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สารบัญ 
  หน้า 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
 1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
 3. วิชาเอก 1 
 4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
 5. รูปแบบของหลักสูตร 1 
 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 1 
 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 2 
 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 2 
 9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งวิชาการ และคุณวุิิ 

การศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2 
 

 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 2 
 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัินาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา                   

ในการวางแผนหลักสูตร 
3 

 
 12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัินาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับ 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
6 
 

 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของ 
มหาวิทยาลัย 

8 
 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 9 
 1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 9 
 2. แผนพัินาปรับปรุง 11 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 12 
 1. ระบบการจัดการศึกษา 12 
 2. การด าเนินการหลักสูตร 12 
 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 15 
 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 65 
 5. กิจกรรมเสริมความเป็นครู 67 
 6. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 67 

 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัินาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
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สารบัญ (ตอ่) 
 
 
หมวดที่ 5 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

หน้า 
70 
87 
87 
87 
87 

หมวดที่ 6 การเน้นพัฒนาคณาจารย์ให้เกิดการสอนแบบเน้นสมรรถนะ 88 
 1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 88 
 2. การพัินาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 88 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 75 
 1. การบริหารหลักสูตร 89 
 2. บัณฑิต 90 
 3. นักศึกษา 91 
 4. อาจารย์ 92 
 5. หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน 93 
 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 94 
 7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 96 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 98 
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 98 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 98 
 3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 98 
 4. การประเมินทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน 

5. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
99 
99 

ภาคผนวก  100 
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ.2558 
101 

2 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม พ.ศ.2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 119 
3 ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา 

รวมทั้งภาระการสอนทั้งที่มีอยู่แล้วและท่ีจะมีในหลักสูตรนี้ 
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า 

130 
 

4 ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของสาระความรู้ตามมาตรฐานของคุรุสภา        187 
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พ.ศ.2561 กับรายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.2562) 

5 วิเคราะห์สาระความรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุิิแห่งชาติ (TQF)  
เพ่ือก าหนดรายวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยและวิเคราะห์ความสอดคล้องของ
รายวิชากับสมรรถนะ 

196 

6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ปรับปรุง/พัินาหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุิิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรคณะครุศาสตร์ 
ค าสั่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัินาหลักสูตรปริญญาตรีสาขาการศึกษา 

213 

7 กรรมการพัินาหลักสูตร  ประวัติผู้ทรงคุณวุิิ กรรมการวิชาชีพ 
และรายงานสรุปการวิพากษ์ 

227 

8 สรุปผลการประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

234 

9 ตารางการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ 240 
10 ตารางการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ 242 
11 ตารางการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  244 
12 ตารางการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร ์
246 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี)   

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
คณะ/สาขาวิชา  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in  Early Childhood Education 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 
 ชื่อย่อ (ไทย) : ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (Early Childhood Education) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Early Childhood Education) 
3. วิชาเอก  
 ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
     5.1 รูปแบบ 
 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี มาตรฐานคุณวุิิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 
     5.2 ประเภท 
          หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
     5.3 ภาษาท่ีใช้ 
          ใช้ภาษาไทย 
 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
     6.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  ปรับปรุงจากหลักสตูร
ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั  (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ 2559) 
           สภาวิชาการเห็นชอบในการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
       ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
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  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร 
       ในการประชุมครั้งที่   2  /2562  วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562  
              สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
       ในการประชุมครั้งที่  1  /2563  วันที่ 18  เดือน มกราคม พ.ศ. 2563   
              เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุิิระดับปริญญา
ตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ 2562 ในปีการศึกษา 2564  

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1  ครูสอนวิชาการศึกษาปฐมวัยในทุกสังกัด 

8.2  นักวิชาการทางด้านการศึกษา 
8.3  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
8.4  พนักงานในบริษัทของต่างประเทศท้ังภาครัฐและเอกชน (ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัินาเด็ก) 
8.5  ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา 

9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ

ที่ 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

1.   นางสาวพจนยี์ เช้ือบัณฑิต 

  x-xxxx-xxxx7-65-6 

อาจารย ์ กศ.ม.    (การศึกษาปฐมวัย) 

ค.บ.      (การศึกษาปฐมวัย) 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโริประสานมิตร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2554 

2547 

2.   นางจิตติพร  บ่มไล่ 

   x-xxxx-xxxx7-41-0 

 

อาจารย ์ ค.ด.      (การบริหาร 

           การศึกษาพิเศษ) 

กศ.ม.    (การศึกษาปฐมวัย) 

ศษ.ม.    (การบริหารการศึกษา) 

ศ.บ.      (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโริประสานมิตร  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

2558 

 

2546 

2541 

2527 

  3. นางธิดารัตน์ อธิปัญพงษ์  

  x-xxxx-xxxx2 -46-0 

อาจารย ์    ศษ.ม. 

   ค.บ.   

(ปฐมวัยศึกษา) 

(การศึกษาปฐมวัย) 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ 

2549 

2542 

  4.  นางสาวสุรสา  จันทนา 

  x-xxxx-xxxx 8-44-8 

อาจารย ์    ค.ม. 

   ค.บ.   

(การศึกษาปฐมวัย) 

(การศึกษาปฐมวัย) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 สถาบันราชภัฏราชนครินทร์   

2553 

2545 

5. นางจิราภรณ์  พจนาอารียว์งศ์ 

x-xxxx-xxxx1-73-0 

 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

 

   กศ.ด 

   กศ.ม 

 

   ศศ.บ 

 

(การศึกษาปฐมวัย) 

(จิตวิทยาและการแนะ

แนว) 

(การจัดการทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโริประสานมิตร  
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
     11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ผลของกระแสโลกาภิวัตน์ได้สร้างค่านิยมให้กับประชาคมโลกผ่านทางข้อมูลข่าวสาร 4  ลักษณะ 

ดังนี้ (1) ค่านิยมทางการเมือง ท าให้ประชาชนมีค่านิยมที่จะเลือกผู้น าที่มีแนวความคิดแบบนายทุน

เศรษฐกิจแบบตะวันตกไปเป็นรัฐบาล ซึ่งจะส่งผลต่อการพ่ึงพาโลกตะวันตกมากขึ้น  (2) การค้าของโลกจะ

เป็นที่มาของเขตการค้าเสรี (Free Trade Area – FTA) ซึ่งเป็นความเสรีบนความไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งไม่ใช่

ความยุติธรรมทางการค้า  ท าให้ธุรกิจขนาดเล็กในประเทศนั้นต้องล้มไป (3) การครอบง าทางสังคม

วัินธรรม เรื่องสิทธิมนุษยชน (Human Right) การบริโภคนิยม (Consumerism) การนิยมวัตถุ 

(Materialism) รวมถึงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environment) ซึ่งจะอนุรักษ์เฉพาะในสิ่งที่ประเทศด้อย

พัินาไม่พร้อม แต่โลกตะวันตกพร้อม และ (4) การหมุนเวียนของตลาดทุน (Capital Market Flows) 

เป็นผลท าให้ประชากรของประเทศมีผู้กู้ยืม (Borrower) หาแหล่งเงินกู้จากต่างประเทศพร้อม ๆ กันกับที่

หาในประเทศมากขึ้น (วรรณะ รัตนพงษ์ และอนัตต์ ลัคนหทัย , 2560) จากการศึกษาพบว่าค่านิยม 4 

ประการในตัวประชากรไทยในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องส าคัญในการท้าทายผู้บริหารประเทศในการสร้างทุน

มนุษย์ให้กับประเทศอย่างไรจึงจะท าให้ประเทศพ่ึงพานานาประเทศน้อยลง การท าธุรกิจขนาดเล็กยังคงอยู่

ได้ในประเทศไม่เป็นทาสธุรกิจขนาดใญ่ของต่างชาติและประชากรสามารถพ่ึงพาตนเองได้  การสร้างทุน

มนุษย์อย่างไรให้มีค่านิยมที่ดี รักชาติ รักสังคม และรักชุมชน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิตที่ยั่งยืน

ในอนาคต  ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาแล้วนี้อยู่ในทิศทางการพัินาทุนมนุษย์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560 – 2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัินาแล้ว ด้วย

การพัินาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นงานที่ท้าทายการพัินาทุนมนุษย์ในประเทศ ใน

ปัจจุบัน  ให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ในอนาคต   

 เด็กปฐมวัยหมายถึงเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 8 ปี  ซึ่งเป็นช่วงที่มีความส าคัญที่สุดในการพัินาเด็ก

ปฐมวัย เนื่องจากสมองของเด็กมีการพัินาอย่างมากท าให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว (Curtis & 

O’ Hagan, 2003) การพัินาสมองเด็กขึ้นกับการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อม การพัินาเด็กปฐมวัยในแต่ละ

ด้านล้วน มีความส าคัญต่อชีวิตและความเป็นผู้ใหญ่ของเด็กในอนาคต เพราะประสบการณ์ในวัยเด็กเป็นสิ่ง

ที่มีอิทธิพลต่อ ความเป็นตัวตนของเด็ก (Levine & Munsch, 2011) ดังนั้นในช่วงปฐมวัย จึงถือว่าเป็น

ช่วงที่มีเวลาที่มี ความส าคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานส าหรับคุณภาพของบุคคลที่มีผลไปจนตลอดชีวิต 
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(Allen & Marotz, 2000) การพัินาเด็กปฐมวัยจึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากในการเตรียม

ความพร้อมเพ่ือพัินาคนไทยที่มีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตของประเทศชาติ (ส านักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา, 2553) เมื่อเด็กปฐมวัยกลุ่มนี้จะกลายเป็นประชากรในอนาคตที่พัินาประเทศในอีก 20 ปี

ข้างหน้า ความจ าเป็นของการก าหนดทิศทางการ พัินาทุนมนุษย์ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20  ปี (พ.ศ. 

2560 – 2579) จึงมีความหมายและความส าคัญในการที่จะน ามาพิจารณาเพ่ือใช้ในการพัินาให้เด็ก

ปฐมวัยในวันนี้ได้มีต้นทุนและศักยภาพตามที่ประเทศต้องการ การสร้างค่านิยมในการด า เนินชวิตแบบวิถี

พอเพียง จึงเป็นการสร้างทุนมนุษย์ในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เพราะความพอเพียง ท าให้คนไม่โลภ  

เมื่อไม่โลภก็ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน เมื่อไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ก็จะไม่ท าให้ผู้ อ่ืนเดือดร้อน เมื่อไม่ท าให้ผู้ อ่ืน

เดือดร้อน ก็จะรู้จักแบ่งปัน น ามาซึ่งความสงบสุขในสังคม การพ่ึงพานานาประเทศก็น้อยลง ท าให้เด็ก

ปฐมวัยเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพในความพอเพียงและสามารถพัินาประเทศได้ตาม  วิถีไทย

และวิถีโลกได้ตามศักยภาพของแต่ละคน   

 ในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองการ

พัินาประเทศนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ก าหนดให้ระบบกระบวนการผลิต 

และมีการพัินาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็น

วิชาชีพชั้นสูง โดยการก ากับติดตามและประสานให้สถาบันที่ท าหน้าที่ผลิตและพัินาครู คณาจารย์  

รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรรุ่นใหม่ที่เป็น

บุคลากร ทางการศึกษาปฐมวัยโดยจะต้องมีการพัินาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและได้ตาม

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ โดยเสริม

ความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ได้มาตรฐานในการปฏิบัติตน โดยการเพ่ิมรายวิชาที่เอ้ือประโยชน์

ต่อการน าไปใช้พัินาการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาครู เพ่ือให้เกิดความรู้ ความสามารถและมีทักษะความ

ช านาญเพียงพอในการประกอบวิชาชีพ เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ ที่ต้องใช้ ความรู้ ทักษะ

และความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น สถาบันการศึกษาที่ผลิตครูและ

บุคลากรทางการศึกษา จ าเป็นต้องจัดการศึกษาเพ่ือการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

โดยพัินาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับ วิชาชีพทางการศึกษา และ น ามาสู่การพัินาท้องถิ่นและ

สอดรบักับความต้องการของสังคมในอนาคต  

     11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 สถานการณ์ความรุนแรงในสังคมเป็นการใช้ก าลังหรือพลังทางกายโดยเจตนาต่อตนเอง ผู้อ่ืน 

หรือต่อกลุ่มหรือชุมชนอ่ืน โดยข่มขู่  เพ่ือก่อให้เกิดหรือมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเกิดการบาดเจ็บ การ
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เสียชีวิต การท าร้ายจิตใจ การพัินาไม่เพียงพอหรือการลิดรอนสิทธิโดยไม่ค านึงถึงผลที่ตามมา  ความ

รุนแรงดังกล่าว  พรากชีวิตผู้คนทั่ วโลกไปมากกว่า 1.5  ล้านคนทุกปี  สูงกว่า 50% เป็นเพราะ

อัตวินิบาตกรรม อีก 35% มาจากฆาตกรรม และอีก 12% เป็นผลโดยตรงมาจากสงครามหรือความ

ขัดแย้งรูปแบบอ่ืน ความรุนแรงมักมีผลตลอดชีวิตต่อสุขภาพกายและจิตของเหยื่อ ตลอดจนหน้าที่ทาง

สังคม และชะลอการพัินาทางเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศ 

 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ความรุนแรงในสังคมสูง  ซึ่งเกิดจากการกระท ารุนแรงที่เกิดขึ้น

ระหว่างคนใกล้ชิด ซึ่งสาเหตุความรุนแรงที่เกิดขั้นส่วนใหญ่มาจากครอบครัว โรงเรียน หรือ ชุมชนที่อยู่

ใกล้ชิดกัน ลักษณะของความรุนแรงมีตั้งแต่ดุด่าด้วยถ้อยค า ลงโทษด้วยวิธีการแปลกๆ การท าร้ายร่างกาย 

และคุกคามทางเพศ ส่วนใหญ่เกิดกับเด็กและผู้หญิง  และพบปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนในปัจจุบันเกิด

เหตุการณ์การใช้ความรุนแรงขึ้นระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และระหว่างครูกับนักเรียน ทั้งที่เกิดขึ้นใน

โรงเรียนและนอกโรงเรียน แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือความรุนแรงที่เกิดในโรงเรียน ระหว่างครูและนักเรียน 

ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน เพราะสิ่งเหล่านี้ อาจหล่อหลอมให้นักเรียนมีพฤติกรรมความรุนแรง และ

ออกไปก่อความรุนแรงนอกสถานศึกษาเม่ือนักเรียนเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่   

 เด็กปฐมวัยเป็นวัยเริ่มต้นของชีวิตจึงถือว่าเป็นช่วงที่มีเวลาที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการ

วางรากฐานส าหรับคุณภาพของบุคคลที่มีผลไปจนตลอดชีวิต (Allen & Marotz, ๒๐๐๐) การพัินาเด็ก

ปฐมวัยจึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมเพ่ือพัินาคนไทยที่มีคุณภาพ  

การลดปัญหาความรุนแรงในโรงรียนและครอบครัวเป็นการลดการก่อตัวการใช้ความรุนแรงของเด็ก

ปฐมวัยตั้งแต่เรื่มต้น เพ่ือให้เด็กเหล่านี้เจริญเติบโตเป็นบุคคลที่ไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา ส่งผลให้

สังคมไทยในอนาคตมีความสงบสุขปลอดความรุนแรงในสังคม เกิดความม่ันคงในสังคม  

 การผลิตครูปฐมวัยและเด็กปฐมวัยที่มีความเข้าใจเรื่องประสิทธิภาพของการสื่อสารเชิงบวก

และการรู้จักวิธีการแก้ปัญหาแบบสันติวิธีจะช่วยสร้างสัมพันธภาพทางบวกระหว่างเด็กกับเด็ก            

เด็กกับครู และเด็กกับครอบครัว เพ่ือสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นในหน่วยงานเล็กๆ ของสังคม         

เพ่ือช่วยลดความรุนแรงในสังคมไทยในอนาคตได้อีกทางหนึ่ง  

 นอกจากนั้นในปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากปัจจัยทาง

เศรษฐกิจสังคม และวัินธรรม  จะเห็นได้จากมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีมาใช้แรงงานคน  ในด้านสังคม

นั้นมีการเปลี่ยนแปลงด้านการเพ่ิมประชากรลดลง  มีเด็กปฐมวัยลดลงมากทั้งด้านจ านวนและคุณภาพ  

ผู้ปกครองมีเวลาในการอบรมเลี้ยงดูเด็กลดลง  จากการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยมีสมรรถนะทางสติปัญญา 

และการคิดลดลง  ส่วนทางด้านวัินธรรมนั้น  สังคมไทยมีการรับวัินธรรมต่างชาติมากขึ้นจากสภาพ
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สังคมไร้พรมแดน  การพัินาเด็กปฐมวัยจึงต้องมีการส่งเสริมพัินาเด็กปฐมวัยให้เป็นพลเมืองและพลโลก

ที่ดีที่มีจุดเน้นในการเสริมสร้างวินัย  การมีพัินาการสมวัย การมีสุขภาวะที่ดี  การรู้ เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลง มีทักษะชีวิต มีอัตลักษณ์ความเป็นไทย และทักษะในศตวรรษที่ 21 เจริญเติบโตเป็นก าลัง

ของชาติในอนาคต  

     11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 

 ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดย

ปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมีคุณธรรมเข้า

สู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัินาระบบความก้าวหน้า ของครูโดยใช้การ

ประเมินเชิงประจักษ์ที่อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบ

การศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือพัินาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัินาครูในด้าน

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัินานวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการ

ศึกษาในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและก้าวไกลเพ่ือน าประเทศไทยไปสู่การเป็น

ประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ

สังคม ตลอดจนวัินธรรม วิทยาศาสตร์ และภาษาเป็นต้น 

 การวางแผนหลักสูตรเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและวัินธรรมที่เกิดขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องและรวดเร็ว สังคมทางการศึกษาส่วนใหญ่จึงให้ความสนใจกับการศึกษาระดับปฐมวัยมากขึ้น 

ประกอบกับระบบการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัินธรรมนี้มีผลกระทบท าให้ชุมชนต่างๆ ต้องน าเด็ก

ปฐมวัยในชุมชน เข้ามาสู่ระบบการศึกษาเร็วขึ้น และสถานศึกษาหลายๆที่ ในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีขนาด

เล็กลง ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรโดยค านึงถึงความต้องการของสังคมและชุมชน เพ่ือใช้ใน     

การพัินาบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย และน าความรู้ไปพัินาเด็กปฐมวัยในชุมชนให้ได้รับการพัินา

ตามศักยภาพ ดังนั้นหลักสูตรจึงมีการพัินาความรู้โดยการน านวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยมาใช้           

ในการศึกษา โดยน ารูปแบบ การสอนมอนเทสเซอริมาใช้ในการพัินาความรู้ให้กับนักศึกษา เพ่ือให้     

สอดรับกับความต้องการของสถานศึกษาในท้องถิ่น ซึ่งเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กที่ต้องน าวิธีการสอนแบบ

มอนเทสเซอริมาบูรณาการเพ่ือการเรียนรู้ อีกทั้งได้น าความรู้ทางด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

พัินาการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา เนื่องจากในปัจจุบันสถานศึกษาได้น าหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกต์ใช้และปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยมีความเข้าใจในหลักการความพอเพียง นอกจากนี้มี     

การวางแผนการจัดประสบการณ์ในห้องเรียนโดยบูรณาการกับหน่วยการสอนและหลักสูตรสถานศึกษา 

ดังนั้นหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยต้องด าเนินการจัดท าปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงบางรายวิชาใน
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หลักสูตรให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็น        

การพัินาบุลลากรทางการศึกษาปฐมวัยให้มีความรู้ความช านาญทางด้านการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  

 ในการจัดท าหลักสูตรนี้ ได้ค านึงถึงสภาวะแวดล้อมที่มหาวิทยาลัยตั้ งอยู่ซึ่ งที่ตั้ งของ

มหาวิทยาลัยได้ตั้งอยู่นั้นอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษาของภาคตะวันออก ที่มีอัตราความต้องการบุคลากร     

ทางการศึกษาจ านวนมาก ตลอดจนมีแหล่งปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนและการจัดประสบการณ์ตรง     

ซึ่งสามารถก าหนดให้นักศึกษาเข้าไปจัดท ากรณีศึกษาในการจัดการเรียนการสอน  รวมทั้งศึกษาดูงาน     

จากสภาพจริงและออกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาในท้องถิ่นได้ จงึเป็นส่วนส าคัญ

ที่มหาวิทยาลัยได้จัดท าหลักสูตรดังกล่าวขึ้น  

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

     12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก การพัินาหลักสูตรจะมุ่งเน้นผลิตครูในมิติใหม่ที่เน้นผลลัพธ์

การเรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ ให้มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูซึ่งเป็น

วิชาชีพชั้นสูงที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัินาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ใฝ่รู้ เป็นครูดี ครูเก่ง         

มีความรู้ และใฝ่รู้ มีทักษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์วิชาชีพ มีเจตคติที่ดี ต่อวิชาชีพ มีคุณธรรม

และเป็นผู้มีจริยธรรมประพฤติปฎิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาที่เหมาะสมกับการเป็น

วิชาชีพชั้นสูง มีความรอบรู้และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรู้และพัินาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    

จะเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษา เพ่ือให้มีครูที่มีศักยภาพที่จะพัินาเด็กและเยาวชนให้มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวและเพ่ือให้สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู โดยเน้นการ

พัินาบัณฑิตให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ ขั้นพ้ืนฐาน  มีความสามารถในการใช้ภาษา

เพ่ือการสื่อสาร ทั้งทางด้านสังคม ธุรกิจและศิลปวัินธรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์ ของ

มหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและการวิจัย  โดยการผลิตบัณฑิตที่ดีและเก่งให้แก่ท้องถิ่น 

ในการนี้ได้มีการประเมินหลักสูตร ซึ่งมีการเก็บข้อมูลจากคณาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษา และ

อาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตรในด้านด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้าน

กระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) ซึ่งพบว่า  

1)  ด้านบริบท (Context)  วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความชัดเจน  สอดคล้องกับปรัชญา 

วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของคณะ สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันและการพัินาประเทศ โครงสร้าง
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ของหลักสูตรมีความเหมาะสม เนื้อหามีทั้ งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ จัดได้อย่างเหมาะสม                 

มีความน่าสนใจและทันสมัย ซึ่งทั้งนี้สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ าวัน  

2)  ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ควรพัินาด้านต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรเพ่ือพัินาความรู้เฉพาะศาสตร์ ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย การถ่ายทอดความรู้

ต้ อ งมี การบู รณ าการความรู้ ต่ างๆ ได้ อย่ างเหมาะสม อีกทั้ งมี ความรู้ และประสบการณ์ ทั น                    

กับการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ  

3) ด้านกระบวนการ (Process)  การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผล มีความเหมาะสม ทั้งนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรมีการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา

สามารถคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ไขปัญญาอย่างมีระบบ อีกทั้งควรมีการให้ผู้มีประสบการณ์ทาง

วิชาการและวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการกระบวนการเรียนการสอน 

ควรมีสื่อและเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาอย่างเพียงพอ 

4) ด้านผลผลิต (Product) นอกเหนือจากความรู้ ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพแล้ว 

บัณฑิตควรมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความกตัญญูกตเวที  ความมีน้ าใจ  ความอ่อนน้อมถ่อมตน               

มีภาวะผู้น า และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  

     12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

  เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าและพัินาท้องถิ่น สถานการณ์

ภายนอกหรือการพัินาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึ งสอดคล้องกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

12.2.1 แสวงหาความจริงเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น 

อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง   การผลิต

บัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

12.2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจ ในวัินธรรมของ

ท้องถิ่นและของชาติ 

12.2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู  ผลิตและพัินาครู บุคลากรทางการศึกษา 

ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 

     13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  และรายวิชาใน

หลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะครุศาสตร์/สาขาวิชาอื่น 

13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 

     13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร นักศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 
     13.3 การบริหารจัดการ 

   13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับสาขา/คณะ อาจารย์

ผู้ ส อน แล ะนั ก ศึ กษ า ใน การ พิ จ ารณ าข้ อ ก าห น ดราย วิ ช าก ารจั ด ก าร เรี ย น ก ารสอน แล ะ                        

การประเมินผลการด าเนินการ 

  13.3.2 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับดูแล โดยประสานงานกับส านักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียนเพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และควบคุมการ

ด าเนินการเกีย่วกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ วัตถุประสงค์ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
     1.1 ปรัชญา 
 ผลิตพัินาครูปฐมวัยให้เป็นครูดี มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพภายใต้บริบทของ
สังคมวัินธรรมไทย โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัินาท้องถิ่น 
 (ค าอธิบายปรัชญา: ผลิตครูที่มีคุณภาพสูง มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ 
เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัินาครู ให้เป็นคนดี  มีสติปัญญา 
ความสามารถ และอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถเผชิญ
ปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา) 
     1.2 ความส าคัญ 

ปัจจุบันอาชีพครูถือว่าส าคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทส าคัญในการพัินาประเทศให้เจริญมั่นคง ให้
ก้าวทันต่อสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะพัินาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้น 
จะต้องพัินาคน ซึ่งได้แก่ เยาวชนของชาติเสียก่อน เพ่ือให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและมี
ความสมบูรณ์ครบทุกด้าน จึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้ และหน้าที่ที่มีความส าคัญ
ยิ่งของครูก็คือ การปลูกฝังความรู้ ความคิดและจิตใจแก่เยาวชน เพ่ือให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมี
ประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้า ผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างส าคัญในการ
สร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง 
     1.3 วัตถุประสงค์ 
      เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1.3.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการ

ปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัินธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 

1.3.2  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัินาหลักสูตรทางด้าน

การเรียนการสอนการสอนที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถ  สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของการศึกษาของชาติ 

 1.3.3  เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการ

และวิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพ

คร ูอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 
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 1.3.4  ความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี

และระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ส าหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูง

ขึ้นในอนาคต 

1.3.5  มีศักยภาพที่จะพัินางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้น าทาง

วิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

1.3.6 เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณความเป็นครู และมีศิลปะในการสอนระดับ

ปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพ 

      1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 1.4.1 มีค่านิยมร่วม ตระหนักและยึดผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางของการท างานของครู พัินา

ความรู้สึกถึงตัวตนความเป็นครูและมีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่เข้มแข็ง มีจิตบริการต่อวิชาชีพครูและชุมชน 
 1.4.2 เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณครูและยึดมั่นใน

จรรยาบรรณของวิชาชีพครู ปฏิบัติหน้าที่ตามอุดมการณ์ความเป็นครูด้วยความรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต 
รับผิดชอบต่อวิชาชีพ อุทิศตนและทุ่มเทในการเอาใจใส่ สร้างแรงบันดาลใจ พัินาการเรียนรู้และ
ผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน มีความพอเพียงและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 

 1.4.3 เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ และมีปัญญา เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ 
การคิดขั้นสูง มีความรอบรู้ด้านการเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพ วัินธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและของโลก การสร้างสัมมาชีพและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม มีความเพียร มุ่งม่ัน มานะ บากบั่น ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัินาตนเองให้เป็น
บุคคลที่เรียนรู้และรอบรู้ ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 1.4.4 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถคิดวิเคราะห์ 
การคิดขั้นสูง มีความฉลาดดิจิทัล ทักษะการท างานเป็นทีม มีทักษะข้ามวัินธรรม รู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก มีส่วนร่วมในการพัินาความก้าวหน้าให้กับ
วิชาชีพครู สามารถแสวงหาความรู้ พัินาความรู้ งานวิจัย และสร้างนวัตกรรม เพ่ือพัินาตนเอง ผู้เรียน 
ให้เต็มตามศักยภาพ ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 1.4.5 เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ เป็นผู้มีความสามารถในการจัดเนื้อหาสาระ 
ออกแบบกิจกรรม วางแผนและจัดการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้และมีความสุขในการเรียน โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงวิธีการใช้เทคนิค วิธีการจัดการ
เรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สื่อ แหล่งเรียนรู้ ชุมชน ภูมิปัญญาในชุมชนที่เหมาะสมกับสาระ
วิชาและผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน สามารถบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามวัินธรรม และการวิจัย 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหาสาระ และ
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เทคโนโลยี (TPCK) เพ่ือพัินาการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนน าไปใช้ในการแก้ปัญหา พัินาตนเอง 
ผู้เรียน และสังคม 

 1.4.6 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และใส่ใจสังคม มีความรักชาติ รักท้องถิ่น มีจิตส านึกไทยและ
จิตส านึกสากล รู้คุณค่าและมีส่วนร่วมในการพัินา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัินธรรมและภูมิปัญญาไทยและ
ท้องถิ่น มีจิตอาสาและด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมีความกล้าหาญทางจริยธรรม 
ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้ถูก รู้ผิด รู้ชอบ ชั่ว ดี กล้าปฏิเสธและต่อต้านการกระท าที่ไม่ถูกต้อง เคารพสิทธิ 
เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

 รวมทั้งมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาก าหนด 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

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

1. พัินาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน 
    จากแผนพัิ นาการศึกษา 
    แห่งชาติและมาตรฐานวชิาชพี 
    และจรรยาบรรณของวิชาชพี 
    ของบุคลากรทางการศึกษา  
2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง 
    สม่ าเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสตูร 
2. รายงานผลการประเมนิ 
    หลักสูตร 
 

2. แผนปรับปรุงหลักสูตร 
   ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา    
   การศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้อง   
   กับความเปลี่ยนแปลงทาง 
   สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ 
   ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 
 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน 
   สังคม และวชิาการอย่าง 
   สม่ าเสมอ 

 

1. รายงานความพึงพอใจของ  
    ผู้ใช้บัณฑิต 
2. แผนปรับปรุงหลักสตูรที ่
    สอดคล้องกับความเปลี่ยน    
    แปลงทาง สังคมเศรษฐกิจ 
    การเมืองและความก้าว 
    หน้าทางวิชาการซึ่ง 
    ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวุิิ 
    ทั้งภายในและภายนอก 

3. แผนพัิ นาบุคลากร 
   ด้านการเรียนการสอน และ   
   บริการวิชาการให้มีความรู้  
   สมรรถนะและเจตคติที ่
   ทันสมัย และเหมาะสมตาม 
   มาตรฐานและจรรยาบรรณ 
   ของวิชาชีพ 
 

1. สนบัสนุนบุคลากรดา้น 
   การเรียนการสอนให้ท างาน 
   บริการแก่องค์กรภายนอก 
2. พัินาทักษะการจัดการเรียนรู้ 
   ของบุคลากรด้านการเรียน 
   การสอนให้มีนวัตกรรมการจัด 
   การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
   ยิ่งขึ้น 

1. ปริมาณงานบริการ  
   วิชาการต่อบุคลากร 
   ด้านการเรียนการสอน 
   ในหลักสูตร 
2. ความพึงพอใจของผู้เรียน   
   ต่อประสิทธิภาพการจัด 
   การเรียนรู ้
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
     1.1 ระบบการศึกษา 
 ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษาไม่
น้อยกว่า 15 สัปดาห์ กรณีที่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
     1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 ไม่มี 
     1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
     2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 
 ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนธันวาคม - มีนาคม 
     2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 2.2.1 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

 2.2.1.1 ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มี

ค่านิยม เจตคติที่ดีและมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู โดยสอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความ

เป็นครู และผ่านเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ

การคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด 

 2.2.1.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏราชนครินทร์ (ภาคผนวก ก) 
 2.2.1.3 ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครูและข้อสอบคัดเลือกเข้า

ศึกษาต่อในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยตามท่ีสาขาวิชาก าหนด 
2.2.1.4 ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการ

คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญาตรี พ.ศ.
2558 หรือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2.2.2 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
  2.2.2.1 นัก เรียนที่ เข้ าศึกษาโดยระบบคัด เลื อกของส านั กงานคณ ะกรรมการ                        
การอุดมศึกษา หรือ 
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  2.2.2.2 คัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และ/หรือ เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกเองโดยวิธีการสอบข้อเขียน และ/
หรือ สอบสัมภาษณ์  
 2.2.3 การเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2558 
 
     2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุมตนเอง 
          2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้ในระดับที่แตกต่างกัน ทั้งทางด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี
ดิจิทัล และเทคโนโลยีต่างๆ อาจเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบทางการศึกษา 
     2.4 กลยุทธ์ในการด าเนนิการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาใน ข้อ 2.3 
 2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุม
ผู้ปกครอง จัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแล
ประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา 
 2.4.2 จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพ้ืนฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส าหรับนักศึกษา
แรกเข้าทุกคน กรณีที่นักศึกษาสอบวัดระดับได้คะแนนไม่ เป็นไปตามที่คณะก าหนด นักศึกษา                        
ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน 
 
     2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 หมายเหตุ 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60  
ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60 60  
ชั้นปีที่ 3 - - 60 60 60  
ชั้นปีที่ 4 - - - 60 60  

 - - - - 60  
รวม 60 120 180 240 300  

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - 60  
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     2.6 งบประมาณตามแผน 
 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

ค่าลงทะเบียน 900,000 1,800,000 2,700,000 3,600,000 4,500,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 1,704,000 1,884,480 1,932,480 1,980,480 2,028,480 

รวมรายรับ 2,604,000 3,684,480 4,632,480 5,580,480 6,528,480 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

งบบุคลากร 

    

 

เงินเดือน 1,704,000 1,884,480 1,932,480 1,980,480 2,028,480 

ค่าจ้างประจ า 0 0 0 0 0 

งบด าเนินการ 

    

 

ค่าตอบแทน 0 0 0 0 0 

ค่าใช้สอย 240,000 480,000 720,000 960,000 1,200,000 

ค่าวัสดุ 480,000 960,000 1,440,000 1,920,000 2,400,000 

ค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0  

งบลงทุน 

    

 

ครุภัณฑ ์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

รวมทั้งสิ้น(บาท) 2,474,000 3,374,480 4,142,480 4,910,480 5,678,480 

จ านวนนักศึกษา (คน) 60 120 180 240 300 

ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต

ต่อหัวนักศึกษา  (บาท) 
41,233 28,121 23,014 20,460 23,460 
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     2.7 ระบบการศึกษา 
 เป็นแบบชั้นเรียนและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
 
     2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
            การเทียบโอนผลการเรียนรู้ในสาขาวิชาในสถาบันและระหว่างสถาบันสามารถกระท าได้ โดยให้
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และข้อแนะน าเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอน                        
ผลการเรียนระดับปริญญาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
        3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า         136   หน่วยกิต  
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

        โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    เรียนไม่น้อยกว่า   30   หน่วยกิต 

  1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  เรียนไม่น้อยกว่า   12     หน่วยกิต 
  2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                      เรียนไม่น้อยกว่า     3   หน่วยกิต 
  3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   เรียนไม่น้อยกว่า     6    หน่วยกิต  
  4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า    100   หน่วยกิต 
          1) กลุ่มวิชาชีพครู                   40   หน่วยกิต 
     1.1 วิชาชีพครู                  28   หน่วยกิต 
     1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา              12    หน่วยกิต 
          2) กลุ่มวิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า       60   หน่วยกิต 
     2.1 วิชาเอกบังคับ                   40 หน่วยกิต    
     2.3 วิชาเอกเลือก                              20     หน่วยกิต                   

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                     6    หน่วยกิต 
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            3.1.3 รายวิชา  
การก าหนดรหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้านและวิชาเลือกเสรี 
 การก าหนดรหัสวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โครงสร้างรหัสวิชา
ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขรวม 6 หลัก ดังนี้ 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
ความหมายของโครงสร้างรหัสวิชา 6 หลัก มีรายละเอียดดังนี้ 

 หลักท่ี 1 หมายถึง ตัวอักษรย่อแทนคณะ ดังนี้ 
E คือ คณะครุศาสตร์ (Faculty of Education) 
 หลักท่ี 2 และ 3 หมายถึง ตัวอักษรย่อแทนสาขาวิชา/กลุ่มวิชาในคณะครุศาสตร์ มีดังนี้ 
ED       หมายถึง สาขาวิชาสังกัดคณะครุศาสตร์ (Educational) 
CI หมายถึง สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction) 
EN หมายถึง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (English Language) 
EC หมายถึง สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) 
ET หมายถึง สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology) 
FA หมายถึง สาขาวิชาพ้ืนฐานและการบริหารการศึกษา (Foundation and Administration of Education) 
MR หมายถึง สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา (Educational Measurement and Research) 
PG หมายถึง สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (Psychology and Guidance) 
TH หมายถึง สาขาวิชาภาษาไทย (Thai Language) 
           หลักท่ี4 หมายถึง ตัวเลขชั้นปี ดังนี้ เลข1-4 หมายถึง ระดับชั้นปีที่ 1-ชั้นปีที่ 4  
           หลักท่ี 5 หมายถึง ตัวเลขล าดับการเรียนก่อน-หลังของรายวิชา 
 
 
 
 

1 3 2 4 5 6 

ล าดับก่อนหลัง 

ช้ันปีที่ควรเรียน 

คณะ 

สาขาวิชา 
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ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต      
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร เรียนไม่น้อยกว่า   12     หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ เรียน 9 หน่วยกิต 
EED101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 

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

EED201 การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
English Usage for Communication 

3(2-2-5) 

EED301 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ   
English for Professional Purposes 

3(2-2-5)  

     กลุ่มวิชาภาษาไทย เรียน 3 หน่วยกิต 
EED102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

Thai for Communication 
3(2-2-5) 

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เรียน 3 หน่วยกิต 
EED304 สุนทรียะ  

Aesthetic 
3(2-2-5) 

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
EED104 พลเมืองที่เข้มแข็ง 

Potency Citizenship 
3(2-2-5) 

EED303 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัินาท้องถิ่น 
The King Wisdom for Local Development 

3(2-2-5) 

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
EED202 การคิดเชิงเหตุผล 

Logical thinking 
3(2-2-5) 

EED205 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 
21st Century Skills for living and Occupations 

3(2-2-5) 

EED302 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 
Health Promotion and Care 

3(2-2-5) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต      
    1. กลุ่มวิชาชีพครู 40 หน่วยกิต 
        1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ บังคับเรียน 28 หน่วยกิต 
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รหัส   ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EED103 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

Language for Communication 
3(2-2-5) 

EFA101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
Ethics and Spirituality for Teachers 

3(2-2-5) 

EPG101 จิตวิทยาส าหรับครู 
Psychology for Teacher 

3(2-2-5) 

ECI101 การพัินาหลักสูตร 
Curriculum Development 

3(2-2-5) 

EMR201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
Learning Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) 

EET201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู้ 
Innovation and Information Technology for Educational 
Communication and Learning 

3(2-2-5) 

EED203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  
Instuctional Science  

3(2-2-5) 

EFA201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  
Education Administration and Quality Assurance in 
Education 

3(2-2-5) 

EMR301 การวิจัยและพัินานวัตกรรมการเรียนรู้ 
Research and Development in Innovation and Learning 

3(2-2-5) 

EED402 ครุนิพนธ์ 
Individual Development Plan 

1(0-2-1) 

       1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา บังคับเรียน 12 หน่วยกิต 
EED105 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 

Teaching Internship in a Specific Field 1 
1(0-3-0) 

EED204 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2 
Teaching Internship in a Specific Field 2 

2(0-6-0) 

EED305 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 3 
Teaching Internship in a Specific Field 3 
 

3(0-9-0) 
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รหัส   ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EED401 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 4 

Teaching Internship in a Specific Field 4  
6(240) 

2. กลุ่มวิชาเอก 60 หน่วยกิต 
     2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ บังคับเรียน 40 หน่วยกิต 
EEC101 

 
สมองกับการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

Brain and Learning for Early Childhood Students 

3(2-2-5) 

EEC102 
 

การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย    

Child’s upbringing and Learning Encouragement for  

Early Childhood Students 

3(2-2-5) 

EEC104 
 

การพัินาสุขภาวะและความปลอดภัยส าหรับเด็กปฐมวัย 

Heath Care and Safety for Early Childhood Students 

3(2-2-5) 

EEC201 
 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัย  
Physical Development Activities for Early Childhood 
Students 

3(2-2-5) 

EEC203 
 

การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัย                                 
Language and Communication Activities for Early 
Childhood Students 

3(2-2-5) 

EEC204 
 

การจัดกิจกรรมทักษะความฉลาดทางอารมณ์และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย      
Emotional Quotient and Social Quotient Activities for 
Early Childhood Students 

3(2-2-5) 

EEC205 
 
EEC301 

การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย 
Arts Activities for Early Childhood Students 
การช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
Special Needed Early Childhood Students Take Caring 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 

EEC302 
 

ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวัย 
Movement Activities for Early Childhood Students 

3(2-2-5) 

EEC303 
 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการการศึกษาปฐมวัย 
ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี    
Integrated Learning Experience for Children Under Three Years Old 
 

2(1-3-2) 
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รหัส   ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EEC305 
 

การจัดกิจกรรมการเล่นเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย   
Playing Activities Management for Early Childhood 
Students Learning 

3(2-2-5) 

EEC306 
 
 
 
EEC401 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ การศึกษาปฐมวัย
ส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี       
Experience Management to Enhance Integrated Learning 
for Children Age Between Three to Six. 
การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
Science and Mathematic Activities for Early Childhood 
Students 

2(1-3-2) 
 
 
 

3(2-2-5) 

EEC402 
 

การจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
Experience Management to Encourage Learning for 
Specific Children Groups 

3(2-2-5) 

     2.2  กลุ่มวิชาเอกเลือก  เลือกเรียน 20 หน่วยกิต  
EEC103 
 
EEC105 

 

บุคลิกภาพครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21    
Teacher personality Early Childhood in 21st Century  
สื่อและของเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย        
Media and Toys for Early Childhood Students 

    3(2-2-5) 
 
    3(2-2-5) 

EEC106 
 
EEC202 
 
 
EEC206 
 
 
EEC304 

วรรณกรรมและนิทานส าหรับเด็กปฐมวัย      
Literatures and Stories for Early Childhood Students 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย 
Thinking Skills Development Activities for Early 
Childhood Students 
การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
Family and Community Participation in Early Childhood 
Education 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับครูปฐมวัย 
Sufficient Economy Philosophy for Teacher Early 
Childhood 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 
 

2(1-3-2) 
 
 

3(2-2-5) 

EEC307 
 

การจัดสภาพแวดล้อมและการจัดการชั้นเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย 
Environmental Management  and Classroom 

     3(2-2-5) 
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รหัส   ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

EEC403 
 

Management for Early Childhood 
สัมมนาปัญหาและแนวโน้มในการพัินาการศึกษาปฐมวัยในอนาคต   
Seminar in Early Childhood Education Development Trend 

 
     3(2-2-5) 

EEC404 การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัินานวัตกรรม    
Applying Knowledge to Create Innovation 

3(2-2-5) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต      
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์หรือมหาวิทยาลัย

อ่ืนๆ ทั้ งในและต่างประเทศที่หลักสูตรผ่านการรับรองมาตรฐานจากส านักงานคณะกรรมการ                        
การอุดมศึกษา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียน โดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้  ทั้งนี้ ให้ เป็นไปตามเกณฑ์ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

หมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป 

EED101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 3 2 2 5 
EED102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

EED103 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 3 2 2 5 
EFA101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  

และจิตวิญญาณความเป็นครู  
3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

EEC101 สมองกับการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 3 2 2 5 

EEC102 การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย    

3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

EEC103 
 

บุคลิกภาพครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21    
 

3 2 2 5 

รวม 21 14 14 35 
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 63 

 
 

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป 

EED104 พลเมืองที่เข้มแข็ง 3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

EPG101 จิตวิทยาส าหรับครู 3 2 2 5 
ECI101 การพัินาหลักสูตร 3 2 2 5 
EED105 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใน

สาขาวิชาเฉพาะ 1 
1 0 3 0 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

EEC104 การพัินาสุขภาวะและความปลอดภัย
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

EEC105 สื่อและของเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย        3 2 2 5 
EEC106 วรรณกรรมและนิทานส าหรับเด็กปฐมวัย      3 2 2 5 

รวม 19 12 15 30 
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 57 
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ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป 

EED201 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 2 2 5 
EED202 การคิดเชิงเหตุผล 3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

EMR201 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ 3 2 2 5 
EED203 วิทยาการจัดการเรียนรู ้ 3 2 2 5 
EED204 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา

เฉพาะ 2 
2 0 6 0 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

EEC201 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้าน
ร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัย  

3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

EEC202 การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

3 2 2 5 

รวม 20 12 18 30 

ชั่วโมง /สัปดาห์ = 60 
 

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชา 
ศึกษาท่ัวไป 

EED205 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

EET201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 

3 2 2 5 

EFA201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

EEC203 การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

3 2 2 5 

EEC204 การจัดกิจกรรมทักษะความฉลาดทางอารมณ์และ
สังคมส าหรับเด็กปฐมวัย      

3 2 2 5 

EEC205 การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย 3 2 2 5 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาเอกเลือก) 
EEC206 การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการจัด

การศึกษาปฐมวัย 
3 2 2 5 

รวม 21 14 14 35 

ชั่วโมง /สัปดาห์ = 63 



มคอ.2 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 24 
 

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

หมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป 

EED301 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ 3 2 2 5 
EED302 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

EMR301 การวิจัยและพัินานวัตกรรมการเรียนรู้ 3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

EEC301 การช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ 

3 2 2 5 

EEC302 ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

3 2 2 5 

EEC303 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ
บูรณาการการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็ก
อายุต่ ากว่า 3 ปี    

2 1 3 2 

หมวดวิชาเลือกเสร ี XXXXXX วิชาเลือกเสรี 1 3 - - - 
รวม 20 11 13 27 

ชั่วโมง /สัปดาห์ = 51 
 

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

หมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป 

EED303 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัินาท้องถิ่น 3 2 2 5 
EED304 สุนทรียะ 3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

EED305 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ 3 

3 0 9 0 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

EEC305 การจัดกิจกรรมการเล่นเพ่ือการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย   

3 2 2 5 

EEC306 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ
บูรณาการการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็ก
อายุ 3-6 ปี       

2 1 3 2 

หมวดวิชาเลือกเสร ี XXXXXX วิชาเลือกเสรี 2 3 - - - 
รวม 17 7 18 17 

ชั่วโมง /สัปดาห์ = 42 
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ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

EED401 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ 4 

6 
 

 240  

รวม 6  240  
ชั่วโมง /ภาคการศึกษา = 240 

 
 

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครู) 
EED402 ครนุิพนธ์ 1 0 2 1 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

EEC401 การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

3 2 2 5 

EEC402 
 

การจัดประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ส าหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

EEC403 
 

สัมมนาปัญหาและแนวโน้มในการพัินา
การศึกษาปฐมวัยในอนาคต   

3 2 2 5 

EEC404 การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัินา
นวัตกรรม    

3 2 2 5 

รวม 13 8 10 21 
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 39 
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 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

EED101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 English Speaking and Listening Skills  

                    พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นส าคัญ ฟังบทสนทนาและข้อความสั้น ๆ แล้วจับ
ใจความ ใช้ประโยคและส านวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว (เช่น ข้อมูลพ้ืนฐานและข้อมูลของครอบครัว การซื้อ
ของ ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น การจ้างงาน) สื่อสารเรื่องที่ง่ายและเป็นกิจวัตรที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
โดยตรงและไม่ยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่งที่คุ้นเคยหรือท าเป็นประจ า ใช้ภาษาและโครงสร้างทางไวยากรณ์ในการ
พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย  โดยใช้ภาษา น้ าเสียง กิริยาท่าทางที่เหมาะสมตาม
มารยาททางสังคม และรู้ถึงวัินธรรมของเจ้าของภาษา โดยเน้นกระบวนการทางภาษา คือ พูด ฟัง อ่าน  
เขียน การสื่อสาร การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล และการฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารตาม
สถานการณ์ต่างๆ 

Explain and summarize essential topics, listen to conversation and short 
passages for main ideas, use sentences and idioms regarding surroundings (such as 
basic information, family information, shopping, local geography, employment), practice 
communication English using dialogues appropriate to everyday situations, making use 
of communicative activities, Speaking and practice in different situation including using 
language ,intonation of words with proper manner, understand English as used in daily 
life and cultural backgrounds of English speaking countries, emphasis on speaking, 
listening, reading, and writing, practice communication skills, inquiry, search for 
information, and practice in communication through several different situations 

 

EED102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 Thai for Communication  

ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุปประเด็น
หลักจากเรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่าง ๆ ระดับของภาษา การใช้
น้ าเสียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ เขียน
ผลงานประเภทต่าง ๆ ตามหลักการเขียน มีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 

Use Thai language to communicate properly according to the situation. 
Analyze and summarize the main points of the story that being heard. Use critical 
thinking in things that being seen, speaking with positive communication on various 
occasions, and in various language levels. Using tones of voice to communicate. Read 
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aloud according to orthography. Read for comprehension from various types of writing, 
writing various types of works according to the principles of writing, having manners for 
listening, speaking, reading and writing 

 

EED104 พลเมืองที่เข้มแข็ง 3(2-2-5) 
 Potency Citizenship  

    วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดท าโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการ
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทียม 
เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม 
การสร้างและปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคม และกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง 
อุดมการณ์ และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะของ
พลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และเคารพสิทธิผู้อื่นอย่างมีเหตุผล มี
จิตส านึก รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง เข้าใจและเห็นคุณค่าของผู้อื่น มีจิตอาสาเพื่อพัินาท้องถิ่น 

     Analyze, design practice, create projects, and behave that express for 
human dignity, accept individual differences in equality, respecting for freedom and 
peaceful in Thai society and international community in accordance with the principles 
of tolerance, create and comply with social rules and basic laws related to democratic 
way of life with the King as Head of State, have strong citizenship and respect other 
people’s right, understand and acknowledge other esteem, and have a volunteering 
spirit to develop their locals 

 
EED201 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 

 English Usage for Communication  
    เข้าใจข้อมูลที่ได้จากการฟังเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน การศึกษา การสนทนา ค า

บรรยาย บันทึกข้อเท็จจริงโดยใช้ภาษาตามมาตรฐาน สนทนาจากหัวข้อที่คุ้นเคย และสนใจ ให้
ค าแนะน า ให้เหตุผล และกล่าวร้องทุกข์ได้ สนทนาในเหตุการณ์เฉพาะหน้า แสดงความรู้สึก เล่า
ประสบการณ์ของตนเอง โต้แย้งและให้เหตุผล น าเสนอผลงานโดยเชื่อมโยงหัวข้อที่คุ้นเคย และสรุป
ข้อมูลได้ อ่านเพ่ือหาใจความส าคัญ และจับประเด็นอย่างรวดเร็วและระบุข้อมูลจากสิ่งที่อ่าน เขียน
รายงานในหัวข้อที่คุ้นเคย ประสบการณ์ เหตุการณ์ ความคิด ความฝัน และเขียนจดหมายที่เป็นรูปแบบ
มาตรฐานเกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ เพ่ือพัินาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อการ
สื่อสาร 
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       Use listening skill to understand information related to daily life, 
education, and lecture. Listen and take note with standard English. Talk about personal 
interests or familiar topics, give suggestions and reasons, deal with service problems, 
talk about unexpected incident or accidents, describe experience, auguring with 
reasons, make a presentation connecting with familiar situations and summaries the 
information. Use reading comprehension techniques to find main idea and support 
details or related information. Write a report about familiar topics on experience, 
situations, thoughts, ideas, and expectations. Write letters with standard formats 
related to interesting topics in order to develop listening, speaking, reading, and writing 
which are needed for communication 

 

EED202 การคิดเชิงเหตุผล  3(2-2-5) 
 Logical thinking  

วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการค านวณตามล าดับขั้นการด าเนินการตัวเลข สัดส่วน 
ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิงภาษา เชิงสัญลักษณ์ และรูปแบบในการ
อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน การวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา การเลือกใช้แนวทาง
ได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน การตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข้อมูล 
และการพัินาทักษะทางสมอง Executive functions (EF) 

Analyze, design and present how to calculate in order of steps of 
operations, numbers, proportions, percentages, problems solving, reasoning, giving 
conditions in term of language and symbolic and pattern of explaining the phenomena 
that occur in everyday life. Analysis of problems solving, choosing appropriate 
approaches, analyze and explain information in today's global and making decisions 
based on data 

 

EED302 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) 
 Health Promotion and Care  

สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ความส าคัญของกีฬาและ
นันทนาการ และนโยบายสาธารณะเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบและจัดกิจกรรมการสร้างเสริม
และดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปัญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู้ 
ความพร้อมในสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะในด้านที่ส าคัญ  

Search for information, analyze, summarize health promotion and care, 



มคอ.2 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 29 
 

the importance of sports and recreation, and public policy of health promotion, create 
and arrange the health promotion and physical, mind, society and wisdom care, create 
sports and recreation for learning management, readiness of health promotion and care 
of main issue   

 

EED206 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5) 
 21st Century Skills for Living and Occupations  

สืบค้น วิเคราะห์ และตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแนวคิด/ทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะ 5Cs 
สร้างนวัตกรรม ตระหนักถึงความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูล ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมั่นใจ
และถูกต้องตามหลักการและมารยาท สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงแบ่งปันการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทดสอบและประเมินผลความก้าวหน้าในการเรียนรู้ ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
อุบัติใหม่ และน ามาใช้ในการด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21  

Inquire, analyse and examine reliability of concepts or theories about; 
5Cs skills, create innovation, realize about security and protect information.                       
Use information technology confidently ,correctly and appropriately. Create a shared 
network of learning. Test and evaluate learning progression by using information 
technology. Follow new technologies and apply to daily life, and effectively do                      
a career in the 21st-century. 

 
EED303 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 

 The King Wisdom for Local Development  
ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัินา

แบบยั่งยืนในชีวิตประจ าวันได้ ศึกษาแนวคิด และหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพ่ือการพัินาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัินาอย่างเป็น
รูปธรรม และร่วมมือกันท างาน โดยบูรณาการงานวิจัยท้องถิ่นแบบองค์รวมร่วมกับทีมภาคีเครือข่าย
เพ่ือให้เกิดงานบริการวิชาการให้กับชุมชน  

Apply the royal working guideline, self-sufficient concept, and 
sustainable development in their daily lives, study concepts and principles of the royal 
projects, as well as analyze the intelligent learning approach for pilot community 
development based on the king wisdom and the integrated participation with related 
sectors 
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EED301 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(2-2-5)  
 English for Professional Purposes  

พูดคุยในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญ โต้ตอบอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติโต้ตอบกับ
ผู้พูดที่เป็นคนต่างชาติ สร้างถ้อยค าที่ชัดเจนและมีความละเอียดในหัวข้อที่หลากหลาย โดยมีความเข้าใจ
จุดประสงค์ของประเด็นที่มีความซับซ้อนทั้งรูปธรรมและนามธรรม อธิบายมุมมองเกี่ยวกับปัญหา
เฉพาะที่มีความได้เปรียบและเสียเปรียบ ฝึกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 

Practice speaking in natural and realistic setting with foreigner, practice 
with text representing spoken language in abstract and concrete, describe perspective 
on problem about advantage and disadvantage, practice using English for 
communication through English Camp 

 

EED304 สุนทรียะ  3(2-2-5) 
 Aesthetic  

                    ขับร้องเพลงตามจังหวะ ท านอง และเนื้อหา ของเพลงไทยสากลแต่ละประเภทและ

เพลงร าวงมาตรฐาน เล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบกิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรม

นันทนาการ ปฏิบัติการร าวงในเพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะห์หลักทาง

สุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์ หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบ

ป้ายนิเทศ ออกแบบฉาก เวที สื่อการเรียนรู้ และแฟ้มผลงาน จัดท าผลงานทางศิลปะ น าเสนอผลงาน 

และวิพากษ์ผลงานศิลปะ ที่มีความสอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น 

Sing in rhythm, melody, and lyrics of modern Thai songs and Thai 
standard dance songs, play musical instruments, design and organize recreation 
activities, dance in Thai standard dance, design and organize performances, analyze 
principles of aesthetics in visual arts, principles of visual elements, principles of art 
composition, and principles of bulletin boards, design settings and stages, learning 
materials and portfolios, create art works, present and criticize the art works conform 
to local wisdom 
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ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู 
กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 

EFA101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  3(2-2-5) 
 Ethics and Spirituality for Teachers 

ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา 
มุง่มั่นพัินาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมือง
ที่เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิต
วิญญาณความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู สภาพการณ์การพัินาวิชาชีพครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัินาตนเองในการ
เป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Behave morally, intend to develop learners as a spiritual teacher, Philosophy, 
concepts, theories in education, be a role model with virtues and ethics, and a good 
citizen, be admired by students and society analyzing, synthesizing, integrating 
knowledge about teacher values, morality, virtues, ethics of teachers, spiritual teacher, 
law for teachers, condition of teacher professional development using experiences and 
case studies, practice using reflection to apply for self-development to become a good 
teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with changes 
 

EPG101 จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Psychology for Teacher 

    วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์และออกแบบบริหารจัดการพฤติกรรมผู้เรียน เพ่ือพัินาผู้เรียน
ตามศักยภาพและช่วงวัย  โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัินาการ จิตวิทยาการศึกษา 
จิตวิทยาการแนะแนวและจิตวิทยาให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู้  การส่งเสริมพัินาการและ
การเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล เด็กที่มีความต้องการพิเศษ การศึกษา
รายกรณี การสะท้อนคิด เพ่ือให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัินาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตาม
ศักยภาพ มุ่งมั่นพัินาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัินาคุณภาพผู้เรียนได้อย่าง
เป็นระบบ  ให้ค าแนะน าและข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมพัินาและดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน การสร้างความร่วมมือในการพัินาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ใน
การพัินาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

     Apply psychology for instruction in order to analyze and solve problems, and 
develop learners and learners with special needs on various potentials and ages by using 
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principles, concepts and theories of developmental psychology, educational psychology, 
and counseling psychology.  Understand philosophy, concepts, principles, and guidance 
procedures. Analyze prominent points and problems, design activities to help and 
develop each individual learner on his or her potential and learners with special needs 
on guidance approaches by striving to develop learners with the heart and soul of                  
a teacher. Design activities to develop giving information and guidance skills to their 
parents. Create collaborative network among teachers, parents and communities for 
supporting learners’ studies to gain well-knowledged, modern, and keep up with                 
the changes. 
 
EED103 ภาษาเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 
 Language for Communication 

ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้อง
กับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ เรียน ผู้ เรียนที่ มีความต้องการจ าเป็นพิ เศษ                           
โดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช้ ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียน ภาษาท่าทาง เพ่ือสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในชั้นเรียน 
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง  การพูด  การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือพัินาผู้เรียน สืบค้น
สารนิเทศเพ่ือพัินาตนให้รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงส าหรับ ฝึกการใช้ภาษาและ
วัินธรรมที่แตกต่างหลายหลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

Use Thai-English language for communication in learning management 
appropriately in accordance with context and learner’s differences, learners with special 
needs, by analyzing concepts, theory, speech communication for teachers, principle, and 
techniques of Language Use as well as practice listening, speaking, reading, writing, and 
gestures to transmit meanings in instruction and communication, design learning 
management in listening, speaking, reading, writing, and gestures to develop learners, 
seek for general information for broader, up-to-date self-development and keeping up 
with the changes, practice the language and culture for peaceful living 
 
 
ECI101 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
 Curriculum Development 

พัินาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่สอดคล้อง
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กับบริบทสถานศึกษาและชุมชน น าหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับหลักสูตร วิวัินาการของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัินาหลักสูตร พ้ืนฐานการพัินา
หลักสูตรทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัินธรรม เทคโนโลยี และที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน การพัินาหลักสูตรสถานศึกษา การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและ
แนวโน้มในการพัินาหลักสูตร  เพ่ือให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Develop a school-based curriculum and subjects curriculum in nature of major 
related to school and community context, implement and evaluate curriculum through 
application of curriculum basic knowledge, curriculum evolution, curriculum theories and 
development model, backgrounds of curriculum development in educational 
philosophy, psychology, social, culture, technology and other factors; basic education 
curriculum, school-based curriculum development, curriculum implementation, 
curriculum evaluation, problems and trends in curriculum development; and to be                 
a person who know broadly, be up-to-date, and keep up with changes 
 
EET201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและ                 

การเรียนรู ้
3(2-2-5) 

 Innovation and Information Technology for Educational  
Communication and Learning 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอก

เพ่ือพัินาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการ เรียนรู้ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือให้สามารถเลือก และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัินาตนเองในการเป็นครูที่
ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

Apply digital technologies for learning management design in accordance with 
individual major to develop learners’ intellectual and to be innovators based on 
contexts, learner individual differences, and learners with special needs by analyzing 
principals, concepts, and theories being relevant to innovation and information 
technology for educational communication and learning, laws, and ethics in utilizing 
digital technologies in order to be able to select and apply innovation and information 
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technology for educational communication and learning effectively, not pirate 
intellectual properties, and use reflection to apply for self-development to become               
a good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with changes 
 
 
EED203 วิทยาการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 Instructional Science 

วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัินาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด
และมีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล จัด
กิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 
บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัินาทักษะในศตวรรษที่ 21  การ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการเนื้อหาและ
ภาษา การบูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น  สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การ
ชี้แนะผู้เรียน  การบริหารจัดการชั้นเรียน การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการ
สอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เป็นผู้มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นพัินาผู้เรียน
ตามศักยภาพ 

Instructional plan and management in nature of major to develop learners to 
be an intellectual and innovator, enhancing student learning, attending and accepting 
individual differences among students, creating activities and learning atmosphere for 
promoting students happiness in learning; awareness in learners’ well-being,  integrating 
knowledge, content, curriculum, teaching science and digital technology in instruction by 
using learning theories, instructional innovation for skills development in the 2 1 st 
century,  integrated instruction,  integrated instruction on sufficiency economy 
philosophy, content and language integrated learning, integrated instruction on media 
and  learning resources in local community,  digital technology media, inclusive 
education, coaching, classroom management, designing and lesson plan writing, micro-
teaching, practicum in real situation; to be a responsible and committed person in 
developing learners fulfil their potential  
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EMR201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Learning Measurement and Evaluation 
              วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะ

ของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ เรียน ผู้ เรียนที่มี                  

ความต้องการจ าเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพ่ือพัินาการของผู้ เรียนและพัินาคุณภาพ                 

การจัดการเรียนรู้  โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง              

การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัินาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้สามารถวัด

และประเมินผลเพ่ือพัินาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ใน

การพัินาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง และใช้เครื่องมือ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ  เพ่ือประโยชน์ส าหรับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

   Measure and evaluate through methods which are practical and appropriate to 
the subject matter, context, individual difference of learners, and learners with special 
needs, reflect the evaluation result for learner development and quality development of 
learning management under the concepts and theories of measurement and evaluation, 
authentic assessment, measurement and evaluation instrument design, feedback giving 
for learning promotion in learners, guideline of using measurement and evaluation result 
in learner development, proper and creative measurement and evaluation, and use the 
reflective practice for self-development to be a good teacher who is proficient, smart, 
and up to date, Use Information Communication and Technology tools for Learning 
Measurement and Evaluation. 
 
EFA201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  3(2-2-5) 
 Education Administration and Quality Assurance in Education 
              วิเคราะห์บริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพ่ือจัดท าแผนงานและโครงการพัินาสถานศึกษาและ
ชุมชน ออกแบบ ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษา ด้วยองค์
ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาแต่ละระดับการศึกษาและประเภทของการศึกษา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เพ่ือพัินาตนเองให้มีทัศนคติที่ดีถูกต้องต่อบ้านเมือง พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีงานท า มีอาชีพ 
เป็นพลเมืองดี รอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคมทันสมัย และทันต่อความเปลี่ยนแปลง 



มคอ.2 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 36 
 

 Analyze the context of the strategic policy for the preparation of plans and 
educational development programs and communities, design; implement the quality 
assurance in education work that is consistent with educational institutions. With 
knowledge of educational administration,  information system for school administration, 
quality assurance education, and the philosophy of sufficiency economy to create 
immunity for learners, educational management of educational institutions at each level 
and type of education by using a variety of learning management processes to develop 
oneself to have a good attitude, right base on country, stable life, work, career, good 
citizenship,  understand the  world context wisely, modern society and keeping pace 
with changes 
 
EMR301 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Research and Development in Innovation and Learning 

วิจัย แก้ปัญหาเพ่ือพัินาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัินาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้อง
กับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัินาของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการ
วิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและ                  
หาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าหาข้อมูล
หรืองานวิจัยต่างๆ เพ่ือสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัินาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้อง
กับบริบทของชุมชน เพ่ือให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัินาการจัดการเรียนรู้ และพัินาผู้เรียน 
และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัินาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อ
ความเปลี่ยนแปลง 

Research, solve problems to develop learners, and create innovation to develop 
learners’ learning in accordance with individual major, context of learner individual differences, 
and learners with special needs by studying, analyzing problem conditions and needs in 
learner development in classrooms, design research by applying principals, concepts, research 
theories, researchers’ ethics, research instrumentation, apply digital technologies and 
information technology for searching data/research and creating innovation in research to solve 
problems and develop learners, relevant innovation in community in order to be able to 
implement research results in developing learning management and learners, and use 
reflection to apply for self-development to become a good teacher, know broadly, be up-to-
date, and keep up with changes 
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EED402 ครุนิพนธ ์ 1(0-2-1) 
 Individual Development Plan 

จัดท าครุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู 
คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัินาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Create individual development plan (ID Plan) by gathering, analyzing and 
synthesizing capacity of teacher duties together with teachers characteristics through the 
lesson learned from teaching experience in educational institution and self-learning, 
attend the activities to fulfill capacity in after action review (AAR) individually as well as 
share and learn under the context of profession learning community (PLC) to develop 
oneself to keep up with changes 
 
          กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
EED105 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 1(0-3-0) 
 Teaching Internship in a Specific Field 1 

สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุ
จรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจ าชั้นในสถานศึกษา  เข้าใจ
บริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัินา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัินาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของ
การศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัินา
หลักสูตรเพ่ือพัินาผู้เรียนตามศักยภาพ   สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัินาวิชาชีพของครูทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC)  เพ่ือน าไปใช้ในการพัินาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Conclude self-characteristics and those of teacher that reflect love and faith in 
teaching profession, identify self-ethics and profession ethics, acknowledge duties of 
teacher and homeroom teacher in school, understand community context, coordinate 
with parents to collect the data used to provide learner care, assistance, and 
development to the preferred characteristics, provide well-organized report of learner 
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development in form of case study by applying the knowledge of psychology, digital 
technology, and ability based learner development, conclude the guideline and activities 
for teacher profession development both inside and outside educational institutions 
through the process of observation and analysis of teacher performance, conclude the 
lesson learned from learning experience in educational institution, synthesize the body 
of knowledge and use the learning result in after action review (AAR) as well as share 
and learn under the context of profession learning community (PLC) to develop oneself 
to keep up with changes 
 
EED204 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2 2(0-6-0) 
 Internship 2 

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและ
เทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้
ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัินา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางในการพัินาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัินธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือ
น าไปใช้ในการพัินาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Behave as a good example with morality and conduct according to 
professional ethics, working as a teacher assistant with a mentor by planning content 
design, media and technology, measurement and evaluation according to the learning 
strand in each course, integrated knowledge in educational administration, innovation 
design, implementation of educational quality assurance in accordance with each level 
of education, manage quality learning and create a learning atmosphere for students to 
enjoy, cooperate with parents to develop and help students to have desirable 
characteristics, analyze and present guidelines for self-development to be a professional 
teacher who is able to adjust to keep up with the change of both professional teaching 
and core major sciences, participate in projects related to promoting conservation of 
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culture and local wisdom and bringing results from learning in educational institutions to 
evaluate after action review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange 
knowledge in the form of professional learning community (PLC) to develop oneself to 
keep up with changes 
 
EED305 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 3 3(0-9-0) 
 Teaching Internship in a Specific Field 3 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรม              
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัินาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัินธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษา
ไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่ง             
การเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัินาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Practice teaching in educational institutions, behave as a good example with 
morality and conduct according to professional ethnics, design a class atmosphere that 
encourages students to learn and be happy, organize learning activities that encourage 
students to create advanced thinking processes by applying digital technology or modern 
educational innovations, collaborate with parents to develop and strive to solve 
students' problems to have the desirable characteristics with the process of the correct 
research methodology, clearly reflecting the changes that have occurred to students 
themselves from participating in activities that promote professional progress, projects 
related to promoting conservation of culture and local wisdom and bringing results from 
learning in educational institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting on an 
individual basis, and exchange knowledge in the form of professional learning 
community (PLC) to develop oneself to keep up with changes 
 
EED401 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 4 6(240) 
 Teaching Internship in a Specific Field 4 
              ปฏิบัติ งานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
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จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูง
และน าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนใน
การพัินาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธี
วิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัินธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัินาตนเองให้มี         
ความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 Work in teacher duties, behave as a good example with morality and conduct 
according to professional ethics, make learners are happy and have advanced thinking 
process and leading them to be innovators by designing modern educational innovations 
integrated in community context with learning activities in and out of the classroom, 
create a network of cooperation with parents and communities to develop, promote 
professional progress and solve students' problems with desirable characteristics with 
the correct research process according to the research methodology, clearly reflecting 
the changes that have occurred to themselves from participation and participate in 
projects related to promoting conservation of culture and local wisdom and bringing 
results from learning in educational institutions to evaluate after action review (AAR) 
reflecting on an individual basis, and exchange knowledge in the form of professional 
learning community (PLC) to develop oneself to keep up with changes 
 
ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอก 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ  
EEC101  สมองกับการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย                                               3(2-2-5) 
                Brain and Learning for Early Childhood Students 
                 ธรรมชาติและพัินาการ กระบวนการท างาน  สมรรถนะและวิธี เรียนรู้ของสมอง                
ปัจจัย สิ่งแวดล้อม และการเลี้ยงดูที่มีผลต่อการท างานของสมอง การพัินาทักษะสมอง EF แต่ละด้าน 
วิธีการจัดประสบการณ์ วิธีการตอบสนอง การประยุกต์ใช้ความรู้และการออกแบบกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม            
ทักษะสมอง EF ในเบื้องต้น ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ประเมิน ออกแบบและทดลองจัดประสบการณ์   
เบื้องต้นกับเด็กปฐมวัย        
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                 The nature, development , process, and capacity to learn of the brain. 
Factors of environment including early childhood educators/providers affect on how 
brain work. Executive Functions (EFs) and how to promote them. Designing early 
childhood classroom activities, responses, and applications of what they learn from this 
course to promote EFs through observation, evaluation, and analization.       
 
EEC102 การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย                         3(2-2-5) 
       Child’s upbringing and Learning Encouragement for  

                Early Childhood Students 

       ออกแบบการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยประยุกต์ใช้ความรู้
เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและระบบประสาทวิทยา และพัินาภาษาและการสื่อสารโดยยึดศาสตร์สาขา
ภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา และการสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ตามระบบประสาทวิทยาของ ซีรี
เบลลัม หรือ สมองน้อย กับพัินาการ 4 ด้านของเด็กปฐมวัย  ศึกษา/วิเคราะห์ ปรัชญา ทฤษฎี หลัก
การศึกษาปฐมวัย อิทธิพลของการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย บทบทผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย  
วิธีการปกป้องสิทธิเด็กได้ตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก และวิธีการพัินาคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม 
จิตใจที่ดีงาม และการเป็นพลเมืองดีส าหรับเด็กปฐมวัย การดูแลและพัินาสุขภาพจิตส าหรับเด็กปฐมวัย
และวิธีการการจัดการความเครียดได้ด้วยตนเอง ถอดบทเรียนรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่
หลากหลาย ถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมการอบรมเลี้ยงดูเพ่ือพัินาทักษะ EF ออกแบบการจัดกิจกรรม
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย เพ่ือแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริมพัินาการเด็ก เพื่อสะท้อนคิดในการพัินา
ปรับปรุง และสะท้อนความคิดการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่มีอายุต่ ากว่า 8 ปีได้อย่างต่อเนื่อง และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัยเพ่ือพัินาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง    
 Apply lesson from child’s upbringing and learning encouragement for early 
childhood students under eight years old. Apply knowledge about brain correlation and 
neuroscience  ad develop languages and communication according to neurolinguistics 
science process Fine motors and gross motors development according to cerebellum 
neurolinguistics science. Four aspect of the children development. Study and analyze 
influence of the child’s upbringing, role of parents in raising children, how to protect 
children and having knowledge of children’s rights. Teaching children in morality, 
kindness and to be a good citizen. Plan lesson for child’s upbringing to develop EF 
(Executive Functions) skills Lesson learning about early childhood students and related 
domestic and international research. Using case study, experienced study or other 
procedure to analyze, plan and design holistic activities for take caring the children 
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according to the Sufficiency Economy Theory. Cooperate with the parents, family and 
community and local to take caring according to the development and individual 
difference of each child under the context of economic, society and culture. Do the 
experiment in the activities with individual, small group or large group to holistically help 
and encourage individual development. Reflect thinking to develop skills in design 
program to bridge activities for the children seamlessly. Reflect and apply knowledge to 
take care the children and to develop themselves to be good, well-rounded teacher. 
 

EEC103      บุคลิกภาพครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21                                               3(2-2-5)  

                Teacher personality Early Childhood in 21st Century  
                 สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5cs โดยบูรณาการการประยุกต์เพ่ือพัินา
ทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ความหมาย  
ความส าคัญของคุณธรรม และจรรยาบรรณส าหรับครูปฐมวัย  หลักการและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับ
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ส าหรับครูปฐมวัย ทักษะการสื่อความหมายในการด าเนินชีวิตเพ่ือ
ประสิทธิภาพในการท างาน การพัินาบุคลิกภาพและแนวทางการส่งเสริมบุคลิกภาพครูปฐมวัยในบริบท
วัินธรรมไทย 

Search, analyze, concepts, and theories related to 5Cs skill by integrating 
application for important skills development for life and careers in 21st century 
effectively Meanings, importances of morals and ethics of young students. Principles and 
theories relevant to personalities and human relations. Communication skills for working 
efficiently. Personality development and guidance for the development in the context  
of Thai society. 
 

EEC104 การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยส าหรับเด็กปฐมวัย                         3(2-2-5) 
 Heath Care and Safety for Early Childhood Students 
 ออกแบบการพัินาสุขภาวะและความปลอดภัยส าหรับเด็กปฐมวัย โดยประยุกต์ใช้ความรู้
เรื่องการพัินาสุขภาวะส าหรับเด็กปฐมวัย  ศึกษา/วิเคราะห์ทฤษฎีและแนวคิดในการพัินาสุขภาวะ  
โรคที่พบบ่อยในเด็กปฐมวัยตามช่วงวัย  อุบัติเหตุในบ้าน นอกบ้าน และในโรงเรียน  ฝึกปฏิบัติเครื่องมือวัด
ภาวะพัินาการ ภาวะโภชนาการ  ภาวะสุขภาพและอนามัยส าหรับเด็กปฐมวัย  ฝึกปฏิบัติการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น  ถอดบทเรียนการพัินาสุขภาวะและความปลอดภัยและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องใน
ประเทศและต่างประเทศ  โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีอ่ืนๆ  เพ่ือวิเคราะห์  
ประเมิน  วางแผน  ออกแบบการพัินาสุขภาวะและความปลอดภัยอย่างรอบด้านโดยผู้ปกครอง ชุมชน  



มคอ.2 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 43 
 

ท้องถิ่น มีส่วนร่วม ให้สอดคล้องกับพัินาการและความแตกต่างระหว่างบุคคลตามฐานะเศรษฐกิจ สังคม 
และวัินธรรม ทดลองท ากิจกรรมที่ออกแบบไว้กับกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือรายบุคคล   เพ่ือแก้ไข  
ส่งเสริม และพัินาสุขภาวะส าหรับเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  สะท้อนความคิดเพ่ือให้มี
ทักษะในการออกแบบโปรแกรมเพ่ือสร้างรอยเชื่อมต่อในการจัดกิจกรรมพัินาสุขภาวะและความ
ปลอดภัยทั้งในบ้านและโรงเรียนอย่างรอบด้านส าหรับเด็กปฐมวัย และสะท้อนคิดเพ่ือประยุกต์ใช้ความรู้
เรื่องการพัินาสุขภาวะที่ทันสมัย เพ่ือพัินาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง   

Design health care and safety for early childhood students age under eight. 
Apply knowledge about health care for the children. Study and analyze theories and 
ideas in health care. Diseases that found in the children. Accidents in house, outdoor 
and in school. Practice in the measurement instrument to measure development, 
nutritional status, health and hygiene of the children. Practice in first aid. Study in health 
development and safety and related domestic and international researches. Use case 
studies, experience and other procedures to holistically analyze, evaluate, plan and 
design health development and safety with the participation of parents, community and 
local according to individual socio-economic status. Apply the designed activities to 
individual, small group and large group to enhance and develop health for the children. 
Reflect thinking to develop skills in design program to bridge health and safety 
development activities both in the house and the school for the children seamlessly. 
Use reflective thinking about health development to develop themselves to be good, 
well-rounded teacher.  
 

EEC105 สื่อและของเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย                                                     3(2-2-5) 
                Media and Toys for Early Childhood Students 

ออกแบบสื่อและของเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของ
สมองและระบบประสาทวิทยา  และพัินาภาษาและการสื่อสารโดยยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาท
วิทยา และการสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ตามระบบประสาทวิทยาไขสันหลังที่ควบคุมกลเมเนื้อเล็ก
และกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของ ซีรีเบลลัม หรือ สมองน้อย กับการพัินาสื่อและของเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย
แบบรอบด้าน ศึกษา/วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ถอดบทเรียนการใช้ของเล่นในการพัินาเด็ก
ปฐมวัยและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ ถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมการใช้สื่อและของ
เล่นเพ่ือการพัินา  ทักษะ EF   เพ่ือวิเคราะห์ ประเมิน วางแผน ออกแบบสื่อและของเล่นส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ออกแบบประเมินเพ่ือใช้ในการทดลองกิจกรรม  เพ่ือสะท้อนคิดในการพัินาปรับปรุงการ
ออกแบบกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม  พัินาการเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้าง
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รอยเชื่อมต่อการพัินาสื่อและของเล่น และประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัยเพ่ือพัินาตนเองให้เป็นครูที่ดี มี
ความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง    

Design media and toys for early childhood students age under eight by 
applying knowledge in neuroscience (NS) and neurolinguistics science process (NLSP) and 
fine muscle and gross muscle and cerebellum neurology and holistic media and toy 
design. Apply acitivites from media and toys lesson to delvelop EF (Executive Functions) 
skills. Study and analyze related ideas and theories. Lesson learn about using toy to 
develop the children and study domestic and international research to analyze, 
evaluate, plan and design media and toys according to brain function principles and the 
Sufficiency Economy Theory with the participation of parents, community and local 
according to social, culture and local context. Design the evaluation for activities.  Apply 
the designed activities to individual, small group and large group to reflect result to 
improve the activity to reflect to develop and improve media and toy to enhance the 
children development according to objectives. Apply the knowledge to develop 
themselves to be good, well-rounded teacher. 
 

EEC106 วรรณกรรมและนิทานส าหรับเด็กปฐมวัย                                               3(2-2-5) 
                Literatures and Stories for Early Childhood Students                                       
 ออกแบบวรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมอง
และระบบประสาทวิทยา และพัินาภาษาและการสื่อสารโดยยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา 
และการสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ตามระบบประสาทวิทยาของ ซีรีเบลลัม หรือ สมองน้อย  กับการ
สร้างวรรณกรรมเพ่ือพัินาเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม  ศึกษา/วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ถอด
บทเรียนการใช้วรรณกรรมในการพัินาเด็กปฐมวัยในรูปแบบต่างๆ  โดยใช้กรณีตัวอย่าง ค าคล้องจอง  
เพลง นิทาน ถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมการใช้วรรณกรรมเพ่ือพัินาทักษะ EF  ออกแบบวรรณกรรม
ประเภทต่างๆ ส าหรับเด็กอายุปฐมวัย ออกแบบประเมินเพ่ือใช้ในการทดลองกิจกรรม  เพ่ือสะท้อนคิดใน
การพัินาปรับปรุงการออกแบบกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม  พัินาการเด็กปฐมวัยให้ตรง
วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างรอยเชื่อมต่อการพัินาวรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย และประยุกต์ใช้ความรู้ที่
ทันสมัยเพื่อพัินาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง    

Create literatures for early childhood students age under eight by applying 
knowledge in neuroscience (NS)  and neurolinguistics science process (NLSP)  with 
literature for holistic children development. To build fine muscles and gross muscles 
according to neurology of cerebellum. Study and analyze related ideas and theories and 
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lesson learn about using literatures for children development. Create literature with 
rhyme, song and story. Analyze, evaluate, plan and design the literature according to 
brain function principle and the Sufficiency Economy Theory with the participation of 
parents, community and local according to social, culture and local context. Design the 
evaluation for activities.  Apply the designed activities to individual, small group and 
large group to reflect result to improve the activity to reflect to develop and improve 
literatures to enhance the children development according to objectives. Apply the 
knowledge to develop themselves to be good, well-rounded teacher.  
 

EEC201 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัย          3(2-2-5) 
 Physical Development Activities for Early Childhood Students 
       ออกแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัย โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและระบบประสาทวิทยา และพัินาภาษาและการสื่อสาร
โดยยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา และการสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ตามระบบประสาท
วิทยาของ ซีรีเบลลัม หรือ สมองน้อย  กับการจัดประสบการณ์การพัินาสมรรถภาพและความพร้อม
ทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัย ศึกษา/วิเคราะห์ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัินาทางด้านร่างกาย
แบบองค์รวมส าหรับเด็กปฐมวัย  รูปแบบ/กิจกรรม/ สื่อที่สะท้อนการพัินาสมรรถภาพและความพร้อม
ทางด้านร่างกายแบบองค์รวม  รูปแบบและวิธีการวัดสมรรถภาพและความพร้อมของกล้ามเนื้อมัดเล็กและ
กล้ามเนื้อมัดใหญ่  ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ  ถอดบทเรียนโปรแกรมการพัินาสมารถภาพและความ
พร้อมทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัย และถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมความพร้อมทางด้านร่างกาย
เพ่ือพัินาทักษะ EF       การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีการอ่ืนๆ  วิเคราะห์ ประเมิน วางแผน 
ออกแบบการจัดกิจกรรม/สื่อการสอนเพ่ือพัินาสมรรถภาพและความพร้อมทางด้านร่างกาย ออกแบบ
ประเมินเพ่ือใช้ในการทดลองกิจกรรม  ทดลองกิจกรรมที่ออกแบบไว้ เพ่ือแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม
พัินาการเด็ก เพ่ือสะท้อนคิดในการพัินาปรับปรุงการออกแบบกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหา ช่วยเหลือ 
ส่งเสริม  พัินาการเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์ และสะท้อนความคิดพัินาความพร้อมทางด้าน
ร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัย และประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัยเพ่ือพัินาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง    
  Design activities to develop physical readiness of early childhood students 
age under eight. Design the activities by applying knowledge for fine motors and gross 
motors development according to cerebellum neurolinguistics science and physical 
development for the children. Study and analyze theories and ideas about holistic 
physical development for the children. Model, activities and media that reflect holistic 
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physical ability and readiness. Pattern and procedure of fine muscle and gross muscle 
ability and readiness measurement. Practice in using the instruments. Apply lesson and 
activities for physical readiness to delvelop EF (Exacutive Functions) skills. Study about 
physical and readiness development program and related domestic and international 
research to analyze, evaluate, plan and design activities and media for physical and 
readiness development with the participation of parents, community and local according 
to individual socio-economic status. Apply the designed activities to individual, small 
group and large group to enhance and develop health for the children. Reflect thinking 
to develop skills in design program to bridge physical and readiness development 
activities both in the house and the school for the children seamlessly. Use reflective 
thinking about physical activities to develop themselves to be good, well-rounded 
teacher.  
 

EEC202 การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย                            3(2-2-5)  
                Thinking Skills Development Activities for Early Childhood Students 
 ออกแบบกิจกรรมเพ่ือพัินาทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง

ความสัมพันธ์ของสมองและระบบประสาทวิทยา และการสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ตามระบบ

ประสาทวิทยาของ ซีรีเบลลัม หรือ สมองน้อย  ศึกษา/วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะการคิดใน

รูปแบบต่างๆ ถอดบทเรียนการพัินาทักษะ EF และโปรแกรมการพัินาทักษะการคิด ผลงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องในและนอกประเทศ ถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมทักษะการคิดเพ่ือการพัินาทักษะ EF โดยใช้

กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีการอ่ืนๆ  เพ่ือวิเคราะห์ วางแผน  ออกแบบกิจกรรม/สื่อ

การสอนเพ่ือพัินาทักษะการคิด  ออกแบบประเมินเพ่ือใช้ในการทดลองกิจกรรม  เพ่ือสะท้อนคิดในการ

พัินาปรับปรุงการออกแบบกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม  พัินาการเด็กปฐมวัยให้ตรง

วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างรอยเชื่อมต่อการพัินาทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย และประยุกต์ใช้ความรู้ที่

ทันสมัยเพื่อพัินาตนเองให้เป็นครูที่ดี    มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง   

Design thinking skills development for by applying knowledge in 
neuroscience (NS) and neurolinguistics science process (NLSP).  Study and analyze ideas 
and theories about thinking skills and lesson learn about Executive Function skills 
development and thinking skills development program including domestic and 
international research case study, experience and other procedures to analyze, evaluate, 
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plan and design activities and media according to the Sufficiency Economy Theory, brain 
function and social, culture and local context with the participation of parents, 
community and local. The activities and media must be correlate with individual 
difference and social, culture and local context. Plan thinking skills lesson and activites 
to delvelop EF (Executice Functions) skills. Apply the designed activities to individual, 
small group and large group to reflect result to improve the activity to develop and 
enhance the children according to set objectives. Use reflective thinking to seamlessly 
develop skills in the activity design. Apply the knowledge to develop themselves to be 
good, well-rounded teacher. 

 

EEC203 การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัย                       3(2-2-5) 
 Language and Communication Activities for Early Childhood  
               Students 
                ออกแบบการจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัย โดยประยุกต์ใช้ความรู้
เรื่องความสัมพันธ์ของศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา กับการพัินาภาษาละการสื่อสารส าหรับ
เด็กปฐมวัย ศึกษา/วิเคราะห์ทฤษฎีและแนวคิดในการพัินาภาษาและการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัย 
รูปแบบ/อิทธิพลของบริบทครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการพัินาภาษาและการสื่อสารส าหรับเด็ก
ปฐมวัย  ถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมการพัินาภาษาและการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัย  ถอดบทเรียน
การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารเพ่ือพัินาทักษะ EF และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยใช้กรณีตัวอย่าง  การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีการอ่ืนๆ  วิ เคราะห์  ประเมิน  
วางแผน  ออกแบบกิจกรรม/สื่อการสอนในการสร้างภาษาแม่ ภาษาที่สอง ฟัง พูด อ่าน เขียน และการ
สื่อสาร ออกแบบประเมินเพ่ือใช้ในการทดลองกิจกรรม  ทดลองกิจกรรมที่ออกแบบไว้ เพ่ือสะท้อนคิดใน
การพัินาปรับปรุงการออกแบบกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม  พัินาการเด็กปฐมวัยให้ตรง
วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างรอยเชื่อมต่อการจัดกิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัยที่ 
และประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัยเพื่อพัินาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง    
                 Design language and communication activities for early childhood students 
age under eight by applying knowledge in neurolinguistics science process (NLSP)  and 
language and communication development of the children under eight. Apply lesson 
and activities for language and communication to delvelop the EF (Executive Functions) 
skills.  Analyze theories and ideas of the language and communication development, 
pattern and influence of family, community and local that affect the development. 
Study language and communication development program and related domestic and 
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international research. Use case studies, experience and other procedures to holistically 
analyze, evaluate, plan and design activities and media to develop mother tongue, 
second language in listening, speaking, reading and writing and communication according 
to context of social, culture and individual difference with the participation of parents, 
community and local. Apply the designed activities to individual, small group and large 
group to enhance and develop language and communication development for the 
children according to brain learning principles. Reflect thinking to develop skills in design 
program to bridge language and communication development activities for emotional 
quotient for the children under eight. Use reflective thinking about physical activities to 
develop themselves to be good, well-rounded teacher. 
 
EEC204 การจัดกิจกรรมทักษะความฉลาดทางอารมณ์และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย      3(2-2-5) 
       Emotional Quotient and Social Quotient Activities for Early  
                Childhood Students 
       ออกแบบกิจกรรมการจัดกิจกรรมทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย  โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและระบบประสาทวิทยา การพัินาภาษาและ
การสื่อสารโดยยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา กับการพัินาทักษะทางสังคมและความฉลาด
ทางอารมณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย  ศึกษา/วิเคราะห์ทฤษฎีและแนวคิดการพัินาความฉลาดทางอารมณ์และ
สังคมส าหรับเด็กปฐมวัย  อิทธิพลของบริบทสังคมครอบครัว  สังคมโรงเรียน สังคมชุมชน  และท้องถิ่น ที่
ส่งผลการพัินาความฉลาดทางอารณ์และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย ฝึกปฏิบัติการใช้แบบประเมินความ
ฉลาดทางอารมณ์และสังคมของกระทรวงสาธารณะสุข  ถอดบทเรียนโปรแกรมการการพัินาความฉลาด
ทางอารมณ์และสังคม และการพัินาทักษะ EF และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ   
โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีอ่ืนๆ  เพ่ือวิเคราะห์ ประเมิน วางแผน  ออกแบบ
กิจกรรม/สื่อการสอนเพ่ือพัินาความฉลาดทางอารมณ์และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย  ออกแบบประเมิน
เพ่ือใช้ในการทดลองกิจกรรม  เพ่ือแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริมพัินาการเด็ก เพ่ือแก้ปัญหา ช่วยเหลือ 
ส่งเสริม  พัินาการเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างรอยเชื่อมต่อการจัดกิจกรรมความฉลาดทาง
อารมณ์และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัยที่ และประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัยเพ่ือพัินาตนเองให้เป็นครูที่ดี มี
ความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง    

Design emotional quotient and social quotient activities for early childhood 
students. Apply neuroscience (NS)  and neurolinguistics science process (NLSP)  to 
emotional quotient and social quotient development.  Study and analyze theories and 
ideas about emotional quotient and social quotient development. Influence of family, 
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school, community and local on emotional quotient and social quotient development. 
Practice in using emotional Minister of Public Health’s quotient evaluation form. Study 
emotional quotient and social quotient development and executive functions)  and 
domestic and international research. Using case studies, experience and other procedure 
to analyze, evaluate, plan and design activities and media to develop emotional 
quotient and social quotient for the children with the participation of parents, 
community and local according to brain learning principles, social, culture and local 
context and the Sufficiency Economy Theory. Design evaluation for the activity. Apply 
the designed activities to individual, small group and large group to reflect result to 
improve the activity to develop and enhance the development according to set 
objectives. Reflect thinking to develop skills in design program to bridge emotional 
quotient and social quotient development activities for the children   seamlessly.  Use 
reflective thinking about physical activities to develop themselves to be good, well-
rounded teacher.  

ECE205 การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย                                    3(2-2-5) 
        Arts Activities for Early Childhood Students 

ออกแบบกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของ
สมองและระบบประสาทวิทยา และพัินาภาษาและการสื่อสารโดยยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาท
วิทยา  และการสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ตามระบบประสาทวิทยาของซีรีเบลลัม หรือ สมอง
น้อย  กับการการจัดกิจกรรมทางศิลปะที่ส่งผลต่อการท างานของสมองส าหรับเด็กปฐมวัย ทฤษฎีและ
แนวคิดในการพัินาศิลปะ  เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และกล้ามเนื้อมัดเล็ก ภาษาและการสื่อสาร
ผ่านงานศิลปะที่หลากหลาย ถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมศิลปะและรูปแบบการจัดกิจกรรมการพัินา
ศิลปะเพ่ือพัินากล้ามเนื้อมัดเล็ก ความคิดสร้างสรรค์ ภาษาและการสื่อสารที่หลากหลาย ถอดบทเรียน
การจัดกิจกรรมศิลปะเพ่ือการพัินาทักษะ EF ฝึกการใช้แบบประเมินทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก  
ความคิดสร้างสรรค์ ภาษาและการสื่อสาร  โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีการอ่ืนๆ  
เพ่ือวิเคราะห์ วางแผน  ออกแบบกิจกรรมศิลปะ/สื่อการสอนเพ่ือพัินากล้ามเนื้อมัดเล็ก ความคิด
สร้างสรรค์ และภาษาและการสื่อสาร ออกแบบประเมินเพ่ือใช้ในการทดลองกิจกรรม  เพ่ือสะท้อนคิดใน
การพัินาปรับปรุงการออกแบบกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม  พัินาการเด็กปฐมวัยให้ตรง
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรอยเชื่อมต่อการจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัยเพ่ือพัินาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง    
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Design arts activities for early childhood students age under eight. Apply 

knowledge in neuroscience (NS) and neurolinguistics science process (NLSP) and fine 

muscle and gross muscle development according to cerebellum neurology to design arts 

activities according to brain function and arts development theories to develop creative 

thinking, fine muscle, language and communication. Apply art lesson activities to 

delvelop EF (Executive Functions) skils. Lesson learn and study domestic and 

international research in arts activities to develop creative thinking, fine muscle, language 

and communication. Practice to use creative thinking, fine muscle, language and 

communication evaluation form. Use case study, experience and other procedure to 

analyze, plan and design arts activities to develop creative thinking, fine muscle, 

language and communication according to brain function and the Sufficiency Economy 

Theory with the participation of parents, community and local. Design the evaluation 

tools for the activities. Apply the designed activities to individual, small group and large 

group to reflect result to improve the activity to develop and enhance the children 

development. Use reflective thinking to design holistic seamless activities for the 

children. Apply the knowledge to develop themselves to be good, well-rounded teache 

 

EEC206 การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย              2(1-3-2) 
 Family and Community Participation in Early Childhood Education 

       ออกแบบกิจกรรมการท างานร่วมกับครอบครัว  ชุมชน และท้องถิ่นในการพัินาเด็กปฐมวัย
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม    อิทธิพลของครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ที่ส่งผลต่อ
วิถีชีวิตของเด็กปฐมวัยในปัจจุบันและอนาคต  บทบทผู้ปกครองและชุมชน ท้องถิ่นในการดูแลพัินาเด็ก
ปฐมวัย และปกป้องสิทธิเด็กตามกฎหมาย ถอดบทเรียนวิถีชุมชนกับการพัินาเด็กปฐมวัยและผลงานวิจัย
ที่ เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ ถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมพัินาสมองแบบครบส่วน          
และพหุปัญญา ส าหรับผู้ปกครอง โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีการอ่ืนๆ       
เพ่ือวิเคราะห์ วางแผน  ออกแบบกิจกรรมการท างานร่วมกับครอบครัว  ชุมชน และท้องถิ่นในการพัินา
เด็กปฐมวัยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ฐานะทางเศรษฐกิจ บริบททางสังคม วัินธรรมในท้องถิ่น  
ออกแบบประเมินเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม  ทดลองกิจกรรมที่ออกแบบไว้กับกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือ
รายบุคคล เพ่ือแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริมพัินาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างรอบด้านโดยใช้ความ
ร่วมมือกับครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น   สะท้อนคิดเพ่ือให้มีทักษะในการออกแบบโปรแกรมเพ่ือสร้าง
รอยเชื่อมต่อในท างานร่วมกับครอบครัว ชุมชน สังคม และท้องถิ่น ในการพัินาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน
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และต่อเนื่อง   และสะท้อนคิดประยุกต์ใช้ความรู้หลักการท างานกับผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น ที่ทันสมัย  
เพ่ือพัินาตนเองให้เป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้  ทันต่อการเปลี่ยนแปลง   

Design activities to cooperate with family, community and local to develop 
early childhood according to the Sufficiency Economy Theory and socio-economic status 
by applying knowledge in neuroscience and neurolinguistics science process and fine 
muscle and gross muscle and cerebellum neurology and four aspects development of 
early childhood age under eight. Influence of family, community and local to the 
children present and future living. Roles of parents, community and local in the children 
take caring and right. Lesson learn about community way and the development. Plan 
lesson and activities for brain development according to Whole Brain Approach Multiple 
Intelligence: WBMI. Study domestic and international research, case studies, experience 
and other procedures to analyze, plan and design co-operation with parents, community 
and local according to the Sufficiency Economy Theory, brain function and social, culture 
and local context. Design evaluation form. Apply the designed activities to individual, 
small group and large group to reflect result to improve the activity to holistic develop 
each individual child with the participation. Use reflective thinking to develop skills in 
program design to cooperate with family, community and local. Apply the knowledge to 
develop themselves to be good, well-rounded teacher. 
 

EEC301 การช่วยเหลือพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ                    3(2-2-5) 
                Special Needed Early Childhood Students Take Caring 
       ออกแบบกิจกรรมให้ความช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและระบบประสาทวิทยา ภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา และ
การสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ตามระบบประสาทวิทยาของซีรีเบลลัม หรือ สมองน้อย กับการพัินา
ช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ศึกษา/วิเคราะห์ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็ก
ปฐมวัยที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ คุณธรรมในการดูแลเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  ฝึกใช้
เครื่องมือในการสังเกตเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ ถอดบทเรียน
การช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และการพัินาทักษะ EF ส าหรับเด็กที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ หรือวิธีอ่ืนๆ  เพ่ือวิเคราะห์  ประเมิน วางแผน  ออกแบบกิจกรรม/สื่อการสอนให้ความ
ช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  ออกแบบประเมินเพ่ือใช้ในการทดลองกิจกรรม  
ทดลองกิจกรรมที่ออกแบบไว้ เพ่ือสะท้อนคิดในการพัินาปรับปรุงการออกแบบกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหา 
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ช่วยเหลือ ส่งเสริม  พัินาการเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างรอยเชื่อมต่อการช่วยเหลือพัินา
เด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับเด็กปฐมวัย และประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัยเพ่ือพัินา
ตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง    

Design activities for take caring special needs early childhood students age 

under eight. Apply knowledge in neuroscience (NS) and neurolinguistics science process 

(NLSP) and fine muscle and gross muscle development according to cerebellum 

neurology to take caring the special needs children. Study and analyze theories and 

ideas about take caring the children. Virtue in take caring the children. Practice in using 

the Minister of Education’s instrument to observe the children.  Apply lesson and help 

special needs students to develop EF (Executive Functions) skills. Lesson learn about the 

special needs children and study domestic and international research. Using case 

studies, experience and other procedure to analyze, evaluate, plan and design activities 

and media to design activities for take caring the children according to brain function and 

socio-economic status with the participation of parents, experts and specialized 

physicians. Apply the designed activities to individual, small group and large group to 

reflect result to improve the activity to enhance and develop the children development 

according to the objectives. Apply the knowledge to develop themselves to be good, 

well-rounded teacher. 

ECE302 ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวัย                                  3(2-2-5) 
                Movement Activities for Early Childhood Students 

 ออกแบบการจัดกิจกรรมลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวัย โดยประยุกต์ใช้
ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและระบบประสาทวิทยา และพัินาภาษาและการสื่อสารโดยยึด
ศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา และการสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ตามระบบประสาทวิทยา
ของซีรีเบลลัม หรือ สมองน้อย  กับการพัินากล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กส าหรับเด็กปฐมวัย 
ศึกษา/วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังวะส าหรับเด็กปฐมวัย  ถอดบทเรียน
กิจกรรมการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวผ่านการร้องเพลง เล่นเครื่องดนตรี เพ่ือพัินา ลีลา จังหวะ และ
การเคลื่อนไหว ทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้คลิปวิดีโอและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศ
และต่างประเทศ ฝึกปฏิบัติลีลา จังหวะ และการเคลื่อนไหว ทางด้านร่างกายเบื้องต้นผ่านศิลปะการแสดง
ที่หลากหลาย ถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมลีลา จังหวะ และการเคลื่อนไหว เพ่ือพัินาทักษะ EF  
วิเคราะห์ ประเมิน วางแผน ออกแบบการจัดกิจกรรมลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหว / สื่อ อุปกรณ์ 
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ออกแบบประเมินเพ่ือใช้ในการทดลองกิจกรรม  เพ่ือสะท้อนคิดในการพัินาปรับปรุงการออกแบบ
กิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม  พัินาการเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างรอย
เชื่อมต่อการจัดกิจกรรมลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวัยส าหรับเด็กปฐมวัย และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัยเพ่ือพัินาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง    

 Design movement activities for early childhood students according to fine 
muscle and gross muscle development principle and cerebellum neurology as well as 
language development and communication based on Neurolinguistics Science Process 
(NLSP).  Study and analyze ideas and theories about movement activities for the 
children. Lesson learn about movement activities through sing and playing music 
instruments to develop movement for the children. Shooting the activities video clips. 
Apply lesson of style, movement activities, rhythm to delvelop EF (Executive Functions) 
skills. Study domestic and international research. Practice in the movement according to 
arts performance. Analyze, evaluate, plan and design activities, media and instruments 
according to early child hood students brain function with the participation of parents, 
community and local. Design activities evaluation. Apply the designed activities to 
individual, small group and large group to reflect result to improve the activity to 
develop and enhance the children development according to the objectives. Use 
reflective thinking to design the development program to continuously develop the 
children under eight years old by using style, movement activites and rhythm. Apply the 
knowledge to develop themselves to be good, well-rounded teacher    
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี    
 

ECE303  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการการศึกษาปฐมวัย                  2(1-3-2) 
                ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี        
                Integrated Learning Experience for Children Under Three Years Old 

ออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้วิจัยเป็นฐานส าหรับเด็ก
อายุต่ ากว่า 3 ปี  โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและระบบประสาทวิทยา  ศาสตร์
สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา และระบบประสาทวิทยาของ ซีรีเบลลัม หรือ สมองน้อย ศึกษา/
วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ตามระบบประกันคุณภาพในการพัินาเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 3 ปี ฝึก
ใช้แบบประเมินตามตัวชี้วัดในระบบประกันคุณภาพ  โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือ
วิธีการอ่ืนๆ  ถอดบทเรียนการจัดประสบการณ์การพัินาสมองแบบครบส่วนและพหุปัญญา เพ่ือวิเคราะห์  
ประเมิน วางแผน  ออกแบบห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และแผนการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กอายุต่ า
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กว่า 3 ปี  ออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ/สื่อการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน
ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี  ออกแบบประเมินเพ่ือใช้ในการทดลองกิจกรรม  เพ่ือสะท้อนคิดในการพัินา
ปรับปรุงการออกแบบกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม  พัินาการเด็กปฐมวัยให้ตรง
วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างรอยเชื่อมต่อการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยที่ และประยุกต์ใช้ความรู้ที่
ทันสมัยเพื่อพัินาตนเองให้เป็นครูที่ดีมีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง    

Design integrated experience learning plan for children under three years old 

by applying knowledge in neuroscience (NS) , neurolinguistics science process (NLSP) and 

neurology of cerebellum . Study and analyze related ideas and theories, domestic and 

international research, the quality assurance system and the Sufficiency Economy Theory 

which consistence with social, community and local context. Study domestic and 

international research. Apply knowledge and lesson planning according to Whole Brain 

Approach Multiple Intelligence: WBMI. Practice in using quality assurance indicators 

evaluation form. Use case studies, experience and other procedures to analyze, 

evaluate, plan and design classroom that support learning according to under three 

years old brain function. Design research-based learning experience plan for the children 

which correlate with the indicators, the Sufficiency Economy Theory, social, community 

and local context. Apply the designed activities to individual, small group and large 

group to reflect result to improve the activity to reflect to develop and improve the 

plan to enhance the children development according to objectives. Apply the 

knowledge to develop themselves to be good, well-rounded teacher. 

 

EEC304 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับครูปฐมวัย                                     3(2-2-5)  
                Sufficient Economy Philosophy for Teacher Early Childhood 
                 ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัินาแบบ
ยั่งยืนในชีวิตประจ าวันได้ ศึกษาแนวคิด และหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ วิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพ่ือการพัินาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัินาอย่างเป็นรูปธรรม และ
ร่วมมือกันท างานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย หลักการ แนวคิด ความส าคัญ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกฝังเจตคติและทักษะการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง หลักการของความ
พอเพียงของเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมความพอเพียงส าหรับครูปฐมวัย 
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Apply the royal working guideline, self-sufficient concept, and sustainable 

development in their daily lives, study concepts and principles of the royal projects, as 

well as analyze the intelligent learning approach for pilot community development 

based on the king wisdom and the integrated participation with related sectorsPrinciples, 

ideas, importance and theories of Sufficiency Economy Theory by HM King Bhumibol. 

Basic knowledge of the theory. Inculcating attitudes and skills that are relevant to the 

theory, such as saving and self sufficiency. Pniciples of the theory for teacher Early 

Childhood. Launching activities that encourage relevent attitudes and  skills. 

ECE305 การจัดกิจกรรมการเล่นเพื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย                          3(2-2-5) 
                Playing Activities Management for Early Childhood Students Learning 
       ออกแบบการจัดกิจกรรมการเล่นเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย  โดยประยุกต์ใช้ความรู้
เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและระบบประสาทวิทยา  และพัินาภาษาและการสื่อสารโดยยึดศาสตร์
สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา และการสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ตามระบบประสาทวิทยาของ                 
ซีรีเบลลัม หรือ สมองน้อย กับการพัินาการเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย ศึกษา/วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี 
รูปแบบการเล่นเพ่ือพัินาการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนปนเล่นเพ่ือ
การพัินาทักษะ EF และงานวิจัยทีเก่ียวข้องในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ หรือวิธีการอ่ืนๆ วิเคราะห์  ประเมิน วางแผน  ออกแบบกิจกรรมการเรียนปนเล่น/สื่อการ
สอนเพ่ือพัินาการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย  ออกแบบประเมินเพ่ือใช้ในการทดลองกิจกรรม  เพ่ือ
สะท้อนคิดในการพัินาปรับปรุงการออกแบบกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม  พัินาการเด็ก
ปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างรอยเชื่อมต่อการจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมการเล่นเพ่ือการเรียนรู้ 
และประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัยเพื่อพัินาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

Design playing activities for learning for children under eight years old by 
applying knowledge in neuroscience (NS) and neurolinguistics science process (NLSP) and 
fine muscle and gross muscle and cerebellum neurology and playing development for 
the children. Study and analyze ideas and theories in playing for learning development 
for the children. Planning lesson and activities of learning along with playing to delvelop 
EF (Executive Functions) skills. Study related research and case studies, experience and 
other procedure to analyze, evaluate, plan and design play & learn activities to develop 
the children according to the Sufficiency Economy Theory, brain function and social, 
culture and local context with the participation of parents, community and local. Apply 
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the designed activities to individual, small group and large group to reflect result to 
improve the activity to develop and enhance the children according to set objectives. 
Apply the knowledge to develop themselves to be good, well-rounded teacher. 

 
EEC306 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการการศึกษาปฐมวัย                  2(1-3-2) 
                ส าหรับเด็กอายุ 3-6 ป ี
                Experience Management to Enhance Integrated Learning  

for Children Age Between Three to Six.  
 ออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3-6 ปี
พร้อมออกแบบการประเมิน ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับบริบท สังคม 
ชุมชน และท้องถิ่น โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและระบบประสาทวิทยา ถอด
บทเรียนหลักสูตรและการจัดประสบการณ์ในประเทศและต่างประเทศ ถอดบทเรียนการจัดประสบการณ์
การพัินาสมองแบบครบส่วนและพหุปัญญา ศึกษา/วิเคราะห์ตัวชี้วัดในระบบประกันคุณคุณภาพ  เพ่ือ
วิเคราะห์  ประเมิน วางแผน ออกแบบห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี  ออกแบบ
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ/สื่อการสอนส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3-6 ปี ออกแบบ
ประเมินเพ่ือใช้ในการทดลองกิจกรรม   เพ่ือสะท้อนคิดในการพัินาปรับปรุงการออกแบบกิจกรรมเพ่ือ
แก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม  พัินาการเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างรอยเชื่อมต่อการจัด
กิจกรรมการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ และประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัยเพื่อพัินาตนเองให้เป็นครูที่
ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง    

Design integrated learning experience plan for children between three to six 
years old with evaluation form according to the Sufficiency Economy Theory and social, 
culture and local context by applying knowledge in neuroscience (NS)  and 
neurolinguistics science process (NLSP)  and fine muscle and gross muscle and 
cerebellum neurology with holistic early childhood curriculum development. Lesson 
learn about domestic and international experience management. Plan lesson and 
activities for brain development according to Whole Brain Approach Multiple Intelligence: 
WBMI. Study and analyze quality assurance indicator to analyze, evaluate, plan and 
design classroom that suitable for the children learning. Cooperate with family, 
community and local. Use micro activities to reflect to develop and enhance the 
children according to set objectives. Use reflective thinking to develop the activities and 
program design skills. Apply the knowledge to develop themselves to be good, well-
rounded teacher. 
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EEC307 การจัดสภาพแวดล้อมและการจัดการชั้นเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย                 3(2-2-5) 
 Environmental Management  and Classroom  
 Management for Early Childhood 

ความหมาย ความส าคัญ และแนวคิดเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมในและนอกห้องเรียน  
การจัดสิ่งแวดล้อมและการจัดการชั้นเรียนของเด็กปฐมวัย เทคนิคการจัดประสบการณ์ของในโรงเรียน 
และการปลูกฝังระเบียบวินัยในชั้นเรียน บทบาทของครูผู้ปกครองในการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อม  
ฝึกปฏิบัติการจัดสภาพแวดล้อมและการจัดการชั้นเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย 

Meanings, Importances, and ideas about environment management.   
Environment management, both in side and outside the classroom. Environment and 
classroom management for early childhood students. Discipline inculcation. Roles of 
parents in creation of an environment fot conservative mind inculcation. Practice in 
environment management. 
 
EEC401 การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย              3(2-2-5) 
                Science and Mathematic Activities for Early Childhood Students 

ออกแบบกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง
ความสัมพันธ์ของสมองและระบบประสาทวิทยา และระบบประสาทวิทยาของ ซีรีเบลลัม หรือ สมอง
น้อย ศึกษา/วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  
และบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพ่ือการพัินา
ทักษะ EF เพ่ือวิเคราะห์  ประเมิน วางแผน ออกแบบกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย  ออกแบบประเมินเพ่ือใช้ในการทดลองกิจกรรม  เพ่ือสะท้อนคิดในการพัินาปรับปรุงการ
ออกแบบกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม  พัินาการเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้าง
รอยเชื่อมต่อการจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัยเพ่ือพัินาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

Design science and mathematics activities for children under eight years old by 
applying knowledge in neuroscience (NS)  and neurolinguistics science process (NLSP). 
Study, analyze and lesson learn about STEM and Home for Little Scientist. Plan lesson and 
activites from science and mathematic to develop EF (Executive Functions) skills. To analyze, 
evaluate, plan and design science and mathematics activities according to the Sufficiency 
Economy Theory, brain function and social, culture and local context with the 
participation of parents, community and local. Design the evaluation form. Apply the 
designed activities to individual, small group and large group to reflect result to improve 
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the activity to develop and enhance the children according to set objectives. To reflect 
thinking skills and delvelop science and mathematic program for children under eight 
years old. Apply the knowledge to develop themselves to be good, well-rounded 
teacher. 
 
EEC402 การจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ     3(2-2-5)  
                Experience Management to Encourage Learning for Specific  

Children Groups 
       ออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  โดยการ
ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องนโยบาย ปัญหา และโอกาสทางสังคมของเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ วิธีการดูแลและ
ให้ความช่วยเหลือ  รูปแบบการจัดกิจกรรม  บทบาทผู้ปกครองและครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่
บ้าน เพ่ือน ามาใช้ในการออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กกลุ่มเป้าหมาย 
ออกแบบประเมินเพ่ือใช้ในการทดลองกิจกรรม  เพ่ือสะท้อนคิดในการพัินาปรับปรุงการออกแบบ
กิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม  พัินาการเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ส าหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะส าหรับเด็กปฐมวัย และประยุกต์ ใช้ความรู้ที่ทันสมัยเพ่ือพัินา
ตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง    

Design activities to encourage learning for specific children groups by applying 
knowledge about policies, problems and opportunities of the children. Study take caring and 
helping procedure, activities’ pattern, parents and family roles in home take caring and apply 
to activity design to encourage learning for the children with the participation of parents, 
community and local according to the Sufficiency Economy Theory, brain function and social, 
culture and local context. Design evaluation form. Apply the designed activities to individual, 
small group and large group to reflect result to improve the activity to develop, help and 
enhance the children. Use case study, experience and other procedure and reflection to 
develop skills in the seamless activities design. Apply the knowledge to develop themselves to 
be good, well-rounded teacher. 

 
EEC403 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในอนาคต             3(2-2-5) 

Seminar in Early Childhood Education Development Trend 
 ออกแบบการจัดกิจกรรมสัมมนาตามหัวข้อที่เลือก เพ่ือเตรียมสมองเด็กสู่โลกอนาคต ศึกษา
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แนวโน้มเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองในประเทศและต่างประเทศ  ผลกระทบของ
เทคโนโลยี ดิจิทัล และเทคโนโลยีอุบัติใหม่  ในการด าเนินชีวิตในอนาคตส าหรับเด็กปฐมวัย  ที่มีอิทธิพลต่อ    
วิถีชีวิตและการศึกษาของเด็กปฐมวัย  คุณสมบัติของพลเมืองไทย พลเมืองโลก ในอนาคต  เพ่ือการเตรียม
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คนสู่โลกอนาคตตามบริบทประเทศไทย  ศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัินาทุนมนุษย์ในโลก
อนาคตในประเทศและต่างประเทศ  โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีการอ่ืนๆ  เพ่ือ
วิเคราะห์ วางแผน  ออกแบบการจัดกิจกรรมสัมมนาตามหัวข้อที่เลือก  ออกแบบประเมินเพ่ือใช้ในการจัด
กิจกรรม  ทดลองจัดสัมมนา  เพ่ือค้นหาค าตอบของทุนมนุษย์ในโลกอนาคต วางแผน ทบทวน และ
ออกแบบการดูแลและพัินาเด็กปฐมวัยในการเตรียมสู่โลกอนาคต และออกแบบการสอนของครูตามการ
เปลี่ยนแปลงของวิถีโลกอนาคต สะท้อนคิดเพ่ือให้มีทักษะในการออกแบบโปรแกรมการดูแลและพัินา
เด็กปฐมวัยร่วมกับครอบครัว ชุมชน สังคม และท้องถิ่น  ในการพัินาเด็กปฐมวัยสู่โลกอนาคตได้อย่าง
รอบด้านและต่อเนื่อง  สะท้อนคิดประยุกต์ใช้ความรู้หลักการท างานเชิงอนาคตในการสร้างทุนมนุษย์
ส าหรับเด็กปฐมวัยสู่โลกอนาคตที่ทันสมัย  และสะท้อนคิดเพ่ือพัินาตนเองให้เป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้  
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

Design selected topic seminar by applying knowledge in neuroscience (NS)  and 
neurolinguistics science process (NLSP)  and fine muscle and gross muscle and cerebellum 
neurology and four aspects development of children age under eight to reedify the children 
for the future. Study the 20 years National Strategies, domestic and international economic, 
social, politic trends. Study effect of digital technology and new technology to the children 
living. Study about quality of Thai citizen and global citizenship in the future to reedify them 
according to Thailand context. Study domestic and international research in human capital 
including case studies, experience and other procedures to analyze, plan and design the 
seminar.  Design the evaluation form. Manage the seminar in the topics. Apply the result to 
teaching design according to the change. Use reflective thinking to develop skills in the 
program design with the cooperation of family, community and local to holistically develop 
the children for the future. Use reflective thinking to futuristic working in human capital 
development. Apply the knowledge to develop themselves to be good, well-rounded teacher.  
 
EEC404 การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรม                                         3(2-2-5) 
                Applying Knowledge to Create Innovation 
 ต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัินานวัตกรรม  โดยประยุกต์ใช้ความรู้ด้านงานวิจัยในชั้นเรียน 
ศึกษา/วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎี รูปแบบการพัินานวัตกรรม ทบทวน ขั้นตอนในการท าวิจัยชั้นเรียน 
การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ  ใช้รูปแบบการสะท้อนคิดแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน  ศึกษารูปแบบ
นวัตกรรมร่วมสมัยในการพัินาเด็กปฐมวัย  ถอดรูปแบบผลงานวิจัยที่ใกล้เคียงของตนเองในประเทศและ
ต่างประเทศ  โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีการอ่ืนๆ  เพ่ือวิเคราะห์ ประเมิน 
วางแผนพัินานวัตกรรม และยกระดับรูปแบบวิจัย เพ่ือแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยตาม
บริบทของงานวิจัยของตนเอง  และสะท้อนความคิดเพ่ือให้มีทักษะในการออกแบบนวัตกรรมเพ่ือสร้างรอย
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เชื่อมต่อในการพัินาเด็กปฐมวัยที่พบปัญหาแบบเดียวกันได้อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ  ประยุกต์ใช้
ความรู้ที่ทันสมัย  เพ่ือแก้ปัญหาและพัินานวัตกรรม  ได้อย่างต่อเนื่อง และพัินาตนเอง ให้เป็นครูที่ดี มี
ความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง     

Develop innovations by applying knowledge in classroom research. Study 
and analyze ideas and theories in innovation development, innovation development 
pattern. Consider research methodology, instrument creation and quality evaluation. Use 
reflective thinking and peer cooperation. Study contemporary innovation for early 
childhood student development pattern. Study domestic and international research, 
case studies, experience and other procedures to analyze, evaluate, plan and develop 
innovation and research to encourage the children according to their research context. 
Use reflective thinking to transfer the knowledge to solve the similar problems. Apply 
the knowledge to develop themselves to be good, well-rounded teacher.  
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     3.2 ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งวิชาการ และคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุิิ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร                               
มีความรู้มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา นอกจากนี้ให้มี                
การพัินาอาจารย์เพื่อเพ่ิมพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก) 

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปีการศึกษา) 
2562 2563 2564 2565 

1.   นางสาวพจนยี์ เช้ือบัณฑิต 

  x-xxxx-xxxx7-65-6 

อาจารย ์ กศ.ม.    (การศึกษาปฐมวัย) 

ค.บ.      (การศึกษาปฐมวัย) 

24 24 24 24 

2.  นางจิตติพร  บ่มไล่ 

 x-xxxx-xxxx7-41-0 

 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

ค.ด.      (การบริหารการศึกษาพิเศษ) 

กศ.ม.    (การศึกษาปฐมวัย) 

ศษ.ม.   (การบริหารการศึกษา) 

  ค.บ.      (ภาษาไทย) 

24 24 24 24 

3. นางธิดารัตน์ อธิปัญพงษ์  

  x-xxxx-xxxx 2-46-0 

อาจารย ์    ศษ.ม.   (การศึกษาปฐมวัย) 

   ค.บ.     (การศึกษาปฐมวัย) 

24 24 24 24 

4.  นางสาวสุรสา  จันทนา 

 x-xxxx-xxxx 8-44-8 

อาจารย ์    ค.ม.     (การศึกษาปฐมวัย) 

   ค.บ.     (การศึกษาปฐมวัย) 

24 24 24 24 

5. นางจิราภรณ์  พจนาอารียว์งศ์ 

x-xxxx-xxxx1-73-0 

 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

 

  กศ.ด     (การศึกษาปฐมวัย) 

  กศ.ม    (จิตวิทยาและการแนะแนว) 

  ศศ.บ    (การจัดการทั่วไป) 

24 24 24 24 

 
 3.2.2 อาจารย์ประจ า  

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก) 

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปีการศึกษา) 
2562 2563 2564 2565 

1. นายปฐวีร์ วิจบ รอง
ศาสตราจารย ์

ค.ม. 
กศ.บ. 

(การสอนภาษาอังกฤษ) 
(ภาษาอังกฤษ) 

24 24 24 24 

2. นางวิภาภรณ์ บุญยงค์ รอง
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. 
กศ.ม. 
กศ.บ. 

(การบริหารการศึกษา) 
(จิตวิทยาและการแนะแนว) 
(การประถมศึกษา) 

24 24 24 24 

3. นางกัญภร เอีย่มพญา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศษ.ด. 
นศ.ม. 
ศศ.บ. 

(บริหารการศึกษา) 
(การโฆษณา) 
(ศิลปะ) 
  

24 24 24 24 

4. นางกันยา  ลุมพกิานนท ์ ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย ์

ค.ม. 
ค.บ. 

(การศึกษาปฐมวัย) 
(การอนุบาลศึกษา) 

24 24 24 24 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก) 

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปีการศึกษา) 
2562 2563 2564 2565 

5. นางจิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ด. 
กศ.ม. 
ศศ.บ. 

(การศึกษาปฐมวัย) 
(จิตวิทยาและการแนะแนว) 
(การจัดการทั่วไป (การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์)) 

24 24 24 24 

6. นายดรัณภพ เพยีรจัด  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ค.ด. 
ค.ม. 
กศ.บ. 

(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
(โสตทัศนศึกษา) 
(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

24 24 24 24 

7. นายทรงพล ศุขสุเมฆ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศศ.ม. 
รป.ศ. 

(การแปลภาษาอังกฤษและไทย) 
(การบริหารบุคคลากรภาครัฐ) 

24 24 24 24 

8. นางทิพย์วิมล วังแกว้หิรัญ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศษ.ด. 
ศษ.ม. 
ค.บ. 

หลักสูตรและการสอน  
จิตวิทยาการศึกษา 
วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทวัดผล 

24 24 24 24 

9. นางสาวธัญญภัสร์  
ศิรธัชนราโรจน ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 
 
 

ค.ด. 
ค.ม. 
ค.บ. 

(วิจัยและพัินาศักยภาพมนุษย์ 
แขนงวิชาจิตวิทยาพัินามนุษย์
และการให้ค าปรกึษา) 
(อุดมศึกษา) 
(จิตวิทยาการศึกษา) 
(จิตวิทยาและการแนะแนว) 

24 24 24 24 

10. นายบุญรัตน์ แผลงศร ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ค.ด. 
ค.ม. 
กศ.บ. 

(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
(โสตทัศนศึกษา) 
(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

24 24 24 24 

11. นางสาวพจนยี์ มั่งค่ัง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ด. 
กศ.ม. 
กศ.บ. 

(การบริหารการศึกษา) 
(การบริหารการศึกษา) 
(คณิตศาสตร์) 

24 24 24 24 

12. นายพอเจตน ์ธรรมศิริขวัญ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ด. 
กศ.ม. 
วท.บ. 

(หลักสูตรและการสอน) 
(หลักสูตรและการสอน) 
(พลศึกษา) 

24 24 24 24 

13. นางสาววราภรณ์ สินถาวร ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ค.ด. 
ค.ม. 
กศ.บ. 

(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
(โสตทัศนศึกษา) 
(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

24 24 24 24 

14. นางวันทนีย์ บางเสน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. 
ศศ.ม. 

MSpec.ED 
 

  กศ.บ. 

(การบริหารการศึกษา) 
(จิตวิทยาการศึกษา) 
(Special Education 
University of Newcastle) 
(ภาษาอังกฤษ) 

24 24 24 24 

15. นายศิริวัิน์ จิระเดชประไพ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ด. 
กศ.ม. 
กศ.บ. 

(พัินศึกษาศาสตร์) 
(การประถมศึกษา) 
(ประวัติศาสตร-์ภาษาอังกฤษ) 

24 24 24 24 

16. นางสมบูรณ์ ศุภจริยาวัตร ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศศ.ม. 
กศ.บ. 

(การสอนภาษาไทย) 
(ภาษาไทย) 

24 24 24 24 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก) 

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปีการศึกษา) 
2562 2563 2564 2565 

17. นายสุชิน นธิิไชโย 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศษ.ม. 
ค.บ. 

(เทคโนโลยีการศึกษา) 
(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา) 

24 24 24 24 

18. นางสุนาฏ  จันทนา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ม. 
ค.บ. 

(โสตทัศนศึกษา) 
(ฟิสิกส์) 

24 24 24 24 

19. นางอังคณา กุลนภาดล ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. 
ศษ.ม 
ค.บ. 

(สถิติ วัดผลและวิจัยการศึกษา) 
(การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
(คณิตศาสตร์) 

24 24 24 24 

20. นายกฤษฎา พลอยศรี อาจารย์ ปร.ด. 
ค.ม. 
ค.บ. 

(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

24 24 24 24 

21. นางสาวจิรัชญา  โคศิลา อาจารย์ ศษ.ม. 
ศษ.บ. 

(การสอนภาษาอังกฤษ) 
(ภาษาอังกฤษ) 

24 24 24 24 

22. นายฉัตรชัย ประภัศร  อาจารย์ ปร.ด. 
ศศ.ม. 
ค.บ. 

(การพัินาทรัพยากรมนุษย์) 
(พลศึกษา) 
(พลศึกษา) 

24 24 24 24 

23. นายธนเทพ ศิริพัลลภ อาจารย์ ศศ.ม. 
ศษ.บ. 

(ประวัติศาสตร์) 
(สังคมศึกษา) 

24 24 24 24 

24. นางสาวเนติมา พัินกุล อาจารย์ อ.ม. 
ศศ.บ. 

(ภาษาไทย) 
(ภาษาไทย) 

24 24 24 24 

25. นางประกอบกูล นาคพิทกัษ์ อาจารย์ ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

(การสอนภาษาไทย) 
(ภาษาและวรรณคดีไทย) 

24 24 24 24 

26. นางประภาพร ชนะจีนะศักดิ ์ อาจารย์ กศ.ม. 
ค.บ. 

(หลักสูตรและการสอน) 
(ภาษาอังกฤษ) 

24 24 24 24 

27. นางพรทิพย์ ค าชาย อาจารย์ ศษ.ด. 
กศ.ม. 
ค.บ. 

(การบริหารการศึกษา) 
(การบริหารการศึกษา) 
(คหกรรมศาสตร์) 

24 24 24 24 

28. นางสาวพรทิพย์ อ้นเกษม อาจารย์ กศ.ด. 
กศ.ม. 
ศศ.บ. 

(หลักสูตรและการสอน) 
(บริหารการศึกษา) 
(การจัดการทั่วไป(การตลาด)) 

24 24 24 24 

29. นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัิน ์ อาจารย์ M.A. 
ศน.บ. 

(ปรัชญาอินเดีย) 
(ศึกษาศาสตร์) 

24 24 24 24 

30. นายวิทยา เต่าสา อาจารย์ วท.ม. 
วท.บ. 

(ภูมิศาสตร์) 
(ภูมิศาสตร์) 

24 24 24 24 

31. นางวรรณา รัตนประเสริฐ อาจารย์ ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

(จารึกภาษาไทย) 
(ภาษาไทย) 

24 24 24 24 

32. นายสมศักดิ์ เอีย่มคงสี อาจารย์ 
 

กศ.ด. 
กศ.ม. 
กศ.บ. 

(การอุดมศึกษา) 
(อุดมศึกษา) 
(การประถมศึกษา) 

24 24 24 24 

33. นายสรรเสริญ หุ่นแสน อาจารย์ ปร.ด. 
 

(วิจัยและพัินาศักยภาพมนุษย์ 
แขนงวิชาจิตวิทยาพัินามนุษย์

24 24 24 24 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก) 

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปีการศึกษา) 
2562 2563 2564 2565 

 
Ph.D. 
กศ.ม. 
ศษ.บ. 
ศษ.บ. 

 
ศษ.บ. 
ศศ.บ. 

และการให้ค าปรกึษา) 
(Counseling Psychology) 
(จิตวิทยาและการแนะแนว) 
(จิตวิทยาและการแนะแนว) 
(วิจัยวัดผลและประเมินผล
การศึกษา) 
รัฐศาสตร์-การบริหารรัฐกิจ 
(ดนตรีไทย แขนงวิชาดนตรีและ
ศิลปะการแสดง 

34. นางสาวสุทธิษา สมนา อาจารย์ วท.ม. 
วท.บ. 

(ภูมิศาสตร์) 
(ภูมิศาสตร์) 

24 24 24 24 

35. นายสุพัิน์ เศรษฐคมกุล อาจารย์ กศ.ด. 
ค.ม. 
ค.บ. 

(หลักสูตรและการสอน) 
(อุดมศึกษา) 
(พลศึกษา) 

24 24 24 24 

36. นางสาวสุวัชราพร สวยอารมณ์ อาจารย์ วท.ม. 
ศศ.บ. 

(จิตวิทยาคลินิก) 
(จิตวิทยาและการแนะแนว) 

24 24 24 24 

37. นางสาวหนึ่งฤทัย เมฆวทัต อาจารย์ กศ.ม. 
กศ.บ. 

(การวัดผลการศึกษา) 
(คณิตศาสตร์) 

24 24 24 24 

38. นายอ านาจ บุญประเสริฐ อาจารย์ กศ.ม. 
กศ.บ. 

(การบริหารการศึกษา) 
(สังคมศึกษา) 

24 24 24 24 

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ  
   หลักสูตรมีอาจารย์พิเศษ ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้  
        3.2.3.1 ได้รับเลือกสรรจากบุคคลผู้มีคุณวุิิ มีความรู้ มีประสบการณ์และผลงานที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชาและเรื่องที่สอน และ 
        3.2.3.2 มีความเข้าใจและยอมรับในหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ระบุอยู่ในหลักสูตรและพร้อมที่
จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เหล่านั้นทุกประการ และ 
        3.2.3.3 ผลงานเตรียมการสอนของอาจารย์นับเป็นส่วนหนึ่งของการพัินาของรายวิชา
และจะมีการเก็บรวบรวมไว้ในที่รวบรวมเอกสารวิชาการของรายวิชานั้นๆ พร้อมกับผลงานของผู้เรียนและ
จากแหล่งวิชาการอ่ืนๆ เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าของผู้สอนและผู้เรียนรุ่นต่อไป และ 
  3.2.3.4 การคัดเลือกอาจารย์พิเศษเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558  

3.2.4 เกณฑ์คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครู 
 คุณวุิิของคณาจารย์ คุณวุิิของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
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ระดับปริญญาตรีที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน  นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูยังจะต้องมีคุณสมบัติ
เพ่ิมเติมดังต่อไปนี้  
  1) ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใดระดับหนึ่ง 
คือ ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และดับปริญญาเอก หรือต้องผ่านการอบรมและผ่าน
การประเมินศาสตร์วิชาชีพครูตามที่ก าหนด ได้แก่คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้และทักษะด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาพัินาการและการแนะแนว สื่อเทคโนโลยีและการวัดและ
ประเมินเพ่ือการจัดการเรียนรู้ ความรู้ตามกรอบ TPCK แนวคิด STEM กระบวนการ PLC ทักษะการ
นิเทศและการสอนงาน ทักษะทางเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะ
การร่วมมือสร้างสรรค์ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง และ 
  2) มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี และกรณีที่ผู้สอนมี
ประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี ให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอนที่มี
ประสบการณ์การสอนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และ 
  3) ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชาจะต้องมีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอน
หรือเก่ียวข้องสัมพันธ์ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น เอกสารประกอบการสอน ต ารา หนังสือ 
งานวิจัย อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน กรณีบทความอย่างน้อย 3 บทความ ภายใน 5 ปีย้อนหลัง และ 
  4) มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอย่างน้อย 
1 ปี กรณีที่ยังไม่มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาจะต้องมี
ประสบการณ์ การสอนอย่างน้อย 1 ปีในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาภายใน 3 ปี
การศึกษา ทั้งนี้ให้นับรวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย 
 หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมาก่อน มคอ. 1 นี้ใช้บังคับ ให้ยกเว้นเกณฑ์
คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครูข้อ 2 – 4 
 บุคลากรสนับสนุน สถาบันควรมีบุคลากรสนับสนุนที่มีคุณวุิิและมีความรู้ความสามารถ ทักษะ
ด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความจ าเป็นและความต้องการของการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
 
4. องค์ประกอบที่เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
        การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะครุศาสตร์มีการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ประกอบด้วย
การสังเกต การบริหารในสถานศึกษา และการทดลองสอนในชั้นเรียน และมีการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระ ควบคู่กับ                 
การนิเทศ การบูรณาการความรู้ในการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ
นวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือพัินาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดท าบันทึกและรายงานผลการจัด        
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การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัินาผู้ เ รียน การปฏิบัติงานครู
นอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา 
     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์ก าหนดโดยเน้นงาน                   
ที่นักศึกษาครูต้องปฏิบัติจริง และเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาพร้อมที่
จะเป็นผู้เริ่มต้นวิชาชีพครูที่ดี คือ 
  4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตรและ
ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
  4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้   
   1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ             
การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัด              
การเรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียน 
   2) สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบั ติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัินา
ศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
   3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู้            
ที่อบอุ่น มั่นคง ปลอดภัย 
   4) ตระหนักถึงคุณค่าของการน าแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ     
การสอน การวัดและการประเมินผล  การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียน            
การสอนและการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัินาศักยภาพของผู้ เรี ยนได้อย่างเหมาะสมตาม                      
ความแตกต่างระหว่างบุคคลมีสมรรถภาพด้านคุณลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการพัินางานให้ตั้งมั่น
อยู่ในคุณธรรม และมีจิตส านึกในการพัินาสังคม 
     4.2 ช่วงเวลา 
 1. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 1  
 2. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 2  
 3. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 3  
 4. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาที่ 4 
     4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

ปีการศึกษาท่ี ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวนชั่วโมงและตารางสอน 

1 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 1 หน่วยกิต เรียนปฏิบัติ 16 สัปดาห์ ๆ ละ 3 ช่ัวโมง 
(ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 20 วันๆ ละ 6 ช่ัวโมง) 

2 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2 หน่วยกิต เรียนปฏิบัติ 16 สัปดาห์ ๆ ละ 6 ช่ัวโมง 
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ปีการศึกษาท่ี ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวนชั่วโมงและตารางสอน 

(ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 20 วันๆ ละ 6 ช่ัวโมง) 
3 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 3 หน่วยกิต เรียนปฏิบัติ 16 สัปดาห์ ๆ ละ 9 ช่ัวโมง 

(ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 24 วันๆ ละ 6 ช่ัวโมง) 
4 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6 หน่วยกิต ฝึกสอนและปฏิบตัิงานอ่ืนในสถานศึกษา  

1 ภาคการศึกษา 

 
5. กิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities) 
 กิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี โดยอาจจัดกิจกรรม/โครงการ เป็นการเฉพาะหรืออาจ
บริหารจัดการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครู
และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม อาทิ 
         1) กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งม่ันและรักในอาชีพครู 
  2) กิจกรรมจิตอาสา และ/หรือ จิตสาธารณะ/การบ าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
  3) กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 
  4) กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ/หรือ ศาสตร์พระราชา 
  5) กิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนารี/ ยุวกาชาติ 
  6) กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา 
  7) กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง 
  8) กิจกรรมส่งเสริมวัินธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
  9) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
  10) กิจกรรมทางวิชาการ 
  11) กิจกรรมอื่นๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร 
 
6. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
     6.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 ก าหนดให้ท างานวิจัยในชั้นเรียนอย่างสั้นมีองค์ประกอบการวิจัยครบถ้วน หรือโครงงาน ผลิตสื่อ
นวัตกรรมการเรียนการสอน หัวข้อของงานวิจัยจะต้องเกี่ยวกับภาระงานที่รับผิดชอบในขณะปฏิบัติงาน
ภาคสนาม เป็นงานที่มุ่งแก้ปัญหาและพัินาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา  หรือชุมชนที่เป็น
รูปธรรม และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
     6.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 6.2.1 มีศักยภาพทางด้านการวิจัยทางการศึกษา สามารถศึกษาต่อและท าวิจัยในระดับการศึกษา
ที่สูงขึ้นได้ 
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 6.2.2 มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (ประสบการณ์วิชาชีพครูและ
ปฏิบัติการวิชาชีพครู) 
 6.2.3 มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการท าวิจัยในโรงเรียนเพื่อพัินาการเรียนการสอน และ
พัินาผู้เรียน 
 6.2.4 พัินาโครงงานหรืองานวิจัยและประยุกต์ใช้ผลเพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 
     6.3 ช่วงเวลา 
 ปีการศึกษาที่ 1 
 ปีการศึกษาที่ 2 
 ปีการศึกษาที่ 3 
 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4 
     6.4 จ านวนหน่วยกิต 
 รวมอยู่ในรายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต 
     6.5 การเตรียมการ 
 มีการเรียนวิชาการวิจัยและพัินานวัตกรรมการเรียนรู้ ซึ่งมีการจัดท าโครงการวิจัยเบื้องต้นเป็น
รายกลุ่มในชั้นปีที่ 3 ก่อนการท าการวิจัยในชั้นเรียนหรือการวิจัยทางการศึกษาเป็นรายบุคคลในชั้นปีที่ 4 
มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียน มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึก
การให้ค าปรึกษาให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมี
ตัวอย่างโครงงานวิจัยให้ศึกษา 
 
     6.6 กระบวนการประเมินผล 
 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน หรือวิจัย ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดย
อาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลาน าเสนอ
โปรแกรมและการท างานของระบบ โดยโครงงานวิจัยดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ในขั้นต้น โดยเฉพาะ
การท างานหลักของโปรแกรมและการจัดสอบ การน าเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า 3 คน 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ความสามารถดา้นการสอน 

 
นักศึกษาสามารถใช้วิธีการสอนอย่างหลากหลายตาม                 
ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทัน
เหตุการณ์  ทันการเปลี่ ยนแปลงของสั งคม  สามารถใช้
คอมพิวเตอร์รวมถึงโปรแกรมทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้
กับการเรียนการสอนได้  มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
เข้าใจธรรมชาติของนักเรียน ซึ่งสอดแทรกไปในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง  

2. ความสามารถด้านวิชาการ  
 

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเนื้อหาวิชาของ
การสอน จนสามารถน าไปใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะและ
มีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา  ตระหนักในคุณค่าของ
ภาษาจีน และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู รวมทั้งมีความสามารถ
ในการวิจัย การวัดและการประเมินผลการผลิตสื่อและ
นวัตกรรมเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน วิเคราะห์หลักสูตรและ
พัินาหลักสูตรและน าความรู้ไปบูรณาการกับการสอนวิชา
อ่ืนๆ ได้  

3. ด้านคุณธรรม 

 
นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ใช้หลักธรรมในการด าเนิน
ชีวิต มีความอดทน อดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต และมีศีลธรรม  

4. ด้านบุคลิกภาพ  
 

มีท ักษะทางสังคมท าให ้น ักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที ่ดี
สามารถท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนได้ 
เป็นคนดี มีน้ าใจ/เอ้ืออาทรศิษย์ รักงานสอน ใฝ่รู้ ใฝ่ก้าวหน้า 
รับ ฟัง ความคิดเห็นของนักเรียน  เสมอต้น เสมอปลาย                
มีจิตสาธารณะและสามารถบริหารจัดการงานของตนเองได้ 
แต่งกายสุภาพเรียบร้อย  
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
 ผลการเรียนรู้ในตารางแต่ละด้านของหมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้าน มีความหมายดังนี้ 
 2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
    2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อ
งานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัินาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน 
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัินาที่ยั่งยืน   
    3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคน
อ่ืน มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ  
        4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ
คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม 
โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน  

        2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
  2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interaction Action Learning) 
  3) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา (Case Study) 
  4) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม (Value Clarification) 
  5) การเรียนรูโ้ดยบูรณาการการปฏบิัติงานจริงในสถานศึกษา (School-Integrated Learning: SIL)  
  6) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive lecture )  
  7) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning )  
  8) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
  9) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
        2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะท างานตามสภาพจริง (Authentic Approach) 
  2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
  3) วัดและประเมินจากกลุ่มเพ่ือน 
  4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
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  5) วัดและประเมินโดยใช้แบบวัดทางจิตวิทยา เช่น แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม 
อุดมการณ์ จิตวิญญาณความเป็นครู ทักษะการเรียนรู้ ความรอบรู้ด้านต่างๆ ทักษะดิจิทัล ฯลฯ 
  6) วัดและประเมินค่านิยมและความเป็นครูจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  7) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 
 2.2 ด้านความรู้ 

  2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู 
จิตวิทยาพัินาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัินา
ผู้เรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัินานวัตกรรมเพ่ือ
พัินาผู้เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและ
ดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21 มี
ความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ                
การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK)  การสอนแบบ
บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science 
Technology Engineering and Mathematics: STEM Education)   ชุ ม ช น แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ 
(Professional Learning Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้  
 2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ 
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัินาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชา 
 3) มีความรู้  เข้าใจชีวิต  เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ ร่วมกันบนพ้ืนฐ าน                  
ความแตกต่างทางวัิธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน า
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัินาตน พัินางานและพัินา
ผู้เรียน  
 4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน  
 5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัินาที่ยั่งยืนและ
น ามาประยุกต์ใช้ในการพัินาตน พัินาผู้เรียน พัินางานและพัินาชุมชน 

 2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
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   1) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม (Constructivism)  
   2) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ (Inquiry-Based Learning) 
   3) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative Learning)  
   4) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
   5) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
   6) การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล  
   7) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)  
   8) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work Integrated Learning: WIL)  
   9) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning)  
   10) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based learning) 
   11) การเรียนรู้ผ่านคอร์สการเรียนออนไลน์ (Massive Open Online Course: MOOC) 
   12) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

  1) วัดและประเมินจากการทดสอบความรู ้เชน่ การทดสอบความรู้ในเนื้อหารายวชิาที่เน้นทฤษฎี 
  2) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ เป็นการวัดผล

ภาคปฏิบัติ/ ทักษะการปฏิบัติ เช่น การน าเสนองาน โครงงาน รายงานการศึกษา ค้นคว้า การวิจัยในชั้น
เรียน เป็นต้น 

  3) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
  4) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระส าคัญของความรู้ 
  5) วัดและประเมินจากการน าเสนอโครงงานหรือรายงานการค้นคว้า 
  6) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  7) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง
ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ ใช้ ใน                    
การปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัินางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทาง
ทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและ
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
 2) สามารถคิดริเริ่มและพัินางานอย่างสร้างสรรค์  
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 3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัินาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัินาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

 2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning) 
   2) การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking skills) 
   3) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-Based Learning) 
   4) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน (Scenario-Based Learning)  
   5) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-Based Learning) 
   6) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL)  
   7) การวิจัยและพัินานวัตกรรม (Research and Innovation Development ) 
   8) การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-Directed Learning) 
   9) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
   10) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) 
   11) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส (Socrates method) 
    12) การเรียนรู้ผ่านคอร์สการเรียนออนไลน์ (Massive Open Online Course: MOOC) 
    13) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
   1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ 
วิชาชีพและทางสังคม 
   2) วัดและประเมินจากผลการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
   3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัินานวัตกรรม 
   4) วัดและประเมินจากการน าเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  
   5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุิิภาวะทางอารมณ์และทางสังคม  
 2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
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 3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่ม และระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
 4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน และระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

 2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
   2) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative Learning through Action) 
   3) การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Shared Leadership) ในการน าเสนองานวิชาการ 
   4) การให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่างไตร่ตรอง (Reflective thinking) 
   5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work Integrated Learning: WIL) 
   6) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative learning)  
   7) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
   1) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
   2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา 
   3) วัดและประเมินจากผลการน าเสนองานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีใน              
การปฏิบัติงานร่วมกัน 
   4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   5) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 
 2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

  2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
 1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือ
เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
 2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่ม
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วย
รูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 
 3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การ
ท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้
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ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิด
ลิขสิทธิ์และการลอกเรียนผลงาน 

 2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข                 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
          1) การติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาจากข่าวสาร
บนสื่อสังคมออนไลน์ 
   2) การสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาโดยบูรณาการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
   3) การจัดท าอินโฟกราฟิกเพ่ือสรุปประเด็นสาระส าคัญของงานที่น าเสนอ 
   4) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work Integrated 
Learning: WIL) 
   5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ                
ด้านการศึกษา 
   2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญการศึกษาที่มี
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
   3) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
                    4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 2.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

  2.6.1 การเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ 
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้ เรียน                
การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการ
เรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่  
 2) สามารถน าความรู้ทางจิตวิทยาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบกิจกรรม จัด
เนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัินาผู้เรียนที่ตอบสนองความ
ต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่ างระหว่างบุคคล ทั้ผู้เรียนปกติ
และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษหรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย 
 3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัินาการคิด การท างาน             
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การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับ            
การเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัินา ด้วย
ความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 
 4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัินธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและ
สร้างความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและ
ร่วมมือกันพัินาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 
 5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมื อ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือ                 
การสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน า
ทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัินาผู้เรียน และการพัินาตนเอง 
   2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  
 1) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (School-integrated 
learning: SIL) 
 2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวก      
วิธีสอนกับเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 
 3) การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัินาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 4) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL) 
 5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
    6) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experience-Based Approach) 
 7) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (-Productive-based learning ) 
 8) การเรียนรู้เป็นทีม (Team-based Learning) 
 9) การเรียนรู้ผ่านคอร์สการเรียนออนไลน์ (Massive Open Online Course: MOOC) 
  2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

1) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง 
2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
3) วัดและประเมินจากรายงานการท าวิจัยในชั้นเรียน 

 4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 3.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
 2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่
ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัินาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัินาที่ยั่งยืน   
 3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอื่น มีความ
สามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ  
  4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้ อ่ืนและ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน  
 3.2 ด้านความรู้ 
 1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยมของครู 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยา
พัินาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัินาผู้เรียน 
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัินานวัตกรรมเพ่ือพัินา
ผู้เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล 
ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู้ 
ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการ
การสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK)  การสอนแบบบูรณาการ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology 
Engineering and Mathematics: STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning 
Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้  
 2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ และ
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัินาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชา 
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 3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐาน ความแตกต่างทาง
วัินธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัินาตน พัินางานและพัินาผู้เรียน  
 4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน  
 5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัินาที่ยั่งยืนและน ามา
ประยุกต์ใช้ในการพัินาตน พัินาผู้เรียน พัินางานและพัินาชุมชน 

3.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง
ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัินางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี 
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและ
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
 2) สามารถคิดริเริ่มและพัินางานอย่างสร้างสรรค์  
 3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัินาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัินาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
 
 3.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุิิภาวะทางอารมณ์และทางสังคม  
 2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่ม และระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
 4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถ
ชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน และระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
 3.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
 1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือเข้าใจ
องค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
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 2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบ
ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 
 3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างาน การ
ประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีใน
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอก
เลียนผลงาน 
 3.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ เนื้อหา
สาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร
จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบ
เปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่  
 2) สามารถน าความรู้ทางจิตวิทยาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบกิจกรรม จัด
เนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัินาผู้เรียนที่ตอบสนองความ
ต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติ
และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษหรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย 
 3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัินาการคิด การท างานการจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และ
คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัินา ด้วยความซี่อสัตย์
สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 
 4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัินธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงาน
และสร้างความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออ านวยความสะดวกและ
ร่วมมือกันพัินาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 
 5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน า
ทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัินาผู้เรียน และการพัินาตนเอง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร 

EED101 ทักษะการพูดและการฟงัภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 1                         
EED201 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 2                         
EED301 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ   3(2-2-5) 3                         
EED102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 1                         
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
EED304 สุนทรียะ 3(2-2-5) 3                         
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
EED104 พลเมืองที่เข็มแข็ง  3(2-2-5) 1                         
EED303 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัินาท้องถิ่น 3(2-2-5) 3                         
กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
EED302 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) 3                         
EED205 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5) 2                         
EED202 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) 2                         
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4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 4.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
 2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่
ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัินาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัินาที่ยั่งยืน   
 3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอื่น มีความ
สามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ  
  4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้ อ่ืนและ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน  
 4.2 ด้านความรู้ 
 1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยมของครู 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยา
พัินาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัินาผู้เรียน 
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัินานวัตกรรมเพ่ือพัินา
ผู้เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล 
ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู้ 
ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการ
การสอน  (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK)  การสอนแบบบูรณาการ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology 
Engineering and Mathematics: STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning 
Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้  
 2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ และ
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัินาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชา 
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 3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐาน ความแตกต่างทาง
วัินธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัินาตน พัินางานและพัินาผู้เรียน  
 4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ื อการสื่อสารตาม
มาตรฐาน  
 5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัินาที่ยั่งยืนและน ามา
ประยุกต์ใช้ในการพัินาตน พัินาผู้เรียน พัินางานและพัินาชุมชน 

4.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง
ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัินางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี 
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและ
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
 2) สามารถคิดริเริ่มและพัินางานอย่างสร้างสรรค์  
 3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ื อ
พัินาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัินาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
 
 4.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุิิภาวะทางอารมณ์และทางสังคม  
 2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่ม และระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
 4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถ

ชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน และระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
 4.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
 1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือเข้าใจ
องค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
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 2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบ
ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 
 3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างาน การ
ประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีใน
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอก
เลียนผลงาน 
 4.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ เนื้อหา
สาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร
จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบ
เปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่  
 2) สามารถน าความรู้ทางจิตวิทยาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบกิจกรรม จัด
เนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัินาผู้เรียนที่ตอบสนองความ
ต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติ
และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษหรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย 
 3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัินาการคิด การท างานการจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และ
คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัินา ด้วยความซี่อสัตย์
สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 
 4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัินธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงาน
และสร้างความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออ านวยความสะดวกและ
ร่วมมือกันพัินาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน า
ทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัินาผู้เรียน และการพัินาตนเอง
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง  

ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
EMR201 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 3(2-2-5) 2                         
EMR301 การวิจัยและพัินานวัตกรรมการเรยีนรู ้ 3(2-2-5) 3                         
EET201 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
           การศึกษาและการเรียนรู ้

3(2-2-5) 2                         

EPG101 จิตวิทยาส าหรับคร ู 3(2-2-5) 1        -                 
ECI101 การพัินาหลักสตูร 3(2-2-5) 1                         
EED203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 2                         
EFA201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 2                         
EED103 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 1                         
EFA101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวญิญาณ 
           ความเป็นคร ู

3(2-2-5) 1                         

EED402 ครุนิพนธ์ 1(0-2-1) 4                         
EED105 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 1(0-3-0) 1                         
EED204 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2 2(0-6-0) 2                         
EED305 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 3 3(0-9-0) 3                         
EED401 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 4 6(240) 4                         
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาเอก) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

ชื่อรายวิชา 
หน่วย
กิต 

ชั้นป ี

มาตรฐานการเรียนรู ้ 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 

EEC101 สมองกับการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 1 
                           

EEC102 การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย   3(2-2-5) 1                            

EEC103 บุคลิกภาพครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21    3(2-2-5) 1                            

EEC104 การพัินาสุขภาวะและความปลอดภัยส าหรับเด็กปฐมวยั 3(2-2-5) 1                            

EEC105 สื่อและของเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย        3(2-2-5) 1                            

EEC106 วรรณกรรมและนิทานส าหรับเด็กปฐมวัย      3(2-2-5) 1                            

EEC201 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านรา่งกายส าหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 2                            

EEC202 การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวยั 3(2-2-5) 2                            

EEC203 การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวยั 3(2-2-5) 2                            

EEC204 การจัดกิจกรรมทักษะความฉลาดทางอารมณ์และสังคมส าหรบัเด็กปฐมวยั      3(2-2-5) 2                            

EEC205 การจัดกิจกรรมทางศลิปะระดับการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 2                            

EEC206 การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย 2(1-3-2) 2                            

EEC301 การช่วยเหลือเด็กปฐมวยัที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 3(2-2-5) 3                            
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ชื่อรายวิชา 
หน่วย
กิต 

ชั้นป ี

มาตรฐานการเรียนรู ้ 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 

EEC302 ลีลา จังหวะและการเคลือ่นไหวส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 3                            

EEC303 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการการศึกษาปฐมวัย 
ส าหรับเด็กอายตุ่ ากว่า 3 ปี    

2(1-3-2) 
3                            

EEC304 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับครูปฐมวยั 3(2-2-5) 3                            

EEC305 การจัดกิจกรรมการเล่นเพื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย   3(2-2-5) 3                            

EEC306 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ การศึกษาปฐมวัย
ส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี       

2(1-3-2) 
3                            

EEC307 การจัดสภาพแวดล้อมและการจัดการชั้นเรียนส าหรบัเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 3                            

EEC401 การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตรส์ าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 4                            

EEC402 การจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กกลุม่เป้าหมาย
เฉพาะ 

3(2-2-5) 
4                            

EEC403 สัมมนาปญัหาและแนวโน้มในการพัินาการศึกษาปฐมวัยในอนาคต   3(2-2-5) 4                            

EEC404 การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัินานวัตกรรม    3(2-2-5) 4                            
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการใหร้ะดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 ให้มีการทวนสอบผลการเรียนรูต้ามที่ก าหนดไว้ในหลักสตูรและรายวชิา โดย 
 2.1 มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามและกิจกรรมเสริม
ความเป็นครตูลอดหลักสูตร รวมทั้งการก ากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรยีนรู้ของหลักสูตร 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  2.1.1 การทวนสอบในรายวิชา ให้ เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์                
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
  2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร อาทิ (1) ภาวะการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ท างานตรงสาขา         
(2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ (3) การทวนสอบจากสถานศึกษาอ่ืน 
  2.1.3 สถานศึกษาที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอน มีการประเมินนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มีการทวนสอบการประเมินผลการปฏิบัติการสอนของแต่ละ
สถานศกึษาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามที่คุรุสภาก าหนด 
           2.3 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
                             2.3.1 ประเมินจากบัณฑิตที่จบการศึกษา 
               2.3.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
          เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
           3.1 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
  3.1.1 ศึกษารายวิชาต่างๆ  ครบถ้วนตามหลักสูตร และข้อก าหนดเฉพาะ โดยมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00  
  3.1.2 มีระยะเวลาการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 20 
               3.1.3 มีความประพฤติดี 
               3.1.4 ไม่มีภาระหนี้สินค้างช าระต่อมหาวิทยาลัย 
  3.1.5 ผ่านการเขา้ร่วมกิจกรรมตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
                            3.1.6 สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
           3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
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  3.1.1 นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 49 ต้องยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
  3.1.2 กรณีท่ีนักศึกษายังไม่ขอส าเร็จการศึกษาด้วยมีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม
ในภาคเรียนถัดไป นักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยภายในสองสัปดาห์ก่อนสอบปลายภาค โดยมีระยะเวลาที่ศึกษา
เพ่ิมเติมรวมกับระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตรแล้วต้องไม่เกินระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ 20 
 
 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับคณาจารย์ใหม่ 

 1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าโครงการปฐมนิเทศ สัมมนาอาจารย์ใหม่ 
 1.2 การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้านศาสตร์วิชาชีพครู การ

จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 1.3 การพัินาด้านการวิจัย ควรมีการจัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ หรือการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 
 1.4 การจัดให้เป็นผู้สอนร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในรายวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับคุณวุิิ

และการแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานทางวิชาการ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ประจ า 
          2.1 การพัินาด้านการเรียนการสอน เช่น การอบรมความรู้จากหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่างๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมให้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 
 2.2 การพัินาด้านวิชาการ ส่งเสริมการจัดท าผลงานเพ่ือพัินาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
ส่งเสริมให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ 
 2.3 การพัินาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพเพ่ือให้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 
 2.4 การพัินาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ก ากับมาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

คุณวุิิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 และข้อบังคับคุรุ
สภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ(ฉบับที4่) พ.ศ.2562 

          การบริหารหลักสูตรด าเนินงานในรูปคณะกรรมการ ซึ่งท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการบริหาร
จัดการด้านวิชาการ และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนตามหลักสูตร อ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้เรียน ประสานกับมหาวิทยาลัย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และมีการด า เนินงาน
ดังนี้ 

เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 

1. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
หลักสูตร และพัินาหลักสูตรให้
ก้าวทันกระแสความเปลี่ยนแปลง
โดยมีบุคลากรผู้สอน ที่เป็นผู้น า
ด้านการพัินา องค์ความรู้และ
สามารถผลิตบุคลากรที่มีความรู้ 
ทักษะที่ตรงต่อความต้องการของ
สถานศึกษา 

 

1. จัดหลักสูตรให้มีความสอดคลอ้ง
กับมาตรฐานวชิาชีพคร ูตามที่คุรุ
สภาก าหนด 
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุกๆ 4 ปี 
3. ก าหนดให้อาจารย์ผูส้อน 
มีคุณวุิิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
ในสาขาทางการศึกษาหรือสาขา
อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
4. ส่งเสริมอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ให้ไปศึกษาดูงาน    ใน
หลักสูตรหรือวิชาการ 
ที่เก่ียวข้อง ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
5. ส ารวจความต้องการ
ความรู ้ทักษะของนักศึกษา เพือ่
น ามาพัินาหลักสูตร 
6. ส ารวจความพึงพอใจบัณฑิต
จากผู้ใช้บณัฑิต 

1. หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงไดก้ับ
มาตรฐานที่คุรุสภาก าหนด 
ความทันสมัยและมีการปรับปรุง 
สม่ าเสมอ 
2. มีการปรับปรุงพัินาหลักสูตร 
อย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 5 ป ี  
3. มีจ านวนอาจารย์ผูส้อนมีคุณวุิิไม่
ต่ ากว่าปริญญาโท 
ในสาขาทางการศึกษาหรือสาขาอ่ืนที่
เก่ียวข้องร้อยละ 90 
4. อาจารยป์ระจ าหลักสตูรศึกษาดูงาน
เพื่อการพัินาหลักสูตรหรือวิชาการที่
เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 คร้ัง ใน 2 ปี 
5. มีการน าผลการประเมินผลการ
ส ารวจความต้องการความรู ้ ทักษะของ
บัณฑิตมาปรับปรุงหลักสูตร  
6. มีการน าผลการประเมินความพึง
พอใจบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิตมาปรับปรุง
หลักสูตร 

2. ส่งเสริมการเรียนรู้การสอน
เชิงรุก กระตุ้นให้เกิดความใฝ่รู้ 

1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. มีแผนการสอนและสื่อการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 



มคอ.2 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 90 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 

เสริมสร้างการคิดวิเคราะห์  
เน้นประสบการณ์จริง เพื่อการ
แก้ไขปัญหาและพัินา      
การเรียนการสอน  

2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ภาคปฏิบัติ มีแนวทางการ
เรียนรู้หรือกิจกรรมประจ าวิชา
ให้นักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์
การท างานในสาขาวิชาชีพครู  

2.  มีจ านวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ
วิชาชีพครู มากกว่า 1 รายวิชา  
 
 

3. ป ระ เมิ น ม าต รฐ าน ข อ ง
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

 

1. ป ร ะ เมิ น ห ลั ก สู ต ร โ ด ย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุิิทั้ง
ภายใน และภายนอก 
2. จัดท าฐานข้อมูลของนักศึกษา 
อาจารย์ อุปกรณ์เครื่องมือ วิจัย 
งบประมาณ  ความร่วมมือกับ
หน่ วยงานต่างๆ  ที่ เกี่ ยวข้อง
ผลงานทางวิชาการทุ กภาค
การศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ 
3. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 

1. มีรายงานผลการประเมินหลักสูตร
โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุิิทั้ง
ภายใน และภายนอกทุกๆ 4 ปี   
2.  มีฐานข้อมูลของนักศึกษา อาจารย์ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ วิจัย งบประมาณ 
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง   
ผลงานทางวิชาการทุกภาคการศึกษา 
3. มีการน าผลการประเมินความพึง
พอใจของหลักสูตรและการเรียนการ
สอนของนักศึกษาน ามาปรับปรุง
หลักสูตร  

 
2. บัณฑิต 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ราชนครินทร์ผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. มีค่านิยมร่วมตระหนักและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการท างานของครูพัินาความรู้สึกถึง
ตัวตนความเป็นครูและมีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่เข้มแข็งมีจิตบริการต่อวิชาชีพครูและชุมชน 

2. เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมยึดมั่นในวิชาชีพครูมีจิตวิญญาณครูและยึดมั่นในจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพครูปฏิบัติหน้าที่ตามอุดมการณ์ความเป็นครูด้วยความรักศรัทธาซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบต่อ
วิชาชีพอุทิศตนและทุ่มเทในการเอาใจใส่สร้างแรงบันดาลใจพัินาการเรียนรู้และผลประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียนมีความพอเพียงและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีท้ังทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 

3. เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้และมีปัญญาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์การคิด
ขั้นสูงมีความรอบรู้ด้านการเงินสุขภาพสุนทรียภาพวัินธรรมรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของ
โลกการสร้างสัมมาชีพและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของตนเองครอบครัวชุมชนและสังคมมีความเพียร
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มุ่งม่ันมานะบากบั่นใฝ่เรียนรู้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัินาตนเองให้เป็นบุคคลที่เรียนรู้และรอบรู้
ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

4. เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นผู้มีทักษะศตวรรษที่  21 มีความสามารถคิดวิเคราะห์การ
คิดขั้นสูงมีความฉลาดดิจิทัลทักษะการท างานเป็นทีมมีทักษะข้ามวัินธรรมรู้เท่ าทันสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลกมีส่วนร่วมในการพัินาความก้าวหน้าให้กับ
วิชาชีพครูสามารถแสวงหาความรู้พัินาความรู้งานวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัินาตนเองผู้เรียนให้เต็ม
ตามศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

5.เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้เป็นผู้มีความสามารถในการจัดเนื้อหาสาระ
ออกแบบกิจกรรมวางแผนและจัดการเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้และมีความสุขในการเรียนโดยใช้ศาสตร์การสอนรวมถึงวิธีการใช้เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายสื่อแหล่งเรียนรู้ชุมชนภูมิปัญญาในชุมชนที่เหมาะสมกับสาระวิชาและ
ผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันสามารถบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ข้ามวัินธรรมและการวิจัยสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอนความรู้เนื้อหาสาระและเทคโนโลยี  (TPCK) 
เพ่ือพัินาการเรียนรู้ของผู้เรียนตลอดจนน าไปใช้ในการแก้ปัญหาพัินาตนเองผู้เรียนและสังคม 

6.เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและใส่ใจสังคมมีความรักชาติรักท้องถิ่นมีจิตส านึกไทยและจิตส านึก
สากลรู้คุณค่าและมีส่วนร่วมในการพัินาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวัินธรรมและภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่นมีจิต
อาสาและด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยมีความยุติธรรมและมีความกล้าหาญทางจริยธรรมยึดมั่นใน
ความถูกต้องรู้ถูกรู้ผิดรู้ชอบชั่วดีกล้าปฏิเสธและต่อต้านการกระท าที่ไม่ถูกต้องเคารพสิทธิเสรีภาพและ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

รวมทั้งมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาก าหนด 
 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา  ปรับแก้ตามคุณสมบัติของหลักสูตร อยู่ใน มคอ.2 หมวดที่ 3 
3.1.1 ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ามีค่านิยม

เจตคติที่ดีและมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครูโดยสอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครูและ
ผ่านเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือก
ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด 

3.1.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

3.1.3 ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครูและข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  เพื่อการศึกษาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด 
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3.1.4 ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ.2558 หรือ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
การเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูการปฐมนิเทศ

เกี่ยวกับการปรับตัวกับการเรียนในระดับอุดมศึกษาการใช้ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีความสุขการ
เตรียมทักษะภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพครู 

3.3 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่การส า เร็จการศึกษา
ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน
โดยหลักสูตรก าหนดชั้วโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งด้าน
วิชาการและด้านกิจกรรมโดยดูแลนักศึกษาจนกว่านักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะก ากับและติดตามอัตราคงอยู่ของนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ที่
ปรึกษาเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาและติดตามการจัดการข้อร้องเรียนตลอดจนส ารวจความต้องการและความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุง
หลักสูตรรวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับแนวโน้มความต้องการของตลาดการศึกษาเพ่ือ
น ามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษาอีกทั้งใช้ในการปรับปรุงและพัินาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
4. อาจารย ์

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
4.1.1 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยคณาจารย์

ใหม่จะต้องมีวุิิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป ในสาขาการศึกษา หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
4.1.2 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
4.1.3 มีการฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญกลยุทธ์

การสอน และการประเมินผล 
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับ
การปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้บัณฑิต
เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

4.3 การพัฒนาความรู้และทักษะให้กับแก่คณาจารย์ 
คณาจารย์ใหม่ 
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1. การปฐมนิเทศ 
2. การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้านศาสตร์วิชาชีพครูการ

จัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
3. การพัินาด้านการวิจัยควรมีการจัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับวิชาชีพหรือการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 
4. การจัดให้เป็นผู้สอนร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในรายวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับคุณวุิิ

และการแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานทางวิชาการ 
คณาจารย์ประจ าการ 
1. การพัินาด้านการเรียนการสอนเช่นการอบรมความรู้จากหน่วยงานภายในและหน่วยงาน

ภายนอกรวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่างๆศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศส่งเสริมให้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 

2. การพัินาด้านวิชาการส่งเสริมการจัดท าผลงานเพ่ือพัินาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการส่งเสริม
ให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ 

3. การพัินาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมการจัดเงินทุนเพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพเพ่ือให้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 

4. การพัินาทักษะทางภาษาไทยภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ 
5. หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน 

5.1 หลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ก ากับมาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

คุณวุิิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 และข้อบังคับคุรุ
สภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ(ฉบับที4่) พ.ศ.2562 

5.2 การเรียนการสอน 
ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา 

ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ กรณีที่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ราชนครินทร์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
การประเมินผู้เรียนมีการประเมินเป็นรายบุคคลตามรายวิชาโดยอาศัยการวัดผลประเมินผลตาม

สภาพจริงและการทดสอบซึ่งการทดสอบมีกระบวนการทดสอบที่เป็นระบบเดียวกันคือการทดสอบย่อย
การทดสอบระหว่างภาคเรียนการทดสอบปลายเรียนโดยมีการตัดสินผลการเรียนทั้งแบบอิงกลุ่มและ  
อิงเกณฑ์จ าแนกตามลักษณะของรายวิชาโดยมีคะแนนเก็บต่อคะแนนสอบปลายภาคดังนี้รายวิชาทฤษฏี
60:40 รายวิชาปฏิบัติ 70:30 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 การบริหารงบประมาณ 

 

เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 

การบริหารงบประมาณ 

 

มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปีทั้ง
งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้
เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน
โสตทัศนูปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์
อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้าง
ภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

มีแผนการจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปี งบประมาณแผ่นดินและ
เงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการ
เรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์ และ
วัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและสร้างสภาพ แวดล้อมให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษา 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอน 
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มีทรัพยากรเพียงพอและทันสมัยเพ่ือให้การ

จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพบรรลุผลตามมาตรฐานคุณวุิิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาครุศาสตร์
และศึกษาศาสตร์และตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังนี้ 

1) ห้องเรียนที่มีสื่อการเรียนการสอนเหมาะสมทันสมัยได้แก่เรียนที่มีคอมพิวเตอร์พกพา (อาคาร 
2 3 4 และ 8) และอุปกรณ์ในการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

2) ห้องปฏิบัติการต่างๆอาทิห้องปฏิบัติการสอนจุ ลภาค (Micro-Teaching) (อาคาร 4) 
ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อการสอน (ห้อง 4464) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อาคาร 8 ชั้น 2 และชั้น 3) 
ห้องปฏิบัติการภาษา (ห้อง 8304) และห้องปฏิบัติการอ่ืนๆ 

3) การเรียนการสอนและการนิเทศแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
4) ห้องสมุดที่ประกอบไปด้วยสื่อต่างๆ เช่น ต าราเรียนหนังสือวารสารโสตทัศนวัสดุสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์วิทยานิพนธ์ฐานข้อมูลข่าวการศึกษาฐานข้อมูลวารสารทางการศึกษาโดยสื่อต่างๆมีความ
ทันสมัยมีจ านวนเพียงพอ 

5) มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและเป็นระบบระหว่างหน่วยงานที่คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์สถาบันฝ่ายผลิตและพัินาครูกับสถานศึกษาที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
ปฏิบัติการสอนโดยมีอาจารย์นิเทศก์ครูพ่ีเลี้ยงและ/หรือผู้สอนงานที่มีคุณภาพเป็นสถานศึกษาที่มี
มาตรฐานและมีคุณภาพในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครูโดยร่วมมือกันบูรณาการความรู้และเนื้อหาสาระกับประสบการณ์การท างานในสถานศึกษา (Work 
Integrated Learning: WIL) อย่างหลากหลาย 
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6) มีและจัดแหล่งเรียนรู้ในชุมชนธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปราชญ์ชาวบ้าน 
7) ทรัพยากรอ่ืนๆที่จ าเป็นส าหรับการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้อหนังสือและต าราที่

เกี่ยวข้องเพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอนในการประสาน
การจัดซื้อหนังสือนั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่อ
อ่ืนๆที่จ าเป็นนอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อมีส่วนในการเสนอแนะ
รายชื่อหนังสือส าหรับให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดซื้อหนังสือด้วย 

ในส่วนของคณะครุศาสตร์จะมีห้องสมุดย่อยเพ่ือบริการหนังสือต าราหรือวารสารเฉพาะทางและ
คณะครุศาสตร์จะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์  เช่น เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์คอมพิวเตอร์เครื่องฉายสไลด์เป็นต้น 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะครุศาสตร์มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดของคณะ

ครุศาสตร์ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเข้าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนอุปกรณ์ ซึ่งจะ
อ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของ
อาจารย์ด้วย โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

1. จัดให้มีห้องเรียน ทรัพยากร 
สื่อและช่องทางการเรียนรู้ ที่
เพียบพร้อม เพ่ือสนับสนุนทั้ง
การศึกษาในห้องเรียน นอก
ห้องเรียน และเพ่ือการเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง อย่างเพียงพอ มี
ประสิทธิภาพ  
 

1. จัดให้มีห้องเรียนที่มีความพร้อม
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งใน
การสอน การบันทึกเพ่ือเตรียม
จัดสร้างสื่อส าหรับการทบทวน
การเรียน 
2.จัดเตรียมห้องเรียนที่มีเครื่องมือ
ทันสมัย เพ่ือให้นักศึกษามีความ
พร้อมในการภาคทฤษฎีและฝึก
ปฏิบัติ 
3 . จั ด ใ ห้ มี เ ค รื อ ข่ า ย แ ล ะ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และ
พ้ืนที่ที่นักศึกษาสามารถศึกษา 
และหาความรู้ เพ่ิม เติมได้ด้ วย
ต น เอ ง  ด้ ว ย จ า น ว น แ ล ะ

1. ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ าต่ อ ก าร ให้ บ ริ ก า ร
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้ ทุกปี
การศึกษา 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

ประสิทธิภาพที่เหมาะสมเพียงพอ 
4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง
หนังสือต ารา และสื่อดิจิทัลเพ่ือ
การเรียนรู้  

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ

ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และ
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 
 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(1) คณ าจารย์ ป ระจ าห ลั ก สู ต รอย่ า งน้ อ ย ร้ อ ยละ  80 มี               

ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุิิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุิิสาขา 
(ถ้ามี) 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด            
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

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

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัินา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 
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 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(8) คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ อบรมหรือ

ค า แ น ะ น า ด้ า น ศ า ส ต ร์ วิ ช า ค รู แ ล ะ วิ ท ย า ก า ร                   
การจัดการเรียนรู้ 

X X X X X 

(9) คณาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัินาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัินาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 

    X 

(13) นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู
ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ก าหนดและเป็นประจ าทุกปี 

X X X X X 

(14) มี ก า ร จั ด ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ บู ร ณ า ก า ร ก า ร เรี ย น รู้ กั บ                    
การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี
การศึกษา 

X X X X X 

(15) นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ร้อยละ 
50% ที่ส าเร็จในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
          1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัินาการเรียน             
การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้ เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้ เรียนในทุกๆ หัวข้อ  ว่ามี                
ความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย
โต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว 
ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียน
เข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถ   ชี้
ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือ
พัินาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 
          1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
               ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน  
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้
สื่อการสอนในทุกรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
     การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท า เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร และจะต้องออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จ านวน 1 ภาคการศึกษา                   
โดยปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูทุกอย่างเสมือนเป็นครูประจ าการคนหนึ่งในสถานการณ์จริงในสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่องกันเป็นเวลาอย่างน้อย  16 สัปดาห์ หรือ 228  ชั่วโมง  ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไป
นิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความ
รับผิดชอบ และขาดคุณสมบัติในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัินา
หลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
          การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุิิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่
ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
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 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัินาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุง
ดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัินาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุก 4 ปี 
 
4. การประเมินทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน 
 เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัินาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน ให้สถาบันอุดมศึกษา
ก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าของทักษะภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับ
ความต้องการของการใช้ครูของประเทศ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดท าแผนระยะสั้นและระยะยาวในการยกระดับคุณภาพ
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ และก าหนดอัตราส่วนร้อยละของผู้เรียน
ที่ส าเร็จการศึกษาซึ่งมีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าตามที่แต่ละหลักสูตรก าหนด เพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล หากผลการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนพบว่าอัตราส่วนร้อยละของ
ผู้ เรียนมีทั กษะภาษาอังกฤษต่ ากว่ าเกณฑที่ ก าหนด มหาวิทยาลั ยราชภัฏราชนครินทร์ราย งาน
กระบวนการพัินาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนตามแนวทางที่เหมาะสม 
 ในปีที่ 5 ของวงรอบการใช้หลักสูตร ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ทบทวนปรับเกณฑ์ข้ันต่ าของ
ภาษาอังกฤษให้สูงขึ้นกว่าเดิม และเป็นเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งก าหนดอัตราส่วน
ร้อยละของผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษา ที่มีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าตามที่หลักสูตรก าหนด 
เพ่ือใช้ในการก ากับ ติดตาม และส่งเสริมให้บัณฑิตที่ประกอบวิชาชีพครูมีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้ในการปฏิบัติงานจริง   
 ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ก าหนดเป้าหมายระยะยาว โดยระบุระยะเวลา (จ านวนปี) ที่
ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคนมีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าตามนโยบายรัฐบาล 
 
5. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
          จากการรวบรวมข้อมูล การสัมมนา และการประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต 
จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของ
รายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย  ในการ
ปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 4 
ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 1 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก 2 
ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตรเดิม พ.ศ.2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรก่อนและหลังการปรับปรุงของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) สาระการปรับปรุง 

ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education (Early Childhood)  
 
วิชาเอกการ   วิชาเอกศึกษาปฐมวัย 
 
จ านวนหน่วยกิต 170 หน่วยกิต 
รูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป ี

ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education (Early Childhood)  
 
วิชาเอกการ   วิชาเอกศึกษาปฐมวัย 
 
จ านวนหน่วยกิต 136 หน่วยกิต 
รูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 

ปรับหลักสูตรจากเดิม ค.บ.5 ปี เป็น 4 ปี โดยการปรับจ านวน
หน่วยกิต จาก 170 หน่วยกิต  เป็น 136 หน่วยกิต เพื่อให้
ครอบคลุมมาตรฐานที่ คุ รุสภาก าหนด และสอดคล้องง         
ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ิิ แ ห่ ง ช า ติ ( TQF) 
ด้านครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของคุรุ
สภา 
 

ปรัชญา ความส าคญั วตัถุประสงคแ์ละคุณลักษณะของบณัฑิตที่พึงประสงคข์อง
หลักสูตร 
ปรัชญาของหลักสูตร 
         ผลิตพัินาครูปฐมวัยให้เป็นครดูี มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและ
วิชาชีพภายใต้บริบทของสังคมวัินธรรมไทย โดยใช้กระบวนการวจิัยเพื่อพัินา
ท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
ความส าคัญ 
    สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีในการแสวงหาความรู้          
มีจิตวิญญาณความเป็นครู และมีศิลปะในการสอนที่มีประสิทธิภาพ ก้าวทันโลกและ
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การจัดการเรียนรู้จะเน้นการเรียนรู้ถึง
แนวคิดทางการศึกษาปฐมวัย เช่น พัินาการด้านต่างๆของเด็กปฐมวัย จิตวิทยา

ปรัชญา ความส าคญั วตัถุประสงคแ์ละคุณลักษณะของบณัฑิตที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตร 
ปรัชญาของหลักสูตร 
     ผลิตพัินาครูปฐมวัยให้เป็นครูดี มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ
ภายใต้บริบทของสังคมวัินธรรมไทย โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัินาท้องถิ่น 
(ค าอธิบายปรัชญา: ผลิตครูที่มีคุณภาพสูง มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการ
ความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและ
พัินาครู ให้เป็นคนดี  มีสติปัญญา ความสามารถ และอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมี
ความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วย
สติปัญญา) 
 
ความส าคัญ 
    ปัจจุบันอาชีพครูถือว่าส าคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทส าคัญในการพัินาประเทศให้
เจริญมั่นคง ให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่ก่อนที่
จะพัินาบ้านเมืองให้ เจริญได้นั้น  จะต้องพัินาคน ซ่ึงได้แก่  เยาวชนของชาติ
เสียก่อน เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและมีความสมบูรณ์ครบทุกด้าน 

ปรับปรุงปรัชญาของหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และ
ปรัชญาของคณะครุศาสตร์ และเพิ่มค าอธิบาย
ปรัชญาเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 
แห่งได้จัดท าร่วมกัน 
 
 
 
 
ปรับความส าคัญของหลักสูตรให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลยัราชภฏั 38 แห่งได้จดัท าร่วมกัน 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) สาระการปรับปรุง 
ทางการศึกษาปฐมวัย  เพื่อพัินาความรู้ให้เชี่ยวชาญในศาสตร์ทางการสอนระดับ
ปฐมวัย ที่สอดคล้องกับความต้องการ       ของสังคม ชุมชนในท้องถิ่น  
       ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่จะผลิตบัณฑิตด้านการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้เป็น
บัณฑิตที่มี คุณภาพ โดยมีการสร้างเครือข่ายในสถานศึกษาเพื่อใช้ทรัพยากร
ภายนอกและร่วมมือ    กับภาครัฐและเอกชนสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพ  
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะ ดังนี้ 

1)  มีความรอบรู้ในศาสตร์ด้านการศึกษาปฐมวัย และสามารถจัดการ
เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยได้ 

2)  มีคุณธรรม จริยธรรมส าหรับครูระดับการศึกษาปฐมวัย  
 3)  มีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัินาการศึกษา
ปฐมวัย 
 4)  มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้ดี และท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 

1) มีความรอบรู้ในศาสตร์ด้านการศึกษาปฐมวัย โดยบูรณาการสาระความรู้ 

จึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้ และหน้าที่ที่มีความส าคัญยิ่งของ
ครูก็คือ การปลูกฝังความรู้ ความคิดและจิตใจแก่เยาวชน เพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมือง
ที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้า ผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มี
บทบาทอย่างส าคัญในการสร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง 
      
วัตถุประสงคข์องหลักสูตร  
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 
     1. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใน

การปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัินธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 

     2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัินาหลักสูตร

ทางด้านการเรียนการสอนการสอนที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 

     3. เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูง

ต่อวิชาการและวิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการ

เรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครู อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและ

มาตรฐานวิชาชีพครู 

      4. ความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่อง

แท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่ส าหรับการประกอบ

วิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต 

      5. มีศักยภาพที่จะพัินางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็น

ผู้น าทางวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

      6. เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณความเป็นครู และมีศิลปะในการ

 
 
 
 
ปรับปรุ งวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ตรงกับ 
มาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา ปี 2561 รวมถึงเป็นไปตาม
ศ า ส ต ร์ ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า ป ฐ ม วั ย ต า ม ก ร อ บ      
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ิิ แ ห่ ง ช า ติ  ( TQF) 
ด้านครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ปี 2562  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพิ่มความส าคัญเพื่ออธิบายรายละเอียดของ
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) สาระการปรับปรุง 
ต่างๆไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาเพื่อพัินาผู้เรียนได้  
 2) มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกของความเป็นครูปฐมวัย และมีความ 
รับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
 3) มีทักษะในการปฏิบัติงานโดยใช้ความคิดคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา 
และพัินาตนเองอยู่เสมอ  
 4) มีทักษะในการต่อยอดความรู้ทางการศึกษาปฐมวยัและปฏิบัติการ
วิจัยเพือ่พัินาการศึกษาปฐมวัยในท้องถิ่น   

สอนระดับปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพ  
คุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 
      1. มีค่านิยมร่วม ตระหนักและยึดผูเ้รียนเป็นศูนย์กลางของการท างานของครู 
พัินาความรู้สึกถึงตัวตนความเป็นครูและมีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่เข้มแข็ง มีจิตบริการ
ต่อวิชาชีพครูและชุมชน 
      2. เป็นคนดี มีคุณธรรม จรยิธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครู มจีิตวิญญาณครูและยึดมั่น
ในจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ปฏิบัติหน้าที่ตามอุดมการณ์ความเป็นครูด้วยความรัก 
ศรัทธา ซ่ือสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ อุทิศตนและทุ่มเทในการเอาใจใส่ สร้างแรง
บันดาลใจ พัินาการเรียนรู้และผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน มีความพอเพยีงและ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
       3. เป็นผู้เรียนรูแ้ละฉลาดรู ้และมปีัญญา เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ในการคิด
วิเคราะห์ การคิดขั้นสูง มีความรอบรู้ด้านการเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพ วัินธรรม 
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก การสร้างสัมมาชีพและความมัน่คงใน
คุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีความเพยีร มุ่งมั่น มานะ บาก
บั่น ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชวีิต และพัินาตนเองให้เป็นบุคคลที่เรียนรู้และ
รอบรู้ ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
       4. เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถคิด
วิเคราะห์ การคิดขั้นสูง มีความฉลาดดิจทิัล ทักษะการท างานเป็นทีม มีทกัษะขา้ม
วัินธรรม รู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
ของโลก มีส่วนรว่มในการพัินาความกา้วหนา้ให้กับวิชาชีพครู สามารถแสวงหาความรู้ 
พัินาความรู้ งานวิจยั และสรา้งนวัตกรรม เพื่อพัินาตนเอง ผู้เรียน ให้เต็มตาม
ศักยภาพ ตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
        5. เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ เป็นผู้มีความสามารถในการจัด
เนื้อหาสาระ ออกแบบกิจกรรม วางแผนและจัดการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู ้สร้างแรง
บันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความสุขในการเรียน โดยใชศ้าสตร์
การสอน รวมถึงวิธกีารใช้เทคนิค วิธกีารจัดการเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 38 แห่งได้จดัท าร่วมกันโดยเน้นเชิง
สมรรถนะ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) สาระการปรับปรุง 
สื่อ แหล่งเรียนรู้ ชุมชน ภูมิปัญญาในชุมชนที่เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียนทีม่ีความ
แตกต่างกัน สามารถบูรณาการความรู้ขา้มศาสตร์ ข้ามวัินธรรม และการวจิัย 
สามารถน ามาประยกุต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน ความรู้ 
เนื้อหาสาระ และเทคโนโลย ี(TPCK) เพื่อพัินาการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจน
น าไปใช้ในการแก้ปัญหา พัินาตนเอง ผู้เรียน และสังคม 
         6. เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และใส่ใจสังคม มีความรักชาติ รักทอ้งถิ่น มีจติส านึก
ไทยและจิตส านึกสากล รู้คุณค่าและมีสว่นร่วมในการพัินา อนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
วัินธรรมและภูมปิัญญาไทยและท้องถิน่ มีจิตอาสาและด าเนินชวีิตตามวิถี
ประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความ
ถูกต้อง รู้ถูก รู้ผดิ รู้ชอบ ชัว่ ดี กล้าปฏิเสธและต่อต้านการกระท าที่ไม่ถูกต้อง เคารพ
สิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
 รวมทั้งมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาก าหนด 
     
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
1. ผศ.กันยา  ลุมพิกานนท์  
2. อาจารย์ ดร.เยาวนุช  ทานาม 
3. อาจารย์ ดร.จิตติพร  บ่มไล่ 
4. อาจารย์ธิดารัตน์  อธิปัญจพงษ์ 
5  อาจารย์พจนีย์  เช้ือบัณฑิต 
6. อาจารย์สุรสา  จันทนา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
1. อาจารย์พจนีย์  เช้ือบัณฑิต 
2. อาจารย์ ดร.จิตติพร  บ่มไล่ 
3. อาจารย์ธิดารัตน์  อธิปัญจพงษ์ 
4. อาจารย์สุรสา  จันทนา 

5. ผศ.ดร.จิราภรณ์  พจนาอารีย์วงศ์ 

เปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยค านึงถึง
คุณสมบัติอาจารย์ให้เป็นไปตาม TQF และเป็นไป
ตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าหลักสตูรตามที่ สกอ.
ก าหนด 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสตูรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ตามโครงสร้างหมวดวิชา 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (ค.บ. 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ค.บ. 4 ปี) สาระการปรับปรุง 
จ านวนหนว่ยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
โครงสร้างหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
    1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
    2.1 กลุ่มวิชาชีพครู 
 2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 
 2.1.2 กลุ่มวิชาชีพครูเลือก 
 
    2.2 กลุ่มวิชาเอก 
 2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ  
         ก. วิชาเอกเทคโนโลยกีารศึกษา (34 นก.) 
         ข. วิชาเอกการสอนคอมพิวเตอร ์(34 นก.) 
 2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก 
         ก. วิชาเอกเทคโนโลยกีารศึกษา  
         ข. วิชาเอกการสอนคอมพิวเตอร ์
 2.2.3 กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก 
         ก. วิชาเอกเทคโนโลยกีารศึกษา 
         ข. วิชาเอกการสอนคอมพิวเตอร ์
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 

168 หนว่ยกิต 
 

30 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

    9 หนว่ยกิต 
9 หน่วยกิต 

132 หนว่ยกิต 
54 หน่วยกิต 
50 หน่วยกิต 
4 หน่วยกิต 

 
78 หน่วยกิต 
68 หน่วยกิต 

 
 

4 หน่วยกิต 
 
 

6 หน่วยกิต 
 
 

6 หน่วยกิต 

จ านวนหนว่ยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า                    136 หน่วยกิต 
 
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป                                                   30 หน่วยกติ 
     
 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                100 หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาชีพครู                                                    40 หน่วยกิต 
              2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ                                 28 หน่วยกิต 
              2.1.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา            12 หน่วยกติ 
 
    2.2 กลุ่มวิชาเอก                                                       60 หน่วยกิต 
             2.2.1 วิชาเอกบังคับ             40 หน่วยกิต    
             2.2.2 วิชาเอกเลือก                        20  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                                         6 หน่วยกติ 

จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสูตรลดลง                           32 หน่วยกิต 
 
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป จ านวนหนว่ยกิตคงเดิม  
    เป็นรายวิชาที่มหาวิทยาลยัราชภฏั 38 แห่ง ก าหนดร่วมกัน 10 วิชา 
 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนหน่วยกติลดลง 32 หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาชีพครู จ านวนหนว่ยกิตลดลง 14 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ จ านวนหน่วยกิตลดลง 22 หน่วยกิต 
 2.1.2 กลุ่มวิชาชีพครูเลือกเปลี่ยนเป็นกลุ่มวิชาปฏบิัติการสอนใน 
                      สถานศึกษา และหนว่ยกิตเพิ่มขึ้น 8 หน่วยกิต 
    2.2 กลุ่มวิชาเอก จ านวนหน่วยกิตลดลง 18 หน่วยกิต  
               
 
 
 
 
 
 
 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนหนว่ยกิตคงเดิม 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสตูรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (ค.บ. 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ค.บ. 4 ปี) สาระการปรับปรุง 

กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 50 หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 28 หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ จ านวนหน่วยกิตลดลง 19 หน่วยกิต 
   รวมเป็น 1 วิชา ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา เพิ่มหน่วยกิต ชัว่โมงบรรยายเท่าเดิม                   
   ปรับเพิ่มชัว่โมงปฏบิัติ และชัว่โมงศึกษาด้วยตนเอง 
 
 
   ปรับเป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 
   รวมเป็น 1 วิชา ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิตเท่าเดิม ปรับชัว่โมง 
   บรรยายเป็น 2 คาบ ปรับให้มีชั่วโมงปฏิบัติ และชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง 5 คาบ 
   ปรับรหัสวิชา  
   
ปรับรูปแบบการสอนให้มีการสอนร่วมกบัสาขาวิชาเอก 
   ยกเลิกรายวิชา 
   รวมเป็น 1 วิชา ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา 
   ปรับรหัสวิชา 
   ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา 
   
 รวมเป็น 1 วิชา ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหนว่ยกิต และคาบเรียน 
 
   ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา และจ านวนหนว่ยกิต  
 
   เพิ่มรายวิชา 
 
 

ETH101 
EEN101 
EED301 
EED401 
EED501 
EED502 
EFA101 
EFA102 
ECI201 
ECI301 
 
ECI401 
EET201 
EET301 
EMR301 
EMR401 
EPG201 
EPG301 
EFA201 

ภาษาและวัินธรรมไทยส าหรับคร ู
ภาษาและวัินธรรมต่างประเทศส าหรับครู 
ประสบการณ์วิชาชีพครู 1 
ประสบการณ์วิชาชีพครู 2 
การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1 
การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 2 
การศึกษาและความเป็นคร ู
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพคร ู
การพัินาหลกัสูตร 
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
 
การศึกษาแบบเรียนรวม 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
สื่อสารสนเทศและแหล่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
การวิจยัเพื่อพัินาการเรียนรู ้
จิตวิทยาการศึกษา 
การแนะแนวและการให้ค าปรกึษา 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
1(0-2-1) 
1(0-2-1) 
6(240) 
6(240) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
 
2(2-0-4) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
2(1-2-3) 
2(2-0-4) 

EED103 ภาษาเพื่อการสื่อสาร        3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
EFA101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ           3(2-2-5) 
            และจิตวิญญาณความเป็นครู 
ECI101 การพัินาหลักสูตร                           3(2-2-5) 
EED203 วิธวีิทยาการจัดการเรียนรู ้                  3(2-2-5) 
 
 
EET201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ        3(2-2-5) 
           เพือ่การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
EMR201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้            3(2-2-5) 
EMR301 การวิจยัและพัินานวัตกรรมการเรียนรู้    3(2-2-5) 
EPG101 จิตวิทยาส าหรับครู                             3(2-2-5) 
 
EFA201 การบริหารการศึกษาและการประกัน       3(2-2-5) 
           คุณภาพการศึกษา 
EED402 ครุนิพนธ์                                        1(0-2-1) 
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กลุ่มวิชาชีพครูเลือก 4 หนว่ยกิต      ยกเลิกกลุ่มวิชา                                                         (มีตอ่หน้าถัดไป) 
  กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา            12 หน่วยกิต 

EED108 ปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา1              1(0-3-0) 
EED205 ปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา2              2(0-6-0) 
EED306 ปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา3              3(0-9-0) 
EED401 ปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา4              6(240) 

เพิ่มกลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสตูรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอก 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (ค.บ. 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ค.บ. 4 ปี) สาระการปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาเอก) 80 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาเอก) 60 หน่วยกิต  จ านวนหนว่ยกิตลดลง 20 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 68 หน่วยกิต  กลุ่มวิชาเอกบังคับ  40 หน่วยกิต   

กลุ่มวิชาเอกบงัคับสาขาวชิาเอกการศกึษาปฐมวัย (68 หน่วยกิต) กลุ่มวิชาเอกเลือก  20 หน่วยกิต   
EEC101 
EEC102 
 
EEC201 
EEC103 
 
EEC104 
 
EEC202  
 
 
EEC203 
EEC204 
EEC301 
 
 
EEC205 
 
EEC206 
 
 

การศึกษาปฐมวัย 
จิตวิทยาพัินาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย 
การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย 
อนามัยแม่และสุขศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
บุคลิกภาพครูปฐมวัย 
 
 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาระดับบริบาล 
ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 
 
 
ดนตรี เพลงและกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

การจัดประสบการณ์กลางแจ้งส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
 

3(3-0-6) 
2(1-3-3) 
 
3(2-2-5) 
2(1-2-3) 
 
2(1-2-3) 
 
2(1-3-3) 
 
 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
2(1-3-3) 
 
 
3(2-2-5) 
 
2(1-3-3) 
 
 

EEC101 สมองกับการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย  
EEC102 การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย   
EEC104 การพัินาสุขภาวะและความปลอดภัยส าหรับเด็กปฐมวัย 

EEC201 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกาย
ส าหรับเด็กปฐมวัย  
EEC203 การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
EEC204 การจัดกิจกรรมทักษะความฉลาดทางอารมณ์และ
สังคมส าหรับเด็กปฐมวัย      
EEC205 การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย 
EEC301 การช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ 
EEC302 ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวัย 
EEC303 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ
การศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี    
EEC305 การจัดกิจกรรมการเล่นเพื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย  
EEC306 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ
การศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี    
EEC401 การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

    3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 

    3(2-2-5) 
    2(1-3-2) 
     
    3(2-2-5) 
     
    2(1-3-2) 
 

3(2-2-5) 
     

ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชาและค าอธิบายรายวิชา 
ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชาและค าอธิบายรายวิชา 
ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชาและค าอธิบายรายวิชา 
ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชาและค าอธิบายรายวิชา 
 
ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชาและค าอธิบายรายวิชา 
 
ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชาและค าอธิบายรายวิชา 
 
ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชาและค าอธิบายรายวิชา 
 
ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชาและค าอธิบายรายวิชา 
ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชาและค าอธิบายรายวิชา 
ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชาและค าอธิบายรายวิชา 
 
ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชาและค าอธิบายรายวิชา 
 
ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชาและค าอธิบายรายวิชา 
 
ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชาและค าอธิบายรายวิชา 
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EEC207 
EEC302 
EEC303 
 
EEC304 
EEC305 
EEC306 
EEC307 
EEC308 
EEC401 
EEC402 
 
EEC404 
 
EEC403 
EEC405 
 
EEC406 
EEC407 
 
 
EEC408   
 
EEC409 
 
 

หนังสือและนิทานส าหรับเด็กปฐมวัย 
ทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย 
สื่อและการเล่นเพื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
ภาษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
สังคมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
สังคม อารมณ์และจริยธรรมส าหรับเด็กปฐมวัย 
การสอนภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัย 
การจัดประสบการณ์การศึกษาแบบเรียนรวม
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
การประเมินผลพัินาการและการเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัย 
การศึกษาผลงานวิจัยเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย 
การบริหารและการประกันและคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย 
สัมมนาการศึกษาปฐมวัย 
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนทางการศึกษา
ปฐมวัย 
กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก (6 หน่วยกิต) 
กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย 1 
กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย 2 
กลุ่มวิชาเอกเลือก (6 หน่วยกิต)  

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
3(2-2-5) 
 
3(2-2-5) 
 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
 
 
3(2-2-5) 
 
3(2-2-5) 
 
 

EEC402 การจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับ
เด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               กลุ่มวิชาเอกเลือก (20 หนว่ยกิต) 
EEC103 บุคลิกภาพครูปฐมวยัในศตวรรษที่ 21    
EEC105 สื่อและของเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย    
EEC106 วรรณกรรมและนิทานส าหรับเด็กปฐมวัย   
EEC202 การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดส าหรับเด็ก
ปฐมวัย    

    3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
   

ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชาและค าอธิบายรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชาและค าอธิบายรายวิชา 
ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชาและค าอธิบายรายวิชา 
ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชาและค าอธิบายรายวิชา 
ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชาและค าอธิบายรายวิชา 
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EEC208 
EEC209 
EEC309 
 
EEC310 
EEC411 

โภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย 
หลักสูตรมอนเทสเซอริส าหรับเด็กปฐมวัย 
การจัดสภาพแวดล้อมและการจัดการชั้นเรียน
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
ความคิดสร้างสรรค์ส าหรัรบเด็กปฐมวัย 
การศึกษาส าหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 

2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
3(2-2-5) 
 
3(2-2-5) 
2(1-2-3) 
 
 

EEC206 การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
EEC304 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับครูปฐมวัย 
EEC307 การจัดสภาพแวดล้อมและการจัดการชั้นเรียนส าหรับ
เด็กปฐมวัย 
EEC403 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มในการพัินาการศึกษา
ปฐมวัยในอนาคต   
EEC404 การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัินานวัตกรรม    

2(1-3-2) 
 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
 
3(2-2-5) 
 
3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชาและค าอธิบายรายวิชา 
 
ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชาและค าอธิบายรายวิชา 
ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชาและค าอธิบายรายวิชา 
 
ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชาและค าอธิบายรายวิชา 
 
ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชาและค าอธิบายรายวิชา 
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ภาคผนวก 3  
 

ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา 
รวมทั้งภาระการสอนทัง้ที่มีอยู่แล้วและที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

ของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร อาจารย์ประจ า 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน,ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา) 

ประสบการณ ์
 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ ภาระการสอน 
(ชม./ปกีารศึกษา) 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

1 นางสาวพจนีย์ เชื้อบัณฑิต 
x-xxxx-xxxx7-65-6 
อาจารย์ 
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโริ
ประสานมิตร, 2554 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา,2547 

“ดูในภาคผนวก 7 ” - ทุกกลุ่มวิชาเอกบังคับ 
วิชาเอกเลือกสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 

กลุ่มวิชาชีพครู 
 

24 24 24 24 

2. นางจิตติพร  บ่มไล่ 
x-xxxx-xxxx7-41-0 
อาจารย์ 
ค.ด.  (การบริหารการศึกษาพิเศษ) 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต,2558 
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2541 
กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโริ
ประสานมิตร.2546 
ศ.บ. (ภาษาไทย)  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2527 

“ดูในภาคผนวก 7 ” - ทุกกลุ่มวิชาเอกบังคับ 
วิชาเอกเลือกสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 

กลุ่มวิชาชีพครู 24 24 24 24 

3. นางธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์ 
x-xxxx-xxxx2-46-0 
อาจารย์ 
ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2549 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  

“ดูในภาคผนวก 7 ” - ทกุกลุม่วิชาเอกบังคับ 
วิชาเอกเลอืกสาขาวชิา
การศกึษาปฐมวัย 

กลุ่มวิชาชีพครู 24 24 24 24 

3 
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ล าดับ ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน,ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา) 

ประสบการณ ์
 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ ภาระการสอน 
(ชม./ปกีารศึกษา) 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

สถาบันราชภัฏราชนครินทร์, 2542 
4. นางสาวสุรสา  จันทนา 

x-xxxx-xxxx8-44-8 
อาจารย ์
ค.ม. (การศึกษาปฐมวยั) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  
สถาบันราชภฏัราชนครินทร์  , 2545 

“ดูในภาคผนวก 7 ” - ทุกกลุ่มวิชาเอกบังคับ 
วิชาเอกเลือกสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 

กลุ่มวิชาชีพครู 
 

24 24 24 24 

5. นางจิราภรณ์  พจนาอารีย์วงศ ์
x-xxxx-xxxx1-73-0 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
กศ.ด. (การศึกษาปฐมวัย) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโริ 
ประสานมิตร, 2557 
กศ.ม. (จิตวิทยาและการ 
แนะแนว),  
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
สถาบันราชภฏัฉะเชิงเทรา, 2540 

“ดูในภาคผนวก 7 ” - ทุกกลุ่มวิชาเอกบังคับ 
วิชาเอกเลือกสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 

กลุ่มวิชาชีพครู 
 

24 24 24 24 

 
2. อาจารย์ประจ า 

ล าดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

1 นายปฐวีร์ วิจบ 

x-xxxx-xxxx7-46-2 

รองศาสตราจารย ์
ค.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518 
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
วิทยาลยัวิชาการศึกษามหาสารคาม, 
2514 

หนังสือ/ต ารา 
- 
 
ผลงานวิจัย 
พรทิพย์ อ้นเกษม, 
ดรัณภพ เพียรจัด,  
วิภาภรณ์ บุญยงค์, 
อังคณา กุลนภาดล,  
จิรัชญา โคศิลา และ 

 -EED101 ทักษะ
การพูดและการฟัง
ภาษาอังกฤษ 
-EED201 ทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 
-EED206 ทักษะใน
ศตวรรษที่21 เพื่อ
ชีวิตและอาชีพ 

-ภาษาและ
วัินธรรม
ต่างประเทศ
ส าหรับครู 
-ภาษาและ
วัินธรรม
ส าหรับครู 
-สัทศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

24 24 24 24 24 
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ล าดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

ณัฐกานต์ พจนพิมล.  
(2561). การประเมิน
หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู (หลกัสูตร
ปรับปรุงปี พ.ศ. 2557) 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์                                 
วารสารราชนครินทร์ ปี
ที่ 15 ฉบับที่ 34 
กรกฎาคม – ธันวาคม 
2561. 
 
ประสบการณ์สอน  
16 ม.ค. 16 – ปัจจุบัน 
 
ประสบการณ ์
-วิทยากรด้าน
ภาษาอังกฤษ 
-การนิเทศการสอน 
-ประธานสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
-ผู้ช่วยอธิการบด ี
-หัวหนา้ฝ่าย
ประชาสัมพันธ ์
-นายกสโมสรอาจารย ์ 
-กรรมการตรวจภายใน 

-EED303 การใช้
ภาษาอังกฤษและ
การสื่อสาร 
-EED402 
ภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาชีพ 
-EED104 ภาษาเพือ่
การสื่อสารส าหรับ
ครู 
-EET106 
ภาษาอังกฤษ
ส าหรับเทคโนโลยี
ดิจิทัลและ
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา 

เบื้องต้น 
-การสอน
ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษา
นานาชาต ิ
-ภาษาอังกฤษ
ส าหรับครู 
-วิชาเอกใน
หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ 
 

2 นางวิภาภรณ ์บญุยงค์ 

x-xxxx-xxxx7-17-7 

รองศาสตราจารย ์
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556 
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโริ 
พิษณุโลก, 2530 
กศ.บ. (การประถมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโริ บาง

หนังสือ/ต ารา 
- 
ผลงานวิจัย 
-วิภาภรณ์  บุญยงค์.
(2559)  แนวทางการ
พัินาความเฉลาดทาง
อารมณ์ของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภฏั                  
ราชนครินทร์.วารสาร

-EED202 การ
สร้างเสรมิและ
ดูแลสุขภาวะ 
-EED206 ทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 
เพื่อชีวิตและ
อาชีพ 
-EED304 การ
รู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทาง

-จิตวิทยากบัการ
พัินาตน 
-มนุษยสัมพันธ์
ส าหรับครู 
-จิตวิทยาส าหรับ
ครูและการแนะ
แนว 
-การแนะแนว
และการให้
ค าปรึกษา 

24 24 24 24 24 
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ล าดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

แสน, 2525 ราชนครินทร์.วารสาร
ราชนครินทร์ 
กรกฎาคม-ธันวาคม 
2559. หน้า 27-35. 
-วิภาภรณ์  บุญยงค์. 
(2560). การใช้
กิจกรรมกลุ่มเพื่อ
พัินามนุษยสัมพันธ์
ของนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ                 
ราชนครินทร์.วารสาร
ราชนครินทร์. หน้า 
63-70. 
-พรทิพย ์อ้นเกษม, 
ดรัณภพ เพียรจัด,  
วิภาภรณ์ บุญยงค์, 
อังคณา กุลนภาดล,  
จิรัชญา โคศิลา และ 
ณัฐกานต์ พจนพิมล.  
(2561). การประเมิน
หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู (หลกัสูตร
ปรับปรุงปี พ.ศ. 2557) 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์                                 
วารสารราชนครินทร์ ปี
ที่ 15 ฉบับที่ 34 
กรกฎาคม – ธันวาคม 
2561. 
 
ประสบการณ์สอน 
1 ส.ค. 2523 – 
ปัจจุบัน 
 
ประสบการณ์ท างาน 

การศึกษา 
-EED102 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
จรรยาบรรณ 
และจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 
-EED103 
จิตวิทยาส าหรับ
ครู 
-EED207 การ
บริหารการศึกษา
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

-การปรับ
พฤติกรรม 
-การศึกษา
เอกเทศ 
-จิตวิทยาวยัรุ่น 
-หลักการแนะ
แนว 
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ล าดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

-วิทยากรด้านจิตวิทยา
และการแนะแนว 
-วิทยากรด้าน
จิตวิทยาให้ค าปรึกษา 
-อาจารย์ผู้สอนด้าน
การบริหารการศึกษา
และจิตวิทยา 
-กรรมการควบคุม
วิทยานพินธ ์
-การนิเทศการสอน 
-รองคณบดีฝายวิชาการ
คณะครุศาสตร์ 
-คณบดีคณะครุศาสตร์ 
-กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์ 
-รักษาราชการแทน
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์ 

3 นางกัญภร เอี่ยมพญา 

x-xxxx-xxxx3-70-0 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ศษ.ด. (บริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, 2552 
นศ.ม. (การโฆษณา) 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2537 
ศศ.บ. (ศิลปะ) 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2535 

หนังสือ/ต ารา 
- 
 
ผลงานวิจัย 
-กัญภร เอี่ยมพญา         
นิวัตต์ น้อยมณ ี 
และพจนยี์  มั่งค่ัง. 
(2560).การพัินา
ศักยภาพครูตาม
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของคุรุ
สภาที่เหมาะสมตอ่ครู
ประถมในสถานศึกษา 
กรณีศึกษาโรงเรียน 
อนุบาลวัดปิตุลาธิราช
รังสฤษฎิ์. 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์. 

-EED304 การ
รู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษา 
-EED102 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
จรรยาบรรณ 
และจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 
-EED207 การ
บริหารการศึกษา
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

-จริยธรรมและ
จรรยาบรรณใน
วิชาชีพคร ู
-การศึกษาและ
ความเป็นครู 
-หลักการศึกษา
และความเป็นครู 
-การบริหาร
หลักสูตรและ
การสอน การ
บริหารกิจการ
นักเรียน 
-การบริหารและ
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
-การประกัน
คุณภาพ

24 24 24 24 24 
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ล าดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

วารสารปัญญา
ภิวัิน์.9(2). 
พฤษภาคม-สิงหาคม 
2560. หน้า 158-
170. TCI 1 
-กัญภร เอี่ยมพญา 
และนิวัตต์ น้อยมณี
(2559). รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน
ทีเ่หมาะสมต่อการ
พัินาคุณธรรม
จริยธรรมของ
นักเรียนระดับ
ประถมศึกษาใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา. 
วารสารราชนครินทร์.
13(30). กรกฎาคม-
ธันวาคม 2559. ทุน
วิจัยงบแผ่นดิน ของ
ส านักงาน
คณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ (วช.) 
- Daoprakai Raso 
Kanporn 
Aiempaya Niwat 
Noymanee and 
Abhichat 
Anukulwech. 
(2018). Computer 
Multimedia 
Assisted 
Presentation 
Program Teaching 
Courseware. SAR 
Journal. 1(3). ISSN 
2619-9955, DOI: 
10.18421/SAR13-
01 September 

การศึกษา 
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ล าดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

2018. P.71-76. 
-กัญภร เอี่ยมพญา. 
(2561). การพัินา
วิชาชีพครู. กรุงเทพฯ  : 
21 เซนจูรี่ . 410 หน้า. 
ISBN : 978-616-478-
051-6. หนังสือตาม
เกณฑ์ กพอ. 
-พจนีย ์มั่งค่ัง กัญภร 
เอี่ยมพญา  ศิริวัิน์   
จิระเดชประไพ           
พรทิพย์ ค าชาย 
สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี           
ลินดา นาคโปย และ
อ านาจ บุญประเสริฐ.
(2561). การประเมิน
หลักสูตรครุศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา  
(หลักสูตรปรับปรุง ป ี
พ.ศ. 2559) คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏราชนครินทร์.
วารสารวิชาการ
หลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
สกลนคร. 10(28). 
พฤษภาคม-สิงหาคม 
2561. หน้า 1-13. 
 
ประสบการณ์สอน 
1 ต.ค. 2540-ปัจจุบัน 
 
ประสบการณ์ท างาน 
-ประธานกลุ่มวิชา
พื้นฐานและการบริหาร
การศึกษา 
-วิทยากรด้านการ
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ล าดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

บริหารการศึกษา  
-กรรมการควบคุม
วิทยานพินธ ์
-การนิเทศการสอน 

4. นางกันยา  ลุมพิกานนท ์
X-XXXX-XXXX7-56-5 
ผู้ช่วยศาสตราอาจารย ์
ค.ม. (การศึกษาปฐมวยั) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533 
ค.บ. (การอนุบาลศึกษา)  
วิทยาลยัครูสวนดุสิต, 2548 

ต ารา 
- กันยา  ลุมพิกานนท์. 
(2555). กิจกรรมเด็ก
ปฐมวัยเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม. 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์, 
ฉะเชิงเทรา. 
 
ผลงานวิจัย 
   - 
ประสบการณ์การสอน 
3 เม.ย. 2515 – 
ปัจจุบัน 
 
ประสบการณ์ท างาน 
- วิทยากรด้านการผลิต
สื่อส าหรับเด็กปมวยั 
- การนิเทศการสอน 
- ผู้อ านวยการโรงเรียน
สาธิต  
- รองหัวหน้าคณะครุ
ศาสตร์  
- รองคณบดีคณะครุ
ศาสตร์  
- ผู้อ านวยการโรงเรียน
สาธิต  
- ผู้อ านวยการศูนย์
ศึกษาการพัินาครู  

- ทุกกลุ่มวิชาเอก
บังคับ วิชาเอก
เลือกสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 

กลุ่มวิชาชีพครู
เลือกสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 
 

24 24 24 24 2. 

5 นางจิราภรณ์  พจนาอารีย์วงศ ์

x-xxxx-xxxx1-73-0 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
กศ.ด. (การศึกษาปฐมวัย) 

หนังสือ/ต ารา 
-จิราภรณ์  พจนาอารยี์
วงศ์. (2558).จิตวิทยา
การศึกษา. กรุงเทพฯ : 

-EED202 การ
สร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะ 
-EED206 ทักษะ

-จิตวิทยา
การศึกษา 
-การแนะแนว
และการให้

24 24 24 24 24 
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ล าดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโริ), 2557 
กศ.ม. (จิตวิทยาและการ 
แนะแนว),  
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
สถาบันราชภฏัฉะเชิงเทรา, 2540 

สูตรไพศาล. 
 
ผลงานวิจัย 
-จิราภรณ์  พจนาอารยี์
วงศ์. (2559) .
การศึกษาองค์ประกอบ
คุณลักษณะ
กัลยาณมิตรของ
นักศึกษาวิชาชีพครู ใน
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์. การ
ประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ราช
นครินทร์วิจัยและ
วิชาการ คร้ังที่ 8. วันที่ 
21- 22 มิถุนายน 
2559 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ อ.
เมือง จ.ฉะเชิงเทรา. 
 

ประสบการณ์สอน 
1 ต.ค. 2545 – 
ปัจจุบัน 
 

ประสบการณ์ท างาน 
-ประธานสาขาวิชา
จิตวิทยาและการแนะ
แนว 
-วิทยากรด้านจิตวิทยา
และ การแนะแนว 
-การนิเทศการสอน 

ในศตวรรษที่ 21 
เพื่อชีวิตและ
อาชีพ 
-EED103 
จิตวิทยาส าหรับ
ครู 

ค าปรึกษา 
-จิตวิทยาส าหรับ
ครูและการแนะ
แนว 
-จิตวิทยากบัการ
พัินาตน 
-การแนะแนว
เพื่อพัินา
ผู้เรียน 
-มนุษยสัมพันธ์
ส าหรับครู 
 

6 นายดรัณภพ  เพียรจดั 

x-xxxx-xxxx4-06-8 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ค.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557 
กศ.ม. (โสตทัศนศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 

หนังสือ/ต ารา 
-ดรัณภพ เพียรจัด. 
(2559). การผลิตสื่อ
การสอนอย่างเป็น
ระบบ. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์, 
ฉะเชิงเทรา. 
 

- EED107 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู ้
- EED206 ทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 

- AGE143 
ความรู้พื้นฐาน
ทางด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- EET201 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทาง

24 24 24 24 24 
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ล าดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549 

ผลงานวิจัย 
-วราภรณ์ สินถาวร,  
สุนาฏ จันทนา 
และดรัณภพ เพยีรจัด. 
(2561). การศึกษา 
สภาพปัญหาและความ
ต้องการใน 
การพัินาสมรรถภาพ 
ครูส าหรับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ส่ือการ 
จัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม 
(DLTV)ของโรงเรียน 
ขนาดเล็กสังกัด
ส านักงานเขต 
พื้นที่ประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2. 
การประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติราชนครินทร์
วิจัย คร้ังที่ 9. 3-4 
เมษายน 2561. 
--พรทิพย์  อ้นเกษม, 
ดรัณภพ  เพียรจัด, 
วิภาภรณ์  บุญยงค์, 
อังคณา  กุลนภาดล,  
จิรัชญา  โคศิลา,  
ณัฐกานต์  พจน
พิมล. (2561). การ
ประเมินหลักสูตร
ประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู 
(หลักสูตรปรับปรุง           
ปี พ.ศ. 2557) คณะ
ครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์ 
วารสารราชนครินทร์ 

เพื่อชีวิตและอาชีพ 
- EED203 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู1้ 
- EED208 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู2้ 
- EED403 คุรุ
นิพนธ ์
- EED301 ศาสตร์
พระราชาเพื่อการ
พัินาท้องถิ่น 
- วิชาในกลุ่ม
วิชาเอกทกุวิชา 
- วิชาในกลุ่ม
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 
 

การศึกษา 
- EET301 สื่อ
สารสนเทศและ
แหล่งการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด 
- EED107 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู ้
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ล าดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

ปีที่ 15 ฉบับที ่34  
กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2561. 
-ดรัณภพ เพียรจัด
และวราภรณ์ สินถาวร. 
(2561). การพัินา
รูปแบบสื่อการสอน
สารสนเทศและ
เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้สนับสนุน
นโยบายลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้: กรณีศึกษา 
โรงเรียนในอ าเภอบาง
คล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา. การ
ประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติราชนครินทร์
วิจัย คร้ังที่ 9. 3-4 
เมษายน 2561. 
ประสบการณ์การสอน 
5 ก.ค. 2553 – 
ปัจจุบัน 
 
ประสบการท างาน 
-วิทยากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-วิทยากรด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา 
-วิทยากรด้าน
นวัตกรรมทาง
การศึกษา 
-วิทยากรด้านปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา 
-วิทยากรด้านการออก
สื่อการสอนผ่านเวบ็ 
-วิทยากรด้านการ
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ล าดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

ออกแบบระบบ 
การเรียนการสอน 
-เลขานุการสาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา 
-การนิเทศการสอน 
-รองคณบดีวิชาการและ
วิจัย คณะครุศาสตร์ 
-กรรมการประจ าคณะ
ครุศาสตร์ 
-กรรมการสภาวิชาการ 

7 นายทรงพล   ศุขสเุมฆ 
x-xxxx-xxxx2-61-5 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 ศศ.ม. (การแปลภาษาอังกฤษและไทย) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2552 
 รป.ศ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, 
2548 

หนังสือ/ต ารา 
- 
 
ผลงานวิจัย 
-ทรงพล  ศุขสุเมฆ.
(2557).สัมผัสที่7 
สัมผัสต้องสาป. แปล
จาก Horns ของ โจ 
ฮิลล์. น้ าพุ.  
-ทรงพล  ศุขสุเมฆ.
(2557). หลับ ตื่น คืน 
หลอน. แปลจาก 
While the Others 
Sleep ของ ทอม 
เบคเกอร์. ตะวันส่อง.  
-ทรงพล  ศุขสุเมฆ.
(2559). เร่ืองเล่า
สยองของกะลาสีเรือ. 
แปลจาก The Dead 
Men Stood 
Together. กรุงเทพ. 
ตะวันส่อง. 
-ทรงพล  ศุขสุเมฆ.
(2559). Snowden 
Files วีรบุรุษหรือ
อาชญากร. แปลจาก 
The Snowden 
Files กรุงเทพ. สยาม

-EED101 ทักษะ
การพูดและการฟัง
ภาษาอังกฤษ 
-EED201 ทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 
-EED206 ทักษะใน
ศตวรรษที่21 เพื่อ
ชีวิตและอาชีพ 
-EED303 การใช้
ภาษาอังกฤษและ
การสื่อสาร 
-EED402 
ภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาชีพ 
-EED104 ภาษา
เพื่อการสื่อสาร
ส าหรับครู 
-EET106 
ภาษาอังกฤษ
ส าหรับเทคโนโลยี
ดิจิทัลและ
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา 

-การอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ 
-การอ่านเชิงวิชาการ 
-การอ่านเชิงวิพากษ ์
-ภาษาอังกฤษ
ส าหรับครู 
-การแปล 1 
-การแปล 2 
-ทักษะการแปล 1 
-ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารระดับสูง 
-การแปลเพื่อชีวิต 
-การอ่านและการ
เขียนภาษาอังกฤษ
ทางวิชาการ 2 
-การสอน
ภาษาอังกฤษผ่านสื่อ 
 

24 24 24 24 24 
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ล าดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

อินเตอร์บุ๊คส์.  
 

ประสบการณ์สอน 
   1 ก.ค. 53 – ปัจจุบัน 
  
 ประสบการณท์ างาน 
  -ประธานสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
-วิทยากรภาษาอังกฤษ 
-การแปลภาษาอังกฤษ 
-การนิเทศการสอน 

8 นางทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ 

x-xxxx-xxxx1-86-4 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549 
ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544 
ค.บ.(วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโท
วัดผล) สถาบันราชภัฏสงขลา,  
2539 

หนังสือ/ต ารา 
- 
 
ผลงานวิจัย 
-ทิพยว์ิมล  วังแกว้
หิรัญ. (2561). ผล
การใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนด้วย
ยุทธศาสตร์สะท้อน
อภิปัญญาร่วมกับการ
เรียนรู้โดยใช้การวจิัย
เป็นฐาน : กรณีศึกษา
รายวิชาภาษาไทย 
สังคมศึกษา และ
วิทยาศาสตร์. 
วารสารเศรษฐศาสตร์
และกลยุทธ์การ
จัดการ. ปีที ่5 ฉบับที่ 
1 (มกราคม - 
มิถุนายน 2561). 
หน้า 11-24. 
-ทิพยว์ิมล  วังแกว้
หิรัญ. (2559). การ
พัินารูปแบบการ
เรียนการสอนด้วย
ยุทธศาสตร์สะท้อน
อภิปัญญาร่วมกับการ

-EED301 
ศาสตร์พระราชา
เพื่อการพัินา
ท้องถิ่น 
-EED106 การ
พัินาหลักสูตร 
-EED203 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู1้ 
-EED208 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู2้ 
-กลุ่มวิชา
ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 

-การพัินา
หลักสูตร 
-การจัดการ
เรียนรู้และการ
จัดการชั้นเรียน 
-หลักการจัดการ
เรียนรู้ 
-การออกแบบ
และการจัดการ
เรียนรู้ 
-การพัินา
หลักสูตรโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน 
-หลักสูตรและ
การพัินา
หลักสูตร 
 

24 24 24 24 24 
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ล าดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

เรียนรู้โดยใช้การวจิัย
เป็นฐาน. วารสาร
ศึกษาศาสตร์. ปีที่ 16 
ฉบับที่ พิเศษ 
(ตุลาคม 2559). หน้า 
61-77. 
-ทิพยว์ิมล  วังแกว้
หิรัญ.และคณะ 
(2559). รูปแบบการ
พัินาความรู้
ความสามารถและ
การใช้แหล่งเรียนรู้
ของบุคลากรสาย
ผู้สอน : กรณีศึกษา
โรงเรียนวัดโสธรวรา
รามวรวิหาร. วารสาร
ศึกษาศาสตร์. ปีที่ 16 
ฉบับที่ 2  
(กรกฎาคม-ธันวาคม 
2559). หน้า 52-66. 
-ทิพยว์ิมล  วังแกว้
หิรัญ. (2558). 
การศึกษาและพัินา
รูปแบบการเรียนการ
สอนโดยใช้
ยุทธศาสตร์สะท้อน 
อภิปัญญาร่วมกับการ
เรียนรู้แบบใช้ชุมชน
เป็นฐานเพื่อพัินา
ความสามารถในการ
ออกแบบหลักสูตร
สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น : กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา. วารสาร
ศึกษาศาสตร์. ปีที่ 15 
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-
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ล าดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

ธันวาคม 2558). หน้า 
130-139. 
-ทิพยว์ิมล  วังแกว้
หิรัญ. ผลการใช้
รูปแบบการพัินา
หน่วยการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นแบบ
บูรณาการ 
สาระการเรียนรู้
อาเซียน. ในรายงาน
สืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ลุ่มน้ า
ทะเลสาบสงขลา ครั้ง
ที่ 3. 28-29 
พฤษภาคม 2558. ณ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
สงขลา : สงขลา, 
2558, หน้า  509-
522. 
 

ประสบการณ์สอน 
1 ก.พ. 2547 – ปัจจุบัน 
 

ประสบการณ์ท างาน 
-วิทยากรด้านหลักสูตร
และการสอน 
-กรรมการควบคุม
วิทยานพินธ ์
-รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

9 นางสาวธญัญภัสร์ ศิรธชันราโรจน์ 

x-xxxx-xxxx1-14-3 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ปร.ด. (วิจัยและพัินาศักยภาพมนุษย ์ 
แขนงวิชาจิตวิทยาพัินามนุษย์และ
การให้ค าปรึกษา) มหาวิทยาลยัศรีนค
รินทรวิโริ, 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโริ, 2561 
ค.ด.(อุดมศึกษา) 

หนังสือ/ต ารา 
- 
 
ผลงานวิจัย 
-จิตวิทยากับการ
พัินาตน 
(2561).(พิมพ์ครั้งที่3)  
กรุงเทพฯ.: 
ส านักพิมพแ์ห่ง 

-EED202 การ
สร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะ 
-EED206 ทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 
เพื่อชีวิตและ
อาชีพ 
-EED103 
จิตวิทยาส าหรับ

-การแนะแนว
และการให้
ค าปรึกษา 
-จิตวิทยากบัการ
พัินาตน 
-จิตวิทยาส าหรับ
ครูและการแนะ
แนว 
-การฝึกปฏิบัติ

24 24 24 24 24 
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ล าดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 
ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโริ, 2546 
ค.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว) 
สถาบันราชภฏัธนบุรี ,2542 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.  
-สิรภัทร โสตถิยาภัย, 
นวพร ด าแสงสวัสดิ์, 
ธัญญภัสร์ศิรธัชนรา
โรจน์. (2560).ให้
ค าปรึกษาครอบครัว. 
วารสารเครือข่าย
วิทยาลยัพยาบาลและ
การสาธารณสุขภาคใต้ 
(The Southern 
College Network 
Journal of Nursing 
and Public Health 
Vol 4 No 3 (2017): 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 
กันยายน - ธันวาคม 
2560) 
-Sirathatnararojana, 
T. Voracharoansri. 
S. and Meesuk, P. 
A STUDY AND 
DEVELOPMENT OF 
RESILIENCE AND 
SELF-ESTEEM IN 
NDERGRADUATE  
STUDENTS 
THROUGH GROUP  
COUNSELING. 
Veridian E-Journal 
Silpakorn 
University, 512-
529. (Vol10, No 
3May-August 
2017). 

-Sirathatnararojana, 
T. Voracharoansri. 
S. and Meesuk, P. 

ครู วิชาชีพคร ู
-การศึกษา
เอกเทศ 
-สุขภาพจิต 
-เทคนิคการ
ปรึกษากลุ่ม
ส าหรับวยัรุ่น 
-กิจกรรมแนะ
แนวในโรงเรียน 
-จิตวิทยาการให้
ค าปรึกษา
เบื้องต้น 
-มนุษยสัมพันธ์
ส าหรับครู 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/scnet/index
https://www.tci-thaijo.org/index.php/scnet/index
https://www.tci-thaijo.org/index.php/scnet/index
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ล าดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

THE RELATIONSHIP 
OF SELF-ESTEEM 
AND RESILIENCE OF 
UNDERGRADUATE 
STUDENTS. Veridian 
E-Journal Silpakorn 
University, 667-687. 
(Vol9, No 2 May-
August 2016). 
 
ประสบการณ์สอน 
16 มิ.ย. 46 – ปัจจุบัน 
 
ประสบการณ์ท างาน 
- วิทยากรด้านจิตวิทยา
การศึกษาและการแนะ
แนว 
- กรรมการควบคุม
วิทยานพินธ ์
- การนิเทศการสอน 
 

10 นายบุญรัตน์ แผลงศร 

x-xxxx-xxxx9-64-9 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยบูพา, 2547 

หนังสือ/ต ารา 
   - 
 
ผลงานวิจัย 
-บุญรัตน์ แผลงศร 
และหนึ่งฤทัย 
เมฆวทัต. (2561). 
การพัินากลยุทธก์าร
ส่งเสริมการใช้แหล่ง
การเรียนรู้ในชุมชน
เพื่อพัินาการเรียนรู้
ของนักเรียน: 
กรณีศึกษาชุมชนบาง
คล้า. ฉะเชิงเทรา: 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์. 
-บุญรัตน์  แผลงศร 

- EED107 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู ้
- EED206 ทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 
เพื่อชีวิตและอาชีพ 
- EED203 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู1้ 
- EED208 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู2้ 
- EED403 คุรุ
นิพนธ ์

- AGE143 
ความรู้พื้นฐาน
ทางด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- EET201 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษา 
- EET301 สื่อ
สารสนเทศและ
แหล่งการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด 
- EED107 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ

24 24 24 24 24 
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ล าดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

และคณะ.(2561).  
การเห็นคุณค่าและ
พฤติกรรมการใช้
แหล่งการเรียนรู้ใน
ชุมชนบางคล้าของครู.  
เอกสารประกอบงาน
ประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ 6 
(proceedings) 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย. 
pp730-pp.745. 
 
 
ประสบการณ์สอน 
5 ก.ค. 2553 – ปัจจุบัน 
 
ประสบการณ์ท างาน 
- วิทยากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- วิทยากรด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา 
- วิทยากรนวัตกรรมทาง
การศึกษา 
- การนิเทศการสอน 
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- วิชาในกลุ่ม
วิชาเอกทกุวิชา 
- วิชาในกลุ่ม
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 
 

สื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู ้
 

11 นางสาวพจนีย์ มัง่คั่ง 

x-xxxx-xxxx6-94-5 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโริ, 
2449 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโริ, 
2544 
กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 

หนังสือ/ต ารา 
- 
 
ผลงานวิจัย 
-กัญภร เอี่ยมพญา  
นิวัตต์ น้อยมณ ีและ
พจนีย์  มั่งค่ัง. 
(2560). การพัินา
ศักยภาพครูตาม
มาตรฐานการ

-EED304 การ
รู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษา 
-EED102 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
จรรยาบรรณ 
และจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 

-จริยธรรมและ
จรรยาบรรณใน
วิชาชีพคร ู
-การศึกษาและ
ความเป็นครู 
-หลักการศึกษา
และความเป็นครู 
-การบริหาร
หลักสูตรและ
การสอน การ

24 24 24 24 24 
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ล าดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโริ 
ประสานมิตร, 2526 

ปฏิบัติงานของคุรุ
สภาที่เหมาะสมตอ่ครู
ประถมในสถานศึกษา 
กรณีศึกษาโรงเรียน
อนุบาลธิราช
รังสฤษฎิ์. วารสาร
ปัญญาภวิัิน์.9(2). 
พฤษภาคม-สิงหาคม 
2560. หน้า 158-
170. 
-พจนีย ์มั่งค่ัง. (2560). 
หลักทฤษฎแีละ
กระบวนทัศน์ในการ
บริหารการศึกษา.  
-พจนีย ์มั่งค่ัง กัญภร 
เอี่ยมพญา  ศิริวัิน์   
จิระเดชประไพ           
พรทิพย์ ค าชาย 
สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี           
ลินดา นาคโปย และ
อ านาจ บุญประเสริฐ.
(2561). การประเมิน
หลักสูตรครุศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา  
(หลักสูตรปรับปรุง ป ี
พ.ศ. 2559) คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏราชนครินทร์.
วารสารวิชาการ
หลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
สกลนคร. 10(28). 
พฤษภาคม-สิงหาคม 
2561. หน้า 1-13. 
- 
 
ประสบการณ์สอน 

-EED207 การ
บริหารการศึกษา
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

บริหารกิจการ
นักเรียน 
-การบริหารและ
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
-การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
 



มคอ.2 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 150 
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ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

1 มิ.ย. 2526-ปัจจุบัน 
 

ประสบการท างาน 
-รองอธิการบดีกิจการ
พิเศษ 
-วิทยากรด้านการ
บริหารการศึกษา 
-วิทยากรด้านการวจิัย
การบริหารการศึกษา 
-การนิเทศการสอน 
-ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
-รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

12 นายพอเจตน์  ธรรมศิริขวญั 

x-xxxx-xxxx92-6-1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยบูรพา, (2553) 
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยบูรพา, (2548) 
วท.บ. (พลศึกษา) 
มหาวิทยาลัยบูรพา, (2541) 

หนังสือ/ต ารา 
- 
ผลงานวิจัย 
-พอเจตน์ ธรรมศิริ
ขวัญ. (2559). 
การศึกษารูปแบบการ
การพัินาหลกัสูตร
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
เร่ืองหมวกกุ้ยเล้ย : 
กรณีศึกษาโรงเรียน
วัดปากน้ าโจ้โล้ 
ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1. 
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
“ศึกษาศาสตร์วิจยั 
ครั้งที่ 3”  
มหาวิทยาลัยสงขลาน
ครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี. หน้า 1735-
1746. 
-พอเจตน์ ธรรมศิริ
ขวัญ. รูปแบบการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นการท าน้ าตาล 

-EED106 การ
พัินาหลักสูตร 
-EED203 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู1้ 
-EED208 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู2้ 
-EED305 
สุนทรียะ 

-การพัินา
หลักสูตร 
-การจัดการ
เรียนรู้และการ
จัดการชั้นเรียน 
-หลักการจัดการ
เรียนรู้ 
-การออกแบบ
และการจัดการ
เรียนรู้ 
-การพัินา
หลักสูตรโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน 
-หลักสูตรและ
การพัินา
หลักสูตร 
 

24 24 24 24 24 
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ล าดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

บ้านปากน้ า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา. วารสาร
ราชนครินทร ์ปีที่ 13 
ฉบับที่ 29 (มกราคม-
มิถุนายน. 2559). 
ISSN 0859-9424 
หน้า 259-265. 
-พอเจตน์ ธรรมศิริ
ขวัญ, สุจรรยา ธิมา
ทาน. (2560). การ
จัดการขยะโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน : 
กรณีศึกษาโรงเรียน
วัดเปี่ยมนิโครธาราม 
อ าเภอบางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา.  
การประชุมระดับชาต ิ
“ราชภัฏหมูบ่้านจอม
บึงวิจัย ครั้งที่ 5. หน้า 
609-618. 
-พอเจตน์ ธรรมศิริขวญั
, จรรยา ธิมาทาน, 
ชาญณรงค์ ค าเพชร, 
ทัศนีย์ พรเพิ่มทรัพย,์ 
ประเวช เช้ือวงษ์, เมธี 
พรมศิลา. (2560). 
การพัินารูปแบบ
การเรียนรู้ชุมชน
เสมือนของศูนย์การ
เรียนรู้มะม่วงส าหรับ
วิสาหกจิผู้ผลิตมะม่วง
เมืองแปดริ้ว อ าเภอ
บางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา. วารสาร
ชุมชนวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครราชสีมา ปีที่ 12  
ฉบับที่ 1 (มกราคม-



มคอ.2 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 152 
 

ล าดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

เมษายน 2561). 
ISSN 2286-9581. 
หน้า 87-97. 
-พอเจตน์ ธรรมศิริ
ขวัญ. (2561). การ
พัินาหลกัสูตรสาระ
การเรียนรู้ท้องถิ่น เรือ่ง
การจัดการขยะโดยการ
มีส่วนรว่มของชุมชน 
ส าหรบันักเรยีนชัน้
ประถมศึกษาปีที ่4 
โรงเรียนบ้านล าต้น.
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ประจ าปี 
2561. มหาวิทยาลยั
ราชภัฏเลย. หน้า 
1019-1029. 
-Tritham, C., 
Srisoothigerdporn, 
P., Thamsirikhwan. 
P., Chareerak, W., 
2015. MOBILE 
DISTANCE 
LEARNING WITH 
TABLET PC AND 
APPS IN PRIMARY 
AND SECONDARY 
SCHOOLS IN 
EASTERN 
THAILAND. Official 
conference 
proceeding of  
ICBTS  University 
of London, United 
Kingdom. Oral 
presentation on 7-
9 December 2015.  
pp. 89-98. 
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ล าดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

- Thamsirikhwan, 
P., Kulnapadol, T., 
and Tritham, C. 
2015. The 
Enhancement of 
Community 
Tourism Learning 
Curriculum and 
Training to School 
Level and Rural 
Community in 
Thailand. Official 
conference 
proceeding of  
ICBTS  University 
of London, United 
Kingdom. Oral 
presentation on 7-
9 December 2015. 
pp. 99-106. 
 
ประสบการณ์สอน 
1 มิ.ย. 2553 – ปัจจุบัน 
 
ประสบการณ์ท างาน 
-ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วางแผนและพัินา 
-วิทยากรด้านหลักสูตร
และการสอน 

 -กรรมการควบคุม
วิทยานพินธ ์
-การนิเทศการสอน 
-กรรมการและ
เลขานุการสาขาวิชา
หลักสูตรและการ
สอนระดับปริญญาโท 
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ล าดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

13 นางสาววราภรณ ์สินถาวร 

x-xxxx-xxxx9-45-3 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโิ, 2542 

หนังสือ/ต ารา 
- วราภรณ์  สินถาวร. 
(2559).  เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
การศึกษา. 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์, 
ฉะเชิงเทรา. 
 
ผลงานวิจัย 
- Waraporn 
Sinthaworn. (2556).  
The Asian 
Conference on the 
Social Sciences 
2013. 
- วราภรณ์ สินถาวร, สุ
นาฏ จันทนาและดรัณ
ภพ เพยีรจัด (2560). 
การศึกษาสภาพปัญหา 
และความต้องการใน
การพัินาสมรรถภาพ
ครูส าหรับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้
สื่อการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV)  
ของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดส านักเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต 2. 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์, 
ฉะเชิงเทรา. 
- วราภรณ์ สินถาวร, 
อังคณา กุลนภาดล, พอ
เจตน์ ธรรมศิริขวัญ 
และสุพัิน์ เศรษฐคม
กุล. (2560). การ

- EED107 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู ้
- EED206 ทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 
เพื่อชีวิตและอาชีพ 
- EED203 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู1้ 
- EED208 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู2้ 
- EED403 คุรุ
นิพนธ ์
- วิชาในกลุ่ม
วิชาเอกทกุวิชา 
- วิชาในกลุ่ม
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 
 

- AGE143 
ความรู้พื้นฐาน
ทางด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- EET201 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษา 
- EET301 สื่อ
สารสนเทศและ
แหล่งการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด 
- EED107 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู ้
 

24 24 24 24 24 
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ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

สังเคราะห์งานวิจัยที่
ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากโครงการ 
FRMU ปี 2555-2556                
คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์. 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ร าไพพรรณี, จันทบุรี. 
- ดรัณภพ เพียรจัด 
และ           วราภรณ์ 
สินถาวร (2560). การ
พัินารูปแบบสื่อการ
สอนสารสนเทศและ
เทคโนโลยีเพื่อ 
 การเรียนรู้สนับสนุน
นโยบายลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้: กรณีศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา. 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์, 
ฉะเชิงเทรา. 
 
ประสบการณ์การสอน 
16 มิ.ย. 2546 – 
ปัจจุบัน 
 
ประสบการณ์ท างาน 
- วิทยากรด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา 
- วิทยากรด้าน
นวัตกรรมการศึกษา 
- วิทยากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การนิเทศการสอน 
- ประธานสาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา 
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ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

14 นางวันทนีย์ บางเสน 

x-xxxx-xxxx4-91-0 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
M.Spec.Ed (Special Education) 
The University of Newcastle, 2541 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโริ        
บางแสน, 2527 

หนังสือ/ต ารา 
- 
 
ผลงานวิจัย 
-วันทนีย ์บางเสน. 
(2558). การสังเคราะห์
องค์ประกอบการ
ประเมินโครงการ
โรงเรียนต้นแบบการ
เรียนรวมระดับ
ประถมศึกษา สังกัด
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน. 
น าเสนอในการประชุม
วิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีปทุมครั้งที่ 10 
ประจ าป ี2558 เร่ือง 
“ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสู่การพัินา
ที่ยั่งยืน”(SPU 
Conference 2015)  
วันที่ 22 ธันวาคม 
2558. 
-วันทนีย ์บางเสน. 
(2559). อัตลักษณ์
นักศึกษาครุศาสตร์ ชั้น
ปีที่ 5 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์. 
น าเสนอในการจัด
ประชุมสวนสุนันทา
วิชาการระดับชาติด้าน 
“การวิจยัเพื่อการ
พัินาอยา่งยั่งยืน” 
วันที่ 26 สิงหาคม 
2559. 
 

ประสบการณ์สอน 

-EED101 ทักษะ
การพูดและการฟัง
ภาษาอังกฤษ 
-EED201 ทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 
-EED206 ทักษะใน
ศตวรรษที่21 เพื่อ
ชีวิตและอาชีพ 
-EED303 การใช้
ภาษาอังกฤษและ
การสื่อสาร 
-EED402 
ภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาชีพ 
-EED104 ภาษา
เพื่อการสื่อสาร
ส าหรับครู 
-EET106 
ภาษาอังกฤษ
ส าหรับเทคโนโลยี
ดิจิทัลและ
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา 

-การอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ 
-การอ่านเชิงวิชาการ 
-การอ่านเชิงวิพากษ ์
-ภาษาอังกฤษ
ส าหรับครู 
-การแปล 1 
-การแปล 2 
-ทักษะการแปล 1 
-ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารระดับสูง 
-การแปลเพื่อชีวิต 
-การอ่านและการ
เขียนภาษาอังกฤษ
ทางวิชาการ 2 
-การสอน
ภาษาอังกฤษผ่านสื่อ 
 

24 24 24 24 24 
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ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

 1 พ.ย. 27 – ปัจจุบัน  
 
 ประสบการณท์ างาน 
  -วิทยากด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ 
-วิทยากรด้าน
การศึกษาพิเศษ 
-การนิเทศการสอน 

15 นายศิริวัฒน์  จิระเดชประไพ 

x-xxxx-xxxx3-25-3 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
กศ.ด. (พัินศึกษาศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโริ, 
2539 
กศ.ม. (การประถมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโริ
ประสานมิตร, 2530 
กศ.บ. (ประวัติศาสตร์-ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโริ
พิษณุโลก, 2525 

หนังสือ/ต ารา 
- 
 
ผลงานวิจัย 
-ศิริวัิน์ จิระเดช
ประไพ และ สมศักดิ ์
เอี่ยมคงสี. (2561). 
การพัินาคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก
ด้วยการวิจยัเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม: กรณีศึกษา
โรงเรียน 2 แห่ง ใน
จงัหวัดฉะเชิงเทรา. 
รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมทาง
วิชาการระดับชาติ 
พะเยาวิจัยครั้งที่ 7. 
25-26 มกราคม 
2561. หน้า 1988-
2003. 
-พจนีย ์มั่งค่ัง กัญภร 
เอี่ยมพญา  ศิริวัิน์   
จิระเดชประไพ           
พรทิพย์ ค าชาย 
สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี           
ลินดา นาคโปย และ
อ านาจ บุญประเสริฐ.
(2561). การประเมิน
หลักสูตรครุศาสตรม

-EED304 การ
รู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษา 
-EED102 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
จรรยาบรรณ 
และจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 
-EED207 การ
บริหารการศึกษา
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

-จริยธรรมและ
จรรยาบรรณใน
วิชาชีพคร ู
-การศึกษาและ
ความเป็นครู 
-หลักการศึกษา
และความเป็นครู 
-การบริหาร
หลักสูตรและ
การสอน การ
บริหารกิจการ
นักเรียน 
-การบริหารและ
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
-การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
 

24 24 24 24 24 
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ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

หาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา  
(หลักสูตรปรับปรุง ป ี
พ.ศ. 2559) คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏราชนครินทร์.
วารสารวชิาการ
หลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร. 10(28). 
พฤษภาคม-สิงหาคม 
2561. หน้า 1-13. 
 
ประสบการณ์สอน 
10 ก.ย. 2525-ปัจจุบัน 
ประสบการท างาน 
-คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
-วิทยากรด้านการ
บริหารการศึกษา 
-วิทยากรด้านการวจิัย
การบริหารการศึกษา 
-กรรมการควบคุม
วิทยานพินธ ์
-การนิเทศการสอน 

16 นางสมบูรณ์  ศภุจริยาวัตร 
x-xxxx-xxxx 7-48-4 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2523 

               กศ.บ. (ภาษาไทย)   
วิทยาลยัวิชาการศึกษาบางแสน, 2510 

หนังสือ/ต ารา 
- 
 
ผลงานวิจัย 
-ประกอบกูล นาค
พิทักษ,์ ดลใจ ขุนวิไชย, 
ธิดารัตน์ กันทิสา,  
เนติมา พัินกุล, 
วรรณา รัตนประเสริฐ, 
สมบูรณ์ ศุภจริยาวัตร.
(2561)  การศึกษา
วิธีการเรียนรู้ของ
นักศึกษาสาขาวิชาการ
สอนภาษาไทย ชั้นปีที ่

-EED104 ภาษา
เพื่อการสื่อสาร
ส าหรับครู 

-วรรณกรรม
ปัจจุบัน 
-ภาษาศาสตร์
ส าหรับครูไทย 
-วิวัินาการ
วรรณคดีไทย 
-หลักภาษาไทย 
-แบบเรียน
ภาษาไทย 
-อิทธิพล
ภาษาตา่งประเทศ
ที่มีต่อภาษาไทย 

24 24 24 24 24 
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ล าดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

1 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์ ปี
การศึกษา 2560.      
การประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ราช
นครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9 
วันที่ 4 เมษายน 2561 
ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร์ 
-ธิดารัตน์ กันทิสา, ดล
ใจ ขุนวิไชย, เนติมา 
พัินกุล, ประกอบกูล 
นาคพิทักษ์, ประภาพร 
ชนะจีนะศักดิ์, วรรณา 
รัตนประเสริฐ, สมบูรณ์ 
ศุภจริยาวัตร. (2561) 

การประเมินหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง ปี พ.ศ. 
2559) คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร ์. 
การประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ราช
นครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9 
วันที่ 4 เมษายน 2561 
ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร์ 
 
ประสบการณ์การสอน 
1 ตุลาคม 52-ปัจจุบัน 
 
ประสบการณ์ท างาน 



มคอ.2 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 160 
 

ล าดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

- หวัหน้าคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

- รองอธกิารบดีฝ่าย
วิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์ 

17 นายสุชิน นิธิไชโย 

x-xxxx-xxxx1-09-1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539 
ค.บ. (เทคโนโลยและนวัตกรรม
การศึกษา)  
วิทยาลยัครูจันทรเกษม, 2535 

หนังสือ/ต ารา 
-  
 
ผลงานวิจัย 
- สุชิน นธิิไชโย. 
(2561).  การศึกษา
ความพร้อมของ
โรงเรียนและผู้ปกครอง 
ต่อการใช้อุปกรณ์ 
Tablet ในโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา เขต
พื้นที่การศึกษาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา. 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์, 
ฉะเชิงเทรา. 
 
ประสบการณ์การสอน 
1 ก.พ. 2541 – 
ปัจจุบัน 
 
ประสบการณ์ท างาน 
- วิทยากรด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา 
- วิทยากรด้าน
นวัตกรรมการศึกษา 
- วิทยากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การนิเทศการสอน 
- ประธานสาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา 

- EED107 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู ้
- EED206 ทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 
เพื่อชีวิตและอาชีพ 
- EED203 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู1้ 
- EED208 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู2้ 
- EED403 คุรุ
นิพนธ ์
- วิชาในกลุ่ม
วิชาเอกทกุวิชา 
- วิชาในกลุ่ม
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- AGE143 
ความรู้พื้นฐาน
ทางด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- EET201 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษา 
- EET301 สื่อ
สารสนเทศและ
แหล่งการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด 
- EED107 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู ้
 

24 24 24 24 24 
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ล าดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

 
18 นางสุนาฏ จันทนา 

x-xxxx-xxxx8-43-0 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
กศ.ม. (โสตทัศนศึกษา) 
วิทยาลยัวิชาการศึกษาประสานมิตร, 
2519 
กศ.บ. (ฟิสิกส์) วิทยาลัยวิชาการ
ศึกษาประสานมิตร, 2519 

หนังสือ/ต ารา 
   - 
 
ผลงานวิจัย 
- สุนาฏ จันทนา. 
(2534). การศึกษา
สภาพและความ
ต้องการใช้สื่อการเรียน
การสอนในสถาบันราช
ภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาค
กลาง:  
คณะครุศาสตร์, 
ฉะเชิงเทรา 
- วราภรณ์ สินถาวร, สุ
นาฏ จันทนาและดรัณ
ภพ เพยีรจัด (2560). 
การศึกษาสภาพปัญหา 
และความต้องการใน
การพัินาสมรรถภาพ
ครูส าหรับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้
สื่อการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV)  
ของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดส านักเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต 2. 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์, 
ฉะเชิงเทรา. 
 
ประสบการณ์สอน 
14 พ.ย. 2514 – 
ปัจจุบัน 
 
ประสบการณ์ท างาน 
- ประธานสาขาวิชา 

- EED107 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู ้
- EED206 ทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 
เพื่อชีวิตและอาชีพ 
- EED203 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู1้ 
- EED208 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู2้ 
- EED403 คุรุ
นิพนธ ์
- วิชาในกลุ่ม
วิชาเอกทกุวิชา 
- วิชาในกลุ่ม
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 

- AGE143 
ความรู้พื้นฐาน
ทางด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- EET201 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษา 
- EET301 สื่อ
สารสนเทศและ
แหล่งการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด 
- EED107 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู ้
 

24 24 24 24 24 
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ล าดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

เทคโนโลยีการศึกษา  
- วิทยากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- วิทยากรด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา 
- วิทยากรด้าน
นวัตกรรมทาง
การศึกษา 
- กรรมการที่ปรึกษา 
วิทยานพินธ ์
- การนิเทศการสอน 
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

19 นางอังคณา  กุลนภาดล 

x-xxxx-xxxx1-72-7 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ปร.ด. (การวิจยัและสถิติทาง
วิทยาการปัญญา) 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556 
ศษ.ม. (การวัดและการประเมินผล
การศึกษา) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2546 
ค.บ. (คณิตศาสตร์) 
สถาบันราชภฏัราชนครินทร์, 2542 

หนังสือ/ต ารา 
- 
 
 
ผลงานวิจัย 
-ทิพยว์ิมล วังแก้วหิรัญ 
นพรัตน์ สรวยสุวรรณ, 
วงเดือน ไม้สนธิ์  
อังคณา กุลนภาดล. 
(2559)  
รูปแบบการพัินา
ความรู้ความสามารถ
และการใช้แหล่ง
เรียนรู้ของบุคลากร 
สายผู้สอน : 
กรณีศึกษาโรงเรียน
วัดโสธรวราราม
วรวิหาร, วารสา
ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม –ธันวาคม 
2559 
-อังคณา  กุลนภาดล. 
(2559)การมีส่วนร่วม

-EED204 การวัด
และประเมินผล
การเรียนรู้ 
-EED302 การ
วิจัยและพัินา
นวัตกรรมการ
เรียนรู ้

-การวัดและการ
ประเมินผล
การศึกษา 
-การวจิัยทาง
การศึกษา 
-การวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ 
-การวจิัยเพือ่
พัินาการเรียน
การสอน
ภาษาอังกฤษ 
-การวจิัยเพือ่
พัินาการเรียนรู ้
-สถิติและ
ระเบียบวธิีวิจยั
ทางวิทยาศาสตร
ศึกษา 
-วิทยาการวิจยั 
-การทดสอบและ
การวัดผลส าหรับ
ครูภาษาอังกฤษ 
-หลักการวัดและ
ประเมินผล
การศึกษา 

24 24 24 24 24 
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ล าดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

ของครอบครัวในการ
ดูแลผู้สูงอายุต าบลหวั
ไทร อ าเภอบางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
-พรปวีณ์ พิพัิน์
วัินะ; ลักษณพร 
โรจน์พิทักษก์ุล และ
อังคณา กุลนภาดล. 
(2559). ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
อ าเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี. บัณฑิต
วิทยาลยั : 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์. 
- 
 
ประสบการณ์สอน 
1 มิ.ย. 2543-ปัจจุบัน 
 
ประสบการณ์ท างาน 
- วิทยากรด้านการวิจยั
ทางการศึกษา 
- วิทยากรด้านการ
วัดผลและประเมินผล
การศึกษา 
- วิทยากรด้านสถิติ
ส าหรับ การวิจยัทาง
การศึกษา 
- กรรมการควบคุม 

20 นายกฤษฎา พลอยศร ี

  x-xxxx-xxxx5-13-4 

 อาจารย ์
  ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)    
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอเกล้า

หนงัสือ/ต ารา 
  - 
 
ผลงานวิจัย 
-กฤษฎา  พลอยศรี 

- EED107 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษา

- AGE143 
ความรู้พื้นฐาน
ทางด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

24 24 24 24 24 



มคอ.2 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 164 
 

ล าดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

พระนครเหนื,2561 
  ค.ม. (เทคโนโลยีและสือ่สารการ 
  ศึกษา)  มหาวิทยาลยัราชภฏั 
  จันทรเกษม, 2547 
  ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม,      

2545 

และคณะ.  (2558).  
การใช้เทคโนโลยี
เหมืองข้อมูลเพื่อ
ปรับปรุงรูปแบบการ
ให้บริการยืมคืน
หนังสือของห้องสมุด
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์.  
วารสารบัณฑิต
วิทยาลยั  
มหาวิทยาลัยราชภฏั
จันทรเกษม  ปีที ่10   
ฉบับที่ 1  pp.34-
pp.39. 
 

  ประสบการณ์สอน 
 25 ต.ค. 54 – ปัจจุบัน 
ประสบการณ์ท างาน 
- วิทยากรด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา 
- วิทยากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การนิเทศการสอน 

และการเรียนรู ้
- EED206 ทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 
เพื่อชีวิตและอาชีพ 
- EED203 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู1้ 
- EED208 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู2้ 
- EED403 คุรุ
นิพนธ ์
- วิชาในกลุ่ม
วิชาเอกทกุวิชา 
- วิชาในกลุ่ม
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 

- EET201 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษา 
- EET301 สื่อ
สารสนเทศและ
แหล่งการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด 
- EED107 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู ้
 

21 นางสาวจิรัชญา  โคศิลา 
x-xxxx-xxxx8-32-5 
อาจารย ์
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)มหาวิทยาลัย
เชียงใหม,2554 
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2548 

หนังสือ/ต ารา 
 
 
ผลงานวิจัย 
-พรทิพย ์ อ้นเกษม, 
ดรัณภพ  เพียรจัด, 
วิภาภรณ์  บุญยงค์, 
อังคณา  กุลนภาดล,  
จิรัชญา  โคศิลา,  
ณัฐกานต์  พจน
พิมล. (2561). การ
ประเมินหลักสูตร
ประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู 
(หลักสูตรปรับปรุง           

 -EED101 ทักษะ
การพูดและการฟัง
ภาษาอังกฤษ 
-EED201 ทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 
-EED206 ทักษะใน
ศตวรรษที่21 เพื่อ
ชีวิตและอาชีพ 
-EED303 การใช้
ภาษาอังกฤษและ
การสื่อสาร 
-EED402 
ภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาชีพ 

-ภาษาและ
วัินธรรม
ต่างประเทศ
ส าหรับครู 
-ภาษาและ
วัินธรรม
ส าหรับครู 
-สัทศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น 
-การสอน
ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษา
นานาชาต ิ
-ภาษาอังกฤษ

24 24 24 24 24 
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ล าดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

ปี พ.ศ. 2557) คณะ
ครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์ 
วารสารราชนครินทร์ 
ปีที่ 15 ฉบับที ่34  
กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2561. 
 
ประสบการณ์การสอน 
1ก.ค.59 – ปัจจุบัน 
 
ประสบการณ์ท างาน 
-วิทยากรด้านการ
สื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ 
-วิทยากรด้านการ
จัดการสอน
ภาษาตา่งประเทศ 
-ผู้ช่วยคณบดีวิชาการ
และวิจยั คณะครุ
ศาสตร์ 
-หัวหนา้โครงการการ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาตา่งประเทศ
ของเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา 

-EED104 ภาษาเพือ่
การสื่อสารส าหรับ
ครู 
-EET106 
ภาษาอังกฤษ
ส าหรับเทคโนโลยี
ดิจิทัลและ
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา 

ส าหรับครู 
-วิชาเอกใน
หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ 
 

22 นายฉัตรชัย ประภัศร 
x-xxxx-xxxx0-99-1 

อาจารย ์
ปร.ด. (การพัินาทรัพยากรมนุษย์)
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2554 
ศศ.ม. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545 
ศศ.บ. (พลศึกษาและสุขศึกษา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2531 

หนังสือ/ต ารา 
- 
 
ผลงานวิจัย 
ฉัตรชัย ประภัศร. 
(2560). ปัจจยัที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการออก
ก าลังกาย กรณีศึกษา: 
นักศึกษาสาขาการ
บัญชี และนกัศึกษา
สาขาการจัดการ ระดับ

-EED202 การ
เสริมสร้างและ
ดูแลสุขภาวะ 
-EED305 
สุนทรียะ 

-วิทยาศาสตร์
การกีฬาเพื่อ
พัินาสุขภาพ 
-ผู้ก ากบัลูกเสือ-
เนตรนารี ขั้น
ความรู้เบื้องต้น 
-กลยุทธ์ทางการ
จัดการสุขภาพ 
-นโยบายและ
ระบบสุขภาพ 
-วิทยาศาสตร์

24 24 24 24 24 
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ล าดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 
คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์ ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558. วารสารราช
นครินทร์ ปีที่ 14 ฉบับ
ที่ 32 
กรกฎาคม – ธันวาคม 
2560. 
 
ประสบการณ์การสอน 
3 พ.ย. 46-ปัจจุบัน 
 
ประสบการณ์ท างาน 
-ประธานสาขาวิชาพล
ศึกษาฯ 
-วิทยากรการอบรม
ลูกเสือในทุกระดับขั้น 
-ผู้ฝึกสอนกีฬาแฮน 
บอลทีมชาต ิ

การกีฬาและการ
ออกก าลังกาย 
 

23 นางสาวณัฐกานต์  พจนพิมล 

  x-xxxx-xxxx1-54-2 

 อาจารย ์
 ศษ.ม. (ภาษาอังกฤษเพือ่ 
 วัตถุประสงค์เฉพาะ)   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556 

 ศศ.บ. (หลักสูตรและการสอน) 
 มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี, 2554 
 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2548 
 

หนังสือ/ต ารา 
- 
 
ผลงานวิจัย 
-พรทิพย ์ อ้นเกษม, 
ดรัณภพ  เพียรจัด, 
วิภาภรณ์  บุญยงค์, 
อังคณา  กุลนภาดล, 
จิรัชญา  โคศิลา,  
ณัฐกานต์  พจนพิมล. 
(2561). การประเมิน
หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพคร ู
(หลักสูตรปรับปรุงปี 
พ.ศ. 2557) คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลยั

-EED101 ทักษะ 
การพูดและการฟัง
ภาษาอังกฤษ 
-EED201 ทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 
-EED206 ทักษะใน
ศตวรรษที่21 เพื่อ
ชีวิตและอาชีพ 
-EED303 การใช้
ภาษาอังกฤษและ
การสื่อสาร 
-EED402 
ภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาชีพ 
-EED104 ภาษาเพือ่
การสื่อสารส าหรับ

-การสื่อสารดว้ย
การแสดง 
-ค่ายภาษาเพือ่
พัินาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
-ภาษาศาสตร์
เบื้องต้น 
-การอา่นและ
การเขียน-
ภาษาอังกฤษ
ส าหรับครู
ภาษาอังกฤษ 
-ภาษาและ
วัินธรรม
ส าหรับครู 
-วรรณกรรม
เยาวชน 

24 24 24 24 24 
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ล าดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

ราชภัฏราชนครินทร์ 
วารสารราชนครินทร์  
ปีที่ 15 ฉบับที ่34  
กรกฎาคม – ธันวาคม 
2561 
 

 ประสบการณ์สอน 
 1 ต.ค. 50 – ปัจจุบัน  
 
 ประสบการณท์ างาน 
-วิทยากรด้าน
ภาษาอังกฤษ 
-การนิเทศการสอน 
-ประธานสาขาวิชา 
ภาษาอังกฤษ 

ครู 
-EET106 
ภาษาอังกฤษ
ส าหรับ
เทคโนโลยีดิจิทัล
และคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา 

-การจัดค่ายเพื่อ
พัินาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
-การเขียนเชิง
วิชาการ 
 

24 นายธนเทพ  ศิริพัลลภ 
x-xxxx-xxxx5-83-4 
อาจารย ์
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์)มหาวิทยาลัย
รามค าแหง,2555 
ศษ.บ. (สังคมศึกษา)มหาวิทยาลัย
รามค าแหง,2542 

หนังสือ/ต ารา 
- 
 

ผลงานวิจัย 
-ธนเทพ  ศิริพัลลภ.
(2561).การบริหารและ
พัินาการด าเนินงาน 
กศน.ต าบล ในสังกัด
ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอ
พระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ. 
-วิจิตร  วิชยัสาร,กรีฑา  
ไขแสง,ประภัสสร  
ทองยินดี,สุภาภรณ์  
งามวัน  และธนเทพ   
ศิริพัลลภ.(2560). การ
พัินาการบริหาร
จัดการคุณภาพ
การศึกษาศูนยพ์ัินา
เด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองสี่  อ าเภอ

-EED105 พลเมือง
ที่เข้มแข็ง 
-EED301 ศาสตร์
พระราชาเพื่อการ
พัินาท้องถิ่น 

-การศึกษา
ประวัติศาตร์
ท้องถิ่น 
-ประวัติศาสตร์
เอเชีย 
-อาเซียนศึกษา 
-การวจิัยทาง
สังคมศึกษา 
-การบูรณาการ
และการจัดการ
เรียนรู้วิชาการ
สอนสังคมศึกษา
ระดับ
มัธยมศึกษา 
-การบูรณาการ
และการจัดการ
เรียนรู้วิชาการ
สอนสังคมศึกษา
ระดับ
ประถมศึกษา 
-การศึกษาเพื่อ
การพัินาที่
ยั่งยืน 

24 24 24 24 24 
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ล าดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

คลองหลวง  จังหวัด
ปทุมธานี. สารสาร
วิชาการมหาวิทยาลัย
อีสเทิร์นเอเชีย.ปีที่ 7 
ฉบับที่ 3. Pp93-101. 
 
ประสบการณ์การสอน 
29 ก.ย. 59 -ปัจจุบัน 
 
ประสบการณ์ท างาน 
-วิทยากรด้าน
ประวัติศาสตร์ 
 

-การสัมมนา
สังคมศึกษา 
-เหตุการณ์โลก
ปัจจุบัน 
 

25 นางสาวเนตมิา พัฒนกุล 

  x-xxxx-xxxx7-49-0 

อาจารย ์
อ.ม. (ภาษาไทย)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2544 

หนังสือ/ต ารา 
- 
 
ผลงานวิจัย 
-ประกอบกูล นาค
พิทักษ,์ ดลใจ ขุนวิไชย, 
ธิดารัตน์ กันทิสา, เนติ
มา พัินกุล, วรรณา 
รัตนประเสริฐ, สมบูรณ์ 
ศุภจริยาวัตร.(2561)  
การศึกษาวิธกีารเรียนรู้
ของนักศึกษาสาขาวิชา
การสอนภาษาไทย ชั้น
ปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์ ปี
การศึกษา 2560. การ
ประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ราช
นครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9 
วันที่ 4 เมษายน 2561 
ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร์ 
-ธิดารัตน์ กันทิสา, ดล

EED104 ภาษา
เพื่อการสื่อสาร
ส าหรับครู 

-ภาษาและ
วัินธรรมไทย
ส าหรับครู 
-ปัญหาการใช้
ภาษาไทย 
-การพัินา
ทักษะการพูด 
-การเขียนและ
อ่านร้อยกรอง
ไทย 
-ภาษากับ
วัินธรรมไทย 
-พื้นฐาน
วรรณคดีไทย 
-วรรณคดีเอก
ของไทย 
-ภาษาไทย
ส าหรับครู 
-การเขียน
หนังสือราชการ
และการเขียน
รายงาน 
-อิทธิพล
ภาษาตา่งประเท
ศที่มีต่อ

24 24 24 24 24 
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ล าดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

ใจ ขุนวิไชย, เนติมา 
พัินกุล, ประกอบกูล 
นาคพิทักษ์, ประภาพร 
ชนะจีนะศักดิ์, วรรณา 
รัตนประเสริฐ, สมบูรณ์ 
ศุภจริยาวัตร. (2561) 
การประเมินหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง ปี พ.ศ. 
2559) คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร ์. การ
ประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ราช
นครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9 
วันที่ 4 เมษายน 2561 
ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร์ 
 
ประสบการณ์สอน 

  26 พ.ค. 51 – ปัจจุบัน 
  
 ประสบการณท์ างาน 
-ประธานสาขาวิชา
ภาษาไทย  
-วิทยากรด้านการสอน
ภาษาไทย 
-การนิเทศการสอน 
 
 

ภาษาไทย 
-วรรณกรรมแปล 

26 นางประกอบกูล นาคพิทักษ ์

x-xxxx-xxxx8-55-1 

อาจารย ์
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532 

หนังสือ/ต ารา 
- 
 
ผลงานวิจัย 
-ประกอบกูล นาค

EED104 ภาษา
เพื่อการสื่อสาร
ส าหรับครู 

-กระบวนการ
เรียนรู้ทักษะการ
คิดวิเคราะห์จาก
สารที่ได้รับ 
-สัมมนาการสอน

24 24 24 24 24 
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ล าดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีไทย) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโริ  
บางแสน, 2526 

พิทักษ,์ ดลใจ ขุนวิ
ไชย, ธิดารัตน์ กันทิ
สา, เนติมา พัินกุล, 
วรรณา รัตนประเสริฐ
, สมบูรณ์ ศุภจริยา
วัตร.(2561)  
การศึกษาวิธกีาร
เรียนรู้ของนักศึกษา
สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย ชั้นปีที ่1 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์ ปี
การศึกษา 2560. 
การประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ราช
นครินทร์วิจัย ครั้งที่ 
9 วันที่ 4 เมษายน 
2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์ 
-ธิดารัตน์ กันทิสา, ดล
ใจ ขุนวิไชย, เนติมา 
พัินกุล, ประกอบกูล 
นาคพิทักษ์, ประภาพร 
ชนะจีนะศักดิ์, วรรณา 
รัตนประเสริฐ, สมบูรณ์ 
ศุภจริยาวัตร. (2561) 
การประเมินหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง ปี พ.ศ. 
2559) คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร ์. การ
ประชุมวิชาการและ

ภาษาไทย 
-การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้
ภาษาไทย 1 
-การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้
ภาษาไทย 2 
-ภาษาและ
วัินธรรมไทย
ส าหรับครู 
-การวจิัยเพือ่
พัินาการเรียน
การสอนภาษาไทย 
-กระบวนการ
เรียนรู้ทักษะการ
คิดสร้างสรรค์เพื่อ
การพูดและการ 
เขียน 
-การอา่นตีความ 
-ภาษาไทยส าหรับ
ครู 
-พื้นฐานวรรณคดี
ไทย 
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ล าดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

เสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ราช
นครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9 
วันที่ 4 เมษายน 2561 
ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร์ 
 
ประสบการณ์สอน 
22 มิ.ย. 2550-ปัจจุบัน 
 
ประสบการณ์ท างาน 
-วิทยากรด้านการสอน
ภาษาไทย 
-การนิเทศการสอน 
-รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
-รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

27 นางประภาพร ชนะจีนะศักดิ์ 

x-xxxx-xxxx6-60-9 

อาจารย ์
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
สถาบันราชภฏัยะลา, 2544 

หนังสือ/ต ารา 
- 
 
ผลงานวิจัย 
-ธิดารัตน์ กันทิสา,       
ดลใจ ขุนวิไชย, เนติมา 
พัินกุล, ประกอบกูล 
นาคพิทักษ์, ประภาพร 
ชนะจีนะศักดิ์, วรรณา 
รัตนประเสริฐ, สมบูรณ์ 
ศุภจริยาวัตร. (2561) 

การประเมินหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง ปี พ.ศ. 
2559) คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร ์. 
การประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัย

-EED106 การ
พัินาหลักสูตร 
-EED203 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู1้ 
-EED208 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู2้ 
-กลุ่มวิชา
ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 

-EED101 ทักษะการ
พูดและการฟัง
ภาษาอังกฤษ 
-EED201 ทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 
-EED206 ทักษะใน
ศตวรรษที่21 เพื่อ
ชีวิตและอาชีพ 
-EED303 การใช้

-หลักการจัดการ
เรียนรู้ 
-การพัินา
หลักสูตร 
-การจัดการ
เรียนรู้และการ
จัดการชั้นเรียน 
-หลักสูตรและ
การพัินา
หลักสูตร 
-ภาษาอังกฤษ
เพื่อการอา่นและ
เขียนทั่วไป 
-ภาษาอังกฤษ
ส าหรับทักษะ
การเรียน 
 

24 24 24 24 24 
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ล าดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

ระดับชาติ ราช
นครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9 
วันที่ 4 เมษายน 2561 
ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร์ 
-ทิพยว์ิมล วังแก้วหิรัญ 
พรทิพย์  อ้นเกษม  
ดรัณภพ  เพียรจัด  
ประภาพร ชนะจีนศักดิ ์
(2561). การศึกษาและ
พัินารูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตาม
นโยบายกจิกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ : 
กรณีศึกษาโรงเรียนใน
อ าเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา. 
 

ประสบการณ์สอน 
พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน 
 
ประสบการณ์ท างาน 
-วิทยากรด้าน
หลักสูตรและการ
สอน 
-วิทยากรด้านการ
สอนภาษาอังกฤษ 
-การนิเทศการสอน 
 
 

ภาษาอังกฤษและ
การสื่อสาร 
-EED402 
ภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาชีพ 
-EED104 ภาษาเพือ่
การสื่อสารส าหรับ
ครู 
-EET106 
ภาษาอังกฤษ
ส าหรับ
เทคโนโลยีดิจิทัล
และคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา 

28 นางพรทิพย์ ค าชาย 
X-XXXX-XXXX2-81-1 
อาจารย ์

ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโริ
พิษณุโลก, 2543 
ค.บ.(คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัย

หนังสือ/ต ารา 
- 
 

ผลงานวิจัย 
-พรทิพย ์ค าชาย และ
คณะ. (2561).  
การประเมินหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหาร 

-EED304 การ
รู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษา 
-EED102 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
จรรยาบรรณ 
และจิตวิญญาณ

-จริยธรรมและ
จรรยาบรรณใน
วิชาชีพคร ู
-การศึกษาและ
ความเป็นครู 
-หลักการศึกษา
และความเป็นครู 
-การบริหาร
หลักสูตรและ

24 24 24 24 24 
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ล าดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

ศรีนครินทรวิโริบางแสน, 2530 การศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง ปี พ.ศ. 
2559) คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์. 
วารสารวิชาการ 
หลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
สกลนคร. 10(28). 
พฤษภาคม-สิงหาคม 
2561. หน้า 1-13. 
 

ประสบการณ์การสอน 
11 พ.ย.23-ปัจจุบัน 
 

ประสบการณ์ท างาน 
-วิทยากรด้านการ
บริหารการศึกษา 
 

ความเป็นครู 
-EED207 การ
บริหารการศึกษา
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

การสอน การ
บริหารกิจการ
นักเรียน 
-การบริหารและ
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
-การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
 

29 นางสาวพรทิพย ์อ้นเกษม 

x-xxxx-xxxx2-94-2 

อาจารย ์
กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557 
กศ.ม.  (การบริหารการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551  
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
สถาบันราชภฏัราชนครินทร์, 2542 

หนังสือ/ต ารา 
- 
 
ผลงานวิจัย 
-พรทิพย ์อ้นเกษม. 
(2561). รูปแบบ 
การบูรณาการภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
ไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
โดยเน้นกระบวนการ 
วิจัยแบบมีส่วนรว่ม, 
การประชุมวิชาการ 
และเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติราช
นครินทร์วิจัย ครั้งที่ 
9. 3-4 เมษายน 
2561. 
   
ประสบการณ์สอน 

-EED106 การ
พัินาหลักสูตร 
-EED203 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู1้ 
-EED208 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู2้ 
-กลุ่มวิชา
ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 
-EED304 การ
รู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษา 
-EED102 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
จรรยาบรรณ 
และจิตวิญญาณ

-หลักการจัดการ
เรียนรู้ 
-การพัินา
หลักสูตร 
-การบริหาร
หลักสูตรและ
การสอน การ
บริหารกิจการ
นักเรียน 
-การจัดการ
เรียนรู้และการ
จัดการชั้นเรียน 
-การประเมิน
โครงการและ
หลักสูตร 
-หลักสูตรและ
การพัินา
หลักสูตร 
-การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพคร ู

24 24 24 24 24 
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ล าดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

1 ต.ค. 51 – ปัจจุบัน 
ประสบการณ์ท างาน 
-วิทยากรดา้น
หลักสูตรและการ
สอน 
-กรรมการควบคุม
วิทยานพินธ ์
-ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครู 
-ประธานกลุ่มวิชา
หลักสูตรและการ
สอน 
-การนิเทศการสอน 
 
 

ความเป็นครู 
-EED207 การ
บริหารการศึกษา
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

-การบูรณาการ
และการจัดการ
เรียนรู้วิชาการ
สอนสังคมศึกษา
ระดับ
มัธยมศึกษา 

23 นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์ 
x-xxxx-xxxx 9-27-1 
อาจารย ์
M.A. (ปรัชญาอินเดีย) Banaras  
Hindu  University, 2540 
ศน.บ. (ศึกษาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย, 
2537 

หนังสือ/ต ารา 
- 
 
ผลงานวิจัย 
-วชิรพงศ์  มณีนันทิ
วัิน์.(2559) 
กระบวนการเรียนรู้
และจัดการความรู้เพื่อ
การอนุรักษว์ัินธรรม
และประเพณีชุมชม
ริมน้ าบางปะกง-ริมน้ า
บางปลาสร้อย : 
กรณีศึกษา อ าเภอบาง
ปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา. วารสาร
ศิลปกรรมบูรพา  ฉบับ
พิเศษ”โครงการ
สัมมนาวิชาการ
น าเสนองานวิจยั ใน
ชุดดครงการวิจัย บาง
ปลาสร้อย-บางปะกง:
วิถีพลังภูมิปัญญาร่วม

-EED105 พลเมือง
ที่เข้มแข็ง 
-EED301 
ศาสตร์พระราชา
เพื่อการพัินา
ท้องถิ่น 

-เหตุการณ์โลก
ปัจจุบัน                                         
-ประวัติศาสตร์ 
-บทบาท
มหาอ านาจหลัง
สงครามโลกครั้ง
ที่ 2 
-ปรัชญาและ
ศาสนา 
-พุทธศาสน ์
-ประวัติศาสตร์
เอเชีย 
-ความจริงของ
ชีวิต 
-ปรัชญาเบื้องต้น 
-จริยธรรมกบั
ชีวิต 
-สัมมนาสังคม
ศึกษา 
 

24 24 24 24 24 
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ล าดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

สมัยวัินธรรมสามน้ า.
ปีที่ 20 ฉบับพิเศษ.
pp.108-115. 
 
ประสบการณ์การสอน 
1 มิ.ย.48-ปัจจุบัน 
 
ประสบการณ์ท างาน 
-รองผู้อ านวยการศูนย์
ศิลปวัินธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์ 
 
 

31 นายวิทยา เต่าสา 
x -xxxx-xxxx 6-55-2 
อาจารย ์
วท.ม. (ภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2552 
วท.บ. (ภูมิศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยบูรพา,2545 

หนังสือ/ต ารา 
- 
 
ผลงานวิจัย 
-วิทยา  เต่าสา. 
(2561).บูรณาการ
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อพัินา
แผนที่เดินดินชุมชน
ต าบลปากน้ า อ าเภอ
บางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา.การประชุม
วิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ  
ราชนครินทร์วิจัย   
ครั้งที่ 9. 
วันที่ 4 เมษายน 2561 
ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร์. 
-วิทยา  เต่าสา  และ
สุทธิษา  สมนา.
(2561). บูรณาการ
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อพัินา

-EED105 พลเมือง
ที่เข้มแข็ง 
-EED301 
ศาสตร์พระราชา
เพื่อการพัินา
ท้องถิ่น 

-ภูมิศาสตร์
กายภาพ 
-ภูมิศาสตร์
ท้องถิ่น 
-เหตุการณ์โลก
ปัจจุบัน 
-มนุษย์กบั
สิ่งแวดล้อม 
-การอา่นแผนที่
และการแปล
ภาพถา่ยทาง
อากาศ 
-ระบบ
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 
-การวจิัยทาง
สังคมศึกษา 
-การสัมมนา
สังคมศึกษา 
 

24 24 24 24 24 
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ล าดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

แผนที่เดินดินชุมชน
ต าบลปากน้ า  อ.บาง
คล้า จ.ฉะเชิงเทรา. 
เอกสารประกอบงาน
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
(proceedings) “ราช
นครินทร์วิจัยครั้งที่ 9” 
วันที่ 3-4 เมษายน 
2561 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ 
ฉะเชิงเทรา ประเทศ
ไทย.pp.485-490. 
-สุทธิษา  สมนา และ
วิทยา  เต่าสา.
(2561). การพัินา
คุณภาพชีวิตด้วย
ระบบสวัสดิการ
ชุมชน : การส ารวจ
ความรู้และทัศนคติ
ต่อการจัดการขยะใน
กลุ่มประชาชน
เทศบาลต าบลปากน้ า 
การประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ  
ราชนครินทร์วิจัย   
ครั้งที่ 9. 
วันที่ 4 เมษายน 2561 
ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร์. 
 
ประสบการณ์การสอน 
1 ก.ค.53-ปัจจุบัน 
ประสบการณ์ท างาน 
-ประธานสาขาวิชา
สังคมศึกษา 
-วิทยากรด้าน
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ล าดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

ภูมิศาสตร์สารสนเทศ 
32 นางวรรณา  รตันประเสริฐ 

  x-xxxx-xxxx7-65-4 

อาจารย ์
ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2528 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2514 

หนังสือ/ต ารา 
- 
 
ผลงานวิจัย 
-ประกอบกูล นาค
พิทักษ,์ ดลใจ ขุนวิ
ไชย, ธิดารัตน์ กันทิ
สา, เนติมา พัินกุล, 
วรรณา รัตนประเสริฐ
, สมบูรณ์ ศุภจริยา
วัตร.(2561)  
การศึกษาวิธกีาร
เรียนรู้ของนักศึกษา
สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย ชั้นปีที ่1 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์ ปี
การศึกษา 2560. 
การประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ราช
นครินทร์วิจัย ครั้งที่ 
9 วันที่ 4 เมษายน 
2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์ 
-ธิดารัตน์ กันทิสา, 
ดลใจ ขุนวิไชย, เนติ
มา พัินกุล, 
ประกอบกูล นาค
พิทักษ์, ประภาพร 
ชนะจีนะศักดิ์, 
วรรณา รัตนประเสริฐ
, สมบูรณ์ ศุภจริยา

วัตร. (2561) การ
ประเมินหลักสูตร

-EED104 ภาษา
เพื่อการสื่อสาร
ส าหรับครู 

-วรรณกรรม
วิจารณ์ 
-ภาษาถิ่น 
-คติชนวิทยา 
-วิวัินาการ
ภาษาไทย 
-อิทธิพล
ภาษาตา่งประเท
ศที่มีต่อ
ภาษาไทย 
-วรรณกรรม
ท้องถิ่น 
-การเขียนและ
อ่านร้อยกรอง
ไทย 
-วรรณกรรมแปล 
-วิวัินาการ
ภาษาไทย 
-ศิลปะการอา่น
ออกเสียง 
-อรรถศาสตร์ 
 
 

24 24 24 24 24 
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ล าดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง 
ปี พ.ศ. 2559) 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนครินทร ์. 
การประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ราช
นครินทร์วิจัย ครั้งที่ 
9 วันที่ 4 เมษายน 
2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์ 
 
 
 

ประสบการณ์สอน 
   1 ต.ค. 52 – ปัจจุบัน 
  
 ประสบการณท์ างาน 
-วิทยากรด้าน
ภาษาไทย 
-การนิเทศการสอน 
-อาจารย์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ราชนครินทร์ 
-รองอธิการบดีกิจการ
นักศึกษา 

33 นายสมศักดิ์ เอี่ยมคงส ี

x-xxxx-xxxx6-74-9 

อาจารย ์
กศ.ด. (การอุดมศึกษา) 

หนังสือ/ต ารา 
- 
 
ผลงานวิจัย 
-ธานินทร์ ปัญญา

-EED304 การ
รู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษา 
-EED102 

-จริยธรรมและ
จรรยาบรรณใน
วิชาชีพคร ู
-การศึกษาและ
ความเป็นครู 

24 24 24 24 24 
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ล าดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโริ, 
2545 
กศ.ม. (อุดมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโริ 
ประสานามิตร, 2532 
กศ.บ. (ประถมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโริ 
บางแสน, 2524 

วัินากุล และ สมศักดิ ์
เอี่ยมคงสี. (2560). 
การพัินาครูด้าน
ทักษะการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในโรงเรียนขนาดเล็ก  
ของอ าเภอบางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา. 
วารสารราชนครินทร์. 
ฉบับที่ 32 ป ี2560. 
กรกฎาคม-ธันวาคม 
2560. 
ศิริวัิน์ จิระเดช
ประไพ และ สมศักดิ ์
เอี่ยมคงสี. (2561). 
การพัินาคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็กด้วย
การวิจยัเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม: 
กรณีศึกษาโรงเรียน 2 
แห่ง ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา. รายงาน
สืบเนื่องจากการ
ประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย
ครั้งที่ 7. 25-26 
มกราคม 2561. หน้า 
1988-2003. 
-พจนีย ์มั่งค่ัง กัญภร 
เอี่ยมพญา  ศิริวัิน์   
จิระเดชประไพ           
พรทิพย์ ค าชาย 
สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี           
ลินดา นาคโปย และ
อ านาจ บุญประเสริฐ.
(2561). การประเมิน
หลักสูตรครุศาสตรมหา

คุณธรรม 
จริยธรรม 
จรรยาบรรณ 
และจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 
-EED207 การ
บริหารการศึกษา
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

-หลักการศึกษา
และความเป็นครู 
-การบริหาร
หลักสูตรและ
การสอน การ
บริหารกิจการ
นักเรียน 
-การบริหารและ
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
-การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
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ล าดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

บัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  
(หลักสูตรปรับปรุง ป ี
พ.ศ. 2559) คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏราชนครินทร์.
วารสารวิชาการ
หลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
สกลนคร. 10(28). 
พฤษภาคม-สิงหาคม 
2561. หน้า 1-13. 
 
ประสบการณ์สอน 

 1 ก.ย. 27 – ปัจจุบัน 
  
ประสบการณ์ท างาน 
-รองคณบดีวางแผน
และพัินา 
-วิทยากรด้านการ
บริหารการศึกษา 
-วิทยากรด้านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
-การนิเทศการสอน 
-รองอธิการบดีบริหาร 
-กรรมการควบคุม
วิทยานพินธ ์
 
 

34 นายสรรเสรญิ หุ่นแสน 

X-xxxx-xxxx6-58-3 

อาจารย ์
ปร.ด. (การวิจยัและพัินาศักยภาพ
มนุษย์(จิตวิทยาพัินามนุษยแ์ละการ
ให้ค าปรึกษา)) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโริ, 2560 
Ph.D. (Counselling Psychology) 

หนังสือ/ต ารา 
- 
 
ผลงานวิจัย 
-สรรเสริญ หุ่นแสน 
และธนิชา วโิรจน์รุจน์. 
(2559). จิตอาสาบน
พื้นที่ชุมชนตลาดพระ

-EED202 การ
สร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะ 
-EED305 
สุนทรียะ 
-EED103 
จิตวิทยาส าหรับ
ครู 

-จิตวิทยากบัการ
พัินาตน 
-จิตวิทยา
การศึกษา 
-จิตวิทยาส าหรับ
ครูและการแนะ
แนว 
-การแนะแนว

24 24 24 24 24 
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ล าดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

The University of Kansas. USA, 
2555 
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโริ, 
2547 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์-การบริหารรัฐกิจ) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2550 
ศษ.บ. (วิจัยวัดผลและประเมินผล
การศึกษา) 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, 
2549 
ศษ.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว) 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, 
2547 
ศศ.บ. (ดนตรีไทย แขนงวิชาดนตรี
และศิลปะการแสดง) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544 

ประแดง. การน าเสนอ
ผลการวิจยัระดับชาต ิ
ใน การประชุมวิชาการ
และน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 6 “ศาสตร์แห่ง
วิทยาการจัดการเพื่อ
รับใช้สังคม 3 ทศวรรษ
แห่งการตามรอยแม่
ของแผ่นดิน” วันศุกร์ที่ 
19 สิงหาคม พ.ศ.2559 
ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครราชสีมา 
 
ประสบการณ์สอน 
9 พ.ย. 2552 – ปัจจุบัน 
 
ประสบการณ์ท างาน 
- วิทยากรด้านจิตวิทยา
และ การแนะแนว 
- วิทยากรด้านจิตวิทยา
ให้ ค าปรึกษา 
- การนิเทศการสอน 
 
 

และการให้
ค าปรึกษา 
-การศึกษา
เอกเทศ 
-บูรณาการ
จัดการเรียนรู้
วิชาจิตวิทยาการ
ปรึกษาและแนะ
แนว 
-จิตวิทยาทั่วไป 
-จิตวิทยา
พัินาการ 
-เทคนิคการเก็บ
ข้อมูลรายบุคคล 
-สัมมนาและ
ศึกษาดูงาน
บริการทาง
จิตวิทยาและการ
แนะแนว 
-มนุษยสัมพันธ์
ส าหรับครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

35 นางสาวสุทธิษา สมนา 

X-xxxx-xxxx1-89-5 

อาจารย ์
วท.ม. (ภูมิศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 
วท.บ. (ภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2548 

หนังสือ/ต ารา 
- 
 
ผลงานวิจัย 
-สุทธิษา  สมนา.(2556) 
แนวทางตรวจคัดกรอง
ภาวะทุพโภชนาการ
ระดับประชากรใน
ประเทศไทย. วารสาร
วิจัยระบบสาธารณสุข 
ปีที่7 ฉบับที่ 4 หน้า 
485-492. 
-สุทธิษา  สมนา และ

-EED105 พลเมือง
ที่เข้มแข็ง 
-EED301 
ศาสตร์พระราชา
เพื่อการพัินา
ท้องถิ่น 

-ภูมิศาสตร์
กายภาพ 
-มนุษย์กบั
สิ่งแวดล้อม 
-ภูมิศาสตร์
ประเทศไทย 
-การวจิัยทาง
สังคมศึกษา 
-การสัมมนา
สังคมศึกษา 

 

24 24 24 24 24 
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ล าดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

วิทยา  เต่าสา.(2561). 
การพัินาคุณภาพชีวิต
ด้วยระบบสวัสดิการ
ชุมชน : การส ารวจ 
ความรู้และทัศนคติต่อ
การจัดการขยะในกลุ่ม
ประชาชนเทศบาล
ต าบลปากน้ า 
การประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ  
ราชนครินทร์วิจัย   
ครั้งที่ 9. 
วันที่ 4 เมษายน 2561 
ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร์. 
-วิทยา  เต่าสา  และ
สุทธิษา  สมนา.
(2561). บูรณาการ
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อพัินา
แผนที่เดินดินชุมชน
ต าบลปากน้ า  อ.บาง
คล้า จ.ฉะเชิงเทรา. 
เอกสารประกอบงาน
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
(proceedings) “ราช
นครินทร์วิจัยครั้งที่ 9” 
วันที่ 3-4 เมษายน 
2561 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ 
ฉะเชิงเทรา ประเทศ
ไทย.pp.485-490. 
ประสบการณ์การสอน 
3 มิ.ย.56-ปัจจุบัน 
 
ประสบการณ์ท างาน 
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ล าดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

-ประธานสาขาสังคม
ศึกษา 
-วิทยากรด้านจิตต
ปัญญา 
 

36 นายสุพัฒน์ เศรษฐคมกุล 

x-xxxx-xxxx0-69-9 

อาจารย ์
กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556 
ค.ม. (การอุดมศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535 
ศศ.บ. (วิชาเอกพลศึกษา – วิชาโท
นันทนาการ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2525 

หนังสือ/ต ารา 
สุพัิน์  เศรษฐคมกุล. 
(2557). กิจกรรมร่วม
หลักสูตร กิจกรรม 
พัินาผู้เรียน. 
ฉะเชิงเทรา : จ านวน 
196 หน้า. 
 
ผลงานวิจัย 
สุพัิน์ เศรษฐคมกุล. 
(2561). การ
สังเคราะห์แนวคิด
ทฤษฎีการจัด
กระบวนการเรียนรู้
แนวจิตปัญญาศึกษา
กับแนวทฤษฎีค่านยิม 
สู่การเรียนรู้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการ
ด าเนินชีวิตที่ดีงาม 
ตามบริบทของชุมชน
แห่งการเรียนรู้. 
วารสารราชนครินทร์ 
ปีที่ 15 ฉบับที ่33 
(มกราคม-มิถุนายน 
2561) หน้า 87-93. 
การน าเสนองานวจิัย 
Proceeding 
- ดวงพร ว่องไว
,สุพัิน์  เศรษฐคม
กุล. การจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการ
อริยสัจสี่ตามหลกั

-EED106 การ
พัินาหลักสูตร 
-EED203 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู1้ 
-EED208 วิธี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู2้ 
-EED305 
สุนทรียะ 

-การพัินา
หลักสูตร 
-การจัดการ
เรียนรู้และการ
จัดการชั้นเรียน 
-หลักการจัดการ
เรียนรู้ 
-การออกแบบ
และการจัดการ
เรียนรู้ 
-การพัินา
หลักสูตรโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน 
-หลักสูตรและ
การพัินา
หลักสูตร 
 

24 24 24 24 24 
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ล าดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

พุทธวธิีที่มีผลต่อการ
พัินาทักษะการคิด
แก้ปัญหาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่5 
จังหวัดฉะเชิงเทรา. 
 
ประสบการณ์สอน 
1 ก.ย.2543-ปัจจุบัน 
 
ประสบการณ์การ
ท างาน 
- รองคณบดีกิจการ
นักศึกษา 
- วิทยากรด้านหลักสูตร
และการสอน 
- กรรมการควบคุม
วิทยานพินธ ์
- การนิเทศการสอน 
 
 

37 นางสาวหนึ่งฤทัย เมฆวทตั 

x-xxxx-xxxx4-48-2 

อาจารย ์
ปร.ด. การวัดและเทคโนโลยีทาง
วิทยาการปัญญา 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559 
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโริ, 2546 
ศศ.บ. (คณิตศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโริ, 
2543 

หนังสือ/ต ารา 
- 
 
ผลงานวิจัย 
-หนึ่งฤทัย  เมฆวทัต.
(2560). การวิจัยและ
พัินากลไกการป้องกัน
การตั้งครรภ์ในวัยเรียน
ส าหรับนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
: แนวทางการป้องกัน
การตั้งครรภ์ในวัยเรียน
ส าหรับนักศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา. การ
ประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัย

-EED204 การวัด
และประเมินผล
การเรียนรู้ 
-EED302 การ
วิจัยและพัินา
นวัตกรรมการ
เรียนรู ้

-การวัดและการ
ประเมินผล
การศึกษา 
-การวจิัยทาง
การศึกษา 
-การวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ 
-การวจิัยเพือ่
พัินาการเรียน
การสอน
ภาษาอังกฤษ 
-การวจิัยเพือ่
พัินาการเรียนรู ้
-สถิติและ
ระเบียบวธิีวิจยั

24 24 24 24 24 
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ล าดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

ระดับชาติ ราช
นครินทร์วิจัย  ครั้งที่ 9 
วันที่ 4 เมษายน 2561 
ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั 
ราชนครินทร์ 
-หนึ่งฤทัย  เมฆวทัต.
(2559). การ
เปรียบเทียบผลการ
จัดการข้อมูลการวัด
และประเมินผลการ
ทดสอบ O–NET ของ
นักเรียนประถมศึกษาปี
ที่ 6 และมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ข้อมูลปี 2553–
2554 และ 2556–
2557 ในเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 การประชุมใหญ่
โครงการส่งเสริมการ
วจิัยในอุดมศึกษา ครั้ง
ที่ 5(The 5th Higher 
Education Research 
Promotion 
Congress; HERP 
CONGRESS V) โดย
ความร่วมมือของ
มหาวิทยาลัยภายใต้
โครงการส่งเสริมการ
วิจัยในอุดมศึกษา 70 
แห่งวันที่ 2–4 มีนาคม 
2560 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธาน ี
หนึ่งฤทัย  เมฆวทัต. 
Data Management 
of Standard Test 
and Assessment         
O-NET from 

ทางวิทยาศาสตร
ศึกษา 
-วิทยาการวิจยั 
-การทดสอบและ
การวัดผลส าหรับ
ครูภาษาอังกฤษ 
-หลักการวัดและ
ประเมินผล
การศึกษา 
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ล าดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 
ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ์  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 2566 

Students Grades 6 
and 9 during the 
Year 2010 and 
2013. The 
International 
Academic forum. 
The Seventh Asian 
Conference on the 
Social Sciences 
2016, ACSS 2016, 
Art Center Kobe, 
Kobe, Kansai 
Region, Japan. 
Thursday, June 9th 
Sunday, June 12th 
2016.pp. 155-165. 
Japan: IAFOR. ISSN 
2186-2303. 
 
ประสบการณ์สอน 
2 มิ.ย. 2545-ปัจจุบัน 
 
ประสบการณ์ท างาน 
-ประธานกลุ่มวิชาการ
ทดสอบและวจิัย
ทางการศึกษา 
-วิทยากรด้านการวจิัย
ทางการศึกษา 
-วิทยากรด้านการวัดผล
และประเมินผล 
-การนิเทศการสอน 
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ภาคผนวก 4 
ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของสาระความรู้ตามมาตรฐานของคุรุสภา พ.ศ.2561 

กับรายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอนพิเศษ 68 ง ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2562  

กับรายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

 
 

รายละเอียดมาตรฐานวิชาชีพครู รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต ค าอธิบายรายวิชา 
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
1) การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก 
สังคม และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

มาตรฐานการปฏบิัติตน 
1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 
2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
3) จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
4) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชพี 
5) จรรยาบรรณต่อสังคม 
 

มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
ก.การปฏบิัติหน้าที่คร ู
1) มุ่งมั่นพัินาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณ
ความเป็นคร ู
2) ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งที่ดี มี

EFA101 คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ และจิต
วิญญาณความเป็นครู 

3(2-2-5) ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่น
พัินาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู  เป็น
แบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นท่ีเคารพศรัทธาของผู้เรียน และ
สมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณา
การองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณ
ความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู สภาพการณ์การ
พัินาวิชาชีพครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อน
คิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัินาตนเองในการเป็น
ครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 



มคอ.2 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 189 
 

รายละเอียดมาตรฐานวิชาชีพครู รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต ค าอธิบายรายวิชา 
คุณธรรมจริยธรรมและมีความเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง 
 
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
1) การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก 
สังคม และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

2) จิตวิทยาพัินาการ จิตวิทยา
การศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษาใน
การวิเคราะหแ์ละพัินาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ 
 

มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
ก.การปฏบิัติหน้าที่คร ู
3) ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่และยอมรับ
ความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
5) พัินาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ข.การจัดการเรียนรู้ 
3) ดูแล ช่วยเหลือ และพัินาผู้เรียน
เป็นรายบุคคลตามศักยภาพ สามารถ
รายงานผลการพัินาคุณภาพผู้เรียนได้
อย่างเป็นระบบ 
6) ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่าง
สร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
พัินาวิชาชพี 
ค.ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
1) ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัินา

และแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ 

2) สร้างเครือข่ายความร่วมมอืกับ

ผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการ

เรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน 

 

EPG101 จิตวิทยาส าหรับคร ู 3(2-2-5) วิเคราะห์ แก้ปญัหา ประยุกต์และออกแบบบริหาร
จัดการพฤติกรรมผู้เรียน เพื่อพัินาผู้เรยีนตาม
ศักยภาพและช่วงวัย  โดยใช้หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัินาการ จิตวิทยาการศึกษา 
จิตวิทยาการแนะแนวและจิตวิทยาให้ค าปรึกษา 
ทักษะสมองเพื่อการเรียนรู้  การสง่เสริมพัินาการ
และการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัยและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
การศึกษารายกรณี การสะท้อนคดิ เพื่อให้สามารถ
ออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัินาผู้เรยีนเป็น
รายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัินาผู้เรยีนด้วยจติ
วิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัินาคุณภาพ
ผู้เรยีนได้อย่างเป็นระบบ  ให้ค าแนะน าและข้อมลู
ย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริม
พัินาและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การสร้างความ
ร่วมมือในการพัินาผู้เรยีน และใช้การสะท้อนคิด
เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัินาตนเองในการเป็น
ครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

มาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ 
3) เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร ศาสตร์
การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู ้
 

มาตรฐานการปฏบิัติงาน 

EED203 วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้  

3(2-2-5) วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่
สามารถพัินาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร 
ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะ
ของผู้เรียน บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์
การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
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รายละเอียดมาตรฐานวิชาชีพครู รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต ค าอธิบายรายวิชา 
ก.การปฏบิัติหน้าที่คร ู
3) ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่และยอมรับ
ความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
4) สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่

เรียนรู้และผู้สร้างนวัตกรรม 

ข.การจัดการเรียนรู้ 

2) บูรณาการความรูแ้ละศาสตร์การสอน

ในการวางแผนและจัดการเรียนรู้ที่

สามารถพัินาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด

และมีความเป็นนวัตกร 

4) จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการ

เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน

โดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 

5)วิจัย สรา้งนวัตกรรมและประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อการ

เรียนรู้ของผู้เรียน 

ค.ความสัมพันธ์ของผู้ปกครองและชุมชน 
3) ศึกษา เขา้ถึงบริบทของชุมชน และ
สามารถอยู่รว่มกันบนพื้นฐานความ
แตกต่างทางวัินธรรม 
4) ส่งเสริม อนุรักษ์วัินธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัินาทักษะในศตวรรษที่ 21  การจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
การบูรณาการเนื้อหาและภาษา การบูรณาการสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น  สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียน
รวม การชี้แนะผู้เรียน  การบริหารจัดการชั้นเรียน การ
ออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการ
สอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
เป็นผู้มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นพัินาผู้เรียนตามศักยภาพ 

มาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ 
4) การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และ
การวิจยัเพื่อแก้ปัญหาและพัินาผู้เรียน 
 

ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 
1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 
5) จรรยาบรรณต่อสังคม 
มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
ก.การปฏบิัติหน้าที่คร ู
3) ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และ
ยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล 

EMR201 การวัดและประเมินผล
การเรยีนรู ้

3(2-2-5) วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวธิีการที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับลกัษณะของสาระส าคัญในเรื่องที่
ประเมิน บริบทและความแตกตา่งระหวา่งบุคคลของผู้เรียน 
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมิน
เพื่อพัินาการของผู้เรียนและพัินาคณุภาพ การจัดการ
เรียนรู้  โดยใช้หลกัการ แนวคิด ทฤษฎกีารวัดและ
ประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและ
สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล  การให้ข้อมูลป้อนกลับที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัินาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัิ นาผู้เรียนอย่าง
เหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ ในการพัินาตนเองในการเป็นครูท่ีดี มีความ
รอบรู้ และทันสมัยตอ่ความเปลี่ยนแปลง 
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รายละเอียดมาตรฐานวิชาชีพครู รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต ค าอธิบายรายวิชา 
5) พัินาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ข.การจัดการเรียนรู้ 
1) พัินาหลักสูตรสถานศึกษา การ
จัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
5)วิจัย สรา้งนวัตกรรมและประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อการ

เรียนรู้ของผู้เรียน 

ค.ความสัมพันธ์ของผู้ปกครองและชุมชน 
1) ศึกษา เขา้ถึงบริบทของชุมชน และ
สามารถอยู่รว่มกันบนพื้นฐานความ
แตกต่างทางวัินธรรม 
 

EMR301 การวิจัยและพัินา
นวัตกรรมการเรียนรู ้

3(2-2-5) วิจัย แกป้ัญหาเพือ่พัินาผู้เรียน สรา้งนวัตกรรมเพื่อ
พัินาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของ
สาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน 
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและความต้องการในการพัินาของผู้เรียนในชั้นเรียน 
ออกแบบการวิจยัโดยประยุกต์ใช้หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี
ทางการวิจยั จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหา
คุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
สร้างนวัตกรรมในการวิจยัเพื่อแก้ปัญหาและพัินาผู้เรียน 
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพื่อให้สามารถน า
ผลการวิจยัไปใช้ในการพัินาการจัดการเรียนรู้ และพัินา
ผู้เรียน และใช้การสะทอ้นคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัินา
ตนเองในการเป็นครูท่ีดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 

มาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ 
5) การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา 
 

มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
ก.การปฏบิัติหน้าที่คร ู
5) พัินาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

EED103 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) วิเคราะห์วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ และเทคนิค
วิธีการใช้ภาษาไทย และฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง  เพื่อการสื่อ
ความหมายในการเรียนการสอนและการสื่อสาร 
สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัินาตนให้รอบรู้ ทันสมัย และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงส าหรับ ฝึกการใช้ภาษาและ
วัินธรรม เพื่ อการอยู่ ร่ วมกันอย่ างสันติ และ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อพัินา
ผู้เรียน 

มาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ 
3) เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร ศาสตร์
การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู ้
5) การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา 
 

มาตรฐานการปฏบิัติตน 
1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 
2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
3) จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
4) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชพี 
5) จรรยาบรรณต่อสังคม 
 

EET201 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการ
เรียนรู ้

3(2-2-5) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัินาผู้เรียนให้มี
ปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อให้สามารถเลือก 
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การ
สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัินาตนเองในการเป็นครูที่
ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
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รายละเอียดมาตรฐานวิชาชีพครู รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต ค าอธิบายรายวิชา 
มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
ก.การปฏบิัติหน้าที่คร ู
3) ส่งเสริมการเรยีนรู้ เอาใจใส่ และ
ยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล 
4) สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่
เรียนรู้และผู้สร้างนวัตกรรม 
5) พัินาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ข.การจัดการเรียนรู้ 
1) พัินาหลักสูตรสถานศึกษา การ
จัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
2) บูรณาการความรูแ้ละศาสตร์การสอน
ในการวางแผนและจัดการเรียนรู้ที่
สามารถพัินาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด
และมีความเป็นนวัตกร 
5) วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ 
6) การออกแบบ และการด าเนินการ
เกี่ยวกบังานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
ก.การปฏบิัติหน้าที่คร ู
5) พัินาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

ข.การจัดการเรียนรู้ ทั้ง 6 ข้อ 

EFA201 การบริหารการศึกษา
และการประกัน
คุณภาพการศึกษา  

3(2-2-5) บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ใน
การท าความเข้าใจบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนแต่ละ
ระดับการศึกษาและประเภทการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม
การด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา 
ฝึกปฏิบัติด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษา
และการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัินา
ตนเอง ในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 

มาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ 
2) จิตวิทยาพัินาการ จิตวิทยา
การศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษาใน
การวิเคราะหแ์ละพัินาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ  
3) เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร ศาสตร์
การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู ้

ECI101 การพัินาหลักสูตร 3(2-2-5) ออกแบบและพัินาหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขา
วิชาเอกท่ีสอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและ
ชุมชน  น าหลักสูตรไปใช้ และประเมิน
หลักสูตร โดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีการพัินาหลักสูตร พ้ืนฐานทาง
ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัินธรรม 
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5) การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา 
 

มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
ก.การปฏบิัติหน้าที่คร ู
5) พัินาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ข.การจัดการเรียนรู้ 
1) พัินาหลักสูตรสถานศึกษา การ
จัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
ค.ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
3)ศึกษา เข้าถึงบริบทของชุมชน และ
สามารถอยู่รว่มกันบนพื้นฐานความ
แตกต่างทางวัินธรรม 
4) ส่งเสริม อนุรักษ์วัินธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

และเทคโนโลยี  หลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมิน
หลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัินา
หลักสูตร  เพื่อให้มีทักษะในการสร้าง การใช้ 
และการประเมินหลักสูตร ใช้การสะท้อนคิด
เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัินาตนเองใน
การเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย                 
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

มาตรฐานการปฏบิัติตน 
2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
 

มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
ก.การปฏบิัติหน้าที่คร ู
1) มุ่งมั่นพัินาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณ                
ความเป็นคร ู
2) ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง 
5) พัินาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

EED402 ครุนิพนธ์ 1(0-2-1) ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
มุ่งมั่นพัินาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณ ความเป็นครู 
เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธา
ของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์  องค์ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณความ
เป็ น ค รู  ก ฎ ห ม าย ส าห รั บ ค รู  ส ภ าพ ก า รณ์              
การพัินาวิชาชีพครู  บูรณาการการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การ
สะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัินาตนเอง
ในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

มาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ 
ประสบการณ์วิชาชีพ 
(ผ่านการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาตามหลักสูตรปรญิญา
ทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
หนึ่งปีและผา่นเกณฑ์การประเมิน

EED105 ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ 1 

1(0-3-0) สรุปคุณลักษณะของตนเองและครทูี่แสดงออกถงึความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ 
รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจ าชั้นในสถานศกึษา  เข้าใจ
บริบทชุมชน รว่มมอืกับผู้ปกครองในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเพือ่ใช้
ในการพัิ นา ดูแล ชว่ยเหลือผูเ้รียนให้มีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ 
รวมทั้งรายงานผลการพัินาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบใน
รูปแบบของการศกึษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้
ความรูท้างจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจทิัล  การพัินาหลักสตูรเพือ่
พัินาผู้เรียนตามศกัยภาพ สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการ
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ปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการคุรสุภาก าหนด)  

พัินาวิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศกึษา ผ่านกระบวนการ
สังเกตและวเิคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา สังเคราะห์องค์ความรูแ้ละ
น าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) 
เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู ้(PLC)  เพื่อน าไปใช้ในการพัิ นาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทนัตอ่การเปลี่ยนแปลง 

EED204 ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ 2 

2(0-6-0) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยง
โดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์
ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การ
ด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้อง
กับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการ
เรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัินา ดูแล ช่วยเหลือ
ผู้ เรียน ให้มี คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ วิเคราะห์และ
น าเสนอแนวทางในการพัินาตนเองให้มีความเป็นครูมือ
อาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพ
ครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับ 
การส่งเสริม อนุรักษ์วัินธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่นและน า
ผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ 
(AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัินาตนเอง
ให้มีความรอบรู้ ทันสมยัและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

EED305 ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ 3 
 

3(0-9-0) ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
มีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบ
การจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้น
สูงโดยประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัินาและ
มุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อน
ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ  โครงการที่ เกี่ ยวข้องกับการส่ งเสริม  อนุ รักษ์
วัินธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล
และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่ง                     
การเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัินาตนเองให้มีความ
รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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EED401 ปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ 4 
 
 
 

6(240) ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งที่ดีมี
คุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบ
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวน
การคิดขั้นสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบ
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้า
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้าง
เครือข่ายความร่วมมอืกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัินา
และแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ด้วย
กระบวนการวจิัยที่ถกูต้องตามระเบียบวธิีวิจยั สะทอ้นผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชพี 
โครงการที่เกี่ยวขอ้งกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัินธรรม และ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและ               
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัินาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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ภาคผนวก 5 
วิเคราะห์สาระความรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF)  

เพื่อก าหนดรายวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 
และวิเคราะห์ความสอดคล้องของรายวิชากับสมรรถนะ 
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 ตารางวิเคราะห์สาระความรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2561 เพื่อก าหนดสาระความรู้ 
๑. กลุ่มวิชาที่ 1 ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด ปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาเพ่ือพัินาเด็กเล็ก การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัินาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การวิจัยและพัินานวัตกรรม รวมทั้งสื่อเทคโนโลยีและการวัดประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย โภชนาการและการจัด
โภชนาการส าหรับเด็ก ความร่วมมือกับครอบครัว ชุมชนและผู้ปกครอง เพ่ือให้ผู้เรียนมีพัินาการรอบด้านและสมดุล สนใจเรียนรู้และก ากับตัว เองให้ท าสิ่งต่างๆ ที่
เหมาะสมตามช่วงวัยได้ส าเร็จ 

 ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
(1.) ปรัชญา ทฤษฎี หลักการการศึกษาปฐมวัย  
(2.) จิตวิทยาเด็กปฐมวัย จิตวิทยาพัินาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย 
(3.) การพัินาหลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้เพื่อพัินาเด็กเล็ก 
(4.) การพัินาความคิดส าหรับเด็กปฐมวัย 
(5.) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัินาร่างกาย อารมณ์และสังคม การจัดระบบนิเวศน์ของการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
(6.) โภชนาการและการจัดโภชนาการส าหรับเด็ก 
(7.) การจัดการศึกษาส าหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ การศึกษาพิเศษส าหรับเด็กปฐมวัย 
(8.) เทคโนโลยีและการวัดและประเมินผลส าหรับเด็กปฐมวัย  และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
(9.) งานวิจัยและนวัตกรรมทางเพ่ือพัินาเด็กปฐมวัย  
(10.)  ความร่วมมือกับครอบครัว ชุมชน และสังคมในการพัินาเด็กปฐมวัย  
(11.) การบริหาร การนิเทศและการประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษาปฐมวัย        
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2561 (TQF) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

รายวิชากลุ่มวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 

 กลุ่มวิชาเอก 

ผู้เรยีนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด ปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาเพื่อพัินาเด็กเล็ก (ปรัชญา ทฤษฎี 

หลักการการศึกษาปฐมวัย /จิตวิทยาเด็กปฐมวยั จิตวิทยาพัินาการ จิตวิทยาการเรียนรูเ้ด็กปฐมวยั) ปรัชญา ทฤษฎี หลักการการศึกษาปฐมวัย ปรัชญา ทฤษฎี หลักการการศึกษาปฐมวัย ปรัชญา ทฤษฎี หลักการการศึกษาปฐมวัย) 

EEC101 สมองกับการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย     3(2-2-5) 
EEC102 การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
EEC103 บุคลิกภาพครูปฐมวัยในศตวรรษที ่21    3(2-2-5) 
EEC304 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับครูปฐมวยั 3(2-2-5) 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพือ่พัินาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปญัญา 

(การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพือ่พัินาร่างกาย อารมณ์และสังคม การจัดระบบนิเวศน์ของการ

เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย) 

EEC104 การพัินาสุขภาวะและความปลอดภัยส าหรับเด็กปฐมวยั 3(2-2-5) 
EEC201 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
EEC204 การจัดกิจกรรมทักษะความฉลาดทางอารมณ์และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
 EEC205 การจัดกิจกรรมทางศลิปะระดับการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 
 EEC302 ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
 EEC106 วรรณกรรมและนิทานส าหรับเด็กปฐมวัย      3(2-2-5) 
 EEC303 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการการศึกษาปฐมวัย 

ส าหรับเด็กอายตุ่ ากว่า 3 ปี    
3(2-2-5) 

 EEC305 การจัดกิจกรรมการเล่นเพื่อการเรยีนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย   3(2-2-5) 
 EEC306 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการการศึกษาปฐมวัยส าหรับ

เด็กอายุ 3-6 ปี       
3(2-2-5) 

 EEC307 การจัดสภาพแวดล้อมและการจัดการชั้นเรียนส าหรบัเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
 EEC202 การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 

การวิจัยและพัินานวัตกรรม รวมทั้งสื่อเทคโนโลยีและการวดัประเมินผลเพื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็ก EEC203 การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
EEC105 สื่อและของเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย        3(2-2-5) 
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2561 (TQF) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

รายวิชากลุ่มวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 

ปฐมวัย (เทคโนโลยีและการวดัและประเมินผลส าหรับเด็กปฐมวัย  และเทคโนโลยีดิจิทลัในการจัด

การศึกษาปฐมวัย) 

 

EEC404 การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัินานวัตกรรม    3(2-2-5) 
 EEC401 

การจัดกจิกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
3(2-2-5) 

โภชนาการและการจัดโภชนาการส าหรับเด็กความร่วมมือกับครอบครัว ชุมชนและผู้ปกครอง เพื่อให้
ผู้เรยีนมีพัินาการรอบด้านและสมดุลสนใจเรยีนรู้และก ากับตัวเองให้ท าสิ่งต่างๆ (ความร่วมมือกับ
ครอบครัว ชุมชน และสังคมในการพัินาเด็กปฐมวยั/งานวิจัยและนวัตกรรมทางเพื่อพัินาเด็กปฐมวัย/
การบริหาร การนิเทศและการประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษาปฐมวัย) 
 

EEC301 การช่วยเหลือเด็กปฐมวัยทีม่ีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 3(2-2-5) 
EEC402 การจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 3(2-2-5) 
EEC206 การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชมุชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 
EEC403 

สัมมนาปญัหาและแนวโนม้ในการพัินาการศึกษาปฐมวัยในอนาคต   
3(2-2-5) 
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ตารางสรุปความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับสมรรถนะ สาขาการศึกษาปฐมวัย 
 

 
รายวิชา 

หน่วย
กิต 

ชั้นป ี
สมรรถนะหลักที ่๑ สมรรถนะหลักที ่๒ สมรรถนะหลักที ่๓ สมรรถนะหลักที ่๔ สมรรถนะหลักที ่๕ สมรรถนะหลักที ่๖ 
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 6.1 6.2 6.3 

สมองกับการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย  
3 1/1 

 
       

 
     

การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการ
เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย   

3 1/1 
 
   

  
  

 
 

 
   

บุคลิกภาพครูปฐมวยัในศตวรรษที่ 21    3 1/1              
การพัินาสุขภาวะและความปลอดภัย
ส าหรับเด็กปฐมวัย   

3 1/2   
 

  
  

 
 

 
   

สื่อและของเล่นส าหรับเด็กปฐมวยั   
3 1/2 

 
   

  
  

 
 

 
   

วรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย   
 

3 1/2 
 
   

  
  

 
 

 
   

การจัดกิจกรรมพัินาความพร้อม
ทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวยั   

3 2/1 
 
   

  
  

 
 

 
   

การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด
ส าหรับเด็กปฐมวัย   
 

3 2/1 
 
   

 
 

 
   

 
  

 
    

การจัดกิจกรรมทางภาษาและการ
สื่อสารส าหรับเด็กปฐมวยั   

3 2/2 
 
  

 
  

  
 

 
 

   

การจัดกิจกรรมความฉลาดทาง
อารมณ์และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย   

3 2/2 
 
   

  
  

 
 

 
   

การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับ
การศึกษาปฐมวัย   

3 2/2 
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รายวิชา 

หน่วย
กิต 

ชั้นป ี
สมรรถนะหลักที ่๑ สมรรถนะหลักที ่๒ สมรรถนะหลักที ่๓ สมรรถนะหลักที ่๔ สมรรถนะหลักที ่๕ สมรรถนะหลักที ่๖ 
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 6.1 6.2 6.3 

การมีส่วนร่วมของครอบครัวและ
ชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวยั   

3  2/2  
   

  
  

 
 

 
   

การช่วยเหลือพัินาเด็กปฐมวัยที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ   

3 3/1 
 
   

  
  

 
 

 
   

ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวส าหรับ
เด็กปฐมวัย   

3 3/1 
 
   

  
  

 
 

 
   

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ
บูรณาการส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี   

3 3/1   
 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

   

การจัดกิจกรรมการเล่นเพื่อการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย   
 

3 3/2 
 
   

  

  

 
 

 

   

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ
บูรณาการการศึกษาปฐมวยัส าหรับ
เด็กอาย ุ3-6 ปี   

3 

 
 3/2   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
    

การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย   

3 4/2 
 
   

  
  

 
 

 
   

การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ส าหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ   

3 4/2 
 
 

  
  

  
 

 
 

   

สัมมนาปัญหาและแนวโน้มในการ
พัินาการศึกษาปฐมวยัในอนาคต   

3 4/2 
 
   

  
  

 
 

 
   

การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัินา
นวัตกรรม    

3 4/2 
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สมรรถนะนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะย่อย  
สมรรถนะที่ 1  
สามารถดูแล /พัฒนาการ
เรียนรู้ ส าหรับเด็กปฐมวัย              
โดยใช้การท างานของสมอง
เป็นฐาน 

1.1. สามารถดูแลและส่งเสริมสุขภาวะในด้านสุขภาพ 
ความปลอดภัย โภชนาการ และสมรรถภาพทาง
ร่างกายและจิตใจส าหรับเด็กปฐมวัยได้ 

1.2 สามารถดูแลและส่งเสรมิพัินาการและการเรียนรู้   
ส าหรับเด็กปฐมวยัไดต้ามช่วงวัย 

 

1.1.1 สามารถดูแลและความปลอดภัย ของเด็กปฐมวัยได้ทั้งในร่ม และกลางแจ้ง    
1.1.2 สามารถดูแลและพัินาสุขภาพอนามัย สุขนสิัยที่ดีให้แก่เด็ก ปฐมวัยในถานศึกษาได้ 
1.1.3 สามารถในการเฝ้าระวังและมีแนวทางในป้องกันโรคที่พบบ่อยในเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาได้ 
1.1.4 สามารถให้บริการ สารอาหารที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามหลักโภชนาการ 
1.1.5 สามารถดูแลและพัินาสุขภาพจิตส าหรับเด็กปฐมวยัและสามารถจัดการความเครยีดในที่ท างานส าหรับตนเองได้ 
1.1.6 สามารถพัินาสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กปฐมวยัได้  
1.1.7 สามารถปกป้องสิทธิเด็กไดต้ามกฎหมายคุม้ครองเด็ก 
1.2.1 สามารถส่งเสรมิพัินาการของเด็กปฐมวัยแบบองค์รวมได้อยา่งเหมาะสมตามช่วงวัย 
1.2.2 สามารถช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษร่วมกับแพทย์เฉพาะทางและผูป้กครองในเบื้องต้นได้ 
1.2.3 สามารถพัินาคุณลักษณะะด้านคณุธรรม จริยธรรม จิตใจทีด่ีงาม และการเป็นพลเมืองดี ส าหรับเด็กปฐมวัย  

สมรรถนะที่ 2                                       
สามารถวางแผน ออกแบบ                          
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

2.1  ออกแบบการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ ตาม
หลักการการเรยีนรู้ของสมอง สอดคล้องกับ
หลักการการจัดการศึกษาปฐมวยั  

2.2  สามารถสร้างสื่ออย่างสร้างสรรคส์ าหรับการจัดการ
การเรยีนรู้ ตามหลักการการเรียนรู้ของสมอง 
สอดคล้องกับหลักการการจัดการศึกษาปฐมวัย  

2.3  สามารถออกแบบการวัดผล ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัินาผูเ้รียนระดับปฐมวัยด้วยวิธีการที่
หลากหลาย  

2.1.1 สามารถออกแบบความรู้และทักษะในการเรยีนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้สมองเป็นฐานได้อย่างรอบด้าน 
2.1.2 ออกแบบการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยใช้หลักการท างานของสมอง ท่ีสอดคล้องกับหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย

และระบบประกันคุณภาพส าหรับเด็กปฐมวัย 
2.1.3 ออกแบบการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มคีวามต้องการจ าเป็นพิเศษ 
2.1.4 ออกแบบการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กกลุม่เป้าหมายเฉพาะ 
2.4.1 มีความคดิรวบยอดเรื่องการสืบค้นเชิงลึกเพื่อพัินาสื่อเชิงสร้างสรรค ์
2.4.2 วิเคราะห์ออกแบบและผลิตสื่อท ามืออย่างสรา้งสรรค์ส าหรับการจัดการประสบการณเ์รียนรู้ในระดับปฐมวัย 
2.4.3 วิเคราะห์ออกแบบและผลิตสื่อเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรคส์ าหรับการจดัการประสบการณ์เรยีนรูใ้นระดับปฐมวยั 
2.4.4 สามารถสืบค้น ประเมินความเหมาะสมและคัดเลือกสื่อส าหรบัการจัดการเรยีนรู้ในระดับปฐมวยั 
2.5.1 มีความคดิรวบยอดเรื่องการวัดผล ประเมินผลตามแนวคิดของ Bloom 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะย่อย  
2.5.2. สามารถออกแบบเครื่องมือวัดผล ประเมินผลตามแนวคิดของ Bloom ได ้
2.5.3 สามารถใช้ผลการประเมินในการสะท้อนกลับเพื่อการพัินาผูเ้รียนระดับปฐมวัยด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง 

สมรรถนะที่ 3 
สามารถบริหารจัดการชั้นเรียน
ได้เหมาะสมกับช่วงวัย 

3.1 สร้างและออกแบบบรรยากาศในช้ันเรียนด้าน
กายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ส าหรบัเด็กปฐมวัยได้ 
ตามหลักการท างานของสมอง 

3.2 สร้างและออกแบบบรรยากาศในช้ันเรียนด้าน            
จิตภาพท่ีเอื้อต่อการเรยีนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย            
ตามหลักการท างานของสมอง 

3.1.1 ออกแบบศูนย์การเรียนรู้ และตกแต่งห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรยีนรู้ ตามหลักการท างานของสมอง 
3.1.2 การจัดสัดส่วนการใช้พื้นที่ภายในห้องเรียนได้เหมาะสมตาตามหลักการการจัดการศึกษาปฐมวยั  
 
3.2.1 สร้างบรรยากาศแห่งการเรยีนรู้ ปลอดภัย สนุก ตื่นเต้น และน่าค้นความรู้ ในช้ันเรียนอยู่ตลอดเวลา  
3.2.2 ใช้การสื่อสารเชิงบวกและการแก้ปัญหาแบบสันติวิธี ระหว่าง เพื่อนกับเพื่อน ครูกับนักเรียน ตามหลักการท างานของ

สมอง 
สมรรถนะที่ 4 
สามารถใช้วิจัยเป็นฐานในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

4.1 สามารถประยุกต์ใช้ผลงานวิจยัในการแก้ปัญหา 
ช่วยเหลือ ส่งเสริม ออกแบบ ปรับปรุง กิจกรรม
เพื่อพัินาการจัดการเรยีนรูส้ าหรบัเด็กปฐมวัย 

4.2 สามารถออกแบบวิจัยในช้ันเรยีนระดับปฐมวัย 

4.1.1 สามารถสืบค้นข้อมูลในงานวิจัยได้อย่างหลากหลาย 
4.1.2 สามารถน าผลงานวิจัยมาแก้ปัญหา ปรับปรุง พัินาการจัดการเรยีนรู้ในระดับปฐมวยั 
4.2.1 สามารถออกแบบการจดัประสบการณ์โดยใช้วิจัยเป็นฐานเพื่อพัินาเด็กปฐมวัยในช้ันเรยีนได้อยา่งต่อเนื่อง   
4.2.2 สามารถน าผลการปะเมินนกัเรียนมาออกแบบการจัดประสบการณโ์ดยใช้วิจัยเป็นเป็นฐานเพื่อพัินานักเรียนแบบกลุ่ม

หรือแบบรายบคุคล ได้อย่างประสทิธิภาพและทันสมัย 
สมรรถนะที่ 5 
สามารถท างานร่วมกับ 
ครอบครัว ชุมชน และท้องถิน่ 

5.1 ออกแบบกิจกรรม/ขั้นตอนการท างานระหว่าง
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น
เพื่อพัินาเด็กปฐมวัย  ตามหลักการการเรียนรู้ของ
สมอง สอดคล้องกับหลักการการจดัการศึกษา
ปฐมวัย  

5.1.1 มีความคิดรวบยอดเรื่องการสร้างปฏสิัมพันธ์เชิงบวกและการแก้ปัญหาแบบสันติวิธีในการพัินาเด็กปฐมวัยร่วมกับ
ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น ตามหลักการการเรยีนรู้ของสมอง สอดคล้องกับหลักการการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

5.1.2 สามารถท างานร่วมกับครอบครัวและชุมชนในด้านแก้ปญัหาผู้เรยีน และปกป้องสิทธิเด็กเด็กได้ 
5.1.3 สามารถออกแบบการใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดประสบการณ์เรยีนรูส้ าหรับเด็กปฐมวยั 

สมรรถนะที่ 6 
การสะท้อนคิดผลการ
ปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง 

6.1. สามารถน าผลการปฏิบตัิกิจกรรมมาสะท้อนคิดใน
การพัินาตนเองให้เป็นผู้มีความรูท้ี่ทันสมัยและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

6.2 สามารถน าผลการปฏิบตัิกิจกรรมมาสะท้อนคิดใน

6.1.1 พัินาองค์ความรู้ใหม:่ รักที่จะเรยีนรู้สิ่งใหม่ มองไกล เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีครูปฐมวัย มีจติส านึกท่ีดีในการส่งเสริมเด็ก
ในปัจจุบันเพื่อใช้ชีวิตที่ดีในอนาคต  

6.2.1 พัินาความช านาญในงาน: ความประณีตในงาน ปรารถนาในงานท่ีดี มีคุณภาพ ตรงตามหลักวิชาการ และทันสมัย 
6.3.1 พัินาเจตคติในวิชาชีพ: รักเด็ก ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล พร้อมให้การส่งเสรมิดูแลเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะย่อย  
การพัินางานให้ดีขึ้น 

6.3 สามารถน าผลการสะท้อนคิดมาพัินาเจตนคติที่ดี
ต่อวิชาชีพ 

มีความรับผิดชอบต่อวิถีชีวิตเด็กในปัจจุบันท่ีจะส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของเด็กในอนาคต และอนาคตของประเทศ 

ภูมิใจในวิชาชีพ  

รวม ๖ สมรรถนะหลกั รวม ๑๖ สมรรถนะรอง    วิชาเอกบังคับ 14 รายวิชา จ านวน  42 หน่วยกิต 
   วิชาเอกเลือก    6 รายวิชา จ านวน  18 หน่วยกิต 
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ตารางแสดงความสามารถโดยรวมของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 4 ปี) 
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะ และรายวิชาในแต่ละชั้นปี   

 
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

 ชั้นปีที่ 1 
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 2 
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 3 
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 4 
ครูพี่เลี้ยงเดก็ (Mentor) 

 
สามารถดแูลและพัินาเดก็ปฐมวัยได้อย่างเป็นองค์รวม
สอดคล้องกับการเรียนรูข้องสมอง 

ผู้ช่วยสอน (Teacher Assistant) 
 

สามารถจัดประสบการณ์แบบบูรณาการส าหรับเด็กปฐมวัยอายุ
ต่ ากว่า 3 ปีที่สอดคลอ้งกับการเรียนรู้ของสมอง 

ผู้สอนร่วม (Co-teacher) 
 

สามารถจัดประสบการณ์แบบบูรณาการส าหรับเด็กปฐมวัย
อายุ 3-6 ปีที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมอง 

ครูมืออาชีพ (Teacher) 
 

สามารถตอ่ยอดองค์ความรู้ในศาสตรก์ารศกึษาปฐมวัยเชิง
อนาคตได ้

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะย่อย สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะย่อย สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะย่อย สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะย่อย 

สมรรถนะที่ 1 
สามารถดูแล /
พัินาการเรียนรู้
ส าหรับ                       
เด็กปฐมวัยโดยใช้การ
ท างานของสมองเป็น
ฐาน 

 

1.1 รู้และเข้าใจ
พฤติกรรมและ
ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
ของเด็กปฐมวัย
อายุต่ ากว่า 8 ปี 
1.2 วางแผน 
แก้ไข และ
ช่วยเหลือเด็ก
ปฐมวัยอายุต่ า
กว่า 8 ปีที่มี
ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
โดยใช้หลักการ
ท างานของ
สมองเป็นฐาน 
ในเบื้องต้น 

1.1.1 สามารถ
อธิบาย/วิเคราะห์
หลักการท างานของ
สมองที่ส่งผลต่อการ
แสดงพฤติกรรมที่
แตกต่างกันของเด็ก
ปฐมวัยอายุต่ ากว่า 
8 ปี ได้ตามช่วงวัย 
1 1.2 ประยุกต์ใช้
ความรู้ที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในการ
วางแผน แก้ไข และ
ช่วยเหลือเด็ก
ปฐมวัยที่มีความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคลโดยใช้
หลักการท างานของ

สมรรถนะที่ 1 
สามารถดูแล /
พัินาการเรียนรู้
ส าหรับ                       
เด็กปฐมวัยโดยใช้
การท างานของ
สมองเป็นฐาน 

1.1 ประยุกต์ใช้
องค์ความรู้
หลักการท างาน
ของสมองในการ
ออกแบบกิจกรรม
การช่วยเหลือเด็ก
ที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ
ส าหรับเด็กปฐมวัย
อายุต่ ากว่า 8 ปี 
ร่วมกับผู้ปกครอง 
ผู้เชี่ยวชาญและ
แพทย์เฉพาะทาง 
  

1.1.1 อธิบาย/
วิเคราะห์หลักการ
ท างานของสมองกับ
การช่วยเหลือเด็ก
ปฐมวัยที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ  
1.1.2 น าความรู้ที่ได้
จากการวิเคราะห์มาใช้
ในการออกแบบ
กิจกรรมการช่วยเหลือ
เด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษส าหรับ
เด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 
8 ปี ร่วมกับผู้ปกครอง 
ผู้เชี่ยวชาญและแพทย์
เฉพาะทาง ถูกต้อง
ตามหลักการท างาน

สมรรถนะที่ 1 
สามารถดูแล /
พัินาการเรียนรู้
ส าหรับ                       
เด็กปฐมวัยโดยใช้
การท างานของ
สมองเป็นฐาน 

1.1 ประยุกต์ใช้
ความรู้หลักการ
ท างานของสมอง 
มาใช้ในการ 
ออกแบบกิจกรรม
การเรียนปนเล่น
เพื่อพัินาการ
เรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยอายุต่ ากว่า 
8 ปีตามแนวคิด
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ที่สอดคล้องกับ
บริบท สังคม 
ชุมชน และ
ท้องถ่ิน 

1.1.1 อธิบาย
ความสัมพันธ์ของ
หลักการท างานของ
สมองกับการ
แสดงออกของ
พฤติกรรมทางเล่นที่
แตกต่างกันของเด็ก
ปฐมวัยที่อายุต่ ากว่า 
8 ปี  
2.1.2 สามารถน า
ความรู้ที่ได้จากการ
วิเคราะห์มาใช้ใน
การออกแบบการจัด
กิจกรรมกิจกรรม
การเล่นเพื่อ
พัินาการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญา

สมรรถนะที่ 1 
สามารถดูแล /
พัินาการเรียนรู้
ส าหรับ                       
เด็กปฐมวัยโดยใช้
การท างานของ
สมองเป็นฐาน 
 

1.1 ออกแบบการ
จัดกิจกรรม
สัมมนาตาม
หัวข้อที่เลือกตาม 
สอดคล้องกับ
แนวโน้ม
การศึกษาปฐมวัย
ในอนาคตและ   
วิธีการการเตรียม
เด็กปฐมวัยสู่โลก
อนาคต  

1.1.1 อธิบายเกี่ยวกับ
การศึกษาปฐมวัยใน
อดีต สภาพปัจจุบัน 
ปัญหาและแนวโน้มที่
จะเกิดข้ึนต่อไป 
1.1.2. วิเคราะห์
คุณสมบัติเด็กปฐมวัย
ในโลกอนาคต 
 1.1.3 เลือกหัวข้อ
สัมมนาแนวโน้มใน
การจัดการจัด
การศึกษาในโลก
อนาคตและทุนชีวิต
ส าหรับเด็กปฐมวัยใน
การใช้ชีวิตในโลก
อนาคต 
1.1.4 ออกแบบการ
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สมองเป็นฐาน ของสมอง 
1.1.3 มีคุณธรรมใน
การดูแลเด็กที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ  
 

เศรษฐกิจพอเพียง
ส าหรับเด็กปฐมวัย
ได้ตามช่วงวัย  

สร้างทุนมนุษย์ใน
ระดับปฐมวัยเพื่อใช้
ชีวิตในโลกอนาคต
ตาม หัวข้อสัมมนาที่
เลือก  

สมรรถนะที่ 1 
สามารถดูแล /
พัินาการเรียนรู้
ส าหรับ                       
เด็กปฐมวัยโดยใช้การ
ท างานของสมองเป็น
ฐาน 
 

1.1 ออกแบบ
การจัดกิจกรรม
การอบรมเลี้ยง
ดูเด็กปฐมวัย
อย่างรอบด้าน
ตามหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง โดย
ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วม ให้ถูกต้อง 
ตรงหลักการ
เรียนรู้ของสมอง
สอดคล้องกับ
พัินาการ  
และความ
แตกต่าง
ระหว่างบุคคล  
ภายใต้บริบท 
สังคม ชุมชน 
ท้องถ่ิน  

1.1.1 อธิบาย/
วิเคราะห์ 
ความสัมพันธ์ของ
หลักการท างานและ
การเรียนรู้ของสมอง
กับการอบรมเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัยอายุต่ า 8 
ปี อย่างรอบด้าน
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง โดย
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 
ให้สอดคล้องกับ
พัินาการ และ 
ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  
ภายใต้บริบท สังคม 
ชุมชน ท้องถ่ิน  
1.1.3 น าผลการ
วิเคราะห์มาใช้ใน
การออกแบบ
กิจกรรมการอบรม
เลี้ยงดูอย่างรอบด้าน
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง โดย
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 
ให้สอดคล้องกับ
พัินาการ และ

สมรรถนะที่ 1 
สามารถดูแล /
พัินาการเรียนรู้
ส าหรับ                       
เด็กปฐมวัยโดยใช้
การท างานของ
สมองเป็นฐาน 
 

1.1 ประยุกต์ใช้
องค์ความรู้
หลักการท างาน
ของสมองในการ
ออกแบบกิจกรรม
ศิลปะ ที่
สอดคล้องกับ
พัินาการและ
ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล                
ส าหรับเด็กปฐมวัย
อายุต่ ากว่า 8 ปี  
 

1.1.1 อธิบาย/
วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของหลักการท างาน
ของสมองกับการ
พัินากล้ามเนื้อมัด
เล็ก  ความคิด
สร้างสรรค์และภาการ
สื่อสารโดยใช้กิจกรรม
ศิลปะส าหรับเด็ก
ปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 
ปี  
1.1.2 น ามาผลการ
วิเคราะห์มาใช้ในการ
ออกแบบเพื่อพัินา
กิจกรรมศิลปะถูกต้อง
ตามหลักการท างาน
ของสมอง ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 
ปี  

สมรรถนะที่ 1 
สามารถดูแล /
พัินาการเรียนรู้
ส าหรับ                       
เด็กปฐมวัยโดยใช้
การท างานของ
สมองเป็นฐาน 
 

1.1 ประยุกต์ใช้
องค์ความรู้
หลักการท างาน
ของสมองในการ
ออกแบบกิจกรรม
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวัย
อายุต่ ากว่า 8 ปี  
 

1.1.1 อธิบาย/
วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของ
หลักการท างานของ
สมองกับการ
กิจกรรม
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ส าหรับ
เด็กปฐมวัยอายุต่ า
กว่า 8 ปี  
1.1.2 น ามาผลการ
วิเคราะห์มาใช้ใน
การออกแบบ
กิจกรรม
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ที่
ถูกต้องตามหลักการ
ท างานของสมอง 
ส าหรับเด็กปฐมวัย
อายุต่ ากว่า 8 ปี  

สมรรถนะที่ 1 
สามารถดูแล /
พัินาการเรียนรู้
ส าหรับ                       
เด็กปฐมวัยโดยใช้
การท างานของ
สมองเป็นฐาน 
 

1.1 ออกแบบ
นวัตกรรมและต่อ
ยอดองค์ความรู้
จากงานวิจัยมร
ชั้นเรียน ส าหรับ
เด็กปฐมวัยอายุ
ต่ ากว่า 8 ปี โดย
ใช้การท างานของ
สมองเป็นฐาน 

1.1.1 อธิบายเกี่ยวกับ
แนวคิด และทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการต่อ
ยอดองค์ความรู้และ
การพัินานวัตกรรม
จากงานวิจัยชั้นเรียน 
1.1.2. วิเคราะห์/   
ออกแบบการต่อ ยอด
องค์ความรู้และการ
พัินานวัตกรรมจาก
งานวิจัยชั้นเรียน   ที
ถูกต้องตามหลักการ
เรียนรู้ของสมองและ
บริบทงานวิจัย  
 



มคอ.2 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 207 
 

ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  
ภายใต้บริบท สังคม 
ชุมชน ท้องถ่ิน 

สมรรถนะที่ 1 
สามารถดูแล /
พัินาการเรียนรู้
ส าหรับ                       
เด็กปฐมวัยโดยใช้การ
ท างานของสมองเป็น
ฐาน 
 

1.1 ประยุกต์ใช้
ความรู้หลักการ
ท างานของ
สมอง ในการ
ออกแบบ
กิจกรรม/สื่อ
การสอนในการ
สร้างภาษาแม่ 
ภาษาที่สอง ฟัง 
พูด อ่าน เขียน 
และการสื่อสาร
ตามบริบท 
สังคม 
วัินธรรม และ
ความต่าง
ระหว่างบุคคล
โดยท างาน
ร่วมกับ 

1.1.1 อธิบาย
ความสัมพันธ์ของ
หลักการท างานของ
สมองกับการ
แสดงออกของ
พฤติกรรมทางภาษา
ที่แตกต่างกันของ
เด็กปฐมวัยที่อายุต่ า
กว่า 8 ปี  
2.1.2 สามารถ
ออกแบบโปรแกรม
การจัดกิจกรรม
กิจกรรมการพัินา
ภาษาและการ
สื่อสาร อย่างมี
ความหมายแบบ
หลากหลายมิติ 
ครอบคลุม การฟัง 
พูด อ่าน การวาด 
และการเขียน
เบื้องต้นตาม
หลักการท างานของ
สมองส าหรับเด็ก
ปฐมวัยได้ตามช่วง
วัย  

สมรรถนะที่ 1 
สามารถดูแล /
พัินาการเรียนรู้
ส าหรับ                       
เด็กปฐมวัยโดยใช้
การท างานของ
สมองเป็นฐาน 
 

1.1 ประยุกต์ใช้
องค์ความรู้
หลักการท างาน
ของสมองในการ
ออกแบบ
วรรณกรรม
ส าหรับเด็กปฐมวัย
อายุต่ ากว่า 8 ปี  
 

1.1.1 อธิบาย/
วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของหลักการท างาน
ของสมองกับการ
พัินาวรรณกรรม
ส าหรับเด็กปฐมวัยอายุ
ต่ ากว่า 8 ปี  
1.1.2 น ามาผลการ
วิเคราะห์มาใช้ในการ
ออกแบบเพื่อพัินา
วรรณกรรมปฐมวัย
อายุต่ ากว่า 8 ปี  

สมรรถนะที่ 1 
สามารถดูแล /
พัินาการเรียนรู้
ส าหรับ                       
เด็กปฐมวัยโดยใช้
การท างานของ
สมองเป็นฐาน 
 

1.1 วิเคราะห์ / 
ประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ในการ
ออกแบบการจัด
กิจกรรมการดูแล 
พัินา และ
จัดการเรียนรู้โดย
ครอบครัว ชุมชน 
และท้องถ่ิน
ส าหรับเด็กปฐมวัย
โดยใช้การท างาน
ของสมองเป็นฐาน 

1.1.1 อธิบาย/
วิเคราะห์ การ
ประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ในการดูแล 
พัินา และจัดการ
เรียนรู้โดยครอบครัว 
ชุมชน และท้องถ่ิน
ส าหรับเด็กปฐมวัย
โดยใช้การท างาน
ของสมองเป็นฐาน 
1.1.2 ประยุกต์ใช้ผล
การวิเคราะห์องค์
ความรู้ในออกแบบ
การจัดกิจกรรมการ
ดูแล พัินา และ
จัดการเรียนรู้โดย
ครอบครัว ชุมชน 
และท้องถ่ินส าหรับ
เด็กปฐมวัยโดยใช้
การท างานของ
สมองเป็นฐาน  
 

- - - 

สมรรถนะที่ 2 
สามารถวางแผน
ออกแบบ      จัด

- - สมรรถนะที่ 2 
สามารถวางแผน
ออกแบบ      จัด

2.1 ประยุกต์ใช้
องค์ความรู้
หลักการท างาน

2.1.1 อธิบาย/
วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของหลักการท างาน

สมรรถนะที่ 2 
สามารถวางแผน
ออกแบบ      จัด

2.1 ประยุกต์ใช้
องค์ความรู้
หลักการท างาน

2.1.1 อธิบาย/
วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของ

สมรรถนะที่ 2 
สามารถวางแผน
ออกแบบ      จัด

- - 
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ประสบการณ์การ
เรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

ประสบการณ์การ
เรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

ของสมองในการ
ออกแบบการจัด
ประสบการณ์แบบ
บูรณาการที่
สอดคล้องกับ
หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
และระบบประกัน
คุณภาพส าหรับ
เด็กปฐมวัยอายุต่ า
กว่า 3 ป ี
2.2 ประยุกต์ใช้
องค์ความรู้
หลักการท างาน
ของสมองสร้าง
บรรยากาศเชิง
บวกในการจัดการ
เรียนรู้ และ
ออกแบบ
ห้องเรียนให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้
ส าหรับเด็กอายุต่ า
กว่า 3 ป ี
 

ของสมองกับการจัด
ประสบการณ์แบบ
บูรณาการที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและระบบ
ประกันคุณภาพ/กลไก
ในการสื่อสาร / การ
สร้างบรรยากาศทาง
กายภาพที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยอายุต่ ากว่า 3 
ปี  
3.1.2 น ามาผลการ
วิเคราะห์มาใช้ในการ
ออกแบบการจัด
ประสบการณ์แบบ
บูรณาการที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและระบบ
ประกันคุณภาพ/กลไก
สื่อสารเชิงบวก/การจัด
สภาพแวดล้อมภายใน
ห้องเรียนที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยอายุต่ ากว่า 3 
ปี  

ประสบการณ์การ
เรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

ของสมองในการ
ออกแบบการจัด
ประสบการณ์แบบ
บูรณาการที่
สอดคล้องกับ
หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
และระบบประกัน
คุณภาพส าหรับ
เด็กปฐมวัยอายุ 3-
6 ปี 
2.2 ประยุกต์ใช้
องค์ความรู้
หลักการท างาน
ของสมองสร้าง
บรรยากาศเชิง
บวกในการจัดการ
เรียนรู้ และ
ออกแบบ
ห้องเรียนให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้
ส าหรับเด็กอายุ 3 
– 6 ปี 
 

หลักการท างานของ
สมองกับการจัด
ประสบการณ์แบบ
บูรณาการที่
สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและระบบ
ประกันคุณภาพ/
กลไกในการสื่อสาร 
/ การสร้าง
บรรยากาศทาง
กายภาพที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ส าหรับ
เด็กปฐมวัยอายุ           
3 – 6 ปี  
3.1.2 น ามาผลการ
วิเคราะห์มาใช้ใน
การออกแบบการจัด
ประสบการณ์แบบ
บูรณาการที่
สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและระบบ
ประกันคุณภาพ/
กลไกสื่อสารเชิง
บวก/การจัด
สภาพแวดล้อม
ภายในห้องเรียนที่
เอื้อต่อการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย
อายุ 3 -6 ปี  
 

ประสบการณ์การ
เรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
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สมรรถนะที่ 3 
สามารถบริหาร
จัดการชั้นเรียนได้
เหมาะสมกับช่วงวัย 

- - สมรรถนะที่ 3 
สามารถบริหาร
จัดการชั้นเรียนได้
เหมาะสมกับช่วง
วัย  
 

3.1 ออกแบบ
บรรยากาศในชั้น
เรียนด้านกายภาพ
ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยได้  
3.2 ออกแบบ
บรรยากาศในชั้น
เรียนด้านจิตภาพ
ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยได้  
 
 

3.1.1 สามารถอธิบาย/
วิเคราะห์ชั้นเรียนทาง
กายภาพ/จิตภาพที่
เอื้อต่อการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัยได้
ตามช่วงวัย  
3.1.2 สามารถ
ออกแบบชั้นเรียน
ทางด้านกายภาพและ
จิตภาพที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนได้
ตามช่วงวัย 
3.2.1 สามารถ
ออกแบบข้ันตอนการ
สร้างสัมพันธภาพ
ทางบวกชั้นเรียน 
3.2.2 สามารถจัด
ออกแบบข้ันตอนการ
จัดการความขัดแย้งใน
ชั้นเรียนได้โดยใช้สันติ
วิธีได้ถูกต้องอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป  

สมรรถนะที่ 3 
สามารถบริหาร
จัดการชั้นเรียนได้
เหมาะสมกับช่วง
วัย  
 

3.1 ออกแบบ
บรรยากาศในชั้น
เรียนด้านกายภาพ
ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยได้  
3.2 ออกแบบ
บรรยากาศในชั้น
เรียนด้านจิตภาพ
ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยได้  
 
 

3.1.1 สามารถ
อธิบาย/วิเคราะห์ชั้น
เรียนทางกายภาพ/
จิตภาพที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยได้ตามช่วง
วัย  
3.1.2 สามารถ
ออกแบบชั้นเรียน
ทางด้านกายภาพ
และจิตภาพที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ในชั้น
เรียนได้ตามช่วงวัย 
3.2.1 สามารถสร้าง
สัมพันธภาพ
ทางบวกชั้นเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
3.2.2 สามารถ
จัดการความขัดแย้ง
ในชั้นเรียนได้โดยใช้
สันติวิธี 

- - - 

สมรรถนะที่ 4 
สามารถใช้วิจัยเป็น
ฐานในการพัินาเด็ก
ปฐมวัย 

4.1 ประยุกต์ใช้
ผลงานวิจัยใน
การแก้ปัญหา 
ช่วยเหลือ 
ส่งเสริม 
ออกแบบ 
ปรับปรุง 
กิจกรรมเพื่อ
พัินาการ
จัดการเรียนรู้ใน

4.1.1 สามารถ
สืบค้น/วิเคราะห์
ข้อมูลในงานวิจัยได้
อย่างหลากหลาย
ตรงวัตถุประสงค์ใน
การใช้งาน 
4.1.2 สามารถน า
ผลงานวิจัยไปใช้ใน
การแก้ปัญหา 
ช่วยเหลือ ส่งเสริม 

สมรรถนะที่ 4 
สามารถใช้วิจัยใน
ชั้นเรียนเป็นฐาน
ในการพัินาเด็ก
ปฐมวัย 

4.1 สามารถ
สืบค้นและ
ประยุกต์ใช้
ผลงานวิจัยในการ
แก้ปัญหา ปรบัปรุง 
พัินาการจัดการ
เรียนรู้ในระดับ
ปฐมวัย 
4.2 สามารถท า
วิจัยในชั้นเรียน

4.1.1 สามารถสืบค้น
ข้อมูลในงานวิจัยได้
อย่างหลากหลาย  
4.1.2 สามารถน า
ผลงานวิจัยมาแก้ปัญหา 
ปรับปรุง พัินาการ
จัดการเรียนรู้ในระดับ
ปฐมวัย  
4.2.1 สามารถ
ออกแบบการจัด

สมรรถนะที่ 4 
สามารถใช้วิจัยใน
ชั้นเรียนเป็นฐาน
ในการพัินาเด็ก
ปฐมวัย 

4.1 สามารถสืบค้น
และประยุกต์ใช้
ผลงานวิจัยในการ
แก้ปัญหา ปรับปรุง 
พัินาการจัดการ
เรียนรู้ในระดับ
ปฐมวัย 
4.2 สามารถ
ออกแบบวิจัยในช้ัน
เรียนระดับปฐมวัย 

4.1.1 สามารถสืบค้น
ข้อมูลในงานวิจัยได้
อย่างหลากหลาย และ
ถูกต้อง ร้อยละ 80 
4.1.2 สามารถน า
ผลงานวิจัยมาแก้ปัญหา 
ปรับปรุง พัินาการ
จัดการเรียนรู้ในระดับ
ปฐมวัย ได้ถูกต้อง ร้อย
ละ 80 
4.2.1 สามารถ
ออกแบบการจัด

สมรรถนะที่ 4 
สามารถใช้วิจัย
เป็นฐานในการ
พัินาเด็กปฐมวัย 

4.1 ประยุกต์ใช้
ผลงานวิจัยใน
การแก้ปัญหา 
ช่วยเหลือ 
ส่งเสริม 
ออกแบบ 
ปรับปรุง 
กิจกรรมเพื่อ
พัินาการจัดการ
เรียนรู้ในระดับ

4.1.1 สามารถ
สืบค้น/วิเคราะห์
ข้อมูลในงานวิจัยได้
อย่างหลากหลายตรง
วัตถุประสงค์ในการใช้
งาน 
4.1.2 สามารถน า
ผลงานวิจัยไปใช้ใน
การแก้ปัญหา 
ช่วยเหลือ ส่งเสริม 
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ระดับปฐมวัยได้ ออกแบบ ปรับปรุง 
กิจกรรมเพื่อ
พัินาการจัดการ
เรียนรู้ในระดับ
ปฐมวัยได้ 

ระดับปฐมวัย ประสบการณ์โดยใช้
วิจัยเป็นฐานเพื่อ
พัินาเด็กปฐมวัยใน
ชั้นเรียนได้อย่าง
ต่อเนื่อง ในระดับดี ข้ึน
ไป  
4.2.2 สามารถน าผล
การปะเมินนักเรียนมา
ออกแบบการจัด
ประสบการณ์โดยใช้
วิจัยเป็นเป็นฐานเพื่อ
พัินานักเรียนแบบ
กลุ่มหรือแบบ
รายบุคคล ได้อย่าง
ถูกต้องในระดับ ดีข้ึน
ไป 

ประสบการณ์โดยใช้
วิจัยเป็นฐานเพื่อ
พัินาเด็กปฐมวัยใน
ช้ันเรียนได้อย่าง
ต่อเน่ือง ในระดับดี ข้ึน
ไป  
4.2.2 สามารถน าผล
การปะเมินนักเรียนมา
ออกแบบการจัด
ประสบการณ์โดยใช้
วิจัยเป็นเป็นฐานเพื่อ
พัินานักเรียนแบบ
กลุ่มหรือแบบ
รายบุคคล ได้อย่าง
ถูกต้องในระดับ ดีข้ึน
ไป 

ปฐมวัยได้ ออกแบบ ปรับปรุง 
กิจกรรมเพื่อ
พัินาการจัดการ
เรียนรู้ในระดับ
ปฐมวัยได้ 

สมรรถนะที่ 5 
สามารถท างาน
ร่วมกับครอบครัว
ชุมชน และท้องถ่ิน 
 

5.1 สามารถ
ออกแบบ
ข้ันตอนการ
ท างานระหว่าง
สถานศึกษา 
ผู้ปกครองและ
ชุมชน ท้องถ่ิน
เพื่อพัินาเด็ก
ปฐมวัยได้ 

5.1.1 สามารถ
อธิบาย/เคราะห์
ประสิทธิภาพ
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
ในการพัินาเด็ก
ปฐมวัยร่วมกับ
ผู้ปกครองและ
ชุมชน ท้องถ่ิน ได้  
5.1.2 สามารถ
ประยุกต์ใช้องค์
ความรู้หลักการ
ท างานของสมองใน
การออกแบบการใช้
การสื่อสารเชิงบวก
และการแก้ปัญหา
แบบสันติวิธีในการ

สมรรถนะที่ 5 
สามารถท างาน
ร่วมกับครอบครัว
ชุมชน และท้องถ่ิน 
 

5.1 สามารถ
ออกแบบข้ันตอน
การท างาน
ระหว่าง
สถานศึกษา 
ผู้ปกครองและ
ชุมชน ท้องถ่ินเพื่อ
พัินาเด็กปฐมวัย
ได้ 

5.1.1 สามารถอธิบาย/
เคราะห์ประสิทธิภาพ
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกใน
การพัินาเด็กปฐมวัย
ร่วมกับผู้ปกครองและ
ชุมชน ท้องถ่ิน ได้  
5.1.2 สามารถ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้
หลักการท างานของ
สมองในการออกแบบ
การใช้การสื่อสารเชิง
บวกและการแก้ปัญหา
แบบสันติวิธีในการ
พัินาเด็กปฐมวัย
ร่วมกับผู้ปกครองและ
ชุมชน ท้องถ่ินได้อย่าง

สมรรถนะที่ 5 
สามารถท างาน
ร่วมกับครอบครัว
ชุมชน และ
ท้องถ่ิน 
 

5.1 สามารถ
ออกแบบข้ันตอน
การท างาน
ระหว่าง
สถานศึกษา 
ผู้ปกครองและ
ชุมชน ท้องถ่ินเพื่อ
พัินาเด็กปฐมวัย
ได้ 

5.1.1 สามารถ
อธิบาย/เคราะห์
ประสิทธิภาพ
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
ในการพัินาเด็ก
ปฐมวัยร่วมกับ
ผู้ปกครองและ
ชุมชน ท้องถ่ิน ได้  
5.1.2 สามารถ
ประยุกต์ใช้องค์
ความรู้หลักการ
ท างานของสมองใน
การออกแบบการใช้
การสื่อสารเชิงบวก
และการแก้ปัญหา
แบบสันติวิธีในการ

สมรรถนะที่ 5 
สามารถท างาน
ร่วมกับครอบครัว
ชุมชน และ
ท้องถ่ิน 
 

- - 
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พัินาเด็กปฐมวัย
ร่วมกับผู้ปกครอง
และชุมชน ท้องถ่ิน
ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมในระดับดี
ข้ึนไป 

ถูกต้องเหมาะสมใน
ระดับดีข้ึนไป 

พัินาเด็กปฐมวัย
ร่วมกับผู้ปกครอง
และชุมชน ท้องถ่ิน
ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมในระดับดี
ข้ึนไป 

สมรรถนะที่ 6  

การสะท้อนผลการ

ปฏิบัติงานได้ด้วย

ตนเอง    

6.1. สามารถน า
ผลการปฏิบัติ
กิจกรรมมา
สะท้อนคิดใน
การพัินางาน
ให้ดีข้ึน 
6.2 สามารถน า
ผลการปฏิบัติ
กิจกรรมมา
สะท้อนคิดใน
การพัินา
ตนเองให้เป็นผู้
มีความรู้ที่
ทันสมัยและทัน
ต่อการ
เปลี่ยนแปลง  
6.3 สามารถน า
ผลการสะท้อน
คิดมาพัินาเจต
นคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ  

6.1.1 สามารถ 
ประยุกต์ใช้ 
การสะท้อนผลการ
ปฏิบัติ 

กิจกรรมมาพัินา
องค์ความรู้ใหม่ 
6.1.2 สามารถ 
ประยุกต์ใช้ผล 
การปฏิบัติ 
กิจกรรมมาพัินา 
ทักษะในการท างาน 
6.1.3 สามารถ 
ประยุกต์ใช้ 
ผลการปฏิบัติ 
กิจกรรมเพื่อ 
พัินาเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพและผู้เรียน 

สมรรถนะที่ 6  

การสะท้อนผลการ

ปฏิบัติงานได้ด้วย

ตนเอง    

6.1. สามารถน า
ผลการปฏิบัติ
กิจกรรมมา
สะท้อนคิดในการ
พัินางานให้ดีข้ึน 
6.2 สามารถน าผล
การปฏิบัติ
กิจกรรมมา
สะท้อนคิดในการ
พัินาตนเองให้
เป็นผู้มีความรู้ที่
ทันสมัยและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง  
6.3 สามารถน าผล
การสะท้อนคิดมา
พัินาเจตนคติที่ดี
ต่อวิชาชีพ  

6.1.1 สามารถ 
ประยุกต์ใช้ 
การสะท้อนผลการ
ปฏิบัติ 

กิจกรรมมาพัินาองค์
ความรู้ใหม่ 
6.1.2 สามารถ 
ประยุกต์ใช้ผล 
การปฏิบัติ 
กิจกรรมมาพัินา 
ทักษะในการท างาน 
6.1.3 สามารถ 
ประยุกต์ใช้ 
ผลการปฏิบัติ 
กิจกรรมเพื่อ 
พัินาเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพและผู้เรียน 

สมรรถนะที่ 6  

การสะท้อนผลการ

ปฏิบัติงานได้ด้วย

ตนเอง    

6.1. สามารถน า
ผลการปฏิบัติ
กิจกรรมมา
สะท้อนคิดในการ
พัินางานให้ดีข้ึน 
6.2 สามารถน าผล
การปฏิบัติ
กิจกรรมมา
สะท้อนคิดในการ
พัินาตนเองให้
เป็นผู้มีความรู้ที่
ทันสมัยและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง  
6.3 สามารถน าผล
การสะท้อนคิดมา
พัินาเจตนคติที่ดี
ต่อวิชาชีพ  

6.1.1 สามารถ 
ประยุกต์ใช้ 
การสะท้อนผลการ
ปฏิบัติ 

กิจกรรมมาพัินา
องค์ความรู้ใหม่ 
6.1.2 สามารถ 
ประยุกต์ใช้ผล 
การปฏิบัติ 
กิจกรรมมาพัินา 
ทักษะในการท างาน 
6.1.3 สามารถ 
ประยุกต์ใช้ 
ผลการปฏิบัติ 
กิจกรรมเพื่อ 
พัินาเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพและผู้เรียน 

สมรรถนะที่ 6  

การสะท้อนผลการ

ปฏิบัติงานได้ด้วย

ตนเอง    

6.1. สามารถน า
ผลการปฏิบัติ
กิจกรรมมา
สะท้อนคิดในการ
พัินางานให้ดี
ข้ึน 
6.2 สามารถน า
ผลการปฏิบัติ
กิจกรรมมา
สะท้อนคิดในการ
พัินาตนเองให้
เป็นผู้มีความรู้ที่
ทันสมัยและทัน
ต่อการ
เปลี่ยนแปลง  
6.3 สามารถน า
ผลการสะท้อน
คิดมาพัินาเจต
นคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ  

6.1.1 สามารถ 
ประยุกต์ใช้ 
การสะท้อนผลการ
ปฏิบัติ 

กิจกรรมมาพัินา
องค์ความรู้ใหม่ 
6.1.2 สามารถ 
ประยุกต์ใช้ผล 
การปฏิบัติ 
กิจกรรมมาพัินา 
ทักษะในการท างาน 
6.1.3 สามารถ 
ประยุกต์ใช้ 
ผลการปฏิบัติ 
กิจกรรมเพื่อ 
พัินาเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพและผู้เรียน 

 
 
 



มคอ.2 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 212 
 

ตารางแสดงความสามารถโดยรวมของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 4 ปี) 
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะ และรายวิชาในแต่ละชั้นปี   

รายวิชา ภาคเรียนที่ รายวิชา ภาคเรียนที่ รายวิชา ภาคเรียนที่ รายวิชา ภาคเรียนที่ 
เทอมที่ 1  เทอมที่ 2 เทอมที่ 1  เทอมที่ 2 เทอมที่ 1  เทอมที่ 2 เทอมที่ 1  เทอมที่ 2 

สมองกับการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย  
(3 นก.) 

การพัินาสุขภาวะ
และความปลอดภัย
ส าหรับเด็กปฐมวัย  (3 
นก.) 

การจัดกิจกรรมความ
ฉลาดทางอารมณ์และ
สังคมส าหรับเด็ก
ปฐมวัย   
(3 นก.) 

การจัดกิจกรรมทาง
ศิลปะระดับ
การศึกษาปฐมวัย   
 (3 นก.)  

การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้แบบบูรณา
การส าหรับเด็กอายุต่ า
กว่า 3 ปี  (3 นก.) 

การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมทักษะการ
คิดส าหรับเด็ก
ปฐมวัย  (3 นก.)  

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู 

การมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและ
ชุมชนในการจัด
การศึกษาปฐมวัย   
(3 นก.) 

การอบรมเลี้ยงดูและ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 (3 นก.) 

การจัดกิจกรรมพัินา
ความพร้อมทางด้าน
ร่างกายส าหรับเด็ก
ปฐมวัย    (3 นก.) 

การช่วยเหลือพัินา
เด็กปฐมวัยท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ   
(3 นก.) 

ลีลา จังหวะและการ
เคลื่อนไหวส าหรับ
เด็กปฐมวัย  (3 นก.)  

การจัดกิจกรรมการเล่น
เพื่อการเรียนรู้ส าหรับ
เด็กปฐมวัย  (3 นก.) 

การจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ส าหรับเด็ก
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ   
(3 นก.) 

 สัมมนาปัญหาและ
แนวโน้มในการ
พัินาการศึกษา
ปฐมวัยในอนาคต   
(3 นก.)           

 การจัดกิจกรรมทาง
ภาษาและการสื่อสาร
ส าหรับเด็กปฐมวัย  (3 
นก.) 

 สื่อและของเล่น
ส าหรับเด็กปฐมวัย  
(3 นก.)  

 การจัดกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย  (3 นก.) 

 การจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้แบบบูรณา
การการศึกษา
ปฐมวัยส าหรับเด็ก
อายุ 3-6 ปี   (3 
นก.)  

 การต่อยอดองค์
ความรู้เพื่อพัินา
นวัตกรรม     (3 
นก.)           

   วรรณกรรมส าหรับ
เด็กปฐมวัย  (3 นก.) 
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ภาคผนวก 6 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรือ่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรของคณะครุศาสตรต์ามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

คณะครุศาสตร ์
 

ค าสั่งคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรญิญาตรีสาขาการศึกษา 
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ภาคผนวก 7 
ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

กรรมการพัฒนาหลักสตูร 
ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการวิชาชีพ 

และรายงานสรุปการวิพากษ ์
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กรรมการพัฒนาหลักสูตร  

1. อาจารย์พจนีย์  เชื้อบัณฑิต    ประธานกรรมการพัินาหลักสูตร 
2. อาจารย์ ดร.จิตติพร  บ่มไล่   กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารยด์ร.จิราภรณ์  พจนาอารีย์วงศ์        กรรมการ 
4. อาจารย์ธิดารัตน์  อธิปัญจพงษ์   กรรมการ 
5. อาจารย์สุรสา  จันทนา    กรรมการและเลขานุการ  
6. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์ ผู้ทรงคุณวุิิตัวแทนอาจารย์มหาวิทยาลัย 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี  ผลโยธิน   ผู้ทรงคุณวุิิตัวแทนอาจารย์มหาวิทยาลัย 
8. อาจารย์ธิดา  พิทักษ์สนสุข   ผู้ทรงคุณวุิิตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 
9. เซอร์โปลีน  ชูวิรัช    ผู้ทรงคุณวุิิตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา  แขมมณี  ผู้ทรงคุณวุิิตัวแทนคณะกรรมการอิสระเพ่ือปฏิรูปการศึกษา 
11. ดร.สุภัทร  จ าปาทอง    ผู้ทรงคุณวุิิตัวแทน สกอ. 
12. ดร.สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์   ผู้ทรงคุณวุิิตัวแทนส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
13. ดร.วัินาพร  ระงับทุกข์   กรรมการวิชาชีพจากคุรุสภา 
14. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย  กี่สุขพันธ์  กรรมการวิชาชีพจากคุรุสภา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



มคอ.2 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 229 
 

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

อาจารย์ พจนีย์  เชื้อบัณฑิต 

ชื่อ-นามสกุล           นางสาวพจนยี์ เชื้อบัณฑิต  

ต าแหน่งปัจจบุัน  อาจารย์ประจ าสาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั   

   คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

สถานที่ท างาน  คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ประวัติการศึกษา  ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑติ (กศ.ม.) 

     สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโริประสานมิตร ,พ.ศ. 2554 

   ปริญญาตร ี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 

สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย 

มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ,พ.ศ. 2547 

ประวัติการท างาน 
 พ.ศ. 2554- ปัจจบุัน - อาจารย์ประจ าสาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย 
      คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
เอกสารการสอน 
 
พจนีย์ เชื้อบัณฑิต. (2559). ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ฉะเชิงเทรา. 
 
ผลงานวิจัย 
 
พจนีย์ เชื้อบัณฑิต,กันยา ลุมพิกานนท์,สุรสา จันทนา (2561). การพัฒนาการอ่าน เขียน ของเด็กปฐมวัยโดยการจัดประสบการณ์

การสอนภาษาแบบธรรมชาติ.  รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏกรุงเก่า. 13-14 ธันวาคม  2561 . หน้า 23 -26 
 
ประสบการณด์้านอื่นๆ 

- วิทยากรด้านให้ความรู้ครูผู้สอนเด็กเล็กและผู้ปกครองโรงเรียนวัดปากน้ าโจ้โล้ เร่ือง “เทคนิคการเล่า
นิทานพัินาสมองของเด็กปฐมวัย” 

- วิทยากรให้ความรู้ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กวัดบางพระ เร่ือง “เทคนิคการจัดกิจกรรมสนุก เต้น เล่น
ละคร ส าหรับใช้ในห้องเรียนปฐมวัย” 

- วิทยากรให้ความรู้ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กจังหวัดชลบุรี เรื่อง “การผลิตสื่อการสอนส าหรับครู
ปฐมวัย” 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

อาจารย์ ดร.จิตติพร  บ่มไล ่
 

ชื่อ-นามสกุล           นางจิตติพร  บ่มไล ่ 

ต าแหน่งปัจจบุัน  อาจารย์ประจ าสาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั   

   คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

สถานที่ท างาน  คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ประวัติการศึกษา  ปริญญาเอก ครุศาสตร์ดุษฏีบัณฑติ (ค.ด.) 
การบริหารการศึกษาพิเศษ 
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต ,พ.ศ. 2558 

ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑติ (กศ.ม.) 
     สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโริประสานมิตร ,พ.ศ. 2546 

     ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  
     สาขาวชิาบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง ,พ.ศ. 2541 

   ปริญญาตร ี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 
สาขาวชิาภาษาไทย 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง ,พ.ศ. 2527 

ประวัติการท างาน 

 พ.ศ. 2546- ปัจจบุัน - อาจารย์ประจ าสาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย 

      คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ผลงานวิจัย 

จิตติพร บ่มไล่. (2561). การวิจัยและพัฒนากลไกการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนส าหรับนักศึกษา   

          ระดับอุดมศึกษา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติ ราชนครินทร์

วิจัยครั้งที่ 9. วันที่ 3- 4 เมษายน 2561 หน้า 111-120  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง   

จ.ฉะเชิงเทรา. 

 

ประสบการณด์้านอื่นๆ 
- วิทยากรด้านการศึกษาปฐมวัย 
- วิทยากรด้านการผลิตสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
- การนิเทศการสอน 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
อาจารย์ ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์ 

 

ชื่อ-นามสกุล           นางธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์  

ต าแหน่งปัจจบุัน  อาจารย์ประจ าสาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั   

   คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

   สถานที่ท างาน  คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ประวัติการศึกษา  ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 

     สาขาวชิาปฐมวัยศึกษา  

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช ,พ.ศ. 2549 

   ปริญญาตร ี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 

สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย 

สถาบนัราชภัฏราชนครินทร์ ,พ.ศ. 2542 

ประวัติการท างาน 
 พ.ศ. 2552- ปัจจบุัน - อาจารย์ประจ าสาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย 
      คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
    - ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
      คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 

เอกสารการสอน 
ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์. (2555). การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย. เอกสารประกอบการสอนสาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย. คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. 
ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์. (2557). สัมมนาการศึกษาปฐมวัย. เอกสารประกอบการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย. 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. 
 

ผลงานวิจัย 
ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ, ธิดารัตน ์อธิปัญจพงษ์ และคณะ. (2561). การพัินาชุดการเรียนรู้นวัตกรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิน่ของต าบลสาวชะโงก ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมและประสบการณ์ อภิปัญญาบูรณาการกับการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน. วารสาร
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษณิ. ปทีี่ 18 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม–ธันวาคม 2561.หน้า 18-29. 

ประสบการณด์้านอื่นๆ 
- วิทยากรด้านการศึกษาปฐมวัยให้กับบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย 
- วิทยากรให้ความรู้ผู้ปกครองเก่ียวกับการส่งเสริมพัินาการเด็กปฐมวัย 
- วิทยากรด้านการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมในหลักสูตรให้ครูโรงเรียนเอกชน 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

อาจารย์ สุรสา จันทนา 

ชื่อ-นามสกุล            นางสาวสุรสา  จันทนา  

ต าแหน่งปัจจบุัน  อาจารย์ประจ าสาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั   

   คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

สถานที่ท างาน  คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ประวัติการศึกษา  ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 

     สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ,พ.ศ. 2553 

 

   ปริญญาตร ี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 

สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย 

สถาบนัราชภัฏราชนครินทร์ ,พ.ศ. 2545 

 

ประวัติการท างาน 

 พ.ศ. 2554- ปัจจบุัน - อาจารย์ประจ าสาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย 

      คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

   
ผลงานวิจัย 
 
พจนีย์ เชื้อบัณฑิต,กันยา ลุมพิกานนท์,สุรสา จันทนา (2561). การพัฒนาการอ่าน เขียน ของเด็กปฐมวัยโดยการจัดประสบการณ์

การสอนภาษาแบบธรรมชาติ.  รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏกรุงเก่า. 13-14 ธันวาคม  2561 . หน้า 23 --26  
   
ประสบการณด์้านอื่นๆ 

- วิทยากรด้านการผลิตสื่อส าหรบัเด็กปฐมวัย 
- การนิเทศการสอน 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์  พจนาอารีย์วงศ์ 

ชื่อ-นามสกุล           นางจิราภรณ์  พจนาอารีย์วงศ์ 

ต าแหน่งปัจจบุัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาจิตวทิยาและการแนะแนว 

   คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

สถานที่ท างาน  คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ประวัติการศึกษา  ปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) 

     สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโริประสานมิตร ,พ.ศ. 2557 

ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑติ (กศ.ม.) 

     สาขาวชิาจิตวิทยาและการแนะแนว 

     มหาวิทยาลยับูรพา ,พ.ศ. 2545 

   ปริญญาตร ี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 

สาขาวชิาการจัดการทั่วไป 

สถาบนัราชภัฏฉะเชงิเทรา ,พ.ศ. 2540 

  

ประวัติการท างาน 

 พ.ศ. 2545 - ปัจจบุัน - อาจารย์ประจ าสาขาวชิาจิตวทิยาและการแนะแนว 

      คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ผลงานวิจัย 

จิราภรณ์  พจนาอารีย์วงศ์ (2561). การศึกษาและส่งเสริมคุณลักษณะความซื่อสัตย์ ของนักเรียนชั้นประถม

ศกษาปีที่ 5 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา.วารสารวิจัยมหาวทิยาลยัเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน–ธันวาคม 2561.หน้า 34-44. 

 

ประสบการณด์้านอื่นๆ 

- ประธานสาขาวิชาจิตวทิยาและการแนะแนว 

- วิทยากรด้านจิตวิทยาและ การแนะแนว 

- การนิเทศการสอน 
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ภาคผนวก 8 
สรุปผลการประเมินหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
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สรุปผลการประเมิน (แบบสอบถามส าหรับผู้สอน) 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ข้อค าถาม  SD ระดับ 
ด้านบริบทของหลักสูตร : วัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
1. ความชัดเจนของวัตถุประสงค์และปรัชญา 4.33 0.49 มาก 
2. ความสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 4.27 0.46 มาก 
3. ความสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของคณะ 4.20 0.41 มาก 
4. ความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 4.27 0.46 มาก 
5. ความสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน 4.40 0.51 มาก 
6. ความชัดเจนของวัตถุประสงค์และปรัชญา 4.33 0.49 มาก 

รวม 4.25 0.45 มาก 
ด้านบริบทของหลักสูตร: โครงสร้างของหลักสูตร 
1. เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 4.40 0.51 มาก 
2. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสม 4.53 0.52 มาก 
3. จ านวนหน่วยกิตรวมของหมวดวิชาเฉพาะด้านมีความเหมาะสม 4.27 0.46 มาก 
4. จ านวนหน่วยกิตรวมของหมวดวิชาเลือกเสรีมีความเหมาะสม 4.40 0.51 มาก 
5. จ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีความเหมาะสม 4.40 0.51 มาก 
6. จ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาภาษาอังกฤษมีความเหมาะสม 4.40 0.51 มาก 

รวม 4.40 0.50 มาก 
ด้านบริบทของหลักสูตร: เนื้อหาของหลักสูตร    
1. เหมาะสมกับจ านวนหน่วยกติที่ก าหนด 4.13 0.64 มาก 
2. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 4.27 0.46 มาก 
3. เนื้อหาของแต่ละรายวชิาไม่ซ้ าซ้อนกัน 3.87 0.64 มาก 
4. มีความนา่สนใจและทันสมยั 4.00 0.53 มาก 
5. มีทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏบิัติอย่างเหมาะสม 4.13 0.64 มาก 
6. ใช้เป็นพืน้ฐานการศึกษาต่อในระดับสูงได้ 4.40 0.51 มาก 

รวม 4.13 0.57 มาก 
ด้านปัจจัยเบื้องต้น: คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา    
1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  มีผล

การเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไมต่่ ากว่า  2.00  หรือ 
ส าเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย สายศลิป์ มผีลการเรียนเฉลี่ยตลอด
หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไม่ต่ ากว่า  2.50   

หมายเหตุ  ไม่รับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจาก กศน. และ ปวช.  ปวส. 

4.13 0.64 มาก 
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ข้อค าถาม  SD ระดับ 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย  ไม่ต่ ากวา่  2.00 4.20 0.56 มาก 
3. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ว่าด้วยการจัด 
   การศึกษาระดับอนปุริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

4.40 0.51 มาก 

รวม 4.24 0.57 มาก 
ด้านปัจจัยเบื้องต้น: แผนการศึกษา    
1. แผนการศึกษามีความต่อเนื่องเชื่อมโยง จากง่ายไปหายากตามชั้นปีที่ 1 ถึง 4 4.00 0.53 มาก 
2. แผนการศึกษามีความต่อเนื่องเชื่อมโยงจากพืน้ฐานไปสู่วชิาชีพตามชัน้ปีที่ 1 ถึง 4 4.00 0.53 มาก 
3. จ านวนหน่วยกิตรวมทีน่ักศึกษาต้องเรียนในแต่ละภาคการศึกษามีความเหมาะสม 4.00 0.53 มาก 

รวม 4.00 0.53 มาก 
ด้านกระบวนการ: การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล 
1. มีการจัดท าแผนบริหารการสอน 4.13 0.35 มาก 
2. จัดการเรียนการสอนตามแผนบริหารการสอน 4.00 0.53 มาก 
3. มีการแจ้งจุดประสงค์ ขอบข่าย เนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนการอสนและการ
ประเมินผลอย่างชัดเจน 

4.27 0.46 มาก 

4. การจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎี สู่การปฏิบัติจริง 4.40 0.51 มาก 
5. มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4.27 0.46 มาก 
6. มีการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาอย่างมี
ระบบ 

4.13 0.35 มาก 

7. มีการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถศึกษาและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 4.13 0.35 มาก 
8. มีกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะนอกชั้นเรียนเพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติ 

4.53 0.52 มาก 

9. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าและการท างานร่วมกัน 4.40 0.51 มาก 
10. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือชุมชน
ภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 

4.13 0.64 มาก 

11. มีสื่อและเทคโนโลยีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาอย่างเพียงพอ 3.93 0.80 มาก 
12. มีเอกสารประกอบการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 4.33 0.49 มาก 
13. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัินาจากการท าวิจัยหรือกระบวนการจัดการความรู้เพื่อ
พัินาการเรียนการสอน 

3.73 0.70 มาก 

14. มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 3.93 0.96 มาก 
15. มีการวัดและประเมินผลการเรียนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียน 4.40 0.51 มาก 
16. การวัดและประเมินผลครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่สอน 4.27 0.46 มาก 
17. มีการพัินาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธิ์การสอนหรือการ 4.27 0.46 มาก 
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ข้อค าถาม  SD ระดับ 
ประเมนิผลการเรียนรู้ตามผลการประเมินรายวิชา 
18. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 3.33 0.62 ปานกลาง 
19. การวัดและประเมินผลมีความยุติธรรม 4.27 0.46 มาก 
20. การวัดและประเมินผลเหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้เรียน 4.20 0.41 มาก 
21. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัินาตนเองและ
สังคม 

4.20 0.41 มาก 

22. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ 4.07 0.70 มาก 
รวม 4.15 0.53 มาก 

 
 

สรุปผลการประเมิน (แบบสอบถามส าหรับนักศึกษา) 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ข้อค าถาม  SD ระดับ 
ด้านบริบทของหลักสูตร : วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. ความชัดเจนของวัตถุประสงค์และปรัชญา 4.30 0.69 มาก 
2. ความสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 4.10 0.60 มาก 
3. ความสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของคณะ 4.15 0.60 มาก 
4. ความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 4.15 0.62 มาก 
5. ความสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน 4.10 0.59 มาก 
6. ความชัดเจนของวัตถุประสงค์และปรัชญา 3.98 0.66 มาก 

รวม 4.13 0.62 มาก 
ดา้นบริบทของหลักสูตร : เนื้อหาของหลักสูตร 
1. เหมาะสมกับจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนด 3.90 0.63 มาก 

2. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3.98 0.58 มาก 

3. เนื้อหาของแต่ละรายวิชาไม่ซ้ าซ้อนกัน 3.95 0.70 มาก 

4. มีความน่าสนใจและทันสมัย 4.03 0.62 มาก 

5. มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเหมาะสม 3.95 0.60 มาก 

6. ใช้เป็นพ้ืนฐานการศึกษาต่อระดับสูงได้ 4.05 0.64 มาก 

รวม 3.98 0.63 มาก 
ด้านปัจจัยเบื้องต้น : คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ข้อค าถาม  SD ระดับ 
1. มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตรงตามวิชาที่สอน 4.15 0.50 มาก 

2. มีเทคนิควิธีการสอนที่ด ี 4.15 0.62 มาก 

3. มีความรู้และประสบการณ์ทันกับความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ 4.03 0.70 มาก 

4. ส่งเสริมให้นักศึกษาคิด วิเคราะห์ และกล้าแสดงความคิดเห็น 3.88 0.76 มาก 

5. มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ต่างๆ ให้แก่นักศึกษา 4.10 0.60 มาก 

6. รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษา 4.20 0.61 มาก 

7. เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับนักศึกษา 4.05 0.50 มาก 

8. มีคุณธรรม จริยธรรมเหมาะกับการเป็นอาจารย์ 4.08 0.60 มาก 

รวม 4.19 0.75 มาก 
ด้านกระบวนการ : ทรัพยากรด าเนินการ 
1. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และอินเตอร์เน็ตเพียงพอ 3.83 0.70 มาก 

2. มีห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าต าราในการเรียนการสอนเพียงพอ 3.65 0.86 มาก 

3. มีแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ 3.78 0.97 มาก 

4. มีห้องปฏิบัติการที่มีวัสดุคุรุภัณฑ์เพียงพอต่อการปฏิบัติ 3.83 0.81 มาก 

5. ห้องเรียนมีครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์เพียงพอต่อการเรียนการสอน 4.00 0.82 มาก 

6. สถานที่ฝึกปฏิบัติการเหมาะสมกับการฝึกปฏิบัติ 3.93 0.73 มาก 

รวม 3.83 0.80 มาก 
ด้านกระบวนการ : การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล 
1. มีการจัดท าแผนบริหารการสอน 3.85 0.66 มาก 

2. จัดการเรียนการสอนตามแผนบริหารการสอน 3.80 0.72 มาก 

3. มีการแจ้งจุดประสงค์ ขอบข่าย เนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนการอสนและการ
ประเมินผลอย่างชัดเจน 

3.95 0.70 มาก 

4. การจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎี สู่การปฏิบัติ
จริง 

4.08 0.66 มาก 

5. มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3.88 0.70 มาก 

6. มีการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา
อย่างมีระบบ 

3.80 0.56 มาก 

7. มีการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถศึกษาและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 

4.05 0.55 มาก 

8. มีกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะนอกชั้นเรียนเพ่ือให้นักศึกษามีประสบการณ์ 3.77 0.60 มาก 



มคอ.2 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 239 
 

ข้อค าถาม  SD ระดับ 
ตรงทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 
9. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าและการท างานร่วมกัน 3.85 0.7 มาก 

10. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือชุมชน
ภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 

3.75 0.67 มาก 

11. มีสื่อและเทคโนโลยีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาอย่างเพียงพอ 3.75 0.67 มาก 

12. มีเอกสารประกอบการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 3.78 0.60 มาก 

13. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัินาจากการท าวิจัยหรือกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือ
พัินาการเรียนการสอน 

3.85 0.62 มาก 

14. มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 3.93 0.69 มาก 

15. มีการวัดและประเมินผลการเรียนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียน 4.13 0.72 มาก 

16. การวัดและประเมินผลครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่สอน 4.00 0.68 มาก 

17. มีการพัินาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามผลการประเมินรายวิชา 

3.83 0.70 มาก 

18. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

3.93 0.70 มาก 

19. การวัดและประเมินผลมีความยุติธรรม 3.78 0.70 มาก 

20. การวัดและประเมินผลเหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้เรียน 3.95 0.70 มาก 

21. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ เพ่ือพัินา
ตนเองและสังคม 

4.03 0.62 มาก 

22. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม อบรม สัมมนาทาง
วิชาการ 

3.85 0.70 มาก 
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ภาคผนวก 9 
ตารางการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ 
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ตารางการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ 
 จากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 วันที ่13 มีนาคม 2562  
โดยคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

 

การปรับปรุงแก้ไข 

1. คุรุสภามีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานวิชาชีพครูจากเดิม 
11 มาตรฐานวิชาชีพ เป็น 4 มาตรฐาน ดังนั้นควรมีการ
สรุปตารางเปรียบเทียบรายวิชากับมาตรฐานวิชาชีพครู
ในแต่ละประเด็นย่อยให้เกิดความเข้าใจง่ายและมี
ค าอธิบายรายวิชาครบถ้วนตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

1.จัดท ารายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่าง

มาตรฐานวิชาชีพครูกับค าอธิบายรายวิชาชีพครู  
(ดังภาคผนวก 4) 

2. ควรมีการเพ่ิมเติมรายวิชาชีพครูในกลุ่มวิชาชีพครู
เลือกเรียน ในกรณีท่ีสมรรถนะรายวิชาชีพครูไม่
ครบถ้วนตามบริบท 

2.ไม่มีการปรับปรุงเนื่องจากพิจารณาแล้วครบถ้วน  
(ดังภาคผนวก 4) 

3. ควรปรับการเขียน หมวดที่ 1 (ข้อที่ 11 สถานการณ์

ภายนอกหรือการพัินาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาใน

การวางแผนหลักสูตร และข้อที่ 12 ผลกระทบจาก ข้อ 

11 ต่อการพัินาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธ

กิจของมหาวิทยาลัย) ให้มีความเฉพาะตามบริบทของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เช่น การจัดการ

ศึกษาที่เน้น EEC เป็นต้น 

3.ปรับการเขียน โดยเขียนตามส่วนกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ไว้ต้นหัวข้อ และ
แสดงความเฉพาะบริบทท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ในย่อหน้าถัดไป (ดังหมวดที่ 1 
ข้อที่ 11-12) 

4. ควรปรับปรัชญาของหลักสูตรให้สั้น กระชับ และ
แสดงถึงอัตลักษณ์ตามมหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ที่เน้นการพัินาท้องถิ่น 

4.ปรับปรัชญาของหลักสูตรให้สั้น กระชับ และ
แสดงอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย (ดัง
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร) 

 
 
 
 
 
 

 



มคอ.2 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 242 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 10 
ตารางการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ  
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ตารางการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ 

 จากการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 14 มีนาคม 2562  
โดยคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ การปรับปรุงแก้ไข 
1. เมื่อหลักสูตรเปิดสอนในระยะเวลา 2 ปี ต้องมีการประเมิน
หลักสูตร และหากพบปัญหาจะต้องน าเสนอสภาวิชาการเพื่อ
พิจารณา 

เมื่อด าเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรครบ 2 ปี รายงาน
ผลการติดตามให้คณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบ 

2. ควรก ากับติดตามเป็นรายปี และท าเครื่องมือก ากับเป็นรายปี
ว่าผู้เรียนมีสมรรถนะเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหรือไม่ 

จัดท าเครื่องมือก ากับเป็นรายปี 

3. วิชาชีพครูควรแสดงให้เห็นภาพชัดเจนของสมรรถนะผู้เรียนแต่
ละชั้นปีเพื่อน าไปสู่ครูมืออาชีพ 

ท่ีประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง มี
การจัดแสดงรายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถ
โดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละชั้นปีท้ังส่วนของ
วิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาชีพครู 

4. ปรับรายวิชาในเทอมเดียวกันไว้ใกล้กันเพ่ือให้เห็นล าดับ
ก่อนหลัง 

ด าเนินการปรับรหัสรายวิชา 

5. ควรออกแบบรายวิชาท่ีต้องเรียนก่อนไว้ในหลักสูตร 
(Prerequisite) และกรรมการประจ าหลักสูตรควรวิเคราะห์
ตรวจสอบการเรียงล าดับวิชาก่อนหลังของรายวิชา รวมถึงวิชาชีพ
ครู 

ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีต้องเรียนก่อนหลังท่ีเกี่ยวข้องและสัมพันธ์
กันคือรายวิชาในกลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ซ่ึงแสดง
อยู่ในโครงสร้างรายวิชา 

6. ควรเตรียมข้อมูลส าหรับตอบค าถามในสภามหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับหลักสูตรแบบเน้นสมรรถนะวิชาชีพครูเป็นอย่างไร และ
แตกต่างจากหลักสูตรอื่นท่ีเคยท ามาอย่างไร 

มอบหมายให้แต่ละสาขาวิชาเตรียมตอบค าถามโดยชี้ให้เห็นภาพ
ของการปฏิบัติให้ได้ผลท่ีเป็นรูปธรรม 

7. ควรวางแผนการวัดและประเมินผล วิธีการสอน ในแต่ละ
รายวิชาของหลักสูตรแบบเน้นสมรรถนะ 

มีการวางแผนอย่างเป็นรูปธรรมโดยหลังจากหลักสูตรผ่านสภา
มหาวิทยาลัยจะมีการจัดอบรมอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้สามารถสอน
ผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะตามท่ีคาดหวังในรายวิชาได้ 

8. ตรวจสอบหลักสูตรท่ีปรับปรุงให้ตรงกับ มคอ.1 ท่ีประกาศให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกประเด็น 

ตรวจสอบ ดังแสดงในภาคผนวกท่ี 5 

9. ตรวจสอบและปรับปรุงการเขียนค าอธิบายรายวิชาเอกให้
สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียน 

ปรับปรุงการเขียนค าอธิบายรายวิชาในทุกวิชาเอก เพื่อให้
สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียน ดังแสดงในค าอธิบายราย
วิชาเอก 
 

10. ผู้รับผิดชอบควรตรวจสอบค าผิด การคัดลอกข้อความ รหัส
วิชาให้ถูกต้องท้ังเล่ม 

ตรวจสอบค าให้ถูกต้องท้ังเล่มหลักสูตร 

11. ควรปรับค าอธิบายรายวิชาให้ชัดเจนในทุกรายวิชาของ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  

ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาให้มีความชัดเจนในทุกรายวิชาของ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
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ภาคผนวก 11 
ตารางการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสตูร  
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ตารางการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
 จากการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 19 มีนาคม 2562        
โดยคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ การปรับปรุงแก้ไข 

แต่ละสาขาวิชามีจุดเด่นหรือจุดเน้นใน
สาขาวิชาอย่างไร และเชื่อมโยงกับ
รายวิชาใดในหลักสูตร ควรแสดงไว้ใน
เอกสารสรุปข้อมูลหลักสูตร 

จุดเด่นหรือจุดเน้นของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คือ 
1) วิชาในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป เน้นให้ผู้เรียนมีศักยภาพตามทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสื่อสารที่เน้นทั้ง
คุณภาพและเน้นการสื่อสารแบบสากลด้วยภาษาอังกฤษ รวมถึง
เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
2) วิชาในกลุ่มวิชาชีพครู เน้นให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะและทักษะ
ของวิชาชีพครูครบทุกด้าน เน้นปฏิบัติตามทักษะวิชาชีพครูที่บูรณา
การกับศาสตร์สาขาวิชาเอกได้อย่างลงตัว มีการจัดการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างอาจารย์สาขาวิชาชีพครูและสาขาวิชาเอก เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดความช านาญในศาสตร์วิชาเอกและสามารถปฏิบัติการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพตามศาสตร์ความเป็นครู 
3) วิชาในสาขาวิชาเอกเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติเพื่อท าให้
ผู้เรียนเกิดทักษะการปฏิบัติงานทุกรายวิชา  
ความเชื่อมโยงของรายวิชากับหลักสูตรแสดงอยู่ในภาคผนวกท่ี 5 
วิเคราะห์สาระความรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุิิแห่งชาติ (TQF)  
เพ่ือก าหนดรายวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยและวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของรายวิชากับสมรรถนะ 
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ภาคผนวก 12 
ตารางการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
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 จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ครั้ งที่  2/2562            
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2562   โดยคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ การปรับปรุงแก้ไข 
วิธีการที่นักศึกษาออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ไม่ควรให้นักศึกษาปฏิบัติการสังเกต (observe) 
เท่านั้น ควรพัินากระบวนการเรียนรู้และพัินา
กระบวนการสอนรวมทั้งระบบติดตามด้วย   

แนวทางของกระบวนการจัดการเรียนการสอนจะ
มีอาจารย์นิเทศก์ของสาขาวิชาไปนิเทศนักศึกษา
ตั้งแต่การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 1 
และให้นักศึกษาได้ร่วมศึกษาและออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้และทดลองจัดการเรียนรู้
ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เป็นต้นไป โดยร่วมกับสถานศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัินาแผนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างจริงจัง ส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 2 3 และ 4 รวมถึงมีการ
ออกแบบระบบติดตามและประเมินผลร่วมกับ
โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้วย 

อาจารย์ผู้สอนมีแผนการพัินาตนเองเพ่ือให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเชิงสมรรถนะได้
อย่างไร 

มีการพัินาศักยภาพของอาจารย์ผู้สอนตั้งแต่
ออกแบบ มคอ.3 ซึ่งเป็นแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุิิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.1) และสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดสมรรถนะทั้งรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาชีพ
ครู และวิชาเอก โดยมีผู้รับผิดชอบด าเนินการ
ชัดเจน มีกระบวนการพัินาโดยเชิญวิทยากรที่มี
ความเชี่ยวชาญจากคุรุสภาหรือหน่วยงาน
ระดับอุดมศึกษามาแลกเปลี่ยนและร่วมพัินา
คณาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้เชิงสมรรถนะ
ได้ 

 
 


