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ค าน า 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 เป็นหลักสูตรปรับปรุงซึ่ง

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการศึกษาจากคณะครุศาสตร์และ
ผู้เชี่ยวชาญวิชาการศึกษาปฐมวัย ด าเนินการพัฒนาขึ้นโดยยึดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 2552 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และศึกษาศาสตร ์
( หลักสูตร 5 ปี ) พ.ศ. 2555 รวมทั้งกฏเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูคุรุสภา เพ่ือให้เนื้อหาสาระ ความรู้ 
ผลการเรียนรู้แต่ละด้าน การบูรณาการผลการเรียนรู้ของวิชาชีพครู และาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มี
ความครอบคลุม และครบถ้วน 
 คณะครุศาสตรจ์ึงเช่ือมั่นว่าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
หลักสูตร 5 ปี ฉบับนี้มีมาตรฐาน และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการผลิตบัณฑิตครูสังคมศึกษาที่มี
คุณภาพได้ อีกทั้งช่วยสร้างความรู้ใหม่สู่วงวิชาการสอนสังคมศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ
สืบไป 
 
 
 
                

อาจารย์ ดร. อารยา  ล ี
คณบดีคณะครศุาสตร ์

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา 
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         1. รหัสและช่ือหลักสตูร 1 
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หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิตหลักสูตร 5 ป ี

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะครุศาสตร ์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1.  รหัสและชือ่หลักสูตร 

ภาษาไทย  : หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Education Program in    

  Early Childhood  Education 
   

  
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ครุศาสตรบณัฑิต  (การศึกษาปฐมวัย) 
 ชื่อย่อ : ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Education (Early  Childhood  Education) 
 ชื่อย่อ : B.Ed. (Early  Childhood  Education) 

 
 

3.  วิชาเอก  :  
 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 165 หน่วยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 
 

รูปแบบ 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  5 ปี  

5.2 
 

ภาษาที่ใช ้
ภาษาไทย  เอกสารและต าราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) ภายในปีการศึกษา 2563 

 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

5.3 
 

การรับเข้าศึกษา 
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี 

5.4 
 

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

5.5 
 

การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6.1 
  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560  
ป      ปรับปรงุมาจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
หลัก   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 
6.2 เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 เป็นต้นไป   
6.3 คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร 

ในการประชุมครั้งที่   1/2559   เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2559 
6.4 คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาหลักสูตร 

ในการประชุมวาระพิเศษครั้งที่   /2559   เมื่อวันที่   เดือน     พ.ศ. 2559 
6.5 
 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร 
ในการประชุมครั้งที ่ 4/2559   เมื่อวันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 
 

8.1    ครู/อาจารย์สอนเด็กปฐมวัย  
8.2    นักกิจกรรมส่งเสริมพฒันาการ 
8.3    นักวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย   
8.4    นักพัฒนานวัตกรรม  เทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย 
8.5    บุคลากรด้านการผลิตสื่อและอุปกรณ์ทางการศึกษาปฐมวัย 
8.6    ผู้ประกอบการธุรกรรมด้านสถานศึกษาระดับอนุบาลและหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 



 

9.  ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ-นามสกลุ 
เลขที่บัตรประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบนั/        
ปีที่จบการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจยั/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ ภาคการศึกษา 
ภาระงาน 
สอนที่มี 
อยู่แล้ว 

ภาระงานที่ 
จะมีใน 

หลักสูตรนี้ 

1. นางชมพูนุท 
ลิ้มเลิศมงคล 
3101500964771 

อาจารย ์ - กศ.ม.(การศกึษาปฐมวัย)
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ.2551 
- ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
สถาบันราชภัฏพระนคร 
พ.ศ.2546 

งานวิจัย 
ชมพูนุท ศุภผลศิริ. (2555). ผลการใช้เทคนิคบริหารจัดการช้ัน

เรียน RCA ในวิชาอาหารและโภชนาการส าหรับเด็ก
ปฐมวัย. มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

ชมพูนุท ลิ้มเลิศมงคล. (2558).การศึกษาความพึงพอใจของ 
             ผู้ใชบ้ัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวยั  คณะครุศาสตร์   
             มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (งานวิจัยร่วม) 
 
 

12 
 

12 
 

2. นางสุพันธ์วดี  
ไวยรูป 
3101501357160 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

- ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2541 
- ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ต ารา 
สุพันธ์วดี  ไวยรูป. (2554). การพัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก

ปฐมวัย. โครงการต าราเฉลิมพระเกียรติ.กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  

สุพันธ์วดี  ไวยรปู. (2554). นทิานส าหรับเด็กปฐมวัย. โครงการ

12 12 
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พ.ศ.2531 ต าราเฉลิมพระเกียรติ.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา.  

 

ชื่อ-นามสกลุ 
เลขที่บัตรประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบนั/         
ปีที่จบการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจยั/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ ภาคการศึกษา 
ภาระงาน 
สอนที่มี 
อยู่แล้ว 

ภาระงานที่ 
จะมีใน 

หลักสูตรนี้ 



 

2. นางสุพันธ์วดี  
ไวยรูป (ต่อ) 

  งานวิจัย 

สุพันธ์วดี  ไวยรูป . (2555). การพัฒนาการอ่านจับใจความ
ส าคัญจากนิทานโดยใช้เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู แอล) ของ
นัก เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  โรงเรียน สาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา. 

สุพันธ์วดี ไวยรูปและคณะ. (2558). ผลการใช้สื่อนิทานค า    
           กลอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา 
           วรรณกรรมในวัง (เงาะป่า) ของนักเรียนชั้นประถม  
           ศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
           สวนสุนันทา. 
บทความ 
สุพันธ์วดี ไวยรูปและคณะ. (2558). ผลการใช้สื่อนิทานค า    
           กลอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา 
           วรรณกรรมในวัง (เงาะป่า) ของนักเรียนชั้นประถม  
           ศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
           สวนสุนันทา.        
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10.  สถานที่จดัการเรียนการสอน 
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร  และหน่วยงาน/สถานศึกษาทั้งองค์กร
ภาครัฐและเอกชนที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ผ่านการรับรองของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพทางการศึกษา (สมศ.) 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือแนวทางพัฒนาประเทศ 
 การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยจากยุคเกษตรกรรมเพื่อการบริโภค มาสู่ยุคอุตสาหกรรมและพัฒนา
มาเป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน มีผลโดยตรงต่อโครงสร้างของครอบครัวไทยที่แต่เดิมมีลักษณะเป็น
ครอบครัวขยาย เพราะต้องการแรงงานในยุคเกษตรกรรม มาเป็นโครงสร้างครอบครัวเดี่ยว และโครงสร้าง
ครอบครัวลักษณะเฉพาะที่มีผู้สูงอายุและเด็กอยู่ตามล าพัง เพราะมีการย้ายถิ่นฐานมาท างานในเมื องแยก
ครอบครัวหรือสร้างครอบครัวใหม่ ด้วยสภาพปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน ทั้งสถานที่พักอาศัยและ
การด ารงชีวิตในเขตเมืองมีค่าใช้จ่ายสูง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของเด็ก ผู้อยู่ในวัยท างานของครอบครัว
ส่วนใหญ่ในเขตชนบทจึงปล่อยเด็กให้อยู่ในความดูแลของผู้สูงอายุ 
 จากสถานการณ์ด้านครอบครัวของประเทศไทยดังกล่าว ทั้งเด็กที่พ่อแม่ต้องออกไปท างานนอกบ้าน
และเด็กที่ต้องอยู่ในความดูแลของผู้สูงอายุ ส่งผลต่อความต้องการครูในระดับการศึกษาปฐมวัยที่เพิ่มปริมาณ
สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้จ าเป็นต้องพัฒนาเชิงรุกด้วยการผลิตบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย เป็นครูที่มี
บุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรมและกิริยามารยาท    
มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย   สามารถน าทฤษฎีสู่การปฏิบัติมีทักษะ        
การบูรณาการความรู้อย่างเหมาะสม สามารถจัดการศึกษาได้ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน เป็นครูที่
สามารถพัฒนาตนเองและรักการเรียนรู้ เพื่อเป็นฐานส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ ความคิดและการปรับตัวให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและประเทศหรือการพัฒนาทางสังคม เทคโนโลยีและวัฒนธรรม  

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม วัฒนธรรม ความก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ซึ่งต่อไปจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ 
จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยและสังคมโลก เพื่อให้สามารถชี้น า
และเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเตรียมคนในอนาคตไปสู่ทิศทางที่สังคมพึงประสงค์ โดยเน้นการส่งเสริมและ
กล่อมเกลาทางสังคมภายใต้สภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมี
ความสามารถจัดกิจกรรมประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ และเติบโตเป็นผู้มีความคิด 
มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน และการปรับตัวในสังคมที่ดี 

 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
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 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่รวดเร็วในปัจจุบัน ท าให้จ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
ผลิตครู/อาจารย์ทางการศึกษาปฐมวัยมืออาชีพที่มีบุคลิกภาพดีตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีความรู้
ความเข้าใจถึงพัฒนาการและหลักการสอนที่จะท าให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม สติปัญญา และมีความสุข มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย มีความรอบรู้          
รักการเรียนรู้และการค้นคว้าแสวงหาความรู้ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  
มีคุณธรรม จริยธรรม ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลย ี

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีพันธกิจหลักประการหนึ่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย   

ราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 1 (5) คือ เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทาง  
การศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงรวมทั้งมี กรอบการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับภาพอนาคตตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) ซึ่งก าหนดพันธกิจใน
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 รายวิชาที่ต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  
นักศึกษาในสาขาวิชา/คณะอื่นๆ สามารถเลือกเรียนในรายวิชาในหลักสูตรได้ตามความสนใจและ

สามารถเทียบเนื้อหารายวิชาในบางรายวิชาที่เปิดสอนหลักสูตรอื่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดย
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนของคณะนั้นๆ  

13.2 รายวชิาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนจากหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
      13.3 การบริหารจัดการ 
               1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  มีหน้าที่วางแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการจัด     
การเรียนการสอน  ประสานงานกับผู้สอน และก ากับดูแลให้เกิดมาตรฐานและบรรลุเป้าหมายของรายวิชาและ
สาขาวิชา 
               2) คณะครุศาสตร์มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพครู การนิเทศ
การศึกษา  และการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นครูวิชาชีพ รวมทั้งการประสานกับแหล่งเรียนรู้ สถานศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและโรงเรียนร่วมพัฒนา 
               3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินคุณภาพของหลักสูตร
โดยคณาจารย์และนักวิชาการทางการศึกษาปฐมวัยและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกเพื่อปรับปรุงการใช้
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
               4) คณะกรรมการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา มีหน้าที่นิเทศการจัด       
การเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูคุรุสภา 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคญั และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
              ผลิตบัณฑิตครูให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามคุณลักษณะวิชาชีพด้วยการบูรณาการศาสตร์ใน
ด้านความรู้  ทักษะ  และจริยธรรมไปสู่การจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลก  

1.2 ความส าคัญ 
การศึกษาในช่วงปฐมวัย เป็นระยะที่เด็กเกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุดของชีวิต การจัดการศึกษา

ปฐมวัยจึงเป็นการวางรากฐานเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์  อันเป็นฐาน
ส าคัญของการพัฒนาประเทศ ในการจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพนั้น จ าเป็นต้องมีครูปฐมวัยที่มีความรู้
ความสามารถ และการจัดการศึกษาเพื่อผลิตครูปฐมวัยให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะที่เหมาะสม และ
มีมาตรฐานเหมาะสมกับวิชาชีพครู สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานกับเด็กปฐมวัยทั้งเด็กวัยทารก 
เดก็วัยเตาะแตะ เด็กวัยอนุบาล และเด็กระดับประถมศึกษาตอนต้น รวมถึงเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.3 วัตถุประสงค์  
หลักสูตรก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ดังนี้  
1)  มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีจิตสาธารณะ  
2)  มีความสามารถในการแสวงหา ค้นคว้า จัดการความรู้และติดตามพัฒนาการของศาสตร์

ตลอดจนเทคโนโลยีทางการศึกษา และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนอยู่เสมอ 
3)  มีทักษะในการบูรณาการศาสตร์แบบสหวิทยาการเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน และมี

ความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมตามบริบทและ
สังคมในยุคโลกาภิวัตน์  

4)  มีความรู้ในระเบียบวิธีการวิจัยและทักษะในการศึกษาค้นคว้า เพื่อน าผลมาใช้ในการพัฒนางาน
และสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ใหม่ด้านการศึกษาปฐมวัย 

5)  มีทักษะการสื่อสารที่ดีสามารถถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสตร์ด้านการศึกษาปฐมวัย 
เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. แผนพัฒนาปรบัปรุง 

แผนการพัฒนา
เปลีย่นแปลง 

กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

1. พัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
ตามเกณฑ์
มาตรฐานของ
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา(สกอ.)  

1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

2. ประชุ ม /สั มมนาผู้ รั บ ผิ ดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

3. ติดตามความก้าวหน้าของ 
องค์ความรู้ในวิชาชีพ 

4. สร้างเครือข่ายสถานศึกษาที่ผลิตครู
ก า ร ศึ ก ษ า ป ฐ ม วั ย แ ล ะ จั ด
ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกหลักสูตร 
 

1.  รายงานการประเมินหลักสูตร 
 
2.  เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
 
3.  ผลสรุปและผลการประเมิน   การ

ประชุม/สัมมนา 
4.  เอกสารความร่วมมือระหว่าง

สถานศึกษา 

2. พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 

1. เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนรู้การ
สอนให้แก่อาจารย ์

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ  
 

3. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการ
สอน 

1. จ านวนโครงการเสริมสร้างทักษะให้แก่
อาจารย์ 

2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม การ
พัฒนาทักษะ 
การจัดการเรียนการสอน 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียน
การสอน 

4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ 
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย ์
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แผนการพัฒนา
เปลีย่นแปลง 

กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

3. ส่งเสริมการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเปน็
ส าคัญ 

1. พั ฒ นาทั กษะการจั ดการเรี ยน 
การสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ
ให้แก่อาจารย ์

2. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้ วย
ตนเอง และการประเมินผลที่เน้น
พัฒนาการของผู้เรียนในแผน    การ
จัดท ารายละเอียดของรายวิชา 

3. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

4. พัฒนาการศกึษาที่สนับสนุน  
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

1. จ านวนโครงการพัฒนาทักษะ ให้แก่
อาจารย์ 
 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ การเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
 

3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ การ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ 

4. คุณภาพของสารสนเทศที่สอดคล้อง
กับความต้องการด้านการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  

4. ปรับปรุงวิธี 
การวัดและ 
การประเมินผล 

1. พัฒนาทักษะเกี่ยวกับวิธีการวัดและ
ประเมินผลให้แก่อาจารย์ 

2. ก าห น ด เกณ ฑ์ ใน ก ารวั ด แล ะ
ประเมินผลแต่ละรายวิชา 

 
 

1. จ านวนโครงการพัฒนาทักษะ ให้แก่
อาจารย์ 

2. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
3. จ านวนรายวิชาที่ใช้วิธีการวัดและ

ประเมินผลตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 
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แผนการพัฒนา
เปลีย่นแปลง 

กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

5. ส่งเสริมการจัด การ
เรียนรู้เพื่อให้บรรลุ
มาตรฐาน ผลการ
เรียนรู้    ทุกดา้น 

1. พัฒนาทักษะให้แก่อาจารย์ในด้าน
การจัดการเรียนรู้ และ 
การประเมินผลการเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
ด้านความรู้ และทักษะทางปัญญา  
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ   
ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้ง 
ด้ านทั กษะการปฏิ บั ติ งานทาง
การศึกษาปฐมวัย 

2. ติดตามประเมินทักษะของอาจารย์
ใ น ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น รู้ แ ล ะ 
การประเมิ นผลการเรียนรู้ ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผล  

    การเรียนรูใ้นแต่ละด้าน 

1. จ านวนโครงการพัฒนาทักษะให้แก่
อาจารย์ 

2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ
พัฒนาทักษะการจัด 
การเรียนรู้ตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู ้

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ้
แต่ละด้าน 
 
 

4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
จัดการเรียนรู้ของอาจารย์ 

5. ผลการประเมินนักศึกษาในแตล่ะ
มาตรฐานผลการเรียนรู ้

 
 
 

6. ปรับปรุงวิธีการวัด
และประเมินผล 

1. พัฒนาทักษะเกี่ยวกับวิธีการวัดและ
ประเมินผลให้แก่อาจารย ์
 

1. จ านวนโครงการพัฒนาทักษะให้แก่
อาจารย์ 

2. ก าหนดเกณฑ์ในการวิธีการวัดและ
ประเมินผลแต่ละรายวิชา 

2. เกณฑ์การวธิกีารวัดและประเมินผล 
 
3. จ านวนรายวิขาที่ใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

7. ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้บรรลุ

1. พัฒนาทักษะให้แก่อาจารย์ในด้าน
การจัดการเรียนรู้ และการประเมินผล

1. จ านวนโครงการพัฒนาทักษะให้แก่
อาจารย์ 
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แผนการพัฒนา
เปลีย่นแปลง 

กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ทุกด้าน 

การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้าน
ความรู้ และทักษทางปัญญาด้านทักษ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับชอบด้านทักษะใน การวิเคราะห์เชิง
ตั ว เล ข  ก ารสื่ อ ส าร  แ ล ะก าร ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งด้านทักษะ
การปฎิบัติงานทางการศึกษาปฐมวัย 

2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ้
3. ผลการประเมินประเมินสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู้  ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้แต่ล่ะด้าน 

2. ติดตามประเมินทักษะของอาจารย์ใน
การจัดการเรียนรู้และการเชประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น 

4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการ
เรียนรู้ของอาจารย ์
5. ผลการประเมินนักศึกษาในแต่ละ
มาตรฐานผลการเรียนรู ้



 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ และโครงสร้างหลกัสูตร 
 
1. ระบบการจดัการศึกษา 

1.1 ระบบ 
         การจัดการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวด 2 ข้อ 13(1) และ หมวด 2 ข้อ 13(1) (ข)  
 การจัดการศึกษาแบบเต็มเวลา ตามระบบทวิภาค ซึ่งปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น2  ภาค
การศึกษาคือ ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย แต่ละภาคการศึกษามีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 
สัปดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    
   1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนขึ้นอยู่กับคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร หรือเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
    2.1  วัน-เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคเรียนที่  1  เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 
  ภาคเรียนที่  2  เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศกึษา 
 ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2558 หมวด 1 ข้อ 6 และ 7 รวมทั้งคุณสมบัติตามข้อก าหนด/ประกาศอื่นใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทาหรือคุรุสภา 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
        1)  นักศึกษามีความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ า 

           2)  นักศึกษามีปัญหาในเรื่องการปรับตัวให้มีคุณสมบัติและคุณลักษณะความเป็นครูปฐมวัย  
           3)  นักศึกษาขาดทักษะในการค้นคว้า และการสืบค้นข้อมูลในการแสวงหาความรู้  

 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนนิการเพื่อแก้ไขปญัหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3  
1) นักศึกษาที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษต่ า  ให้เข้ารับการอบรมในโครงการที่มหาวิทยาลัยจัดให้ 

และมีการติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจนสามารถผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
2) การจัดประเมินวัดแววความเป็นครูปฐมวัย และจัดกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาเอกสร้าง

เสริมให้นักศึกษามีศรัทธาความรักในวิชาชีพครูปฐมวัย มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและ
คุณลักษณะความเป็นครูปฐมวัย 

3) นักศึกษาที่ขาดทักษะในการค้นคว้า สืบค้นข้อมูลในการแสวงหาความรู้ ให้เข้าฝึกปฏิบัติกิจกรรม
การเสริมสร้างทักษะการแสวงหาและจัดการความรู้ ที่สอดแทรกอยู่ในรายวิชาเอก โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาจาก
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สาขาวิชาดูแลประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชา และมีการติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 



 

2.5 แผนการรบันักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 

ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60 60 

ชั้นปีที่ 3 - - 60 60 60 
ชั้นปีที่ 4 - - - 60 60 
ชั้นปีที่ 5 - - - - 60 

รวม 60 120 180 240 300 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - 60 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)  

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าบ ารุงการศึกษา 
และค่าลงทะเบยีน 

1,680,000 3,360,000 5,040,000 6,720,000 8,400,000 

รวมรายรับ 1,680,000 3,360,000 5,040,000 6,720,000 8,400,000 

*ค่าบ ารุงการศึกษาเหมาจ่าย ภาคเรียนละ  14,000 บาทต่อคน 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าตอบแทน 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 
ค่าใช้สอย 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 
ค่าวัสดุ 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 

ค่าครุภัณฑ ์ 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 

รวม 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

ค่าใช้จ่ายต่อหัว
นักศึกษา 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 
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     2.7  ระบบการศึกษา 
        ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558   
     2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย 

นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเทียบโอน
หน่วยกิตได้ โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558  

 
3. หลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 
   3.1 หลักสูตร 

3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเรียนไม่น้อยกว่า     165 หน่วยกิต 
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร   

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไมน่้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.1  กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ  เรียนไมน่้อยกว่า 129 หน่วยกิต 
2.1  วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 

ก. วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 
ข. วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
ค. วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต 

2.2  วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต 
ก. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัยวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต 
ข. วิชาการสอนวิชาเอกการศึกษา   
    ปฐมวัย 

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ค. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัยวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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3.1.3 รหัสวิชาและรายวิชา 
  รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษร 3 ตัวและตัวเลข 4 หลัก ดังนี้  
 

1) ตัวอักษร 3 ตัว มีความหมายดังนี ้
GEH   หมายถึง   วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

GEL      หมายถึง วิชาภาษา 

GES     หมายถึง วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

EDP   หมายถึง วิชาชีพครู 

ECP    หมายถึง วิชาเอกการศึกษาปฐมวัยวิชาบังคับ/วิชาเลอืก 

ECT  หมายถึง วิชาการสอนวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 

   
 
           2) ตัวเลข 4 หลัก มคีวามหมาย ดังนี ้

       ตัวเลขหลักพัน หมายถึง ชั้นปีของนักศึกษาที่ควรเรียน 

  1  หมายถึง   ช้ันปีที่ 1    
  2  หมายถึง   ช้ันปีที่ 2 
  3  หมายถึง   ช้ันปีที่ 3   
      4  หมายถึง   ชั้นปีที่ 4 
      5  หมายถึง   ช้ันปีที่ 5 

      ตัวเลขหลักร้อย หมายถงึ หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 
                    0  หมายถึง   วิชาศึกษาทั่วไป 
                     1  หมายถึง   วิชาชีพครูบังคับ 
           2  หมายถึง   วิชาชีพครูเลือก 
                     3  หมายถึง   วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู

   4  หมายถึง   วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย/วิชาบังคับ 
                                   5  หมายถึง   วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย/วิชาเลือก 

                                           6  หมายถึง   วิชาการสอนวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย  
     ตัวเลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถงึ ล าดับวิชา 
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3.1.4 รายวิชาในหลกัสูตร 
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               1. หมวดวิชาศกึษาทั่วไป              เรียนไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
                    1.1 กลุ่มวิชาภาษา                    เรียนไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
                         ก. บังคับเรียน  3 รายวิชา  9 หนว่ยกิต 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
GEL0101  การใช้ภาษาไทย  

Thai Usage 
3(3-0-6) 

GEL0102  
  

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น  
English for Communication and Information Retrieval 

3(3-0-6) 

GEL0103  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน  
English for Communication and Study Skills 

3(3-0-6) 

 
                         ข. เลือกเรียน 1 รายวิชา  3 หน่วยกิต 
GEL0201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes 
3(3-0-6) 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ 
English for Academic Purposes 

3(3-0-6) 

GEL0203 ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
ASEAN Languages 

3(3-0-6) 

GEL0204 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบวิชาชีพ 
Thai for Careeres 

3(3-0-6) 

 
            1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์               เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

                       ก. บังคับเรียน 2 รายวิชา  6 หน่วยกิต 
GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต   

Aesthetic Appreciation 
3(3-0-6) 

GEH0102 สังคมไทยในบริบทโลก   
Thai Society in Global Context 

3(3-0-6) 

                       ข. เลือกเรียน 1 รายวชิา  3 หน่วยกติ 

GEH0201 การพัฒนาตน 
Self Development 

3(3-0-6) 

GEH0202 ความจริงของชีวิต 
Truth of Life 

3(3-0-6) 



 

GEH0203 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 
Life in Multicultural Society 

3(3-0-6) 

GEH0204 ความเป็นพลเมือง 
Civil Education 

3(3-0-6) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
GEH0205 
 
GEH0206 

ทักษะชีวิตเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ ์ 3(3-0-6) 
Life Skills for The Absolute Human 
การพัฒนาทักษะชีวิตการเป็นนกัศึกษามหาวิทยาลัย                
Life Skill Development for Undergraduate Student 
 

 
3(3-0-6) 

 
         1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์       เรียนไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต 

                       ก. บังคับเรียน  2 รายวิชา   6 หน่วยกิต 
 
GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 

Information Technology for Communication and Learning 
3(3-0-6) 

GES0102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัคุณภาพชีวิต 
Science and Technology for Quality of Life 

3(3-0-6) 

                                   
                       ข. เลือกเรียน  1 รายวิชา   3  หน่วยกิต 
GES0201 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัสิ่งแวดล้อม      

Science and Technology for Environment 
3(3-0-6) 

GES0202  การคิดและการตัดสินใจ   
Thinking and Decision Making 

3(3-0-6) 

GES0203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ 
Information Literacy 

3(3-0-6) 

GES0204 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต   
Mathematics for Life 

3(3-0-6) 

GES0205 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต 
Recreation for Quality of Life 

3(3-0-6) 

GES0206 ชีวิตและสุขภาพ 
Life and Health 

3(3-0-6) 
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               2. หมวดวิชาเฉพาะ                                     129   หน่วยกิต  
 

                  2.1 วิชาชีพครูเรียนไม่น้อยกว่า                      50    หน่วยกิต 
                       ก. วิชาชีพครูบังคับ  เรียนไมน่้อยกว่า         33    หน่วยกิต 
EDP1101 ปรัชญาการศึกษา    

Philosophy of Education 
  3(2-2-5) 

EDP1102 ภาษาและวัฒนธรรม   
Languages and Cultures 

  3(2-2-5) 

EDP1103 จิตวิทยาส าหรับครู    
Psychology for Teachers 

3(2-2-5) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

EDP2101 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรบัครู   
Morals and Ethics for Professional Teachers 

3(2-2-5) 

EDP2102 การพัฒนาหลักสูตร    
Curriculum Development 

3(2-2-5) 

EDP2103 การประกันคุณภาพการศึกษา 
Quality Assurance in Education 

3(2-2-5) 

EDP3101 การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน   
Learning management and classroom management 

3(2-2-5) 

EDP3102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
Innovation and Information Technology in Education 

3(2-2-5) 

EDP3103 การวัดและประเมินผลการศึกษา   
Educational Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) 

EDP4101 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้    
Research for Learning Development 

3(2-2-5) 

EDP4102 ความเป็นครูวิชาชีพ   
Being Professional Teachers 

3(2-2-5) 
 
 

 
                     ข. วิชาชีพครเูลือก  เรียนไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต   
EDP4201 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

Scouts, Junior Red Cross, and Learning Development 
Activities 

3(2-2-5) 
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EDP4202 ความคิดสร้างสรรค์ส าหรับคร ู
Creativity for Teachers 

3(2-2-5) 

EDP4203 จิตวิทยาบุคลกิภาพและการปรับตัว 
Psychology of Personality and Adjustment 

3(2-2-5) 

EDP4204 จิตวิทยาการปรับพฤติกรรม  
Psychology of Behavior Modification 

3(2-2-5) 

EDP4205 จิตวิทยาเด็ก  
Child Psychology 

3(2-2-5) 

EDP4206 จิตวิทยาวัยรุ่น 
Adolescent Psychology 

3(2-2-5) 

EDP4207 จิตวิทยาสร้างสรรค์การเรียนรู ้  
Creative Psychology of Learning 

3(2-2-5) 

EDP4208 การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา  
Guidance and Counseling 

3(2-2-5) 
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
 

EDP4209 การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง 

Developing Higher- order Thinking Skills 

3(2-2-5) 

EDP4210 สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา 

Introduction to Statistics in Education 

3(2-2-5) 

EDP4211 การสอนเพศศึกษา  

Teaching of Sex Education 

3(2-2-5) 

 
                     ค. วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    เรียนไม่น้อยกว่า   14  หน่วยกิต 

 

EDP4301 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 

Practicum 1 

1(0-60-0) 

EDP4302 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 

Practicum 2 

1(0-60-0) 

EDP5301 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1      6(0-360-0)   
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Internship 1 

EDP5302 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2 

Internship 2 

6(0-360-0)   
 
 

                   2.2 วิชาเอก       เรียนไม่น้อยกว่า   79 หน่วยกิต 
                        ก. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัยวิชาบังคับ   เรียนไม่น้อยกว่า  69  หน่วยกิต 
 
ECP1401 การศึกษาปฐมวัย  

Early Childhood Education                                                                                                       

3(3-0-6) 

ECP1402 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

 Development and Learning of Early Childhood 

3(3-0-6) 

ECP1403 ภาษาและการรู้หนังสือส าหรบัเด็กปฐมวัย 

Language and Literacy for Early Childhood 

3(2-2-5) 

ECP1404 สุขศึกษาและพลศึกษาส าหรบัเด็กปฐมวัย 

Health Education and Physical Education for Early 

Childhood 

3(2-2-5) 

ECP1405 ดนตรีและเพลงส าหรับเด็กปฐมวัย  

Music and Song for Early Childhood 

3(2-2-5) 
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

 

ECP1406 ภาษาอังกฤษส าหรับครูการศึกษาปฐมวัย 
English for Academic Purpose for Early Childhood Teacher 

3(2-2-5) 

ECP1407 การศึกษาแบบเรียนรวมในระดับปฐมวัย 

Inclusive Education for Early Childhood 

3(3-0-6) 

ECP2408 การส่งเสริมศักยภาพครูปฐมวัย 

Enhancing Effiiciencies of  Early Childhood Teacher 

3(3-0-6) 

ECP2409 ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 

Arts for Early Childhood 

3(2-2-5) 

ECP2410 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะส าหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 

19 



 

Movement and Rhythm Activities for Early Childhood 

ECP2411 

 

นิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวัย 

 Tales and Puppets for Early Childhood    

3(2-2-5) 

ECP2412 สังคมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 

Social Studies for Early Childhood 

3(2-2-5) 

ECP2413 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

Curriculum  and Curriculum Development of Early 

Childhood Education 

3(2-2-5) 

ECP3414 สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

Learning Materials for Early Childhood 

3(2-2-5) 

ECP3415 คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  

Mathematics for Early Childhood 

3(2-2-5) 

ECP3416 การวัดและการประเมินผลพฒันาการเด็กปฐมวัย 

Measurement and Evaluation for Early Childhood 

Development 

3(2-2-5) 

ECP3417 การให้การศึกษาและการแนะแนวผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 

Educational Provision and Guidance for Early Childhood 

Parents 

3(2-2-5) 

ECP3418 วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย                                                                                                        

Sciences for Early Childhood 

3(2-2-5) 

ECP4419 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

Standard and Quality Assurance in Early Childhood 

Education 

3(3-0-6) 
 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

ECP4420 การบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย 

Early Childhood Administration and Management 

3(3-0-6) 

ECP4421 การวิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาปฐมวัย 
Classroom Research in Early Childhood Education 

3(2-2-5) 
 

ECP4422 การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 



 

Seminar in Early Childhood Education 
ECP4423 ภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัย 

English for Early Childhood 
3(2-2-5) 

 

                     ข. วิชาการสอนวชิาเอกการศึกษาปฐมวัย   เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  ดังนี ้
 

ECT3601 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กวัยทารกและวัย
เตาะแตะ       
Learning experience for Early Birth-Toddler Development 

3(2-2-5) 

ECT3602 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย                           
Learning experience for Early Childhood Development 

3(2-2-5) 

                              
                         

                     ค. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัยวิชาเลือก   เรียนไม่นอ้ยกว่า  4 หน่วยกิต     ดังนี้ 
 

ECP3524 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาส าหรับครูปฐมวัย 

Educational Information Technology for Early Childhood 

Teacher 

3(2-2-5) 

ECP3525 จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ  

Special Educational Psychology 

2(2-0-4) 

ECP3526 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ส าหรับเดก็ปฐมวัย 

Emotional Quatient Development for Early Childhood  

2(1-2-3) 

ECP3527 การละเล่นไทยเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

Thai Playing for Early Childhood Development 

2(1-2-3) 

ECP3528 อาหารและโภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย  

Foods and Nutrition for Early Childhood   

3(2-2-5) 

ECP3529 ทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย 

Thinking Skills For Early Childhood 

3(2-2-5) 

ECP4530 สิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย  

Environment Studies for Early Childhood 

2(1-2-3) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
 

ECP4531 หนังสือและวรรณกรรมส าหรบัเด็กปฐมวัย 

Books and Literatures for Early Childhood 

2(1-2-3) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ECP4532 การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย 
Behavioral Study for Early Childhood 

2(1-2-3) 

ECP4533 การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมองของเด็กปฐมวัย 
Brain-Based Learning for Early Childhood 

3(2-2-5) 

ECP4534 
 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
Learning experience based on the Sufficiency Economy for 
Early Childhood 

3(2-2-5) 

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี               เรียนไม่น้อยกว่า 6    หน่วยกิต 
                   ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ  ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยไม่ซ้ ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรยีนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชา หรือ ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 

PSS4606 การจัดนันทนาการเยาวชน 
Recreation for Youth 

3(2-2-5) 

PSS4607 นันทนาการทางการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
Conservative Recreation for Nature and Environment 

3(2-2-5) 

PSS4608 ผู้น านันทนาการและการอยู่คา่ยพักแรม 
Recreation and Camping Leadership 

3(2-2-5) 

PSS4609 ลีลาศ 
Social Dance 

3(2-2-5) 

ECP4535 ศิลปะการแสดงส าหรับเด็กปฐมวัย 
 Dramatics Arts for Early Childhood  

2(1-2-3) 

ECP4536 การจัดค่ายพักแรมส าหรับครปูฐมวัย 
Camping  for Teacher’s Early Childhood  

2(1-2-3) 
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       3.1 แผนการศึกษา 
           

            ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
 

GEL0101 การใช้ภาษาไทย 
Thai Usage 

3(3-0-6) 

GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 
Information Technology for Communication and   
Learning 

3(3-0-6) 

EDP1101 ปรัชญาการศึกษา 
Philosophy of Education 

3(2-2-5) 

EDP1102 ภาษาและวัฒนธรรม 
Languages and Cultures   

3(2-2-5) 

ECP1401 การศึกษาปฐมวัย                                                                                                        
Early Childhood Education 

3(3-0-6) 

ECP1402 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  
Development and Learning of Early Childhood 

3(3-0-6) 

ECP1403 ภาษาและการรู้หนังสือส าหรบัเด็กปฐมวัย 
Language and Literacy  for Early Childhood 
 

3(2-2-5) 

                                       
                                                                    รวม      21     หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

 

GEL0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น 
English for Communication and Information Retrieval 

3(3-0-6) 

GES0102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัคุณภาพชีวิต 
Science and Technology for Quality of Life 

3(3-0-6) 

EDP1103 จิตวิทยาส าหรับครู  
Psychology for Teachers   

3(2-2-5) 

ECP1404 สุขศึกษาและพลศึกษาส าหรบัเด็กปฐมวัย 

Health Education and Physical Education for Early 

Childhood 

3(2-2-5) 

ECP1405 ดนตรีและเพลงส าหรับเด็กปฐมวัย  
Music and Song Or  Early Childhood 

3(2-2-5) 

ECP1406 ภาษาอังกฤษส าหรับครูการศึกษาปฐมวัย 
English for Academic Purpose for Early Childhood 

Teacher 

3(2-2-5) 

ECP1407 การศึกษาแบบเรียนรวมในระดับปฐมวัย 
Inclusive Education for Early Childhood 

3(3-0-6) 

                                                         
                                                                                            รวม    21   หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
 

GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต 
Aesthetic Appreciation 

3(3-0-6) 

GEL0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน 
English for Communication and Study Skills 

3(3-0-6) 

EDP2101 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณส าหรบัครู 
Morals and Ethics for Rofessional Teacers 

3(2-2-5) 

EDP2103 การประกันคุณภาพการศึกษา 
Quality Assurance in Education   

3(2-2-5) 

ECP2408 การส่งเสริมศักยภาพครูปฐมวัย 
Enhancing Effiiciencies of  Early Childhood Teacher 

3(3-0-6) 

ECP2409 ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 
Arts for Early Childhood 

3(2-2-5) 

ECP2410 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะส าหรับเด็กปฐมวัย  
Movement and Rhythm Activities for Early Childhood 

3(2-2-5) 

                                            
                                                                                            รวม     21   หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ 

  
GEH0102 สังคมไทยในบริบทโลก 

Thai Society in Global Context 
3(3-0-6) 

GES0205 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต 
Recreation for Quality of Life 

3(3-0-6) 

EDP2102 การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development  

3(2-2-5) 

EDP4202 ความคิดสร้างสรรค์ส าหรับคร ู
Creativity for Teachers   

3(2-2-5) 

ECP2411 นิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวัย 
Tales and Puppets for Early Childhood    

3(2-2-5) 

ECP2412 

 

สังคมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
Social Studies for Ealy Chilhood 

3(2-2-5) 

ECP2413 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
Curriculum  and Curriculum Development of Early Childhood 

Education 

3(2-2-5) 

                                                       
                                                                                       รวม      21   หน่วยกติ 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
 

GEH0201 การพัฒนาตน 
Self Development 

    3(3-0-6) 

GEL0203 ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
ASEAN Languages 

3(3-0-6) 

EDP3101 การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน 
Learning management and classroom management 

3(2-2-5) 

EDP3103 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 
Educational Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) 

ECP3414 สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
Learning Materials for Early Childhood 

3(2-2-5) 

ECP3415 คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  
Mathematics for Early Childhood 

3(2-2-5) 

ECT3601 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กวัยทารกและวัย
เตาะแตะ       
Learning experience for Early Birth-Toddler 
Development 

3(2-2-5) 

                                                                
                                                                                            รวม      21  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 



 

 
ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 

 
น(บ-ป-อ) 

EDP3102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา   
Innovation and Information technology in Education 

3(2-2-5) 

ECP3416 การวัดและการประเมินผลพฒันาการเด็กปฐมวัย 
Measurement and Evaluation for Early Childhood 
Development  

3(2-2-5) 

ECP3417 การให้การศึกษาและการแนะแนวผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 
Educational Provision and Guidance for Early 
Childhood Parents 

3(2-2-5) 

ECP3418 วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย                                                                                                        
Sciences for Early Childhood 

3(2-2-5) 

ECT3602 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย                           
Learning experience for Early Childhood Development 

3(2-2-5) 
 

ECP35XX วิชาเอกการศึกษาปฐมวัยวิชาเลือก 
 

2(X-X-X) 

XXXXXXX 
 

วิชาเลือกเสรี 
 

2(X-X-X) 

 
                                                                                              รวม    19 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
 

EDP4101 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
Researnch for Learning Develpment 

3(2-2-5) 

EDP4301 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 
Practicum 1 

 1(0-60-0) 

ECP4419 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
Standard and Quality Assurance in Early Childhood 
Education 

3(3-0-6) 

ECP4420 การบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย 
Early Childhood Administration and Manaement 

3(3-0-6) 

ECP45XX วิชาเอกการศึกษาปฐมวัยวิชาเลือก 
 

2(X-X-X) 

XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 
 

2(X-X-X) 

                                     
                                                                              รวม     14   หน่วยกติ 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
 

EDP4102 ความเป็นครูวิชาชีพ 
Being Professional Teachers      
 

 3(2-2-5) 

EDP4302 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2  
Practicum 2   

     1(0-60-0) 

ECP4421 การวิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาปฐมวัย  
Classroom Research in EarlyChildhood Education 

3(2-2-5) 

ECP4422 การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย 
Seminar in Early Childhood Education 

3(2-2-5) 

ECP4423 ภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัย 
English for Early Childhood  

3(2-2-5) 

XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 
 

2 (X-X-X) 

                                       
                                                                              รวม      15   หน่วยกิต 
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                                  ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 

 

EDP5301 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1 
Internship 1 

6(0-360-0) 

             
                                                                               รวม  6  หน่วยกิต 

 
 
 
 

ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 
   

EDP5302 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2 
Internship 2 

 6(0-360-0)   

 

                                            

                                                                        รวม  6  หน่วยกิต 
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        3.3  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย ์
 3.3.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกลุ 
เลขที่บัตรประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบนั/ป ี
ที่จบการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจยั/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ ภาคการศึกษา 
ภาระงาน 
สอนที่มี 
อยู่แล้ว 

ภาระงานที่ 
จะมีใน 

หลักสูตรนี้ 

1. นางชมพูนุท 
ลิ้มเลิศมงคล 
3101500964771 

อาจารย ์ - กศ.ม.(การศกึษาปฐมวัย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ.2551 
- ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
สถาบันราชภัฏพระนคร 
พ.ศ.2546 
 
 
 
 

งานวิจัย 
ชมพูนุท ศุภผลศิริ. (2555). ผลการใช้เทคนิคบริหารจัดการช้ัน

เรียน RCA ในวิชาอาหารและโภชนาการส าหรับเด็ก
ปฐมวัย. มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

ชมพูนุท ลิ้มเลิศมงคล. (2558).การศึกษาความพึงพอใจของ 
             ผู้ใชบ้ัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวยั  คณะครุศาสตร์   
             มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา.  มหาวิทยาลัย   
             ราชภัฏสวนสุนันทา. (งานวิจัยร่วม) 
 

12 
 

12 
 



 

2. นางสุพันธ์วดี  
ไวยรูป 
3101501357160 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
 
 

- ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2541 
- ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2531 

ต ารา 
สุพันธ์วดี  ไวยรูป. (2554). การพัฒนาบุคลกิภาพของเด็ก

ปฐมวัย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา. 

สุพันธ์วดี  ไวยรูป. (2554). นทิานส าหรับเด็กปฐมวัย. 
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

12 12 
 
 
 

 

ชื่อ-นามสกลุ 
เลขที่บัตรประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบนั/ป ี
ที่จบการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจยั/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ ภาคการศึกษา 
ภาระงาน 
สอนที่มี 
อยู่แล้ว 

ภาระงานที่ 
จะมีใน 

หลักสูตรนี้ 
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2. นางสุพันธ์วดี  
ไวยรูป (ต่อ) 

  งานวิจัย 

สุพันธ์วดี ไวยรูป. (2554). การศึกษาผลการจัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบ DLP เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดในวิชา 
สุ น ท รี ย ภ าพ ท างศิ ล ป ะ ส าห รั บ เด็ ก ป ฐม วั ย . 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

สุพันธ์วดี ไวยรูป. (2555). การพัฒนาการอ่านจับใจ  ความส าคัญ
จากนิทานโดยใช้เทคนิคเคดับเบิ้ลยูแอล  (KWL) ของ
นักเรียนชั้นป. 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
สวนสุนันทา. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

สุพันธ์วดี  ไวยรูป. (2556). ความตระหนักในจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์  สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

บทความ 
สุพันธ์วดี ไวยรูปและคณะ. (2558). ผลการใช้สื่อนิทานค า    
           กลอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา 
           วรรณกรรมในวัง (เงาะป่า) ของนักเรียนชั้นประถม  
           ศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
           สวนสุนันทา        

  

ชื่อ-นามสกลุ ต าแหน่งทาง วุฒิการศึกษา/สถาบนั/ป ี ผลงานทางวิชาการ/การวิจยั/การแต่งต ารา ภาระการสอน 
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เลขที่บัตรประชาชน วิชาการ ที่จบการศึกษา ชม./ ภาคการศึกษา 
ภาระงาน 
สอนที่มี 
อยู่แล้ว 

ภาระงานที่ 
จะมีใน 

หลักสูตรนี้ 

3. นางสิริมณี   
บรรจง 
3300100254499 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 

- ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2535 
- ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2530 
 
 
 

ต ารา 
สิริมณี  บรรจง. (2554). เด็กปฐมวัยกับการพัฒนาภาษา. 

โค ร งก ารต า ร า เฉ ลิ ม พ ระ เกี ย รติ .ก รุ ง เท พ ฯ : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  

สิริมณี  บรรจง. (2549). เด็กปฐมวัยกับกับทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา  

สิริมณี   บรรจง. (2549). เด็กปฐมวัยกับทักษะทางภาษา. 
กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
สวนสุนันทา.  

งานวิจัย 
สิริมณี บรรจง. (2555). ผลการใช้เทคนิคการบริหารจัดการ 
           ชั้นเรียน RCA ในชุดวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก 
           ปฐมวัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
 
 

12 
 
 
 
 

12 
 

33 



 

 
 

ชื่อ-นามสกลุ 
เลขที่บัตรประชาชน 
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3. นางสิริมณี   
บรรจง (ต่อ) 

  สุธากร วสุโภคิน และสิริมณี บรรจง. (2556). การวิเคราะห์ 
           งานวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาชั้นปีนปีที่ 5 สาขาวิชา     
           การศกึษาปฐมวัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
สิริมณี บรรจง. (2557). การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21     
             ของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยโดยใช้รูปแบบ 
             ค่ายปฐมวัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
สิริมณี บรรจง, สุพันธ์วดี ไวยรูป, สุธากร วสโุภคิน และชมพูนุท  
             ศุภผลศิริ. (2558). การศึกษาความพึงพอใจของ 
             ผู้ใชบ้ัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวยั  คณะครุศาสตร์   
             มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา.  มหาวิทยาลัย   
             ราชภัฏสวนสุนันทา. 
บทความ 
Sirimanee Banjong. (2014). The Effects of Using RCA 

Classroom Management Technique on 
Students’ Learning Behavior in Mathematics 
for Early Childhood Classroom. Journal of 
Teaching and Education. CD-ROM. ISBN :2165-
6266:3(1):29-36. 

  

ชื่อ-นามสกลุ 
เลขที่บัตรประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
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ภาระงาน 
สอนที่มี 
อยู่แล้ว 

ภาระงานที่ 
จะมีใน 

หลักสูตรนี้ 

3. นางสิริมณี   
บรรจง (ต่อ) 

  Sirimanee Banjong. (2014). Developing Leadership 
and Teamwork Skills of Pre-Service Teacher 
through Learning Camp. International science. 
Vol:8 No.8 Part II , pp. 289-292.   

Sirimanee Banjong. (2015). The Analysis of Classroom 
Action Researches of Fifth-years Students of 
Early Childhood Education Program. Journal 
of Teaching and Education. CD- ROM ISSN: 
2165-6266: 04(01): 113-120(2015)  
http://universitypublications. 

           net/jte/0301/html/DE4C353.xml 

  

4. นางภาวิณี  
โฆมานะสิน 
3100601046980 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 

- ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2532 
- ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2526 

ต ารา 
ภาวิณี โฆมานะสิน. (2557). การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้
          เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
          สวนสุนันทา. 
ภาวิณี โฆมานะสิน. (2557).การศึกษาปฐมวัย. กรุงเทพฯ:   
          แมคพอยท์. 
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ชื่อ-นามสกลุ 
เลขที่บัตรประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบนั/ป ี
ที่จบการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจยั/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ ภาคการศึกษา 
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ภาระงานที่ 
จะมีใน 
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4. นางภาวิณี  
โฆมานะสิน (ตอ่) 

  Pavinee Komanasin. (2015). The Results of Using RCA 
Classroom Management Technique. Journal 
of Teaching and Education.    CD-ROM. ISBN: 
2165-6266:04(01):99-103. 

  

5. นางณัฐกา 
สุทธิธนกูล 
5101700022920 

อาจารย ์ - ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2548 
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พ.ศ.2526 

ต ารา 
ณัฐกา สุทธิธนกุล.  (2547).  แผนการสอนพร้อมแบบฝึก ระดับ

การศึกษาปฐมวัย. กรุงเทพมหานคร :  
           ฐานวิชาการ. 
งานวิจัย 
ณัฐกา สุทธิธนกุล.  (2558).  การศึกษาความคิดเห็นของ
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
4.1 มาตรฐานผลการเรยีนรู้ของประสบการณภ์าคสนาม  
     ประสบการณ์ภาคสนามของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประกอบด้วย ประสบการณ์

ภาคสนามของวิชาชีพครูและวิชาเอก   ส าหรับวิชาชีพครู ผู้เรียนจะต้องลงทะเบียนรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานสอนและงานอื่นๆในหน้าที่ครูภายในสถานศึกษาที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ของคุรุสภา ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศและครูพี่เลี้ยง ซึ่งมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ของคุรุสภาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์สาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรห้าปี) พ.ศ. 2554 ตามระยะเวลาที่ก าหนดในแต่ละรายวิชา  โดยทางสาขาวิชาท าข้อตกลง
ความร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษา จัดท าคู่มือการฝึกประสบการณ์ และจัดประชุมเพื่อให้เกิด      
ความเข้าใจที่ตรงกันในการจัดประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน  ส าหรับวิชาเอก ผู้เรียนจะมี
การเก็บข้อมูลภาคสนามในรายวิชาที่เกี่ยวกับท้องถิ่น ประชากร สิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคม และรายวิชา
ด้านภูมิศาสตร์  

     ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนามนี้ ผู้เรียนจะต้องจัดเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อแสดงผล
การเรียนรู้ ดังนี ้

         4.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเพื่อเพิ่มความช านาญในวิชาชีพ 
สามารถคิดวิเคราะห์  ค้นคว้า และวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเข้าสู่วิชาชีพคร ู

                  4.1.2  ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  เพิ่มภาวะผู้น าใน
การท างาน รู้จักการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเข้าใจจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
                 4.1.3  เรียนรู้และแก้ปัญหาในการท างาน  และมีการพัฒนาบุคลิกภาพในการเป็นผู้น า 
และผู้ตามที่ดี 
                 4.1.4  น าปัญหาของพ้ืนที่มาท าการศึกษา  ค้นคว้า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียนพร้อมน า
ผลไปใช้ในสถานการณ์จริง 
         4.2  ช่วงเวลา  

      การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ  
      ระยะที่ 1  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน จัดในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของช้ันปีที่ 4       
      ระยะที่ 2  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จัดในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของช้ันปีที่ 5   
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
     การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
     ระยะที ่1  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน จัดภาคเรียนละไม่น้อยกว่า 15 วัน 
     ระยะที ่2  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จัดเต็มเวลาตลอดภาคเรียนจบ  
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5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

 5.1  ค าอธบิายโดยย่อ  
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนี้ ก าหนดให้นักศึกษาท าโครงงาน

และท างานวิจัยในชั้นเรียนโดยงานวิจัยในชั้นเรียนนั้นให้ก าหนดให้ท า 1 เรื่องจากการศึกษาปัญหา    
การเรียนรู้ที่พบจริงในระหว่างการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาภาคเรียนที่ 1 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนใน
ภาคเรียนที่ 2   ทั้งนี้นักศึกษาต้องเขียนโครงการวิจัย น าเสนอโครงการแก่คณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ
ก่อนสิ้นภาคเรียนที่ 1  เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงด าเนินการวิจัย เขียนรายงานและน าเสนอผลการวิจัย
อย่างเป็นระบบก่อนสิ้นภาคเรียนที่ 2  

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
       นักศึกษาสามารถด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่าง

มีคุณภาพตามหลักวิธีวิทยาการวิจัย  
5.3  ช่วงเวลา  

         ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของช้ันปีที่ 5 
5.4  จ านวนหน่วยกิต 
        ก าหนดให้ท าวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจ านวน 12  

หน่วยกิต  
5.5  การเตรียมการ  
       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษางานวิจัย กรรมการสอบวิจัย 

ก าหนดตารางการด าเนินงาน  จ านวนชั่วโมงการให้ค าปรึกษา การบันทึกรายละเอียดให้ค าปรึกษาให้
ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสารทางเว็บไซต์อย่างเป็นปัจจุบัน  

5.6  กระบวนการประเมินผล   
       การประเมินผลจะพิจารณาจากข้อมูลในแบบบันทึกความก้าวหน้าตามขั้นตอนต่างๆ 

รายงานของอาจารย์ที่ปรึกษา รายงานวิจัย และการน าเสนอโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด โดย
คณะกรรมการร่วมพิจารณาไม่ต่ ากว่า 3 คน 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ก าหนดกลยุทธ์หรือกิจกรรมที่จะด าเนินการดังนี้  

1. มีแผนพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู  โดยจัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่าง 
หลากหลายและต่อเนื่องทุกชั้นปีตลอดหลักสูตร 

2. สามารถจัดกิจกรรมสร้างเสริมความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีภาวะผู้น า
และผู้ตามที่ดี ตลอดจนมีบุคลิกภาพที่ดี 

3. ร่วมมือกับสถานศึกษา โรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การสร้างเสริมจิตสาธารณะ ความเป็นผู้ใฝ่ดี ใฝ่รู้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอและรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

4. ก าหนดให้นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและคณะเพื่อ
เสริมสร้างและปลูกฝังความมีวินัยในตนเอง มีบทบาทในการท ากิจกรรมกลุ่ม  และการปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับที่ก าหนด   

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้าน          
ความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ และประชาคมโลก  

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 ผลการเรียนรู้แต่ละด้านเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) พ.ศ. 2554 ดังนี้ 
      2.1  ผลการเรียนรูส้ าคัญ 
    2.1.1  ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1.1 ใช้ดุลยพินิจ ค่านิยม ความมีเหตุผล และเข้าใจกฎเกณฑ์ทางสังคมใน

การด าเนินชีวิต 
1.1.2 มีวินัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และอดทน 
1.1.3 ด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1.4 ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 

1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ส านักฯ จะถือเป็นภารกิจหลักประการหนึ่ง  คือการจัดการเรียนการสอนในแต่

ละวิชา  ให้นักศึกษามีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ไปพร้อมกับอาจารย์ผู้สอน/วิทยากร  โดยอาจารย์
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ผู้สอนจะท าหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดี  และพยายามแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นการ
ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย  โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา แต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย มีความซื่อสัตย์ และก าหนดเป็นคุณสมบัติที่จะได้รับการประเมินผลในทุก ๆ รายวิชา  
มีระบบการให้คุณและโทษ เช่น ยกย่องนักศึกษาที่แต่งกายถูกระเบียบ  เข้าเรียนและท างานตรงเวลา  
ในทางตรงกันข้าม  ตักเตือนไม่ให้ท าซ้ า เป็นต้น   

 
 

1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน  การเข้าเรียน

อย่างสม่ าเสมอ  และการแต่งกาย  
1.3.2 ประเมินจากความเอาใจใส่  และความขยันในการร่วมกิจกรรมในชั้น

เรียน   
1.3.3 ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
1.3.4 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 
2. ความรู้ 

2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
2.1.1 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล และสามารถเรียนรู้ได้

ตลอดชีวิต 
2.1.2 มีความรู้ เข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัจจุบัน  
2.1.3 มีความรู้ เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม 

และธรรมชาติ 
 

2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
มีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ ที่เน้นหลักการทางทฤษฎีร่วมกับ

การปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียน มีเอกสารประกอบการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบเอกสาร และ
ไฟล์เอกสารให้นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ และมี E-book ให้นักศึกษาได้ใช้ประกอบการเรียนการ
สอน นอกจากนี้ยังมีศึกษาด้วยตนเองในระบบ E-learning บนเว็บไซต์ และประยุกต์ทางปฏิบัติใน
สภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง  

2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ  
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2.3.1 การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
2.3.2 การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1.1 มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3.1.2 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 

3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
3.2.1 อาจารย์สอนและแสดงวิธีคิดด้วยหลักเหตุผลเป็นตัวอย่าง อยู่เสมอ ๆ  
3.2.2 การน าเสนอผลงานและการอภิปรายกลุ่ม 
3.2.3 ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 
 
 

3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินตามสภาพจริงการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น การทดสอบ โดยใช้

แบบทดสอบ เป็นต้น 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1.1 มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ  
4.1.2 เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
4.1.3 มีภาวะผู้น าและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ในการสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้อง
ประสานงานกับผู้อื่น โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล เป็น
พลเมืองที่ดีของสังคมโลก และความสามารถในการรับผิดชอบการท างานร่วมกับผู้อื่นได ้

 
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการท างานเป็นกลุ่ม 

การร่วมด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1.1 มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
5.1.2 ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.1.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 

5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ใช้ในรายวิชาศึกษาทั่วไป มีเอกสารประกอบการเรียนการสอน
ทั้งในรูปแบบเอกสาร และไฟล์เอกสารให้นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้   และมี E-book ให้นักศึกษา
ได้ใช้ประกอบการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีศึกษาด้วยตนเองในระบบ E-learning บนเว็บไซต์ 
เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและสามารถสื่อสารให้ผู้เข้าใจได้ง่าย 

 
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ
บราวเซอร์ในการท าข้อสอบ การเปิดอ่านเอกสารประกอบการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบไฟล์เอกสาร 
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้   และมี E-book ให้นักศึกษาได้ใช้ประกอบการเรียนการสอน 
นอกจากนี้ ยั งมี ศึกษาด้วยตนเองในระบบ E-learning บนเว็บ ไซต์  ผ่ าน เครื่อ งคอมพิ วเตอร์ 
โทรศัพท์มือถือ หรือแทบเลต และมีการจัดสอบกลางภาคและปลายภาคเพื่อประเมินผลการเรียนรู ้ 
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 2.1.2 วิชาเฉพาะ 
                   ผลการเรียนรู้ส าคัญของวิชาเฉพาะ ก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ มีรายละเอียด ดังนี ้

  แสดงมาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์ประเมนิผลการเรียนรู ้ 
รายละเอียดผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ 

ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
1. แสดงออกซึง่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ในด้านความมีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบศีล 5 พรหมวิหาร 4 
2. แสดงออกซึง่พฤติกรรมอย่างมีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็น
แบบอย่างทีด่ ี
           

1. การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ใน
ประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมของสังคม
และวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

2. การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ  
(Interactive action learning) 

3. การใช้กรณศีึกษา (Case study) 
4. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายป ี
   ตลอดหลักสตูร 

  1. วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
2. วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน 
3. วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
4. วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

ความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

ด้านความรู ้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่     
เกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
2.สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ การศึกษาปฐมวัยไปใช้
ในการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. มีความสามารถในการประเมินค่าองค์ความรู้  และสามารถ   

1. การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และ   
การเรียนรู้แบบสืบสอบ (Inquiry method) 

2. การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์
ความรู ้

3. การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤต

1. วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์
องค์ความรู ้

2. วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและ
สรุปสถานะขององค์ความรู้ 

3. วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
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รายละเอียดผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ 
น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และสามารถ
น าความรู้เกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับ
จิตวิทยาครู พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การจัดช้ันเรียน 
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา 
การวัดและประเมิน การวิจัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาเฉพาะอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

ขององค์ความรู้และทฤษฎี 
4. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative 

learning) เพื่อประยุกต์และประเมินคา่        
องค์ความรู้ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง 

5. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 

4. วัดและประเมินจากการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
5. วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ

เป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1. มีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห ์ประเมินค่า และน าความรู ้
เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวขอ้งในศาสตร์สาขา 
การศึกษาปฐมวัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
2. สามารถน าความรู้ในศาสตร์สาขาการศึกษาปฐมวัยไปใช้ใน 
การแก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียนและการวิจัย และสามารถ
ค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและประเมนิผลข้อมูล
สารสนเทศจากแหล่งที่หลากหลาย 
3. มีความเป็นผู้น าในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  
มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 

1. การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤต
ทางวิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม  

   (Problem-based learning) 
2. การท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  
   (Research-based learning) 
3. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์ 

(Research and Development และ  
   Vision-based learning) 

 4. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี  

1. วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
เกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพ และ
ทางสังคม 

2. วัดและประเมินจากผลการท าวิจัยเพื่อสร้าง 
    องค์ความรู้ใหม่ 
3 . วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒ นา

นวัตกรรม 
4. วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม 
   ความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 



 

 

รายละเอียดผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ 
      ตลอดหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
1. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล 
    และมีมุมมองเชิงบวก 
2. มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่ม 
    และระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค ์
3. แสดงความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ 
    ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้องอย่างมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

1. การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ  
   (Participative learning through action) 
2. การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Share leadership) 
3. การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความคิดเห็น

แบบสะท้อนกลับ (Reflective thinking) 
4. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี

ตลอดหลักสูตร 

1. วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบรว่มมือ 
2. วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า/แก้โจทย ์
3. วัดและประเมินจากผลการน าเสนอผลงานกลุ่มและ 
    การเป็นผู้น าในการอภิปรายซักถาม 
4. วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม    

ความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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รายละเอียดผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ 
1. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ที่มีผลให ้
    สามารถเขา้ใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้อย่าง 
    เหมาะสม 
2. มีความสามารถในการประมวลผล  แปลความหมายและ 
    การเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศอย่างเหมาะสมโดยใช ้
    เทคโนโลยสีารสนเทศ 
3. มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการ 
    พูด การเขยีนสามารถเลอืกใช้รูปแบบของการน าเสนอที 
    เหมาะสมส าหรับบุคคลและกลุ่มบุคคลที่มีความแตกตา่งกัน 
 
 
 
 

1. การติดตามวิเคราะห์และน าเสนอรายงานประเด็น
ส าคัญด้านการศึกษาจากข่าวหนังสือพิมพ ์

2. การสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้าน    
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี 
   ตลอดหลักสตูร 

 

1. วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห์และ
น าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษา 

2. วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและน าเสนอ
รายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม 
   ความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 

ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

1. มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิชาการศึกษาปฐมวัยที่
มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) 
รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ
(Informal) 
2. มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิชาการศึกษาปฐมวัย

1. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติ 
   การสอนในสถานศึกษา 
2. การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา  
   (Field based learning through action) 
3. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี 

1. วัดและประเมินจากผลการฝึกประสบการณ ์
    วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอน 
2. วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอน 
   เต็มเวลา 
3. วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม 



 

 

รายละเอียดผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ 
ส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน  
3. มีความสามารถในการจัดการเรียนรูว้ิชาการศึกษาปฐมวัย
อย่างบูรณาการ 

 

   ตลอดหลักสตูร 
 

   ความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)  

3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1. ใช้ดุลยพินิจ ค่านิยม ความมีเหตุผล และเข้าใจกฎเกณฑท์างสังคมในการด าเนินชีวิต 
2. มีวินัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และอดทน 
3. ด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 

2. ด้านความรู ้
1.มีความรอบรูอ้ย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
2.มีความรู้ เข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัจจุบัน  
3.มีความรู้ เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
1 มทีักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2. มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 

4. ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ  
2. เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
3. มีภาวะผู้น าและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
2. ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) รายวิชาศึกษาทั่วไป 
                                                      ความรบัผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชาศึกษาทั่วไป 
1.คุณธรรม 

และจริยธรรม 
2. ด้านความรู ้

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 
GEL0101 การใช้ภาษาไทย                
GEL0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ
การสืบค้น 

               

GEL0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ
ทักษะการเรียน 

               

GEL0201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ                
GEL0202 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                
GEL0203 ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน                
GEL0204 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบวิชาชีพ                
GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต                
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GEH0102 สังคมไทยในบริบทโลก                
GEH0201 การพัฒนาตน                
GEH0202 ความจริงของชีวิต                

รายวิชาศึกษาทั่วไป 
1.คุณธรรม 

และจริยธรรม 
2. ด้านความรู ้

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 
GEH0203 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม                
GEH0204 ความเป็นพลเมือง                
GEH0205 ทักษะชีวิตเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ ์

               

GEH0206 การพัฒนาทักษะชีวิตการเป็น
นักศึกษามหาวิทยาลัย 

               

GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารและการเรียนรู้ 

               

GES0102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ
คุณภาพชีวิต 

               



 

    
 

GES0201 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ
สิ่งแวดล้อม 

               

GES0202 การคิดและการตัดสินใจ                
GES0203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ                
GES0204 คณติศาสตร์เพื่อชีวิต                
GES0205 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต                
GES0206 ชีวิตและสุขภาพ                

3.2  หมวดวิชาเฉพาะ  
   1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

        1. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ในด้านความมีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบศีล 5 พรหมวิหาร 4 
                           2. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมอย่างมีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ด ี
                      2. ด้านความรู้ 
                           1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่     เกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
                           2.สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ การศึกษาปฐมวัยไปใช้ในการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
                           3. มีความสามารถในการประเมินค่าองค์ความรู้  และสามารถ   น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
                           4. สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และสามารถน าความรู้เกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาครู พัฒนาหลักสูตร 
การจัดการเรียนรู้ การจัดชั้นเรียน นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา การวัดและประเมิน การวิจัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาเฉพาะอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

  3. ด้านทักษะทางปัญญา 
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       1. มีการคดิวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และน าความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎแีละหลักการทีเ่กี่ยวข้องในศาสตร์สาขาการศึกษาปฐมวัยไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู ้
                          2. สามารถน าความรู้ในศาสตร์สาขาการศึกษาปฐมวัยไปใช้ในการแก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียนและการวิจัย และสามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเขา้ใจ
และ   ประเมนิผลข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งที่หลากหลาย 

                          3. มีความเป็นผู้น าในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 

   4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีมุมมองเชิงบวก 
                          2. มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
                           3. แสดงความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้องอย่างมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

   5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                                  1. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ที่มีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
                           2. มีความสามารถในการประมวลผล  แปลความหมายและการเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศอยา่งเหมาะสมโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
                           3. มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียนสามารถเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับบุคคลและกลุ่ม
บุคคลที่มคีวามแตกต่างกัน 

   6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
                           1. มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัยที่มีรูปแบบหลากหลายทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) 
และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) 
                           2. มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัยส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน  
                           3 .  มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ก า ร ศึ ก ษ า ป ฐ ม วั ย อ ย่ า ง บู ร ณ า ก า ร



 

    
 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผดิชอบหลัก     ความรับผดิชอบรอง 
 

รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ความรู ้
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
EDP1101 ปรัชญาการศึกษา                   

EDP1102 ภาษาและวัฒนธรรม                   

EDP1103 จิตวิทยาส าหรับคร ู                   

EDP2101 จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ส าหรับคร ู

                  

EDP2102 การพัฒนาหลักสูตร                   

EDP2103 การประกันคุณภาพการศึกษา                   

EDP3101 การจัดการเรียนรู้และการ
จัดการชั้นเรียน 

                  



 

    
 

 

รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ความรู ้
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
EDP3102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา 
                 

 

EDP3103 การวัดและประเมินผล
การศึกษา 

                  

EDP4101 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการ
เรียนรู ้

                  

EDP4102 ความเป็นครูวิชาชีพ                   

EDP4201 ลูกเสือ ยุวกาชาด และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

                  

EDP4202 ความคิดสร้างสรรค์ส าหรับครู    
  

             

EDP4203 จิตวิทยาบุคลิกภาพและ 
การปรบัตัว 

                  

EDP4204 จิตวิทยาการปรับพฤติกรรม                   
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รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ความรู ้
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
EDP4205 จิตวิทยาเด็ก                   

EDP4206 จิตวิทยาวัยรุ่น                   

EDP4207 จิตวิทยาสร้างสรรค์การเรียนรู้                   

EDP4208 การแนะแนวและการให้
ค าปรึกษา 

                 
 

EDP4209 การพัฒนาทักษะการคิด
ระดับสูง 

                  

EDP4210 สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา                   

EDP4211 การสอนเพศศึกษา                   

EDP4301  
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู
ระหว่างเรียน 1 

                  

EDP4302 
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู
ระหว่างเรียน 2 
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รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ความรู ้
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

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

EDP5301 
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1 

                  

EDP5302 
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2 

                  

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วชิาชีพคร ู  

EDP4301 
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่าง
เรียน 1 

                  

EDP 4302 
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่าง
เรียน 2 

                
 

 

EDP 5301 
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
1 

                  

EDP 5302 
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
2 

                  

    วิชาเอกการศึกษาปฐมวยับังคับ 
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รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ความรู ้
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
ECP1401 การศึกษาปฐมวัย                                                                                               ○   ○   ○  ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
ECP1402 

พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย  

                  

ECP1403 
ภาษาและการรู้หนังสือส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

   ○ ○ ○    ○ ○ 
 
 ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ 

ECP1404 
สุขศึกษาและพลศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

  ○  ○ 
 

○ ○ ○  ○    ○ 
   ○ ○ ○ 

ECP1405 ดนตรีและเพลงส าหรับเด็กปฐมวัย   ○   ○  ○  ○    ○ ○  ○ ○ ○ 
ECP1406 ภาษาอังกฤษส าหรับครู

การศึกษาปฐมวัย ○     ○  ○  ○   ○   ○ ○ ○ 

ECP1407 
การศึกษาแบบเรียนรวมใน
ระดับปฐมวัย 

   ○ ○ ○ ○ ○    ○   ○ 
 ○ ○ 

ECP2408 การส่งเสริมศักยภาพครูปฐมวัย    ○  ○  ○ ○  ○ ○  ○  ○ ○ ○ 
ECP2409 ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย  ○  ○  ○ ○ ○     ○ ○  ○ ○ ○ 
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รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ความรู ้
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
ECP2410 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 ○ 

  ○        ○ ○ ○ 
   

ECP2411 นิทานและหุ่นส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

 ○ 
 ○ 

 ○ ○ ○ ○ ○ 
  ○ ○ 

 ○ 
 ○ 

ECP2412 สังคมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย  ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

ECP2413 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

 
 ○ 

  ○  ○ 
  ○ 

 ○ 
   ○ ○ ○ 

ECP3414 สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

 ○ ○ ○ 
  ○ ○ 

 ○ 
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

ECP3415 คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย   ○  ○ ○   ○   ○ ○ 
 ○ 

 ○  ○ 

ECP3416 การวัดและการประเมินผล
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ○    ○  ○     ○    ○ ○ ○ 

ECP3417 การให้การศึกษาและการแนะ
แนวผู้ปกครอง 

      
 
      ○    ○ ○ 
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รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ความรู ้
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
ECP3418 วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็ก

ปฐมวัย                                                                                                        
○ ○ 

 ○ ○ 
 ○ 

 ○ ○ ○ 
 ○ ○ ○ ○ ○ 

 

ECP4419 มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

○ ○ 
  ○ 

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
   ○ ○ ○ 

ECP4420 การบริหารจัดการการศึกษา
ปฐมวัย 

○ ○ 
     ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

    

ECP4421 การวิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษา
ปฐมวัย  

 ○        ○ ○ ○ ○ ○ ○    

ECP4422 การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย    ○   ○  ○    ○    ○ ○ 

ECP4423 ภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัย 
 

 ○   ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

ECT3601  การจัดประสบการณ์เพื่อ
พัฒนาเด็กวัยทารกและวัย
เตาะแตะ 

 

 
○ 

 

 
○ 

      
 
○ 

 

 
○ 

 

 
○ 

   



 

    
 

 

รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ความรู ้
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
ECT3602 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย 
 ○  ○       ○  ○  ○   

 

ECP3524 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ส าหรับครูปฐมวัย 

 ○   ○ ○   ○    ○     ○ 

ECP3525 จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ  ○ ○   ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○ ○ ○ 

ECP3526 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

    ○  ○ ○ ○       ○ ○ ○ 

ECP3427 การละเล่นไทยเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 ○  ○  ○ ○  ○ ○   ○   ○ ○ ○ 

ECP3528 
อาหารและโภชนาการส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

 ○ ○ 
 ○ 

 ○ 
 ○ 

   ○ 
    ○ 

ECP3529 ทักษะการคิดส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

 ○ 
 ○ 

○ 
 ○ ○ 

 ○ ○ ○ 
  ○  ○ ○ 

ECP4530 สิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย     ○ ○  ○ ○  ○ ○ ○    ○ 
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รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. ความรู ้
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
ECP4531 หนังสือและวรรณกรรมส าหรับเด็ก

ปฐมวัย 
○ ○  ○  ○ ○  ○ ○  ○    ○  ○ 

ECP4532 การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ○     ○  ○ ○  ○ ○ ○ ○    ○ 

ECP4533 การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
สมองของเด็กปฐมวัย 

 ○   ○ ○ 
 ○ ○ 

   ○   ○ ○ ○ 

ECP4534 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงระดับ
ปฐมวัย 

 ○  ○  

 
○ 

 
○ 

 
○     

 
○ 

 
○  ○  ○ 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน   
 หลักเกณฑ์การให้ระดับคะแนนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วย
การศึกษาระดับ ปริญญาตรี พ.ศ.2558 หมวด 4 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนมีทั้งการทวนสอบในระดับรายวิชา

และการทวนสอบในระดับหลักสูตร  ดังนี้ 
1) มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม และกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการก ากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของหลักสูตร 

2) สถานศึกษาที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีการประเมิน
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

3) ผู้ใช้บัณฑติมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้ 
4) มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้ 
ทั้งนี้ ก าหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของระดับคะแนนสอบวัดความรู้  ส่วน

การทวนสอบในระดับหลักสูตรมีระบบประกันคุณภาพที่ด าเนินตามมาตรฐานที่ก าหนด 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษา   มีการวิจัยสัมฤทธิผลของ       การ
ประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและ
หลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยด าเนินการวจิัยในประเด็นต่อไปนี ้

1) ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ
อาชีพ 
 2) การประเมินจากหน่วยงานหรือสถานศึกษาโดยการสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม  
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ  
 3) การประเมินต าแหน่ง หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
 4) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมินหลักสูตร หรืออาจารย์พิเศษต่อความพร้อม
ของผู้เรียนในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้
ของผู้เรียน 
 5) ผลงานของบัณฑิตที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน สื่อการสอน การจัดกิจกรรมเสริมความรู้ 
พัฒนาทักษะ รวมทั้งรางวัลจากวิชาชีพ 
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3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวด 6   
 
 

หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย ์
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

การพัฒนาอาจารย์ใหม่ ประกอบด้วย การปฐมนิเทศ หรือการแนะน าอาจารย์ใหม่และอาจารย์
พิเศษให้เข้าใจถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย  คณะ  หลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่างๆที่ สอนในหลักสูตร
และรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
และการประเมินผล  การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิตผลงานวิจัย และ
การเข้าร่วมเปน็คณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 

 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
     2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

คณาจารย์ได้รับการพัฒนาการเรียนการสอน เช่น การเข้ารับการอบรมความรู้จากหน่วยงานภายใน
และหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่างๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 
  2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
 คณาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้จัดท าผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  การลาศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอก เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์  การท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการ
วิชาการแก่ชุมชน 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การบริหารหลักสูตร 

การบริหารหลักสูตรด าเนินงานในรูปคณะกรรมการ  ซึ่งท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการบริหาร  
จัดการด้านวิชาการ  และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนตามหลักสูตร  อ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้เรียน ประสานงานกับมหาวิทยาลัยและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและมี     การ
ด าเนินงานดังนี้ 

1.1 การประกันคุณภาพภายใน  
1.2 การรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อสภาสถาบัน  
1.3 การน าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร 

มีตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อดังนี้ 
1)  พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

 2)  วางแผนด าเนินการหลักสูตร โดยจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 จัดท า
รายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 จัดท ารายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.4 

3)  ด าเนินการตามแผนและการจัดท ารายงานผล โดยรายงานผลการด าเนินการรายวิชา           
ตามแบบ มคอ.5 รายงานผลการด าเนินการประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.6 รายงานผล           
การด าเนินงานหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

4)  ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน และการประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การประเมินการด าเนินงานที่ผ่านมา 

5)  ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒฯิ 
1.4 ก าหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินที่สะท้อนการด าเนินงานตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 
1. การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ้

1.1 การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างน้อย 1 ครั้ง
ใน 5 ป ี

1.2 การพัฒนาปรับปรุงการจดัการเรียนรู ้
     (1) การพัฒนาการเรียนการสอนคณาจารย์  
          ใหม ่

ได้รับการปฐมนิเทศ มีการปฐมนิเทศคณาจารย์
ใหม่ด้านการจดัการเรียนการสอนทุกคน 

(2) การพัฒนาการเรียนการสอนคณาจารย ์   
     ประจ าการ 

มีการพัฒนาคณาจารย์ประจ าการด้านวิธีการ
สอนและวิธีการวัดผลอย่างน้อย 1 ครั้งใน 2 ป ี 
ทุกคน 
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ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 
(3) การพัฒนาบุคลากรด้านการสนับสนุน                
      การจัดการเรียนรู ้

มีการพัฒนาบุคลากรด้านการสนับสนุน        
การจัดการเรยีนรู้อย่างน้อย 1 ครั้งใน 2 ปีทุกคน 

2. การวางแผนการด าเนินการหลักสูตร 
2.1 การจัดคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่ครบ
วงจรคือวางแผนการสอน จัดการสอนและ
ประเมินผลการสอน 

2.2 การจัดกิจกรรมเสริมความเป็นคร ู
 
 

 
 

 

มีโครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี 
ทุกปี ตลอดหลกัสูตร โดยมีคณะกรรมการ 
บริหารโครงการและมีการประเมินผลการเขา้
โครงการของนักศึกษาเป็นรายบุคคล เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา
ควบคู่กับผลการเรียนรายวิชาตามหลักสูตร 

2.3  การจัดคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ ์

2.4  การจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.2 
 

หลักสูตรใหม่ให้จัดท ารายละเอียดหลักสูตร 
(มคอ.2) ตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ สาขาภายใน           
ปีการศึกษา 2559 

2.5  การจัดท ารายละเอียดของรายวิชาและ  
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 

รายวิชาใหม่จัดท ารายละเอียดรายวิชาตาม
มาตรฐานคุณวุฒิฯ สาขาภายในปีการศึกษา 
2559 

3. การด าเนินการตามแผนและการจัดท ารายงานผล 
3.1 การจัดสรรทรัพยากร 

(1) อาคารสถานที่ส าหรับการเรียนการสอน 

มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเรียน   
การสอนและจ านวนนักศึกษา 

(2) สื่อคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน 
 

มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเรียน 
การสอนและจ านวนนักศึกษา 

(3) อาคารสถานที่ส าหรับการวิจัย 
 

มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสม เอื้ออ านวยต่อ
การวิจัย 

(4) หนังสือห้องสมุด มีจ านวนเพียงพอกับวิชาเอกที่เปิดสอน 
(5) การจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้าง         
     การเรียนรูต้ามอัธยาศัย 

มีการจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

3.2 การจัดการเรียนรูแ้ละรายงานผล          
 (1) การจัดการประมวลการสอนรายวิชา 

มีประมวลการสอนรายวิชาที่ครอบคลุม 
พุทธพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 
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ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 
(2) การรายงานผลการด าเนินการรายวิชา                           
     ตามแบบ มคอ.5 

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชาที่
สอนทุกภาคการศกึษา 

(3) การรายงานผลการด าเนินการ    
     ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.6 

 

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ประสบการณ์ภาคสนามที่เปิดสอนทุก                      
ภาคการศึกษา 

(4) การรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร          
     ตามแบบ มคอ.7 

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการหลักสูตร
ทุกปีการศึกษา 

4. การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
กลยุทธ์การจัดการเรยีนรู ้หรือการประเมินผล 
การเรียนรู้จากผลการประเมนิการด าเนินงาน 
4.1  การประเมินการจัดการเรียนรูข้องคณาจารย ์

มีการประเมินการจัดการเรยีนรูข้องคณาจารย ์          
ทุกภาคการศึกษา 

4.2  การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้
      และกลยทุธก์ารจัดการเรียนรู ้
 

มีการน าผลการประเมินการจดัการเรยีนรูม้าใช้ใน
การปรับปรุงประมวลการจดัการเรียนรูร้ายวิชา 
โดยระบุไว้ในประมวลการจดัการเรียนรูใ้นภาค
การศึกษาถัดไป 

4.3  การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา มีการประเมิ นผลการเรียนรู้ของนั กศึกษา             
ที่ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู ้

4.4  การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
    การจัดการเรียนรู ้

มีการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรูต้อ่สภามหาวิทยาลัย
ทุกป ี

5. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิฯ 

มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด
ในมาตรฐานคณุวุฒิฯของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกรุ่น 

 
2. การบริหารทรัพยากรการจัดการเรียนรู้ 
 ทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนมีการบริหารจัดการดังนี ้

2.1  การบริหารงบประมาณ 
 งบประมาณที่ได้รับตามแผนในแต่ละปีงบประมาณ ใช้ด าเนินการในการจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ต่างๆที่ส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  การบริการวิชาการ  การจัดกิจกรรม
เสริมสร้างวิชาการ กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นครูมืออาชีพ กิจกรรมท านุบ ารุงศิลป ะวัฒนธรรม  
กิจกรรมเพื่อสังคม  รวมทั้งการจัดท าโครงงานและการวิจัย   

2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
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สาขาวิชามีสถานที่เรียนทั้งห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้มี
สิ่งอ านวยความสะดวกภายในสถานที่เรียน  มีครุภัณฑ์ประจ าสถานที่เรียน  เช่น  โต๊ะ  เก้าอ้ี  เครื่องขยาย
เสี ย ง   เค รื่ อ งฉ าย ป ระ เภ ท ต่ า งๆ  อี ก ทั้ ง ยั งมี แ ห ล่ ง เรี ย น รู้ ภ าย ใน ม ห าวิ ท ย าลั ย   ได้ แ ก่                      
ส านักวิทยบริการที่มีบริการทั้งฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการสืบค้นผ่านเครือข่ายสากล สื่อสิ่งพิมพ์
และสื่ออื่นๆ เช่น ต ารา หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซีดีรอม ดีวีดี วีดิทัศน์  แถบ
บันทึกเสียง ฯลฯ  ที่จะให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า  มีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จะ
ให้นักศึกษาเข้าถึงสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ได้สะดวกรวดเร็ว   
 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกมหาวิทยาลัย  ได้แก่  สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน  สถานประกอบการและชุมชน  โดยมหาวิทยาลัยได้จัดสรร
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนประจ าสาขาวิชา  ซึ่งจะท าให้มีการ
จัดและใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

ในแต่ละภาคเรียนสาขาวิชาจะท าแบบสอบถามความพึงพอใจและความต้องการในการใช้
ทรัพยากรต่างๆที่ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และการท ากิจกรรม   เพื่อรวบรวมเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการหลักสูตรเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณในส่วนที่นักศึกษามีความต้องการ 

 
3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมี       วุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป   
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน  การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

จัดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนประชุมร่วมกัน
ในการวางแผนจัดการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล  เก็บรวบรวมข้อมูลวางแผนส าหรับ    การ
ปรับปรุงหลักสูตร  ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  และผลิต
บัณฑิตได้ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
อ า จ า ร ย ์พ ิ เ ศ ษ ต้องเป็นผู้ เชี่ยวชาญที่ มีประสบการณ์ ตรงในเรื่องที่ จะบรรยายหรือ                

มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท และได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
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บุคลากรสายสนับสนุนต้องมีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ  มี
ความเข้าใจในโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร  มีความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาหรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน  
บุคลากรต้องสามารถให้บริการอาจารย์และผู้ เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดให้มี             

การพัฒนาตนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ โดยการเข้ารับการฝึกอบรมเฉพาะทาง                
อย่างเหมาะสม 

 
5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา  
คณะครุศาสตร์แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มี

ปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้อง
ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา เพื่อให้
นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ยังจัดมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรม
แก่นักศึกษา จัดปฐมนิเทศเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อหลักสูตร แนะแนว
วิธีการเรียน  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผลและเกณฑ์การจบหลักสูตร  แนะน า
สภาพแวดล้อมทั่วไปและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา  

กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถยื่นค าร้องขอดู
กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได ้

 
6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม  และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 ในการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาได้อย่าง
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม  และความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บัณฑิต จึงมีการ
ด าเนินการดังนี ้

6.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  จะด าเนินการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงานและ 
สังคมอย่างต่อเนื่อง 

6.2 ด าเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา  ที่ปฎิบัติงานอยู่ในหน่วยงานต่างๆ 
ภายหลังจากจบการศึกษาไปแล้วเป็นระยะ โดยเก็บข้อมูลจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน 

6.3 ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม  
และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่องทุก  5  ปี 
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7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key  Performance  Indicators) 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 

1. คณาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวน
การด าเนินงานหลักสูตร   

   

 
   

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรห้าปี) 

   

 
   

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3  

   และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

   

 
 

   

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ   
รายผลการด าเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม  
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

 

   

 
 

   

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60  วันหลังสิ้นสุด ปีการศึกษา    

 

   

6. มีการสอบทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี  

   

 
   

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ กลยุทธ์    
การจัดการเรียนรู้หรือการประเมินผลการเรียนรู้     
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มอค.7 
ในปีที่แล้ว 

   

 
 

 
 
 

 
 
 
 

8. คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ หรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนรู ้    

 

   

9. คณาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ  
   และ/วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนรู้(ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการและหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า    

 
   



 

    
 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 

ร้อยละ 50 ต่อปี  
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/นักศึกษาปี

สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

   
 

  

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   
 

  

ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 จากตารางตัวบ่งชี้การด าเนินงาน 
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละป ี

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
 

 

 
หมวดที่ 8  การประเมนิและปรับปรุงการด าเนนิการของหลักสูตร 

 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
การประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การสอน  พิจารณาจากผู้เรียน   โดยอาจารย์ผู้สอนจะประเมิน

ผู้เรียนจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรม    การอภิปรายโต้ตอบ  การตอบค าถามของผู้เรียนใน
ชั้นเรียน  รวมถึงการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน  เพื่อตรวจสอบและสามารถระบุได้ว่า  
ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาเพียงใด หากพบว่ามีปัญหาก็จะมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนในโอกาสต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
นักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารย์ในด้านความหลากหลายของวิธีการสอน การจัดท าแผน

บริหารการสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้ าหมายและวัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์              
การประเมินผลรายวิชา การเตรียมตัวสอน การสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน และการใช้สื่อ     การ
สอนในทุกรายวิชา รวมทั้งมีการสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือทีมผู้สอน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรด าเนินการเมื่อผู้เรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 และต้องออกฝึกปฏิบัติงานในรายวิชา             
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามที่หลักสูตรก าหนด ซึ่งเป็นช่วงเวลานิเทศการสอน  ตลอดจนติดตาม
ประเมินความรู้ว่าสามารถปฏิบัติงานได้  มีความรับผิดชอบและมีจุดอ่อนในด้านใด รวมทั้งท าการส ารวจ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของบัณฑิตที่เพิ่งจบการศึกษาและการมีงานท า ตลอดจนประเมินความพึงพอใจ
ของหน่วยงาน/ผู้ประกอบการในช่วงเวลาที่อาจารย์ไปนิเทศนักศึกษา  และเมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงาน  
โดยติดตามประเมินความรู้ว่าสามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่  มีความรับผิดชอบและมีข้อด้อยในด้านใด  ซึ่ง
จะท าการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

หลักสูตรนี้ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน
ข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (SAR) 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

การรวบรวมข้อมูลในช่วงเวลาที่มีการเรียนการสอนและการนิเทศ จะท าให้ทราบปัญหาและสภาพของ
การบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา  กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะ
ด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันทีซึ่งจะเป็นการปรับปรุงย่อย สามารถท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา  
ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 5 ปี เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       น(บ-ป-อ) 
GEL0101 การใช้ภาษาไทย       3(3-0-6) 
  Thai Usage 
  การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อการ
สื่อสาร การสืบค้นสารนิเทศและการน าเสนอผลงาน การใช้ภาษาไทยในสื่อร่วมสมัย และการเชื่อมโยง
ภาษาไทยในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน  
  The development of Thai language skills in listening, speaking, reading 
and writing for communication; information retrieval and presentation; Thai usage in 
contemporary media and; Thai language in the context of ASEAN. 
 
GEL0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น   3(3-0-6) 
  English for Communication and Informal Retrieval 
  การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนความ
ตระหนักด้านวัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมตะวันตก รวมทั้งการสืบค้นสารนิเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ 
การอ้างอิง และเรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์   

English for daily life communication with Thai and western cultural 
concerns; electronic information retrieval; making references and learning from 
electronic databases and printing materials. 
 
GEL0103         ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน   3(3-0-6) 
  English for Communication and Study Skills 
  การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การให้ข้อมูล การสรุปความ และแสดงความคิดเห็น 
กลวิธีการอ่าน การเขียนในชีวิตประจ าวัน การอ้างอิง และการใช้พจนานุกรม เพื่อการอ่านและการเขียน 
โดยใช้สื่อระบบสารนิเทศ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
  English for communication, including giving information, making summary 
and expressing opinion; Reading strategies; Writing in daily life; Making references and 
dictionary application for reading and writing; Information system and electronic 
databases application. 
 
GEL0201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ      3(3-0-6) 
  Thai for Academic Purposes 
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 ภาษาไทยเพื่อการศึกษาเรียนรู้ การเขียนรายงานและผลงาน การค้นคว้ารวบรวมข้อมูล 
และอ้างอิงจากสื่อหลากหลาย การใช้ภาษาเพ่ือน าเสนองานเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ 
  Thai for study skills; writing reports and academic work; information 
retrieval and making references using a variety of media; Thai usage for academic 
presentation in various forms. 

 
 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       น(บ-ป-อ) 
GEL0202 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ      3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes  

 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาเรียนรู้ การเขียนรายงานและผลงานการค้นคว้ารวบรวม
ข้อมูลและการอ้างอิงจากสื่อหลากหลาย การใช้ภาษาเพ่ือน าเสนองานเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ 
  English for study skills; writing reports and academic work; information 
retrieval and making references using a variety of media; English usage for academic 
presentation in various forms. 
 
GEL0203 ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน     3(3-0-6) 
  ASEAN Languages  
  การพัฒนาทักษะทางภาษาของกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน ด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน ส าหรับการสื่อสารและท าความเข้าใจด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรมของกลุ่ม
ประเทศประชาคมอาเซียน (ตามความสนใจ 1 ภาษา) 
  Development of skill of ASEAN language on listening, speaking, reading 
and writing for communication and understanding on ASEAN society, tradition and 
culture (depending on individual interest). 
 
GEL0204 ภาษาไทยเพื่อการประกอบวิชาชีพ    3(3-0-6) 
  Thai for Careers 

การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน การบันทึกเรื่องราว การจดบันทึก การอ่าน  การฟัง 
การดูและการพูด ที่มีความส าคัญต่อวิชาชีพ เพื่อเป็นพ้ืนฐานในการประกอบวิชาชีพ และพัฒนาอาชีพ 
  The use of Thai in daily life, journal keeping, note taking, reading, 
listening, viewing and speaking essential for career studies as foundation for future 
careers and career development 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       น(บ-ป-อ) 
GEH0101 สุนทรียภาพกบัชีวิต      3(3-0-6) 
  Aesthetic Appreciation 
  การสร้างความเข้าใจ การเรียนรู้ การสร้างประสบการณ์สุนทรียภาพ และการรับรู้
พื้นฐานสุนทรียศาสตร์ของศิลปะ โดยอาศัยหลักการพื้นฐานของสุนทรียศาสตร์แขนงต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่
ความซาบซึ้งในคุณค่าด้านความงามและด้านอื่น ๆ ของศิลปกรรม ภาษาของศิลปะ จนสามารถเข้าใจ
ศิลปะ มองเห็นตนเอง หยั่งเห็นความสัมพันธ์เชิงคุณค่าและความหมายของชีวิตในการด ารงอยู่เพื่อการ
สร้างสรรค์ 
  Having comprehension, aesthetic acquisition, aesthetic experience, and 
perception of the aesthetic principles of art through aesthetics to appreciate the value 
of beauty and other value of artworks and the art language as the mediation in order to 
understand art, contemplate the self-reflexivity to gain insights into what is relationship 
between the meaning of live and the living for creation. 
 
GEH0102  สังคมไทยในบริบทโลก      3(3-0-6) 
  Thai Society in Global Context 
  แนวความคิดพื้นฐานในเรื่องวิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของไทย
ความสัมพันธ์ และบทบาทของประเทศไทยในบริบทอาเซียนและระดับสากล โดยเน้นการศึกษาด้าน
ผลประโยชน์ และผลกระทบจากการที่ไทยได้เข้าเปน็ส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
  Basic notion on Thai social, economic and politics; Relationship and role 
of Thailand in global and ASEAN contexts with concentration on benefits and impaction 
from engagement gained as global member. 
 
GEH0201  การพัฒนาตน       3(3-0-6) 
  Self Development 
  หลักการพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ การเข้าใจตนเองและผู้อื่น ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาตน กระบวนการและวิธีการพัฒนาตน การสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล ทักษะการจัดการอารมณ์ การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในชีวิต และการด าเนินชีวิตที่มีคุณค่าอย่างมี
ความสุข 
  Basic principle of human behavior; Self and others understanding; Self 
dignity; Self development theories; Self development process and methods; 
Interpersonal skills development; Emotional management; Risk behavior prevention and 
ways to live a happy life 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       น(บ-ป-อ) 
GEH0202 ความจริงของชีวิต      3(3-0-6) 
  Truth of Life  
  แนวคิดและวิวัฒนาการการค้นหาความจริงของชีวิต การเข้าใจตนเอง ผู้อื่น และความ
เป็นไปของสรรพสิ่ง เกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม อุดมคติของชีวิตและวิธีคิดที่ด าเนินไปสู่เป้าหมายที่
ก าหนด โดยอยู่บนพื้นฐานในมิติของปรัชญาและศาสนา  รวมถึงการน าหลักปรัชญาและศาสนธรรมไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองเพ่ือการด ารงตนในสังคมอย่างมีความสุขและสันติ 

 Concept and evolution on discovering the truth of life; self-understanding, 
understanding others and the movements of things;  the criterion for ethics value 
judgment; life ideology  and concept for identified goal on the basis of philosophical 
religious aspects;  the application of philosophy and religious dhamma for self 
development and performing oneself in the society happily and peacefully. 

 
 
GEH0203 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม     3(3-0-6) 

 Life in Multicultural Society 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจ และมีเจตคติที่

ดีต่อการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรม 
Cultural diversity in way of living, knowledge, awareness and good 

attitudes towards living with others in multicultural society. 
 
GEH0204 ความเป็นพลเมือง      3(3-0-6) 
  Civic Education 
  ความส าคัญของความเป็นพลเมือง บทบาทหน้าที่ของพลเมืองตามหลักประชาธิปไตย 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ลักษณะของสังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย วัฒนธรรม
ของความเป็นพลเมือง ที่มีความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม การสร้างจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เพื่อความ
เป็นพลเมืองที่ด ี
  Essentials of citizenship, status and roles of people in the context of 
democracy, democratic form of government, democratic socialization, culture of 
citizenship, particularly in the environment, and public conscience and a sense of social 
responsibility in order to be a civilized human being. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       น(บ-ป-อ) 
GEH0205 ทักษะชีวิตเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์    3(3-0-6) 
  Life Competencies for the Righteous 

ความรู้ ความเข้าใจแนวคิดและการปฏิบัติเชิงประจักษ์ ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ทักษะ
การคิดเพื่อรู้จักตนเองอย่างถ่องแท้ ทักษะการคิดด้านบวก ทักษะทางสังคม ทักษะทางพุทธิปัญญา และ
ทักษะต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 การด ารงชีพอยู่ได้ด้วยตนเองและด าเนินชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 

Knowledge, comprehension on concepts and empirical practices, critical 
thinking skills, thinking skills to fully understand themselves, positive thinking skills, social 
skills, cognitive skills and other skills that can generate competencies for the 21st 
Century, living on their own and living in society with happiness. 

 
GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้  3(3-0-6) 
  Information Technology for Communication and Learning 

 หลักการ ความส าคัญ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ 
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้นสารนิเทศ ความ
มั่นคง กฏหมาย จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  และเทคโนโลยีแห่งอนาคต 
  Principles and importance of basic knowledge on information technology,  
computer systems, computer software data, data communications and networking,  internet 
usage, information searching process through the internet, information system security, laws 
and ethics in information systems and technology in the future. 
 
 
GES0102  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 
  Science and Technology for Quality of Life 
  บทบาทการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลังงาน การสื่อสารและโทรคมนาคม 
การส่งเสริมและดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ความปลอดภัยในการใช้ยาและสารเคมีในชีวิตทั้งทางด้าน
กายภาพ และชีวภาพที่มีต่อคุณภาพชีวิต 
  Role and development of science and technology, energy, 
communication and telecommunication; Physical and mental health care and 
promotion; Safety on drugs and chemicals application in daily life physically and 
biologically 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       น(บ-ป-อ) 
GES0201 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
  Science and Technology for Environment 
  ความส าคัญและผลกระทบของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม 
ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม  
แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  Importance and effects of science and technology development towards 
environment, ecosystem and natural resources; Biodiversity and conservation; 
Environmental pollution; Natural resources and eco environments management. 
 
GES0202  การคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
 Thinking and Decision Making 
   หลักการ และกระบวนการคิดของมนุษย์ การคิดขั้นวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า 
การให้เหตุผลอย่างสมเหตุสมผลในการตัดสินใจ การใช้ข้อมูลและเหตุผลในกระบวนการแก้ปัญหา การบูร
ณาการเครื่องมือคุณภาพร่วมกับการคิดส าหรับการตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 
  Principles and process of human thoughts; Analytical, synthetic and 
evaluative thinking; Rational for decision making; Application of data and reason for 
problem solving process; Integration of qualitative tools for decision making in daily life. 

 
GES0203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ                   3(3-0-6) 

Information Literacy 
ความส าคัญของข้อมูลสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้เร็วและมีประสิทธิภาพ 

ประเมินสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณ การใช้และจัดการสารสนเทศได้ตรงและสร้างสรรค์ การ
ประยุกต์ความเข้าใจเชิงจริยธรรม และเชิงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศ 

Importance of information data; Efficient access to information sources; 
Considerate information assessment; Creative information usage and management; 
Ethical and legal application on information access and usage. 
 
GES0204       คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต                                          3(3-0-6)         

Mathematics for Life 
หลักการและวิธีทางคณิตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน นิติกรรม

สัญญา และตราสารหนี้ต่างๆ ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือโปรแกรมส าเร็จรูปอย่างงา่ย 
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  Mathematical principles and approach related to daily life, making legal 
contract and bond via electronic devices or basic instant program. 

 
 

 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       น(บ-ป-อ) 
GES0205 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต     3(3-0-6) 
  Recreation for Quality of Life 

 แนวคิด ทฤษฎี ความหมายและความส าคัญของนันทนาการ  ขอบข่ายและประเภทของ
นันทนาการ  หลักการจัดและการออกแบบกิจกรรมนันทนาการ  นันทนาการกลางแจ้งและงานอดิเรก  
นันทนาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับบุคคลและชุมชน บทบาทของผู้น านันทนาการ                     

Concepts, theories, meaning and importance of recreation, the scope and 
type of recreation principles and activity design, outdoor recreation and hobby, 
recreation and quality of life of individuals and communities, the role of leader 
recreation. 
 
GES0206 ชีวิตและสุขภาพ       3(3-0-6) 
  Life and Health 
  การดูแลชีวิตและสุขภาพในมิติการส่งเสรมิ การป้องกัน การรักษาและการฟื้นฟู  ปัจจัยที่
เกี่ยวกับชีวิต เพศ วัย โภชนาการ สภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สุขภาพตลอดจน
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในรปูแบบสุขภาพองค์รวมกับชีวิตประจ าวันได้ 

 Health care in the dimension of health promotion, health prevention 
curative and rehabilitation in terms of life health factors on genders, ages, nutrition, 
health risk, including the application of health science in term of holistic in daily life. 

 
EDP1101  

    
ปรัชญาการศึกษา  

 
3(2-2-5) 

    Philosophy of Education  
                     ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
วิวัฒนาการของการจัดการศึกษาไทย แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้ างการพัฒนาที่
ยั่งยืน การสร้างวิสัยทัศน์ทางการศึกษา การประยุกต์ใช้ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษา แนวโน้มการศึกษาไทยในอนาคต 

Philosophy concepts and theories in education; Religious, economic, social 
and cultural Evolutionary education of Thailand. The concepts and techniques of 
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education management to strengthen the sustainable development. The creation of 
educational Vision Applications of Philosophy concepts for development educational 
institutions and tendencies of future Thai education 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   น(บ-ป-อ) 
EDP1102   ภาษาและวฒันธรรม   3(2-2-5) 
   
   Languages and Cultures  

 วาทวิทยาส าหรับครู   หลักการ ทฤษฎี  และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ มุ่งเน้นทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
ส าหรับครู ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาทีมีต่อสังคมและวัฒนธรรม โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
ประชาคมอาเซียนและของโลกกับการใช้ภาษา การเปลี่ยนแปลงทางภาษาที่เกิดจากปัจจัยทางสังคมและ
วัฒนธรรม 

 Speech communication for teachers; principles, theories and techniques in 
application of Thai and foreign languages Focus on the skills of listening, speaking, 
reading, writing. The relationship between language and society the interaction between 
language usage, social structure, and cultural structure. Including Language change 
caused by social and cultural factors.  

 
EDP1103 

  
จิตวิทยาส าหรบัครู    

 
3(2-2-5) 

   Psychology for Teachers  
 จิตวิทยาพื ้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์  จิตวิทยาการเรียนรู ้และจิตวิทยา

การศึกษา แนวทางการใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  
จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษาเพื่อให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

Basic psychology; psychology of human development; psychology of 
learning and educational psychology; psychological approaches to understanding and 
supporting the learning of the learner to their full potential; psychology of guidance and 
counseling to make recommendations to help the learner to have a better quality of 
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life 
 

EDP2101  คุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณส าหรับคร ู 3(2-2-5) 
  Morals and Ethics for Professional Teachers  

 ห ล ัก ธ ร รม าภ ิบ าล  แ ล ะ ค ว าม ซื ่อ ส ัต ย ์ส ุจ ร ิต ค ุณ ธ ร ร ม  แ ล ะ จ ร ิย ธ ร ร ม ข อ ง ว ิช า ช ีพ ค รู
จรรยาบรรณ วิชาชีพที ่ค ุรุสภาก าหนด  แนวทางปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  การเสริมสร้าง
กระบวนการคิดด้วยจิตส านึกสาธารณะ และการเสียสละให้สังคม การเป็นผู้น าทางวิชาการ ฝึกปฏิบัติการ
ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 

The good governance, loyalty and honesty, moral and ethics of teaching 
profession, profession ethics that Teachers Council set, guidelines for practice according 
to professional ethics, reinforcement thinking process of public awareness and sacrifice 
to social, the academic leadership, educational practice for developing community and 
social.  
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   น(บ-ป-อ) 
EDP2102 การพัฒนาหลักสูตร    3(2-2-5) 
 Curriculum Development  

  หลักการ แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร กระบวนการในจัดท า
หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ แนวทางปฏิบัติในการประเมินหลักสูตรและน าผล 
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
                    Principle, concept for maneuver curriculum, curriculum analysis, process 
for curriculum manipulation, curriculum development, bringing to use curriculum, 
guidelines for curriculum evaluation and bringing the result of this evaluation to use in 
curriculum development. 

EDP2103   การประกันคุณภาพการศกึษา 3(2-2-5) 
   Quality Assurance in Education  

  หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง กระบวนการด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวิเคราะห์  
การประกันคุณภาพการศึกษาของไทยและต่างประเทศ 
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   Principle, concept, line operation for quality educational management, guidelines 
for quality educational management, activities for learning and developing learning quality 
successively, activity process to estimate learning activity quality, analysis quality assurance in 
education of Thailand and foreign. 

 
EDP3101 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน   3(2-2-5) 
 Learning Management and Classroom Management  

 หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ แนวทางการน าแผนการเรียนรู้ไป
การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ
การคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียนเพื่อ
ส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา 

Principles, concept, guidelines on the preparation of learning plans; 
learning plan practice guidelines to achieve real results; learning management and 
learning environment; theories and models of learning for critical thinking, creativity and 
problem solving; integrated inclusive education;  classroom management to make an 
atmosphere for learning; the development of learning centers in schools; 

 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
EDP3102 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Innovation and Information technology in Education  

แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับครู แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรี ยนรู้  การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี
และสารสนเทศ การออกแบบ การสร้าง การน าไปใช้ การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม นวัตกรรม
แห่งการเรียนรู้ 



 

    
 

 

Concepts and principles in educational innovation and technology that 
assist the quality of learning; information technology and communication for teachers; 
learning sources and learning networks; the application of computer programs in 
education; analyses of problems and solution in educational innovation and technology: 
the design, the development, the application, the evaluation and the improvement of 
innovations; innovations for learning. 

   

EDP3103 การวัดและประเมินผลการศกึษา   3(2-2-5) 
 Educational Measurement and Evaluation  

ระเบียบ หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา การสร้าง การใช้ และ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินตามสภาพ
จริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร 

Principles and techniques in educational evaluation; the development of 
learning evaluation device, the implication of the device, and the quality monitoring 
process; field assessment; authentic assessment; portfolio assessment; discrete and 
holistic evaluation; the improvement of learning management and curriculum after the 
assessment 
 

 

   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

 
EDP4101  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้   3(2-2-5) 
  Research for Learning Development  

 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา  ทฤษฎีและรูปแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อ
การวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา  การฝึกปฏิบัติการวิจัยโดย 
การศึกษาค้นคว้างานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  เสนอโครงการเพื่อท าวิจัย  ด าเนินการ
วิจัย  เขียนรายงานการวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัย 

 Educational research methodology; theories and research design; research process; 
statistics for research; classroom research; research process for problem solving; research practice 
in education for improving learning management process; research proposal; research 
implementation; writing research reports; presentation of completed research. 
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EDP4102 ความเป็นครูวิชาชพี         3(2-2-5) 
 Being Professional Teachers  

ภาระงานและบทบาทหน้าที่ของครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพ ความเป็นครู
วิชาชีพ การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู และในด้านเนื้อหาวิชาที่สอน กลยุทธ์การสอน การสร้าง
เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ กระบวนการแสวงหาและเลือกใช้
สารสนเทศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู  การสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครู การพัฒนา
วิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

Work load and role of teachers, characteristic and professional standard, 
Being professional teachers, management of knowledge related to professional teachers 
and in the sense of teaching subject substances, teaching strategy, reinforcement 
analysis, synthesis and creative skills, process of seeking and choosing information, Laws 
related to teacher and teaching profession, creation advancement in teaching 
profession, development of teaching profession, development learners’ potentiality. 
  

 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
 

EDP4201 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 3(2-2-5) 
 Scouts, Junior Red Cross, and Learning Development 

Activities 
 

การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะของครูผู้สอนลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และความส าคัญของครูลูกเสือ ครูยุวกาชาด และครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง การพัฒนาความมีระเบียบ ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี และการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น ฝึกปฏิบัติในฐานะ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้สอน 

Personality development and skills of teachers, scouts and Red Cross 
Youth activities. And significance of teachers, scouts, Red Cross Youth and Teachers of 
student activity. Activities that promote and develop the students to know themselves. 
The Development of the rules of leadership as well. And conduct activities that 
encourage Learners to benefit local communities and practice as participants and 
instructors 

 
 

81 



 

    
 

 

EDP4202 ความคิดสรา้งสรรค์ส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Creativity for teacher  

 แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์    
การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคและทักษะส าหรับครูในการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ การจัดบรรยากาศและกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

Concepts, theories and process in creative thinking; factors affecting 
creative thinking; learning management for promoting creative thinking; techniques and 
skills for teachers in promoting creative thinking; arranging atmosphere and activities for 
developing creative thinking 
   

EDP4203  จิตวิทยาบคุลกิภาพและการปรับตัว 3(2-2-5) 
 Psychology of Personality and Adjustment  

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบุคลิกภาพ  ทฤษฏีบุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ 
การวัดบุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพ  การปรับตัว  กลไกในการปรับตัว  การป้องกันและแก้ไข
พฤตกิรรมที่เป็นปัญหา 

Basic knowledge about personality; personality of theory; the influence 
factors of personality; personality measurement and development and adjustment; 
adjustment mechanism; the prevention and solving of abnormal behavior 

 
รหัสวิชา 

 
ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

 
น(บ-ป-อ)                     

 
EDP4204 

  
 จิตวิทยาการปรับพฤติกรรม 

 
3(2-2-5) 

  Psychology of Behavior Modification  
                     ความรู้พื้นฐานในการปรับพฤติกรรม ทฤษฎีการเรียนรู้แนวคิดเทคนิคและวิธีการปรับ
พฤติกรรม วิธีการสังเกตและการบันทึกพฤติกรรม การวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อเข้าใจสาเหตุของพฤติกรรม 
การสร้างโปรแกรมการปรับพฤติกรรม การประยุกต์หลักการปรับพฤติกรรมไปใช้ในการลดพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์และส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

Basic knowledge about behavior modification; learning theory; concept, 
techniques an;d behavior modification approaches; methods of behavior observation 
and recording; behavior analyses for understanding of causes of behaviors; program 
development for behavior modification; the application of behavior modification; 
principles in reducing undesirable behaviors and encouraging desirable behaviors 
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EDP4205  จิตวิทยาเด็ก 3(2-2-5) 
  Child Psychology  

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็ก พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
ของวัยเด็กตอนต้นถึงวัยเด็กตอนปลาย  บุคลิกภาพ  การเล่น การเรียนรู้ตามวัย ปัญหาทางอารมณ์และ
ปัญหาทางพฤติกรรมของเด็ก และวิธีการแก้ปัญหา 

General knowledge about child psychology; physical, emotional, social 
and intellectual development of early childhood up to late childhood; personality; 
playing and learning in each age group; emotional problems and behavioral problems of 
child and ways to solve such problems 
 
EDP4206 

  
จิตวิทยาวัยรุน่ 

 
3(2-2-5) 

 Adolescent Psychology  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจิตวิทยาวัยรุ่น พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 

สติปัญญาของวัยรุ่น เอกลักษณ์ สิ่งแวดล้อมทางสังคมของวัยรุ่น ปัญหาทางอารมณ์และปัญหาทาง
พฤติกรรมของวัยรุ่นและวิธีการแก้ปัญหา 

General knowledge about adolescent psychology; physical, emotional, 
social and intellectual development of adolescent; identity; social environment of 
adolescent; emotional problems and behavioral problems of adolescent and ways to 
solve such problems 

 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ)                     

   

EDP4207 จิตวิทยาสร้างสรรค์การเรียนรู ้ 3(2-2-5) 
 Creative Psychology of learning  

จิตวิทยากับการเรียนรู้  พัฒนาการของผู้เรียน ทฤษฎีการเรียนรู้ ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในการเรียนรู้ การถ่ายโยงการเรียนรู้ การจ าและการลืม บุคลิกภาพและการปรับตัว ปัจจัยที่มีผลต่อ
สัมฤทธิผลทางการเรียน แรงจูงใจในการเรียนรู้  การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 
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Psychology and learning; development of the learners; learning theories; 
individual differences with learning; transfer of learning; remember and forgetfulness; 
personality and adjustment; the influence factors of learning achievement; motivation to 
learn; arrangement of environment for Learning 

 
EDP4208 การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา 3(2-2-5) 
 Guidance and Counseling  
                     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแนะแนว ประเภทของการแนะแนว บริการต่างๆของ      
การแนะแนว เครื่องมือและเทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการแนะแนว กระบวนการและเทคนิค
การให้ค าปรึกษา คุณสมบัติและจรรยาบรรณผู้ให้ค าปรึกษา การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน 

Introduction to guidance; type of guidance; guidance services; tools and 
techniques to collect data for guidance; process and techniques of counseling; 
characteristic and ethics for counselor; guidance services in schools 

 
EDP4209 การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง 3(2-2-5) 
 Developing Higher- order Thinking Skills  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคิด และความคิดระดับสูง ทฤษฎีหรือรูปแบบการเรียน    
การสอนที่เน้นกลยุทธ์ความคิดระดับสูง ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการพัฒนาความคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการแก้ปัญหา การสอน
ความคิดระดับสูง การบูรณาการทักษะความคิดระดับสูงกับการเรียนการสอน 

Introduction to thinking and higher-order thinking theories or models of 
instruction that focuses on higher-order thinking. The Critical Thinking and the 
development of critical thinking, creative thinking and creative thinking development, 
Problem-solving strategies teaching higher-order thinking integrating higher-order thinking 
skills for teaching; 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ)                     
EDP4210  สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา 3(2-2-5) 
  Introduction to Statistics in Education  
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หลักการทางสถิติเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณทางการศึกษาด้วยสถิติ
บรรยายและสถิติอ้างอิง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดกระท าข้อมูล  
การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปค านวณและน าเสนอผล
ค่าสถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 

Principles Basic Statistics; quantitative data analysis with descriptive 
statistics and statistical references; qualitative data analysis; statistical data collection; 
Analysis and interpretation of the data. Practice software packages for calculate. 
Including presentations for educational research 

 

EDP4211  การสอนเพศศึกษา 3(2-2-5) 
  Teaching of Sex Education  

 ความหมาย และขอบข่ายของเพศศึกษา ความส าคัญและความจ าเป็นในการเรียน
เพศศึกษา เพศวิถี และพัฒนาการของมนุษย์ เจตคติและค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับเพศ สัมพันธภาพระหว่าง
เพศและทักษะส่วนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาวะทางเพศ สังคมและวัฒนธรรมประเพณีที่มีผลต่อ
เพศวิถี สิทธิและเสรีภาพทางเพศ 

Meanings and scopes of sex education. The importance and the need for 
sex education learning, sexuality and human development attitudes and values related 
to sex. The relationship between gender and personal skills. Sexual behavior, Issues in 
Sexual health Social and cultural traditions that influence sexuality, sexuality rights and 
freedom 
 
EDP4301  การฝึกปฏิบัตวิิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(0-60-0) 
  Practicum 1  

สังเกตสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน การบริหารจัดการในโรงเรียน สภาพงานครู 
พฤติกรรมและคุณลักษณะของครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา สื่อ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การเรียนรู้ สังเกตธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียน ศึกษาและสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฝึก       
การเตรียมการสร้างและการใช้สื่อการเรียนรู้ การบริหารและจัดการชั้นเรียน ทดลองฝึกปฏิบัติการสอน
ผู้เรียน ทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นครูมืออาชีพ 

Observational study the general environment of the school. Management 
in the school climate, teacher behavior and characteristics of school administrators, 
teachers, students, media sources and environment for learning. Observing nature of 
student learning. Study and learning activities. Training, preparation, creation and use of 
learning materials. Management classes Trial and trial practice instructional activities for 



 

    
 

 

learning in a virtual classroom to prepare to become professional teachers 

รหัสวิชา   ชื่อวิชาและค าอธบิายรายวิชา น(บ-ป-อ)                     

EDP4302  การฝึกปฏิบัตวิิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1(0-60-0) 
  Practicum 2  

สังเกตพัฒนาการและธรรมชาติของผู้เรียน การบริหารงานวิชาการ หลักสูตร และ
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่
ละระดับการศึกษาและวิชาเอก และฝึกปฏิบัติการสอนตามแผน บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้
โดยใช้การวิจัยในชั้นเรียน สังเกตการสอนของเพื่อน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และจัดท ารายงานที่แสดง
การคิด การพัฒนางานและการประเมินการเรียนรู้ของตนเอง 

Observational study the nature of the learner. Academic Affairs 
Administration curriculum and relationships between the schools and community. 
Practice learning management plan and designing learning activities and assessment and 
evaluation in accordance with the purpose of learning at each level of education and 
study. Plan and practice in teaching Recorded and reported to the curriculum using the 
class as a research process. Notifications of friends gather, analyze and provide reports 
the evaluation of their own learning 
   

EDP5301  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(0-360-0) 
  Internship 1  

การปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในหน้าที่ครูทุกด้านเพื่อปลูกฝังจิตส านึกความเป็นครู 
การบริหารจัดการช้ันเรียน การจัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างครูมืออาชีพ การน าเสนอผลการวิจัยในชั้นเรียน การจัดท า
รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
                    The teaching practice tasks and responsibilities in teaching profession in 
order to cultivate the teacher mind; classroom administrative management; projects for 
encouraging and developing learners; measurement, evaluation and assessment for the 
better quality of learning management to meet the professional level; the presentation 
of classroom research project and the report of the internship experience  
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รหัสวิชา                        ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                            น(บ-ป-อ) 
EDP5302        การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                                          6(0-360-0) 
                    Internship 2 

การปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในหน้าที่ครูทุกด้านเพื่อปลูกฝังจิตส านึกความเป็นครู 
การบริหารจัดการช้ันเรียน การจัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างครูมืออาชีพ การน าเสนอผลการวิจัยในชั้นเรียน การจัดท า
รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู

The teaching practice tasks and responsibilities in teaching profession in 
order to cultivate the teacher mind; classroom administrative management; projects for 
encouraging and developing learners; measurement, evaluation and assessment for the 
better quality of learning management to meet the professional level; the presentation 
of classroom research project and the report of the internship experience 

 
PSS4606         การจัดนันทนาการเยาวชน                                                 3(2-2-5) 
             Recreation for Youth  
                      ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะวัยของเยาวชน พฤติกรรมตามหลักพัฒนาการทางกาย
และจิตวิทยา ความต้องการทางด้านนันทนาการของเยาวชน ปัญหาการใช้เวลาว่างของเยาวชนการจัด
นันทนาการส าหรับเยาวชนในสถาบันหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชนที่มีบทบาทต่อเยาวชน 
อาทิ ศูนย์ยาวชน โรงเรียนเทศบาล อิทธิพลของกิจกรรมที่มีต่อเยาวชนในปัจจุบัน การป้องกัน การแก้ไข
ปัญหาของเยาวชน และศึกษาดูงานหน่วยงานเยาวชน  
                       Youth’s nature and characteristics, physical and psychological 
development, recreational needs, problems on misspending leisure time; the 
arrangement of recreation for youth in institutions or state agencies  for instance , youth 
centers, municipal schools, etc.; the influences of life activities on youth, youth 
problems and solutions, and site visits at agencies relevant to youth. 
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รหัสวิชา                        ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                            น(บ-ป-อ) 
 
PSS4607 นันทนาการทางการอนุรักษธ์รรมชาติและสิ่งแวดล้อม                   3(2-2-5) 
           Conservative Recreation for Nature and Environment  
                     ความสัมพันธ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับมนุษญ์ในทางนันทนาการปัญหาของ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากสาเหตุต่างๆ ความส าคัญและความจ าเป็นของการอนุรักษ์การศึกษา
เรื่องทิวทัศน์ ความส าคัญ ประเภทปัญหาแบะการอนุรักษ์ภูมิทัศน์ การศึกษาลักษณะแหล่งธรรมชาติ
ประเภทต่างๆ กับลักษณะของกิจกรรมนันทนาการ การจัดโปรแกรมนันทนาการทางการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่ เหมาะสม ข้อพึ งปฏิบัติและกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมส ารวจนอกสถานที ่
                      The recreational relationships among nature, natural surroundings 
caused by factors, and men,  the importance and necessity of the study on landscape 
conservation, the importance, types of problems on landscape conservation, the studies 
on kinds of natural resources and surroundings, recommended practices and regulations 
on natural conservations, field trips. 

 
PSS4608 ผู้น านันทนาการและการอยูค่่ายพักแรม                                       3(2-2-5) 
           Recreation and Camping Leadership  
                     ความส าคัญของผู้น านันทนาการ ผู้น าชนิดต่างๆ เปรียบเทียบคุณลักษณะผู้น ากับ
ผู้บริหาร ความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับผู้บริหาร คุณลักษณะของผู้น านันทนาการ     
การด าเนินงานและปัญหาทั่วไปในการท างานของผู้น านันทนาการ ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้น ากิจกรรมต่างๆ 
ทางนันทนาการ ประวัติ ความมุ่งหมายและลักษณะของค่ายพักแรม ความสัมพันธ์ของการอยู่ค่ายพักแรม
กับการศึกษานอกสถานที่ ชนิดของค่ายพักแรม กิจกรรมที่จัดขึ้นการจัดและด าเนินการในการอยู่ค่ายพัก
แรม อุปกรณ์ การจัดโปรแกรม การวัดและประเมินผลการอยู่ค่ายพักแรม การอยู่ค่ายพักแรม 
                     The importance of recreation leaders, types of leaders, the comparison 
of the traits between leaders and administrators,  tasks and obstructions in work 
performance of the  recreation leaders, practicum at sites as recreation leaders, history, 
purposes, and features of recreation camps,  the relationships between camping and 
field trips, kinds of camping and activities to be arranged, activity design, camping 
evaluation and assessment, going camping. 
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รหัสวิชา                      ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                            น(บ-ป-อ) 

 
PSS4609 ลีลาศ           3(2-2-5) 
 Social Dance  

 ประวัติการลีลาศ ประเภทของจังหวะในการลีลาศ มารยาททางสังคมของการลีลาศ 
ประโยชน์ของการลีลาศ การจัดงานลีลาศ การรู้จักจังหวะของดนตรีและเพลง การจับคู่ การน า การพาและ
ลวดลายในการเต้นร าจังหวะต่างๆ  

 Study dance in ballroom chronicle a kind reverse the rhythm in something 
the dance in ballroom social manners of something the dance in a ballroom of 
something the dance in ballroom ball arrangement knowing rhythm of the musix and 
music pair touch lead carrying  and the design in dance the rhythm is all 

 
ECP1401       การศึกษาปฐมวัย                                                                      3(3-0-6)                       
                   Early Childhood Education 

   ความหมาย ความส าคัญ ความมุ่งหมายและประวัติความเป็นมาของการศึกษาปฐมวัย 
แนวคิดและทฤษฎีของนักการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย จิตวิทยาการเรียนรู้และ
ธรรมชาตขิองเด็กปฐมวัย ขอบข่ายของสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีส าหรับเด็กปฐมวัย หลักการจัดชั้นเรียนและ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย รูปแบบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในประเทศไทยและต่างประเทศ 
            Definition, significance, objectives and the historical background of early 
childhood education; concepts and theories from recognized educators that influence early 
childhood education; learning psychology and the nature of early children; scopes of the media 
and innovative technology for children; principles of classroom management and 
environmental design that promote the learning of children; models of learning management; 
related organizations working on early childhood education in Thailand and abroad 

 
ECP1402       พัฒนาการและการเรียนรูข้องเด็กปฐมวยั                                           3(3-0-6) 
                   Development and Learning of Early Childhood 
                 หลักการ แนวคิดและทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
การสังเกตพฤติกรรมและพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้งเด็กปกติและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ รูปแบบ      
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย แนวทางการจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและ      
การเรียนรู้เด็กปฐมวัยที่เหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต 
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 Principles, concepts and theories of developmental psychology; child 
development and learning of the early children; observations of child behavior and child 
development (both regular and special needs); models of raising and nurturing children; 
arrangement of activities and environment to promote the development and learning of 
early children in the changing society 

รหัสวิชา                            ชื่อวิชาและค าอธบิายรายวิชา                                น(บ-ป-อ) 

ECP1403        ภาษาและการรู้หนังสือส าหรับเด็กปฐมวยั                                       3(2-2-5) 
                    Language and Literacy  for Early Childhood 
                     หลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาษา พัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย    
การสังเกต วิเคราะห์ และบันทึกพฤติกรรมทางภาษาของเด็กปฐมวัย รูปแบบการจัดประสบการณ์ทาง
ภาษาส าหรับเด็กปฐมวัย  การสร้างการพัฒนาสื่อทางภาษา การประเมินผลพัฒนาการทางภาษาส าหรับ
เด็กปฐมวัย และบทบาทครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา 
     Principles Concepts and theories related to language. Language 
development of young children to observe, analyze and record the behavior and 
language of children. Formats experiences of languages for children. Creating media 
development language. Evaluation of language development for children. And the role 
of teachers and parents to encourage language development. 

 

ECP 1404      สุขศึกษาและพลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั                                        3 (2-2-5) 
                   Health Education and Physical Education for Early Childhood 
                    ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสุขศึกษาและ       
พลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการและความพร้อมทางกาย ทักษะพื้นฐานทางกีฬา การเคลื่อนไหว
เบื้องต้น การจัดสภาพแวดล้อมในกิจกรรมพลศึกษา การประเมินพัฒนาการในกิจกรรมพลศึกษา 
                    Definition of concepts, principles and theories related to health and 
physical education for Young children. Development and physical readiness Sports Skills 
Basic Movement The environment in physical education activities. The evaluation in 
physical education activities 

 
ECP1405       ดนตรีและเพลงส าหรับเด็กปฐมวัย                                                 3(2-2-5) 
                   Music and Song for Early Childhood 
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     ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดและทฤษฎีทางดนตรีและเพลง  พัฒนาการทางดนตรี
ของเด็กปฐมวัย เสียงดนตรีกับการพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย องค์ประกอบทางดนตรี
และเพลง การแต่งเพลงส าหรับเด็กปฐมวัย ศิลปะการร้องเพลง การประดิษฐ์และผลิตเครื่องดนตรี 
รูปแบบการจัดกิจกรรมด้วยดนตรีและเพลงส าหรับเด็กปฐมวัย การใช้เพลงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
                    Definition, significance, concepts and theories of music and songs; music 
and brain development of early children’s learning; factors of music and songs; song 
composing for early children; the art of singing; producing musical instruments; models 
of activities with music and songs for early children; the use of songs for promoting 
children’s learning and desirable behaviors in early children 
 
 

รหัสวิชา                            ชื่อวิชาและค าอธบิายรายวิชา                                น(บ-ป-อ) 
 
ECP1406        ภาษาอังกฤษส าหรับครูการศึกษาปฐมวัย                                        3(2-2-5) 
                    English for Academic Purpose for Early Childhood Teacher 
      ศัพท์ทางวิชาการ และแปลความหมาย สาระส าคัญที่เป็นข้อความ บทความ ข่าว 
เอกสาร ต ารา ค าบรรยาย วารสารและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาค้นคว้าและสืบค้น
ข้อมูลทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้น าเสนอด้วยวาจา 
                     Academic terms and the interpretation; various texts (in English) about 
early childhood education e.g. reading texts, articles, news, documents, textbooks, 
lecture, journals, etc.;  searching for academic texts about early childhood education in 
English; giving presentation in English 
 

ECP1407        การศึกษาแบบเรียนรวมในระดับปฐมวัย                                         3(3-0-6) 
                    Inclusive Education for Early Childhood 
                     ความรู้ เกี่ยวกับเด็กที่ มีความต้องการพิ เศษ ประเภทและลักษณะของเด็กที่ มี          
ความต้องการพิเศษ การคัดแยกและเครื่องมือคัดกรองขั้นพื้นฐาน การให้ความช่วยเหลือเด็กในระยะ
แรกเริ่ม รูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม การจัดท าแผนการจัดศึกษาเฉพาะบุคคล การจัดการชั้น
เรียนรวม การจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวก หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการให้
การช่วยเหลือและบ าบัดรักษาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ บทบาทครูและผู้ปกครองกับการพัฒนาและ
ช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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     Knowledge about children with special needs; grouping and categorizing 
of children with special needs; primary assessment and screening; early intervention; 
inclusive education approaches; individual education planning; management of inclusive 
classes, environment and facilities; agencies and organizations involved in the treatment 
and rehabilitation of children with special needs; roles of teachers and parents; relevant 
laws 

 
ECP2408       การส่งเสริมศักยภาพครูปฐมวัย                                                3(3-0-6) 
                    Enhancing Efficiencies of Early Childhood Teacher 

    ความหมาย  ความส าคัญ  หลักการ  แนวคิดเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพครู  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูปฐมวัยตามจรรยาบรรณ  การปฎิบัติงาน บุคลิกภาพ คุณธรรมและ
จริยธรรมของครูปฐมวัย แนวทางการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
ศักยภาพครูปฐมวัย    

    Definition, significance, principles and concepts about the teaching 
profession; desirable features of the early childhood teachers as stated in the teacher 
ethics, professional, ethical and moral practice; guideline to become a quality early 
childhood teacher, institute for development quality of early childhood teacher 

 

รหัสวิชา                            ชื่อวิชาและค าอธบิายรายวิชา                                น(บ-ป-อ) 

ECP2409        ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย                                                          3(2-2-5)  
                    Arts for Early Childhood 

     ความหมาย  ความส าคัญ  และองค์ประกอบของศิลปะ จุดมุ่งหมายของการจัด
ประสบการณ์ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการทางศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย ประเภท การจัด
ประสบการณ์ทางศิลปะ การประเมินผลงานทางศิลปะ และการจัดแสดงผลงานทางศิลปะส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

     Definition, significance, objectives, principles and the elements of arts; 
different types of art for early children; providing art experience for early childhood; 
development and evaluation of art works for early children; Exhibition of art works 

 

ECP2410        กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะส าหรับเด็กปฐมวัย                             3(2-2-5) 
                    Movement and Rhythm Activities for Early Childhood 
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     ความหมาย ความส าคัญ หลักการ แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวและ
จังหวะของเด็กปฐมวัย รูปแบบการเคลื่อนไหว หลักการและวิธีการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ
ส าหรับเด็กปฐมวัย  การวัดและประเมินพัฒนาการทางการเคลื่อนไหวของเด็กปฐมวัย           การ
ประเมินการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะส าหรับเด็กปฐมวัย 
    Definition, significance, principles, concepts and theories of music and 
choreography for early children; patterns of movement; principles and approaches for 
arranging music experience and activities for early children; measurement and evaluation 
of movement development of early children; assessment of  music activities and 
choreography for early children 

 
ECP2411       นิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวัย                                                3(2-2-5) 
                   Tales and Puppets for Early Childhood 

    ความหมาย ความส าคัญ และประวัติของนิทาน การเลือกนิทานและการแต่งนิทาน 
เทคนิคการเล่านิทานส าหรับเด็ก ประวัติและประเภทของหุ่น การสร้างหุ่นชนิดต่างๆ การสร้างโรงหุ่น การ
เขียนบท การเชิดและการพากษ์หุ่น การจัดประสบการณ์การแสดงละครนิทานหุ่นประกอบการเล่านิทาน 
    Definition and significance of tales for early children; the history of the 
tales; the appropriateness and inappropriateness of tales for early children; storytelling 
techniques; the use of puppets in storytelling and the meaningfulness of puppets; the 
historical background and types of puppets; making various types of puppets and 
puppet theaters; writing scripts for puppet shows; manipulating puppets and dubbing; 
practice of puppet shows 

 

 

รหัสวิชา                            ชื่อวิชาและค าอธบิายรายวิชา                                น(บ-ป-อ) 

ECP2412       สังคมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย                                                    3(2-2-5) 

                   Social Studies for Early Childhood 
                    หลักการแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการทางสังคมและพฤติกรรมทาง
สังคมของเด็กวัย 0-6 ปี   ความหมายและความส าคัญของสังคมศึกษาเด็กปฐมวัย  ขอบข่าย   เนื้อหา 
หลักการจัดประสบการณ์ทางสังคม บทบาทหน้าที่พลเมือง และคุณธรรมจริยธรรมที่สอดคล้องกับสภาพ 
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สังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน สื่อและสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมประสบการณ์ทางสังคม การวัดและ
ประเมินผลความสามารถทางสังคมศึกษาและทักษะทางสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย 
                    Principles, concepts and theories related to social development and social 
behavior of children aged 0-6 years; definitions and significance of early childhood social 
studies; scopes and contents of social experience; roles and responsibility of citizens; 
morality and ethics for current social and environmental conditions; media and 
environment that encourage social experience; measurement and evaluation of social 
skills for early children 

 
ECP 2413      หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย                              3(3-0-6)   

    Curriculum and Curriculum Development of Early Childhood  
    Education   
    ความหมาย  ความส าคัญของหลักสูตร ประเภทของหลักสูตรส าหรับเด็กปฐมวัย 

หลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาปฐมวัยของต่างประเทศ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน การบริหารหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การน าหลักสูตรสู่การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย และการประเมินผลการจัดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

    Definition and significance of education curriculum; curriculum types for 
early children; curriculum and early childhood education programs in abroad; current 
curriculum for early childhood education in Thailand; curriculum administration; 
curriculum development; the implication of the curriculum; and evaluation of 
curriculum of early childhood education 

 
ECP3414       สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย                                                 3(2-2-5) 
                   Learning Materials for Early Childhood 

    ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนรู้ส าหรับ
เด็กปฐมวัย  ประเภทของสื่อที่เหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัย  การออกแบบ การผลิต และการเลือกใช้สื่อ
ส าหรับเด็กปฐมวัย การประเมินและการตรวจคุณภาพสื่อส าหรับเด็กปฐมวัย 

      Definition, significance, concepts and principles of theories of learning 
materials for early childhood; appropriate types of learning materials for early children; 
designing, producing and selecting learning materials for early children; assessment and 
quality examination of  learning materials for early children 

รหัสวิชา                            ชื่อวิชาและค าอธบิายรายวิชา                                น(บ-ป-อ) 
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ECP3415       คณิตศาสตรส์ าหรบัเด็กปฐมวัย                                                      3(2-2-5) 
                   Mathematics for Early Childhood 

    ความหมาย ความมุ่งหมาย หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์     
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย สาระการเรียนรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ส าหรับ
เด็กปฐมวัย การจัดการเรียนรู้และประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ สื่อคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย     
การวัดและประเมินพัฒนาการการเรียนรู้คณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย 
    Definition, objectives, principles and theories on mathematical learning for 
early children; contents and basic mathematical skills and processes for early children; 
learning management and activities for mathematical preparation; mathematical learning 
materials for early childhood; measurement and evaluation of mathematical learning 
development 

 
ECP 3416     การวัดและการประเมนิผลพัฒนาการเดก็ปฐมวัย                                 3(2-2-5)  
                   Measurement and Evaluation for Early Childhood Development 
    ความหมาย แนวคิด หลักการ ความส าคัญและจุดมุ่งหมายของการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ
ประเมินกับจุดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย การประเมินและการแปลความหมายผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  

   Definition, concepts, principles, significance and objectives of the 
assessment of early children development; the relationship between early children 
behavior and early children development; the relationship between the assessment 
process and aims of experience management for early children; techniques and tools 
used for the assessment of early children development; the assessment and the 
interpretation of the result after the assessment of early children development 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
 

 

 
 
 

รหัสวิชา                            ชื่อวิชาและค าอธบิายรายวิชา                                น(บ-ป-อ) 
 

ECP3417        การให้การศึกษาและการแนะแนวผู้ปกครองเด็กปฐมวัย                      3(3-0-6) 
                    Educational Provision and Guidance for Early Childhood Parents 

     ความหมาย ความส าคัญ หลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการให้การศึกษาและ
การแนะแนวแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย รูปแบบ วิธีการให้ความรู้และการแนะแนวแก่ผู้ปกครอง ระบบ
สังคม วัฒนธรรม ครอบครัว กระบวนการสังคมประกิตที่มีผลต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย  แนวทางการมี
ส่วนรวมของผู้ปกครองและชุมชนต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย  บทบาทครู ผู้ปกครองและชุมชนใน       
การประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

    Definition, significance, concepts ,principles and theories of educational 
provision and guidance for early childhood parents; types and models of educational 
provision and guidance for early childhood parents; social, cultural and family factors 
that influence intellectual development of early children; parents’ participation in 
organizing activities for early childhood learning; techniques of building network between 
schools, parents and community 

 
ECP3418       วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย                                                    3(2-2-5) 
                    Sciences for Early Childhood 

    ความหมาย ความส าคัญของทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาและทฤษฎีการเรียนรู้ การพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์
ให้กับเด็กปฐมวัย สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย การใช้ค าถามใน    
การกระตุ้นคิด ปฏิบัติการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย การวัดและประเมินผลการจัด
ประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย  

    Definition and significance of scientific skills and processes for early 
children; concepts, principles and theories of cognitive development and learning 
theories; encouraging scientific mind for early children;, media and equipment in science 
teaching and learning for early children; using questions for thinking; scientific activities 
for early children experiences ; measurement and evaluation of scientific activities for 
early children 
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รหัสวิชา                            ชื่อวิชาและค าอธบิายรายวิชา                                น(บ-ป-อ) 

ECP4419       มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย                             3(3-0-6) 

                   Standard and Quality Assurance in Early Childhood Education 
    ความหมาย ความส าคัญ หลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ

การศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การประกันภายในและประกันภายนอกสถานศึกษา การจัดเก็บข้อมูลเอกสารและ
จัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาปฐมวัย การประเมินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจากองค์กรภายใน
และภายนอก การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา 

    Definition, significance, principles, concepts and theories related to quality 
assurance of early childhood education; National education standards; standards of early 
childhood education; standards of teaching profession for teachers and educational 
personnel; internal and external quality assurance of educational institutes; filing and 
information systems for early childhood education; the assessment of Early childhood 
education management from internal and external organizations; writing reports about 
the quality assessment of education 

 
ECP4420       การบริหารจดัการการศึกษาปฐมวัย                                                3(3-0-6) 
                   Early Childhood Administration and Management                          

    ความหมาย ความส าคัญ หลักการ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดและบริหารงาน
การศึกษา การบริหารงานโรงเรียนอนุบาล สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ประเภทและรูปแบบ และระบบและ
กระบวนการบริหารสถานศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย บทบาทหน้าที่และภาระงานของ
ผู้บริหาร การเปิดด าเนินงานสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

    Definition, significance, principles and theories of early childhood 
education administrative  management; administrating kindergartens and early children 
development centers; types and models of early childhood education; systems and 
administrative process of early childhood educational institutes; standards of early 
childhood education; roles and responsibilities of administrators; opening early 
childhood educational institutes 
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รหัสวิชา                            ชื่อวิชาและค าอธบิายรายวิชา                                น(บ-ป-อ) 

EDE4421        การวิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาปฐมวัย                                        3(2-2-5) 
                    Classroom Research in Early Childhood Education 
                     ความหมายและความส าคัญ ของการวิจัย ในชั้น เรียน  ประเภทของการวิจั ย 
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน      ทักษะกระบวนการทางวิจัยในการแสวงหาความรู้       
การบูรณาการเครื่องมือเพื่อใช้ในการประเมินและแปลความหมาย การน าผลการประเมินไปใช้ใน        
การพัฒนาเด็กปฐมวัย การเขียนโครงการวิจัยในชั้นเรียน การเสนอผลการวิจัยและการเขียนรายงาน      
การวิจัยในชั้นเรียน 

    Definition and significance of classroom research in early childhood 
education; types of research; classroom action research process; research process skills 
for finding new knowledge; the integration of tools for assessment and interpretation; 
the application of the assessment result to the early children development; writing the 
research proposal and the report of classroom action research 
 

ECP4422        การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย                                                     3(2-2-5) 
                    Seminar in Early Childhood Education 

    ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนาการศึกษา
ปฐมวัย รูปแบบและกระบวนการจัดการสัมมนาทางการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวโน้มของ   
การจัดการศึกษาในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ วางแผนการจัดสัมมนา ปฏิบัติการจัดสัมมนาทาง
การศึกษาปฐมวัย และการน าเสนอ 
                    Definition, significance, concepts and principles about seminars in early 
childhood education;  pattern and process of arranging seminars in education; problem 
analyze and policy in region and national; planning, arranging a seminar and giving 
presentation. 

 
ECP4423       ภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัย                                                   2(1-2-3) 
                   English for Early Childhood  

    ความมุ่งหมายและความส าคัญของการสอนภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย หลักการ แนวคิด
และทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศของเด็ก การเตรียมความพร้อมเพื่อ      
การเรียนภาษาอังกฤษ การจัดประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น การผลิตสื่อ        
การเรียนรู้  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย  
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    Objectives and significance of teaching English for early children; concepts, 
principles and theories of second and foreign language learning in children; preparing 
readiness for English study; arranging basic English communication activities; production 
of learning materials; measurement and evaluation of early children’s English learning 

 
 

รหัสวิชา                            ชื่อวิชาและค าอธบิายรายวิชา                                น(บ-ป-อ) 

 
 

ECT 3601      การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ       3(2-2-5) 
                   Learning experience for Early Birth-Toddler Development 
                    ความหมาย ความส าคัญของเด็กบริบาล ทฤษฎีพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด-3 ปี        การ
สังเกตและบันทึกพฤติกรรมระดับบริบาล การจัดโปรแกรมพัฒนาเด็กระดับบริบาล สื่ออุปกรณ์ ของเล่น 
และการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด-3ปี บทบาทครูและผู้เกี่ยวข้องใน         การ
ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้เด็กระดับบริบาล การจัดการสถานบริบาล หรือ ศูนย์พัฒนาเด็ก 
                    The importance of child care. Development theory children from birth to 
3 years. To observe and record the behavior of care. Child care programs to develop 
materials, toys and environments conducive to raising children, newborn -3 years. The 
role of teachers and others involved in the promotion and development of child care 
learning. Managed care facility or care center. 
 

ECT3602       การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย                           3(2-2-5) 
                   Learning experience for Early Childhood Development 
                    ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ การจัด
ประสบการณ์แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เทคนิคการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ การเขียนแผน   
การจัดประสบการณ์และการประเมินผลการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

   Definition, significance, concepts, principles and theories of learning 
experience for early children; childdevelopment; learning management based on 
integration of activities and learner-centeredness; techniques of learning experience 
management; syllabus planning and lesson planning; the evaluation of learning 
experience management for early children 
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รหัสวิชา                            ชื่อวิชาและค าอธบิายรายวิชา                               น(บ-ป-อ) 

 
ECP3524       เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาส าหรับครูปฐมวัย                          3(2-2-5) 
                   Educational Information Technology for Early Childhood Teacher 

    ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาและคอมพิวเตอร์ ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย ประเภท
ของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การเลือกและการจัดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการส่งเสริมพัฒนาการ 
เทคนิคการสอนคอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กปฐมวัย การปฏิบัติการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้และการใช้คอมพิวเตอร์ การประเมินทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  
     Definition, significance, concepts, principles and theories of educational 
information technology and computer; basic knowledge of computer and networking 
equipment; types;of computer-assisted instructional materials;selection and implication 
of computer programs for  early children development; developing computer programs 
for early children;learning management and the use of computers;assessment of 
computer skills 
 
ECP3525     จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ                                       2(2-0-4)       
                    Special Educational Psychology 

    ความหมาย ประเภทและลักษณะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ สาเหตุความบกพร่อง
และระบาดวิทยา หลักการแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กที่มี     
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ความต้องการพิเศษ วิธีการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับปฐมวัย การใช้สื่อ อุปกรณ์และสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การประเมินผลการเรียนรู้เด็กที่มีความต้องการพิเศษใน
โรงเรียนเรียนรวม 

    Definitions, grouping and categorizing characteristics of children with 
special needs; causes of defection and epidemiology; concepts, principles and theories 
related to education management for children with special needs; pedagogy for early 
children with special needs; the use of materials, equipment and facilitating tools for 
children with special needs; evaluation of children with special needs learning in an 
inclusive school 
 
 

รหัสวิชา                            ชื่อวิชาและค าอธบิายรายวิชา                               น(บ-ป-อ) 

 
ECP3526       การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ส าหรบัเด็กปฐมวัย                           2(1-2-3) 
                   Emotional Quatient Development for Early Childhood 

    ความหมาย  ความส าคัญ และคุณค่าของความฉลาดทางอารมณ์    ประเภทและ
องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์   ความสัมพันธ์ของเชาว์ปัญญากับความฉลาดทางอารมณ์  
เครื่องมือที่ใช้ในการวัด ความฉลาดทางอารมณ์   การพัฒนาและการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์ให้แก่เด็กปฐมวัย  บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองและครูในการส่งเสริมความฉลาดทาง
อารมณ์ให้แก่เด็กปฐมวัย 

    Definition, significance and values of Emotional Quotient (EQ); types and 
factors of EQ; the relationship between Intelligence Quotient (IQ) and Emotional 
Quotient (EQ);  tools used for measuring EQ; arranging activities to promote early 
children’s EQ; parents’ contribution to EQ enhancement 

 

ECP3527       การละเล่นไทยเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย                                             2(1-2-3) 
                   Thai Playing for Early Childhood Development 

    ความหมาย ความส าคัญ ประวัติ ความเป็นมาของการละเล่นไทยในสมัยต่างๆ จากอดีต
จนถึงปัจจุบัน  ประเภทและการละเล่นไทยในภาคต่างๆ  หลักการและวิธีการเล่นของการละเล่นแบบ
ต่างๆ  คุณค่าและประโยชน์ของการละเล่นไทยที่มีต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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    Definition, significance and history of Thai playing from past to present for 
early childhood; types of Thai playing in different regions of Thailand; principles and how 
to play various Thai playing; values and benefits of Thai playing for early children 

 

ECP3528       อาหารและโภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย                                       3(2-2-5) 
                   Foods and Nutrition for Early Childhood 

      ความหมายและความส าคัญของอาหารและโภชนาการที่มีต่อสุขภาพอนามัยและ
สติปัญญาของเด็กปฐมวัย หลักการเลือก การจัดรายการอาหารและการประกอบอาหารให้มีคุณค่าทาง
โภชนาการในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย อาหารและการจัดบริการอาหารส าหรับเด็กปฐมวัย ปัญหาและ   
การป้องกันปัญหาทางโภชนาการของเด็กปฐมวัย 
     Definition and significance of foods and nutrition for early children’s good 
health and cognitive development; planning menus and cooking nutritious food for 
children in early children development centers; food service arrangement for early 
children; problems and prevention of nutritional problems for early children 
 
 
 
 

รหัสวิชา                            ชื่อวิชาและค าอธบิายรายวิชา                               น(บ-ป-อ) 
 

ECP3529       ทักษะการคิดส าหรบัเด็กปฐมวัย                                                 3(2-2-5) 
                   Thinking Skills for Early Childhood 

    ความหมาย  ความส าคัญของการคิด   กระบวนการของการคิด   แนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย  การจัดประสบการณ์ทางด้านทักษะการคิด การวัดและ
ประเมินความสามารถในการคิดของเด็กปฐมวัย บทบาทของผู้ปกครองและครูในการส่งเสริมทักษะการคิด
ให้แก่เด็กปฐมวัย 
     Definition, significance of thinking and the process of thinking; approaches 
and theories related to thinking skills for early children; providing thinking skill 
experience; measurement and evaluation early children’s thinking ability; roles of 
parents and teachers in encouraging thinking skills 
 

ECP4530        สิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย                                            2(1-2-3) 
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                    Environment Studies for Early Childhood 
     หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ประเภทสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่าง

สิ่งแวดล้อมกับชีวิตประจ าวัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมและแนวทางการแก้ปัญหา การปลูกฝังจิตส านึกใน      
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การฝึกทักษะการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน การจัด
ประสบการณ์ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาระดับปฐมวัย การวัดและการประเมินผล   
การจัดประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม 

     Principles and concepts about environment; types of environment, the 
relation between environment and daily life; problems and solution concerned with 
environment; conscience for environmental preservation; problem-solving skills about 
environment; additional learning experience management about environment in 
educational institutes for early children; measurement and evaluation of learning 
experience management about environment 

 

ECP4531       หนังสือและวรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย                                       2(1-2-3) 
                   Books and Literatures for Early Childhood 

    ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของหนังสือเด็ก ลักษณะของหนังสือที่ดี หนังสือ
และการเลือกหนังสือที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก   หลักการสร้างและเขียนหนังสือส าหรับ
เด็ก การจัดประสบการณ์ในการฝึกแต่ง สร้าง วิจารณ์หนังสือเด็กและการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน            
การส่งเสริมการใช้และการรักษาหนังสือ 

    Definition, significance, and types of books for children, characteristics of 
good books for early childhood; book selection for a appropriate children’s age level; 
principles of making and writing books for children; practice of writing books, making 
books and criticize books for children; activities to enrich reading habit and the love of 
reading; promoting the use of books and maintenance of the good condition of books 

รหัสวิชา                            ชื่อวิชาและค าอธบิายรายวิชา                                 น(บ-ป-อ) 

ECP4532       การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย                                                    2(1-2-3) 
                   Behavioral Study for Early Childhood                                          

    ความหมาย ความส าคญั แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย 
หลักการ เทคนิควิธีการศึกษาและสังเกตพฤติกรรมเด็ก เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการศึกษา และ       
การสังเกตเด็ก การศึกษาจากสภาพร่างกายและจิตใจและการศึกษารายกรณี การแปลความหมาย
พฤติกรรมเด็กปฐมวัยตามหลักจิตวิทยา 
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                     Definitions, significance, concepts and theories related to young children 
behavior; principles and techniques of children’s behavior observation; tools and 
methods used in the study; observing children’s physical and mental condition; case 
studies of children’s observation; interpretation of child behavior according to 
psychological principles 
 

ECP4533       การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมองของเด็กปฐมวัย                          3(2-2-5) 
                   Brain-Based Learning for Early Childhood 

    ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่การท างานของสมองและระบบประสาท 
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสมองและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับกวารท างานสมองของเด็กปฐมวัย กิจกรรมประจ าวันส าหรับเด็กปฐมวัยกับการพัฒนาสมอง 
การจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการท างานสมองของเด็กปฐมวัย 
                    Basic knowledge about the structure and function of the brain and 
nervous system; principles, concepts and theories related to the brain and the learning 
of early children; models of learning management according to the appropriate brain 
function during early childhood; daily activities for early children that promote brain 
development; the learning experience management according to the appropriate brain 
function during early childhood 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
 

 

รหัสวิชา                            ชื่อวิชาและค าอธบิายรายวิชา                                  น(บ-ป-อ) 

 

ECP4534       การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับ             3(2-2-5) 
                   เด็กปฐมวัย  
                   Learning experience based on the Sufficiency Economy for Early  
                   Childhood  

    ความหมาย  ความส าคัญ หลักการ  แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงโดยทั่วไปและใน
ระดับปฐมวัย  กระบวนการจัดประสบการณ์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การเขียนแผนการจัด
ประสบการณ์  การฝึกปฏิบัติการ  การวัดและการประเมินผลที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

   Definition, objectives, principles and fundamental concepts of sufficiency 
economy and the application of the concepts for early children; the learning experience 
management on the sufficiency economy; writing lesson plans on sufficiency economy; 
the practice of sufficiency economy for early children’s learning; measurement and 
evaluation on sufficiency economy for the Early Childhood Education  

 
ECP4535       ศิลปะการแสดงส าหรับเดก็ปฐมวัย                                                 2(1-2-3)   
                   Dramatics Arts for Early Childhood            
                    ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะการแสดงส าหรับเด็กปฐมวัย ฝึกปฏิบัติการแสดงชุดต่างๆ  
เพลงประกอบลีลาท่าทางและการแสดงที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก  เทคนิคในการจัดและเลือกชุดแสดงให้
เหมาะสมกับโอกาสต่างๆ  หลักการแต่งหน้า ท าผมและการเลือกเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับการแสดง  
                    Basic knowledge about the performing arts for Early Childhood. Practice 
shows a different music style pomp and show age-appropriate children. Techniques for 
the preparation and selection of dresses to suit different occasions. Make-up Hair and 
choice of attire for the show. 

 
ECP4536       การจัดค่ายพักแรมส าหรับครูปฐมวัย                                               2(1-2-3) 
                   Camping  for Teacher’s Early Childhood  
                    ความหมายและความส าคัญของค่ายพักแรม  รูปแบบการจัดค่าย แนวคิดและทฤษฎีที่มี
อิทธิพลต่อการจัดค่ายส าหรับครูปฐมวัย  การฝึกประสบการณ์การจัดค่ายพักแรมส าหรับครูปฐมวัย 
                    Meaning and importance of the camp. Format camp Concepts and 
theories that influence the camps for Teacher’s Early Childhood. The training camp for 
Teacher’s Early Childhood.  
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ภาคผนวก ข 
 

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบณัฑติ  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
 

 

 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบณัฑติ  

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

 
1. หลักสูตรนี้ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันการอุดมศึกษาเมื่อวันที่.... 

เดือน... พ.ศ....... 
2. สภาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทาได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้วในคราวประชุม  

ครั้งที่... เมื่อวันที่..... 
3. หลักสูตรปรบัปรุงแก้ไขนี้เริม่ใช้กับนักศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

• เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีความทันสมัย 

• เพื่อผลิตบัณฑิตที่ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานในภาวะปัจจุบัน 

• เพื่อพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตส าหรับบัณฑิตที่ต้องการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต 
โดยมีแนวทางในการปรับปรุง ดังนี ้
4.1  เปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตร 
4.2  ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต และเนื้อหาค าอธิบายรายวิชา 
4.3  รายวิชาที่ปรับออก  
4.3  รายวิชาที่ปรับเพิ่ม 

5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
5.1 เปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตร 

5.1.1   หมวดวิชาเฉพาะ 
                เดิม               เรียนไม่น้อยกว่า   131  หนว่ยกิต 
                เปลี่ยนเป็น      เรียนไม่น้อยกว่า   129  หนว่ยกิต 
          รายละเอียดกลุ่มวิชาที่เปลี่ยนคือ  กลุ่มวิชาชีพครู   
                เดิม               เรียนไม่น้อยกวา่    52   หน่วยกิต 

      เปลี่ยนเป็น      เรียนไม่น้อยกว่า    50   หน่วยกิต 
              5.2  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 

                เดิม               เรียนไม่น้อยกว่า  167  หน่วยกิต 
                เปลี่ยนเป็น      เรียนไม่น้อยกว่า  165  หน่วยกิต 
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5.3  เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต และค าอธิบายรายวิชา       
  5.3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
GEL1001 การใช้ภาษาไทย 

Thai Usage 
3(3-0-6) GEL1101 การใช้ภาษาไทย 

Thai Usage 
3(3-0-6) 

GEL1002 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและการสืบค้น 
English for 
Communication 
and Information 
Retrieval 

3(3-0-6) GEL1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและการสืบค้น 
English for 
Communication and 
Information Retrieval 

3(3-0-6) 

GEL1003 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและทักษะการ
เรียน 
English for 
Communication 
and Study Skills 

3(3-0-6) GEL1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและทักษะการ
เรียน 
English for 
Communication and 
Study Skills 

3(3-0-6) 

GEL2001 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 
Thai for Academic 
Purposes 

3(3-0-6) GEL2201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 
Thai for Academic 
Purposes 

3(3-0-6) 

GEL2002 ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ 
English for 
Academic 
Purposes 

3(3-0-6) GEL2202 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
English for Academic 
Purposes 
 

3(3-0-6) 

GEH1001 สุนทรียภาพกับชีวิต 
Aesthetics 
Appreciation 

3(3-0-6) GEH1101 สุนทรียภาพกับชีวิต 
Aesthetic 
Appreciation 

3(3-0-6) 

GEH1002 สังคมไทยในบริบท
โลก 
Thai Society in 
Global Context 

3(3-0-6) GEH1102 สังคมไทยในบริบทโลก  
Thai Society in 
Global Context
  

3(3-0-6) 
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GEH2001 การพัฒนาตน 
Self Development 

3(3-0-6) GEH2201 การพัฒนาตน 
Self Development 

3(3-0-6) 

GEH2002 ความจริงของชีวิต 
Philosophy of Life 

3(3-0-6) GEH2202 ความจริงของชีวิต 
 Truth of Life 
 

3(3-0-6) 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
GES1001 เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการสื่อสารและ
การเรียนรู ้
Technology for 
Communication 
and Learning 

3(3-0-6) GES1101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารและการ
เรียนรู ้Information 
Technology for 
Communication and 
Learning 

3(3-0-6) 

GES1002 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับ
คุณภาพชีวิต 
Science and 
Technology for 
Quality of Life 

3(3-0-6) GES1102 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับคุณภาพ
ชีวิต 
Science and 
Technology for 
Quality of Life 

3(3-0-6) 

GES2001 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับ
สิ่งแวดล้อม 
Science, 
Technology and 
Environment 

3(3-0-6) GES2201 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับ
สิ่งแวดล้อม 
Science and 
Technology for 
Environment 

3(3-0-6) 

GES2002 การคิดและการ
ตัดสินใจ 
Thinking and 
Decision Making 

3(3-0-6) GES2202 การคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and 
Decision Making 

3(3-0-6) 
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5.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

        ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต และค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2560 
EDU1101 หลักการศึกษา                                                      3(2-2-5) 
 Principles of Education 

หลักการ ปรัชญาแนวคิดทฤษฎีการศึกษา ประวัติความเป็นมาและ
ระบบการจัดการศึกษาไทย  วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย แผนการศึกษา
แห่งชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการศึกษา
การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม  การบริหารการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษาแนวโน้มการศึกษาไทยในอนาคต 

EDP1101  ปรัชญาการศึกษา         3(2-2-5) 
  Philosophy of Education 

ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม วิวัฒนาการของการจัดการศึกษาไทย แนวคิดและกลวิธีการจัด
การศึกษา เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน การสร้างวิสัยทัศน์ทางการศึกษา การ
ประยุกต์ใช้ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
แนวโน้มการศึกษาไทยในอนาคต 

EDU3101 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู                                   3(2-2-5) 
 Communicative Languages for Teachers 
      วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ ทฤษฎี และเทคนิควิธกีารใช้ภาษาไทย
และ ภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาทา่ทาง 
เพื่อการสือ่ความหมายในการเรียนการสอน การน าเสนอทางวิชาการและงาน
บริการวิชาการแก่สังคม 

EDP1102  ภาษาและวัฒนธรรม           3(2-2-5) 
  Languages and Cultures 

          วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ ทฤษฎี และเทคนิควิธีการใช้
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มุ่งเน้นทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศส าหรับครู ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาที่มีต่อสังคม
และวัฒนธรรม โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมไทยประชาคมอาเซียนและของ
โลกกับการใช้ภาษา การเปลี่ยนแปลงทางภาษาที่เกิดจากปัจจัยทางสังคมและ
วัฒนธรรม 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2560 
EDU1103 จิตวิทยาส าหรับครู                                                  3(2-2-5) 
 Psychology for Teachers 
 จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะ
แนวและให้ค าปรึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร มนุษย
สัมพันธ์ในองค์กร ธรรมชาติของผู้เรียน การส่งเสริมและช่วยเหลือผู้เรียนแต่ละช่วง
วัยให้เรียนรู้และพัฒนาตามศักยภาพ การปรับพฤติกรรมผู้เรียน  

EDP1103  จิตวิทยาส าหรับครู            3(2-2-5) 
  Psychology for Teachers 
                      จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์จิตวิทยาการ
เรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษาแนวทางการใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุน
การเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพจิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา
เพื่อให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

EDU2102 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู ้                                   3(2-2-5) 
 Curriculum and Learning Management 
 ทฤษฎีหลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตร  ปัญหาและแนวโน้มใน        
การพัฒนาหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และมาตรฐานช่วงชั้น  การออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน  รูปแบบการเรียนรู้และ
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้         
การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  การบูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวม   

EDP2102  การพัฒนาหลักสูตร            3(2-2-5)
  Curriculum Development 
                     หลักการ แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร 
กระบวนการในจัดท าหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ แนวทาง
ปฏิบัติในการประเมินหลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2560 
EDU2103 การบริหารจัดการในห้องเรียน                                    3(2-2-5) 
 Classroom  Management 
 ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ  การบริหารจัดการชั้นเรียนและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  การประกันคุณภาพการเรียนรู้  วัฒนธรรม มนุษย
สัมพันธ์และการสื่อสารในห้องเรียน  การจัดท าโครงงานทางวิชาการ  โครงการฝึก
อาชีพ โครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน  การใช้นวัตกรรมและการจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการช้ันเรียน 

EDP3101  การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน       3(2-2-5) 
  Learning management and classroom management 

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
แนวทางการน าแผนการเรียนรู้ไปการปฏิบัติให้เกิดผลจริง การจัดการเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการคิดวิเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัด     
การชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาศูนย์การเรียนใน
สถานศึกษา 

EDU2104 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา             3(2-2-5)  
 Innovation and Information Technology in Education 
 แนวคิด ทฤษฎี  เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่ งเสริม         
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับครู 
แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ การออกแบบ การสร้าง การน าไปใช้ การประเมินและการปรับปรุง
นวัตกรรม นวัตกรรมแห่งการเรียนรู ้

EDP3102  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       3(2-2-5) 
  Innovation and Information technology in Education 

แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริม        
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับครู 
แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาที่ เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ การออกแบบ การสร้าง การน าไปใช้ การประเมินและการปรับปรุง
นวัตกรรม นวัตกรรมแห่งการเรียนรู ้
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2560 
EDU2101 การวัดและการประเมินผลการศึกษา                             3(2-2-5) 
 Educational Measurement and Evaluation 
      ระเบียบ หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา  
การสร้าง การใช้และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินตามสภาพจริง  การประเมินจากแฟ้มสะสม
งาน การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การน าผลการประเมินไปปรับปรุง     
การจัดการเรียนรู้และหลักสูตร 

EDP3103  การวัดและประเมินผลการศึกษา          3(2-2-5) 
Educational Measurement and Evaluation 
ระเบียบ หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา    

การสร้าง การใช้ และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้    
การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน 
การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจัด   
การเรียนรู้และหลักสูตร 

 
EDU3102 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้                                    3(2-2-5)  
 Research for Learning Development 
 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา  ทฤษฎีและรูปแบบการวิจัย 
กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน การใช้กระบวนการวิจัยใน
การแก้ปัญหา  การฝึกปฏิบัติการวิจัยโดย การศึกษาค้นคว้างานวิจัยเพื่อพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้  เสนอโครงการเพื่อท าวิจัยด าเนินการวิจัย  เขียน
รายงานการวิจัยและน าเสนอผลงานวิจัย 
 

EDP4101  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้          3(2-2-5) 
Research for Learning Development 
วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา  ทฤษฎีและรูปแบบการวิจัย 

กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน การใช้กระบวนการวิจัยใน
การแก้ปัญหา  การฝึกปฏิบัติการวิจัยโดย การศึกษาค้นคว้างานวิจัยเพื่อพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้  เสนอโครงการเพื่อท าวิจัยด าเนินการวิจัย  เขียนรายงาน
การวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2560 
EDU1102 ความเป็นครูวิชาชีพ                                                3(2-2-5) 
 Being Professional Teachers 
      ความส าคัญ บทบาทหน้าที่ ภาระงานครู พัฒนาการของวิชาชีพครู  
คุณลักษณะ  ทัศนคติ  ศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครูวิชาชีพ  การเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้และผู้น าทางวิชาการ ภาวะผู้น าทางการศึกษา การท างานเป็น
ทีม เกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครูกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน 

EDP4102     ความเป็นครูวิชาชีพ          3(2-2-5) 
          Being Professional Teachers 
                    ภาระงานและบทบาทหน้าที่ของครู คุณลักษณะ และมาตรฐาน
วิชาชีพ ความเป็นครูวิชาชีพ การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู และในด้าน
เนื้อหาวิชาที่สอน กลยุทธ์การสอน การสร้างเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ กระบวนการแสวงหาและเลือกใช้สารสนเทศ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู  การสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครู     
การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
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5.4 รายวิชาที่ปรับออก 

รหัสวิชา                          ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
EsS3301 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  1(0-60-0) 

 Preparation for Field Experience in Teaching Profession  
 
5.5 รายวิชาทีป่รับเพิ่ม   
                       
GEL0203 ภาษากลุ่มประชาคมอาเซียน  

ASEAN Languages              
3(3-0-6) 

GEL0204 ภาษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพ 
Thai for Careers  

  3(3-0-6) 
 

GEH0203 
 

ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 
Life in Multicultural Society 

    3(3-0-6) 

GEH0204 
 

ความเป็นพลเมือง 
Civil Education 

    3(3-0-6) 

GEH0205 
 

ทักษะชีวิตเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ ์
Life  Skills for The Absolute Human 

3(3-0-6) 

GES0203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ 
Information Literacy 

3(3-0-6) 

GES0204 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต 
Mathematics for Life 

3(3-0-6) 

GES0205 
 

นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต 
Recreation for Quality of Life 

3(3-0-6) 

GES0206 ชีวิตและสุขภาพ 
Life and Health 

3(3-0-6) 
 

EDP2101 
 

 

EDP2103 

 
EDP4201 

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรบัครู  
Morals and Ethics for Professional Teachers 
การประกันคุณภาพการศึกษา  
Quality Assurance in Education 

ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
Scouts, Junior Red Cross, and Learning Development Activities 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา                ชื่อวิชา  น(บ-ป-อ) 
   
EDP4202 ความคิดสร้างสรรค์ส าหรับคร ู

Creativity for Teachers 
3(2-2-5) 

EDP4203 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว 
Psychology of Personality and Adjustment 

3(2-2-5) 

EDP4204 จิตวิทยาการปรับพฤติกรรม 
Psychology of Behavior Modification 

3(2-2-5) 

EDP4205 จิตวิทยาเด็ก  
Child Psychology 

3(2-2-5) 

EDP4206 จิตวิทยาวัยรุ่น  
Adolescent Psychology 

3(2-2-5 

EDP4207 จิตวิทยาสร้างสรรค์การเรียนรู ้ 
Creative Psychology of Learning  

3(2-2-5) 

EDP4208 การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา  
Guidance and Counseling 

3(2-2-5) 

EDP4209 การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง 
Developing Higher- order Thinking Skills 

3(2-2-5) 

EDP4210 สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา 
Introduction to Statistics in Education 

3(2-2-5) 

EDP4211 การสอนเพศศึกษา  
Teaching of Sex Education  

3(2-2-5) 

PSS4606 การจัดนันทนาการเยาวชน  
Recreation for Youth 

3(2-2-5) 

PSS4607 นันทนาการทางการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
Conservative Recreation for Nature and Environment 

3(2-2-5) 

PSS4608 
 

ผู้น านันทนาการและการอยู่คา่ยพักแรม Recreation and Camping 
Leaderahip 

3(2-2-5) 

PSS4609 ลีลาศ   
Social Dance 

3(2-2-5) 

ECP4535 ศิลปะการแสดงส าหรับเด็กปฐมวัย 
Dramatics Arts for Early Childhood  

2(1-2-3) 

ECP4536 การจัดค่ายพักแรมส าหรับครปูฐมวัย 2(1-2-3) 
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 Camping  for Teacher’s Early Childhood  
 



 

    
 

 

6. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมพ.ศ. 2555 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
   6.1 โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
หลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

 
ไม่น้อยกว่า 

 
167  

 
หน่วยกิต 

หลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

 
ไม่น้อยกว่า 

 
165 

 
หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
ไม่น้อยกว่า 

 
30   

 
หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
ไม่น้อยกว่า     

 
30 

 
หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษา  12   หน่วยกิต 1.1 กลุ่มวิชาภาษา  12 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9   หน่วยกิต 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  9 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    9   หน่วยกิต 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 
2)  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 131  หน่วยกิต 2)  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 

2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า    52  หน่วยกิต 2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 

ก.  วิชาการศึกษา  27   หน่วยกิต ก.  วิชาชีพครู บังคับ  33 หน่วยกิต 
ข.  วิชาชีพครู  12   หน่วยกิต ข.  วิชาชีพครู  เลือก  3 หน่วยกิต 
ค.  วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  13   หน่วยกิต ค.  วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   14 หน่วยกิต   

2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า    79 หน่วยกิต 2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต   
ก.  วิชาการศึกษาปฐมวัย  69   หน่วยกิต ก. วิชาการศึกษาปฐมวัย  69 หน่วยกิต   
ข.  วิชาการสอนการศึกษาปฐมวัย    6 หน่วยกิต ข.  วิชาการสอนวิชาเอก  6 หน่วยกิต   

ค.  วิชาเลือก    4 หน่วยกิต ค.  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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6.2 รายวิชาในหลักสูตร 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                        ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.กลุ่มวิชาภาษา                                          ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 1.กลุ่มวิชาภาษาไป                           ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
บังคับเรียน 3 รายวิชา                                                   9 หน่วยกิต บังคับเรียน 3 รายวิชา                                        9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

GEL1001 การใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) GEL0101 การใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Thai Usage   Thai Usage  
GEL1002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น 3(3-0-6) GEL0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการ

สืบค้น 
3(3-0-6) 

 English for Communication and Information Retrieval   English for Communication and 
Information Retrieval 

 

GEL1003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน 3(3-0-6) GEL0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะ
การเรียน 

3(3-0-6) 

 English for Communication and Study Skills   English for Communication and 
Study Skills 

 

ข.เลือกเรียน 1 รายวิชา                                                    3 หน่วยกิต ข.เลือกเรียน 1 รายวิชา                                    3 หน่วยกิต 
GEL2001 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 3(3-0-6) GEL0201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 



 

    
 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 Thai for Academic Purposes   Thai for Academic Purpose  
GEL2002 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) GEL0202 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ   3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes   English for Academic Purpose  
 --------------------------- ปรับเพิ่ม ---------------------  GEL0203 ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน  

ASEAN Languages      
3(3-0-6) 

 --------------------------- ปรับเพิ่ม ---------------------  GEL0204 ภาษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพ 
Thai for Careers  

3(3-0-6) 
 

2.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                 ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 2.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
บังคับเรียน 2 รายวิชา                                                     6 หน่วยกิต บังคับเรียน 2 รายวิชา                                        6 หน่วยกิต 
GEH1001 สุนทรียภาพกับชีวิต 3(3-0-6) GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต 3(3-0-6) 
 Aesthetics Appreciation   Aesthetic Appreciation  
GEH1002 สังคมไทยในบริบทโลก 3(3-0-6) GEH0102  สังคมไทยในบริบทโลก 3(3-0-6) 
 Thai Society in Global Context   Thai Society in Global Context  
เลือกเรียน 1 รายวิชา                                                      3 หน่วยกิต เลือกเรียน 1 รายวิชา                                         3 หน่วยกิต 

GEH2001 การพัฒนาตน 3(3-0-6) GEH0201 การพัฒนาตน   3(3-0-6) 
 Self Development   Self Development  
GEH2002 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) GEH0202  ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
 Philosophy of Life   Truth of Life  
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 --------------------------- ปรับเพิ่ม ---------------------  GEH0203 

 
ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 
Life in Multicultural Society 

3(3-0-6) 
 
 

 --------------------------- ปรับเพิ่ม ---------------------  GEH0204 
 

ความเป็นพลเมือง 
Civil Education 

3(3-0-6) 
 

 --------------------------- ปรับเพิ่ม ---------------------     

 
3.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

 
3.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

บังคับเรียน 2 รายวิชา                                                     6 หน่วยกิต บังคับเรียน 2 รายวิชา                                        6 หน่วยกิต 

GES1001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู ้ 3(3-0-6) GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและ
การเรียนรู ้

3(3-0-6) 

 Technology for Communication and Learning   Information Technology for 
Communication and Learning 

 

GES1002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) GES0102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัคุณภาพ
ชีวิต 

3(3-0-6) 

 Science and Technology for Quality of Life   Science and Technology for Quality 
of Life 

 

เลือกเรียน 1 รายวิชา                                                      3 หน่วยกิต เลือกเรียน 1 รายวิชา                                         3 หน่วยกิต 

GES2001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) GES0201 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 Science, Technology and Environment   Science and Technology for 

Environment 
 

 

GES2002 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) GES0202 การคิดและการตัดสินใจ   3(3-0-6) 
 Thinking and Decision Making   Thinking and Decision Making  
 --------------------------- ปรับเพิ่ม ---------------------  GES0203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ 

Information Literacy 
3(3-0-6) 

 --------------------------- ปรับเพิ่ม ---------------------  GES0204 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต 
Mathematics for Life 

3(3-0-6) 

 --------------------------- ปรับเพิ่ม ---------------------  GES0205 
 

นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต 
Recreation for Quality of Life 

3(3-0-6) 

 --------------------------- ปรับเพิ่ม ---------------------  GES0206 ชีวิตและสุขภาพ 
Life and Health 
 

3(3-0-6) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ                                          ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ                           ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 
1.กลุ่มวิชาชีพครู                                          ไม่น้อยกว่า   50 หน่วยกิต 1.กลุ่มวิชาชีพครู                           ไม่น้อยกว่า   50 หน่วยกิต 
วิชาการศึกษา                                                             27 หน่วยกิต วิชาชีพครูบังคับ                                            33 หน่วยกิต 

 
EDU1101 หลักการศึกษา 3(2-2-5) EDP1101 ปรัชญาการศึกษา 3(2-2-5) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
Principles of Education Philosophy of Education 

EDU3101 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 
Communicative Languages for Teachers 

3(2-2-5) EDP1102 ภาษาและวัฒนธรรม 
Languages and Cultures 

3(2-2-5) 

EDU1103 จิตวิทยาส าหรับคร ู 3(2-2-5) EDP1103 จิตวิทยาส าหรับครู    3(2-2-5) 
 Psychology for Teachers   Psychology for Teachers 

 
 

 --------------------------- ปรับเพิ่ม ---------------------  EDP2101 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ส าหรับครู  
Morals and Ethics for Professional 
Teachers 

3(2-2-5) 

EDU2102 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู ้
Curriculum and Learning Management 

3(2-2-5) EDP2102 การพัฒนาหลักสูตร   
Curriculum Development 

3(2-2-5) 

 --------------------------- ปรับเพิ่ม ---------------------  EDP2103 การประกันคุณภาพการศึกษา  
Quality Assurance in Education 

3(2-2-5) 

EDU2103 การบริหารจัดการในห้องเรียน 
Classroom Management 

3(2-2-5) EDP3101 การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน  
Learning management and 
classroom management  

3(2-2-5) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
EDU2104 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

Innovation and Information Technology in Education 
3(2-2-5) EDP3102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา 
Innovation and Information 
Technology in Education 

3(2-2-5) 

EDU2101 การวัดและประเมินผลการศึกษา   
Educational Measurement and Evaluation 

 EDP3103 การวัดและประเมินผลการศึกษา   
Educational Measurement and 
Evaluation 

3(2-2-5) 

EDU3102 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้  3(2-2-5) EDP4101 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้  3(2-2-5) 
 Research for Learning Development   Research for Learning Development  
EDU1102 ความเป็นครูวิชาชีพ 

Being Professional Teachers 
3(2-2-5) EDP4102 ความเป็นครูวิชาชีพ 

Being Professional Teachers 
3(2-2-5) 

 วิชาชีพครูเลือก                                                3 หน่วยกิต           
 --------------------------- ปรับเพิ่ม ---------------------  EDP4201 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
Scouts, Junior Red Cross, and 
Learning Development Activities 
 

3(2-2-5) 

 --------------------------- ปรับเพิ่ม ---------------------  EDP4202 ความคิดสร้างสรรค์ส าหรับครู 
Creativity for Teachers 

3(2-2-5) 119 



 

    
 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 --------------------------- ปรับเพิ่ม ---------------------  EDP4203 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว 

Psychology of Personality and 
Adjustment 

3(2-2-5) 

 --------------------------- ปรับเพิ่ม ---------------------  EDP4204 จิตวิทยาการปรับพฤติกรรม 
Psychology of Behavior 
Modification 

3(2-2-5) 

 --------------------------- ปรับเพิ่ม ---------------------  EDP4205 จิตวิทยาเด็ก  
Child Psychology 

3(2-2-5) 

 --------------------------- ปรับเพิ่ม ---------------------  EDP4206 จิตวิทยาวัยรุ่น  
Adolescent Psychology 

3(2-2-5) 

 --------------------------- ปรับเพิ่ม ---------------------  EDP4207 จิตวิทยาสร้างสรรค์การเรียนรู้  
Creative Psychology of Learning 

3(2-2-5) 

 --------------------------- ปรับเพิ่ม ---------------------  EDP4208 การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา  
Guidance and Counseling 

3(2-2-5) 

 --------------------------- ปรับเพิ่ม ---------------------  EDP4209 การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง 
Developing Higher- order Thinking Skills 

3(2-2-5) 

 --------------------------- ปรับเพิ่ม ---------------------  EDP4210 สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา 
Introduction to Statistics in 
Education 

3(2-2-5) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

 --------------------------- ปรับเพิ่ม ---------------------  EDP4211 การสอนเพศศึกษา  
Teaching of Sex Education  

3(2-2-5) 

วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                                    13 หน่วยกิต วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                      14 หน่วยกิต 
ESS3301 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

Preparation for Field Experience in Teaching Profession 
1 

(0-60-0) 
 ------------------- ปรับออก ----------------  

ESS4301 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1  
Practicum 1 

1 
(0-60-0) 

EDP4301 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 
Practicum 1 

1(0-60-0) 

ESS4302 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2  
Practicum 2 

1 
(0-60-0) 

EDP4302 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 
Practicum 2 

1(0-60-0) 

ESS5301 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1  
Internship 1 

5 
(0-300-0)   

EDP5301 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1  
Internship 1 

6(0-360-0)   

ESS5302 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2 
Internship 2 

5 
(0-300-0) 

EDP5302 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2 
Internship 2 

6(0-360-0) 
   

2.วิชาเอก                                                    ไม่น้อยกวา่ 80 หน่วยกิต 2.วิชาเอก                                   ไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต 
วิชาการศึกษาปฐมวัย                                                    70 หน่วยกิต วิชาการศึกษาปฐมวัย                                    69 หน่วยกิต 
EDE1201 การศึกษาปฐมวัย                                                                                                        

Early Childhood Education 
3(3-0-6) ECP1401 การศึกษาปฐมวัย                                                                                                        

Early Childhood Education 
3(3-0-6) 



 

    
 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
ECE1401 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  

Development and Learning of Early Childhood 
3(3-0-6) ECP1402 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  

Development and Learning of Early 

Childhood 

 

3(3-0-6) 

ECE1402 ภาษาและการรู้หนังสือส าหรบัเด็กปฐมวัย 
Language and Literacy for Early Childhood 

3(2-2-5) ECP1403 ภาษาและการรู้หนังสือส าหรบัเด็กปฐมวัย 
Language and Literacy for Early 

Childhood 

3(2-2-5) 

ECE1403 พลศึกษาส าหรบัเด็กปฐมวัย 
Physical Education for Early Childhood 

3(2-2-5) ECP1404 สุขศึกษาและพลศึกษาส าหรบัเด็กปฐมวัย 
Health Education and Physical 

Education for Early Childhood 

3(2-2-5) 

ECE1405 ดนตรีและเพลงส าหรับเด็กปฐมวัย  
Music and Song for Early Childhood 

3(2-2-5) ECP1405 ดนตรีและเพลงส าหรับเด็กปฐมวัย  
Music and Song for Early Childhood 

3(2-2-5) 

ECE1406 อาหารและโภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย 
Foods and Nutrition for Early Childhood 

3(2-2-5) ECP3528 อาหารและโภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย 
Foods and Nutrition for Early 
Childhood 

3(2-2-5) 

ECE2407 การศึกษาแบบเรียนรวมในระดับปฐมวัย 
Inclusive Education for Early Childhood 

3(3-0-6) ECP1407 การศึกษาแบบเรียนรวมในระดับปฐมวัย 
Inclusive Education for Early 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
Childhood 

ECE2408 ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 
Arts for Early Childhood 

3(2-2-5) ECP2409 ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 
Arts for Early Childhood 

3(2-2-5) 

;ECE2409 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะส าหรับเด็กปฐมวัย  
Movement and Rhythm Activities for Early Childhood 

3(2-2-5) ECP2410 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะส าหรับเด็ก
ปฐมวัย  
Movement and Rhythm Activities 
for Early Childhood 
 

3(2-2-5) 

ECE2410 

 

นิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวัย 
 Tales and Puppets for Early Childhood    

3(2-2-5) ECP2411 นิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวัย 
Tales and Puppets for Early 
Childhood  

3(2-2-5) 

ECE2411 สังคมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
Social Studies for Early Childhood 

3(2-2-5) ECP2412 สังคมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
Social Studies for Early Childhood 

3(2-2-5) 

EDE2202 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
Curriculum  and Curriculum Development of Early 
Childhood Education 

3(2-2-5) ECP2413 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  
Curriculum  and Curriculum 
Development of Early Childhood 

3(2-2-5) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
Education 

ECE3412 สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
Learning Materials for Early Childhood 

3(2-2-5) ECP3414 สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
Learning Materials for Early 
Childhood 

3(2-2-5) 

ECE3415 วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย                                                                                                        
Sciences for Early Childhood 

3(2-2-5) ECP3418 วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย                                                                                                        
Sciences for Early Childhood 

3(2-2-5) 

ECE3416 คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
Mathematics for Early Childhood 

3(2-2-5) ECP3415 คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
Mathematics for Early Childhood 
 

3(2-2-5) 
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หลักสูตรเดมิ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
EDE3203 การวัดและการประเมินผลพฒันาการเด็กปฐมวัย 

Measurement and Evaluation for Early Childhood 
Development 

3(2-2-5) ECP3416 การวัดและการประเมินผลพฒันาการเด็ก
ปฐมวัย 
Measurement and Evaluation for 
Early Childhood Development 

3(2-2-5) 
 
 
 

ECE4420 การให้การศึกษาและการแนะแนวผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 
Educational Provision and Guidance for Early Childhood 
Parents 

3(2-2-5) ECP3417 การให้การศึกษาและการแนะแนว
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 
Educational Provision and Guidance 
for Early Childhood Parents 

3(2-2-5) 

ECE4422 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
Standard and Quality Assurance in Early Childhood 
Education 

3(3-0-6) ECP4419 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย 
Standard and Quality Assurance in 
Early Childhood Education 

3(3-0-6) 

ECE4421 การบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย 
Early Childhood Administration and Management 

3(3-0-6) ECP4420 การบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย 
Early Childhood Administration and 
Management 

3(3-0-6) 

ECE4204 การวิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาปฐมวัย 
Classroom Research in Early Childhood Education 

3(2-2-5) ECP4421 การวิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาปฐมวัย 
Classroom Research in Early 
Childhood Education 

3(2-2-5) 



 

    
 

 

ECE4424 ภาษาอังกฤษส าหรับครูการศึกษาปฐมวัย 
English for Academic Purpose for Early Childhood 
Teacher 

3(2-2-5) ECP1406 ภาษาอังกฤษส าหรับครูการศึกษาปฐมวัย 
English for Academic Purpose for 
Early Childhood Teacher 

3(2-2-5) 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
ECE3503 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

Learning and Experience process for Young Children 
 

3(2-2-5) ECT3602 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
เด็กปฐมวัย 
Learning experience for Early 
Childhood Development 

3(2-2-5) 

ECE3601 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ 
Learning and Experience for Early Childhood 

3(2-2-5) ECT3601 การจัดประสบการณ์การเรยีนรู้เพื่อพัฒนา
เด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ       
Learning experience for Early Birth-
Toddler Development 

3(2-2-5) 

ECE4423    การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย 
Seminar in Early Childhood Education 

3(2-2-5) ECP4422 การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย 
Seminar in Early Childhood Education 

3(2-2-5) 

ECE4425 การพัฒนา EQ ส าหรับเด็กปฐมวัย 
Early Childhood EQ Development  

2(1-2-3) ECP3526 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ส าหรับ
เด็กปฐมวัย 
Emotional Quatient Development 
for Early Childhood 

2(1-2-3) 
 
 
 

ECE4426 การละเล่นไทยเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
Thai Playing for Early Childhood 

2(1-2-3) 
 

ECP3527 
 

การละเล่นไทยเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
Thai Playing for Early Childhood  

2(1-2-3) 
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ECE4427 ภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัย 
English for Early Childhood  

2(1-2-3) ECP4423 ภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัย 
English for Early Childhood  

2(1-2-3) 

ECE4428 สิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย  
Environment Studies for Early Childhood 

2(1-2-3) ECP4530 สิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย  
Environment Studies for Early 
Childhood 

2(1-2-3) 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

ECE4429 หนังสือและวรรณกรรมส าหรบัเด็กปฐมวัย 
Books and Literatures for Early Childhood 

2(1-2-3) ECP4531 หนังสือและวรรณกรรมส าหรบัเด็กปฐมวัย 
Books and Literatures for Early 
Childhood 

2(1-2-3) 

ECE4430 การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย 
Behavioral Study for Early Childhood 

2(1-2-3) ECP4532 การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย 
Behavioral Study for Early 
Childhood 

2(1-2-3) 

ECE4418 การส่งเสริมศักยภาพครูปฐมวัย 
Enhancing Efficiencies of Early Childhood Teacher 

3(3-0-6) ECP2408 การส่งเสริมศักยภาพครูปฐมวัย 
Enhancing Efficiencies of Early 
Childhood Teacher 

3(3-0-6) 

ECE3504 การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมองของเด็กปฐมวัย 
Brain-Based Learning for Early Childhood 

3(2-2-5) ECP4533 การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมอง
ของเด็กปฐมวัย 
Brain-Based Learning for Early 
Childhood 

3(2-2-5) 
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ECE3414 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาส าหรับครูปฐมวัย 
Educational Information Technology for Early Childhood 
Teacher 

3(2-2-5) ECP3524 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ส าหรับครูปฐมวัย 
Educational Information 
Technology for Early Childhood 
Teacher 

3(2-2-5) 

ECE4424 จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ 
Special Educational Psychology 

2(2-0-4) ECP3525 จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ 
Special Educational Psychology 

2(2-0-4) 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ECE3413 ทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย 
Thinking Skills for Early Childhood 

3(2-2-5) ECP3529 ทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย 
Thinking Skills for Early Childhood 

3(2-2-5) 

ECE4417 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงระดับ
ปฐมวัย 
Early Childhood Learning Management of Economic 
Efficiency  Approach 

3(2-2-5)   
 

 

3.หมวดวิชาเลือกเสรี                                          ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 3.หมวดวิชาเลือกเสร ี                          ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

--------------------------- ปรับเพิ่ม --------------------- 
 PSS4606 การจัดนันทนาการเยาวชน  

Recreation for Youth 
3(2-2-5) 

 
--------------------------- ปรับเพิ่ม --------------------- 

 PSS4607 นันทนาการทางการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

3(2-2-5) 
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Conservative Recreation for Nature 
and Environment 

 
--------------------------- ปรับเพิ่ม --------------------- 

 PSS4608 ผู้น านันทนาการและการอยู่คา่ยพักแรม 
Recreation and Camping 
Leaderahip 

3(2-2-5) 

 
 

--------------------------- ปรับเพิ่ม --------------------- 
 PSS4609 ลีลาศ   

Social Dance 
3(2-2-5) 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

--------------------------- ปรับเพิ่ม --------------------- 
 ECP4535 ศิลปะการแสดงส าหรับเด็กปฐมวัย 

Dramatics Arts for Early Childhood            
2(1-2-3) 

 
 --------------------------- ปรับเพิ่ม ---------------------  ECP4536 การจัดค่ายพักแรมส าหรับครปูฐมวัย 2(1-2-3) 
 

 
  Camping  for Teacher’s Early 

Childhood  
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ภาคผนวก ค 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2558 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

    
 

 

 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ว่าด้วยการศึกษาระคับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีให้มีความเหมาะสมกับ 
สภาวการณ์ป็จจุบัน 

อาศัยตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชกัฎ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
สภามหาวิทยาลัยราชกัฎสวนสุบันทา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ จีงออก 
ข้อบังคับไว้ ดังต่อไปบ้ี 

ข้อ ๑ ข้อบังคับบี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุบันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี๋ให้ใช้บังคับส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
เป็นด้นไป 

ข้อ ๓ บรรดาขอ้บังคับ ระเบียบ ค าลังและประกาศอ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับบี้ หรือ 
ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับบ้ีให้ไข้ข้อบังคับบี้แทน ข้อ ๔ ในข้อบังคับบี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุบันทา “สภามหาวิทยาลัย” หมายความ
ว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุบันทา “สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ
บันทา “คผะ” หมายความว่า คณะที่บักศึกษาสังกัด หมายรวมถึง ศูนยก์ารศึกษา วิทยาลัย ส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานอ่ืนของมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

“สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรแต่ละหลักสูตร “ภาควิชา” หมายความว่า 
กลุ่มชองอาจารย์ผู้สอนทีส่ าเร็จมาในสาขาวิชาเดียวกัน “คณบด”ี หมายความว่า คณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัด 
ประธานศูนย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยที่ นักศกึษาสังกัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่
เทียบเท่าคณะ ซึ่งจัดการศึกษาระดับ ปริญญาตรีที่บักศึกษาสังกัด 

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า คณาจารย์ประจ าสาชาวิชา และ/หรือภาควิชาหรือคณะที 
คณบดีแต่งตั้งตามความเห็นขอบของคณะกรรมการประจ าคณะ ให้ท าหน้าที่แนะน าตักเตือน ให้ค าปรึกษา และ
แนะแนวการศึกษา ดูแลความประพฤติ และมีส่วนร่วมในการประเมินความก้าวหน้าในการเรียน 

“ศูนย์การศึกษา” หมายความว่า สถานที่จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจเรียกว่า 
วิทยาลัย ศูนย์การศึกษา หรือที่เรียกซึ่ออย่างอื่นก็ได้ 

 



 

    
 

 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภฏสวน'สุนันทา 
b 

ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจออกระเปียบ ประกาศหรือ
ค าสั่ง เพื่อประโยซ,เทนการปฏิบัติตามข้อบังคับนี ้

ในกรณีที่มีปีญหาเกี่ยวกับการปฏิปีติตามข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความและวินิจฉัย 

หมวด ๑ 
การรับเข้าดีกษา 

ข้อ ๖ คุณสมปีติ และเง่ือนไขการรับเข้าเป็นนักศึกษา 
(๑) เป็นผู้ส าเรืจการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไป เว้นแต่หลักสูตรศึกษา 

ต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิ,ชาชีพชั้นสูง ประกาศนียบัตรวิชาการ 
ศึกษาชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอี่นๆ ที่เทียบเท่าส าหรับนักศึกษาต่างชาติต้องส าเร็จการศึกษาตามวรรค
แรก เซ่นกัน 

(๒) เป็นผู้มีจิตปกติ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพ หรือโรคที่ 
ลังคมรังเกียจ เว้นแต่กฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอี่น 

(๓) ไม่เป็นผู้ถูกคัดชื่อออก หรือไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ เพราะความผิดตามระเบียบ
หรือ ข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา 

(๔) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษ โดยค าพิพากษาถีงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือ 
ความผิดอันไต้กระท าโดยประมาท 

(๔) มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยไม่ชัดต่อกฎหมาย 
(๖) ในกรณีพิเศษนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ให้สภาวิชาการเป็นผู้พิจารณาว่าเห็นสมควรให้

รับเข้า 
ศึกษา 

ข้อ ๗ การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกเป็นนักศึกษา 
(๑) มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า ตามประกาศและรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยก าหนดหรือให้เป็นไป
ตามระเบียบการ คัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

(๒) มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า หรือผู้ที่ไต้รับปริญญาตรืหรือเทียบเท่าเข้าเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญญาตรีตามประกาศ
หรือ รายละเอียดของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๘ ประเภทของนักศึกษา 
(๑) นักศึกษาเต็มเวลา หมายถีง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษา

ใน หลักสูตรปริญญาตรืที่เรียนเต็มเวลา 
(๒) นักศึกษาไม่เต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้า

ศึกษาใบ หลักสูตรปริญญาตรืที่เรียบไม่เต็มเวลา 
(๓) นักศึกษาสมทบ หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียนเรียนสมทบ และ/หรือ 

การ ท าวิจัยโดยไม,มีสิทธิ,รับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย 



 

    
 

 

๓ 

ข้อ ๙ การรับโอนย้ายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
(๑) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นทีมทาวิทยาลัยเห็นว่า

มี วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย 
(๒) คุณสมบัติของนักศึกษาทีจะได้รับการพิจารณารับโอนย้าย 

(ก) มีคุณสมบตัิครบท้วนตามข้อ ๖ และได้ศกึษาใบสถาบันอุดมศึกษา มาก่อนแล้ว (ข) มีผล
การเรยนจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมโดยมีค่าระดับคะแนนสะสมณลี่ย ไม่น้อยกว่า ๒.00 (ค) มีระยะเวลา
ศึกษาใบมหาวิทยาลัยเต็มตามเวลาทีมหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ไห้'นับรวมเวลา เรียนจากสถาบันอุดมศึกษา
เดิมด้วย 

(๓) การขอโอนย้ายเข้ามาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หรือ ต้องปฏิบัติดังนี้ 

(ก) ยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบทีมหาวิทยาลัยก าหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัยไม่
น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนเปด็การศึกษา 

(ข) ติดต่อขอให้สถาบันอุดมศึกษาเดิมจัดส่งระเบียบแสดงผลการเรียนและรายละเอียดเน้ีอ
หา รายวิขาหรือชุดวิขาทีได้เรียนไปแล้วมายังมหาวิทยาลัย 

(๔) มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอบโดยความเห็นขอบของคณะ สาขาวิขาและ/หรือภาควิชาท ี
เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๑๐ การเทยีบรายวิชา ชดุวิชา กลุ่มรายวิชาหรือกลุ่มชุดวิชาเรียนและการโอนหน่วยกิตราย
วิชา หรือชุดวิชาให้เป็นไปตามหมวด ๗ การเทียบโอนผลการเรียบระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาใบระบบ 
ข้อ ๑๑ การศกึษาปริญญาตรีทีสอง 

(๑) นักศึกษาทสี าเรีจปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนทีเทียบเท่าอาจขอ
เข้า ศึกษาเพ่ือปริญญาตรี สาขาวิชาอื่นเพ่ืมเติมได ้

(๒) นักศึกษายืน่ค าร้องแสดงความจ านงต่อมหาวิทยาลัยตามแบบทีก าหนด โดยส่งถึง
มหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า ๓๐ วับ ก่อนเป็ดการศึกษา 

(๓) มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับเข้าศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะ สาขาวิชาและ/หรือ
ภาควิชา 
ทีเกี่ยวข้อง 

(๔) ให้นักศึกษาได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาหรือชุดวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตร 
ปริญญาตรีทีขอศึกษาเป็นปริญญาทสีอง 

(๔) ให้นักศึกษาด าเนินการเทียบรายวิชาหรือชุดวิชาหรือกลุ่มรายวิชาหรือชุดวิชาเรียนและโอน 
หน่วยกิตให้เป็นไปตามข้อ ๑๐ เพื่อใข้จัดแผนการศึกษาใหม่ โดยการแบะน าของสาขาวิชาและ/หรือ
ภาควิชา รายวิชาหรือชุดวิชาทีโอนหน่วยกิตไม่ได้ และ/หรือไม ,ได้อยู่โนแผนการเรียนให้ดัดออกโดย
ความเห็นชอนของ คณบดี 

ข้ อ  ๑ ๒  ก ารราย งาน ตั ว เป็ น นั ก ศึ กษ าให้ เป็ น ไป ตามป ระก าศขอ งมห าวิท ย าลั ย
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ระบบการจัดการศึกษา 

ข้อ ๑๓ ระบบการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็น ๓ 
รูปแบบ (๑) การจัดการศึกษาในระบบ ประกอบด้วย 

(ก) การจัดการศึกษาภาคปกติ เป็นการจัดการศึกษาเต็มเวลา ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปี 
การศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม ,น้อยกว่า ๑๕ 
สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจเปีดการศึกษาภาคฤดูร้อนโดยก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตให้มีลัดส่วน
เทียบเคียง กันได้กับภาคการศึกษาปกต ิ

มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาโดยใข้ระบบไตรภาค และ/หรือระบบจตุรภาคได้ดังนี้ 
ระบบไตรภาค ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมี 

ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห ์
ระบบจตุรภาค ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมี 

ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑0 สัปดาห์ 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ หมายถืงปีการศึกษาสุดท้ายที่ส าเร็จ 

การศึกษาตามหลักสูตร จะไม่น าภาคการศึกษาฤดูร้อนในปีการศึกษานั้นมารวม ส่วนนักศึกษาภาคพิเศษให้น า 
ภาคการศึกษาฤดูร้อนมารวมด้วย 

หลักสูตรสาขาวิซาใดมีรายวิชาหรือชุดวิชาที่จ าเป็นต้องเปิดสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนเพื่อ 
การปีกประสบการณ์วิชาชีพ การปีกงานหรือการปีกภาคสนาม กรณีศึกษาหรือเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ 
นักศึกษา การบริหารจัดการรายวิชาหรือชุดวิชานั้นให้ถือเสมือนว่าเป็นส่วนหนี่งของภาคการศึกษาปกต ิ

(ข) การจัดการศึกษาภาคพิเศษเป็นการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาซึ่งจัดในวันหยุดสุดสัปดาห์ 
หรือ เปิดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน หรือเวลาอื่นตามที่ มหาวิทยาลัยก าหนดโดยใข้ระบบ ๑ ปี 
การศึกษา แบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาคือ ๒ ภาคการศึกษาปกติ กับ ๑ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาค 
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ การเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน มีเวลาศึกษาไม่ 
น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ โดยก าหนดจ านวนชั่วโมงเรียนและจ านวนหน่วยกิตเป็นลัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการจัด 
การศึกษาในภาคการศึกษาปกติ โดยการบริหารจัดการรายวิชาหรือชุดวิขาน้ันให้ถือเป็นภาคการศึกษาปกต ิ

มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาโดยใข้ระบบการศึกษาทางไกล คือ ระบบการศึกษาที่ผู้สอนและ 
ผู้เรียนอยู่ห่างกัน มีการวางแผน เตรียมการ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ การบริการและการประเมิน 
ผ่านชุดการสอนทางไกลในรูปแบบสื่อประสมที่ประกอบด้วยสื่อหลักและสื่อเสริมที่มีสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อแพร ,ภาพ 
และเสียง หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นแกนกลาง เพื่อให้นักศึกษาและผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 
โดยไม่จ าเป็นต้องเข้าขั้นเรียนตามปกติ มีระบบการประเมินที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว 
จะได้รับประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรที่มีศักด ่และสิทฮิ้เซ่นเดียวกับประกาศบียบัดรหรือปริญญวบัตวจวก 
การศึกษาในระบบขั้น เรียน  ซึ่ งรายละเอียดให้ เป็ น ไปตามประกาศมหาวิทยาลัย  หรือประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึก'พา 
ทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิด 
และด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาใบระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือประกาศอื่นที่เกยวข้อง 

(๒) การจัดการศึกษาบอกระบบ เป็นการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย 
รูปแบบการจัดการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของการจัดการศึกษา การส าเร็จ การ
ศึกบาโดยเนื้อหาหลักสูตรจะต้องมิความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพบีญหาและความต้องการของบุคคล แต่
ละกลุ่ม ซึ่งรายละเอียดให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

(๓) การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนใต้เรียนรู้ด้วยตบเองตามความ 
สมัครใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ ลังคม สภาพแวดล้อม สิอหรือ 
แหล่งความรู้อื่นๆ ซึ่งรายละเอียดให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
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ข้อ ๑๔ การคีดหน่วยกิตสาขาวิชาที่จัดการสอนในมหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็นรายวิชา หรือขุดวิชาที่ 
ก าหนดเนื้อหามากน้อยตามจ านวนหน่วยกิต ศังนื ้

(๑) รายวิชาหรือขุดวิชาภาคทฤบฎีที่ใช้เวลาการบรรยายหรืออภปรายบีญหา ไม่น้อยกว่า ๑๔ 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มิค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

(๒) รายวิชาหรือขุดวิชาภาคปฎีบ้ติที่ใช้เวลาติกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาค 
การศึกษาปกติ ให้มิค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

(๓) การติกงานหรือ!!เกภาคสนามที่ใข้เวลาลกใม่น้อยกว่า ๔๔ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มิค่า 
เท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

(๔) การท าโครงการหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไต้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงการหรือ 
กิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า ๔๔ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มิค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

ในกรณีที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในระบบอื่นที่มิใช่ระบบทวิภาคจะแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวกับ 
ระบบการศึกษาน้ัน รวมที่งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตร 

(๔) ในกรณีที่ไม่สามารถใช้เกณท ตามข้อ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใต้ ให้มหาวิทยาลัยก าหนดหน่วยกิ 
ตของรายวิขาหรือขุดวิขาไต้ตามความเหมาะสม แต่จะต้องใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๔ ชั่วโมงต่อ
ภาค การศึกษาปกติ ให้มิค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต ระบบทวิภาค 

หมวด ๓ 
การลงทะเบียน 

ข้อ ๑๔ มหาวิทยาลัยจัดให้มิการลงทะเบียนรายวิขาหรือขุดวิชาในแต่ละภาคการศึกบาโดยมี 
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้แนะน าให้ค าปรืกษาและแนะแนวการศึกษาตามแผนการศึกบา และให้เป็นไปตาม 
เอกัตภาพของแต่ละบุคคล โดยถีอข้อปฎิบ้ติใบการลงทะเบียนดังนี้ 

(๑) การลงทะเบียนรายวิซาหรือขุดวิชาให้ด าเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย การ
ลงทะเบียน หลังวับที่มหาวิทยาลัยก าหนดจะต้อง'ช าระค่าธรรมเนียมตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ,ว่าต้วยก'
า'ร'รับจ่ายเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกบา 

(๒) การลงทะเบียนหลังวันที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้กระท าไต้ภายในระยะเวลา เหิม - ถอน
รายวิชา หรือขุดวิชาเท่านั้น การลงทะเบียนภายหลังระยะเวลาเพิ่มถอนจะกระท ามิได้ 

(๓) การถอนรายวิชาหรือขุดวิชา ภายหลังก าหนดระยะเวลา เพิ่ม - ถอน กระท าไค้โดยขอยกเลิก 
รายวิชาหรือขุดวิชา แต่ต้องกระท าก่อนสอบปลายภาคหนึ่งสัปดาห์ 

๖ 

(๔) ในกรณีที่มีความจ าเป็น มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการเรียนการสอน หรือจ ากัดจ านวน 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งหรือขุดวิชาใดขุดวิชาหนึ่งได ้

(๔) การลงทะเบียนรายวิชาหรือขุดวิชาจะสมชุ)รณีเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมทั้งยื่น 
หลักฐานการลงทะเบียนรายวิชาหรือขุดวิชาต่อมหาวิทยาลัยแลัว (๖) การลงทะเบียนของนักศึกษาใบระบบ 

(ก) ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนได้1ม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกดและไม่เกิน 
๒!ร หน่วยกิต นักศึกษาภาคพิเศษลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๔ หน่วยกิต การ 
ลงทะเบียนที่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต ให้คณบดีเป็นผู้พิจารผาอบุม้ติ 

(ช) ภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาใบระบบภาคปกติและภาคพิเศษลงทะเบียนไดไ้ม่เกิน ๑๐ 
หน่วยกิต 
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นักศึกษาภาคปกติที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาจะลงทะเบียนเกินกว่า ๒๒ หน่วยกิตในภาค 
การศึกษาปกติ หรือเกินกว่า ๑0 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาฤดูร้อน และนักศึกษาภาคพิเศษที่คาดว่าจะ
ส าเร็จ การศึกษาจะลงทะเบียนเกินกว่า ๑๔ หน่วยกิต ใบภาคการศึกษาปกติ หรือเกินกว่า ๑๐ หน่วยกิตใบ
ภาค การศึกษาฤดูร้อน ให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอบุมัติ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและ
คุณภาพ การศึกษา 

(ค) ส าหรับนักศึกษาไม่เดีมเวลา การลงทะเบียนให้เป็นไปตามประกาศชองมหาวิทยาลัย (๗) 
การลงทะเบียนการศึกษาบอกระบบให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย (๘) การลงทะเบียนการศึกษา
ตามอัธยาลัยให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย (๙) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนปริญญาตรีมากกว่า ๑ 
สาขาวิชา หรือได้รับอนุญาตให้ศึกษาได้ มากกว่า ๑ ปริญญาในคราวเดียวกันได้โดยให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

(๑๐) การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไช ให้ถือว่าการลงทะเบียนบั้นเป็นโมฆะ และรายวิชาหรือขุดวิชาที่ 
ลงทะเบียนผิดเง่ือนไชบั้นให้1ด้รับอักษร พ 

(๑๑) กรณีที่มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมีข้อตกลงเฉพาะราย 
อธิการบดีอาจพิจารณาอบุม้ติ ให้นั กศึกษาลงทะเบี ยนเรียนรายวิชาหรือ ขุดวิชา ที่ เปี ดสอบใน
สถาบันอุดมศึกษา อื่นแทบการลงทะเบียนในมหาวิทยาลัย โดยช าระค่าธรรมเนียมตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับ จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได ้

(๑๒) การเพ่ิม - ถอนรายวิชาหรือขุดวิชา ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย (๑๓) นักศึกษาอาจขอ
ลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษากับรายวิชาหรือขุดวิชาใด ๆ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ได้ หากผู้สอนและคณบดีที่รายวิชา
หรือขุดวิชาบั้นลังกัดอยู่อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร โดยขอคิดผลการศกึษาใต้ ๓ ประการ 

(ก) คิดผลการศึกษารายวิชาหรือขุดวิชาเป็น A, A-, B+, B, B-, C+, c, C-, D+, D, D- และ F 
ในกรณีนี้ให้น าหน่วยกิตของรายวิชาหรือขุดวิชามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 

(ข) คิดผลการศึกษารายวิชาหรือขุดวิชาเป็น ร, บ ในกรณีที่นักศึกษา สอบได้ผลการศึกษา บ 
นักศึกษาไม่ต้องเรียนช ้า 

(ค) การให้ผลการศึกษาเป็น V 
(๑) รายวิชาหรอืขุดวิชาที่ลงทะเบียนแบบ V ได้ต้องไม่มีการปฏิบัติ 

(๒) รายวิชาหรอืชุดวิชาที่ลงทะเบียนแบ■บ V จะน่าไปเป็นวิชาบ’ีงคับก่อน 
(Prerequisite) ของรายวิชาหรือชุดวิชาต่อเนื่องไมได้ 

(๓) มหาวิทยาลัยจะไม่นับหนว่ยกิตในการลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาแบบ V แต่จะลง 
ในโบรายงาบผลการศึกษาเป็นอก'ษร V เมือ่ผู้สอนตรวจสอบเห็นว่ามีเวลาเรียบเพียงพอ 

(๔) นักศึกษาไม่จ าเป็นต้องสอบ หรือท ากิจกรรมในรายวิชาหรือชุดวิชาที่ลงทะเบียนแบบ V 
(๔) นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาภาษาต่างประเทศ แบบ V ไมใต้ 

หมวด ๔ 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 

ข้อ ๑๖ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
(๑) มหาวิทยาลัยจ ดให้มีการวัด่ผลการศึกษาของรายวิชาหรือชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนภาค 

การศึกษาละไม่น้อยกว่าหนื่งครั้งเมื่อท าการวัดผลรายวิชาหรือชุดวิชาใดครั้งสุดท้ายแล้ว ให้ถือว่าการเรียนการ 
สอนบั้นสินสุดลง 

(๒) นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียบตาม 
แผนการจัดการเรียนการสอบที่ก าหนดชองรายวิชาหรือชุดวชาบั้น จ งจะมีสิทธี้ไต้รับการวัดและการประเมินผล 
ในรายวิชาหรือชุดวิชาบั้น ทั้งนี้เว้นแต่อาจารย์ผู้สอนจะพิจารณาให้สิทฐี้บั้น 
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ผู้ไม่มีสิทธิ้ไต้รับการประเมินผลเนื่องจากขาดคุณสมบีติตามวรรคแรกจะใต้รับระดับคะแนน F หรือ 
อักษร บ 

(๓) มหาวิทยาลัยใช้ระบบระดับคะแนนและค่าระดับคะแนนในการวัดและประเมินผลโดยแบ่ง 
ระดับคะแนนเป็นอักษรแสดงผลการศึกษา ๑๒ ระดับ เว้นแต่รายวิชาหรือชุดวิชาที่ก าหนดให้วัดและ 
ประเมินผลด้วยอักษร ร หรือ บ เป็นระดับคะแนน ดังน้ี 

 
(๔) ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดให้การประ!,มินผลในรายวิชาหรือชุดวิชาใดไม่มีระดับคะแนนหรือ 

นักศึกษาร้องขอต่อมหาวิทยาลัยก่อนลงทะเบียนไนรายวิขาหรือชุดวิ*ชาใด ๆ ตามข้อ ๑๔ (๑๓) ให้
มหาวิทยาลัย ประเมินผลโดยไม่มีระดับคะแนน ให้แสดงผลการศึกษารายวิชาหรือชุดวิชานั้นด้วยอักษร ดังนี้ 
อักษร ผลการศึกษา 

ร ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
บ ผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 

สอบไม่ผ่าน 
(๔) การแสดงผลการศึกษาในรายวิชาหรือชุดวิชาที่มิได้ประเมินผลการศึกษา หรือไม่มีการ 

ประเมินผล ให้แสดงด้วยตัวอักษร ดังนี้ 
อักษร ผลการศึกษา 

I ไม1สมชุ)รณ์ (Incomplete) 
V ลงทะเบียนในฐานะผู้เข้าร่วมฟัง (Visiting) 
พ ถอนรายวิชาหรือชุดวิชา (Withdrawn) 
P การเรียนการสอนยังไม่สินสุด (เท progress) 

(๖) อักษร I เป็นลัญลักษณ์แสดงว่าการวัดประเมินผลรายวิชาหรือชุดวิชานั้นยังไม'สมชุ)รณีการให้ 
อักษร I ในรายวิชาหรือชุดวิชาใดกระท าได้ในกรณ ี

(ก) นักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการวัดผลในรายวิชาหรือชุดวิชานั้นได้ด้วยเหตุสุดวิสัยโดยมี 
หลักฐานแสดง 

ระดับคะแนนตัวอักษร ผลการศึกษา ค่าระดับคะแนน 
A ดียอดเยี่ยม ๔ 
A- ดีเยี่ยม ๓.๗๔ 
B+ ดีมาก ๓.๔๐ 
B ดี ๓.๐๐ 
B- ค่อนข้างดี ๒.๗๔ 
c+ ปานกลางค่อนข้างดี ๒.๔๐ 
c ปานกลาง ๒.๐๐ 
c- ปานกลางค่อนข้างอ่อน ๑.๗๔ 
D+ ค่อนข้างอ่อน ๑.๔๐ 
D อ่อน ๑.๐๐ 
D- อ่อนมาก ๐.๗๔ 
F ตก ๐ 
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(ข) อาจารย์ผู้สอน และ/หรือหัวหน้าสาขาวิชาที่สอนในรายวิชาหรือชุดวิชาใดเห็นควรรอผล 
การศึกษาที่เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลในรายวิชาหรือชุดวิชานั้น 

นักศึกษาจะต้องด าเนินการเพื่อแก้อักษร I เป็นค'าระดับคะแนน หรืออักษร ร หรือ บ ก่อนสอบ 
ปลายภาคของภาคการศึกษาปกติถัดไปอย่างน้อยสองสัปดาห์ หากพ้นก าหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยน 
อักษร I เป็นระดับคะแนน F หรืออักษร บ 

(๗) อักษร P เป็นสัญลักษณ์แสดงว่ารายวิชาหรือชุดวิชานั้นยังไม่มีการวัดผลประเมินผลในภาคเรียน 
ที่ลงทะเบียนยังมีการเรียนการสอนต่อเนื่องอยู่ ให็ใช้เฉพาะบางรายวิชาหรือชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

อักษร P จะถูกเปลี่ยนเมื่อไต้รับการวัดผลแล้ว ทั้งนี้ไม่เกินวันสุดท้ายของก าหนดการสอบปลายภาค 
ประจ าภาคการศึกษา ภายใน ๒ ภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นก าหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร P 
เป็น ระดับคะแนน F หรืออักษร บ 

(๘) อักษร พ เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า 
(ก) นักศกึษาได้ยกเลิกรายวิชาหรือชุดวิชาที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขก าหนดเวลา 
(ข) การลงทะเบียนผิดเง่ือนไขเป็นโมฆะ 
(ค) การเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโดยดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน ในกรณีของการลงทะเบียน 

เรียนรายวิชาหรือชุดวิชาแบบร่วมฟัง 
(ง) นักศึกษาถกูสั่งพักการศึกษาหรือถูกให้ออก หรือถูกไลอ่อก ในภาคการศึกษานัน 
(จ) นักศึกษาลาออกก่อนวับเริ่มสอบปลายภาคของภาคการศึกษานั้น 

๙ 

(๙) รายว ซาหรือชุดวิชามีผลประเมินเป็นอัก■ษร ร, บ, I, P, V, และ พ จะไม่ถูกน ามาค านวณหา 
ระดับคะแนนสะสมเอลี่ย 

(๑๐) การนับหน่วยทิตสะสมเพื่อส าเร็จการศึก’ษาตามหลักสูตร 
(ก) รายวิชาหรือชุดวิชาที่นักศึก ,ษาได้ระดับคะแนน A, A-, B+, B, B-, C+, c, C-,D+, D, D-, 

และอักษร ร จึงจะนับหน่วยทิตของรายวิชาหรือชุดวิชานั้นเป็นหน่วยทิตสะสม โดยไม่รวมรายวิชาหรือชุดวิชา
ที่ ต้องเรียนเพื่มเติมเพื่อปรับความรู้ตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ 

(ช) รายวิชาหรือชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนมากกว่าหนึ่งครั้งให้นับหน่วยทิตสะสมได้เพียง 
ครั้งเดียว และให้นับเฉพาะครั้งสุดท้าย ยกเว้นรายวิชาหรือชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ลงทะเบียนช ้าได้ 
และนักศึกษาลงทะเบียนมากกว่า ๑ ครั้งให้นับหน่วยทิตสะสมได้ทุกครั้ง 

(ค) นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาที่เทียบเท่ากันให้นับหน่วยทิตสะสมเฉพาะ 
รายวิชาหนึ่งรายวิชาใดหรือชุดวิชาหนึ่งชุดวิชาใดเท่านั้น 

(๑๑) มหาวิทยาลัยจะค านวณค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยจากหน่วยทิตประจ า ภาคการศึกษาและ 
ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยชองรายวิชาหรือชุดวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน และมีการวัดผลเป็น 
ระดับคะแนน 

(๑๒) ถ้านักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนในรายวิชาหรือชุดวิชาใดไม่เป็นไปตามเงื่อนไฃที่แต่ละ 
หลักสูตรสาขาวิชาก าหนดไว้ นักศึกษาจะต้องเริ่มลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชานั้นช ้าอีกจนได้ระดับคะแนน 
เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด 

(๑๓) นักศึกษาที่ได้รับอนุมิติจากมหาวิทยาลัยให้ไปศึกษาในสกาบันอุดมศึกษาอื่นเป็นการชั่วคราว 
อาจฃอโอนหน่วยทิตและผลการเรียนมาประเมินร่วมกับผลการเรียนในมหาวิทยาลัย 

รายวิชาหรือชุดวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นนั้นจะต้องมีจ านวนหน่วย 
ทิต จ านวนชั่วโมงทฤษฎีและปฏิบัติเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัย ทั้งใน่เรื่องคุณภาพและมาตรฐาน หากไม,เป็นไป 
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ตามนี๋ให้อยู่ในดุลยพีนิจของสาขาวิชาและ/หรือภาควิชา และคณะที่นักศึกษาสังกัด (๑๔) การหาค่าระดับ
คะแนนสะสมเฉลี่ย 

ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษา และค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย คดิเป็นเลข 
ทศนิยมสองต าแหน่งไม่บีดเศษ รายวิชาหรือชุดวิชาที่ผลการศึกษาเป็น I ไม่น่าหน่วยทิตมารวมหารเฉลี่ย การ 
ค านวณหาค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย ให้น่าเอาผลคูณของจ านวนหน่วยทิตกับค่าระดับคะแนนชองทุกรายวิชา 
หรือชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนรวมกันแล้วหารด้วยผลบวกของจ านวนหน่วยทิตของรายวิชาหรือชุดพิา (๑๔) การ
เรียนช ้า 

(ก) รายวิชาหรือชุดวิชาที่ได้รับระดับคะแนน อ นักศึกษาอาจขอเรียนรายวิชาหรือชุดวิชานันช า 
ได้ เมื่อได้รับอนุนัติจากคณบดีที่อ านวยการสอนรายวิชาหรือชุดวิชานั้น 

(ช) รายวิชาหรือชุดวิชาที่ได้รับระดับคะแนน F หรือผลการศึกษาที่ไม่พอใจ (บ) ชื่งเป็นรายวิชา 
หรือชุดวิชาบังคับในหลักสูตร ต้องเรียนซ ้าในรายวิชาหรือชุดวิชานั้นจนกว่าจะสอบผ่าน 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเรียนวิชาอื่นแทน จะต้อง'ได้'รับอนุมิติจากคณบดีที่อ านวยการสอบ 
รายวิชาหรือชุดวิชานั้น 

๑0 

(๑๖) นักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตรแล้ว มีค่าระลับคะแบนสะสมเฉลี่ยไม่ถึง ๒.00 อาจขอ เรียน
ซ ้ารายวิชาหรือชุดวชิาที่ได้รับผลการเรียนระดับคะแนน D หรือเลือกเรยีนรายวิชาหรือชุดวิชาต่าง สาชาวิชา 
หรือต่างคณะซี่งไม่เคยเรียบมาก่อนได้ ใบกรณีที่เรียนรายวิชาหรือชุดวิชาต่างคณะ จะต้องได้รับ อนุมัติจาก
คณบดีที่อ านวยการสอนรายวิชาหรือชุดวิชาบั้นก่อน (๑๗) การอนุมัติผลและการรายงานผลการดีก'ษา 

(ก) คณบดีเป็นผู้อนุมัติผลการวัดผลประเมินผลทุกภาคการศึกษาปกติชองนักดีกษาภายในคณะ 
โดยความเห์นชอบชองคณะกรรมการประจ าคณะ 

(ช) ให้คณะรายงานผลการอนุมัติผลการศึกษาชองนักศึกษาภายในคณะให้สภาวิชาการทราบ 
ทุกภาคการศึกษาปกติ 

หมวด ๔ 
การลา การย้ายสาขาวิชา และการ'พันสภาพ 

ข้อ ๑๗ การลา 
(๑) การลาไม่เข้าชั้นเรียน นักศึกษาที่มีกิจจ าเป็น หรือป่วยไม่สามารถเข้าชั้นเรียนในชั้วโมงเรียนได้ 

จะต้องยื่นใบลาต่ออาจารย์ผู้สอน แต่ถ้าลาติดต่อกันต้ังแต่ ๗ วันขึ้นไป ให้ยื่นใบลาตามแบบที่คณะก าหนดผ่าน 
อาจารย์ที่ปรึกษา แล้วน าไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน (๒) การลาพักการศึกษา 

(ก) นักศึกษาจะขอลาพักการศึกษาได้ ในกรณีต่อไปบี้ 
(๑) ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร 
(๒) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศกึษาระหว่างประเทศ หรือทนุอื่นใด ชี่งมหาวิทยาลัย 

เห็นสมควรสนบัสบุน 
(๓) เจ็บ ป่วย หรือประสบอุ'บติเหตุ 
(๔) ไม่ได้ลงทะเบียนรายวิชา หรือชุดวิชาเรียน หรือลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ หรือถอนทกุ 

รายวิชาหรือทุกชุดวิชา ที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่ได้รับอักษร พ (๔) เหตผุลอื่นๆ ที่คณะเห็นสมควร 
รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักจะไม่ปรากฏในทะเบียนผล 

การศึกษา 
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(ช) การลาพักการศึกษา นักศึกษาใหม่ไม่มีสิทธิ้ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาแรกเว้นแต่ 
ได้รับอนุมัติจากอธิการบด ี

(ค) นักศึกษาที่มีความประสงค์จะลาพักการศึกษา ต้องยื่นใบลาตามแบบชองมหาวิทยาลัย 
พร้อมด้วยหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรีกษา หัวหน้าสาขาวิชาและ/หรือภาควิจ'' ถึงคณบดี 
เพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแจ้งมหาวิทยาลัยทราบ 

ส าหรับนักศึกษาปริญญาที่สอง และ/หรือนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ ๒๐ ปีขึนไปสามารถลาพัก 
การศึกษาได้โดยไม่ด้องมีหนังสือยิบยอมจากผู้ปกครอง 

(ง) นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา หรือถูกลังพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหริอ 
มากกว่า ต้องช าระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกต ิ

(5)<ร) - 

(จ) การลาพักการศึกษาไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ขยายระยะเวลาศึกษา (๓) การลาออก 
นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกให้ยืนใบลา พร้อมหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองผ่าน อาจารย์ที่ปรึกษาถึงคณบดี 
เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยอนุมด ข้อ ๑๘ การยา้ยสาขาวิชา 

(๑) การย้ายภายในคณะ ให้ปฏินัติตามหลักเกณฑ์และ/หรือเง่ือนไขตามประกาศของคณะ (๒) การ
ย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นให้เป็นไปตามเงื่อนไขในประกาศของมหาวิทยาลัย (๓) การย้ายสาขาวิชาทั้งภายในคณะ
และ/หรือต่างคณะจะกระท าได้เพียงครั้งเดียว (๔) รายวิชาหรือชุดวิชาที่ได้เรียนแล้วทั้งหมดให้โอนผลการเรียน
ทุกรายวิชาหรือชุดวิชาและน ามา ค านวณค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาใหม่ด้วย 

(๕) นักศึกษาทีโ่ด้ย้ายสาขาวิชาแล้ว ต้องด าเนินการโอนผลการเรียบรายวิชาหรือชุดวิชาที่เด้เรียน (๖) 
การย้ายสาขาวิชาทั้งใบคณะและต่างคณะจะสมนุรณ์เมื่อไดช้ าระค่าธรรมเนียมการมอบตัวเข้า เป็นนักศึกษาใหม่
และได้รับรหัสนักศึกษาใหมแ่ล้ว 

นักศึกษาที่ไม่ได้รับการพีจารณาให้ย้ายสาขาวิชาที่ฃอย้ายจะลงทะเบียนตามเงื่อนไขของสาชา วิชาเอก
นั้นเพ่ือน ามาอ้างเป็นเหตุผลใบการขอย้ายเข้าลังกัดสาขาวิชานั้นๆ ภายหลังมิได้ ข้อ ๑๙ สาเหตุในการพันสภาพ
นักศึกษา นักศกึษาจะพันสภาพนักศึกษาโดยเหตุดังต่อไปนี้ (๑) ตาย 

(๒) ลาออก และได้รับอนุมิตจากมหาวิทยาลัยแล้ว (๓) โอนไปเป็นนกัศกึษาสถาบันการศกึษาอ่ืน 
(๔) ไม่มาลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และมิได้ลาพักการศึกษาภายใน 

๓0 วัน นับจากวันเปีดภาคการศึกษาปกต ิ
อธิการบดีอาจอนุมิติให้นักศึกษาที่พันสภาพกลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ได้เมื่อมีเหตุผลอันสมควร 

โดยช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษาและค่าธรรมเนียมการขอคืนสภาพนักศึกษาแต่ต้องขอคืบ 
สภาพนักศึกษาภายใน ๒ ปี นับจากวันที่นักศึกษาพันสภาพนักศึกษา 

(๕) ถูกลบซื่อออกจากการเป็นนักศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินัยนักศึกษา (๖) ได้รับอนุ
มิติให้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
(ฅI) ต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้ 

กระท าโดยประมาท 
(๘) การพันสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดผล 

(ก) นักศกึษาภาคปกติจะพับสภาพการเป็นนักศึกษาโดยเหตุดังต่อไปน้ี 
(๑) ผลการประเมินผลการศกึษาได้ค่าระดับคะแบบสะสมเฉลี่ย ต ่ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาค 

การศึกษาปกติที่สอง นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา 
(๒) ผลการประเมินผลการศกึษา ได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยต ่ากว่า ๑.๘0 เมือสินภาค 

การศึกษาปกติที่ ๔ ที่ ๖ ที ่๘ ที่ ๑๐ ที ่๑๒ ที่ ๑๔ และที่ ๑๖ นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา 
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(๓) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร แต่มีค่าระดับคะแนนสะสมเฉลยต ากว่า ๑.๘
0 

(๔) ใช้เวลาศึกษา๓น ๑๖ ภาคการศึกษาปกติกรณีเรียนหลักสูตร ๔ ปี เกิน ๒0 ภาค 
การศึกษาปกติกรณีเรียนหลักสูตร ๕ ปี และเกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติกรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) 

(ข) นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาโดยเหตุต่อไปน้ี 
(๑) ผลการประเมินผลการศึกษาได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย ตรกว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาค 

การศึกษาที่ ๓ นับต้ังแต่เริ่มเช้าศึกษา 
(๒) ผลการประเมินผลการศึกษา ได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยตรกว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาค 

การศึกษาที่ ๖ ที่ ๙ ที่ ๑๒ ที่ ๑๔ ที่ ๑๘ ที่ ๒๑ และที่ ๒๔ นับต้ังแต่เริม่เช้าศึกษา 
(๓) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร แต่ยังมีค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยตรกว่า 

๑.๘0 
(๔) ใช้เวลาศึกษาเกิน ๒๔ ภาคการศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร ๔ ปี เกิน ๑๒ ภาคการศึกษา 

กรณีเรียนหลักสตูรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) 
(๙) ใช้หลักฐานปลอม หรือแจ้งความเท็จ หรือปกปิดความจริงใบการพิจารณารับเช้าเป็นนักศึกษา 

ช้อ ๒๐ นักศึกษาที่ลงทะเบียนครบตามหลกัสูตรแล้ว แต่ได้รับค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยต ่ากว่า ๒.๐๐ จะ
ได้รับอบุญาตให้ลงเรียนรายวิชาหรือชุดวิขาเพิ่มเติมต่อไป ล้าค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยตรกว่า ๒.๐๐ ให้
นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ข้อ ๒๑ การพ้นสภาพนักศึกษา 

(๑) กรณีนักศึกษาภาคปกติ ให้งาบทะเบียนและวัดผลหรือหน่วยงานที่เรียกซื่ออย่างอื่นที่ท าหน้าที่ 
ในลักษณะเดียวกันตรวจสอบและประกาศรายซื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพนักศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในช้อนังดับนี้ 
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาของภาคการศึกษาปกติ  ผลการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้น าไปรวมกับผล 
การศึกษาในภาคการศึกษาปกติกัดไปที่นักศึกษาลงทะเบียน ยกเว้นผู้ที่จบการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน 

(๒) กรณีนักศึกษาภาคพิเศษ ให้งานทะเบียนและวัดผลหรือหน่วยงานที่เรียกซื่ออย่างอื่บที่ท าหน้าที่ 
ในลักษณะเดียวกันตรวจสอบและประกาศรายซื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพนักศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาทุกภาค 

หมวด ๖ 
การเสนอให้ส าเร็จการศึกษา 

ข้อ ๒๒ การขอส าเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด ด าเนินการขอ
ส าเร็จการศึกษาตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๒๓ ระยะเวลาส าเร็จการศึกษา นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีระยะเวลาศึกษา ดังนี (๑) หลักสูตร
ปริญญาตรี (๔ ปี) ส าเร็จการศึกษาไต้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการศึกษา ภาคปกติ ไม่ก่อน ๙ 
ภาคการศึกษาส าหรับการศึกษาภาคพิเศษที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน ®'๔ ภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
(๒) หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ส าเร็จการศึกษาไต้ไม,ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการศึกษา ภาคปกติ 
ไม่ก่อน ๑๒ ภาคการศึกษาส าหรับการศึกษาภาคพิเศษที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน ®๓1 ภาค
การศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

๑๓ 
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(๓) หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษาปกติส าหรับ 
การศึกษาภาคปกติ ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษา ส าหรับการศึกษาภาคพิเศษที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ 
ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

(๔) หลักสูตรปริญญาตรี ชื่งมีลักษณะแตกต่างจาก (๑) (๒) และ (๓) ให้มหาวิทยาลัยท าเป็น 
ประกาศเกี่ยวกับเวลาส าเร็จการศึกษา และต้องมีระยะเวลาศึกษาตามลักษณะของการศึกษาปริญญา'นั้น 

ข้อ ๒๔ เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีต้องมีคุณสมบัติ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) สอบได้ในรายวิชาหรือชุดวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร ทั้งในรายวิชาหรือชุดวิชาและเงื่อนไขที่ 
ก าหนดชองสาขาวิชานั้น 

(๒) ได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรและค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยในวิชาเอกไมตา 
กว่า ๒.00 และไม่มีรายวิชาหรอืชุดวิชาใดไต้ค่าระดับคะแนนเป็น I หรือ P 

(๓) ไม่มีค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือเงินอื่นๆ ที่ค้างช าระตามที่มหาวิทยาลยัเรียกเก็บ (๔) เป็นผู้มีความ
ชื่อสัตย์ มีศึลธรรม คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และมจีิตสาธารณะ โดยมี คะแนนความประพฤติไม่ตรกว่า
ร้อยละ ๘0 และความประพฤติดีอนัเป็นเกียรติและศึกด้ีของนักศึกษา ตาม หลกัเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด
โดยท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

(๔) ผ่านเกณฑ์การวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสารสบเทศตามประกาศ 
มหาวิทยาลัย 

(๖) มีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๒๔ ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามข้อ ๒๔ จะไต้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติ 

เพิ่มเติมดังน้ี 
(๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาปกติชองหลักสูตรนั้น ทั้งนี้ 

ไม่นับภาคการศึกษาที่ไต้รับอนุมัติให้ยกเว้นลาพักการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยความ เห็บ
ชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 

(๒) ไม,เคยมีรายวิชาหรือชุดวิชาใดไต้รับระดับคะแนนต ่ากว่า C หรือ ๒.00 หรือเทียบเทา่ (๓) เป็นมี
ผู้มีความชื่อสัตย์ มีศึลธรรม คณุธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และมีจิตสาธารณะ โดยมี คะแนนความประพฤติ
ไม่ตรกว่าร้อยละ ๙0 และความประพฤติดีอันเป็นเกียรติและศักด้ีของนักศึกษา ตาม หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดโดยท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

(๔) นักศึกษาที่มีการเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตรายวิชาหรือชุดวิชาจากสลาบันอุดมศึก'พาอื่นไม่มี 
สิทธิได้รับเกียรตินิยม 

(๔) นักศึกษาผู้ที่จะไต้ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนื่งต้องไต้ค่าระดับคะแนนสะสมเอสีอตังแด่ 
๓.๗๔ ขึ้นไป 

(๖) นักศึกษาที่จะไต้'ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองต้องใต้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลยดังแด่ ๓.๔0 
ขึ้นไป 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สามารถรับปริญญาตรีเกียรตินิยมไต้ถ้ามีคุล■เสมบัติตามเกเพ่' 
การให้ผู้ส าเร็จการศึกษาไต้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมครบถ้วนทั้งสองตอน คือ เมื่อศึกษาระดับอนุปริญญา'ดรีอ 
เทียบเท่า และเมื่อศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 

ข้อ ๒๖ การให้ปริญญาตรีและปริญญาตรีเกียรตินิยม คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ประจ าคณะ เป็นผู้เสนอชื่อนักศึกษาในสังกัดที่มีคุณสมนิติครบถ้วนตามข้อ ๒๔ และข้อ ๒๔ ชื่งสมควร'โต้'รับ 
ปริญญาตรีและปริญญาตรีเกียรตินิยมขอความเห็นชอบต่อสภาวิชาทารเพื่อน าเสนอขออนุมัติต่อสภา 
มหาวิทยาลัย 

หมวด ๗ 



 

    
 

164 

 

การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรีเข้าลุ่การศึกษาในระบบ ข้อ 

๒๗ คุณสมนิตขิองผู้มีสิทธิ้ขอเทียบโอนผลการเรียน 
(๑) ผู้ฃอเทียบโอบผลการเรียบต้องมีคุณสมนิติตามข้อ ๖ คุณสมนิติและเงื่อนไขการรับเข้าเป็น 

นักศึกษา 
(๒) ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนต้องเป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาชองสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

หรือเทียบเท่าในหลักสูตรทส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงาบของรัฐที่มีอ านาจตาม 
กฎหมายรับทราบหรือรับรอง 

(๓) มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยอาจกาหนดคุณสมนิติอื่นๆ ของผู้ขอเทียบ 
โอนผลการเรียนเพิ่มเติมกีใด ้

ข้อ ๒๘ หลักเกณฑ์การเทียบความรู้และโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบ (๑) เป็นรายวิชา
หรือชุดวิชาหรือกลุ่มรายวิชาหรือกลุ่มชุดวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับทราบหรือรับรอง รายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้โอน
หน่วยกิต ให้บันทึกผลการเรยีนเป็น ร 

(๒) เป็นรายวิชาหรือชุดวิชาหรือกลุ่มรายวิชาหรือกลุ่มชุดวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า 
สามในสี่ของรายวิชาหรือชุดวิชาหรือกลุ่มรายวิชาหรือกลุ่มชุดวิชาที่ขอเทียบ 

(๓) เป็นรายวิชาหรือชุดวิชาหรือกลุ่มรายวิชาหรือกลุ่มชุดวิชาที่สอบไล่ได้ไมตากว่าระดับคะแนน C 
หรือ ค่าระดับคะแนน ๒.๐0 หรือเทียบเท่า 

(๔) นักศึกษาจะเทียบรายวิชาหรือชุดวิชา หรือกลุ่มรายวิชาหรือกลุ่มชุดวิชาและโอนหน่วยกิตได้ไม่ 
เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 

(๔) รายวิชาหรือชุดวิชา กลุ่มรายวิชาหรือกลุ่มชุดวิชาที่เทียบโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นจะไม่ 
น ามาค านวณค่าระดับคะแนนสะสมเอสี่ย 

(๖) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๑ ปีการศึกษา (๗) ในกรณีที่
มหาวิทยาลัยเป็ดหลักสูตรใหม่ มหาวิทยาลยัจะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกิน กว่าฃั้นปีและภาค
การศึกษาที่ไต้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตร ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 

ข้อ ๒๙ หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระนบหวือ การศึกษา'ใน
ระบบ'ซี่ง'ไม่มีองค์กร,ของรัฐรับทราบหรือรับรองและ/หรือการศึกษา1ตามอัธยาศัยเข้าสู่'การศึก,ษาใน ระบบ 

(๑) การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชาหรือชุดวิชา กลุ่มรายวิชาหรือ กลุ่มชุดวิชา ตามหลักสูตร 
และระดับการศึกษาที่เป็ดสอนในมหาวิทยาลัย 

(๒) วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรู้ในแต่ละรายวิชาหรือชุดวิชา กลุ่มรายวิชาหรือกลุ่มชุด 
วิชา และเกณฑ์การตัดสินชองการประเมินแต่ละวิธีให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบชอง 
สภามหาวิทยาลัย 

(๓) ผลการประเมินจะต้องเทียบไต้ไม่ต ่ากว่าระดับคะแนน C หรือค่าระดับคะแนน ๒.0๐ หรือ 
เทียบเท่า จึงจะให้จ านวนหน่วยกิตฃองรายวิชาหรือชุดวิชา กลุ่มรายวิชาหรือกลุ่มชุดวิชานั้น แต่จะไมให้ระดับ 
คะแนนและไมน่ ามาคิดค่าระดับคะแนนผลการเรียนหรือค าบวณค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย (๔) การบันทึกผล
การเรียนให้บันทีกตามวิธีการประเมิน 

(๔) การเทียบรายวิชาหรือชุดวิชา กลุ่มรายวิชาหรือกลุ่มชุดวิชา จากการศึกษาบอกระบบหรือ 
การศึกษาในระบบชี่งไม่มีองค์กรของรัฐรับทราบหรือรับรอง และ/หรือการศึกษาตามอัธยาตัยให้หน่วยทิตไต้ไม่ 
เกินสามในลี่ชองจ านวนหน่วยทิต รวมชองหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ฃอเทียบ 

(๖) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๑ ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตร 
ปริญญาตร ี



 

    
 

165 

 

หมวด ๘ 
การจัดการศึกษาที่ศูบย่ให้การศึกษา 

ข้อ ๓o มหาวทิยาลัยอาจจัดการศึกษา ณ ศูนย์ไห้การศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยไต้ โดยจัดท า เป็น
โครงการ และให้แสดงข้อมลู ความต้องการ ตักยภาพ วิธีการจัดการศึกษา สาขาที่เปิดสอนและการบริหาร 
จัดการโครงการ ให้จัดท0าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยโดยความเห็บชอบของสภามหาวิทยาลัย ข้อ ๓๑ ให้
มหาวิทยาลัยสนับสนุนศูนย์ให้การศึกษา ตังต่อไปนี้ (๑) การประซาสัมพันธ์ศูนย์ให้การศึกษา 

(๒) พัฒนาโสตทัศนูปกรณ์ ลี่อการเรียนการสอน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เครือข่าย 
ระยะใกล้ ระยะไกล ให้มีมาตรฐานและเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 

(๓) การให้บริการผ่านส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เครือข่ายข้อมูล ศูนย์การ 
เรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา เพื่อค้นคว้า หาความรู้ด้วยตนเองและอาจจะ 
จัดการเรียบการสอนแบบระบบชุดวิชา หรือระบบการศึกษาทางไกลก็ไค้ 

ข้อ ๓๒ ศูนย์ให้การศึกษาอาจจัดการศึกษาในระบบทั้งในภาคปกติและภาคพีเศษ ข้อ ๓๓ การ
บริหารศูนย์ให้การศึกษา ให้มีคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการบริหาร ประจ าศูนย์ให้การศึกษา 

(ก) คณะกรรมการอ านวยการ จ านวน ๑๑ คน ประกอบด้วย (๑) อธิการบดี
เป็นประธานกรรมการ (๒) รองอธิการบดี ตัดเลือกกันเอง จ านวน ๓ คน 
เป็นกรรมการ (๓) คณบดี คัดเลือกกันเอง จ านวน ๓ คน เป็นกรรมการ (๔) 
หัวหน้าศูนย์ใหก้ารศึกษา คัดเลือกกันเอง จ านวน ๒ คน เปน็กรรมการ (๔) 
ผู้อ านวยการกองคลัง เป็นกรรมการ (๖) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

๑๖ 

(ข) คณะกรรมการบริหารประจ าศูนย์การศึกษา ประกอบด้วย ประธานศูนย์ให้การศึกษา เป็น 
ประธานกรรมการ และให้อธิการบดีแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการบริหารงาน และเลขาบุการในแต่ 
ละแห่งตามความเหมาะสม จ าบวบไม่เกิน ๖ คน 

ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคลตามวรรคแรก โดยออกเป็นค าสั่งมหาวิทยาลัยตามค าแนะน าของ 
ประธานศูนย์ให้การศึกษา 

ประธานศูนย์ไห้การศึกษา หรือประธานจัดการศึกษา อาจเสนอให้อธิการบดีแต่งตั้ งบุคคลผู้ท า 
หน้าที่รองประธานศูนย์ให้การศึกษา หรือไม่กิได้ และให้อธิการบดีแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ เท่าที่ 
จ าเป็น โดยออกเป็นค าสั่งมหาวิทยาลัยของแต่ละศูนย์ ให้การศึกษา 

คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการบริหารประจ าศูนย์ไห้การศึกษา มีวาระการด ารง ด า
แหบ่งสองปี ใบกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้เลือกกรรมการใหม่ด ารงต าแหน่งแทน เพียง
เท่ากับวาระที่ เหลืออยู่ของผู้ชี่งตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าหกสิบวับจะไม่ 
ด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนกิได้ 

ข้อ ๓๔ ให้คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ดังนี ้
(๑) วางนโยบายและแผนงานการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย (๒) ควบคุม ดูแล
การด าเนินการของคณะกรรมการบริหารประจ าศูนย์ให้การศึกษา (๓) ให้ค าปรึกษา สนับสบุนแนว
ทางการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหารประจ าศูนย์ให ้

การศึกษา 
(๔) ควบคุมมาตรฐานทางวิซาการ 
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(๔) อบุม้ติวงเงินงบประมาณที่ใข้ในการบริหารการศึกษาของศูนย์ให้การศึกษา 
(๖) อบุม้ติผลการศึกษา 
(๗) แต่งต้ังอนุกรรมการ หรือคณะท างาน เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นใบเรื่องหบี่งเรื่องใดหรือ 

มอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนี้งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการ ข้อ ๓๔ ให้
คณะกรรมการบริหารประจ าศูนย์ให้การศึกษา มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) บริหารงานการจัดการศึกษาของศูนย์ให้
การศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ใด้รับ อบุมัติ'จากคณะกรรมการอ านวยการ 

(๒) บริหารงานวิชาการของศูนย์ให้การศึกษา การจัดการวัดผล ประเมินผล ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
วิชาการ 

(๓) เสนอรายงาบผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการอ านวยการเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยเมื่อ 
สิ้นสุดปีการศึกษา 

ข้อ ๓๖ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษ วิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิที่ท าหน้าที 
สอน บรรยาย ผีเกอบรม และนิเทศการปฏิบัติงานนักศึกษาของศูนย์ให้การศึกษา แต่ละแห่งตามมาตรฐาน
และ ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนด 

ข้อ ๓๗ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการในสิ่งต่อไปนี ้
(๑) พัฒนาโสตทัศนูปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์เครือข่าย 

ระยะใกล้ระยะไกล ให้มีมาตรฐานและเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 
(๒) การให้บรกิารผ่านส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เครือข่ายข้อมูล ศูนย์การ 

เรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งอ านวยความสะดวกแก่นักสีกษา เพื่อคน้คว้าหาความรู้ 

ประกาศ ณ วับที่ ๖๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(นายกร ทัพพะรังสี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ 
 ระดับปรญิญาตร ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
คณะครุศาสตร ์

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
           (ภาษาอังกฤษ)  Bachelor of Education Program in Early Childhood Education 

2.  ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ครุศาสตรบัณฑิต  (การศึกษาปฐมวัย) 

          (ภาษาอังกฤษ)  Bachelor of Education (Early Childhood Education) 
 

     อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย)  ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
        (ภาษาอังกฤษ)  B.Ed. (Early Childhood Education) 

 
     หลักเกณฑ์ในการเรียกช่ือปริญญา 
                       เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ชื่อ..........................................................พ.ศ. ……… 

   เป็นไปตามเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญาของ กกอ. 
                       ไม่เป็นไปตามเกณฑ์แต่ได้รบัความเห็นชอบให้ใช้ชื่อปริญญานี้จาก กกอ. เมื่อ............. 

3.  สถานสภาพของหลักสูตร 
                       หลักสูตรใหม ่     ก าหนดเปิดสอน เดือน.............................พ.ศ. ....................... 
                       หลักสูตรปรบัปรุง     ก าหนดเปิดสอน เดือน  สิงหาคม พ.ศ.2560 
                       ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

        หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555                                        
                        เริม่ใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา ………………………………………………….. 
                        ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา............................................................. 

4.  การพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 
   ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์  

ในการประชุมครั้งที่   1 / 2559   เมื่อวันที่  14  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2559  
   ไดร้ับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการ ในการประชุมวาระพิเศษครั้งที่ 2 / 2559       
  เมื่อวันที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 
   ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที ่4 / 2559  
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                    เมื่อวันที ่27 เดือน เมษายน  พ.ศ.2559 
 

 
 
 
 
5.   แนวทางทีใ่ช้ในการพัฒนาหลักสูตร  

                     เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

                     เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรสีาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร ์

6.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

                    เฉพาะในสถาบัน 
                    วิทยาเขต (ระบุ) ..................................................................................... 
                    นอกสถานที่ตั้ง (ระบุ) .............................................................................. 
 

7.  รูปแบบของหลักสูตร 
 7.1 รูปแบบ 
                     หลักสูตรปรญิญาตรี (ต่อเนื่อง)                 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 
                     หลักสูตรปรญิญาตร ี5 ปี        หลักสตูรปริญญาตร ี6 ปี 
                     อื่น ๆ (ระบ)ุ ........................................................... 
 7.2 ภาษาที่ใช ้

           ภาษาไทย  เอกสารและต าราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
                     หลักสูตรจัดการศึกษาเปน็ภาษาต่างประเทศ (ระบภุาษา).......................... 
                     หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)................. 
 7.3 การรับผู้เขา้ศึกษา 
                     รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
                      รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
                     รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาตทิี่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี 
 7.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
                     เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
                     เป็นหลักสูตรทีไ่ด้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 

   ชื่อสถาบัน...................................................................................... 
   รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน.............................................................  

                     เป็นหลักสูตรรว่มกับสถาบันอื่น 
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 ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ.................................. 
 รูปแบบของการร่วม 
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปรญิญา 
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอื่น เป็นผู้ให้ปริญญา 

 ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2สถาบัน) 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 7.5 การให้ปรญิญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
                     ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
                     ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 
                     อื่น ๆ (ระบ)ุ............................................... 
 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
 1. ครู / อาจารยเ์ด็กปฐมวัย 
 2. นักกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

 3. นักวิขาการดด้านเด็กปฐมวัย 
 4. นักพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย 
 5. บุคลากรด้านการผลิตสื่อและอุปกรณ์ทางการศึกษาปฐมวัย 
  6. ผู้ประกอบการธุรกรรมด้านการศึกษาระดับอนุบาลและหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
  

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
                     สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ 
                     สอดคล้องกับปรชัญาการอุดมศึกษา 
                     สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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                     สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชา............................................... 
                     สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชา................................................ 
                     เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ (ระบ)ุ............................................. 

  มีคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีจิตสาธารณะ 
              มีความสามารถในการแสวงหา  ค้นคว้า  จัดการความรู้และติดตามพัฒนาการของศาสตร์

ตลอดจนเทคโนโลยีทางการศึกษา และมความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนอยู่เสมอ 
    มีทักษะในการบูรณาการศาสตร์แบบสหวิทยาการเพื่อการเสริมสร้างการพัฒนาที่
ยั่งยืน  และมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาปฐมวัยได้ อย่าง
เหมาะสมตามบริบทและสังคมในยุคโลกาภิวัตน ์
    มีความรู้ระเบียบวิธีการวิจัยและทักษะในการศึกษาค้นคว้า เพื่อน าผลมาใช้ในการ
พัฒนางานและสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ใหม่ด้านการศึกษาปฐมวัย 
    มีทักษะการสื่อสารที่ดีสามารถถ่ายทอด  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสตร์ด้านการศึกษา
ปฐมวัย  เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
               อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................................................... 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  

 มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง  
                     มีกลยุทธ์ในการด าเนินการ 
                     มีการก าหนดหลักฐาน/ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
 

แผนพัฒนาปรบัปรุง 
 

แผนการพัฒนา/
เปลีย่นแปลง 

กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
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แผนการพัฒนา/
เปลีย่นแปลง 

กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

2. พัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
ตามเกณฑ์
มาตรฐานของ
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา(สกอ.)  

5. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

1.  รายงานการประเมินหลักสูตร 
 

6. ประชุม/สั มมนาผู้ รับผิ ดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2.  เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 

7. ติดตามความก้าวหน้าของ 
องค์ความรู้ในวิชาชีพ 

3.   ผลสรุปและผลการประเมิน   
การประชุม/สัมมนา 

4.สร้างเครือข่ายสถานศึกษาทีผ่ลิตครู
การศึกษาปฐมวัยและจัด
ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกหลักสูตร 

4. เอกสารความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษา 

3. พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู ้

4. เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนรู้
ให้แก่อาจารย์ 

5. จ านวนโครงการเสริมสร้างทักษะ
ให้แก่อาจารย์ 

5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ  

6. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม 
ก า รพั ฒ น าทั ก ษ ะ ก ารจั ด       
การเรียนรู้ 

6. ประเมินประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้ 

7. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ 

8. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ 
 การจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ 

4. ส่งเสริมการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

1. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ที่
เน้ นผู้ เรี ยน เป็ นส าคั ญ ให้ แก่
อาจารย์ 

1. บั นทึ กการเข้ าร่ วมโครงการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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แผนการพัฒนา/
เปลีย่นแปลง 

กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

 2. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการประเมินผลที่เน้น
พัฒนาการของผู้เรียนในแผนการ
จัดท ารายละเอียดของรายวิชา 

2.  ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

 
3. ประเมิ นประสิทธิภาพการจั ด 

การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

3.  ความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อ 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

4.  พัฒนาการศึกษาที่สนับสนุน  
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

5. คุณ ภาพของสารสน เทศที่
สอดคล้องกับความต้องการ
ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 

5. ปรับปรุงวิธีการวัด
และประเมินผล 

3. พัฒนาทักษะเกี่ยวกับวิธีการวัด
และประเมินผลให้แก่อาจารย์ 

4. จ านวนโครงการพัฒนาทักษะ 
ให้แก่อาจารย์ 

4. ก าหนดเกณฑ์ในการวัดและการ
ประเมินผลแต่ละรายวิชา 

 
 

5. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

6. จ านวนรายวิชาที่ ใช้วิธีการวัด
และประเมินผลตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

8. ส่ งเสริ มการจั ด 
การเรียนรู้เพื่อให้
บรรลุมาตรฐาน 
ผ ล ก า ร เรี ย น รู้    
ทุกด้าน 

3. พัฒนาทักษะให้แก่อาจารย์ในด้าน
การจัดการเรียนรู้ และการประเมินผล
การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
ด้านความรู้ และทักษะทางปัญญา  
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ   
ด้ าน ทั กษ ะ ใน ก ารวิ เค ราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

6. จ านวนโครงการพัฒนาทักษะ
ให้แก่อาจารย์ 

7. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การพัฒนาทักษะการจัดการ
เรี ย น รู้ ต า ม ม าต ร ฐ าน ผ ล 
การเรียนรู้ 

8. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ 
แต่ละด้าน 

4. ติดตามประเมินทักษะของอาจารย์
ใน ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น รู้ แ ล ะ 
การประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

9. ความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อ 
การจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ 

10. ผลการประเมินนักศึกษาในแต่ละ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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หมวดที่ 3   ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
   1.1 ระบบ 
                     ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ ไม่น้อยกว่า  15 สัปดาห ์

ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห ์
ระบบจตุรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สปัดาห ์
ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................    

 1.2 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีที่มิใช่ระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด) 
 ..................................................................................................................................... 
    1.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

 

                      การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือเปน็ไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ.2558 
                      ไม่มีภาคฤดูร้อน 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
   2.1 วัน – เวลาด าเนินการ 
                     วัน – เวลาราชการปกติ 

นอกวัน – เวลาราชการ (ระบ)ุ............................................. 
    

 2.2 การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา 
                      เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา 

เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา 
ทั้งแบบศึกษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา 

 2.3 คณุสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 
                      เป็นผูส้ าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา 
                      มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม (ระบุ)  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ

เทียบเท่า และมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558 หมวด 1 ข้อ 6 และ 7 รวมทั้งคุณสมบัติตามข้อก าหนด/ประกาศอื่นใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หรือคุรุสภา 
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2.4 จ านวนผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร 60 คน  
 

2.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
                      แบบชั้นเรียน 

      แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
        แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
       แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
       แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
       อื่นๆ (ระบุ)  …………………….. 
 
 
 
 
 

2.6 ระบบการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
     มีระบบการเทียบโอนหน่วยกติ 

มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน 
 
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  3.1 จ านวนหนว่ยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา 
                       จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 165 หน่วยกิต 
     แบบศึกษาเต็มเวลา      ให้ศึกษาได้ไม่เกิน      8 ปีการศึกษา 
 ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษา 
 
 แบบศึกษาบางเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน.................ปีการศึกษา 
 ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน................ภาคการศึกษา 

 3.2 โครงสร้างหลักสูตร 
                       หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30 หน่วยกิต 
                       หมวดวิชาเฉพาะ    129 หน่วยกิต 
  
                             วิชาชีพคร ู ไม่น้อยกว่า 50  หน่วยกิต 
      วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 33  หน่วยกิต 
      วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
      วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
   

ไม่น้อยกว่า 14  หน่วยกิต   

          วิชาเอก                                     ไม่น้อยกว่า            79  หน่วยกิต   
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       วิชาการศกึษาปฐมวัย ไม่น้อยกว่า 69  หน่วยกิต   
       วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต   
       วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4  หน่วยกิต   
 

                    หมวดวิชาเลือกเสรี      6 หน่วยกิต 
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 3.3  จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.3.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

       เลขประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่งทางวิชาการ            ชื่อ – สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา    สาขาวิชา      ส าเร็จการศึกษาจาก 
       (เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุด               สถาบัน       ปี พ.ศ. 
      ถึงระดับปริญญาตรี) 
 
      3101500964771        อาจารย ์          นางชมพูนุท  ลิ้มเลิศมงคล          กศ.ม.       การศึกษาปฐมวัย    มหาวิทยาลัย       พ.ศ. 2551 

ศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร    

            ศ.บ.        การศึกษาปฐมวัย     สถาบัน             พ.ศ. 2546 

                                   ราชภัฏพระนคร 
      3101501357160         ผู้ช่วยศาสตราจารย์          นางสุพันธ์วดี  ไวยรูป              ค.ม.      การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์        พ.ศ. 2541 

มหาวิทยาลัย       
            ศ.บ.       การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์        พ.ศ. 2531 

มหาวิทยาลัย       
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3.3.2 อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
       เลขประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่งทางวิชาการ            ชื่อ – สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา    สาขาวิชา      ส าเรจ็การศึกษาจาก 
       (เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุด               สถาบัน       ปี พ.ศ. 
      ถึงระดับปริญญาตรี) 
 
      3101500964771        อาจารย ์          นางชมพูนุท  ลิ้มเลิศมงคล          กศ.ม.       การศึกษาปฐมวัย    มหาวิทยาลัย       พ.ศ. 2551 

ศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร    

            ศ.บ.        การศึกษาปฐมวัย     สถาบัน             พ.ศ. 2546 

                                   ราชภัฏพระนคร 
      3101501357160         ผู้ช่วยศาสตราจารย์          นางสุพันธ์วดี  ไวยรูป              ค.ม.      การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์        พ.ศ. 2541 

มหาวิทยาลัย       
            ศ.บ.       การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์        พ.ศ. 2531 

มหาวิทยาลัย       
                   
      3300100254499       ผู้ช่วยศาสตราจารย์          นางสิริมณี   บรรจง              ค.ม.      การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์        พ.ศ. 2532 

มหาวิทยาลัย       
            ศ.บ.       การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์        พ.ศ. 2526 
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มหาวิทยาลัย            
              3100601046980       ผู้ช่วยศาสตราจารย์          นางภาวิณี   โฆมานะสิน              ค.ม.      การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์        พ.ศ. 2532 

มหาวิทยาลัย       
            ศ.บ.       การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์        พ.ศ. 2526 

มหาวิทยาลัย            
 

 
  
       เลขประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่งทางวิชาการ        ชื่อ – สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา    สาขาวิชา      ส าเร็จการศึกษาจาก 
       (เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุด)               สถาบัน       ปี พ.ศ. 
   
 5101700022920      อาจารย์                         นางณัฐกา  สุทธิธนกูล                       ค.ม.      การศึกษาปฐมวัย     จุฬาลงกรณ์        พ.ศ. 2548 

    มหาวิทยาลัย       
                      ศ.บ.       การศึกษาปฐมวัย     จุฬาลงกรณ์        พ.ศ. 2526 

    มหาวิทยาลัย            
 
        
 
    หมายเหตุ ให้แนบข้อมลูประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามหัวขอ้ดังกล่าวพร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
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*4. การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
      มี  (ระบุว่าเป็นฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา หรืออื่นๆ)  
 ประสบการณ์ภาคสนามของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประกอบด้วย ประสบการณ์ภาคสนามของ
วิชาชีพครูและวิชาเอก   ส าหรับวิชาชีพครู ผู้เรียนจะต้องลงทะเบียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่ง
เ ป็ น 
การปฏิบัติงานสอนและงานอื่นๆในหน้าที่ครูภายในสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของคุรุสภา ภายใต้การ
ดูแลของอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของคุรุสภาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2554 ตามระยะเวลาที่ ก าหนดในแต่ละรายวิชา  โดยทาง
สาขาวิชาท าข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษา จัดท าคู่มือการฝึกประสบการณ์ และจัดประชุม
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการจัดประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน   
 ไม่มี 
 

5. การท าโครงงานหรือการวิจัย 
        มี  (ระบุวา่เป็นโครงงานหรือการวิจัย) 

นอกเหนือจากการท าโครงงานหรืองานวิจัยในรายวิชาต่างๆ และการท างานวิจัยในรายวิชาการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และวิจัยทางภาษาไทยแล้ว หลักสูตร
ก าหนดให้นักศึกษาท าการวิจัยในชั้นเรียน 1 เรื่อง โดยศึกษาปัญหาการเรียนรู้ที่พบจริงในระหว่างการ
ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาภาคเรียนที่ 1 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในภาคเรียนที่ 2   ทั้งนี้นักศึกษาต้องเขียน
โครงการวิจัย น าเสนอโครงการแก่คณะกรรมการเพื่อขออนุมัติก่อนสิ้นภาคเรียนที่ 1  เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึง
ด าเนินการวิจัย เขียนรายงานและน าเสนอผลการวิจัยอย่างเป็นระบบก่อนสิ้นภาคเรียนที่ 2  
 

 

หมวดที่ 4 มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
 

*1.  การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา  (ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจาก 
ความคาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือภาควิชา พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวนักศึกษาของหลักสูตรนี้) 

คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาคือ ความเป็นครูมืออาชีพ ซึ่งหลักสูตรก าหนดกลยุทธ์หรือกิจกรรมที่จะ
ด าเนินการดังนี้  

1.1 มีแผนพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู  โดยจัดเป็นกิจกรรมเสริมหลกัสูตรอย่างหลากหลายและ
ต่อเนื่องทุกชัน้ปีตลอดหลักสูตร 

1.2 สามารถจดักิจกรรมสร้างเสริมความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ด ี
ตลอดจนมีบุคลิกภาพที่ดี 

1.3 ร่วมมือกับสถานศึกษา โรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างเสริม
จิตสาธารณะ ความเป็นผู้ใฝ่ดี ใฝ่รู ้พัฒนาตนเองอยู่เสมอและรู้เท่าทันตอ่การเปลี่ยนแปลง 
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1.4 ก าหนดให้นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและคณะเพื่อเสริมสร้างและ
ปลูกฝังความมีวินัยในตนเอง มีบทบาทในการท ากิจกรรมกลุ่มและการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่ก าหนด   

1.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ประเทศชาติ และประชาคมโลก 
 
 
 
 
*2.  มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

 มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบ 5 ด้าน 
   มีมาตรฐานผลการเรียนรู้เพิ่มเติม 1 ดา้น (ระบุ) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้   
 
 

*3.  การแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) เพือ่แสดงถึงความร่วมมือกันของคณาจารย์ในหลักสูตรในการเพื่อพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้
ให้แก่นักศกึษา 

 มี 
 ไม่ม ี

 

หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
   เกณฑ์การวัดผล (ระบ)ุ  
  หลักเกณฑ์การให้ระดับคะแนนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วย
การศึกษาระดับ ปริญญาตรี พ.ศ.2558 หมวด 4  

  เกณฑข์ั้นต่ ารายวิชา (ถ้าม ี– ระบ)ุ............................................................................ 
   เกณฑ์อื่น ๆ (ถ้าม ี– (ระบ)ุ....................................................................................... 
 
*2.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

  มี (2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา) 
ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนมีทั้งการทวนสอบในระดับรายวิชาและ

การทวนสอบในระดับหลักสูตร ดังนี ้
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 1) มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
และกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการก ากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตร 
 2) สถานศึกษาที่นับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีการประเมิน
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

3) ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู ้
4) มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้ 

  มี (2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา) 
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษา   มีการวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบ

อาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง    และน าผลวิจัยมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร 
ร ว ม ทั้ ง 
การประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยด าเนินการวิจัยในประเด็นต่อไปน้ี 
                1) ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้านของ 
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

      2) การประเมินจากหน่วยงานหรือสถานศึกษาโดยการสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม 
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ  

3) การประเมินต าแหน่ง หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
4) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมินหลักสูตร หรืออาจารย์พิเศษต่อความพร้อมของ 

ผู้เรียนในการเรียน และคุณสมบัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้เรียน 
       5) ผลงานของบัณฑิตที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน สื่อการสอน การจัดกิจกรรมเสริมความรู้

พัฒนาทักษะ รวมทั้งรางวัลจากวิชาชีพ 
 

 ไม่ม ี
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    3.1 การส าเร็จการศึกษา 
                      เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า..............................(จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
                      เกณฑอ์ื่น ๆ (ระบ)ุ 

การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวด 6  

                3.2 อนุปริญญา - มีการให้อนปุริญญา เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปรญิญาตรีนี้หรือไม ่
 

มี       เงื่อนไข (ระบ)ุ......................................................................................... 
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ไม่ม ี

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

*1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม ่  
                        ม ี(ระบ)ุ 

การพัฒนาอาจารย์ใหม่ ประกอบด้วย การปฐมนิเทศ หรือการแนะน าอาจารย์ใหม่และ
อาจารย์พิเศษให้เข้าใจถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย  คณะ  หลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่างๆที่ 
สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียน  
การสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนส าหรับนักวิจัย 
หน้าใหม่เพื่อผลิตผลงานวิจัย และการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 

ไม่ม ี
*2.  การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์  
     มีการพฒันาด้านวิชาการ 
     มีการพฒันาด้านวิชาชีพ 
                        มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 
                        มีการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 หลักสูตรได้ก าหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
 

1.  การบริหารหลักสูตร เช่น 
    มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนแนว

ปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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              อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะ
และอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระท า ทุกปี
อย่างต่อเนื่อง 
                      มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา 
                     อื่นๆ (ระบุ) 1. การประกันคุณภาพภายใน  
        2. การรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อสภาสถาบัน  
        3. การน าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร มีตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ข้อดังนี้ 
      1) พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานคุณวุฒิฯ 
      2) วางแผนด าเนินการหลักสูตร โดยจัดท ารายละเอียดของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ.2 จัดท ารายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 จัดท ารายละเอียดประสบการณ์
ภาคสนาม       
ตามแบบ มคอ.4 
      3) ด าเนินการตามแผนและการจัดท ารายงานผล โดยรายงานผล
การด าเนินการรายวิชาตามแบบ มคอ.5 รายงานผลการด าเนินการประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.6 
รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 
      4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน และการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่ผ่านมา 
      5) ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
  

2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  เช่น  
         คณะมีการจัดสรรงบประมาณประจ าป ีเพื่อจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน 
โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อื่นๆ อยา่งเพียงพอ 
         คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านัก
หอสมุดกลางทีม่ีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น 
   อื่นๆ (ระบุ) 
 

*3.  การบริหารคณาจารย ์  เช่น 
                        มีระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยในการรับอาจารย์ใหม่ 
                      มีการวางแผนและด าเนินการเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน 
  การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
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                        มหีลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
  อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 
 
*4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  เช่น 
                      มีการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
                        มีการวางแผนและด าเนินการเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน 
  อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา (ระบุ)  
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา  

คณะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียน
สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ 
นอกจากนี้ ยังจัดมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา จัดปฐมนิเทศ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อหลักสูตร แนะแนววิธีการเรียน  กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ การวัดและการประเมินผลและเกณฑ์การจบหลักสูตร  แนะน าสภาพแวดล้อมทั่วไปและแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา  
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถยื่ นค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 

6.  การส ารวจความต้องการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของ  
    ผู้ใช้บัณฑิตต่อการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร (ระบุ)  
  ในการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาได้อย่าง
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม  และความพึงพอใจให้กับผู้ ใช้บัณฑิต จึงมี  
การด าเนินการดังนี ้

6.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  จะด าเนินการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงานและ
สังคมอยา่งต่อเนื่อง 
6.2 ด าเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา  ที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานต่างๆภายหลัง
จากจบการศึกษาไปแล้วเป็นระยะ โดยเก็บข้อมูลจากผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน 
6.3 ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ
สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่องทุก  5  ปี 

*7.  การก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) มีทั้งหมดจ านวน 12 ตัวบ่งช้ี  
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   ดังนี ้(ถ้ามีมากกว่าที่ก าหนดไว้ให้ระบุให้ครบถ้วน) 

 7.1 สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ......... ตัวบ่งช้ี 

 7.2 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์จ านวน 12 ตัวบ่งช้ี 

 7.3 มีตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมจากข้อ 1 และ/หรือ ข้อ 2 อีก ........................................................ ตัวบ่งช้ี 
 
 
 
 
 

 
 

หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
 
 

*1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร 
1.1 มกีารประเมินกลยุทธ์การสอน เช่น 

                   การสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนักศึกษา 
                   การประชุมคณาจารย์ในภาควิชา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอค าแนะน า 
                   การสอบถามจากนักศึกษา 
                   อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 
 

1.2 มีการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
                   ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน 
                 การตรงต่อเวลา การช้ีแจงวัตถุประสงค์ของรายวิชา  เกณฑ์การวัดและ 
 ประเมินผล  และการใช้สื่อการสอน 
                   ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพื่อนร่วมงาน 
                   อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 
 
 

*2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีกระบวนการที่ได้ข้อมูลย้อนกลบัในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
ในภาพรวม เช่น 
                   ประเมินหลักสตูรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
                    ประชุมผูแ้ทนนักศึกษากับผู้แทนอาจารย์ 
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                    ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร 
                    ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนเกีย่วข้องอ่ืนๆ 
                     อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 
*3.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร โดย 
                     คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                     คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา (SAR) 
                     อื่นๆ (ระบุ) การประเมินประสิทธิผลของการสอน / การประเมินหลักสูตรในภาพรวม /  
การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร / การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรับปรุง 
 
 
*4.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร เช่น 
                     การน าข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร 
                     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอหัวหน้าภาควิชา 
                     ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการหลักสูตร 
                     อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 
         
 
 

        รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
   
 
        (ลงชื่อ) 
            
        (รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช  เกิดวิชัย) 
                อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

          วันที.่.......เดือน............พ.ศ. ........ 
 
 *  หมายถึง หัวข้อที่เพิ่มเตมิจากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
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                                     ภาคผนวก ง 

 
ประวตัิและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

    
 

188 

 

 

ประวตัิและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
 

 
1. ชื่อ - สกุล 

               นางชมพูนุท  ลิ้มเลิศมงคล 
2.  ต าแหน่งทางวิชาการ 
        อาจารย ์ 
3.  เลขที่ประจ าต าแหน่ง 
         047269 สังกัดคณะครุศาสตร ์ 
4.  คุณวุฒ ิ

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเรจ็การศึกษา 
กศ.ม.  การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2551 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ค.บ.  การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 สถาบันราชภัฏพระนคร 

 
5.  ผลงานทางวิชาการ 

                ต ารา    - 
               งานวิจัย 
                     ชมพูนุท ศภุผลศิริ. (2555). ผลการใช้เทคนิคบริหารจดัการชั้นเรียน RCA ในวิชา     

        อาหารและโภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
     ชมพูนุท ลิ้มเลิศมงคล. (2558).การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสาขา 
                 การศึกษาปฐมวัย  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา.   
                 (งานวิจัยร่วม) 
บทความ   - 
 

6.  ผลงานดา้นการบริหาร / การสอนในอดีต 
                     พ.ศ. 2551 – 2554   ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ (ฝ่ายวิชาการ)  
                                                     โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์ เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 

       พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์
        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 

การสอนรายวิชา 
             -  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะส าหรับเด็กปฐมวัย  
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    -  พลศกึษาส าหรับเด็กปฐมวัย  
    -  สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย  
    -  ดนตรีและเพลงส าหรับเด็กปฐมวัย   
    -  เทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษาส าหรับครูปฐมวัย 

         
 

ประวตัิและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ต่อ) 
 
 
1. ชื่อ - สกุล 

               นางสุพนัธ์วด ี ไวยรูป       
2.  ต าแหน่งทางวิชาการ 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
3.  เลขที่ประจ าต าแหน่ง 
         012148  สังกัดคณะครุศาสตร ์
4.  คุณวุฒ ิ

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเรจ็การศึกษา 
ค.ม. การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2541 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2531 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
5.  ผลงานทางวิชาการ 

                ต ารา     
                    สุพันธ์วดี  ไวยรูป. (2554). การพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กปฐมวัย. กรงุเทพมหานคร:                     
                               มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
                     สุพันธ์วดี  ไวยรูป. (2554). นิทานส าหรบัเด็กปฐมวัย.กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย   
                               ราชภัฏสวนสุนันทา. 
               งานวิจัย 
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                      สุพั นธ์วดี   ไวยรูป . (2554). การจัดกิ จกรรมการเรียนรู้บู รณ าการปรัชญ าของ        
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับปฐมวัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

                      สุพันธ์วดี  ไวยรูป . (2554). การศึกษาผลการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ DLP เพื่อ     
พัฒนาความคิดรวบยอดในวิชา สุนทรียภาพทางศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

                      สุพันธ์วดี  ไวยรูป. (2555). การพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทานโดยใช้เทคนิค เค 
ดับเบิ้ลยู แอล ( K W L) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

                      สุพันธ์วดี ไวยรูปและคณะ. (2558). ผลการใช้สื่อนิทานค ากลอนเพื่อพัฒนา  
                               ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวรรณกรรมในวัง (เงาะป่า) ของนักเรียนชั้น   
                               ประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
             บทความ   
                      สุพันธ์วดี ไวยรูปและคณะ. (2558). ผลการใช้สื่อนิทานค ากลอนเพื่อพัฒนา  
                               ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวรรณกรรมในวัง (เงาะป่า) ของนักเรียนช้ัน 
                               ประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

 
6.  ผลงานดา้นการบริหาร / การสอนในอดีต 

      พ.ศ. 2543 – 2547    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนประถมสาธิต   
                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
      พ.ศ. 2547 – 2548    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร  โรงเรียนประถมสาธิต   
                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
      พ.ศ. 2552 – 2553    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย      
                                     ราชภัฏสวนสุนันทา(ฝ่ายประถม) 
      พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์

                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
      พ.ศ. 2554 – 2559   หวัหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  คณะครุศาสตร์               
                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

                    การสอนรายวิชา 
             -  ภาษาและการรู้หนังสือส าหรบัเด็กปฐมวัย 
    -  ศลิปะส าหรับเด็กปฐมวัย 
    -  ทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย 
    -  หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย 
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    -  นิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวัย 
    -  การวัดและการประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
    -  การละเลน่ไทยเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

         
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวตัิและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ต่อ) 
 
 
1. ชื่อ - สกุล 

               นางสิริมณ ี บรรจง        
2.  ต าแหน่งทางวิชาการ 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
3.  เลขที่ประจ าต าแหน่ง 
        012245 สังกัดคณะครุศาสตร ์
4.  คุณวุฒ ิ
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ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเรจ็การศึกษา 
ค.ม. การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2535 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2530 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
5.  ผลงานทางวิชาการ 

                ต ารา     
                   สิริมณี  บรรจง. (2554). เด็กปฐมวัยกับการพัฒนาภาษา. โครงการต าราเฉลิม       
                              พระเกียรติ.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  
                   สิริมณี  บรรจง. (2549). เด็กปฐมวัยกับกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์.          
                             กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
                   สิริมณี  บรรจง. (2549). เด็กปฐมวัยกับทักษะทางภาษา. กรุงเทพฯ:คณะครุศาสตร์  
                             มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
                    สิริมณี บรรจง. (2555). ผลการใช้เทคนิคการบริหารจัดการช้ันเรียน RCA ในชุดวิชา  
                             คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
                    สุธากร วสุโภคิน และ สิริมณี บรรจง. (2556). การวิเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียนของ  
                             นักศึกษาช้ันปีนปีที่ 5 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
                             สวนสุนันทา. 
               งานวิจัย 
                    สิริมณี บรรจง. (2557). การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  ของนักศึกษาสาขา  
                             การศึกษาปฐมวัยโดยใช้รูปแบบค่ายปฐมวัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
                    สิริมณี บรรจง, สุพันธ์วดี ไวยรูป, สุธากร วสุโภคินและชมพูนุท ลิ้มเลิศมงคล. (2558).   
                             การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวยั  คณะครุศาสตร์   
                             มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
 
 
 
 
 
 
 

              บทความ 
                    Sirimanee Banjong. (2014). The Effects of Using RCA Classroom    
                             Management Technique on Students’ Learning Behavior in  
                             Mathematics for Early Childhood Classroom. Journal of Teaching  
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                             and Education. CD-ROM. ISBN :2165-6266:3(1):29-36. 

                    Sirimanee Banjong. (2014). Developing Leadership and Teamwork Skills         
                             of Pre-Service Teacher through Learning Camp. International   
                             science. Vol:8 No.8 Part II , pp. 289-292.   
                    Sirimanee Banjong. (2015). The Analysis of Classroom Action Researches     
                             of Fifth-years Students of Early Childhood Education Program.   
                             Journal of Teaching and Education. CD- ROM ISSN: 2165-6266:     
                             04(01): 113-120(2015)  http://universitypublications. 
                             net/jte/0301/html/DE4C353.xml              

6.  ผลงานดา้นการบริหาร / การสอนในอดีต 
       พ.ศ. 2535 – 2536   ครูใหญ่โรงเรียนอนุบาล Earli care  กรุงเทพฯ  

                     พ.ศ. 2547 – 2550   ผู้ชว่ยผู้อ านวยการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   
                                                   โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
                     พ.ศ. 2550 – 2553   หัวหน้าผู้ประสานงานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั  
                                                   คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
            พ.ศ. 2548 – ปัจจุบนั  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 

                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                     
       การสอนรายวิชา 

             -  พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
    -  ทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย 
    -  อาหารและโภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย 
    -  คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
    -  การให้การศึกษาและการแนะแนวผู้ปกครอง 
    -  การวัดและการประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
    -  การสมัมนาการศึกษาปฐมวัย 
             -  สิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 

http://universitypublications/


 

    
 

194 

 

 
         

ประวตัิและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ต่อ) 
 

 
1. ชื่อ - สกุล 

               นางภาวิณ ี โฆมานะสิน              
2.  ต าแหน่งทางวิชาการ 
        ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
3.  เลขที่ประจ าต าแหน่ง 
        036014  สังกัดคณะครุศาสตร ์
4.  คุณวุฒ ิ

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเรจ็การศึกษา 
ค.ม. การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2532 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2536 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
5.  ผลงานทางวิชาการ 

                ต ารา     
                   ภาวิณี  โฆมานะสิน. (2557). การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย.                     
                               กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
                     ภาวิณี  โฆมานะสิน. (2557).การศึกษาปฐมวัย. กรุงเทพฯ: แมคพอยท์. 
               งานวิจัย 
                    ภาวิณี  โฆมานะสิน.(2554). การศึกษาสภาพการณ์ในการฝึกปฏิบัติการสอนตาม   
                               ความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาครู. กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์   
                               มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  
                    ภาวิณี  โฆมานะสิน.(2555). ผลการใช้เทคนิคการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบ RCA ใน   
                               ชุดวิชาการบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย. กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์    
                               มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
                 ภาวิณี  โฆมานะสิน. (2558). การส่งเสริมให้ผู้ปกครองใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนา  

                            ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ: คณะ 
                               ครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
               บทความ 
                   Pavinee  Komanasin. (2014). The Study of Mentor Teachers and Pre-  
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                              service Teachers’ Opinions about Teaching Professional Practicum   
                              in the Faculty of Education of  Suan Sunandha Rajabhat  
                              University. Journal of Teaching and Education. CD-ROM. ISBN:  
                              2165-6266:3(1):17-22. 
                   Pavinee Komanasin. (2015). The Results of Using RCA Classroom   
                              Management Technique. Journal of Teaching and Education.     
                              CD-ROM. ISBN: 2165-6266:04(01):99-103. 
 

6.  ผลงานดา้นการบริหาร / การสอนในอดีต 
      พ.ศ. 2532 – 2541    ครูใหญ่ / ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลพิมานเด็ก  

           พ.ศ. 2538 – 2541    อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยสถาบันราชภัฏเลย 
           พ.ศ. 2548 – 2551    ฝ่ายวิชาการโรงเรียนประถมสาธิตละอออุทิศ 
       พ.ศ. 2553 – 2554    ผู้อ านวยการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์  
                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
                    พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครศุาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                                                   สวนสุนันทา 

    พ.ศ. 2551– ปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์
                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
การสอนรายวิชา 

             -  การศึกษาปฐมวัย 
    -  สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
    -  สุขศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
    -  หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย 
    -  การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
    -  การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมองของเด็กปฐมวัย 
    -  การบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย 
              
 

 
 

 
 
 



 

    
 

196 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวตัิและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ต่อ) 
 
 
1. ชื่อ - สกุล 

               นางณัฐกา  สุทธิธนกูล 
2.  ต าแหน่งทางวิชาการ 
           -  
3.  เลขที่ประจ าต าแหน่ง 
        058926  สังกัดคณะครุศาสตร ์
4.  คุณวุฒ ิ

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเรจ็การศึกษา 
ค.ม. การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2526 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
5.  ผลงานทางวิชาการ 

                ต ารา     
                   ณัฐกา สุทธิธนกุล.  2547).  แผนการสอนพร้อมแบบฝึก ระดับการศึกษาปฐมวัย.                  
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                               กรุงเทพมหานคร : ฐานวิชาการ. 
               งานวิจัย 
                    ณัฐกา สุทธิธนกุล.  (2558).  การศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัด 
                               การศึกษาแบบคละอายุในระดับปฐมวัย  
               บทความ 

    Nattaka Suddhidhanakool . (2014). The Study of Parents’ Opinion toward   

                Multi-Aged Early Childhood Education. 

 
6.  ผลงานดา้นการบริหาร / การสอนในอดีต 
          พ.ศ. 2526 – 2559    ผู้จัดการ ผู้รับใบอนุญาต สถานรับเลี้ยงเด็ก ณัฐกาเนอสเซอรี ่

 พ.ศ. 2545 – 2550    ผู้ประเมินภายนอก 

          พ.ศ. 2550 – 2554    คณะกรรมการพัฒนาเกณฑ์การประเมินระดับปฐมวัย 

          พ.ศ. 2554 – 2556    คณะกรรมการร่างมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ   

                     พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาการศึกษาปฐมวัย  คณะครุศาสตร์  
                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 
 
 
การสอนรายวิชา 

             -  อาหารและโภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย 
    -  สังคมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
    -  วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย   
    -  มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
    -  การพัฒนาEQส าหรับเด็กปฐมวัย 
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ภาคผนวก จ 
 

สรุปการประชมุการวิพากษห์ลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ป ี 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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สรุปรายงานการประชุม 
การวิพากษห์ลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 
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วันพุธที่ 16  ธันวาคม  2558 
ณ  ห้องประชุม 1124 ชั้น 2 คณะครุศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 

 
 
 

สรุปรายงานการวิพากษห์ลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

วันพุธที่ 16 ธันวาคม  2558  
ณ  ห้องประชุม 1124 ชั้น 2 คณะครุศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 

---------------------- 

 

เริ่มประชุม เวลา  08.00 น. 

1. ประธานที่ประชุม อาจารย์ ดร.อัญชนา  สุขสมจิตร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ 

2. ผู้เข้ารว่มประชุมได้แก่ หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพันธ์วดี  ไวยรูป  

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริมณี บรรจง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี โฆมานะสิน อาจารย์ณัฐกา สุทธิธนกูล    

    อาจารย์ชมพูนุท  ลิ้มเลิศมงคล  อาจารย์กรรณิการ์  ภิรมย์รัตน์ และผู้เกี่ยวข้อง รวม 11 คน 

3. ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัศมี  ตันเจริญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์    

    ดร.จินตนา สุขส าราญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐดาว  พิศาลพงศ์  

4. หลักสูตรที่น ามาวิพากษต์ามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ปรับปรุงหลักสูตร) คือ  

    สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

5. สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตร ดังนี ้
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพันธ์วดี  ไวยรูป กล่าวถึงความเป็นมาและความส าคัญของการประชุมวิพากษ์

พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ปรับปรุงหลักสูตร) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยพร้อมทั้งแนะน า

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจ านวน 3 คน ได้แก่  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัศมี  ตันเจริญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  หน่วยงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สุขส าราญ ผู้ทรงคุณวุฒิ  หน่วยงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐดาว  พิศาลพงศ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม และ 

อาจารย์ที่เข้าร่วมการวิพากษ์พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ปรับปรุงหลักสูตร) 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพันธ์วดี ไวยรูป ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริมณี  

บรรจง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี  โฆมานะสิน    อาจารย์ณัฐกา  สุทธิธนกูล  อาจารย์ชมพูนุท        ลิ้มเลิศ

มงคล  อาจารย์กรรณิการ์  ภิรมย์รัตน์ และผู้เกี่ยวข้อง รวม 11 คน 

หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้กล่าวถึงความส าคัญของการวิพากษ์ครั้งนี้ ตามนโยบาย        
การปฏิรูปหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ มาตรฐานคุณวุฒิ TQF ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ให้หลักสูตรระดับปริญญาตรี โท และเอก มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่
ตลอดจนคุรุสภาได้ก าหนดมาตรฐานความรู้ 11 มาตรฐานความรู้วิชาชีพครู โดยคาดว่าจะเริ่มใช้หลักสูตร    ใน
ปีพ.ศ.2560 ใช้เปิดสอนส าหรับนักศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2560 พร้อมกันนี้ ประธานได้เชิญผู้ทรงทรงคุณวุฒิ
ด าเนินการวิพากษ์และให้ข้อแนะน าแนวทางการจัดท าหลักสูตรฯ ให้แก่สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเพื่อน าไป
ปรับปรุงใช้ในหลักสูตรให้มีคุณภาพ ดังนี้ 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

   ปรัชญา  ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
   ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นควรเขียนปรัชญาให้เป็นเนื้อความลักษณะแบบความเรียง โดยควร 

เขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสาขาวิชา คุณลักษณะของนักศึกษา จุดเด่นของสาขาวิชา  อัต
ลักษณ์ของสาขาเน้นการบูรณาการศาสตร์ด้านการพัฒนาเพ่ือให้บัณฑิตมีลักษณะอันพึงประสงค์  

   วัตถุประสงค ์

   การเขียนวัตถุประสงค์ต้องมีความสอดคล้องกับปรัชญา และครอบคลุมกับ 

ข้อก าหนดมาตรฐานความรู้ 11 มาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา กรด าเนินการและโครงสร้างหลักสูตร 

   ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
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   การระบุปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า เห็นควรเพิ่มค าว่านักศึกษาไว้หน้าประโยคของ 

ปัญหาแต่ละข้อเพ่ือให้เกิดควาสมบูรณ์ของประโยค 

   หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

   ด้านหลักสูตรในส่วนหมวดวิชาเฉพาะ ด้านวิชาเอกจ านวน 3 ข้อคือ  ก.  ข.  ค. ควร 

ปรับประโยคเพื่อความชัดเจน ดังนี้ 
   ก. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัยบังคับ    ไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต 

   ข. วิชาสอนวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย   ไม่นอ้ยกว่า   6 หน่วยกิต 

   ค. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัยวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   4 หน่วยกิต 

   จ านวนหน่วยกิต 

   จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรควรปรับจ านวนช่ัวโมงการบรรยาย          
การปฏิบัติ การศึกษาความรู้ด้วยตนเอง (x-x-x) เพื่อให้มีความสอดคล้องกับปรัชญา วัตถุประสงค์ ผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนในรายวิชา โดยเฉพาะวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยบังคับ เห็นควรปรับจ านวน      หน่วยกิตในวงเล็บ
จากเดิม 3(3-0-6) เปลี่ยนเป็น 3(2-2-5) ทั้งนี้ หากไม่มีรายวิชาชัดเจน ผู้ทรงแนะน าให้สาขาวิชาการจัดการ
อบรมแก่นักศึกษาทกุๆปีได ้

   การจัดเรียงล าดับรายวิชาของหลักสูตร 

     ข้อมูลรายวิชาในเล่มหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอให้สลับรายวิชาบางรายวิชาค าอธิบาย
รายวิชาในกลุ่มโดยการสลับรายวิชาเลือกเอกการศึกษาปฐมวัยเลือกให้สลับกับรายวิชาการศึกษาปฐมวัยบังคับ 
คือ รายวิชา ECP3428 การส่งเสริมศักยภาพครูปฐมวัยกับรายวิชา ECP1407 อาหารและโภชนาการส าหรับเด็ก
ปฐมวัยให้เรียงตามหมวดวิชา  หรือหมวดรหัส  

    การเพ่ิมเติ่มเพื่อความชัดเจนและสมบูรณ์ของประโยค 
    เกริ่นน าเนื้อความเพิ่มเติมในเนื้อหาเพื่อเป็นการเชื่อมโยงประโยคหลักหัวข้อหลัก 

ไปสู่ประโยคหัวข้อรองลงมาในข้อที่ 4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม และข้อที่ 5 ข้อก าหนด
เกี่ยวกับท าโครงงานหรืองานวิจัย ข้อมูลในหน้าที่ 30-31 

 
 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

  การจัดท าแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนจากหลักสูตรสู่ 
รายวิชาตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ส.ก.อ) ได้ก าหนดให้การจัดท าแผนที่แสดง
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนจาหลักสูตรสู่รายวิชาควรมี 2 แผนที่ต่อ 1 เล่มหลักสูตร โดย
แบ่งออกเป็นแผนที่ของรายวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) และแผนที่ของรายวิชาชีพครูซึ่งสามารถรวมรายวิชาเอก 
วิชาเฉพาะด้าน ทั้งนี้การก าหนดจุดด าและจุดขาวควรก าหนดให้ครบ 5 ด้าน หรืออย่างน้อย 3 ด้าน (50 %) 
ได้แก่ ด้านคุณธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา เป็นต้น ทั้งนี้ การก าหนดจุดด า จุดขาว ควรตรวจสอบให้มีความ



 

    
 

203 

 

สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาน ามาสู่การจัดท า มอค.3 (รายละเอียดของรายวิชา) เพื่อให้การจัดการเรียนการ
สอนบรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชาและผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
   การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
   การเตรียมการดังกล่าว แนะน าให้แบ่งข้อมูลการเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

ออกเป็นข้อๆเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านและมีความชัดเจนเพ่ิมมากขึ้น 
   ภาคผนวก ก ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
   การจัดรูปแบบวิชาและค าอธิบายรายวิชาควรจัดเรียงโดยการระบุช่ือวิชาภาษาไทย  

ชื่อภาษาอังกฤษ ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้จัดรูปแบบเหมือนกันตลอด
ทั้งเล่มหลักสูตรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน   

   ในการนี้ หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและอาจารย์ประจ าสาขาวิชารับทราบ 

และพิจารณาด าเนินการปรับปรุงข้อมูลหลักสูตรฯ ให้มีคุณภาพและสมบูรณ์มากขึ้น 

 

เลิกประชุมเวลา : 14.00 น 
 

                        นางสาวธิดารัตน์  โชคนาคะวโร 
                                    จดรายงานการประชุม 
 
 
 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพันธ์วดี   ไวยรูป 
    หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
      ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

 
 
 
 

    อาจารย์ ดร.อัญชนา  สุขสมจิตร 
                                                           รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ 
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ภาคผนวก ฉ 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย 
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ภาคผนวก ช 
 

ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

 

 
 
 
               
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


