2
3
4
5

เลขประจำตัว ตำแหน่งทาง
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ประชาชน
วิชาการ
37699002XXXXX
ผู้ช่วย
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศาสตราจารย์ ค.บ. (การอนุบาลศึกษา)
วิทยาลัยครูสวนดุสิต
นางสาวชนาธิป
บุบผามาศ 17099000XXXXX อาจารย์
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
นางสาวดวงพร สุขธิติพัฒน์ 31601002XXXXX อาจารย์
ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
นางสาวพรพรรณ เพ่งผล
37706006XXXXX อาจารย์
ศษ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
นางสาววิชชญา มณีชัย
15099001XXXXX อาจารย์
วท.ม. (จิตวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปรึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ค.บ. (จิตวิทยาและการ
แนะแนว)

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปีที่สำเร็จ
การศึกษา
2540
2528
2553
2549
2553
2546
2555
2549
2553
2549
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25602562) อยู่ในช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพทุนมนุ ษย์ของประเทศ โดย
พัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ หล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัด
ฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม
ส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของกำลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดีที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยง
ด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,
2560: 4) ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ (2561) มุ่งพัฒนาการศึกษา4.0 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้าง
นวัตกรรมของประเทศด้วยเหตุนี้สถาบัน อุดมศึกษาที่ผลิตบุคลากรวิชาชีพครูจำเป็นต้องพัฒนาเชิงรุก ด้วย
การผลิตบุคลากรให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นครู เพื่อให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพโดยเฉพาะในเรื่องการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ และความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจน
สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน สังคม และประเทศ
เด็กปฐมวัยหมายถึงเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 8 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่มีความสําคัญที่สุดในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย เนื่องจากสมองของเด็กมีการพัฒนาอย่างมากทําให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว (Curtis &
O’ Hagan, 2003) การพัฒนาสมองเด็กขึ้นกับการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเด็กปฐมวัยในแต่ละ
ด้านล้วนมีความสําคัญต่อชีวิตและความเป็นผู้ใหญ่ของเด็กในอนาคต เพราะประสบการณ์ในวัยเด็กเป็นสิ่งที่
มีอิทธิพลต่อความเป็นตัวตนของเด็ก (Levine & Munsch, 2011) ดังนั้น ในช่วงปฐมวัยจึงถือว่าเป็นช่วงที่
มีเวลาที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานสําหรับคุณภาพของบุคคลที่มีผลไปจนตลอดชีวิต (Allen &
Marotz, 2000) การพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อม
เพื่อพัฒนาคนไทยที่มีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตของประเทศชาติ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2553) เมื่อเด็กปฐมวัยกลุ่มนี้กลายเป็นประชากรในอนาคตที่พัฒนาประเทศในอีก 20 ปีข้างหน้า ความ
จําเป็นของการกําหนดทิศทางการพัฒนาทุนมนุษย์ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
จึงมีความหมายและความสําคัญในการที่จะนํามาพิจารณาเพื่อใช้ในการพัฒนาให้เด็กปฐมวัยในวันนี้ได้มี
ต้นทุนและศักยภาพตามที่ประเทศต้องการ การสร้างค่านิยมในการดำเนินชีวิตแบบวิถีพอเพียง จึงเป็นการ
สร้างทุน มนุษย์ในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เพราะความพอเพียงทำให้คนไม่โ ลภ เมื่อไม่โ ลภก็ไม่
เบียดเบียนผู้อื่น เมื่อไม่เบียดเบียนผู้อื่น ก็จะไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เมื่อไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ก็จะ
รู ้ จ ั ก แบ่ ง ปั น นำมาซึ ่ ง ความสงบสุข ในสั ง คม การพึ ่ ง พานานาประเทศก็น ้ อ ยลง ทำให้ เ ด็ ก ปฐมวัย
เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพในความพอเพียงและสามารถพัฒนาประเทศได้ตามวิถีไทยและวิถีโลกได้
ตามศักยภาพของแต่ละคน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
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สภาวการณ์ทางสังคมในศตวรรษที่ 21 กำลังขับเคลื่อนเข้าสู่โลกาภิวัตน์อย่างสมบูรณ์ แบบ
การดำรงชีวิตของมนุษย์จำเป็นต้องเชื่อมโยงและเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและมองเห็นถึง
ความต่างทางวัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้ หลักสูตรภาษาไทยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ส่งผลกระทบต่อ
สังคมไทยและสังคมโลกในทุกมิติ จึงได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาด้านภาษาไทยที่มีคุณภาพ เป็นแหล่ง
ค้นคว้าและวิจัย และถ่ายทอดความรู้ตามหลักประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์
วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม โดยกำหนดเป็นรายวิชาไว้ในหลักสูตร
เด็กปฐมวัย เป็นวัย เริ่มต้นของชีวิตจึงถือว่าเป็นช่วงที่มีเวลาที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในการ
วางรากฐานสําหรับคุณภาพของบุคคลที่มีผลไปจนตลอดชีวิต (Allen & Marotz, 2000) การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยจึงเป็นเรื่องที่มี ความสําคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาคนไทยที่มีคุณภาพ
การลดปัญหาความรุนแรงในโรงรียนและครอบครัวเป็นการลดการก่อตัวการใช้ความรุนแรงของเด็กปฐมวัย
ตั้งแต่เรื่มต้น เพื่อให้เด็กเหล่านี้เจริญเติบโตเป็นบุคคลที่ไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา ส่งผลให้
สังคมไทยในอนาคตมีความสงบสุขปลอดความรุนแรงในสังคม เกิดความมั่นคงในสังคม
การผลิตครูปฐมวัยและเด็กปฐมวัยที่มีความเข้าใจเรื่องประสิทธิภาพของการสื่อสารเชิงบวกและ
การรู้จักวิธีการแก้ปัญหาแบบสันติวิธีจะช่วยสร้างสัมพันธภาพทางบวกระหว่างเด็กกับเด็ก เด็กกับครู และ
เด็กกับครอบครัว เพื่อสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นในหน่วยงานเล็กๆ ของสังคม เพื่อช่วยลดความรุนแรง
ในสังคมไทยในอนาคตได้อีกทางหนึ่ง
นอกจากนั้นในปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จะเห็นได้จากมี การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีมาใช้แรงงานคน ในด้าน
สังคมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงด้านการเพิ่มประชากรลดลง มีเด็กปฐมวัยลดลงมากทั้งด้านจำนวนและคุณภาพ
ผู้ปกครองมีเวลาในการอบรมเลี้ยงดูเด็กลดลง จากการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยมีสมรรถนะทางสติปญ
ั ญา
และการคิดลดลง ส่วนทางด้านวั ฒนธรรมนั้น สังคมไทยมีการรับวัฒนธรรมต่างชาติมากขึ้นจากสภาพ
สังคมไร้พรมแดน การพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงต้องมีการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็นพลเมืองและพลโลกที่
ดีที่มีจุดเน้นในการเสริมสร้างวินัย การมีพัฒนาการสมวัย การมีสุขภาวะที่ดี การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
มีทักษะชีวิต มีอัตลักษณ์ความเป็นไทย และทักษะในศตวรรษที่ 21 เจริญเติบโตเป็นกำลังของชาติใน
อนาคต
11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ
ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดย
ปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมีคุณธรรมเข้า
สู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้าของครูโดยใช้การ
ประเมินเชิงประจักษ์ที่อิงขีด ความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบ
การศึกษาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครูในด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
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ศึกษาในด้านหลักสูตรและการเรีย นการสอนให้ก้าวหน้าและก้าวไกลเพื่อนำประเทศไทยไปสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ
สังคม ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และภาษา เป็นต้น
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จุดเน้นในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) มุ่งพัฒนาการศึกษา
4.0 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างนวัตกรรมของประเทศ ผลกระทบนี้ทำให้การพัฒนาหลักสูตรมุ่งเน้นผลิตครู
ในมิติใหม่ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ ให้มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง
ใฝ่รู้ เป็นครูดี ครูเก่ง มีความรู้ และใฝ่รู้ มีทักษะสร้างนวัตกรรม มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์วิชาชีพ
มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมและเป็นผู้มีจริยธรรมประพฤติปฎิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิช าชีพ
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่ นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะ
ทางการศึกษาที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความรอบรู้และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ
ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จะเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษา เพื่อให้มีครูที่มีศักยภาพที่จะพัฒนา
เด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวและเพื่อให้สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครู โดยเน้ น การพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ให้ ม ี ศ ั ก ยภาพในการจั ด การเรี ย นการสอนตั ้ ง แต่ ข ั ้ น พื้ นฐาน มี
ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทั้งทางด้านสังคม ธุรกิจและศิลปวัฒนธรรม
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เพื ่ อ สนั บ สนุ น ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาชั ้ น นำและพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
12.2.1 แสวงหาความจริงเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การ
ผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
12.2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ
12.2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
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13.1 หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะอื่นๆ มีดังนี้
13.1.1 หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั ่ ว ไป เปิ ด สอนโดยคณะครุ ศ าสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะพยาบาลศาสตร์
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา และกลุ่มวิชาชีพครู เปิดสอนโดยคณะ
ครุศาสตร์
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร นักศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้
13.3 การบริหารจัดการ
บริหารจัดการโดยมีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานกลางในการทำหน้าที่
ประสานงานกับคณะต่างๆ ในการเปิดรายวิชาและจัดอาจารย์ผู้สอน สำหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชา
เลือกเสรี ทั้งนี้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ทำหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร
และการเรียนการสอน วางแผนการดำเนินงาน จัดทำแผนการเรียนการสอน จัดทำเกณฑ์มาตรฐานการ
สอบวัดผล การประกันคุณภาพการศึกษาและดำเนินการอื่น ๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 และตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งผลิตครูปฐมวัยให้มีความรู้คู่คุณธรรม นำองค์ความรู้ ทักษะ เจตคติ และนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศยุค 4.0 ไปบูรณาการการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในท้องถิ่น
1.2 ความสำคัญ
ปัจ จุบ ันอาชีพครูป ฐมวัยถือว่ามีความสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะครูปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีมีบทบาทในการอบรมดูแลเด็กนับตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี โดยการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมเต็มศักยภาพครบทุกด้าน เพื่อให้เติบโตขึ้น
เป็นพลเมืองที่ดีของท้องถิ่นและมีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป ดังนั้นครูปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีจึงจำเป็นต้องมีความสามารถบูรณาการศาสตร์ความรู้ควบคู่คุณธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นได้
อีกทั้งมีทักษะและศรัทธาในวิชาชีพครูปฐมวัย
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
1.3.1 เป็น ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวั ย
สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางการศึกษาปฐมวัยในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ
1.3.2 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนการสอน และ
การพัฒนาหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งจะส่งผลให้ครูปฐมวัยมีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ
1.3.3 เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อ
วิชาการและวิชาชีพครูปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู
1.3.4 เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกต์ความเข้าใจในทฤษฎี
และระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่ในวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต
1.3.5 มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพครูปฐมวัยให้มีความก้าวหน้าเป็น
ผู้นำทางวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูปฐมวัยได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. แผนปรับปรุงหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต ให้มีมาตรฐาน
ไม่ต่ำกว่าที่ สกอ. และคุรุสภา
กำหนด

กลยุทธ์
1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน
จากแผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติและมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ของบุคลากรทางการศึกษา
2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ำเสมอ
2. แผนปรับปรุงหลักสูตร
1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
สังคม และวิชาการอย่าง
การศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับ สม่ำเสมอ
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจ การเมืองและ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
2. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร

1. รายงานความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต
2. แผนปรับปรุงหลักสูตรที่
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ทาง สังคมเศรษฐกิจ การเมือง
และความก้าวหน้าทางวิชาการ
ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายในและภายนอก
3. แผนพัฒนาบุคลากรด้านการ 1. สนับสนุนบุคลากรด้านการ
1. ปริมาณงานบริการวิชาการ
เรียนการสอนและบริการวิชาการ เรียนการสอนให้ทำงานบริการแก่ ต่อบุคลากรด้านการเรียนการ
ให้มีความรู้ สมรรถนะและเจตคติ องค์กรภายนอก
สอนในหลักสูตร
ที่ทันสมัย และเหมาะสมตาม
2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ 2. ความพึงพอใจของผู้เรียน
มาตรฐานและจรรยาบรรณของ ของบุคลากรด้านการเรียน การ ต่อประสิทธิภาพการจัดการ
วิชาชีพ
สอนให้มีนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึกษาในระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาค
การศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้อาจจะมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้ โดยมี
ระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตที่มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ ซึ่งข้อกำหนดต่างๆ ให้
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553
(ภาคผนวก ช)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา
1) ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่
1 ภาคการศึกษา 2562
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน มกราคม – พฤษภาคม
2) สำเร็จการศึกษาได้ ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ และให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 16
ปีการศึกษา
2.1.2 การลงทะเบียนเรียน
1) จำนวนหน่วยกิตการลงทะเบียนเรียน
ให้นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา
ปกติ และไม่เกิน 9 หน่วยกิต สำหรับการศึกษาภาคฤดูร้อน และเป็นไปตามข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 (ภาคผนวก ช)
2.1.3 การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2553 (ภาคผนวก ช)
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึ กษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.25 หรือตามดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
2.2.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 (ภาคผนวก ช)
2.2.3 ผ่านการประเมินความรู้พื้นฐาน ผ่านเกณฑ์การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพครู และ
ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินคุณลักษณะความเป็นครู หรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กำหนดเพิ่มเติม
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 ปัญหาพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากฐานะทางครอบครัวยากจน ทำให้ขาด
แคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ
2.3.2 ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาสู่ระดับอุดมศึกษา
2.3.3 ปัญหาการปรับตัวในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และมีการพัฒนาบุคลิกภาพให้
เหมาะสมกับความเป็นครูปฐมวัย เช่น ด้านการแต่งกาย อารมณ์/จิตใจ มารยาท และการใช้ภาษาสื่อสาร
เป็นต้น
2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอสนับสนุนทุนการศึกษา และสนับสนุนการกู้ยืมเงิน
เพื่อการศึกษา ส่งเสริมการหางานทำระหว่างเรียน และการสร้างผลงานเพื่อหาทุนการศึกษา
2.4.2 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับอุดมศึกษา และ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำทางด้านส่วนตัวและด้านวิชาการแก่นักศึกษา
2.4.3 จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและอบรมพัฒนาความเป็นครูด้านการศึกษาปฐมวัย
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
ชั้นปีที่
2562
2563
2564
2565
2566
ชั้นปีที่ 1
60
60
60
60
60
ชั้นปีที่ 2
0
60
60
60
60
ชั้นปีที่ 3
0
0
60
60
60
ชั้นปีที่ 4
0
0
0
60
60
รวม
60
120
180
240
240
จำนวนที่คาดว่า
0
0
0
60
60
จะสำเร็จการศึกษา
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ

2562
1,200,000

ปีงบประมาณ
2563
2564
2565
2,400,000 3,600,000 4,800,000

ค่าบำรุงการศึกษา/
ค่าลงทะเบียน (เหมาจ่าย)
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
72,000
144,000
เงินเดือน
1,860,000 1,908,000
รวมรายรับ
3,132,000 4,452,000
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดำเนินการ
เงินเดือน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จำนวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวที่ใช้ในการผลิต
นักศึกษาตามหลักสูตรนี้

2562
1,860,000
30,000
50,000
70,000
2,010,000

2563

2566
4,800,000

216,000
288,000
288,000
1,969,000 2,041,000 2,041,000
5,785,000 7,129,000 7,129,000
ปีงบประมาณ
2564

2565

1,908,000 1,969,000 2,041,000
45,000
60,000
80,000
100,000 150,000 200,000
100,000 150,000 200,000
2,153,000 2,329,000 2,521,000

2566
2,041,000
80,000
200,000
200,000
2,521,000

70,000 120,000 150,000 200,000 200,000
70,000 120,000 150,000 200,000 200,000
2,080,000 2,273,000 2,479,000 2,721,000 2,721,000
60
120
180
240
240
(ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษา จำนวน 19,680 บาท/คน/ปี)

2.7 ระบบการศึกษา
 จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลอินเตอร์เน็ต
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 อื่นๆ ระบุ.....................................................................................
หมายเหตุ
1) บางรายวิชาในหลักสูตรมีสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ และ
2) บางรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning (PBL) โดยใช้
แนวปฏิบัติการกำหนดหน่วยกิตเช่นเดียวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา
การเทีย บโอนหน่ว ยกิ ตและรายวิช าระหว่ างหลั กสู ตรในสถาบัน ฯ ให้เป็นไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 (ภาคผนวก ช)

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1) กลุ่มวิชาชีพครู
2.1.1) วิชาชีพครู
2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2.2) กลุ่มวิชาเอก
2.2.1) วิชาเอกบังคับ
2.2.2) วิชาเอกเลือก
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
3.1.3 รายวิชา

133 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
บังคับเรียน
บังคับเรียน
ไม่น้อยกว่า
บังคับเรียน
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

30
12
3
3
12
97
37
22
15
60
40
20
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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รหัสวิชา
2220200

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Non-Credit
Basic English

2220201
2220202
2220203
2220510
2220520
2220530

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English for Daily Life
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป
English for General Situations
ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
English for Workplace
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
Thai for Specific Purposes
ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์
Thai for Critical thinking

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

หมายเหตุ
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้นักศึกษาเลือกเรียนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
และเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร วิชาอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2) หรือกรณีที่หลักสูตร มี มคอ.1 หรือมาตรฐานของสาขาวิชา ให้เลือกกลุ่มวิชาภาษาและการ
สื่อสารเป็นไปตามเงื่อนไขของวิชาชีพนั้นๆ
3) ทั้งนี้ในกรณีข้อ 1) และ 2) ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตตลอด
หลักสูตร
4) รายวิชา 2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR ทีร่ ะดับ A2 และ
รายวิชา 2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตาม
กรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2+ และ
รายวิชา 2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษ
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1 และ
รายวิชา 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษ
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1+
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5) หลั ก การจั ด การเรี ย นการสอนหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั ่ ว ไป (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2562)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบกำหนด
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning: PBL) หรือ Project Based
โดยกำหนดหน่วยกิตและให้มีการจัดชั่วโมงการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติควบคู่กับการ
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบการสอนออนไลน์และเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย
วิธีการกำหนดหน่วยกิต ชั่วโมงบรรยายและชั่วโมงปฏิบัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและ
หลักสูตรอื่นๆ ที่ใช้แนวปฏิบัติการกำหนดจำนวนหน่วยกิตในทำนองเดียวกันนี้ ดังนี้
3(1-2-6) หมายถึง จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
1 บรรยาย/ทฤษฏี = 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิตและให้มี
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจำนวน 4 เท่าของชั่วโมงบรรยาย/ทฤษฏี
1-2 ฝึกทดลอง/ปฏิบัติ = 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิตและให้มี
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจำนวน 1 เท่าของชั่วโมงฝึกทดลอง/ปฏิบัติ
จำนวนชั่วโมงในวงเล็บเมื่อรวมกันจะเป็น 3 เท่าของจำนวนหน่วยกิต
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิชา
2810310
2221310
2310010
รหัสวิชา
3310810

ชื่อวิชา
นันทนาการในชีวิตประจำวัน
Recreation In Daily Life
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
3(1-2-6)
Ethics and Social Responsibility
ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต
3(1-2-6)
Life skills and personal development in a dynamic world
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
จิตวิทยาการสื่อสาร
3(1-2-6)
Communication Psychology
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

รหัสวิชา
2221210
2310020
2310030

ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(1-2-6)

ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(1-2-6)

ชื่อวิชา
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
King Wisdom for Local Development
เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ
Phetchaburi Studyfor Entrepreneur
สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน

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

15

2310410
2340310
3211110
3330010
3330020
3330030
3330110
3003110

รหัสวิชา
1810310
4400010
4410110
4420310
รหัสวิชา
4430110
4430120

Thai Society and the Current ASEAN Community
พลเมืองที่เข้มแข็ง
Potency Citizen
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
Basic Knowledge of Laws
การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
Digital Media Production and Media Literacy
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
Economics in Daily Life
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
Modern Entrepreneur
ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
Leadership and Teamwork
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
Basic E-Commerce
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
21st Century Skills for Living and Occupations

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

1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
3(1–2–6)
Sports for Health Development
โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(1-2-6)
World, Science and Technology
สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว
3(1-2-6)
Environment and Green Technology
เคมีในชีวิตประจำวัน
3(1-2-6)
Chemistry in Daily Life
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจ
3(1-2-6)
Mathematics for Business
การคิดและการตัดสินใจ
3(1-2-6)
Thinking and Decision Making
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4520110
4520120
4830110
5600010
6510410
6530410
6840110
7440110
7003120
8710010

รหัสวิชา
1011103
1063402
1052503
1022204

การทำอาหารไทยและอาหารนานาชาติ
Thai cooking and International cooking
ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
Dessert and Beverage for Business
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ
Conservation Biology and Plants
เกษตรในชีวิตประจำวัน
Agriculture in Daily Life
พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน
Renewable Energy and Energy Saving
การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Innovation Creative for local development
จิตสำนึกและวินัยจราจร
Conscious mind and Traffic Discipline
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต
Computer Skills in Dynamic World
ทักษะการคิด
Thinking Skills
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health

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

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต
2.1.1) วิชาชีพครู
บังคับเรียน 22 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่
2(1-2-3)
Teacher for Modern Society
ปรัชญาการศึกษา
2(1-2-3)
Education philosophy
จิตวิทยาขั้นสูงเพื่อการเรียนรู้ และการพัฒนาชีวิต
2(1-2-3)
Advancing Psychology for Learning and Improve Lives
ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครูในศตวรรษ 21
2(1-2-3)
Language and Culture for Teachers in 21st century
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รหัสวิชา
1022203
1033305
1023305
1043406
1043407
1004901

รหัสวิชา
1001803
1002804
1003805
1004806
1004807

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2(1-2-3)
Competency Based Curriculum Development
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
3(1-2-6)
Innovation and Technology Digital for Education
การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
3(2-2-5)
Competency based Instructional
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
2(1-2-3)
Competency Based Learning Measurement and Evaluation
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3(2-2-5)
Research and Development in Innovation and Learning
คุรุนิพนธ์
1(0-2-1)
Self-Development Report
2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา บังคับเรียน 15 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
1(90)
Practicum in Profession of Teaching 1
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
1(90)
Practicum in Profession of Teaching 2
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3
1(90)
Practicum in Profession of Teaching 3
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(540)
Internship 1
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(540)
Internship 2
2.2) กลุ่มวิชาเอก
2.2.1) วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา
1071101
1071102

ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
บังคับเรียน 40 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Brain and Learning for Early Childhood
การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Rearing and Learning Enhancing for Early Childhood
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1071103
1071201

รหัสวิชา
1071203

1072102
1072203

1073102
1073201
1073202

1073203

1073701
1073901

1073902

การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Health and Safety Development for Early Childhood
การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Physical Readiness Enhancing Activities Management for Early Childhood
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การจัดกิจกรรมทักษะความฉลาดทางอารมณ์และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Emotional and Social Intelligence Skills Activities Management
for Early Childhood
ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย
3(2-2-5)
English for Early Childhood Teachers
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
Learning Experience Management of Integrate Early Childhood
Education for Children Under 3 Years Old
การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Science and Mathematic Activitie Management for Early Childhood
การจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
3(2-2-5)
Experience Management for Specific Target Groups to Enhance Learning
การมีส่วนร่วมของครอบครัว สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สถานศึกษา
3(2-2-5)
และชุมชนระดับการศึกษาปฐมวัย
Participation of Family, The Public Health Department ,
School and Community of Early Childhood Education
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี
Learning Experience Management of Integrete Early Childhood
Education for Children 3-6 Years Old
การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย
2(1-2-3)
Early Childhood School Administration
สัมมนาปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในอนาคต
2(1-2-3)
Seminar of Issues and Trend for Early Childhood Education
Development in The Future
การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรม
3(2-2-5)
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Extension of Knowledge for Innovation Development
2.2.2) วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Language and Communication Activities Management for Early Childhood
ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Rhythm and Movement for Early Childhood
การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
Art Activity Management for Early Childhood Education
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
สื่อและของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Materials and Toys for Early Childhood
วรรณกรรมและนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Literature and Story for Early Childhood
กระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Learning Processes for Early Childhood
การวัดและการประเมินเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Early Childhood Assessment

รหัสวิชา
1071202
1072103
1072104
รหัสวิชา
1072201
1072202
1073301
1073601

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยไม่ซํ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
สำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมวดวิชา

2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

หน่วย ทฤษฎี ปฏิบัติ
กิต
-

-

-

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
-

20

ศึกษาทั่วไป

----------- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
----------- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1011103 ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)
หมวดวิชาเอก 1071101 สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็ก
(วิชาเอกบังคับ)
ปฐมวัย
1071102 การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการ
เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
1071103 การพัฒนาสุขภาวะและความ
ปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย
รวม

3
3
2

1
1
1

2
2
2

6
6
3

3

2

2

5

3

2

2

5

3

2

2

5

17

9

12

30

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 21

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)

2220201
----------1063402
1052503

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ปรัชญาการศึกษา
จิตวิทยาขั้นสูงเพื่อการเรียนรู้ และ
การพัฒนาชีวิต
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อม
ทางด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย
การจัดกิจกรรมทักษะความฉลาด
ทางอารมณ์และสังคมสำหรับเด็ก
ปฐมวัย
การจัดกิจกรรมทางภาษาและการ
สื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย

หมวดวิชาเอก
(วิชาเอกบังคับ)

1001803
1071201
1071203

หมวดวิชาเอก 1071202
(วิชาเอกเลือก)

หน่วย ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
กิต
ตนเอง
3
1
2
6
3
1
2
6
2
1
2
3
2
1
2
3
1
3

2

90
2

5

3

2

2

5

3

2

2

5

21

รวม

20

10

14

33

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 24

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)
หมวดวิชาเอก

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป
----------- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1022204 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครูใน
ศตวรรษ 21
1002804 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
1072102 ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย

หน่วย ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
กิต
ตนเอง
3
1
2
6
3
1
2
6
2
1
2
3
1
3

2

90
2

5

22

(วิชาเอกบังคับ) 1072203 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ
บูรณาการการศึกษาปฐมวัย สำหรับ
เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
หมวดวิชาเอก 1072103 ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหว
(วิชาเอกเลือก)
สำหรับเด็กปฐมวัย
1072104 การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับ
การศึกษาปฐมวัย
รวม

3

2

2

5

3

2

2

5

3

2

2

5

21

11

14

33

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 25

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมวดวิชา

2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

หน่วย ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
กิต
ตนเอง
3
1
2
6

23

ศึกษาทั่วไป ------------ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชา
1022203 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)
หมวดวิชาเอก 1073102 การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และ
(วิชาเอกบังคับ)
คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
1073201 การจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้สำหรับเด็กกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ
หมวดวิชาเอก 1072201 สื่อและของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
(วิชาเอกเลือก) 1072202 วรรณกรรมและนิทานสำหรับเด็ก
ปฐมวัย
1073601 การวัดและการประเมินเด็กปฐมวัย
รวม

3
2

1
1

2
2

6
3

3

2

2

5

3

2

2

5

3
3

2
2

2
2

5
5

2
22

1
12

2
16

3
38

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 28

24

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)

----------- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
----------- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1033305 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา
1023305 การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
1043406 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ
หมวดวิชาเอก 1073202 การมีส่วนร่วมของครอบครัว สถาน
(วิชาเอกบังคับ)
พัฒนาเด็กปฐมวัย สถานศึกษาและ
ชุมชนระดับการศึกษาปฐมวัย
1073203 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ
บูรณาการ การศึกษาปฐมวัยสำหรับ
เด็กอายุ 3-6 ปี
1073701 การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย
รวม

หน่วย ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
กิต
ตนเอง
3
1
2
6
3
1
2
6
3
1
2
6
3
2

2
1

2
2

5
3

3

2

2

5

3

2

2

5

2

1

2

3

22

11

16

39

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 27
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ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1043407 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้
1004901 คุรุนิพนธ์
1003805 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3
หมวดวิชาเอก 1073901 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มในการ
(วิชาเอกบังคับ)
พัฒนาการศึกษาปฐมวัยในอนาคต
1073902 การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนา
นวัตกรรม
หมวดวิชาเอก 1073301 กระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็ก
(วิชาเอกเลือก)
ปฐมวัย
หมวดวิชา
------------ วิชาเลือกเสรี
เลือกเสรี
------------ วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วย ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
กิต
ตนเอง
3
2
2
5
1
1
2

0

1

1

2
90
2

3

2

2

5

3

2

2

5

3
3
16

2
2
9

2
2
12

5
5
24

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 21

3

26

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)

1004806 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

หน่วย ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
กิต
ตนเอง
6
0
540
0

ชั่วโมงเรียน/ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 540

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)

1004807 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

หน่วย ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
กิต
ตนเอง
6
0
540
0

ชั่วโมงเรียน/ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 540

27

* รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
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3.2 ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร
ลำดับ
ที่

ชื่อ – นามสกุล

1 นางสาววราภรณ์ แก้วแย้ม

เลขประจำตัว
ประชาชน

ตำแหน่ง
วิชาการ

37699002XXXXX

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

ผู้ช่วย
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
ศาสตราจารย์
ค.บ. (การอนุบาลศึกษา)
2 นางสาวชนาธิป บุบผามาศ 17099000XXXXX อาจารย์
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)

3 นางสาวดวงพร สุขธิติพัฒน์ 31601002XXXXX

4 นางสาวพรพรรณ เพ่งผล

5 นางสาววิชชญา มณีชัย

37706006XXXXX

15099001XXXXX

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

สำเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยครูสวนดุสิต
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต
ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
ศษ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
วท.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี พ.ศ. ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปี)
ที่จบ 2562 2563 2564 2565
2540

36

36

36

36

2528
2553

36

36

36

36

2553

36

36

36

36

2546
2555

36

36

36

36

36

36

36

36

2549

2549
2553
2549

29

ค.บ. (จิตวิทยาและการแนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
แนว)
เชียงใหม่
หมายเหตุ : ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร (ภาคผนวก ง)
3.2.2 อาจารย์ประจำ
ลำดับ
ที่

ชื่อ –
นามสกุล

ตำแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ สาขา
วิชาเอก

สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.
จากสถาบัน
ทีจ่ บ

1

นายปัญญา
ทองนิล

ผู้ช่วย ปร.ด. (หลักสูตรและ
ศาสตรา การสอน)
จารย์ ศษ.ม.(หลักสูตรและ
การสอน)
ค.บ. (เกษตรศาสตร์)

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
วิทยาลัยครู
เพชรบุรี

2

นางสาว
สุกัญญรัตน์
คงงาม

อาจารย์ ค.ด. (การวัดและ
จุฬาลงกรณ์
ประเมินผล
มหาวิทยาลัย
การศึกษา)
ค.ม. (วิจัยการศึกษา)

ผลงานทางวิชาการ

2553 ฐิติพรรณ บรรลือทรัพย์, ปัญญา ทองนิล,
กาญจนา บุญส่ง. (2561). การบริหารจัด
2537 การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่นของโรงเรียน สังกัดองค์กร
2530 ปกครอง ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี.
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ท่าเรือน้ำลึกทวายกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ต่อการเปลี่ยนแปลงกาญจนบุรี” วันที่ 7
กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี
2553 ยุพิน โกณฑา, สุกัญญรัตน์ คงงาม, ณัฐ
กานต์ ภาคพรต, อภิชาติ เลหะนันท์ และ
หทัยทิพย์ สีส่วน. (2559). ผลการส่งเสริม
2540 ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครู

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปี)
2562 2563 2564 2565
30

30

30

30

30

30

30

30

30

ค.บ. (การ
ประถมศึกษา)

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยครู
นครสวรรค์

ด้วยกระบวนการไฮบริดโค้ชชิ่ง ภายใต้
2532 โครงการนาร่องคูปองพัฒนาครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี .เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ราช
ภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้ง
ที่ 6. หน้า 1408-1414.

3.2.2 อาจารย์ประจำ (ต่อ)
ลำดับ
ที่

ชื่อ –
นามสกุล

3

นางสาวยุพิน
โกณฑา

ตำแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ สาขา
วิชาเอก

อาจารย์ กศ.ม. (การวัดผล
การศึกษา)
กศ.บ. (การวัดผล
การศึกษา)

สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.
จากสถาบัน
ทีจ่ บ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ผลงานทางวิชาการ

2542 ยุพิน โกณฑา, สุกัญญรัตน์ คงงาม, ณัฐ
กานต์ ภาคพรต, อภิชาติ เลหะนันท์ และ
หทัยทิพย์ สีส่วน. (2559). ผลการส่งเสริม
2534 ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครู
ด้วยกระบวนการไฮบริดโค้ชชิ่ง ภายใต้
โครงการนาร่องคูปองพัฒนาครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี .เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ราช
ภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้ง
ที่ 6. หน้า 1408-1414.

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปี)
2562 2563 2564 2565
30

30

30

30

31

4

นายธนกฤต
ทองคล้ำ

ผู้ช่วย ศษ.ม. (เทคโนโลยี
ศาสตรา การศึกษา)
จารย์ ค.บ. (เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
การศึกษา)

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
วิทยาลัยครู
เพชรบุรี

2534 วิชชญา มณีชัย, ณัฐกานต์ ภาคพรต, ธนกฤต
ทองคล้ำ, สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์ และฐิติ
2526 รัตน์ คล่องดี. (2560). การดูแลผู้สูงอายุ
แบบองค์รวมโดยใช้กิจกรรมบูรณาการของ
สมาชิกในครอบครัวในองค์การบริหารส่วน
ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี.
โครงการวิจัยทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี.

30

30

30

30

3.2.2 อาจารย์ประจำ (ต่อ)
ลำดับ
ที่
5

ชื่อ –
นามสกุล
นางมณฑา
จำปาเหลือง

ตำแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ สาขา
วิชาเอก

ผู้ช่วย กศ.ด. (บริหาร
ศาสตรา การศึกษา)
จารย์ กศ.ม. (บริหาร
การศึกษา)
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์
ชีววิทยา)

สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.
จากสถาบัน
ทีจ่ บ
มหาวิทยาลัย
บูรพา
มหาวิทยาลัย
บูรพา
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ผลงานทางวิชาการ

2550 มณฑา จำปาเหลือง, อรุณรัตน์ ชินวรณ์,
พนัส ชัยรัมย์. (2559). การวิจัย
2546 กระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยด้านการ
คิดเชิงเหตุผลด้วยเอกสารประกอบการ
2530 สอนประเภทแบบฝึก ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ งาน

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปี)
2562 2563 2564 2565
30

30

30

30

32

6

นายอภิชาติ
เลนะนันท์

อาจารย์ กศ.ด. (บริหาร
การศึกษา)
กศ.ม. (บริหาร
การศึกษา)
ค.บ. (พลศึกษา)

มหาวิทยาลัย
บูรพา
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
วิทยาลัยครู
หมู่บ้านจอมบึง

ประชุมวิชาการราชภัฏเพชรบุรีวิชาการ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี 2559.
2552 อภิชาติ เลนะนันท์, ศุภรัสมิ์ ศิรพุทธิพันธ์,
กาญจนา สังข์ผาด, ไพเราะ สุดสงวน. (2562).
2543 การน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่
การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการแยก
2531 ขยะของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล ตำบลกระดังงา จังหวัด
สมุทรสงคราม การประชุมวิชาการระดับชาติ
งานประชุมวิชาการราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย 2562.

30

30

30

30

3.2.2 อาจารย์ประจำ (ต่อ)
ลำดับ
ที่
7

ชื่อ –
นามสกุล
นางสาว
สุกัญญา
แพงโสม

ตำแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ สาขา
วิชาเอก

ผู้ช่วย กศ.ม. (เทคโนโลยี
ศาสตรา การศึกษา)
จารย์ กศ.บ. (เทคโนโลยี
การศึกษา)

สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.
จากสถาบัน
ทีจ่ บ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ผลงานทางวิชาการ

2553 สุกัญญา แพงโสม. (2558). การใช้กิจกรรม
ภาพเล่าเรื่องท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี
2530 เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราช

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปี)
2562 2563 2564 2565
30

30

30

30

33

8

นางศุภรัสมิ์
ศิรพุทธิพันธ์

9

นางสาว
พีชาณิกา
เพชรสังข์

อาจารย์ ศษ.ม. (จิตวิทยาครู
การศึกษาพิเศษ)
ค.บ. (การศึกษา
ปฐมวัย)

มหาวิทยาลัย
รามคำแหง
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลำปาง

2550

อาจารย์ ค.ม. (การศึกษา
คณิตศาสตร์)
ค.บ. (มัธยมศึกษา
วิทยาศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2557

2542

2555

ภัฏเพชรบุรี. เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี.
ศุภรัสมิ์ ศิรพุทธิพันธ์, อภิชาติ เลนะนันท์,
กาญจนา สังข์ผาด, ไพเราะ สุดสงวน. (2562).
การเสริมสร้างการมีระเบียบวินัยของเด็ก
ปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมการละเล่น
พื้นบ้านไทย.การประชุมวิชาการระดับชาติ
งานประชุมวิชาการราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย 2562.
ยุพิน ยืนยง, พีชาณิกา เพชรสังข์, กฤษฎา
วรพิน, อัญชนา เถาว์ชาลี. (2562). การ
พัฒนาคู่มือการใช้มุมประสบการณ์ในห้อง
เรียนเพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัยของ
เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี. วารสารวิชาการ

30

30

30

30

30

30

30

30

3.2.2 อาจารย์ประจำ (ต่อ)
ลำดับ
ที่

ชื่อ –
นามสกุล

ตำแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ สาขา
วิชาเอก

สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.
จากสถาบัน
ทีจ่ บ

ผลงานทางวิชาการ

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปี)
2562 2563 2564 2565

34

10 นางสาว
ณัฐกานต์
ภาคพรต

11 นายบุญทิพย์
แป้นทอง

12 นางสาวยุพิน
ยืนยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. ปีที่ 9 ฉบับที่
1 มกราคม - เมษายน 2562
อาจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย
2557 ณัฐกานต์ ภาคพรต และหทัยรัตน์ ศรี
สารสนเทศและการ เทคโนโลยีพระ
สวัสดิ์) .2562. การพัฒนาสื่อการเรียนการ
สื่อสารทาง
จอมเกล้าพระ
สอนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อ
การศึกษา)
นครเหนือ
พัฒนาการเรียนรู้. วารสารวิชาการ
ศษ.ม. (เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียง 2545 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่
ทางการศึกษา)
ใหม่
1 มกราคม-เมษายน 2562.
ศษ.บ.
มหาวิทยาลัยเชียง 2542
(อุตสาหกรรม)
ใหม่
อาจารย์ ศศ.ม. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัย
2548 ธำรงค์ บุญพรหม, คมชนัญ โวหาร, บุญทิพย์
เกษตรศาสตร์
แป้นทอง, (2562). ความต้องการจำเป็นใน
ค.บ. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัย
2538 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายผ่านกิจกรรม
ราชภัฏกาญจนบุรี
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้. วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 9(1).
อาจารย์ ปร.ด (หลักสูตรและ มหาวิทยาลัย
2553 ยุพิน ยืนยง. (2559). การพัฒนาแผนการ
การสอน)
ศิลปากร
นิเทศแบบให้คำปรึกษาแนะนำ สำหรับ
ศษ.ม. (หลักสูตรและ มหาวิทยาลัย
2549 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
การนิเทศ)
ศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

35

3.2.2 อาจารย์ประจำ (ต่อ)
ลำดับ
ที่

ชื่อ –
นามสกุล

13 นายกฤษฎา
วรพิน

14 นายณฐกร
ดวงพระเกษ

ตำแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ สาขา
วิชาเอก

สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.
จากสถาบัน
ทีจ่ บ

ผลงานทางวิชาการ

ค.บ. (วิชาเอก การ
วัดผลการศึกษา วิชา
โท คอมพิวเตอร์)
อาจารย์ ค.ด. (หลักสูตรและ
การสอน)
ค.ม. (การศึกษา
คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์
บริสุทธิ์)

สถาบันราชภัฏ
นครปฐม

2540 ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 6. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี, จังหวัดเพชรบุรี.

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

อาจารย์ ปร.ด. (วิทยาการ
ทางการศึกษาและ
การจัดการเรียนรู้)

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2560 อัญชนา เถาว์ชาลี, กฤษฎา วรพิน, พีชาณิ
กา เพชรสังข์, ยุพิน ยืนยง. (2562). การจัด
2554 กิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์เพื่อ
ส่งเสริมการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าของเด็ก
2551 ปฐมวัย องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่
หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี.
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ งานประชุมวิชาการราชภัฏเลย
วิชาการ ครั้งที่ 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จังหวัดเลย 2562. 399-407.
2560 บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาการศึกษา
2550 นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปี)
2562 2563 2564 2565

30

30

30

30

30

30

30

30
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กศ.ม. (หลักสูตรและ มหาวิทยาลัย
การสอน)
มหาสารคาม
วท.บ. (สุขศึกษา)
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภักเพชรบุรี
2542 ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – ธันวาคม 2562.

3.2.2 อาจารย์ประจำ (ต่อ)
ลำดับ
ที่

ชื่อ –
นามสกุล

ตำแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ สาขา
วิชาเอก

สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.
จากสถาบัน
ทีจ่ บ

15 นางสาว
นวรัตน์
ประทุมตา

อาจารย์ ปร.ด. (การจัดการ
และเทคโนโลยี)
ศศ.ม. (การวิจัย
การศึกษา)
วท.บ. (การวิจัย
ดำเนินงาน)

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
รามคำแหง

16 นางสาว
กาญจนา
สังข์ผาด

อาจารย์ วท.ม. (วิจัย วัดผล
และสถิติการศึกษา)
กศ.บ. (เทคโนโลยี
ทางการศึกษา)

มหาวิทยาลัย
บูรพา
มหาวิทยาลัย
บูรพา

ผลงานทางวิชาการ

2556 อัตภาพ มณีเติม, นวรัตน์ประทุมตา, ปิติพงษ์
นามวิบูลย์ และวิวัฒน์ เพิ่มสุข. (2561). การ
2546 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย รูปแบบเอ๊กซ์
ทีม. การประชุมวิชาการระดับชาติและ
2540 ระดับราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 52/(12)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. วันที่ 3-5
ธันวาคม 2561.
2559 กาญจนา สังข์ผาด, ศุภรัสมิ์ ศิรพุทธิพันธ์,
อภิชาติ เลนะนันท์. (2562). รูปแบบ
2551 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
เสริมสร้างพฤติกรรมการแยกขยะสำหรับ
เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม.

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปี)
2562 2563 2564 2565
30

30

30

30

30

30

30

30
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รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ งานประชุมวิชาการราชภัฏเลย
วิชาการ ครั้งที่ 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จังหวัดเลย 2562. 408-416.
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3.2.4 เกณฑ์คุณสมบัติคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
1) คุณ วุฒิของคณาจารย์ คุณวุฒิของอาจารย์ผู้ส อน อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน
นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูยังจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(1) ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใดระดับหนึ่ง
คือ ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก หรือต้องผ่านการอบรมและผ่านการ
ประเมินศาสตร์วิชาชีพครูตามที่กำหนด ได้แก่ คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้และทักษะด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ จิตวิท ยาพัฒนาการและการแนะแนว สื่อเทคโนโลยีและการวัดและประเมิน
เพื่อการจัดการเรียนรู้ การบูรณาการการสอน (TPACK) STEM PLC ทักษะการนิเทศและการสอนงาน
ทักษะทางเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล ทักษะการทำงานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ ไม่
น้อยกว่า 60 ชั่วโมง และ
(2) มี ป ระสบการณ์ ก ารสอนระดั บ อุ ด มศึ ก ษาไม่ น ้ อ ยกว่ า 1 ปี และกรณี ท ี ่ ผ ู ้ ส อนมี
ประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี ให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอนที่มี
ประสบการณ์การสอนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และ
(3) ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชา จะต้องมีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้อง
สัมพัน ธ์กับ รายวิช าที่ส อน เช่น เอกสารประกอบการสอน ตำรา หนังสือ งานวิจัย นวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง กรณีบทความอย่างน้อย 3
บทความ ภายใน 5 ปีย้อนหลัง และ
(4) มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอย่างน้อย
1 ปี กรณีที่ย ังไม่ มี ป ระสบการณ์ การสอนในระดับ การศึ ก ษาขั้น พื ้นฐานและ/หรือ อาชีว ศึก ษาจะต้ อ งมี
ประสบการณ์การสอนอย่างน้อย 1 ปี ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาภายใน 3 ปี
การศึกษา ทั้งนี้ให้นับรวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย
หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมาก่อน มคอ. 1 นี้ใช้บังคับ ให้ยกเว้น
เกณฑ์คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครูข้อ 2 – 4
2) บุคลากรสนับสนุน สถาบันควรมีบุคลากรสนับสนุนที่มีคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถ
ทักษะด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับความจำเป็นและความต้องการของการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
การปฏิ บ ั ต ิ ก ารสอนในสถานศึ ก ษาของคณะครุ ศ าสตร์ ม ี ก ารฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ ก ารวิ ช าชี พ ประกอบด้ ว ย
การสั ง เกต การบริ ห ารในสถานศึ ก ษา การทดลองสอนในชั ้ น เรี ย น และมี ก ารปฏิ บ ั ต ิ ก ารสอน
ในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระควบคู่กับการ
นิเทศ การบูรณาการความรู้ในการจัดทำแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อนวัตกรรม
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เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดทำบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน การ
สัมมนาทางการศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์กำหนดโดยเน้นงานที่นักศึกษา
ครูต้องปฏิบัติจริง และเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพร้อมที่จะเป็นผู้
เริ่มต้นวิชาชีพครูที่ดี คือ
4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั้งในเนื้อ หาที่ใช้สอนตามหลักสูตรและความรู้ใน
ศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และ
การวิจัยในชั้นเรียน
2) สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
3) สามารถสร้ า งสรรค์ ส ภาพแวดล้ อ มทางกายภาพ และบรรยากาศการเรี ย นรู ้ ที่
อบอุ่น มั่นคง ปลอดภัย
4) ตระหนักถึงคุณค่าของการนำแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอน การ
วัดและการประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจั ด การเรี ย นการสอน และการ
วิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล มี
สมรรถภาพด้านคุณลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม และมีจิตสำนึกใน
การพัฒนาสังคม
4.2 ช่วงเวลา
รายวิชาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
1) ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
2) ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
3) ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3
4) ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
5) ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

ชั้นปี
1
2
3
4
4

ภาคการศึกษา
2
1
2
1
2
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ปีการศึกษาที่
1

ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1

2

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2

3

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3

ปีการศึกษาที่
4
4

ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

จำนวนชั่วโมงและตารางสอน
1 หน่วยกิต 90 ชั่วโมง
(จัดเต็มเวลาใน 1 เดือน)
1 หน่วยกิต 90 ชั่วโมง
(จัดเต็มเวลาใน 1 เดือน)
1 หน่วยกิต 90 ชั่วโมง
(จัดเต็มเวลาใน 1 เดือน)
จำนวนชั่วโมงและตารางสอน
6 หน่วยกิต 540 ชั่วโมง
(จัดเต็มเวลาใน 1ภาคการศึกษา)
6 หน่วยกิต 540 ชั่วโมง
(จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา)

4.4 กิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities)
หลักสูตรกำหนดให้นักศึกษาได้รับการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็งโดยการให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ เสริมความเป็นครู ทั้งที่จัดขึ้นโดยเฉพาะหรือ
เป็นส่วนที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ซึ่งอาจเป็นกิจกรรม/โครงการที่จัดขึ้น
โดยหลักสูตร คณะ หรือมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูปีละไม่น้อยกว่า 2
กิจกรรม อาทิ
4.4.1 กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพครู
4.4.2 กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
4.4.3 กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย
4.4.4 กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา
4.4.5 กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
4.4.6 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา
4.4.7 กิจกรรมส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง
4.4.8 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
4.4.9 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
4.4.10 กิจกรรมทางวิชาการ
4.4.11 กิจกรรมอื่นๆที่หลักสูตร คณะ หรือมหาวิทยาลัยเห็นสมควร
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5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คำอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรครุ ศ าสตรบั ณฑิต สาขาวิช าการศึ ก ษาปฐมวั ย ได้กำหนดให้ นั ก ศึ ก ษาเรีย นรายวิ ช า
1074202 การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรม ซึ่งเป็นหมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเอก) สำหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 เน้นการเรียนภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการทำวิจัย เป็นรายวิชาที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการต่อยอด
องค์ความรู้สู่การพัฒนานวัตกรรม โดยประยุกต์ใช้ความรู้ด้านงานวิจั ยในชั้นเรียน ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและ
ทฤษฎี รูปแบบการพัฒนานวัตกรรม ทบทวน ขั้นตอนในการทำวิจัยชั้นเรียน การสร้างและการหาคุณภาพของ
เครื่องมือ รูปแบบนวัตกรรมร่วมสมัยในการพัฒนาเด็กปฐมวัย วิเคราะห์ ประเมิน วางแผนพัฒนานวัตกรรม
และยกระดับรูปแบบวิจัย เพื่อแก้ปัญหา ช่ วยเหลือ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยตามบริบทของงานวิจัยของตนเอง
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัย เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนานวัตกรรม สะท้อนคิดในการนำความรู้ที่ทันสมัยมา
พัฒนาตนเอง ให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
รัก ศรัทธา และภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) การเรียนรู้ด้านความรู้
มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยมของครู
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาสำหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ
จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียน หลักสูตรและ
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ การ
วัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน และภาษาเพื่อการ
สื่อสารสำหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทำงานวิจัยและวัด
ประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้
กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน(Technological Pedagogical
Content Knowledge : TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กระบวนการทาง
วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM
Education) ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ (Professional Learning Community : PLC) และมี ค วามรู ้ ใ นการ
ประยุกต์ใช้
3) การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
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สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์
4) การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
ทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน
ผู้ปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
5) การเรี ย นรู ้ ด ้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื ่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การทำงาน การ
ประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมู ลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน
6) ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการ
ลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทำงาน การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น โดยบูรณาการการทำงานกับการเรียนรู้ และคุณธรรม
จริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต มี
วินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสำคัญที่สุด
5.3 ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
5.4 จำนวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้ออกแบบและมีการเตรียมการก่อนที่จะ
เริ่มเรียนในรายวิชาการต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรม โดยสอดแทรกทักษะพื้นฐานกระบวนการวิจัย
เข้าไปในรายวิชาเอก ไม่ว่าจะเป็นทักษะการศึกษา ทักษะการสืบค้น โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน วางแผน และออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่
เรียน มีการอ้างอิงแหล่งที่ม าของข้อมูลทุกครั้งที่นำมาประกอบการเรียนรู้หรือการทำรายงาน เพื่อเป็นการปู
พื้นฐานให้กับนักศึกษาได้คุ้นเคยกับการทำวิจัย ซึ่งการจัดการเรียนการสอน มีดังนี้
5.5.1 มีอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรม เป็นที่ปรึกษาในการ
ทำวิจัยให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล
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5.5.2 นักศึกษาเลือกประเด็นการวิจัยที่สนใจ โดยเน้นหัวข้อการวิจัยที่ทันสมัย มีผลกระทบเชิงบวก
ต่อการพัฒนาศาสตร์ทั้งทางด้านการศึกษาปฐมวัย
5.5.3 ให้นักศึกษาฝึกการจัดทำรายงานการวิจัยในชั้นเรียน (บทที่ 1-3)
5.5.4 กำหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ประกอบด้วยอาจารย์นิเทศของนักศึกษาแต่ละคน และ
อาจารย์ประจำรายวิชา การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรม
5.5.5 อาจารย์ที่ป รึกษาให้คำปรึกษาในการกำหนดปัญหาการวิจัย ประเด็นหัว ข้อที่จะศึกษา
นวัตกรรมที่ใช้ในการวิจัย การสร้างเครื่องมือการวิจัย กระบวนการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย
5.5.6 นักศึกษาจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ทั้งเอกสาร
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำวิจัย
5.6.2 ประเมินรายงานวิจัยของนักศึกษา ด้วยแบบประเมินงานวิจัย
5.6.3 อาจารย์นิเทศก์ประเมินกระบวนการทำวิจัยและรายงานการวิจัยของนักศึกษาตามเกณฑ์ที่
กำหนด
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ และ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1) มีค่านิยมร่วม

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มี
เอกลักษณ์ข องการเป็น ครูผ ู้ป ระกอบวิช าชี พชั ้นสู งและมี จิ ต
บริการต่อวิชาชีพครูและชุมชน ดังนี้
1.1 สอดแทรกค่านิยมตระหนักและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ของการทำงาน ความรู้สึกถึงตัวตนความเป็นครูและมีเจตคติต่อ
วิชาชีพครูที่เข้มแข็ง และมีจิตบริการ ในการจัดการเรียนการสอน
1.2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่น และรัก
ในอาชีพความเป็นครู ปลูกฝังค่านิยมความเป็นครูร่วมกัน
2) เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม ให้นักศึกษามีจิต วิญญาณและยึด
มั่นในจรรยาบรรณของวิช าชี พครู คุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ดังนี้
2.1 อบรมคุณธรรมภายในชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้าง
จิ ต สำนึ ก ที ่ ด ี ใ นความเป็ น ครู และความมี ส ติ ใ นการใช้
ชีวิตประจำวัน
2.2 ศึกษาดูงานในสถานศึกษาและศึกษาครูต้นแบบของ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อนำแนวความคิดมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับ
อาชีพของตนเองในอนาคต
2.3 มีการจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ความเป็นครูทุกปี ทั้งในและนอกสถาบันโดยคณะจัดร่วมกับ
สาขาวิชา
3) เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้และมีปัญญา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจัดรายวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การรอบรู้ในทุกๆด้าน และทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ดังนี้
3.1 การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความรู้และเนื้อหา
วิชาชีพ ทั้งหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และทักษะการปฏิ บัติด้วย
ความเข้าใจอย่างแท้จริง
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คุณลักษณะพิเศษ

4) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม

5) เป็นผู้มีความสามารถสูงในการ
จัดการเรียนรู้

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
3.2 เข้าใจสิ่งต่า ง ๆ ว่ามีความแตกต่า งระหว่า งกั น เช่น
ชุมชน วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของสังคมสามารถดำเนินชีวิต
และสามารถพัฒนาตนเองได้
3.3 ตระหนัก เห็นคุณค่า ความสำคัญของศาสตร์พระราชา
เพื่อการพัฒนาและนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนา
ผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน
มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21
มีทักษะการทำงานเป็นทีม เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่ สามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ งานวิจัยและ
สร้างนวัตกรรม ดังนี้
4.1 จัดกิจกรรมที่เน้นการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป็นทีม
เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน
ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
4.2 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อ
ผู้ร่ว มงาน และต่อส่ว นรวม สามารถช่ว ยเหลือและแก้ปัญหา
ตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4.3 รู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมู ล หรือ
ความรู ้ จ ากแหล่ ง การเรี ย นรู ้ ต ่ า งๆ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้
4.4 ส่งเสริม ทั กษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรี ย นรู้
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน
แบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี
มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม ความสามารถในการจัดเนื้อหา
สาระ ออกแบบกิจกรรม วางแผนและการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
ศาสตร์การสอน เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียน
ที่หลากหลาย ดังนี้
5.1 นำความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหาร
จัดการและกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพ
ของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล
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คุณลักษณะพิเศษ

6) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
5.2 จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการ
ทำงานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทำงาน
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น
ทำเป็น โดยบูรณาการการทำงานกับการเรียนรู้และคุ ณธรรม
จริยธรรม
5.3 สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน
แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและ
นอกสถานศึ ก ษาเพื ่ อ การเรี ย นรู้ มี ค วามสามารถในการ
ประสานงานและสร้างความร่วมมือ
สาขาการศึกษาปฐมวัยส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความรักชาติ รัก
ท้องถิ่น มีจิตสำนึกไทย รู้คุณค่า มีส่วนร่วมในการพัฒนา อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น มีจิตอาสา
และดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย
6.1 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และ
ความเป็นไทย
6.2 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการ
เลือกตั้ง
6.3 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
6.4 จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมค่าย
อาสา

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่สำคัญต่อการดำรงตนและ
การปฏิบัติงาน มีการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการดำรงตนและการปฏิบัติงาน
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม
3. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
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4. มีศีลธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งทางกาย ทางวาจา และทาง
จิตใจ
5. ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ให้มีการรักษาศีล มีการฝึกสมาธิ และมี
การฝึกฝนทักษะทางปัญญา
2. ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษามีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา
กรุณาและความเสียสละ
4. สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม
5. จัดกิจกรรมค่าย หรือกิจกรรมพัฒนา/มหาวิทยาลัย/ชุมชน
6. เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
7. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
8. ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
9. กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function : EF)
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลานัดหมาย และการส่งงานตรงเวลา
2. พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
3. ประเมินจากพฤติกรรมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ
4. สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
5. ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ
6. ประเมินจากการแต่งกาย
7. ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ เช่น ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ดัดแปลงข้อ
ค้นพบ
2.1.2 ด้านความรู้
1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎี
ที่เป็นพื้นฐานชีวิต
2. มี ค วามรอบรู ้ ติ ด ตามความก้ า วหน้า ทางวิ ช าการในวิ ช าที ่ศ ึ ก ษา และนำมา
ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
3. สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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4. รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1. ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์
ความรู้
2. มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติม และการนำเสนอผลการศึกษา
3. จัดกิจกรรมค่าย เพื่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเน้นทักษะการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
4. การจัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. การสอนแบบใช้ปัญหาเป็น ฐาน (Problem Based Learning) ฝึกการแก้ป ัญ หา
จากสถานการณ์จริง
6. การสอนผ่ า นระบบการเรี ย นการสอนออนไลน์ (E-Learning)เช่ น Course
Management System: CMS Learning Management System: LMS
7. กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function : EF)
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สำหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน
2. การทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา
3. ประเมินจากงาน รายงานที่มอบหมาย
4. ประเมินกิจกรรมทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้อย่างถูกต้อง
5. ประเมินจากการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง
6. ประเมินจากการทวนสอบผลสัมฤทฺธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีการวัดแบบต่าง ๆ ตาม
เกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละรายวิชา
7. ประเมินผลเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์(E-Learning)
2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ
2. สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
3. สามารถกำหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น
4. สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสม
ในการแก้ปัญหา
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2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. กิจกรรมค่าย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติ
จริง
2. การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) มอบหมายงาน
ที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์
3. การศึ ก ษาค้ น คว้ า จากสื ่ อ ที ่ ห ลากหลาย จากสถานที ่ จ ริ ง และสรุ ป วิ เ คราะห์
สังเคราะห์ทำรายงาน
4. การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การศึกษาค้นคว้าอย่า งเป็น
ระบบ โดยใช้หลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
5. กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function : EF)
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สำหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน
2. ประเมิน จากการรายงานผลการดำเนินงานและการแก้ ปัญหาที่เกิดจากการฝึก
ปฏิบัติจริง
3. ประเมินจากผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและการรายงาน
4. ประเมินจากโครงงาน (Project Based Learning) ที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า
2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
2. สามารถให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และอำนวยความสะดวกแก่ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ของกลุ่มทั้งในบทบาทผู้นำหรือผู้ร่วมทีมงาน
3. มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
4. วางตัว และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ
5. มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กร
อย่างเหมาะสม
6. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1. กิจกรรมค่าย เพื่อส่งเสริมการทำงานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นำ และการ
เป็นสมาชิกกลุ่ม
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2. ให้คำแนะนำในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อส่งเสริม
ทักษะการอยู่ในสังคม
3. ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
4. ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม
5. ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นภายในกรอบแห่งสิทธิ
เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
6. ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพื่อฝึกการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล
7. ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
8. กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function : EF)
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน โดยอาจารย์และนักศึกษา
2. ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
3. พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
4. สังเกตพฤติกรรมและติดตามการทำงานร่วมกับผู้อื่น
5. ประเมินผลจากผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือการออกฝึกภาคสนาม
2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รู้จักวิธีกรองเพื่อกำจัด
ผลลัพธ์ รู้วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ตระหนักถึงประเด็นความปลอดภัยออนไลน์ การปกป้องข้อมูล
และภาพลักษณ์ส่วนตน
2. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายในการติดต่อสื่อสาร สนทนาการและ
ทำงานร่ ว มกั บ ผู ้อ ื ่ น แบบออนไลน์ แบ่ ง ปั น เอกสารและหรื อ ข้ อ คิด เห็ น การประชุ ม ทางไกล (videoconferenceing) ติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ รวมถึงแอพพลิเคชั่นที่เป็นประโยชน์บนอุปกรณ์ส ่วนตัว ทั้ง
โทรศัพท์มือถือหรือแท็บแล็ต และนำเสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถผลิตสื่อ (และได้ผลิต) สื่อดิจิทัล เรียนรู้หลักการพื้ นฐานได้ตามคำแนะนำ
และสามารถทดลองทำได้
4. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การ
เขียน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับโอกาส และวาระ
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5. สามารถใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูลนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
6. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โ ลก
ปัจจุบัน
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สอนโดยการกำหนดปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหา
2. มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
3. การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อการสอน
4. การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์(Experiential Learning) ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้
ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้นำไปปฏิบัติ นำไปใช้แก้ปัญหา
5. กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function : EF)
6. กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้
7. กิจกรรมการสอนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning)เช่น Course
Management System: CMS Learning Mamagement System: LMS
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากผลงาน และการนำเสนอผลงาน
2. ประเมินจากทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอ
3. ผลงานประเมินผลจากผลงานที่ได้ฝึกทดลอง ฝึกปฏิบัติการ
4. ประเมินผลการเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์(E-Learning)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชากลุ่มวิชาพื้นฐานทั่วไป (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา
หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิต
ประจำวัน
2220202 ภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์ทั่วไป
2220203 ภาษาอังกฤษในสถาน
ประกอบการ
2220510 ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร
2220520 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
2220530 ภาษาไทยเพื่อการคิด
วิเคราะห์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2810310 นันทนาการใน
ชีวิตประจำวัน

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชากลุ่มวิชาพื้นฐานทั่วไป (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา
หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป
2221310 จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
2310010 ทักษะชีวิตและการ
พัฒนาตนในโลก
พลวัต
2310810 จิตวิทยาการสื่อสาร
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2221210 ศาสตร์พระราชาเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น
2310020 เพชรบุรีศึกษาเพื่อ
การประกอบการ
2310030 สังคมไทยกับ
ประชาคมอาเซียนใน
โลกปัจจุบัน
2310410 พลเมืองที่เข้มแข็ง
2340310 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกฎหมาย

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชากลุ่มวิชาพื้นฐานทั่วไป (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา
หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป

1. คุณธรรมและจริยธรรม
1.1

3211110 การผลิตและการ

รู้เท่าทันสื่อดิจิทลั
3330010 เศรษฐศาสตร์ใน

ชีวิตประจำวัน
3330020 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
3330030 ภาวะผู้นำและการ

ทำงานเป็นทีม
3330110 การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์

เบื้องต้น
3003110 ทักษะในศตวรรษที่

21เพื่อชีวิตและอาชีพ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1810310 กีฬาเพื่อพัฒนา

สุขภาพ

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชากลุ่มวิชาพื้นฐานทั่วไป (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา
หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป
4400010 โลกของเรากับ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
4410110สิ่งแวดล้อมกับ
เทคโนโลยีสเี ขียว
4420310 เคมีในชีวิตประจำวัน
4430110 คณิตศาสตร์สำหรับ
ธุรกิจ
4430120 การคิดและการ
ตัดสินใจ
4520110 การทำอาหารไทย
และอาหารนานาชาติ
4520120 ขนมและเครื่องดื่ม
เพื่อการประกอบ
ธุรกิจ
4830110 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
และพืชพรรณ

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชากลุ่มวิชาพื้นฐานทั่วไป (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา
หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป
5600010 เกษตรใน
ชีวิตประจำวัน
6510410 พลังงานทดแทนและ
การประหยัดพลังงาน
6530410 การสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
6840110 จิตสำนึกและวินัย
จราจร
7440110 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต
4003120 ทักษะการคิด
8710010 ชีวิตและสุขภาพ

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู/เฉพาะสาขา
2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็ นครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2. มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อ
งาน ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคน
อื่น มีความสามัคคีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ
4. มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ
คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทำงานและสภาพแวดล้อม โดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์
ของสังคมส่ว นรวม มีจิตสำนึกในการธำรงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจ ริต
คอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ให้มีการรักษาศีล มีการฝึกสมาธิ และมี
การฝึกฝนทักษะทางปัญญา
2. ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษามีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา
กรุณาและความเสียสละ
4. สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม
5. จัดกิจกรรมค่าย หรือกิจกรรมพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน
6. เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อ บังคับ
ของมหาวิทยาลัย
7. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
8. ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
9. กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function : EF)
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลานัดหมาย และการส่งงานตรงเวลา
2. พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
3. ประเมินจากพฤติกรรมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ
4. สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
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5. ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ
6. ประเมินจากการแต่งกาย
7. ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ เช่น ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ดัดแปลงข้อ
ค้นพบ
2.2.2 ด้านความรู้
1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิช าชีพของครู อาทิ
ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาสำหรับครู
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไ ขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน และภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและ
ดิจิทัล ทักษะการทำงานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21 มี
ความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณา
การการสอน(Technological Pedagogical Content Knowledge : TPCK) การสอนแบบบูร ณาการ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology
Engineering and Mathematics Education : STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional
Learning Community : PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้
2. มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนำไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3. มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนำแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน
4. มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตาม
มาตรฐาน
5. ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
และนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนด้านความรู้
1. ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์
ความรู้
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2. มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติม และการนำเสนอผลการศึกษา
3. จัดกิจกรรมค่าย เพื่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเน้นทักษะการฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียน
4. การจัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ฝึกการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์จริง
6. กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function : EF)

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนด้านความรู้
1. ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สำหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน
2. การทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา
3. ประเมินจากงาน รายงานที่มอบหมาย
4. ประเมินกิจกรรมทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้อย่างถูกต้อง
5. ประเมินจากการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง
6. ประเมินจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีการวัดแบบต่าง ๆ ตาม
เกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละรายวิชา
2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง
ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และวิ น ิ จ ฉั ย แก้ ป ั ญ หาและพั ฒ นางานได้ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ โดยคำนึ ง ถึ ง ความรู้ หลั ก การทางทฤษฎี
ประสบการณ์ภ าคปฏิบ ัติ ค่านิย ม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ช าติ บรรทัดฐานทางสังคมและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
2. สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์
3. สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
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1. กิจกรรมค่าย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติ
จริง
2. การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) มอบหมายงาน
ที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์
3. การศึ ก ษาค้ น คว้ า จากสื ่ อ ที ่ ห ลากหลาย จากสถานที ่ จ ริ ง และสรุ ป วิ เ คราะห์
สังเคราะห์ทำรายงาน
4. การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็น
ระบบ โดยใช้หลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
5. กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function : EF)
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สำหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน
2. ประเมินจากการรายงานผลการดำเนินงานและการแก้ปัญหาที่เกิดจากการฝึ ก
ปฏิบัติจริง
3. ประเมินจากผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและการรายงาน
4. ประเมินจากโครงงาน (Project Based Learning) ที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า
2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้ส ึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีว ุฒ ิภ าวะทาง
อารมณ์และทางสังคม
2. ทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4. มีภาวะผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม
สามารถชี้นำและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1. กิจกรรมค่าย เพื่อส่งเสริมการทำงานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นำ และการ
เป็นสมาชิกกลุ่ม
2. ให้คำแนะนำในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อส่งเสริม
ทักษะการอยู่ในสังคม
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3. ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
4. ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม
5. ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นภายในกรอบแห่งสิทธิ
เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
6. ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพื่อฝึกการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล
7. ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
8. กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function : EF)
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน โดยอาจารย์และนักศึกษา
2. ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
3. พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
4. สังเกตพฤติกรรมและติดตามการทำงานร่วมกับผู้อื่น
5. ประเมินผลจากผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือการออกฝึกภาคสนาม
2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
1) ผลการเรี ย นรู ้ด ้ า นทั ก ษะในการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตัว เลข การสื ่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยี
1. มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
2. สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่ม
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนำเสนอด้วย
รูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การ
ทำงาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลย
พินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และ
การลอกเลียนผลงาน
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
1. สอนโดยการกำหนดปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหา
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2. มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
3. การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อการสอน
4. การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (Experiential Learning) ให้ผู้เรียน
ประยุกต์ใช้ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้นำไปปฏิบัติ นำไปใช้แก้ปัญหา
5. กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function : EF)
6. กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
1. ประเมินจากผลงาน และการนำเสนอผลงาน
2. ประเมินจากทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงาน
3. ประเมินผลจากผลงานที่ได้ฝึกทดลอง ฝึกปฏิบัติการ
3.2.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
1) ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
1. สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การ
บริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการ
เรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพื้นที่
2. สามารถในการนำความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการและกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจำกัดทางกาย
3. จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้จากประสบการณ์
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทำงาน การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น โดยบูรณาการการทำงานกับการเรียนรู้
และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่
อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสำคัญที่สุด
4. สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและ
สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกและ
ร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ
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5. สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำทักษะ
เหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
1. ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์
ความรู้
2. มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติม และการนำเสนอผลการศึกษา
3. จัดกิจกรรมค่าย เพื่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเน้นทักษะการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
4. การจัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ฝึกการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์จริง
6. กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function : EF)
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
1. ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สำหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน
2. การทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา
3. ประเมินจากงาน รายงานที่มอบหมาย
4. ประเมินกิจกรรมทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้อย่างถูกต้อง
5. ประเมินจากการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง
6. ประเมินจากการทวนสอบผลสัมฤทฺธิของนักศึกษาด้วยวิธีการวัดแบบต่าง ๆ ตาม
เกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละรายวิชา
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชากลุ่มวิชาชีพครู (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
หมวดวิชาชีพครู

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

กลุ่มวิชาชีพครู
วิชาชีพครู
1011103 ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่
1063402 ปรัชญาการศึกษา
1052503 จิตวิทยาขั้นสูงเพื่อประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ และการพัฒนาชีวิต
1022204 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครูใน
ศตวรรษ 21
1022203 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
1033305 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อ
การศึกษา
1023305 การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
1043406 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชากลุ่มวิชาชีพครู (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
หมวดวิชาชีพครู

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

1043407 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้
1004901 คุรุนิพนธ์

































































































































































































































































































































































































วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
1001803 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
1002804 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
1003805 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3
1004806 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
1004807 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
1071101 สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็ก
ปฐมวัย
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชากลุ่มวิชาชีพครู (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
หมวดวิชาชีพครู

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

1071102 การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการ
เรียนรูส้ ำหรับเด็กปฐมวัย
1071103 การพัฒนาสุขภาวะและความ
ปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย
1071201 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อม
ทางด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย
1071203 การจัดกิจกรรมทักษะความฉลาด
ทางอารมณ์และสังคมสำหรับเด็ก
ปฐมวัย
1072102 ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย
1072203 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ
บูรณาการการศึกษาปฐมวัย สำหรับ
เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
1073102 การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชากลุ่มวิชาชีพครู (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
หมวดวิชาชีพครู

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

1073201 การจัดประสบการณ์เพือ่ ส่งเสริมการ
เรียนรูส้ ำหรับเด็กกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ
1073202 การมีส่วนร่วมของครอบครัว สถาน
พัฒนาเด็ก ปฐมวัย สถานศึกษา
และชุมชนระดับการศึกษาปฐมวัย
1073203 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ
บูรณาการการศึกษาปฐมวัยสำหรับ
เด็กอายุ 3-6 ปี
1073701 การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย
1073901 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มในการ
พัฒนาการศึกษาปฐมวัยในอนาคต
1073902 การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนา
นวัตกรรม
2.2.1 วิชาเอกเลือก
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชากลุ่มวิชาชีพครู (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
หมวดวิชาชีพครู

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

1071202 การจัดกิจกรรมทางภาษาและการ
สื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย
1072103 ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหว
สำหรับเด็กปฐมวัย
1072104 การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับ
การศึกษาปฐมวัย
1072201 สื่อและของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
1072202 วรรณกรรมและนิทานสำหรับเด็ก
ปฐมวัย
1073301 กระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับ
เด็กปฐมวัย
1073601 การวัดและการประเมินเด็กปฐมวัย
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ ร ี ว่ า ด้ ว ย การจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ.2553 (ภาคผนวก ช)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา
1) มีการประเมินผลการเรียนการสอนตลอดภาคการศึกษา ทั้งคะแนนเก็บระหว่างภาค คะแนน
จากการสอบกลางภาคและปลายภาค ในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
2) มีการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาตามรายละเอียดของรายวิชา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา
1) มีการประเมินภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
2) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
3) ประเมินตำแหน่ง หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
4) การประเมินจากสถาบันอื่นที่นักศึกษาไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2553
1. มีความประพฤติดี
2. ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3. มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
4. สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินผล
5. ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
6. ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยนสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ เฉพาะวิชาเอกไม่ต่ำกว่า 2.00
7. สอบผ่านการประเมินความรู้ และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ยกเว้นนักศึกษาภาคนอก
เวลาปกติ
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มี ก ารปฐมนิ เ ทศแนะแนวการเป็ น ครู แ ก่ อ าจารย์ ใ หม่ ให้ ม ี ค วามรู ้ แ ละเข้ า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยและคณะ
1.2 สำหรับอาจารย์ใหม่ต้องทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ให้มีการจัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นประจำ
ทุกปีการศึกษา เพื่อทำความเข้าใจจุดมุ่งหมาย โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาและการพัฒนานักศึกษา
เพื่อให้อาจารย์สามารถให้คำแนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนา
นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง โดยจัดหาเงิน ทุน สำหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิตผลงานวิจัย และการเข้าร่ว มเป็น
คณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทำวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน
ทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ในองค์ ก รต่ า ง ๆ การเข้ า ร่ ว มประชุ ม ทางวิ ช าการทั ้ ง ในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย โดยการส่งเสริม
หรือสร้างโอกาสให้อาจารย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร และอาจารย์
ต่างสถาบัน
3) จัดสรรงบประมาณให้อาจารย์เข้าฟังการบรรยาย และนำเสนอผลงานในการประชุมทาง
วิชาการ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
และคุณธรรม
2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทำผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3) ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง
4) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนา และดูงานทางวิช าการ และ
วิชาชีพในสถานศึกษาหรือองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกำกับมาตรฐาน
สาขาวิชาได้ทำการจัดการเรียนการสอนหรือระเบียบข้อบังคับของ สกอ. ซึ่งมีระบบและกลไกการ
กำกับมาตรฐานดังนี้
1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจำหลักสูตร โดยมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารหลักสูตร ดำเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไป
ตามพันธกิจหลักและงานที่มอบหมายอื่นๆ มีการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์ประจำหลักสูตร
และนักศึกษา มีการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพของหลักสูตรทุกปี และมีหน้าที่ปรับปรุงหลักสูตร
อย่างน้อยทุก 4 ปี โดยนำความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงแนวโน้ม การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมาประกอบการ
พิจารณา และมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มอบหมายกลุ่มวิชาให้อาจารย์สอนตามวิชาชีพและประสบการณ์
1.3 มีการประเมินผลอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษาทุกสิ้นภาคการศึกษา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
การศึกษาของนักศึกษา มีการประเมินผลการศึกษาเพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอน และมีกระบวนการติดตามประสิทธิภาพและผลการเรียนของนักศึกษาทุกชั้นปี
1.4 มีกระบวนการติดตามประสิทธิภาพและผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี
2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ ผลการสอบประมวลความรอบรู้ และภาวะการมีงาน
ทำของบัณฑิต หลักสูตรทำการสำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจำทุกปี และ
แจ้งผลการสำรวจให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. นักศึกษา
3.1 หลักสูตรกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษา คือ
1) เป็ น ผู ้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ า จากสถานศึ ก ษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.25 หรือตามดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
2) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุ รี ว่าด้วย การจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 (ภาคผนวก ช)
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3) ผ่านการประเมินความรู้พื้นฐาน ผ่านเกณฑ์การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพครู และผ่านการ
สอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินคุณลักษณะความเป็นครู หรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด
เพิ่มเติม

3.2 หลักสูตรส่งเสริมพัฒนานักศึกษา
1) กำหนดให้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่สามารถให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพที่จำเป็นให้กับนักศึกษา โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
2) มีระบบการให้คำปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา โดยสาขาวิชาจัดอาจารย์ที่ปรึกษา
ให้นักศึกษาทุกคน และมหาวิทยาลัยจัดประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ทราบบทบาทและหน้าที่การ
เป็นที่ปรึกษาทุกปีการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจะมีแฟ้มประวัตินักศึกษา เพื่อเป็นข้อมู ลเบื้องต้นในการให้
คำปรึกษา สาขาวิชาจัดให้มีชั่วโมงที่อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
3) มีระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถดำเนินการอุทธรณ์ได้ตามระเบียบ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการลงโทษนักศึกษา พ.ศ. 2553 ซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้
คำแนะนำ
3.3 หลักสูตรมีการติดตามข้อมูล ที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ ข อง
นักศึกษา อัตราการสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร
4. อาจารย์
หลักสูตรให้ความสำคัญกับคุณภาพของอาจารย์ จึงมีนโยบายและแผนระยะยาวในการรับอาจารย์ใหม่
การแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวน
หลักสูตร การบริหารการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
1) กำหนดคุณสมบัติอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาโท เกณฑ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี โดยพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงกับหลักสูตรเป็นผู้มีประสบการณ์โดยตรง
2) มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติตามกำหนด
3) คณะกรรมการสาขาวิชาทดสอบความสามารถในการสอนและการใช้สื่อการสอน
4) เสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติซึ่งผ่านการทดสอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรีแต่งตั้ง ตาม
ระเบียบ
4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
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1) การแต่งตั้งและจ้างอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามความต้องการความเชี่ยวชาญด้านวิช าชีพ
เท่านั้น และมีคุณสมบัติและคุณวุฒิตามเกณฑ์ สกอ. และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2) พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบ และพิจารณาเลือกตามประวัติอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ซึ่งการจ้างอาจารย์พิเศษเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามรายวิชานั้น ๆ ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าอย่างน้อย
หนึ่งภาคการศึกษา โดยให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้เสนอรายชื่อ
3) อาจารย์พิเศษต้องมีแผนการสอนตามคำอธิบายรายวิชาที่หลักสูตรจัดทำไว้ประกอบการสอน
และต้องรับการประเมินการสอนของทุกภาคการศึกษา สำหรับการอนุมัติแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษอนุมัติทำ
โดยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
1) คณาจารย์ ผ ู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ตรและผู ้ส อน ประชุ ม ร่ ว มกั นในการวางแผนจัด การเรียน
การสอน
2) อาจารย์ผู้สอนเก็บรวบรวมข้อมูลและส่งต่อให้คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อประเมินผล
และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3) คณาจารย์มีการประชุมร่ วมกันเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
สาขาวิชาได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและกำหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ โดยมีกระบวนการสาระสำคัญของหลักสูตรด้วยการ
วิเคราะห์งานซึ่งแสดงความเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษาหรือไม่เกิน 4 ปี หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงได้ให้
ความสำคัญกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา โดยคำนึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาที่สอน
ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและมีศักยภาพในการพัฒนา
ทักษะให้กับนักศึกษา
หลั ก สู ต รมี ก ระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั ม ฤทธิ ์ ข องนั ก ศึ ก ษา โดยดำเนิ น การแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการทวนสอบกลางของคณะ กำหนดขั้นตอนและวิธีการทวนสอบ ระยะเวลาการดำเนินการทวน
สอบ แนวปฏิบัติกรณีการประเมินผลสัมฤทธิ์ (เกรด) ผิดปกติ และการรายงานผลการทวนสอบ เพื่อเป็น
การประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
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สาขาวิชาได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อ
ตำรา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
ลำดับ

อาคารสถานที่

จำนวนห้องที่มีอยู่

อาคาร 9 คณะครุศาสตร์
1
2

1
1

ห้อง 931
ห้อง 938

อุปกรณ์การสอน ดังนี้
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

อุปกรณ์การสอน
เครื่องฉายภาพสามมิติ
เครื่องรับโทรทัศน์
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
เครื่องแท็บเล็ต
เครื่องปริ้นเตอร์
เครื่องดนตรีคีย์บอร์ด
เครื่องเคลือบบัตรคำ
ม้วนวีดีทัศน์เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย
หนังสือนิทานสำหรับเด็ก
ของเล่นทางการศึกษา
ตู้ใส่อุปกรณ์ทางการศึกษาและเอกสารตำรา
เทปเพลงและ VCD เพลงสำหรับเด็ก
เอกสารตำราทางภาควิชา
เอกสารงานวิจัยสาขาการศึกษาปฐมวัย
ไมโครโฟนไร้สายพร้อมลำโพง
จักรเย็บผ้าไฟฟ้า
โปรแกรมสำเร็จรูป CAI
กล้องถ่ายวิดีโอ

จำนวนที่มีอยู่
2 เครื่อง
2 เครื่อง
8 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
2 เครื่อง
15 เครื่อง
1 เครื่อง
150 ม้วน
329 เล่ม
500 ชิ้น
25 ตู้
100 ม้วน
1,598 เล่ม
480 เล่ม
4 ตัว
1 ตัว
10 ชุด
1 ตัว
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ลำดับ
20
21
22
23
24

อุปกรณ์การสอน
กล้องถ่ายรูป
VCD,CD, เกี่ยวกับนิทาน,การสอนเด็กปฐมวัย
เครื่องติดตั้งระบบ อินเตอร์เน็ต
เครื่องดนตรี อูคูเลเล่
เครื่องเล่นเทป

จำนวนที่มีอยู่
1 ตัว
341 แผ่น
2 ตัว
5 ตัว
1 เครื่อง

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
สาขาวิชาประสานงานกับสำนักวิทยบริการ ในการจัดซื้อหนังสือและตำราที่เกี่ยวข้องเพื่อบริการให้
อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอนในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนจัดหาสื่อและอุปกรณ์
อื่นๆที่จำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
6.3.1 การเตรียมห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ เพื่อเอื้อให้
อาจารย์ผู้สอนสามารถปฏิบัติการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.3.2 การเตรียมห้องสมุดหรือแหล่งการเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Book ) หนังสือ ตำรา และวารสารในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่เปิดสอนทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในจำนวนที่เหมาะสม โดยมีกระบวนการจัดซื้ออย่างสม่ำเสมอ
6.3.3 จัดพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาการ การให้คำปรึกษา
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการประเมินความต้องการใช้ทรัพยากรร่วมกับผู้สอนอย่าง
เป็นระบบ และให้อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาประเมินความต้องการใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยมีการประเมิน
ความเพียงพอของทรัพยากรดังนี้
1) จัดทำแบบสำรวจความต้องการจากนักศึกษาและคณาจารย์ผู้สอนสำหรับการใช้ทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนการสอนเป็นประจำทุกปี
2) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อระดมความคิดเห็นและแนวทางการวางแผน
พัฒนาและจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนให้เพียงพอต่อความต้องการ
7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตาม
การดำเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดำเนินงานตามข้อ 1 – 5 และอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
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ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4
(1) คณาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน X
X
X
X
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง X
X
X
X
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา (ถ้ามี)
(3) มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของ X
X
X
X
ประสบการณ์ภ าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่ า งน้ อ ยก่ อ นการเปิ ด สอนใน แต่ ล ะภาค
การศึกษาให้ครบทุกวิชา
(4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงาน X
X
X
X
ผล การดำเนิน การของประสบการณ์ภ าคสนาม (ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ X
X
X
X
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ ์ ข องนิ ส ิ ต /นั ก ศึ ก ษาตาม X
X
X
X
มาตรฐานผล การเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
X
X
X
การสอนหรื อ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ จากผลการ
ประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ อบรม X
X
X
X
หรื อ คำแนะนำด้ า นศาสตร์ ว ิ ช าครู แ ละวิ ท ยาการการ
จัดการเรียนรู้
(9) คณาจารย์ ป ระจำทุ ก คนได้ ร ั บ การพั ฒ นาทางวิ ช าการ X
X
X
X
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ต่อปี

ปีที่ 5
X

X

X

X

X
X

X

X

X
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(11)

(12)
(13)
(14)

(15)

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4
ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
X
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
ระดับ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู X
X
X
X
ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่กำหนดและเป็นประจำทุกปี
มี ก ารจั ด ประสบการณ์ บ ู ร ณาการการเรี ย นรู ้ ก ั บ การ X
X
X
X
ปฏิ บ ั ต ิ ง านวิ ช าชี พ ครู ใ นสถานศึ ก ษาเป็ น ประจำทุ ก ปี
การศึกษา
ร้อยละ 100 ของผู้เรีย นที่จ ะสำเร็จการศึกษามีท ั ก ษะ
X
X
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ปีที่ 5
X

X
X
X
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หมวดที่ 8 กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่ว างแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรี ยน
การสอนนั ้ น พิ จ ารณาจากตั ว ผู ้ เ รี ย นโดยอาจารย์ ผ ู ้ ส อนจะต้ อ งประเมิ น ผู ้ เ รี ย นในทุ ก ๆ หั ว ข้ อ
ว่ า มี ค วามเข้ า ใจหรื อ ไม่ โดยอาจประเมิ น จากการทดสอบย่ อ ย การสั ง เกตพฤติ ก รรมของนั ก ศึ ก ษา
การอภิ ป รายโต้ ต อบจากนั ก ศึ ก ษา การตอบคำถามของนั ก ศึ ก ษาในชั ้ น เรี ย น ซึ ่ ง เมื ่ อ รวบรวมข้ อ มู ล
จากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้
ไม่ ส ามารถทำให้ ผ ู ้ เ รี ย นเข้ า ใจได้ ก็ จ ะต้ อ งมี ก ารปรั บ เปลี ่ ย นวิ ธ ี ส อน การทดสอบกลางภาคเรี ย น
และปลายภาคเรีย น จะสามารถชี้ได้ว ่าผู้เรียนมีความเข้ าใจหรื อ ไม่ ในเนื้ อหาที่ ได้ส อนไป หากพบว่า
มีปัญหาก็จะต้องมีการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นักศึกษาได้มีการประเมิ นผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้
สื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมิน หลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทำเมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร และจะต้องออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จำนวน 1 ปีการศึกษา โดยปฏิบัติงานใน
หน้ า ที ่ ข องครู ท ุ ก อย่ า งเสมื อ นเป็ น ครู ป ระจำการคนหนึ ่ ง ในสถานการณ์ จ ริ ง ในสถานศึ ก ษาอย่ า ง
ต่อเนื่องกัน เป็นเวลาอย่างน้อย 15 สัปดาห์ หรือ 540 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่
อาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่
มีความรับผิดชอบ และขาดคุณสมบัติในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี
ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
ทุก 4 ปี
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมข้อมูล การสัมมนา และการประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต จะทำ
ให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็
สามารถที่จะดำเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย การปรับปรุงย่อยนั้น
ควรทำได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้ นจะกระทำทุก 4 ปี ทั้งนี้เพื่อให้
หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
คำอธิบายรายวิชา
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ภาคผนวก ก
คำอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

2220200

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Non-Credit
Basic English
การใช้ ค ำ ประโยค และไวยากรณ์ ภ าษาอั ง กฤษเบื ้ อ งต้ น ที ่ ต ้ อ งใช้ ใ นชี ว ิ ต ประจำวัน
โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริง การแนะนำตนเองและผู้อื่น การตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว
ตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในสถานการณ์ที่คุ้นเคยเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The use of words, sentences, and English grammar basics required in daily
life particularly in the factual section, introducing oneself and others, The answer questions
about personal information, as well as the use of English for communication in a familiar
situation,focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies.
2220201

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English for Daily Life

3(1-2-6)
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การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และ เขียน โดยอาศัยความรู้เบื้องต้นทางไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ หน้าที่ของคำ การเรียงลำดับคำ รูปแบบประโยคในกาลพื้นฐาน เพื่อใช้ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวันเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Development of listening, speaking, reading, and writing skills by using basic
knowledge of English grammar, funcation of words, word order, and sentence patterns in basic
tense for communication in daily life,focus on the integrated practice from a variety of relevant
case studies.
2220202

ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป
3(1-2-6)
English for General Situations
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร
ในสถานการณ์ต่างๆ ที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคย การใช้คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Improvement of listening, speaking, reading and writing skills for
communication in English. Using appropriate vocabularies, idioms, and grammer in both
familiar and unfamiliar situations focus on the integrated practice from a variety of relevant
case studies.
รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
3(1-2-6)
English for Workplace
ภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย การใช้ประโยคที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อน และมี
รูปแบบของการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นทางการ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย
English in unfamiliar situations. The use of sentences with complex structures
and forms of formal language use, focus on the integrated practice from a variety of relevant
case studies.
2220510

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(1-2-6)
Thai for Communication
ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุปประเด็นหลักจาก
เรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณาณ พูดสื่ อสารเชิงบวกในโอกาสต่าง ๆ ระดับของภาษา การใช้น้ำเสียงในการพูก
สื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ เขียนผลงานประเภทต่าง ๆ
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ตามหลักการเขียน มีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Use Thai language to communication propertyaccording to the situation. Analye
and summarize the main points of the story that being heard. Use critical thinking in things that
being seen, speaking with positive communication on various occasions, and in various language
levels. Using tones of voice to communicate. Read aloud according to orthography. Read for
comprenension from various types of writing, writing various types of works according to the
principles of writing, having menners for listeing, speaking, reading and writing,focus on the
integrated practice from a variety of relevant case studies.
2220520

ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3(1-2-6)
Thai for Specific Purposes
การพัฒนาทักษะภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับอาชีพต่าง ๆ โดยเน้นการพูด
การเขียนในโอกาสต่าง ๆ การพูดแสดงความคิดเห็น การเจรจาทางธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจ การ
เขียนหนังสือโต้ตอบทางธุรกิจ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ การสื่อสารธุรกิจผ่านสังคมออนไลน์
และเจรจาทางธุร กิจในสถานการณ์จริง เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่ าง
หลากหลาย
The development of language skills to effectively with occupationfocusing
on speaking, writing on various occasions,commenting, business negotiations, business letter
writing, business communication through writing, writing of the press releases on business,
business communications and business negotiation in real situations through social media,
focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies.
รหัสวิชา
2220530

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์
3(1-2-6)
Thai for Critical thinking
หลักการคิด ประเภทของการคิด การคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เน้นทักษะการรับ
สารจากการฟัง และการอ่านสามารถนำสารที่ได้รับไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์และนำเสนอได้ การฟัง
เพื่อจับใจความการฟังเพื่อการวิเคราะห์การฟังเพื่อการตีความ การฟังอย่างมีวิจารณญาณ รวมถึงการอ่าน
เพื่อจับใจความ การอ่านเพื่อการวิเคราะห์การอ่านเพื่อการตีความ และการอ่านอย่างมีวิจารณญาณการ
สื่อสารในสังคมออนไลน์และสถานการณ์จริงเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย
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The concept of thinking,a type of thinking,analyticalthinking and synthesis
focusing on data receiving by listening and reading, able to apply the obtained data toword
the processes of analytical thinking and presentation, listening for comprehension, listening
for data analysis, listening for interpretation, the use of judgment for listening including
comprehensive reading, reading for analysis, reading for interpretation and critical
reading,social communication and real situations, focus on the integrated practice from a
variety of relevant case studies.
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

2810310

นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3(1-2-6)
Recreation In Daily Life
ความหมาย ลั ก ษณะและขอบข่ ายของนั นทนาการ ความสำคั ญ ของนัน ทนาการกับ
คุณภาพชีว ิต หลักการเลือกกิจ กรรมนันทนาการในชีวิตประจำวัน ฝึกปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการให้
เหมาะสมกับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพื่อสร้างความมีคุณค่าในตนเอง รู้จักรั กตนเอง และ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
The meaning characteristics and scope of recreation .The importance of
recreation and quality of life, Principles of selection of recreational activities in daily life
Practice recreation activities suitable for body development Mind, emotion, society To
create self-worth Know yourself And live happily in society.

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

2221310

จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
Ethics and Social Responsibility

3(1-2-6)
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ความหมายและความสำคัญของจริยธรรม มนุษย์กับการใช้เหตุผลจริยธรรมชีวิตตามหลัก
วิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา แนวคิดทางจริยศาสตร์ คุณค่าและการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับความ
จริงของโลกและชีวิต การพัฒนาตนให้มีจริยธรรมทางกาย วาจา และใจ ตามหลักศาสนา หลักไตรสิกขา
และหลักจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงามการพัฒนาปัญญาและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะชีวิต
ด้านต่าง ๆ เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นและสังคมได้อย่างมีสันติสุข เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The meaning and the importance of ethics and corporate social
responsibility, humans and the use of reason and ethics, understanding and life in
accordance with the principle of science, philosophy, and religion, ethics concepts, the
values and lifestyles consistent with the truth of the world and life, the development of
their physical, verbal, and ethics, as a religious principles and ethical morality for good life,
the development of intellectual and creative problem solving, the development of life
skills in various fields for peaceful living together with other people and society, focus on
the integrated practice from a variety of relevant case studies.
2310010

ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต
3(1-2-6)
Life skills and personal development in a dynamic world
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ทักษะการเรียนรู้ต่อการดำรงชีวิตปัจจัยพื้นฐาน
ของพฤติกรรมมนุษย์ด้านชีววิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา และจริยธรรม ปรัชญาในการศึกษาตน การพัฒนา
ตนและบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม การจัดการภาวะความขัดแย้ง การเสริมสร้างสุข
ภาวะและการแก้ป ัญหาในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Basic knowledge about human behavior,learning skillsfor life, Fundamentals
of human behavior in biology, psychology, sociology and ethics, the philosophyfor oneself
learning, personal and personality development, human relations and teamwork,
management of conflicts and the health promotion, and problem solving skills in the
society of change,focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies.
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รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

3310810

จิตวิทยาการสื่อสาร
3(1-2-6)
Communication Psychology
แนวคิดและกระบวนการสื่อสาร วิธีการศึกษาการสื่อสารในองค์การ การสื่อสารระหว่าง
บุคคล กลุ่มและองค์การ การเป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารที่ดี การสะท้อนกลับของการสื่อสาร โครงสร้างของ
องค์การที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการสื่อสาร ผลกระทบของการสื่อสารต่อผลการปฏิบัติงาน ความพึง
พอใจในงานและการสร้างความผูกพันต่อองค์การ รวมทั้งการประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยา เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อ สารที่เกิดขึ้นในองค์การ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ด้วยหลักจิตวิทยา การ
บริหารจัดการกับข่าวลือ การสร้างแรงจูงใจเพื่อการชักชวน และการวิเคราะห์ภาษาท่าทางของบุคคลจิต
อาสาเพื่อพัฒนาชุมชนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The concepts and process of communication, how to study communications
in the organization, communication between group and organization, a good messenger and
reciever, reflections of the communication, the organization structure related to the
efficiency of communication, the impact of communications on job performance, the job
satisfaction and organizational commitment including the application of psychological
knowledge to enhance efficiency in communication that occur in the organization such as
public relations with the psychological, management of rumors, the motivation to persuade
and an analysis of personal body language, volunteer for community development,focus
on the integrated practice from a variety of relevant case studies.
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
2221210

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(1-2-6)
King Wisdom for Local Development
ศึกษาแนวคิด หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการพัฒนาแบบ
ยั่งยืน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์ความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน ชุมชนและสังคมตามพระบรมราโชบาย เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Royal working guideline, self-sufficient concept, and sustainable
development ,principles of the royal projects, as well as analye the intelligent learning
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approach for pilot community development based on the king wisdom and including the
application of the obtained knowledge from the sufficiency economy to solve actual
problems in their own daily lives and communities focus on the integrated practice from a
variety of relevant case studies.

รหัสวิชา
2310020

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ
3(1-2-6)
Phetchaburi Study for Entrepreneur
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์เพชรบุรีและท้องถิ่นใกล้เคียง ชนเผ่าและชาติพันธุ์ อิทธิพลของ
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อวัฒนธรรม สังคม ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น
อาหาร และแหล่งท่องเที่ยว ศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเพชรบุรี ปัญหาและการใช้
แนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการแก้ปัญหาทางสังคม แนวทางการพั ฒนาท้องถิ่น งานช่างเมือง
เพชร เนื้อหา แรงบันดาลใจ และกระบวนการสร้างงานช่างเมืองเพชรคติสัญลักษณ์ คติความเชื่อ ภูมิปัญญา
และเอกลักษณ์ในการสร้างงานช่างเมืองเพชร ทฤษฏีและฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย เช่น ทักษะงานช่างเมืองเพชร ความซาบซึ้งในงานช่าง และฝึกสร้างสรรค์ผลงานทางช่าง
ตลอดจนการสื บ ทอดวั ฒ นธรรมและประเพณี ข องจั งหวั ดเพชรบุ รี เ น้ นฝึ ก ปฏิบ ัต ิ แบบบู รณาการจาก
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Geography, history of Phetchaburi province and local nearby, tribes and
ethnicities, the influence of geography and history affecting on cultural, society, art and
culture, lifestyle, local wisdom, foods, local attractions, study of the project under the Royal
Initiative of His Majesty the Kingin Phetchaburi province, ploblem and the use of the
approach of the Royal Initiative of His Majesty the King in solving social problems, approach
for local development, Petchaburi craftsmanship, content, inspiration, and the process of
creating a Petchaburi’s skilled craftsmanship, the philosophical constructs, beliefs, wisdom
and unique in condtruction of Petchaburi crafsmanship, the theory and the integrated
practice from a variety of the relevant case studies such as the appreciation of the craft
andpractice to create the craft as well as cultural and tradition succession of Phetchaburi
province, focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies.
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รหัสวิชา
2310030

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน
3(1-2-6)
Thai Society and the Current ASEAN Community
สังคมไทยทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ การปกครองของไทยเชิงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา
ค่านิย มที่มุ่งเน้ น ถึงผลประโยชน์ส าธารณะ คุณค่าความเป็นผลเมื องของรัฐ วิถีการปกค รองระบอบ
ประชาธิปไตยแบบพลเมือง และระบบการบริหารราชการไทยในปัจจุบันประชาคมอาเชียน กลไกและกฏ
บัตรอาเชียน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงสร้าง เขตการค้าเสรี สภาพเศรษฐกิจพื้นฐานของ
ประชาคมอาเซียน การพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย ผลกระทบ แนวโน้มและทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม การปรับตัวภายในชุมชนอาเซียน สร้างความเข้าใจ การวิเคราะห์และสังเคราะห์
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวของชุมชนอาเซียน การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การเคลื่อนย้าย
แรงงาน เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม ความมั ่ น คง ปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ ยาเสพติ ด สิ่ งแวดล้ อ ม และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เรียนรู้ด้านการปฏิบัติศึกษาข้อมูล การนำเสนอแนวคิด การพัฒนาองค์ความรู้
ความคิด เจตคติ ค่านิยมที่เหมาะสมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในบริบทเอเชีย -แปซิฟิกเน้นการฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The thai social in the past to the present, the governor of Thailand's historical
past, values oriented public interests, the values of the citizenship, way of democratic
citizenship, current Thai public administration system, ASEAN community, intercultural
communication,the mobility of labor, technology and innovation, stability, human trafficking
problems,drugs, environmental and international relations, learn about the practice in data
searching, concepts presentation, knowledge development, ideas, attitudes, and
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appropriated values, culture and tourism in the Asia-Pacific context, focus on the integrated
practice from a variety of relevant case studies.
2310410

พลเมืองที่เข้มแข็ง
3(1-2-6)
Potency Citizen
วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดทำโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เคารพสิทธิ
เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและ
ปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคม และกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ และวิถี
ชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยใน
ระบอบประชาธิป ไตย มีความเป็น พลเมืองที่เข้มแข็ง และเคารพสิทธิผ ู้อื่นอย่างมีเหตุผ ล มีจิตสำนึก
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีจิตอาสาและจิตสาธารณะเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษา
ที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

Analyze, design practice, create projects, and behave that express for human
dignity, accept individual differences in equality, respecting for freedom and peaceful in
Thai society and international community in accordance with the principles of tolerance,
create and comply with social rules and basic laws related to democratic way of life with
the King as Head of State, have strong citizenship and respect other people’s right, have a
volunteer spirit and public mind, focus on the integrated practice from a variety of relevant
case studies.
2340310

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3(1-2-6)
Basic Knowledge of Laws
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความสัมพันธ์และจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันตาม
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน ศึกษาหลักกฎหมายและนิติสัมพันธ์ของ
กฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ศึกษา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และ
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การประยุกต์และบูรณาการใช้กฎหมาย ให้ได้เป็นผลจริง ในชีวิตประจำวัน
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แนวคิด ทฤษฏีและหลักธรรมาภิบาล การปฏิบัติงานในองค์การโดยยึดหลักธรรมาภิบาลการทุจริตและ
คอรัปชั่นระบบและกลไกการตรวจสอบการทุจริตและคอรัปชั่นนโยบายและมาตรการในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจ ริตและประพฤติมิช อบ รวมถึงความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการ
ปฏิบัติงานเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
General knowledge of law with relationship and need to be used in daily life
according to the change of social phenomena in present situation, study of the principle of
law and jurisprudence of the public law and private law, principle of basic rights and
freedomsbased on the Constitution law, study the basic knowledge about civil and
commercial law, criminal law, civil procedure law and criminal procedure law, the
application and implementation of the law to be effectively in daily lives, concepts, theory
and good governance, the performance of the organization based on good governance,
fraud and corruption, system and mechanism of the inspection of fraud and corruption,
policies and measures to prevent and resolve the problem of corruption and misconduct
including transparency and build faith in performance, focus on the integrated practice from
a variety of relevant case studies.

รหัสวิชา
3211110

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
3(1-2-6)
Digital Media Production and Media Literacy
ความหมายของสื่ อ ประเภทของสื ่ อ หลั ก การผลิ ต สื ่อ ดิ จิ ทั ล ฝึ ก สร้ า งสื่ อ ดิจ ิท ัล เชิง
สร้างสรรค์ การเผยแพร่สื่อผ่านทางออนไลน์ การออกแบบความสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อในบริบทสังคม
ข้อมูล ผลกระทบจากสื่อ ทักษะและองค์ประกอบการวิเคราะห์สื่อเพื่อการรู้เท่าทัน หลักการรับและเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารจากสื่อทุกประเภทให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลักการหลีกเลี่ยงสื่อที่ก่อโทษต่อตนเองและสังคม
ในรูปแบบต่าง ๆ เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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Meaning of media, type of media, principles of digital media production,
practice creating creative digital media, publishing media online. The significance of media
literacy in the context of information society, impact of the media, skills and elements
analysis of media for literacy, the principle and access information from mass media to
achieve maximum benefit, the principle of avoiding media cause harmful to themselves
and the society in various forms, focus on the integrated practice from a variety of relevant
case studies.
3330010

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3(1-2-6)
Economics in Daily Life
หลั ก การเบื ้ อ งต้ น ทางเศรษฐศาสตร์ ปั จ จั ย กำหนดอุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทานของสิ น ค้ า
พฤติกรรมผู้บริโภค ลักษณะสำคัญของตลาดสินค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ หลักการ
คำนวณรายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงินและการคลังการค้าและการเงินระหว่าง
ประเทศในดุลการชำระเงิน การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวันการบริหารการเงินส่วน
บุคคล การวางแผนการเงินส่วนบุคคลงบการเงินส่วนบุคคล รายได้ของบุคคล การบริหารเงินรายได้ การเงิน
สำหรับที่อยู่อาศัยการบริหารการเงินด้านยานพาหนะและเครื่องใช้ที่จำเป็นการบริหารหนี้ส่วนบุคคล การ
บริหารความเสี่ยงและการประกันความมั่นคงของบุคคลการออมและการลงทุนของบุคคล การวางแผน
การเงินในแต่ละช่วงอายุเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Basic principles of economics, determinants of supply and demand of the
product, consumer behavior, an important characteristic of goods market having perfect
competitive and imperfect competitive, calculation method of national income,finance and
banking, monetary and fiscal policy, international trade and finance in the balance of
payments, the application of principles of economics in daily life, personal financial
managemen,personal financial planning, personal financial statements, individual income,
income management,housing finance,financial terms of the vehicles and equipment
needed to manage personal debt,risk management and insurance of persons, savings and
investment of individuals, financial planning in each age, focus on the integrated practice
from a variety of relevant case studies.

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

3330020

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
Modern Entrepreneur

3(1-2-6)

81

บทบาทของธุรกิจขนาดย่อมในระบบเศรษฐกิจ วิธีการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ หน้าที่ต่างๆ
ทางด้านการบริหารธุรกิจ การควบคุมทางการเงินและธุรกิจ การดำเนินการของธุรกิจขนาดย่อมแบบต่างๆ
การเริ่มตันธุรกิจในยุคดิจิทั ล การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรธุรกิจ
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จ การจัดทำแผนธุรกิจ และการฝึกปฏิบัติการ
ทดลองเป็นผู้ประกอบการใหม่ เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The role of small business in the economy,method of establishment of a
businessorganization, responsibility in the field of business administration, financial control
and business, the implementation of various small businesses,starting business in the digital
era, problem solving and decision making, the vision in the development of the business
enterprise, the characteristics of entrepreneurship success, business plan preparation and
experimental practice as a new entrepreneur, focus on the integrated practice from a variety
of relevant case studies
3330030

ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
3(1-2-6)
Leadership and Teamwork
ความหมาย ความสำคัญของผู้นำและภาวะความเป็นผู้นำ รูปแบบของผู้นำ บทบาทของ
ผู้นำและผู้ตามที่ดี จิตวิทยาและทักษะการเป็นผู้นำ การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้นำ ทักษะการทำงานเป็น
ทีม มนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน กระบวนการกลุ่มและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน การพัฒนาบุคลิกภาพ
และการพูดในที่สาธารณเพื่องานอาชีพเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย
Meaning, the importance of leaders and leadership, leadership styles, the
role of a good leader and follower, the psychology and leadership skills, personality
development for leaders, teamwork, interpersonal relationship in the teamwork, group
process and solving problems together, the development of the personality, and the public
speaking training for careers, focus on the integrated practice from a variety of relevant case
studies.
3330110

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3(1-2-6)
Basic E-Commerce
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและ
เครื่องมือช่วยบนเว็บสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวแบบธุรกิจของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
การชำระเงิน อิเล็กทรอนิกส์ปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ทดลองประกอบธุรกิจโดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

Introduction to electronic commerce,technology infrastructure and tools on
the Web for e-commerce, the business model of electronic commerce, electronic payment
systems, legal and ethical issues related to electronic commerce, Business trial using
electronic commerce, focus on the integrated practice from a variety of relevant case
studies.
3003110

ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3(1-2-6)
21st Century Skills for Living and Occupations
สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5cs โดยบูรณาการการประยุกต์เพื่อพัฒนา
ทักษะที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 เน้นฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Search, analyze, concepts, and theories related to 5Cs skill by integrating
application for important skills development for life and careers in 21st century
effectively,focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies.
1.4) กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รหัสวิชา
1810310

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
3(1–2–6)
Sports for Health Development
วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออกกำลังกาย
การว่ายน้ำและการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ การสร้างสมรรถภาพทางกายให้เหมาะสมกับวัย ข้อควรระวัง
และการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา กีฬาเพื่อสุขภาพและการควบคุมน้ำหนัก นันทนาการทักษะ
การเล่น กติกาการแข่งขันและมารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูกีฬาที่ดี กีฬาเพื่อการนันทนาการ โดยให้
เลือกกิจกรรมกีฬาประเภทเดี่ยวหรือประเภททีมผู้เรียนสนใจ กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมเน้นฝึก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The purpose and benefits of sport for health, model and methods for
exercise,swimming and aerobics for health, promotion of physical fitness for ages,
precautions and prevention of injuries from sports, sports health and go on diet,recreation,
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tactics, rules of compettion and courtesy of a player and a good sport spectators, the sports
for recreation including single and team sportthat student can choose what interests, sports
for development of the holistic health,focus on the integrated practice from a variety of
relevant case studies.

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

4400010

โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(1-2-6)
World, Science and Technology
บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติด้าน
พลังงานและภาวะโลกร้อน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรทักษะในการคิดวิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหาและใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ปัญหาด้าน
ต่าง ๆ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน ผลกระทบของสารเคมีต่อ
สิ่งแวดล้อม รังสีจากดวงอาทิตย์และสารกัมมันตรังสี เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านผลกระทบของ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ใช้วิทยาศาสตร์
คิดวิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหา และแก้ปัญหาในชีวิตได้ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The roles of science and technology in the development of community, the
nation of energy, global warming, the natural resources and environment, agricultural and
agricultural industry, critical thinking skills, able to understand in problem and use science
and technology to solve the various fields of problem, development of science and
technology, the use of chemicals in dialy life, the impact of chemicals on the environment,
sun’s radiation and radioactive materials,home appliances and electrical equipment, the
impact of scientific advances towards humans, social, environment and culture, use
scientific analysis to understand and solve the problems in their lives,focus on the
integrated practice from a variety of relevant case studies.
4410110

สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว
3(1-2-6)
Environment and Green Technology
คว ามสำคั ญ ของสิ ่ ง แว ดล้ อ ม การใช ้ ป ระโ ยช น์ จ ากทรั พ ยากรธ รรมชาติ
การวางแผนการใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ทักษะการสร้าง
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นวัตกรรมอนุรักษ์ส ิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒ นาที่ยั่งยืนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเภทของภัยพิบัติ ทาง
ธรรมชาติ สาเหตุและบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผลกระทบและการป้องกันอันตราย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เทคโนโลยีสีเขียวและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน เน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The importance of the environment, the utilization of natural resources,
planning the use of resources, technology in preventing and solving environmental
problems, skills to create innovative environment for sustainable development, natural
disasters, the classification of natural disasters, causes and the risky areas to natural
disasters, effects and protection from natural disasters, green technology and environmental
development for sustainable,focus on the integrated practice from a variety of relevant
case studies.

รหัสวิชา
4420310

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

เคมีในชีวิตประจำวัน
3(1-2-6)
Chemistry in Daily Life
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน สบู่ ยาสีฟัน สารทำความสะอาด
สารเติมแต่งในอาหาร นมและผลิตภัณฑ์ของนม เครื่องสำอาง กระดาษกาว เรซิน ซีเมนต์ ยารักษาโรค
ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเกษตร เป็นต้น เคมี กับภูมิปัญญาไทยการดื่ม การกินหรือการแก้ปัญหา
สุขภาพ ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทยและการใช้ความรู้ทางเคมี ปฏิกิริยาเคมีในภูมิปัญญาไทย เคมีและ
ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทยเพื่อการเกษตร การแพทย์ ความงามและการดำรงชีวิตรวมทั้งการใช้สารเคมี
อย่างถูกวิธี และการแก้ไขพิษจากสารเคมีเบื้องต้น เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย
Knowledge of various chemical products in daily life, soap, toothpaste,
cleaning agents, food additives, milk and milk’s poducts, cosmatics, papers, the glue, resins,
cement, drugs including the agricultural products, chemistry and Thai wisdom, drinking,
eating or health care, the relationship of Thai wisdom and the use of chemistry knowledge,
chemical reaction in Thai wisdom, Thai wisdom and the application of medicinal plants for
agriculture, medicine, the beauty and life including thethe use of chemicals in the right way,
and detoxcification of hazard chemicals,focus on the integrated practice from a variety of
relevant case studies.
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4430110

คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจ
3(1-2-6)
Mathematics for Business
คณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สัดส่วน ร้อยละ การคำนวณอัตราก้าวหน้า ที่ใช้
ในการชำระค่าไฟฟ้าและน้ำประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนชำระ และคณิตศาสตร์ประกันภัยทักษะ
คิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์สถิติเบื้องต้นในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน และปัญหาเชิงธุรกิจ
เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Basic mathematics used in daily life, ratio, percentage, calculation of
progressive tax rate used for payment of the electricity and water supply, the interest
charged, installment system, actuarial science, critical thinking skills in mathematics,
preliminary statistics analysis to solve problems in daily life and business problems, focus
on the integrated practice from a variety of relevant case studies.

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

4430120

การคิดและการตัดสินใจ
3(1-2-6)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงระบบ การ
วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการแสวงหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ กำหนดการเชิงเส้น และการนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน เน้นฝึก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The principle and process of human thinking, creativity, systematic thinking,
information analysis, logic and reasoning, decision processes, The process of scientific
knowledge acquisition,linear programming and its application in solving problems in their
daily life, focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies.
4520110

การทำอาหารไทยและอาหารนานาชาติ
Thai cooking and International cooking

3(1-2-6)
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อาหารหลัก 5 หมู่ การทำอาหารไทยและอาหารนานาชาติอาหารที่ส่งเสริมการมีสุขภาพดี
อาหารป้องกันโรคและก่อให้เกิดโรค การถนอมอาหาร ความปลอดภัยในการบริโภคอาหารคุณค่าทาง
โภชนาการของอาหารอาหารเพื่อสุขภาพ การประกอบอาหารที่เป็นที่นิยมเพื่อการประกอบอาชีพหรือ
รายได้เสริมเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The 5 Food Groups, Thai and international cuisine foods that promote good
health, Food to prevent disease and cause diseases, food preservation, food safety,
Nutritional value of food, Healthy food ,Popular cooking for career or extra income,focus
on the integrated practice from a variety of relevant case studies.
4520120

ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3(1-2-6)
Dessert and Beverage for Business
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับขนมไทย และเบเกอรี่ วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำประกอบ
ขนมไทยและเบเกอรี่หลักการ ชั่งตวง วัด การบรรจุ หลักการตลาดและการจัดการธุรกิจ ปฏิบัติทำขนมไทย
และเบเกอรี่หลักการและเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มเครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพการเรียนรู้ทักษะทางการทำ
เครื่องดื่มการตลาดและการจัดการธุรกิจเครื่องดื่ม เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้ เน้น
ฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Basic knowledge about Thai desserts and bakery, raw materials and
equipment used in making Thai desserts and bakery, weighing principles, packing measures,
marketing principles and business management, Practice in making Thai desserts and bakery,
principles and technology of beverage production, Healthy drinks,learning to drink,
marketing and beverage business management, be able to work and be self-reliant, focus
on the integrated practice from a variety of relevant case studies.

รหัสวิชา
4830110

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ
3(1-2-6)
Conservation Biology and Plants
หลั ก การและทฤษฎี ท างชี ว วิ ท ยาที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การอนุ ร ั ก ษ์ ทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในด้านต่าง ๆ ด้านการเกษตร อาหาร และ
การแพทย์ในชีวิตประจำวันจริยธรรมการอนุรักษ์การรบกวนและโครงสร้างชุมชนของสิ่ งมีช ีวิต ความ
เกี่ยวข้องของมนุษย์การออกแบบ และการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ การจัดการระบบนิเวศ การอนุรักษ์รัฐศาสตร์
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และเศรษฐศาสตร์การอนุรักษ์ความสำคัญและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวิต ความหลากหลายของพืชพรรณ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์และ
พัฒนาพืชพรรณเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Principles and biological theories related to conservation, critical thinking
skills and problem solving skills in the conservation of biodiversity, changes in biodiversity,
the application of biotechnology in various areas including agricultural, food and medical in
dialy life, the ethics of conservation, the interference and community structures of organism,
the relevance of human, the design and management of conservation areas, the political
economy of conservation, the importance and value of the florae to life, diversity of the
florae, the local wisdom in the application of the florae, critical thinking and problem solving
skills in conservation and development of the florae, focus on the integrated practice from
a variety of relevant case studies.
5600010

เกษตรในชีวิตประจำวัน
3(1-2-6)
Agriculture in Daily Life
เกษตรแบบพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการแหล่งเพาะปลูก
การจัดการทรัพยากรทางน้ำการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อนันทนาการ
และประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวันการเรียนรู้ทักษะทางการเกษตรไปใช้ดำรงชีวิตเกษตรอินทรีย์ เพื่อ
ความปลอดภัยการแปรรูปผลผลิตการเกษตร สามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ อย่าง
ยั่งยืนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Self-reliance agriculture under the philosophy of sufficiency economy,
cultivation management, water resources management, the management of coastal and
marine resources, planting and animal husbandry for recreation and usefulness in dialy life,
learning agricultural skills to survive,organic farming to safety, agriproduct processing with
ability to apply as professional career for sustainable self-reliance,focus on the integrated
practice from a variety of relevant case studies.

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

6510410

พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน

3(1-2-6)
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Renewable Energy and Energy Saving
พื้นฐานความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานการเกิดพลังงานและพลังงานไฟฟ้า การคิดค่า
ไฟฟ้าเบื้องต้น สถานการณ์พลังงานของประเทศไทยและของโลก การศึกษาเทคโนโลยีพลังงานที่ยั่งยืน ใน
โครงการพระราชดำริ การประหยัดพลังงานสำหรับบ้านพักอาศัย และอาคารโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์
ประหยัดพลังงาน แนวทางการประหยัดพลังงาน และเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานการบูรณาการ
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนกับความต้องการพลังงานของชุมชน เพื่อเน้นรากฐานการพัฒนาความมั่นคงด้าน
พลังงานอย่างยั่งยืนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The basic knowledge and energy technology, energy and electrical energy,
introduction to electrical charges, Thailand and world energy situation,study on technology
of sustainable energy in the Royal initiative projects of His Majesty the King, energy saving
for a house and industrial buildings, energy-saving devices, approach to energy saving and
technology for energy saving, the integration of renewable energy technologies and energy
needs of the community focusing on the foundation development of stability and
sustainability of the energy,focus on the integrated practice from a variety of relevant case
studies.
6530410

การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (1-2-6)
Innovation Creative for local development
ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาต่อยอด
ความคิดสร้างสรรค์ไปสู่นวัตกรรม แนวคิดเชิงออกแบบ ขั้นตอนและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การเขียน
แผนการดำเนินงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง
สร้างสรรค์ หลักการจัดการกับความคิดสร้างสรรค์ ทรัพย์สินทางปัญญา การต่อยอดเชิงพาณิชย์ ตลอดจน
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ท้องถิ่น เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ
จากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Meaning, importance, composition, theory of creativity. The development of
creative thinking towards innovation. Design concepts, thinking process and writing an
operation plan. Apply appropriate application of technology. Adding value and developing
products creatively. Learning principles of creative management, intellectual property, and
commercialization as well as developing creative thinking to solve problems that occur
within the local community,focus on the integrated practice from a variety of relevant case
studies.
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รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

6840110

จิตสำนึกและวินัยจราจร
3(1-2-6)
Conscious mind and Traffic Discipline
ศึกษากฎระเบีย บและวิ นัย การจราจร การตรวจสอบยานยนต์เ บื้ อ งต้ นทัศ นคติ แ ละ
พฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยการขับขี่เพื่อประหยัดพลังงานการปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัย วิเคราะห์พฤติกรรม
การขับขี่ การสอบและประเมินพฤติกรรมการขับขี่ จิตสำนึกในความปลอดภัยในการจราจร เน้นฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Study traffic regulations and discipline, Basic motor vehicle inspection,
Attitude and safe driving behavior, driving to save energy, safe driving practice, analyze
driving behavior, examination and evaluation of driving behavior,Consciousness in traffic
safety, focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies.
7440110

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต
3(1-2-6)
Computer Skills in Dynamic World
องค์ ป ระกอบที ่ ส ำคั ญ ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สารการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การทำรายงานการสร้างตารางคำนวณ การนำเสนอผลงานการสื่อสารบนระบบ
เครือข่าย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ การกำหนดความ
ต้องการและขอบเขตสารสนเทศการคัดเลือกสารสนเทศ ทักษะการค้นคืนสารสนเทศและกลยุทธ์การค้น
การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใช้
คอมพิวเตอร์ทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณและใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์
พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติโปรแกรมทางด้านระบบปฏิบัติการ ประมวลผลคำ ตารางการคำนวณ การประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกพลวัตรเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Essential elements of information and communicationtechnology, the use of
information and communication technologies, reporting, creating spreadsheets,
presentations, network communication and the effectivelyuses of information technology
and modern communication as well as investigation of the law relating to the use of the
computer and information technology, ethics and the health of computer users,critical
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thinking skills to use technology and the creatively use of information technology including
the practice in operating system program, data searching, word processor
program,spreadsheet and the presenatations. Practicing the operating system program data
query, word processing, sperdsheet and presentation, computer application to relate with
the changes in dynamic world, focus on the integrated practice from a variety of relevant
case studies.

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

7003120

ทักษะการคิด
3(1-2-6)
Thinking Skills
วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิงภาษา
เชิงสัญลักษณ์ และรูปแบบในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน การวิเคราะห์แนวทางการ
แก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงเหตุผลการเลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม
วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุปัน และการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลได้ เน้นฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Analysis, Design and Present how to problems solving, critical thinking, creativity, rational
thinking, reasoning, giving conditions in term of language and symbolic, and pattern of
explaining the phenomena that occur in everyday life. Analysis of problems solving,
choosing appropriate approaches, analyze and explain information in today’s global and
making decisions based on data, focus on the integrated practice from a variety of
relevant case studies.
8710010

ชีวิตและสุขภาพ
3(1-2-6)
Life and Health
กำเนิดและพัฒนาการของชีวิต การคุมกำเนิด เพศศึกษา ยา สมุนไพร อาหาร โภชนาการ
ความสัมพันธ์ของอาหารและโภชนาการกับมนุษย์ การบริโภคอาหารอย่างสมดุล การสุขาภิบาลอาหาร
ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมบริโภค สิ่งแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพการดูแลส่งเสริมและภาวะ
เสี่ยงทางสุขภาพการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติวิธี
พยาบาลผู้สูงอายุ วิธี ช่วยฟื้นคืนชีพวิธีจัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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The origin and evolution of life, contraception, sex education, drugs, herbs,
food, nutrition, the relationship of food and nutrition to humans, food consumption in the
balance, food sanitation, nutritional status, consumption behavior, environment and factors
affecting health, care promotion and health risks, holistic health care with traditional
medicine, national health security, methods for adult and gerontological nursing,
resuscitation, appoarches of care for disaster victims, focus on the integrated practice from
a variety of relevant case studies.

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1) กลุ่มวิชาชีพครู
2.1.1) วิชาชีพครู
รหัสวิชา
1011103

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่
2(1-2-3)
Teacher for Modern Society
ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณ
ความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ดำรงตนให้เป็นที่เคารพ
ศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ย วกับค่านิยม
ของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายสำหรับครู
สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างเหมาะสมกับผู้เรียนและสังคมยุคใหม่ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการ
เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต
Behave morally, intend to develop learners as a spiritual teacher, be a role
model with virtues and ethics, and a good citizen, be admired by students and society
analyzing, synthesizing, integrating knowledge about teacher values, morality, virtues, ethics
of teachers, spiritual teacher, law for teachers, condition of teacher professional

92

development appropriate for Learner and Modern Society using experiences and case
studies, practice using reflection to apply for self-development to become a good teacher,
know broadly, be up-to-date, and keep up with changes in present and future
1063402

ปรัชญาการศึกษา
2(1-2-3)
Education philosophy
วิเคราะห์ เชื ่ อ มโยงปรัช ญาพื้ นฐาน ปรัช ญาการศึ กษา ฐานคิดวิถ ี ไ ทยกับ บริบ ทของ
การศึกษา สังคม การเมือง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงนโยบายการศึกษา แผนการศึกษา
ระดับต่างๆเสนอแนวทางการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนฐานสมรรถนะที่สอดคล้องและมีความสมดุลกับ
ปรัชญาการศึกษา บริบทและนโยบายการศึกษาต่างๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตาม
บทบาทของครูและการดำรงชีวิตอย่างสมดุล
Analyze and link basic philosophy, educational philosophy, Thai thinking
base and the context of education, society, politics, economy, science, and technology
including education policies, educational plans at various levels. Proposing guidelines for
managing education and developing learners with a competency base that is consistent and
balanced with Education philosophy, context, and various educational policies which can
be applied in the performance of teachers' roles and live a balanced life.

รหัสวิชา
1052503

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

จิตวิทยาขั้นสูงเพื่อการเรียนรู้ และการพัฒนาชีวิต
2(1-2-3)
Advancing Psychology to Benefit Learning and Improve Lives
วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์และออกแบบบริหารจัดการพฤติกรรมผู้เรียน เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา
จิตวิทยาการแนะแนวและจิตวิทยาให้คำปรึกษา ทักษะสมองเพื่อการเรียนรู้ การส่งเสริมพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล เด็กที่ มีความต้องการพิเศษ การศึกษาราย
กรณี การสะท้อนคิด เพื่อให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ
มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ให้
คำแนะนำและข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมพัฒนาและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การ
สร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน
การเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

93

Analyze, solve problems, apply, design learner behavior management to
develop learners according to their potential and ages , focuses on the concepts of
psychological development theories, educational psychology, guidance psychology and
counseling psychology, executive brain function for learning, learning and development
promotion by age and individual difference of learners, learning management for learners
with special needs, explore the case studies and the reflective practice to design learner
assistance and development based on individual ability of each learner, persist to develop
learners with the spirit of being a teacher, well-organized leaner development report system
to give the advice guideline and feedback to parents and related people which leads to
collaboration in learner development, use the reflective practice in self-development to
be a good teacher who is proficient, smart, and up to date.
1022204

ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครูในศตวรรษ 21
2(1-2-3)
(Language and Culture for Teachers in 21st century)
ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้อง
กับ บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยการ
วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาสำหรับครู หลักการ การสร้างวัฒนธรรมเชิงบวก การสร้างแรงบันดาลใจ
เทคนิควิธีการใช้สถานการณ์ อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลที่ส่งผลต่อการสื่อสารในการจัดการ
เรียนการสอน การรู้เท่าทันสื่อ จรรยาบรรณการสื่อสาร ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
ภาษาท่าทาง เพื่อสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในชั้นเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้
ทักษะการฟัง การพูด การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบ
รู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของครูยุคดิจิทัล ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลายหลาย
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

Use Thai-English language for communication in learning management
appropriately in accordance with context and learner’s differences, learners with special
needs, by analyzing concepts, theory, speech communication for teachers, principle,
Positive Culture, Inspiring and techniques of Language. Situation the influence of the
changes in the digital society affects Communication in teaching and Learning Media literacy
Communication ethics. Use as well as practice listening, speaking, reading, writing, and
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gestures to transmit meanings in instruction and communication, design learning
management in listening, speaking, reading, writing, and gestures to develop learners, seek
for general information for broader, up-to-date self-development and keeping up with the
changes, practice the language and culture for peaceful living
1022203

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2(1-2-3)
Competency Based Curriculum Development
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกโดยใช้
ฐานสมรรถนะและสอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน นำหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตร โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพั ฒ นา
หลักสูตร พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และที่
เกี่ยวข้อง และสอดคล้อกับ ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ทันสมัย
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
Develop a school-based curriculum and subjects curriculum in nature of
major by Competency Based and related to school and community context, implement
and evaluate curriculum through application of curriculum basic knowledge, curriculum
evolution, curriculum theories and development model, backgrounds of curriculum
development in educational philosophy, psychology, social, culture, technology and other
factors; basic education curriculum, school-based curriculum development, curriculum
implementation, curriculum evaluation, problems and trends in curriculum development;
and to be a person who know broadly, be up-to-date, and keep up with changes.
1033305

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
3(1-2-6)
Innovation and Technology Digital for Education
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการศึกษาตามธรรมชาติของ
สาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา ศึกษากฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อให้สามารถสร้างนวัตกรรม ตลอดจนเลือกและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้อย่าง
เหมาะสมมีประสิทธิภาพ สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และ
ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง
รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
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Apply innovation and digital technologies for education management design
in accordance with individual major to develop learners’ intellectual and to be innovator
based on contexts, learner individual differences, concepts, and theories being relevant to
innovation and technology digital for education, laws, and ethics in utilizing innovation and
digital technologies. In order to be able to select and apply innovation and digital
technology for educational effectively, and use reflection to apply for self-development to
become a good teacher, know broadly, be up to date, and keep up with changes.
1023305

การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
3(2-2-5)
Competency based Instructional
วางแผนและจัดการเรีย นรู ้ตามธรรมชาติ ส าขาวิช าเอกที่ส ามารถพัฒ นาผู้เ รียนให้ มี
สมรรถนะและมีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของ
ผู้เรียน บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ ปรัชญาการศึกษา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนื้อหาและ
ภาษา สื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การชี้แนะผู้เรียน การ
บริหารจัดการชั้นเรียน การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานผู้เรียน การ
ปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลองจั ดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เป็นผู้มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่น
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
Instructional plan and management in nature of major to develop learners to be
an competency and innovator, enhancing student learning, attending and accepting individual
differences among students, creating activities and learning atmosphere for promoting students
happiness in learning; awareness in learners’ well-being, integrating knowledge, content,
curriculum, teaching science and digital technology in instruction by using learning theories,
educational philosophy, instructional innovation for skills development in the 21st century,
integrated instruction, integrated instruction on sufficiency economy philosophy, content and
language integrated learning, integrated instruction on media and learning resources in local
community, digital technology media, inclusive education, coaching, classroom management,
designing and lesson plan writing related Learner standard micro-teaching, practicum in real
situation; to be a responsible and committed person in developing learners fulfil their potential
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รหัสวิชา
1043406

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
2(1-2-3)
Competency Based Learning Measurement and Evaluation
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงบนฐานสมรรถนะของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระสำคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของ
ผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การ
ประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนในการปรั บปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และออกแบบ ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครู
ที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง
Measure and evaluate Competency Based through methods which are
practical and appropriate to the subject matter, context, individual difference of learners,
and learners with special needs, reflect the evaluation result for learner development and
quality development of learning management under the concepts and theories of
measurement and evaluation, authentic assessment, measurement and evaluation
instrument design, feedback giving for learning promotion in learners, guideline of using
measurement and evaluation result in learner development, design; implement the quality
assurance in education proper and creative measurement and evaluation, and use the
reflective practice for self-development to be a good teacher who is proficient, smart, and
up to date
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รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

1043407

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3(2-2-5)
Research and Development in Innovation and Learning
วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒ นาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่
สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน
ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลั กการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้าง
และหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพื่อให้สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการ
เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง
Research, solve problems to develop learners, and create innovation to
develop learners’ learning in accordance with individual major, context of learner individual
differences, and learners with special needs by studying, analyzing problem conditions and
needs in learner development in classrooms, design research by applying principals,
concepts, research theories, researchers’ ethics, research instrumentation, apply digital
technologies for creating innovation in research to solve problems and develop learners,
relevant innovation in community in order to be able to implement research results in
developing learning management and learners, and use reflection to apply for selfdevelopment to become a good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with
changes
1004901

คุรุนิพนธ์

1(0-2-1)
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Self-Development Report
จัดทำคุรุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู
คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
Create Self-development Report by gathering, analyzing and synthesizing
capacity of teacher duties together with teachers characteristics through the lesson learned
from teaching experience in educational institution and self-learning, attend the activities
to fulfill capacity in after action review (AAR) individually as well as share and learn under
the context of profession learning community (PLC) to develop oneself to keep up with
changes

2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
รหัสวิชา
1001803

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
1(90)
Practicum in Profession of Teaching 1
สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุ
จรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจำชั้นในสถานศึกษา เข้าใจ
บริบทชุมชน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของ
การศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนา
หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งใน
และนอกสถานศึ ก ษา ผ่ า นกระบวนการสั งเกตและวิเ คราะห์ ก ารปฏิ บั ต ิห น้า ที ่ค รู ถอดบทเรี ย นจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู้และนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)
เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
Conclude self-characteristics and those of teacher that reflect love and faith
in teaching profession, identify self-ethics and profession ethics, acknowledge duties of
teacher and homeroom teacher in school, understand community context, coordinate with
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parents to collect the data used to provide learner care, assistance, and development to
the preferred characteristics, provide well-organized report of learner development in form
of case study by applying the knowledge of psychology, digital technology, and ability based
learner development, conclude the guideline and activities for teacher profession
development both inside and outside educational institutions through the process of
observation and analysis of teacher performance, conclude the lesson learned from
learning experience in educational institution, synthesize the body of knowledge and use
the learning result in after action review (AAR) as well as share and learn under the context
of profession learning community (PLC) to develop oneself to keep up with changes

รหัสวิชา
1002804

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
1(90)
Practicum in Profession of Teaching 2
ประพฤติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที ่ ด ี ม ี ค ุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมตามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ
ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อ
และเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้
ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อน

100

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

รหัสวิชา
1003805

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3
1(90)
Practicum in Profession of Teaching 3
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจั ดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทาง
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การศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิ ธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่ว มกิจกรรมที่ส ่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิช าชีพ โครงการที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษา
ไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
Practice teaching in educational institutions, behave as a good example with
morality and conduct according to professional ethnics, design a class atmosphere that
encourages students to learn and be happy, organize learning activities that encourage
students to create advanced thinking processes by applying digital technology or modern
educational innovations, collaborate with parents to develop and strive to solve students'
problems to have the desirable characteristics with the process of the correct research
methodology, clearly reflecting the changes that have occurred to students themselves
from participating in activities that promote professional progress, projects related to
promoting conservation of culture and local wisdom and bringing results from learning in
educational institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting on an individual
basis, and exchange knowledge in the form of professional learning community (PLC) to
develop oneself to keep up with changes
1004806

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(540)
Internship 1
ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอกเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมี ความสุข สร้างแรงบันดาลใจ
ให้เป็นผู้ใฝ่รู้และมีปัญญารู้คิด ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สร้างเสริมทักษะการเรียนรู้และทักษะการคิดของผู้เรียน จัดการเรียนรู้ ออกแบบสื่อ/นวัตกรรม วัดและ
ประเมินผล จัดทำโครงการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริ บทและการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู ชุมชน รายงาน
ผลการพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพ พัฒนานวัตกรรม
เพื่อพัฒนาผู้เรียน ผ่านกระบวนการสังเกต บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ถอดบทเรียน และสะท้อน
คิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
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Operate on teaching a major subject to enable students to learn happily.
Inspire to be a learning enthusiast and have the cognition. Aware of the learner’s health
by designing a lesson plan that promotes learning skills and thinking skills of learners. Learning
management, innovation media design, measurement and evaluation. Preparation Develop
Project appropriate for context and participation form student teachers and Community
student development report. Perform duties as a teacher in educational institut ion,
participate with professional activities, develop the innovation to develop learners
through the observation process, recording data, analyzing, synthesizing, lesson learned
and reflective thinking to apply for develop oneself to be a good teacher wit h be
proficient, up to date and keep up with the changes
1004807

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(540)
Internship 2
ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอก ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูง
และนำไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการ
พัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย
สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
นำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
Operate on teaching a major subject behave as a good example with
morality and conduct according to professional ethics, make learners are happy and have
advanced thinking process and leading them to be innovators by designing modern
educational innovations integrated in community context with learning activities in and out
of the classroom, create a network of cooperation with parents and communities to
develop, promote professional progress and solve students' problems with desirable
characteristics with the correct research process according to the research methodology,
clearly reflecting the changes that have occurred to themselves from participation and
participate in projects related to promoting conservation of culture and local wisdom and
bringing results from learning in educational institutions to evaluate after action review (AAR)
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reflecting on an individual basis, and exchange knowledge in the form of professional
learning community (PLC) to develop oneself to keep up with changes

2.2) กลุม่ วิชาเอก
2.2.1) วิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

1071101

สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Brain Development and Early Childhood Learning
ธรรมชาติและพัฒนาการ กระบวนการทำงาน สมรรถนะและวิธีเรียนรู้ของสมอง แนวคิด
และทฤษฎีที่สัมพันธ์ต่อการพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยโดยใช้สมองเป็นฐาน ทักษะ
การคิดพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย ปัจจัย สิ่งแวดล้อม และการเลี้ยงดูที่มีผลต่อการทำงานของสมอง การ
พัฒนาทักษะสมอง EF แต่ละด้าน วิธีการจัดประสบการณ์และการใช้สื่อเพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิธีการ
ตอบสนอง การประยุกต์ใช้ความรู้และการออกแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF ในเบื้องต้น ด้วย
กระบวนการวิเคราะห์ ประเมิน ออกแบบและทดลองจัดประสบการณ์เบื้องต้นกับเด็กปฐมวัย
The nature, development, process and capacity to learn of the brain.
Concepts and theory related to the development of thinking process. Early childhood
learning by using the brain as a base. Basic thinking skills for early childhood. Factor of
environment including early childhood educators/providers affect on how brain work.
Executive Functions ( EFs) and how to organize experiences and use media to develop
thinking skills. Designing early childhood classroom activities, responses, and applications
of they learn from this course to promote EFs through observation, evaluation, and
analization.
1071102

การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Rearing and Learning Enhancing for Early Childhood
ศึกษาและวิเคราะห์อิทธิพลของการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะ
ของเด็กปฐมวัย การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์
และจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก บทบาท
ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ถอดบทเรียนการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยใช้กรณีศึกษา ออกแบบการจัดกิจกรรมการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยอย่างรอบ
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ด้านตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้ถูกต้องตรงหลักการเรียนรู้ของสมอง สอดคล้องกับพัฒนาก าร และ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ภายใต้บริบทเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สะท้อนคิดประยุกต์ใช้ความรู้
ในการอบรมเลี้ ย งดู เด็ กปฐมวัย ที ่ท ัน สมัย เพื่อพั ฒ นาตนเองให้ เป็น ครูท ี่ ดี มีความรอบรู้ ทันต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

Study and analyze the influence of early childhood treating, the nature and
characteristics of early childhood, the growth and development of children, ways to
promote physical emotional, social and intelligence development Learning the theories of
psychology development related to child treating. Parents roles in raising children under
the early childhood parenting lessons and related research both locally and internationally
Using case studies to design activities for preschool childhood treating activities in
accordance with sufficiency economy principles accurate in the learning principles of the
brain consistency with development and differences between individuals under the
economic, social and cultural contexts And to apply the knowledge in modern childhood
treating in order to be good teachers with up to date knowledge and ready for the change.
1071103

การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Health and Safety Development for Early Childhood
ศึกษา/วิเคราะห์ทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนาสุขภาวะ โรคที่พบบ่อยในเด็กปฐมวัยตาม
ช่วงวัย อุบัติเหตุในบ้าน นอกบ้าน และในโรงเรียน การเลือกและการจัดโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ฝึก
ปฏิบัติเครื่องมือวัดภาวะพัฒนาการ ภาวะโภชนาการ ภาวะสุขภาพและอนามัยสำหรับเด็กปฐมวัย ฝึก
ปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีอื่นๆ เพื่อวิเคราะห์
ประเมิน วางแผน ทดลองทำกิจกรรมที่ออกแบบไว้กับกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือรายบุคคล เพื่อแก้ไข
ส่งเสริม และพัฒนาสุขภาวะสำหรับเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม สะท้อนความคิดเพื่อให้มีทักษะ
ในการออกแบบโปรแกรมเพื่อสร้างรอยเชื่อมต่อในการจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยทั้งใน
บ้านและโรงเรียนอย่างรอบด้านสำหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ำกว่า 8 ปีได้อย่างต่อเนื่อง และสะท้อนคิดเพื่อ
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ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการพัฒนาสุขภาวะที่ ทันสมัย เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง
Study and analyze theories and ideas in health care. Diseases that found in the
children. Accidents in house, outdoor and in school. Selection and arrangement nutrition
for early childhood. Practice in the measurement instrument to measure development,
nutritional status, health and hygiene of the children. Practice in first aid. Use case studies,
experience and other procedures to holistically analyze, evaluate, plan . Apply the designed
activities to individual, small group and large group to enhance and develop health for the
children. Reflect thinking to develop skills in design program to bridge health and safety
development activities both in the house and the school for the children seamlessly. Use
reflective thinking about health development to develop themselves to be good, wellrounded teacher

รหัสวิชา
1071201

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Physical Readiness Enhancing Activities Management for
Early Childhood
ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านร่างกายแบบองค์รวม
สำหรับเด็กปฐมวัย รูปแบบ/กิจกรรม/ สื่อที่สะท้อนการพัฒนาสมรรถภาพและความพร้อมทางด้านร่างกาย
แบบองค์รวม รูปแบบและวิธีการวัดสมรรถภาพและความพร้อมของกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่
ออกแบบการจัดกิจกรรม/สื่อการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพและความพร้อมทางด้านร่างกายแบบองค์รวม
นำกิจกรรมที่ออกแบบไว้ไปทดลองใช้กับเด็กปฐมวัย สะท้อนคิดและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับ
หลักการและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้บริบทครอบครัว ชุมชน และ สังคม
Study and analyze theories and ideas about holistic physical development
for the children. Model, activities and media that reflect holistic physical ability and
readiness. Pattern and procedure of fine muscle and gross muscle ability and readiness
measurement. Design activities and media for physical and readiness development. Apply
the designed activities to enhance and develop health for the children. Reflective thinking
and continuous development in accordance with the principles and philosophy of
sufficiency economy under the context of family, community and society.
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1071203

การจัดกิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Emotional and Social Intelligence Skills Activities Management
for Early Childhood
ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีและแนวคิดการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสังคมสำหรับ
เด็กปฐมวัย อิทธิพลของบริบทสังคมครอบครัว สังคมโรงเรียน สังคมชุมชน และท้องถิ่น ที่ส่งผลการ
พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย ฝึกปฏิบัติการใช้แบบประเมินความฉลาดทาง
อารมณ์และสังคมของกระทรวงสาธารณะสุข ถอดบทเรียนโปรแกรมการการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
และสังคม การส่งเสริมทักษะชีวิตและคุณธรรม จริยธรรมที่สอดคล้องกับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
และการพัฒนาทักษะ EF (Executive Functions) และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ
โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีอื่นๆ เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน วางแผน ออกแบบ
กิจกรรม/สื่อการสอนเพื่ อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัยโดยทำงานร่วมกับ
ผู้ปกครองและครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ที่ถูกต้องตรง ตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ออกแบบการ
ประเมินเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม ทดลองใช้กิจกรรมที่ออกแบบไว้กับกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย และรายบุคคล

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

Study and analyze theories and ideas about emotional quotient and social
quotient development. Influence of family, school, community and local on emotional
quotient and social quotient development. Practice in using emotional Minister of Public
Health’s quotient evaluation form. Study emotional quotient and social Promotion of life
skills and virtues Ethics that is consistent with current social and environmental conditions
quotient development and executive functions) and domestic and international research.
Using case studies, experience and other procedure to analyze, evaluate, plan and design
activities and media to develop emotional quotient and social quotient for the children
with the participation of parents, community and local the Sufficiency Economy Theory.
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Design evaluation for the activity. Apply the designed activities to individual, small group
and large group.
1072102

ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย
3(2-2-5)
English for Early Childhood Teachers
ออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การเขียนทางภาษาอังกฤษ
สามารถฟังเข้าใจและสื่อสารข้อความหรือบทสนทนาภาษาอังกฤษได้ รู้จักบัญชีคำศัพท์เกี่ยวกับการศึกษา
ปฐมวัย กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ รูปประโยคต่างๆ การเดาจากบริบท การอ่านเพื่อหาความคิดหลัก
ฝึกอ่านข่าว ข้อความ และบทความภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน
การสื่อสารเบื้องต้นกับผู้ปกครองและเด็กปฐมวัย
Design activities to develop three skills of listening, speaking, and writing in
English. Students are able to listen and communicate messages or to have conversations in
English comprehensively. Moreover, students are to learn about the list of early childhood
teachers’ terminology, reading strategy, sentence structures, context clues, reading for main
idea, news reading, message reading, and articles that are involved in early childhood
teachers in order to use in the school and communicate with the parents and early
childhood.

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

1072203

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี 3(2-2-5)
Learning Experience Management of Integrate Early Childhood
Education for Children Under 3 Years Old
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ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ตามระบบประกันคุณภาพในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยอายุต่ำกว่า 3 ปี ถอดบทเรียนจัดประสบการณ์และใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เป็นฐานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับบริบ ท สังคม ชุมชน และท้องถิ่น และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องใน
ประเทศและต่างประเทศ ฝึกใช้แบบประเมินตามตัวชี้วัดในระบบประกันคุณภาพ โดยใช้กรณีศึกษา การ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน วางแผน ออกแบบห้องเรียนและแผนการ
จัดประสบการณ์ให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้ โดยทำงานร่วมกับครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น ทดลองใช้กิจกรรม
กับกลุ่มย่อยหรือรายบุคคล เพื่อแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริมเด็กปฐมวัย ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัย เพื่อ
พัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
Study and analyze related ideas and theories, domestic and international
research, the quality assurance system and Early childhood curriculum which consistence
with social, community and local context. Practice in using quality assurance indicators
evaluation form. Use case studies, experience and other procedures to analyze, evaluate,
plan and design classroom, research-based learning experience plan that support learning.
Apply the designed activities to individual, small group and large group to reflect result to
improve the activity to reflect to develop and improve .Apply the knowledge to develop
themselves to be good, well-rounded teacher.
1073102

การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Science and Math Activities Management for Early Childhood
ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอน
แบบ STEM และบ้านวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน วางแผน ออกแบบกิจกรรมวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ที่ถูกต้องตามหลักการทำงานของสมอง ตามแนวคิดหลักปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง ที่ สอดคล้องกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม และท้องถิ่นโดยทำงานร่วมกับผู้ปกครอง
ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น พร้อมออกแบบประเมินเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม ทดลองใช้กับกลุ่มใหญ่ กลุ่ม
ย่อย และรายบุคคล เพื่อสะท้อนคิดในการพัฒนาปรับปรุงออกแบบกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เพื่อแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์ สะท้อนคิดเพื่อปรับปรุง
กิจกรรมที่ทันสมัยและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
Study and analyze ideas and theories lesson learn about STEM and Home for
Little Scientist to analyze, evaluate, plan and design science and mathematics activities according
to the Sufficiency Economy Theory, brain function and social, culture and local context with
the participation of parents, community and local. Design the evaluation form. Apply the
designed activities to individual, small group and large group to reflect result to improve
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the activity to develop and enhance the children according to set objectives. Apply the
knowledge to develop themselves to be good, well-rounded teacher.
รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

1073201

การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
3(2-2-5)
Experience Management for Specific Target Groups to Enhance Learning
ศึกษาและวิเคราะห์ นโยบาย ปัญหา และโอกาสทางสังคมของเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
วิธีการดูแลและให้ความช่วยเหลือ คุณธรรมในการดูแลเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ฝึกการใช้เครื่องมือในการ
สังเกตเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ รูปแบบการจัดกิจกรรม บทบาท
ผู้ปกครองและครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่บ้าน ออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
สำหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับบริบท สังคม ชุมชน
และท้องถิ่น ออกแบบสื่อการสอนให้ความช่วยเหลือเด็กปฐมวัย กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ทดลองใช้กิจกรรมที่
ออกแบบไว้ การประเมินการเรียนรู้เด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม โดยใช้
กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีการอื่นๆ สะท้อนความคิดเพื่อให้มีทักษะในการออกแบบ
กิจกรรม และประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาเด็กที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง
Study and analyze policies, problems and social opportunities of specific
target children and ways to care and help them also moral in caring for specific target
groups Practice using tools for early childhood observation with special needs of the Ministry
of Education. Study about activities, roles of parents and families in raising children at home
Design activities to promote learning for specific target groups of children under the
sufficiency economy philosophy That is consistent with the social, community and local
context. Design teaching materials to help early childhood, specific target groups Try out
the designed activities, assessment of learning for specific target children to solve problems
and help to promote the study by using case studies, experimental learning or other
methods to reflect the ideas of designing activities and applying knowledge to develop
modern children To develop the qualifications to be a good teachers who realize on
perception of change.
1073202

การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
Participation of Family, The Public Health Department ,
School and Community of Early Childhood Education
ศึกษาและวิเคราะห์ อิทธิพลของครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของเด็ก
ปฐมวัยในปัจจุบันและอนาคต บทบาทผู้ปกครองและชุมชน ท้องถิ่นในการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัย และ
ปกป้องสิทธิเด็กตามกฎหมาย วิถีชุมชนกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ออกแบบกิจกรรมการทำงานร่ว มกับ
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ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นในการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ฐานะทางเศรษฐกิจ
บริบททางสังคม วัฒนธรรมในท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย ออกแบบ ทดลองปฏิบัติ ประเมิน
สะท้อนคิดและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับหลักการและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้บริบท
ครอบครัว ชุมชน และสังคม

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

Study and analyze Influence of family, community and local to the children
present and future living. Roles of parents, community and local in the children take caring
and right. Community way and early childhood’s development. Design co-operation with
parents, community and local according to the Sufficiency Economy Theory, social, culture
and local context by using research data analysis, design, experiment, practice, assessment,
reflective thinking and continuous development in accordance with the principles and
philosophy of sufficiency economy under the context of family, community and society
1073203

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี
Learning Experience Management of Integrete Early Childhood
Education for Children 3-6 Years Old
ศึกษาความเป็นมา องค์ประกอบ กระบวนการและแนวทางการจัดทำหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พร้อมออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ การประเมินผล การออกแบบ
ห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี โดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และวิเคราะห์ตัวชี้วัด
ในระบบประกันคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน วางแผน ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณา
การโดยใช้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับบริบท สังคม ชุ มชน และท้องถิ่น เพื่อ
สะท้อนความคิดในการพัฒนาปรับปรุงการออกแบบกิจกรรมและแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาการ
เด็กปฐมวัย ให้ตรงวัตถุป ระสงค์ เพื่อสร้างรอยเชื่อมต่อสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีอายุต่ำกว่า 8 ปี และ
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
Study the history,element,process and guidelines for the preparation of Early
childhood education curriculum with the design of an integrated learning experience
plan, evaluation of classroom design to facilitate learning for children 3- 6 years using the
Early childhood education curriculum by the Sufficiency Economy Theory which
consistence with social, community and local context. Reflect to develop and enhance the
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children according to set objectives. Use reflective thinking to develop the activities and
program design skills. Apply the knowledge to develop themselves to be good, wellrounded teacher.

รหัสวิชา
1073701

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย
2(1-2-3)
Early Childhood School Administration
ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ตามระบบประกันคุณภาพสถานศึ กษา
ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และจุดมุ่งหมายของการบริหารสถานศึกษาปฐมวัย ประเภทของสถานศึกษา
ปฐมวัย บุคลิกภาพและภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาปฐมวัย บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา
ปฐมวัย หลักการบริหารสถานศึกษาปฐมวัย การจัดโครงสร้างองค์กร การเปิดดำเนินงานสถานเลี้ยงเด็กและ
โรงเรียนอนุบาลเอกชน เรียนรู้ในเรื่องของการออกนิเทศ การเขียนแผนปฏิบัติการบริหารสถานศึ กษา
ปฐมวั ย เรี ย นรู้ แ บบประเมิ น ตามตั ว ชี ้ว ั ด ในระบบประกั นคุ ณ ภาพ โดยใช้ ก รณีศ ึ ก ษา การเรี ย นรู้เชิง
ประสบการณ์ หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน วางแผน ออกแบบการบริหารสถานศึกษาปฐมวัยที่
ถูกต้อง ที่สอดคล้องกับบริบท สังคม ชุมชน ท้องถิ่น และตรงกับตัวชี้วัดในระบบประกันคุณภาพ
Study and analyze the relevant theoretical concept concerning to the school
quality assurance system Study the meaning, importance and purpose of early childhood
education management, types of early childhood education, personality and leadership of
early childhood school administrators, roles and duties of early childhood education
administrators Principles of early childhood education management to organize the
structure and the opening of the nursery or private kindergarten schools Learn about
providing supervision and learn how to create the plan for early childhood educational
institutions and the assessment formท based on indicators in the quality assurance system
by using case studies, experimental learning or other methods to analyze, evaluate, plan,
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design, administer the early childhood education correctly and consistently with the local
social community context and corresponds to indicators in the quality assurance system.
1073901

สัมมนาปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในอนาคต
2(1-2-3)
Seminar of Issues and Trend for Early Childhood Education
Development in The Future
ศึ ก ษายุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี แนวโน้ ม เศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ งในประเทศและ
ต่างประเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยี ดิจิทัล และเทคโนโลยีอุบัติใหม่ ในการดำเนินชีวิตในอนาคตสำหรับ
เด็กปฐมวัย ที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและการศึกษาของเด็กปฐมวัย ศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาทุนมนุษย์ในโลกอนาคตในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์
หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบการจัดกิจกรรมสัมมนาตามหัวข้อที่เลือก ออกแบบ
ประเมินเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม ทดลองจัดสัมมนา ออกแบบการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยในการเตรียม
สู่โลกอนาคต และออกแบบการสอนของครูตามการเปลี่ยนแปลงของวิถีโลกอนาคต สะท้อนคิดเพื่อให้มี
ทักษะในการออกแบบโปรแกรมการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกับครอบครัว ชุมชน สังคม และท้องถิ่น

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

Study the 20 years National Strategies, domestic and international economic,
social, politic trends. Study effect of digital technology and new technology to the children
living. Study domestic and international research in human capital including case studies,
experience and other procedures to analyze, plan and design the seminar. Design the
evaluation form. Manage the seminar in the topics. Apply the result to teaching design
according to the change. Use reflective thinking to develop skills in the program design with
the cooperation of family.
1073902

การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรม
3(2-2-5)
Extension of Knowledge for Innovation Development
ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎี รูปแบบการพัฒนานวัตกรรม ทบทวน ขั้นตอนใน
การทำวิจัยชั้นเรียน การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ ใช้รูปแบบการสะท้อนคิดแบบเพื่อนช่วย
เพื่อน ศึกษารูปแบบนวัตกรรมร่วมสมัยในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ถอดรูปแบบผลงานวิจัยที่ใกล้เคียงของ

113

ตนเองในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อ
วิเคราะห์ ประเมิน วางแผนพัฒนานวัตกรรม และยกระดับรูปแบบวิจัย เพื่อแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม
เด็กปฐมวัย ตามบริบ ทของงานวิจ ัย ของตนเอง และสะท้อนความคิดเพื่อให้มี ทักษะในการออกแบบ
นวัตกรรมเพื่อสร้างรอยเชื่อมต่อในการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่พบปัญหาแบบเดียวกันได้อย่างต่อเนื่องและมี
คุณภาพ ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัย เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนานวัตกรรม ได้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนา
ตนเอง ให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
Study and analyze ideas and theories in innovation development, innovation
development pattern. Consider research methodology, instrument creation and quality
evaluation. Use reflective thinking and peer cooperation. Study contemporary innovation
for early childhood student development pattern. Study domestic and international
research, case studies, experience and other procedures to analyze, evaluate, plan and
develop innovation and research to encourage the children according to their research
context. Use reflective thinking to transfer the knowledge to solve the similar problems.
Apply the knowledge to develop themselves to be good, well-rounded teacher.

2.2.2) วิชาเอกเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
1071202

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Language and Communication Activities Management for
Early Childhood
ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนาภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็ก
ปฐมวัย รูปแบบ/อิทธิพลของบริ บทครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาภาษาและการสื่อสาร
สำหรับเด็กปฐมวัย ศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ ออกแบบกิจกรรม/สื่อการสอน
ในการสร้างภาษาแม่ ภาษาที่สอง ฟัง พูด อ่าน เขียน และการสื่อสารตามบริบท สังคม และวัฒนธรรม
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บทบาทของครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา การวัดและประเมินผลทักษะทางภาษา
ของเด็กปฐมวัย
Study and analyze theories and concepts in language and communication
development for early childhood students also patterns and influences of family context,
local communities affecting language development and communication for early childhood
students. Study relevant researches within the country and abroad. Design activities /
teaching materials for creating mother tongue, second language, listening, speaking, reading,
writing and communication according to social and cultural contexts. Roles of teachers and
parents in promoting language development, measurement ,and evaluation of language
skills of young children.
1072103

ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Rhythm and Movement for Early Childhood
ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจัง หวะสำหรับเด็ก
ปฐมวัย ถอดบทเรียนกิจกรรมการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวผ่านการร้องเพลง การเล่นเครื่องดนตรี เพื่อ
พัฒนา ลีลา จังหวะ และการเคลื่อนไหว ทางด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ำกว่า 8 ปี ฝึกปฏิบัติลีลา
จังหวะ และการเคลื่อนไหว ทางด้านร่างกายเบื้องต้นผ่านศิล ปะการแสดงที่หลากหลาย เพื่อวิเคราะห์
ประเมิน วางแผน ออกแบบการจัดกิจกรรมลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหว / สื่อ อุปกรณ์ ที่เหมาะสมกับ
เด็กปฐมวัย นำกิจกรรมที่ออกแบบไว้ไปทดลองกับ เด็กปฐมวัย เพื่อสะท้อนคิดในการพัฒนาปรับปรุงการ
ออกแบบกิจกรรม และประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
Study and analyze ideas and theories about movement activities for the
children. Lesson learn about movement activities through sing and playing music
instruments to develop movement for the children. Practice in the movement according to
arts performance. Analyze, evaluate, plan and design activities, media and instruments
suitable for early child hood. Apply the designed activities to early childhood to reflect
result to improve the activity and apply the knowledge to develop themselves to be good,
well-rounded teacher.
รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

1072104

การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย
Art Activity Management of Early Childhood Education

3(2-2-5)
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ศึกษาและวิเคราะห์การออกแบบกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ำกว่า 8 ปี จัด
กิจกรรมทางศิลปะที่ส่งผลต่อการทำงานของสมองสำหรับเด็กปฐมวัย ทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนาศิลปะ
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และกล้ามเนื้อมัดเล็ก ภาษาและการสื่อสารผ่านงานศิลปะ ที่หลากหลาย
ศึกษาแบบประเมินทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ความคิดสร้างสรรค์ ภาษาและการสื่อสาร โดยใช้
กรณีศึกษา ออกแบบกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย การเลือกวัสดุอุปกรณ์ ในท้องถิ่น สะท้อนคิด การ
ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการจัดกิจกรรมศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กและครูปฐมวัยที่ทันสมัย เพื่อ
พัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
Study and analyze designing art activities for young children under the age
of 8. Organizing artistic activities that affect brain function for early childhood students.
Studying theories and concepts in art development to promote creativity and small
muscles. Practicing language and communication through various art works. Study the
evaluation of skills for using small muscles, creativity Language and communication by using
case studies Design art activities for early childhood. Selecting the local materials, reflecting
ideas. Applying knowledge of art and creative activities of children and modern early
childhood teachers to develop themselves to be good teachers with up to date knowledge.
1072201

สื่อและของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Materials and Toys for Early Childhood
ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสื่อและของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย ถอด
บทเรียนการใช้ของเล่นในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน วางแผน ออกแบบสื่อและของเล่น
สำหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทำงานร่วมกับครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น
ที่สอดคล้องกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม และท้องถิ่น ทดลองใช้สื่อที่ออกแบบไว้ เพื่อสะท้อนคิดในการ
พัฒนาปรับปรุงออกแบบสื่อและของเล่น เพื่อแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ตรง
วัตถุประสงค์ และสะท้อนคิดประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาสื่อและของเล่นที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาตนเองให้
เป็นครูทดี่ ี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
Study and analyze the relevant theoretical concepts. Applying toys using
lessons in early childhood development to analyze, evaluate, plan, design learning
materials and toys for early childhood students under the concept of sufficiency economy
philosophy. Working with families, local communities that are in line with social cultural
and local contexts. Try using the materials and toys to reflect on the development to solve
problems, help promote early childhood development to meet the objectives and reflect
on the application of knowledge in modern materials and toys development to develop
their qualification to be good teachers with up to date knowledge.
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รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

1072202

วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Literatures and Stories for Early Childhood
ศึกษาและวิ เคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ การใช้วรรณกรรมในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยในรูปแบบต่างๆ โดยใช้กรณีตัวอย่าง คำคล้องจอง เพลง นิทาน ออกแบบวรรณกรรมสำหรับเด็ก
ปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลักการทำงานของสมอง ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทดลองใช้
กิจกรรมที่ออกแบบไว้กับเด็กปฐมวัย สะท้อนความคิดในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาวรรณกรรมที่
ทันสมัย เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยและตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
Study and analyze related ideas and theories and lesson learn about using
literatures for children development. Create literature with rhyme, song and story. Design
the literature according to brain function principle and the Sufficiency Economy Theory.
Apply the designed activities to early childhood. Apply the knowledge to develop
themselves to be good, well-rounded teacher.
1073301

กระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
3(2–2–5)
Learning Processes for Early Childhood
ออกแบบการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ส ำหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย อายุ ต ่ ำ กว่ า 8 ปี การจั ด
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเ ทคนิค
การเก็บเด็ก วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยโดยบูรณาการเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย โดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางการศึกษา เช่น การเรียนการสอนแบบ
STEM Education การเรียนการสอนแบบ Brain Based Learning การเรียนการสอนแบบเฟรอเบล การ
เรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี การเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟ การเรียนการสอนแบบโครงการ การ
เรีย นการสอนแบบภาษาธรรมชาติ การสอนแบบไฮ/สโคป แบบพหุปัญญา ออกแบบแผนการจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ำกว่า 8 ปี ที่สอดคล้องกับบริบท สังคม
ชุมชน และท้องถิ่น พร้อมออกแบบประเมินเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม ทดลองใช้กิจกรรมที่ออกแบบไว้กับ
กลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย และรายบุคคล สะท้อนความคิดเพื่อนำความรู้ที่ทันสมัยไปประยุกต์ใช้ และพัฒนา
ตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
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รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

Design the learning processes for early childhood learners whose age are
below eight. Arrange the classroom conditions and environment that support the effective
learning of early the childhood learners. Practice different techniques of taking care of young
learners. Learn many ways of early childhood learning management strategies with the
educational innovations and content integrations related to the early childhood education
including STEM Education, brain-based learning, and different early childhood learning
models, for example: Frobel, Montessori, Waldorf. Learn various kinds of learning
approaches, for example: project-based learning, natural language learning, high scope
approach, and metacognitive approach. Design the lesson plans according with the context
of the early childhood learners whose age are below eight in terms of their society,
community, and locality. Design different ways of assessments for different learning
activities. Use the self-designed models with different size of sampling groups - big group,
small group, and individual. Give learning feedback in order to apply the new knowledge
to the real life situations which leads to the self-improvement as good teachers with
intelligence and self-awareness to the changing world.
1073601

การวัดและประเมินเด็กปฐมวัย
2(1–2–3)
Early Childhood Assessment
ศึกษา/วิเคราะห์ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและการประเมินเด็กปฐมวัย ขอบข่าย
หลักการและเทคนิควิธีการวัดและการประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย ความสอดคล้องของการจัดการ
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ปฐมวัย
Music and Movement for Early
Childhood
การเล่นเครื่องดนตรีสำหรับครูปฐมวัย
Playing Instruments for Early
Childhood Teachers

หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยปรับปรุง พ.ศ. 2562
1073102 การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และ 3(2-2-5)
คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
Science and Math Activities
Management for Early
Childhood

2(1-2-3) 1072103

2(1-2-3)

ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหว
สำหรับเด็กปฐมวัย
Rhythm and Movement for
Early Childhood

เหตุผล
ปรับรหัสวิชา, ชื่อวิชา, หน่วย
กิต และคำอธิบายรายวิชา ซึ่ง
ทั้ง 2 รายวิชา จะถูกปรับ
เนื้อหารวมกันในรายวิชา การ
จัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
ปฐมวัย โดยมีเนื้อหาที่สมัยมาก
ขึ้น
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา, ชื่อวิชา, หน่วย
กิต และคำอธิบายรายวิชา ซึ่ง
ทั้ง 2 รายวิชา จะถูกปรับ
เนื้อหารวมกันในรายวิชา ลีลา
จังหวะและการเคลื่อนไหว
สำหรับเด็กปฐมวัย
โดยเพิ่มเนื้อหาให้ทันสมัย และ
ครอบคลุมเนื้อหาให้มากขึ้น
และย้ายไปอยู่ในวิชาเอกเลือก

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา)
หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยปรับปรุง พ.ศ. 2559
1072401 ศิลปะสำหรับครูปฐมวัย
2(1-2-3)
Arts for Early Childhood Teachers
1073101 การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Early Childhood Behavioral
Observation
1073301
1073303

1073304
1073312

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
English for Early Childhood
การเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
สำหรับเด็กปฐมวัย
Readiness for Early Childhood
Learning
ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Thinking Skills for Early Childhood
นาฏศิลป์และจินตลีลาสำหรับเด็ก
2(1-2-3)
ปฐมวัย
Dance for Early Childhood

หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยปรับปรุง พ.ศ. 2562

เหตุผล
ในพ.ศ. 2562 ไม่มี แต่เนื้อหาบาง
เรื่องอาจไปปรากฏในรายวิชาอื่นๆ
ในพ.ศ. 2562 ไม่มี แต่เนื้อหาบาง
เรื่องอาจไปปรากฏในรายวิชาอื่นๆ

ในพ.ศ. 2562 ไม่มี แต่เนื้อหาบาง
เรื่องอาจไปปรากฏในรายวิชาอื่นๆ
ในพ.ศ. 2562 ไม่มี แต่เนื้อหาบาง
เรื่องอาจไปปรากฏในรายวิชาอื่นๆ

ในพ.ศ. 2562 ไม่มี แต่เนื้อหาบาง
เรื่องอาจไปปรากฏในรายวิชาอื่นๆ
ในพ.ศ. 2562 ไม่มี แต่เนื้อหาบาง
เรื่องอาจไปปรากฏในรายวิชาอื่นๆ

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา)
หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยปรับปรุง พ.ศ. 2559
1071301 การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย
2(1-2-3)
Early Childhood School
Administration
1074402 คอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก
2(1-2-3)
ปฐมวัย
Computers for
Early Childhood
1074404 กิจกรรมนันทนาการสำหรับ
2(1-2-3)
เด็กปฐมวัย
Recreation Activities for
Early Childhood
1074501 การให้การศึกษาและการมี
2(1-2-3)
ส่วนร่วมของพ่อแม่
Parent Education and
Parent Involvement

หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยปรับปรุง พ.ศ. 2562
เหตุผล
1071301 การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย
2(1-2-3) ปรับคำอธิบายรายวิชาให้มีความ
Early Childhood School
ทันสมัยขึ้น ทันต่อเหตุการณ์มาก
Administration
ขึ้น
ในพ.ศ. 2562 ไม่มี แต่เนื้อหา
บางเรื่องอาจไปปรากฏใน
รายวิชาอื่นๆ
ในพ.ศ. 2562 ไม่มี แต่เนื้อหา
บางเรื่องอาจไปปรากฏใน
รายวิชาอื่นๆ
1073202

การมีส่วนร่วมของครอบครัว สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย สถานศึกษาและ
ชุมชนระดับการศึกษาปฐมวัย
Participation of Family, The

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา, ชื่อวิชา, หน่วยกิต
และคำอธิบายรายวิชาโดยเพิ่ม
เนื้อหาให้ทันสมัย และมี
รายละเอียดที่ครอบคลุมมากขึ้น

Public Health Department ,
School and Community of
Early Childhood Education
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา)
หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยปรับปรุง พ.ศ. 2562
1074601 การวัดและการประเมินเด็ก
2(1-2-3)
1073601
การวัดและการประเมิน
2(1-2-3)
ปฐมวัย
เด็กปฐมวัย
Early Childhood’s
Early Childhood’s
Assessment
Assessment
1074901 งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
2(1-2-3) 1073902
การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อ
3(2-2-5)
Early Childhood Research
พัฒนานวัตกรรม
Extension of Knowledge
for Innovation
Development
1074902 การวิจัยในชั้นเรียนปฐมวัย
3(2-2-5)
Early Childhood
Classroom Research

เหตุผล
ปรับรหัสวิชา และย้ายไปอยู่ใน
รายวิชาเอกเลือก

ปรับรหัสวิชา, ชื่อวิชา, หน่วยกิต
และคำอธิบายรายวิชาโดยเพิ่ม
เนื้อหาให้ทันสมัย และมี
รายละเอียดที่ครอบคลุมมากขึ้น
ในพ.ศ. 2562 ไม่มี แต่เนื้อหาบาง
เรื่องอาจไปปรากฏในรายวิชาอื่นๆ

1074903 การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย
Seminar in Early
Childhood Education

2(1-2-3)

สัมมนาปัญหาและแนวโน้มใน
2(1-2-3)
ปรับรหัสวิชา, ชื่อวิชา, หน่วยกิต
การพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
และคำอธิบายรายวิชาโดยเพิ่ม
ในอนาคต
เนื้อหาให้ทันสมัย และมี
Seminar of Issues and
รายละเอียดที่ครอบคลุมมากขึ้น
Trend for Early
Childhood Education
Development in The
Future
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา)
หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยปรับปรุง พ.ศ. 2559
1074904 โครงการศึกษาเอกเทศ
2(1-2-3)
ทางการศึกษาปฐมวัย
Independent Study in
Early Childhood Education

1073901

หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยปรับปรุง พ.ศ. 2562

1071101

1073203

สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็ก
ปฐมวัย
Brain and Learning for Early
Childhood
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

3(2-2-5)

เหตุผล
ในพ.ศ. 2562 ไม่มี แต่เนื้อหาบาง
เรื่องอาจไปปรากฏในรายวิชา
อื่นๆ

เป็นรายวิชาใหม่ เพิ่มขึ้นมา
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึง
กระบวนการทำงานและ
สมรรถนะของสมอง
3(2-2-5) เป็นรายวิชาใหม่ เพิ่มขึ้นมาเพื่อให้

แบบบูรณาการการศึกษาปฐมวัย
สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี
Learning Experience
Management of Integrate
Early Childhood Education for
Children 3-6 Years Old

นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณา
การการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็ก
อายุ 3-6 ปี

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา)
หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยปรับปรุง พ.ศ. 2559
2) วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1074305 กระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับ
3(2-2-5)
เด็กปฐมวัย 1
Learning Processes for
Early Childhood 1
1074306 กระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับ
3(2-2-5)

หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยปรับปรุง พ.ศ. 2562
1073301

กระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับ
เด็กปฐมวัย
Learning Processes for Early
Childhood

เหตุผล

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา, ชื่อวิชา, หน่วยกิต
และคำอธิบายรายวิชา ซึ่งทั้ง 2
รายวิชา จะถูกปรับเนื้อหา
รวมกันในรายวิชา กระบวนการ
จัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

เด็กปฐมวัย 2
Learning Processes for
Early Childhood 2

โดยเพิ่มเนื้อหาให้ทันสมัย และ
ครอบคลุมเนื้อหาให้มากขึ้น ซึ่ง
จะอยู่ในรายวิชาเอกเลือก

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา)
หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยปรับปรุง พ.ศ. 2562
3)
เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม
2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
20 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้
ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้
1072202 อาเซียนศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Asean Education for Early Childhood

เหตุผล
ปรับหน่วยกิต
ในพ.ศ. 2562 ไม่มี แต่
เนื้อหาบางเรื่องอาจไป

1072203

1073201

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสำหรับเด็กปฐมวัย
Sufficient Economic and Local
Wisdom for Early Childhood
การจัดการศึกษาระดับบริบาล
Infant and Toddler Education
Management

ปรากฏในรายวิชาอื่นๆ
ในพ.ศ. 2562 ไม่มี แต่
เนื้อหาบางเรื่องอาจไป
ปรากฏในรายวิชาอื่นๆ

2(1-2-3)

2(1-2-3)

1072203

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณา
การการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า
3 ปี
Learning Experience Management of
Integrate Early Childhood Education
for Children Under 3 Years Old

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา, ชื่อวิชา,
หน่วยกิต และ
คำอธิบายรายวิชาโดย
เพิ่มเนื้อหาให้ทันสมัย
และมีรายละเอียดที่
ครอบคลุมมากขึ้น และ
จะอยู่ในรายวิชาเอก
บังคับ

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา)
หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยปรับปรุง พ.ศ. 2562

เหตุผล

1073302

โภชนาการและอนามัยสำหรับเด็กปฐมวัย
Nutrition and Hygiene for Early
Childhood

1073306

สวัสดิศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
Safety Education for Early Childhood

1074502

การศึกษาพิเศษสำหรับเด็กปฐมวัย
Special Education for Early Childhood

2(1-2-3)

2(1-2-3)

2(1-2-3)

ในพ.ศ. 2562 ไม่มี แต่
เนื้อหาบางเรื่องอาจไป
ปรากฏในรายวิชาอื่นๆ
1071103

การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัย
สำหรับเด็กปฐมวัย
Health and Safety Development for
Early Childhood

1073201

การจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
สำหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
Experience Management for Specific
Target Groups to Enhance Learning

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา, ชื่อวิชา,
หน่วยกิต และ
คำอธิบายรายวิชาโดย
มีเนื้อหา และมี
รายละเอียดที่
ครอบคลุมมากขึ้นและ
จะอยู่ในรายวิชาเอก
บังคับ
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา, ชื่อวิชา,
หน่วยกิต และ
คำอธิบายรายวิชาโดย
เพิ่มเนื้อหาให้ทันสมัย
ครอบคลุมเนื้อหามาก
ขึ้น และจะอยู่ใน
รายวิชาเอกบังคับ

ตารางเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาเอก ที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ.2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
พ.ศ.2559
1072102
ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย 2(1-2-3)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
พ.ศ. 2562
1072102 ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย
3(2-2-5)

English for Early Childhood Teachers

English for Early Childhood Teachers

เหตุผล
ปรั บ ปรุ ง คำอธิ บ ายรายวิ ช าให้
เหมาะสมกั บ สภ าพการณ์ ใน
ปั จ จุ บั น โดยเพิ่ มเติ ม เนื้ อ ห า

บั ญ ชี ค ำศั พ ท์ เ กี่ ย วกั บ การศึ ก ษาปฐมวั ย กลวิ ธี ก ารอ่ า น ออกแบบการจัด กิจกรรมเพื่ อพั ฒ นาทัก ษะการฟั ง การพู ด การ เกี่ ย วกั บ การออกแบบการจั ด
ภาษาอังกฤษ รูปประโยคต่างๆ การเดาจากบริบท การอ่านเพื่อ เขียนทางภาษาอังกฤษ สามารถฟังเข้าใจและสื่อสารข้อความหรือ กิจกรรมเพื่อพัฒ นาทักษะการฟัง
ห าความคิ ด ห ลั ก ฝึ ก อ่ า น ข่ า ว ข้ อ ความ และบ ท ความ บทสนทนาภาษาอังกฤษได้ รู้จักบัญชีคำศัพท์เกี่ยวกับการศึกษา ก า ร พู ด ก า ร เ ขี ย น ท า ง
ภาษาอั งกฤษที่ เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาปฐมวัย เพื่ อ นำมาใช้ ในการ ปฐมวัย กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ รูปประโยคต่างๆ การเดา ภาษาอั งกฤษ สามารถฟั ง เข้ าใจ
ปฏิบัติงาน การสื่อสารเบื้องต้นกับผู้ปกครองและเด็กปฐมวัย

จากบริบท การอ่านเพื่อหาความคิดหลัก ฝึกอ่านข่าว ข้อความ และสื่ อ สารข้ อ ความหรื อ บ ท
และบทความภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยเพื่อนำมาใช้ สนทนาภาษาอังกฤษได้
ในการปฏิบัติงาน การสื่อสารเบื้องต้นกับผู้ปกครองและเด็กปฐมวัย

ตารางเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาเอก ที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ.2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
พ.ศ.2559
1074305 กระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับ 3(2-2-5)
เด็กปฐมวัย 1
Learning Processes for
Early Childhood 1
รูป แบบการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย การจั ดกิจ กรรมการเรียนรู้
สำหรับ เด็กปฐมวัย การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของ
ห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ
เทคนิ ค การเก็ บ เด็ ก วิธีการจั ด กิจ กรรมการเรีย นรู้ส ำหรับ เด็ ก
ปฐมวั ย วิ ธี ก ารจั ด ประสบการณ์ สำหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย การ
ประยุ กต์ใช้น วัตกรรมการศึกษาปฐมวัย ให้ เหมาะสมกับบริบ ท
ของสถานศึกษา
1074306
กระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับ 3(2-2-5)
เด็กปฐมวัย 2
Learning Processes for

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
พ.ศ. 2562
1074301 กระบวนการจัดการเรียนรู้
3(2–2–5)
สำหรับเด็กปฐมวัย
Learning Processes for
Early Childhood
ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ำกว่า
8 ปี การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของห้องเรียนที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการเก็บเด็ก
วิธีการจัด กิ จกรรมการเรีย นรู้ส ำหรับ เด็ก ปฐมวัย โดยบู รณาการ
เนื้อหาสาระให้ ส อดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
โดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางการศึกษา เช่น การเรียนการสอน
แบบ STEM Education การเรีย นการสอนแบบ Brain Based
Learning การเรียนการสอนแบบเฟรอเบล การเรียนการสอน

เหตุผล
ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาโดยนำ
คำอธิบายรายวิช าทั้ง 2 รายวิช า
ม า ป รั บ ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม กั บ
สภาพการณ์ปัจจุบัน และเพิ่มเติม
เนื้อหาด้านการออกแบบประเมิน
เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม มีการ
ทดลองใช้กิจกรรมที่ออกแบบไว้
กั บ กลุ่ ม ให ญ่ กลุ่ ม ย่ อ ย และ
รายบุ ค คล และมี ก ารสะท้ อ น
ความคิดเพื่อนำความรู้ที่ทันสมัย
ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ เพื่ อ ให้ มี ค วาม
ครอบคลุมในเนื้อหารายวิชามาก
ขึ้ น ในรายวิ ช ากระบ วน การ
จัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

Early Childhood 2
วิธีการจัดประสบการณ์โดยบูรณาการเนื้อหาสาระให้สอดคล้อง
กับ กิจ กรรมการเรี ย นรู้ ของเด็ก ปฐมวัย และนำนวัต กรรมทาง
การศึกษา เช่น การเรียนการสอนแบบ STEM Education การ
เรียนการสอนแบบ Brain Based Learning การสอนแบบบูรณา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
พ.ศ.2559
การ การสอนแบบโครงการ แบบกลุ่ม แบบพหุปัญญา มาฝึก
ปฏิบัติการเขียนแผนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
โดยให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และบริบทของ
สถานศึกษา
1071301 การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย
2(1-2-3)
Early Childhood School
Administration
ความหมาย ความสำคั ญ และจุ ด มุ่ ง หมายของการบริ ห าร
สถานศึ ก ษาปฐมวั ย ประเภทของสถานศึ ก ษาปฐมวั ย
บุ ค ลิ ก ภาพและภาวะผู้ น ำของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาปฐมวั ย
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาปฐมวัย หลักการบริหาร
สถานศึ ก ษาปฐมวั ย การจั ด โครงสร้ า งองค์ ก ร การเปิ ด

แบบมอนเตสซอรี การเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟ การเรียนการ
สอนแบบโครงการ การเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาติ การ
สอนแบบไฮ/สโคป แบบพหุ ปั ญ ญา ออกแบบแผนการจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ำ
กว่า 8 ปี ที่สอดคล้องกับบริบท สังคม ชุมชน และท้องถิ่น พร้อม
เหตุผล
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
พ.ศ. 2562
ออกแบบประเมินเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม ทดลองใช้กิจกรรมที่
ออกแบบไว้กับกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย และรายบุคคล สะท้อนความคิด
เพื่อนำความรู้ที่ทันสมัยไปประยุกต์ใช้ และพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่
ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
1071301
การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย
2(1-2-3)
ปรั บ ปรุ ง คำอธิ บ ายรายวิ ช าให้
Early Childhood School
เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
Administration
โดยเพิ่ ม เติ ม เนื้ อ หาในเรื่ อ งของ
ศึก ษาและวิเคราะห์ แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เกี่ ยวข้ อง ตามระบบประกั น
ก า ร นิ เท ศ ก า ร เรี ย น รู้ แ บ บ
คุณภาพสถานศึกษา ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และจุดมุ่งหมาย
ประเมิ น ตามตั ว ชี้ วั ด ในระบบ
ของการบริหารสถานศึกษาปฐมวัย ประเภทของสถานศึกษาปฐมวัย
ประกั น คุ ณ ภาพ ออกแบบการ
บุคลิกภาพและภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาปฐมวัย บทบาท
บริ ห ารสถานศึ ก ษาปฐมวั ย ที่
หน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาปฐมวัย หลักการบริหารสถานศึกษา

ดำเนิ น งานสถานเลี้ ย งเด็ ก และโรงเรี ย นอนุ บ าลเอกชน การ ปฐมวัย การจัดโครงสร้างองค์กร การเปิดดำเนินงานสถานเลี้ยงเด็ก ถู ก ต้ อ ง ที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ท
บริห ารงานทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารวิช าการ ด้านการ และโรงเรียนอนุบาลเอกชน เรียนรู้ในเรื่องของการออกนิเทศ การ สังคม ชุมชน ท้องถิ่น และตรงกับ
บริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุ คคล และด้านการ เขียนแผนปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาปฐมวัย เรียนรู้แบบประเมิน ตัวชี้วัดในระบบประกันคุณภาพ
บริ ห ารทั่ ว ไป การเขี ย นแผนปฏิ บั ติ ก ารบริ ห ารสถานศึ ก ษา ตามตัวชี้วัดในระบบประกันคุณภาพ โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้
ปฐมวัย
เชิงประสบการณ์ หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน วางแผน
ออกแบบการบริหารสถานศึกษาปฐมวัยที่ถูกต้อง ที่สอดคล้องกับ
บริบ ท สั งคม ชุมชน ท้องถิ่น และตรงกับตัว ชี้วัดในระบบประกัน
คุณภาพ
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ภาคผนวก ค
การกำหนดรหัสรายวิชา

129

การกำหนดรหัสวิชา
หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1. ระบบรหัสวิชายึดหลักพื้นฐานของระบบรหัสเดิม
2. การจัดหมวดวิชา และหมู่วิชา ยึดสาระสำคัญของคำอธิบายรายวิชา
3. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว ดังนี้
เลขตัวที่ 1 – 3
เป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา
เลขตัวที่ 4
บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
เลขตัวที่ 5
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6, 7
บ่งบอกถึงลำดับก่อนหลังของวิชา

1

2

หมวดวิชาและหมู่วิชา

3

5

4

ระดับความยากง่าย
หรือชั้นปี
ลักษณะเนื้อหา

6

7

ลำดับก่อนหลัง
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หมู่วิชา 107 ใช้กับ หมู่วชิ าการศึกษาปฐมวัย
(หมวดวิชา ครุศาสตร์)
หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาครุศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้
หมายเลข
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ลักษณะเนื้อหาวิชา

รหัสวิชา

พื้นฐานการศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรแบบเรียน คู่มือกิจกรรม โปรแกรมการศึกษา
วิธีสอน กระบวนการเตรียมความพร้อม
สื่อและนวัตกรรม
การแนะแนวและการบริการชุมชน
การประเมินผล การสร้างแบบทดสอบ
การบริหาร
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย

(107-1--)
(107-2--)
(107-3--)
(107-4--)
(107-5--)
(107-6--)
(107-7--)
(107-8--)
(107-9--)
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ภาคผนวก ง
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร

ภาคผนวก ง
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลำดับที่
1

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา
ผศ.วราภรณ์ แก้วแย้ม
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย )
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
พ.ศ.2540
ค.บ. (การอนุบาลศึกษา )
วิทยาลัยครูสวนดุสิต พ.ศ.2528

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
1. หนังสือ/ตำรา
2. ผลงานวิจัย
ชนาธิป บุบผามาศ, วราภรณ์ แก้วแย้ม . (2562). การศึกษาความต้องการของครูปฐมวัยเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่ควรปลูกฝังและพฤติกรรมที่ปรากฏด้านคุณธรรมของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (TCI 2). 9(1) : 13 – 21.
3. ประสบการณ์ในการทำงาน
- หัวหน้าฝ่ายเลขานุการสำนักงานผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการชุมชน
- ฝ่ายเลขานุการสำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ
- หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์
- รองประธานโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
- ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2556)
- ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือในการวิจัยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พื้นที่เขต จ.เพชรบุรี สุพรรณบุรี
สระบุรี และกทม.
- เป็นวิทยากรอบรมให้แก่สถานศึกษาปฐมวัย และหน่วยงานต่างๆ ของรัฐและเอกชน

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
- หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ (พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน)
- รองคณบดีคณะครุศาสตร์ (พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน)
4.ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบ
1.กิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
2.หุ่นและนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย
3.นาฏศิลปะและจินตลีลาสำหรับเด็กปฐมวัย
4.การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย
5.การวิจัยในชั้นเรียนปฐมวัย
6.การวัดและการประเมินเด็กปฐมวัย

ลำดับที่

2

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา

อาจารย์ชนาธิป บุบผามาศ
ตำแหน่งอาจารย์
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2553
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ.2549

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์

1. หนังสือ/ตำรา
2. ผลงานวิจัย
ชนาธิป บุบผามาศ, วราภรณ์ แก้วแย้ม . (2562). การศึกษาความต้องการของครูปฐมวัยเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่ควรปลูกฝังและพฤติกรรมที่ปรากฏด้านคุณธรรมของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (TCI 2). 9(1) : 13 – 21.
3. ประสบการณ์ในการทำงาน
- รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน
- ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน
- ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือแบบทดสอบนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- วิทยากรอบรมให้หน่วยงาน สถานศึกษา องค์การต่างๆ ทั้งของรัฐ และเอกชน

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
- คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมทักษะวิชาการให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งของรัฐ และเอกชน
4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบ
1. หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย
2. ดนตรีและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย
3. การเล่นเครื่องดนตรีสำหรับครูปฐมวัย
4. พลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
5. การวิจัยในชั้นเรียนปฐมวัย
6. ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย

3

อาจารย์ดวงพร สุขธิติพัฒน์
ตำแหน่งอาจารย์
ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ.2553
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ.2546

1. หนังสือ/ตำรา
2. ผลงานวิจัย
ดวงพร สุขธิติพัฒน์. (2561). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า นอาหารของครู ป ฐมวั ย โรงเรี ย นเทศบาลเมื อ งเพชรบุ รี จั งหวั ด เพชรบุ รี .
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี(TCL 2). 9(1) : 47-54.
3. ประสบการณ์การทำงาน

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน
4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน
4.1 รายวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
4.2 รายวิชากระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 1
4.3 รายวิชาสังคมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย.
4.4 รายวิชาการพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย
4.5 รายวิชาโครงการเอกเทศทางการศึกษาทางการศึกษาปฐมวัย

4

อาจารย์พรพรรณ เพ่งผล
ตำแหน่งอาจารย์

1.หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน/เอกสารประกอบการสอน/บทความวิชาการ
2. ผลงานวิจัย
พรพรรณ เพ่งผล. (2559). การพัฒนาความเข้าใจโดยการใช้คู่มือการสอนแบบโครงการที่สอดแทรก

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา
ศษ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับครูปฐมวัยจังหวัดเพชรบุรี. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ งาน
ประชุมวิชาการราชภัฏเพชรบุรีครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. 2559: 111-125.
3. ประสบการณ์ในการทำงาน
- อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน
- คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมทักษะวิชาการให้แก่หน่วยงานต่างๆ
- วิทยากรอบรมให้หน่วยงาน สถานศึกษา องค์การต่างๆ ทั้งของรัฐ และเอกชน
4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบ
1.กระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 2
2.หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
3.ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย
4.การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย
5.ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย
6.ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย

ลำดับที่

5

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา
อาจารย์วิชชญา มณีชัย
ตำแหน่งอาจารย์
วท.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
1.หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน/เอกสารประกอบการสอน/บทความวิชาการ
2. ผลงานวิจัย
2.1 วิชชญา มณีชัย. (2561). การศึกษาความต้องการและการพัฒนาเครื่องมือในการฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติดโดยใช้การดูแลแบบองค์รวมของสมาชิกในครอบครั วในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี . รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5” จังหวัดเพชรบุรี. 2561: 751-755.
2.2 วิชชญา มณีชัย. (2561). การศึกษาความต้องการและการพัฒนาเครื่องมือในการดูแลผู้สูงอายุ
แบบองค์รวมโดยใช้กิจกรรมบูรณาการของสมาชิกในครอบครัวในองค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี . รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5” จังหวัดเพชรบุรี. 2561: 756-760.
3. ประสบการณ์ในการทำงาน
- อาจารย์ประจำหลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษาและสังคมศึกษา
- อาจารย์ประจำศูนย์ให้คำปรึกษาคณะครุศาสตร์
- วิทยากรอบรมให้หน่วยงาน สถานศึกษา องค์การต่างๆ ทั้งของรัฐ และเอกชน
4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบ
1. จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา
2. จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
3. การพัฒนาทักษะการคิด
4. จิตวิทยาการเรียนการสอนและการแนะแนว

