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คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

สารบัญ 
  หน้า 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
 1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
 3. วิชาเอก 1 
 4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
 5. รูปแบบของหลักสูตร 2 
 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 2 
 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 2 
 9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
3 

 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 3 
 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา 

ในการวางแผนหลักสูตร 
 
4 

 12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับ 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 
6 

 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของ 
มหาวิทยาลัย 

 
7 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 8 
 1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 8 
 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 9 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 10 
 1. ระบบการจัดการศึกษา 10 
 2. การด าเนินการหลักสูตร 10 
 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 13 
 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือ        

การฝึกงาน) 
 

45 
 5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 47 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 48 
 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 48 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 49 
 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก 

หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

56 
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สารบัญ (ตอ่) 
  หน้า 

หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 61 
 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 61 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 61 
 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 62 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์  63 
 1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 63 
 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 63 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 64 
 1. การบริหารหลักสูตร 64 
 2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 65 
 3. การบริหารคณาจารย์ 68 
 4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 69 
 5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 69 
 6.  ความต้องการของตลาดแรงงานสังคมและหรือความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิต 
 

70 
 7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 70 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 72 
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 72 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 72 
 3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 72 
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 72 

ภาคผนวก  74 
 ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 

 
 

75 
 ภาคผนวก ข หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  105 
 ภาคผนวก ค ค าสั่ง ที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ 022/2561 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลางครุศาสตร
บัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 
 

117 
 ภาคผนวก ง รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 

122 
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สารบัญ (ตอ่)  
  หน้า 
 ภาคผนวก จ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

133 
 ภาคผนวก ฉ รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ

ของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและความ
ต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
 
 
 
 

145 
 ภาคผนวก ช ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับ 

หลักสูตรที่ปรับปรุง  
 

150 
 ภาคผนวก ซ แผนบริหารความเสี่ยง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

184 
 ภาคผนวก ฌ ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างรายวิชาในหลักสูตรครุศา

สตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2562 (4 ปี) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

 
 
 

189 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
คณะ   : ครุศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร  : 25501531103987 
ภาษาไทย  : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

    ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Education Program in Early Childhood Education 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 
ชื่อย่อ  : ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Education (Early Childhood Education)  
ชื่อย่อ  : B.Ed. (Early Childhood Education) 

 
3. วิชาเอก  การศึกษาปฐมวัย 

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) 
 5.2 ประเภทหลักสูตร 
  เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

5.3  ภาษาที่ใช้  
ภาษาไทย 

5.4 การรับเข้าศึกษา  
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีเห็นชอบ     

ในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ในการประชุม ครั้งที่  2/2562  เมื่อ
วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตรใน
การประชุม ครั้งที่   4/2562   เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562  

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา 2564 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1  ครปูฐมวัยหรือผู้ดูแลเด็กในทุกสังกัดทั้งโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานรับเลี้ยงเด็ก 
8.2  นักวิชาการทางด้านการศึกษาปฐมวัย 
8.3  พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย 

    8.4  ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษาปฐมวัย 
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9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีท่ีจบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

1. นางศศิธร  จันทมฤก 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2555 
 

2537 
 

2530 

2. นางสาวคันธรส  ภาผล 
 

อาจารย ์ กศ.ม. 
(การศึกษาปฐมวัย) 
ค.บ. (พัฒนาการ
ครอบครัวและเด็ก  
- การศึกษาปฐมวัย) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคล ธัญบรุ ี

2553 
 

2548 

3. นางสาวพนิดา ชาตยาภา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

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

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
วิทยาลัยครสูวนดสุิต 
 

2543 
 

2526 

4. นางนันทิยา  รักตประจติ อาจารย ์ กศ.ม. 
(การศึกษาปฐมวัย) 
ค.บ. (นาฏศิลป์) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
วิทยาลัยครสูวนสุนันทา 

2548 
 
2530 

5. นางสาววิลินดา  พงศ์ธราธิก อาจารย ์ กศ.ม. 
(การศึกษาปฐมวัย) 
ค.บ. 
(การศึกษาปฐมวัย) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
สถาบันราชภฏัเพชรบุร ี

2547 
 

2538 

6. นายกุลชาติ พันธุวรกุล อาจารย ์ ค.ม.  
(การศึกษาปฐมวัย) 
ศษ.บ.  
(การศึกษาปฐมวัย) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2558 
 

2554 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
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11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
       ผลของกระแสโลกาภิวัตน์ได้สร้างค่านิยมให้กับประชาคมโลกผ่านทางข้อมูลข่าวสาร 4 ลักษณะ 

ดังนี้ (1) ค่านิยมทางการเมือง ท าให้ประชาชนมีค่านิยมที่จะเลือกผู้น าที่มีแนวความคิดแบบนายทุน
เศรษฐกิจแบบตะวันตกไปเป็นรัฐบาล ซึ่งจะส่งผลต่อการพึ่งพาโลกตะวันตกมากข้ึน  (2) การค้าของโลกจะ
เป็นที่มาของเขตการค้าเสรี (Free Trade Area – FTA) ซึ่งเป็นความเสรีบนความไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งไม่ใช่
ความยุติธรรมทางการค้า  ท าให้ธุรกิจขนาดเล็กในประเทศนั้นต้องล้มไป (3) การครอบง าทางสังคม
วัฒนธรรม เรื่องสิทธิมนุษยชน (Human Right) การบริโภคนิยม (Consumerism) การนิยมวัตถุ 
(Materialism) รวมถึงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environment) ซึ่งจะอนุรักษ์เฉพาะในสิ่งที่ประเทศด้อย
พัฒนาไม่พร้อม แต่โลกตะวันตกพร้อม และ (4) การหมุนเวียนของตลาดทุน (Capital Market Flows) 
เป็นผลท าให้ประชากรของประเทศมีผู้กู้ยืม (Borrower) หาแหล่งเงินกู้จากต่างประเทศพร้อม ๆ กันกับที่
หาในประเทศมากขึ้น (วรรณะ รัตนพงษ์ และอนัตต์ ลัคนหทัย, 2560) จากการศึกษาพบว่าค่านิยม 4 
ประการในตัวประชากรไทยในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องส าคัญในการท้าทายผู้บริหารประเทศในการสร้างทุน
มนุษย์ให้กับประเทศอย่างไรจึงจะท าให้ประเทศพ่ึงพานานาประเทศน้อยลง การท าธุรกิจขนาดเล็กยังคง
อยู่ได้ในประเทศไม่เป็นทาสธุรกิจขนาดใหญ่ของต่างชาติและประชากรสามารถพ่ึงพาตนเองได้  การสร้าง
ทุนมนุษย์อย่างไรให้มีค่านิยมที่ดี รักชาติ รักสังคม และรักชุมชน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิตที่
ยั่งยืนในอนาคต  ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาแล้วนี้อยู่ในทิศทางการพัฒนาทุนมนุษย์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นงานที่ท้าทายการพัฒนาทุนมนุษย์ในประเทศ 
ในปัจจุบัน  ให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ในอนาคต  
 เด็กปฐมวัยหมายถึงเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 8 ปี  ซึ่งเป็นช่วงที่มีความส าคัญที่สุดในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย เนื่องจากสมองของเด็กมีการพัฒนาอย่างมากท าให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว (Curtis & 
O’ Hagan, 2003) การพัฒนาสมองเด็กขึ้นกับการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเด็กปฐมวัยในแต่ละ
ด้านล้วน มีความส าคัญต่อชีวิตและความเป็นผู้ใหญ่ของเด็กในอนาคต เพราะประสบการณ์ในวัยเด็กเป็น
สิ่งที่มีอิทธิพลต่อ ความเป็นตัวตนของเด็ก (Levine & Munsch, 2011) ดังนั้นในช่วงปฐมวัย จึงถือว่าเป็น
ช่วงที่มีเวลาที่มี ความส าคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานส าหรับคุณภาพของบุคคลที่มีผลไปจนตลอดชีวิต 
(Allen & Marotz, 2000) การพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากในการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือพัฒนาคนไทยที่มีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตของประเทศชาติ (ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2553) เมื่อเด็กปฐมวัยกลุ่มนี้    จะกลายเป็นประชากรในอนาคตที่พัฒนาประเทศในอีก 
20 ปีข้างหน้า ความจ าเป็นของการก าหนดทิศทางการ พัฒนาทุนมนุษย์ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20  ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579) จึงมีความหมายและความส าคัญในการที่จะน ามาพิจารณาเพ่ือใช้ในการพัฒนาให้
เด็กปฐมวัยในวันนี้ได้มีต้นทุนและศักยภาพตามที่ประเทศต้องการ การสร้างค่านิยมในการด าเนินชวิตแบบ
วิถีพอเพียง จึงเป็นการสร้างทุนมนุษย์ในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เพราะความพอเพียง ท าให้คนไม่โลภ  
เมื่อไม่โลภก็ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน เมื่อไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ก็จะไม่ท าให้ผู้ อ่ืนเดือดร้อน เมื่อไม่ท าให้ผู้ อ่ื น
เดือดร้อน ก็จะรู้จักแบ่งปัน น ามาซึ่งความสงบสุขในสังคม การพ่ึงพานานาประเทศก็น้อยลง ท าให้เด็ก
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ปฐมวัยเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพในความพอเพียงและสามารถพัฒนาประเทศได้ตาม  วิถีไทย
และวิถีโลกได้ตามศักยภาพของแต่ละคน   

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
สถานการณ์ความรุนแรงในสังคมเป็นการใช้ก าลังหรือพลังทางกายโดยเจตนาต่อตนเอง ผู้อ่ืน 

หรือต่อกลุ่มหรือชุมชนอ่ืน โดยข่มขู่  เพ่ือก่อให้เกิดหรือมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเกิดการบาดเจ็บ การ
เสียชีวิต การท าร้ายจิตใจ การพัฒนาไม่เพียงพอหรือการลิดรอนสิทธิโดยไม่ค านึงถึงผลที่ตามมา  ความ
รุนแรงดังกล่าว  พรากชีวิตผู้คนทั่วโลกไปมากกว่า 1.5  ล้านคนทุกปี สูงกว่า 50% เป็นเพราะ
อัตวินิบาตกรรม อีก 35% มาจากฆาตกรรม และอีก 12% เป็นผลโดยตรงมาจากสงครามหรือความ
ขัดแย้งรูปแบบอ่ืน ความรุนแรงมักมีผลตลอดชีวิตต่อสุขภาพกายและจิตของเหยื่อ ตลอดจนหน้าที่ทาง
สังคม และชะลอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศ 

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ความรุนแรงในสังคมสูง  ซึ่งเกิดจากการกระท ารุนแรงที่
เกิดข้ึนระหว่างคนใกล้ชิด ซึ่งสาเหตุความรุนแรงที่เกิดขั้นส่วนใหญ่มาจากครอบครัว โรงเรียน หรือ ชุมชน
ที่อยู่ใกล้ชิดกัน ลักษณะของความรุนแรงมีตั้งแต่ดุด่าด้วยถ้อยค า ลงโทษด้วยวิธีการแปลกๆ การท าร้าย
ร่างกาย และคุกคามทางเพศ ส่วนใหญ่เกิดกับเด็กและผู้หญิง  และพบปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนใน
ปัจจุบันเกิดเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงขึ้นระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และระหว่างครูกับนักเรียน ทั้งที่
เกิดขึ้นในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือความรุนแรงที่เกิดในโรงเรียน ระหว่างครูและ
นักเรียน ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน เพราะสิ่งเหล่านี้ อาจหล่อหลอมให้นักเรียนมีพฤติกรรมความรุนแรง 
และออกไปก่อความรุนแรงนอกสถานศึกษาเมื่อนักเรียนเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่   

เด็กปฐมวัยเป็นวัยเริ่มต้นของชีวิตจึงถือว่าเป็นช่วงที่มีเวลาที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการ
วางรากฐานส าหรับคุณภาพของบุคคลที่มีผลไปจนตลอดชีวิต (Allen & Marotz, 2000) การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยจึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาคนไทยที่มีคุณภาพ  
การลดปัญหาความรุนแรงในโรงรียนและครอบครัวเป็นการลดการก่อตัวการใช้ความรุนแรงของเด็ก
ปฐมวัยตั้งแต่เรื่มต้น เพ่ือให้เด็กเหล่านี้เจริญเติบโตเป็นบุคคลที่ไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา ส่งผลให้
สังคมไทยในอนาคตมีความสงบสุขปลอดความรุนแรงในสังคม เกิดความม่ันคงในสังคม  

การผลิตครูปฐมวัยและเด็กปฐมวัยที่มีความเข้าใจเรื่องประสิทธิภาพของการสื่อสารเชิงบวก
และการรู้จักวิธีการแก้ปัญหาแบบสันติวิธีจะช่วยสร้างสัมพันธภาพทางบวกระหว่างเด็กกับเด็ก เด็กกับครู 
และเด็กกับครอบครัว เพ่ือสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นในหน่วยงานเล็กๆ ของสังคม  เพ่ือช่วยลดความ
รุนแรงในสังคมไทยในอนาคตได้อีกทางหนึ่ง  

นอกจากนั้นในปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากปัจจัยทาง
เศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม  จะเห็นได้จากมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีมาใช้แรงงานคน  ในด้าน
สังคมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงด้านการเพ่ิมประชากรลดลง  มีเด็กปฐมวัยลดลงมากทั้งด้านจ านวนและ
คุณภาพ  ผู้ปกครองมีเวลาในการอบรมเลี้ยงดูเด็กลดลง  จากการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยมีสมรรถนะทาง
สติปัญญา และการคิดลดลง  ส่วนทางด้านวัฒนธรรมนั้น  สังคมไทยมีการรับวัฒนธรรมต่างชาติมากขึ้น
จากสภาพสังคมไร้พรมแดน  การพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงต้องมีการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็นพลเมือง
และพลโลกที่ดีที่มีจุดเน้นในการเสริมสร้างวินัย  การมีพัฒนาการสมวัย การมีสุขภาวะที่ดี การรู้เท่าทัน
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การเปลี่ยนแปลง มีทักษะชีวิต มีอัตลักษณ์ความเป็นไทย และทักษะในศตวรรษที่ 21 เจริญเติบโตเป็น
ก าลังของชาติในอนาคต  

11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 
ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดย

ปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมีคุณธรรมเข้า
สู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า  ของครูโดยใช้การ
ประเมินเชิงประจักษ์ท่ีอิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษา
และฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครูในด้านหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนานวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษาในด้าน
หลักสูตรและการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและก้าวไกลเพ่ือน าประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
อย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร์ และภาษาเป็นต้น 

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
       ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจะมุ่งเน้นผลิตครูในมิติใหม่ที่เน้น

ผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ ให้มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูซึ่ง
เป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนด ีคนเก่ง ใฝ่รู้     เป็นครูดี 
ครูเก่ง มีความรู้ และใฝ่รู้ มีทักษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์วิชาชีพ มีเจตคติที่ดี    ต่อวิชาชีพ มี
คุณธรรมและเป็นผู้มีจริยธรรมประพฤติปฎิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาที่เหมาะสมกับการ
เป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความรอบรู้และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต จะเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษา เพ่ือให้มีครูที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวและเพ่ือให้สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู  โดยเน้น
การพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่   ขั้นพ้ืนฐาน  มีความสามารถในการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทั้งทางด้านสังคม ธุรกิจและศิลปวัฒนธรรม 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
    เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าและพัฒนาท้องถิ่น 

สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

12.2.1 แสวงหาความจริงเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 
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12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น 
อีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  การผลิต
บัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

12.2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจ ในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ 

12.2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 หมวดวิชาเฉพาะ 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
 รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร นักศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 
13.3 การบริหารจัดการ  

             13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับสาขา/คณะ อาจารย์
ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการ
ด าเนินการ 

13.3.2 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับดูแล โดยประสานงานกับส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และควบคุ มการ
ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  มุ่งผลิตครูปฐมวัยที่มีคุณภาพสูง มีความรู้คู่
คุณธรรม สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัด
การศึกษาและพัฒนาครูให้เป็นคนดี มีสติปัญญา มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย และอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถเผชิญปัญหา
หรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา มีจิตอาสาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพสู่การ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1.2 ความส าคัญ   
     การผลิตบัณฑิตครูปฐมวัยถือว่ามีความส าคัญยิ่ง เพราะครูปฐมวัยมีบทบาทส าคัญในการพัฒนา

ประเทศให้เจริญมั่นคง ให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะ
พัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้น จะต้องพัฒนาคน โดยต้องเริ่มจากช่วงวัยที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง คือ ช่วง
ปฐมวัย เพ่ือให้เด็กปฐมวัยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและมีความสมบูรณ์ครบทุกด้าน สามารถช่วยกัน
สร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้ และหน้าที่ที่มีความส าคัญยิ่งของครู คือ การปลูกฝังความรู้ ความคิด
และจิตใจแก่เด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพ่ือให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติ
ในกาลข้างหน้า ดังนั้น ผู้เป็นครูปฐมวัยจึงจัดได้ว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาทอย่างส าคัญในการสร้างสรรค์
อนาคตของชาติบ้านเมือง 

1.3 วัตถุประสงค์ 
      หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.3.1 เป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ทางการศึกษาปฐมวัย และสามารถ 

บูรณาการและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และ
เศรษฐกิจของประเทศ 

1.3.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กระดับปฐมวัย และการ
พัฒนาหลักสูตรทางด้านการเรียนการสอนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยที่จะส่งผลให้ครู มี
ความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 
 1.3.3 เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการ
และวิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย พร้อม
ที่จะประกอบวิชาชีพครู อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 
 1.3.4 ความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี
ทางการศึกษาปฐมวัย และระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ส าหรับการประกอบวิชาชีพหรือ
การศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต 
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1.3.5 มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้น าทาง
วิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
 
2. แผนปรับปรุง 
 
แผนการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. แผนปรับปรุงหลักสูตร 
   ครุศาสตรบัณฑิต ให้มี 
   มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ.  
   และคุรุสภา ก าหนด 
 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน 
    จากแผนพัฒนาการศึกษา 
    แห่งชาติและมาตรฐานวิชาชีพ 
    และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
    ของบุคลากรทางการศึกษา  
2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง 
    สม่ าเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมิน 
    หลักสูตร 
 

2. แผนปรับปรุงหลักสูตร 
   ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา    
  การศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้อง

กับความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม  เศรษฐกิจ การเมือง 

  และความก้าวหน้าทาง 
  วิชาการ 
 
 
 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน 
   สังคม และวิชาการอย่าง 
   สม่ าเสมอ 

 

1. รายงานความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

2. แผนปรับปรุงหลักสูตรที่ 
    สอดคล้องกับความ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจการเมืองและ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ
ซ่ึงประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน
และภายนอก 

3. แผนพัฒนาบุคลากร 
   ด้านการเรียนการสอน และ   
   บริการวิชาการให้มีความรู้  
   สมรรถนะและเจตคติท่ี 
   ทันสมัย และเหมาะสมตาม 
   มาตรฐานและจรรยาบรรณ 
   ของวิชาชีพ 
 

1. สนับสนุนบุคลากรด้าน 
   การเรียนการสอนให้ท างาน 
   บริการแก่องค์กรภายนอก 
2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้

ของบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนให้มีนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1. ปริมาณงานบริการ  
   วิชาการต่อบุคลากร 
   ด้านการเรียนการสอน 
   ในหลักสูตร 
2. ความพึงพอใจของผู้เรียน   
   ต่อประสิทธิภาพการจัด 
   การเรียนรู้ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ 

          ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษาไม่
น้อยกว่า 15 สัปดาห์ กรณีที่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ไมม่ี  

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มี 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ในเวลาราชการ  เริ่มเปิดการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2562  
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน มิถุนายน - กันยายน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
            2.2.1 ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง   
     2.2.2 คุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 
2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
     2.2.3 มีผลการสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) และมีผลการสอบ GAT 
  2.2.4 แฟ้มสะสมผลงาน 
 2.2.5 มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นครูปฐมวัย 
    2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
          2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
          2.3.2 ผู้ที่เข้าศึกษาไม่มีความถนัดทางวิชาชีพครูด้านวิชาการศึกษาปฐมวัย    

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

และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
      2.4.2 จัดประชุมผู้ปกครอง เพ่ือรับทราบบทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษา 
      2.4.3 จัดระบบการให้ค าปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ในกลุ่มวิชา

จิตวิทยาและการแนะแนวร่วมให้ค าปรึกษาในห้องให้ค าปรึกษาของคณะครุศาสตร์ 
 2.4.4  มีการจัดสอบความถนัดทางวิชาชีพครูด้านวิชาการศึกษาปฐมวัย 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

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

รวม 60 120 180 240 240 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 60 60 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. ค่าลงทะเบียน 1,440,000 2,880,000 4,320,000 5,760,000 7,200,000 

2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
   2.1 งบบุคลากร 
   2.2 งบด าเนินการ 
   2.3 งบลงทุน 

         2.3.1 ค่าท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง 
         2.3.2 ค่าครุภัณฑ ์

 
610,640 
42,000 

 
460,000 

 
50,000 

 
641,172 
84,000 

 
460,000 

 
128,800 

 
673,231 
126,000 

 
460,000 

 
184,640 

 
706,892 
168,000 

 
460,000 

 
192,000 

 
742,237 
210,000 

 
460,000 

 
260,000 

รวมรายรับ 1,992,000 4,356,000 9,106,640 26,660,000 108,530,000 
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      2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. งบบุคลากร 1,152,000 1,209,600 1,270,080 1,333,584 1,400,263 

2. งบด าเนินการ 
    2.1 คา่ตอบแทน 
    2.2 คา่ใช้สอย 
    2.3 คา่วสัด ุ

      2.4 ค่าสาธารณูปโภค 

 
40,000 
32,000 
42,000 
72,000 

 
80,000 
64,000 
84,000 
72,000 

 
120,000 
96,000 
126,000 
72,000 

 
160,000 
128,000 
168,000 
72,000 

 
200,000 
160,000 
210,000 
72,000 

3. งบลงทุน 
    3.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 

      3.2 ค่าครุภณัฑ ์

 
460,000 
100,000 

 
460,000 
150,000 

 
460,000 
200,000 

 
460,000 
250,000 

 
460,000 
300,000 

 4. เงินอุดหนุน 
    4.1 การท าวิจัย 
     4.2 การบริการวิชาการ 

 
50,000 
25,000 

 
50,000 
25,000 

 
50,000 
25,000 

 
50,000 
25,000 

 
50,000 
25,000 

รวมรายจ่าย 1,973,000 2,194,600 2,419,080 2,646,584 2,877,263 

*ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 12,684.84 บาท/คน/ปี 
 

2.7 ระบบการศึกษา  
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี    
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
การเทียบโอนเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้    

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาชีพครู   ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
 2.1.1) วิชาชีพคร ู

          2.1.1.1) วิชาชีพครูบังคับ 
          2.1.1.2) วิชาชีพครูเลือก 

  31 
28 
3 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

 2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  12 หน่วยกิต 
2.2) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 

 2.2.1) วิชาเอกบังคับ 
2.2.2) วิชาเอกเลือก 

 42 
21 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต  

        3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
    
3.1.3  รายวิชาในหมวดต่าง ๆ     

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
                        ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข) 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาชีพครู  

 
43 หน่วยกิต 

      2.1.1) วิชาชีพครู  31 หน่วยกิต 
         2.1.1.1) วิชาชีพครูบังคับ  

 
28 หน่วยกิต 

 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP104 จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Educational Psychology for Teachers  
ETP105 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 3(2-2-5) 
 Virtue, Morality, Ethics and Spirit of Being a Professional 

Teacher  
 

ETP106 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Communication Language for Teachers  
ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
 Curriculum Design and Development 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 Learning Management  
ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและ 

การเรียนรู้ 
3(2-2-5) 

 Innovation and Information Technology for 
Communicative Education and Learning 

 

ETP302 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Learning Assessment  
ETP305 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Research and Development of Learning Innovation  
ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Administration and Quality Assurance  
ETP403 คุรุนิพนธ์ 1(0-2-1) 
 Individual Development Plan : ID Plan  
   

                           2.1.1.2) วิชาชีพครูเลือก 
                            เลือกเรียน 1 รายวิชา จากรายวิชาตอ่ไปนี้ 

3 หน่วยกิต 

   
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP221 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 

Thinking Process Skill Development 
3(3-0-6) 

ETP223 
 

จิตวิทยาการแนะแนว 

Guidance Psychology 
3(2-2-5) 

ETP224 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
Utilization of Community and Digital Resources for 
Education 

3(2-2-5) 

ETP321 
  

การศึกษาแบบเรียนรวม 
Inclusive Education 

3(3-0-6) 

ETP322 การศึกษาในอาเซียน 
Education in ASEAN 

3(3-0-6) 

ETP323 การวิจัยทางการศึกษา 

Educational Research 
3(2-2-5) 

ETP324 
 

จิตวิทยาเด็กพิเศษ 
Psychology for Exceptional Children 

3(3-0-6) 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP325 
 

การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา 
Planning and Educational Project Management 

3(3-0-6) 
 

ETP421 
  

การสัมมนาทางการศึกษา 
Seminar in Education 

3(2-2-5) 

ETP422 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 
Skills and Techniques of Learning Management 

3(2-2-5) 

ETP424 รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
Skill and Teachniques of Learning Management 

3(2-2-5) 

ETP425 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 
Production of Multimedia for Education 

3(2-2-5) 

   
                 2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
                           บังคับเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 

12 หน่วยกิต 

   
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP413 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2(90) 
 Internship 1  
ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2(90) 
 Internship 2  
ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 2(90) 
 Internship 3  
ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6(290) 
 Internship 4  
 รวมหน่วยกิต 12 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

2.2) กลุ่มวิชาเอก  63 หน่วยกิต 
   2.2.1) วิชาเอกบังคับ                                               42 หน่วยกิต 
   

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EEC111 สมองกับการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

Brain and Learning for Young Children 
3(2-2-5) 

EEC112  การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
Rearing and Enhancing Learning for Young Children 

3(2-2-5) 

EEC114 การจัดกิจกรรมพัฒนาความพร้อมทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัย 
Organizing Activities to Develop Readness of Physical for 
Young Children 

3(2-2-5) 

EEC115 การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัย 
Organizing Language and Communication Activities for 
Young Children 

3(2-2-5) 

EEC220 การช่วยเหลือพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
Development Assistance for Children with Special Needs 

3(2-2-5) 

EEC221 การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย 
Art Activities in Early Childhood Education 

3(2-2-5) 

EEC222  ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวัย 
Rhythmic and Movement for Young Children 

3(2-2-5) 

EEC223 สื่อและของเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย 
Instructional Material and Toys for Young Children 

3(2-2-5) 

EEC225 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการส าหรับ 
เด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี 
Integrated Learning Experience for Children Under 3 Years 

3(2-2-5) 

EEC320 การจัดกิจกรรมการเล่นเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
Play for Learning Activities for Young Children 

3(2-2-5) 

EEC321 การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
Science and Mathematic Activities for Young Children 

3(2-2-5) 

EEC322 การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย 
Activities for Promotion of Thinking Skills 

3(2-2-5) 

EEC324 การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
Families and Community Involvement in Early Childhood 
Education 
 

3(2-2-5) 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EEC325 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการการศึกษาปฐมวัย

ส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี 
Integrated Learning Experience for Children Between the 
Age of 3-6 Years 

3(2-2-5) 

   
          2.2.2) วิชาเอกเลือก   21 หน่วยกิต 
   

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EEC113 การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยส าหรับเด็กปฐมวัย 

Well-Being and Safety Development for Young Children 
3(2-2-5) 

EEC116    การจัดกิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย 
Organizing Emotional Intellingence and Social 
Development for Young Children 

3(2-2-5) 

EEC224 วรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย 
Literature for Young Children 

3(2-2-5) 

EEC323 การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
Activities for Promotion of Learning for Target a Specific 
Child 

3(2-2-5) 

EEC418 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในอนาคต 
Seminar on Problems and Trends in Early Childhood 
Education Development in the Future 

3(2-2-5) 

EEC419 การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรม 
Extension of Explicit Knowledge to Develop Innovation 

3(2-2-5) 

EEC420 เพลงและดนตรีส าหรับเด็กปฐมวัย 
Songs and Music for Young Children 

3(2-2-5) 

 รวมหน่วยกิต 
 

21 
 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า            6 หน่วยกิต 
          ให้ เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                      

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่
ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว 
อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ 
อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา 
ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 

 ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 

ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 
 

EEC หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย 
ETP หมู่วิชาชีพครู 
VGE หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

3.1.4 การจัดแผนการศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา                 ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครูบังคับ) 
ETP106 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 3(2-2-5) 
ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

 EEC111 สมองกับการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
 EEC112 การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรู้

ส าหรับเด็กปฐมวัย                                  
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

EEC113 การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัย
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21 
 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา                 ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครูบังคับ) 
ETP105 

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิต
วิญญาณความเป็นครู 

3(2-2-5) 

ETP104 จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับครู 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา) 

ETP413 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2(90) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

 

EEC114 การจัดกิจกรรมพัฒนาความพร้อมทางด้าน
ร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัย      

3(2-2-5) 

EEC115 การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสาร
ส าหรับเด็กปฐมวัย                                  

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

EEC116 การจัดกิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์และ
สังคมส าหรับเด็กปฐมวัย      

3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 19 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา                 ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครูบังคับ) 
ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

สื่อสารการศึกษาในการเรียนรู้ 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา) 

ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2(90) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

EEC220 การช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ 

3(2-2-5) 

EEC221 การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษา
ปฐมวัย 

3(2-2-5) 

EEC222 ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 20 
 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา                 ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครูบังคับ) 
ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
ETP302 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

EEC223 สื่อและของเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย        3(2-2-5) 
EEC225 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ 

การศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี    
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

EEC224 วรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย      3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา                 ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 4 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครูบังคับ) 
ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา) 

ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3    2(90) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

EEC320 การจัดกิจกรรมการเล่นเพ่ือการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

3(2-2-5) 

EEC321 การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

3(2-2-5) 

EEC322 การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต   18 
 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา                 ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครูบังคับ) 
ETP305 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

EEC324 การมีส่วนร่วมของครอบครัวชุมชนในการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 

3(2-2-5) 

EEC325 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
แบบบูรณาการ การศึกษาปฐมวัยส าหรับ
เด็กอายุ 3-6 ปี       

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

EEC323 การจัดประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ส าหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxx เลือกเสรี 3 
รวมหน่วยกิต 21 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา                 ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา) 

ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4    6(290) 

รวมหน่วยกิต 6 
 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา                 ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครูบังคับ) 

ETP403 คุรุนิพนธ์   1(0-2-1) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครูเลือก) 

ETP224 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

EEC418 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนา
การศึกษาปฐมวัยในอนาคต   

3(2-2-5) 

EEC419 การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนา
นวัตกรรม    

3(2-2-5) 

EEC420 เพลงและดนตรีส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxx เลือกเสรี 3 

รวมหน่วยกิต 16 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

ETP104 จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Educational Psychology for Teachers  

วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาส าหรับการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพและช่วงวัย  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู้  การส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ แนวทางการให้
ค าแนะน ากับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด 
เพ่ือให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน
ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้ การสะท้อนคิดเพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 
ETP105 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 3(2-2-5) 
 Virtue, Morality, Ethics and Spirit of Being a Professional Teacher  

ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็น
ครู  เป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของ
ผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ย วกับค่านิยมของครู 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู 
สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้
การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
ETP106 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Communication Language for Teachers  

หลักการ  และ เทคนิค วิธ ีก า ร ใช้ภ าษา ไทย และภาษาอัง กฤษ  ฝึกปฏิบัติก า รฟัง  
การดู การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถใช้วาทวิทยาส าหรับครู เ พื่อสื่อความหมาย 
ในการ เรียนการสอนและการสื่อสาร  สืบค้นสารนิ เทศ เ พื่อพัฒนาตนให้รอบรู้  ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ฝึกออกแบบการจัดการเรียนรู้ เ พื่อพัฒนาทักษะของผู้ เรียนในด้านการฟัง การ
ดู  การพูด การอ่าน และการเขียน  
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ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
 Curriculum Design and Development  

ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอก   
ที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน  น าหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐานทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยี  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้ม
ในการพัฒนาหลักสูตร  เพื่อให้มีทักษะในการสร้าง การใช้ และการประเมินหลักสูตร ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือ
น าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
การฝึกปฏิบัติการหลักสูตรในสถานศึกษา 

 
ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Learning Management  

วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด
และมีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล  
จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 
บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  การจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการเนื้อหาและภาษา  
การบูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น  สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การชี้แนะ
ผู้เรียน  การบริหารจัดการชั้นเรียน การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอนแบบ
จุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เป็นผู้มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ              
 
ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Innovation and Information Technology for Communicative 

Education and Learning 
 

ออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้อง
กับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  โดยการ
วิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือให้สามารถ
เลือก และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
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ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสามารถ ใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

 
ETP221 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 3(3-0-6) 
 Thinking Process Skill Development  

ความหมายและความส าคัญของการคิด และการพัฒนาการทางสติปัญญา แนวคิด ทฤษฎีและ
หลักการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด กระบวนการคิดแบบต่างๆ ลักษณะการคิดการน าเสนอ
ความคิดและแผนผังความคิด การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐานและขั้นสูง ทักษะการคิด
วิเคราะห์ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหา  การออกแบบ
และวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิด เครื่องมือและการประเมินผลทักษะ
กระบวนการคิดฝึกปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
   
ETP223 จิตวิทยาการแนะแนว 3(2-2-5) 
 Guidance Psychology  

ความหมาย ประวัติ ปรัชญา หลักการของจิตวิทยาการแนะแนวจรรยาบรรณของนักแนะแนว
กระบวนการและเทคนิคในการให้บริการแนะแนว รูปแบบของการจัดบริการแนะแนวการจัดกิจกรรมแนะแนว
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคคล บทบาทของบุคลากรในงานแนะแนวการบริหารงานแนะแนว และการประเมิน 
ผลการจัดบริการแนะแนว 
   
ETP224 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและดิจิทัลเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
 Utilization of Community and Digital Resources for Education  

ความหมาย ขอบข่ายและคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และแหล่งการเรียนรู้ดิจิทัล  
การส ารวจแหล่งเรียนรู้และการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษาการ
จัดระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการศึกษา 
   
ETP302 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Learning Assessment  

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่ เหมาะสมและสอดคล้อง
กับลักษณะของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้ เ รียน  ผู้ เ รียนที่มีความต้องการจ า เป็นพิ เศษ สะท้อนผลการประเมิน เ พื่อพัฒนาการของ
ผู้ เ รียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้   โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี  การวัดและ
ประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล  
กา ร ให้ข้อมูลป้อนกลับที ่ส ่ง เ ส ริมกา ร เ รียนรู ้ข อ งผู ้ เ ร ียน  แนวทางการ ใช้ผ ล  กา รวัดและ
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ป ร ะ เ มิน ผ ล ผู ้ เ ร ีย น ใ น ป ร ับ ป ร ุง พัฒ น า ก า ร เ ร ีย น รู ้ข อ ง ผู ้ เ ร ีย น  เ พื ่อ ใ ห ้ส า ม า ร ถ ว ัด แ ล ะ
ประ เมินผล เ พื่อพัฒนาผู ้ เ ร ียนอย่า ง เหมาะสมและสร้า งส ร รค์ และ ใช้ก า รสะท้อนคิด ไป
ประยุกต์ ใ ช้ ในก ารพัฒนาตน เอง ใน  การ เป็นครูที ่ดี  มีคว ามรอบรู ้  และทันสมัยต่อ คว าม
เปลี่ยนแปลง  

 
ETP305 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Research and Development of Learning Innovation  

วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดย
การศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้ เรียนในชั้นเรียน ออกแบบ  
การวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและ  
หาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้ เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพ่ือให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ใน  
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน
การเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
 
ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Administration and Quality Assurance  

วิเคราะห์บริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพ่ือจัดท าแผนงานและโครงการพัฒนาสถานศึกษาและ
ชุมชน ออกแบบ ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษา ด้วยองค์
ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาแต่ละระดับการศึกษาและประเภทของการศึกษา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีทัศนคติที่ดีถูกต้องต่อบ้านเมือง พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีงานท า มีอาชีพ 
เป็นพลเมืองดี รอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคมทันสมัย และทันต่อความเปลี่ยนแปลง  การ
สังเกตการบริหารและการประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
 
ETP321 การศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6) 
 Inclusive Education  

ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการศึกษาแบบเรียนรวม 
ความรู้เกี่ยวกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ การปรับเปลี่ยนเพ่ือการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน บทบาทครูในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม การจัดการบริการสนับสนุนส าหรับ
ชั้นเรียนรวม 



27 

    

  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

ETP322 การศึกษาในอาเซียน 3(3-0-6) 
 Education in ASEAN  

 วิวัฒนาการของการจัดการศึกษาของประเทศต่างๆ ในอาเซียน ปรัชญาการศึกษา ระบบ
การศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจการเมือง สังคม
และบริบทท้องถิ่น ตลอดจนการบริหารและการประกันคุณภาพทางการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
   
ETP323 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Research  

ความหมาย  แนวคิด  และความส าคัญของการวิจัยทางการศึกษา  จรรยาบรรณนักวิจัย  
ประเภทของการวิจัย  การเลือกปัญหาในการวิจัย  การค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการออกแบบ
การวัดตัวแปร การออกแบบการเลือกตัวอย่าง  การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล ฝึกปฏิบัติการท าวิจัย
ทางการศึกษา และการเขียนรายงานการวิจัย 
   
ETP324 จิตวิทยาเด็กพิเศษ 3(3-0-6) 
 Psychology of Exceptional Children  

ความหมาย แนวคิด และความส าคัญของการวิจัยทางการศึกษา จรรยาบรรณนักวิจัย 
ประเภทของการวิจัย การเลือกปัญหาในการวิจัย การค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการออกแบบ
การวัดตัวแปร การออกแบบการเลือกตัวอย่าง การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล ฝึกปฏิบัติการท าวิจัย
ทางการศึกษา และการเขียนรายงานการวิจัย 
   
ETP325 การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา 3(3-0-6) 
 Planning and Educational Project Management  

หลักการเบื้องต้นเก่ียวกับการวางแผนและการบริหารโครงการ แนวการเขียนโครงการพัฒนา
ทางการศึกษาการฝึกการวางแผนการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบการจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษา การจัดท าโครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน และการประเมินผลโครงการ 
   
ETP403 คุรุนิพนธ ์ 1(0-2-1) 
 Individual Development Plan : ID Plan  

บูรณาการองค์ความรู้หลักทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในการท าความเข้าใจบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนแต่ละระดับ
การศึกษาและประเภทการศึกษา ประยุกต์หลักการ แนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือออกแบบ
นวัตกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติ
ด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 
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ETP413 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2(90) 
 Internship 1  

สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุ
จรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจ าชั้นในสถานศึกษา เข้าใจบริบท
ชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของ
การศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งใน
และนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
   

ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2(90) 
 Internship 2  

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงานผู้ช่วย
ครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี  
การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหาร
การศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับ
สถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนมีความสุข
ในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
ให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
   

ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 2(90) 
 Internship 3  

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่
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ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่าง
ชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ 
(AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ใน
การพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
   

ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6(290) 
 Internship 4  

ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและน าไปสู่การเป็น
นวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผล
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
   

ETP421 การสัมมนาทางการศึกษา  

 Seminar in Education  

ความมุ่งหมาย รูปแบบกระบวนการของการสัมมนา การวางแผนการจัดการสัมมนา การ
วิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวโน้มของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติการฝึกทักษะ
การวิเคราะห์ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่ม การอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นการวางแผนการพัฒนา
แนวทางแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แสวงหาแนวคิดใหม่จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
   

ETP422 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Skills and Techniques of Learning Management  

ความหมาย ขอบข่ายและความส าคัญของทักษะและเทคนิคการสอน ทักษะการน าเข้าสู่บทเรียน 
การเร้าความสนใจ การตั้งค าถาม การใช้สื่อการเรียนการสอน การเล่าเรื่อง การเสริมแรง การใช้กิริยาท่าทาง
และวาจา การอธิบายยกตัวอย่างและการสรุปบทเรียน การสอนกลุ่มใหญ่ การสอนกลุ่มย่อยการสอน
รายบุคคล การใช้เพลงประกอบการเรียน การสอนบทบาทสมมติ เทคนิคการสอนแบบมีส่วนร่วม เทคนิคการ
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สอนโดยเน้นกระบวนการคิด เทคนิคการสอนส าหรับชั้นเรียนรวม เทคนิคการจัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล ฝึกปฏิบัติการสอนโดยใช้ทักษะและเทคนิคการสอนที่จ าเป็นส าหรับครู 
 
ETP424 รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Learning Model and Learning Management  

ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ ออกแบบและ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนของรูปแบบและกระบวนการ ใช้สาระส าคัญในสาขาวิชาเอก สร้างสื่อ
เทคโนโลยีดิจิทัล หรือแหล่งการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบหรือกระบวนการ ฝึกการสังเกตกระบวนการเรียนรู้ อภิปรายหรือสะท้อนความคิดเพ่ือสร้างความ
เข้าใจกระจ่างเกี่ยวกับรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ เสนอแนวทางปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
ETP425 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
 Production of Multimedia for Education  

ความหมาย  ความส าคัญ  ลักษณะ  ประเภทของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  โดยการวิเคราะห์
หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง การฝึกปฏิบัติการออกแบบ  สร้างและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย  ในการเรียน
การสอน ประเมินและเผยแพร่สื่อมัลติมีเดีย 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
EEC111 สมองกับการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
 Brain and Learning for Young Children  
              ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและระบบประสาทวิทยา (Neuroscience  : NS) 
พัฒนาภาษาและการสื่อสารโดยยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics Science 
Process : NLSP) การสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ตามระบบประสาทวิทยาของซีรีเบลลัม (Cerebellum)  
หรือ สมองน้อย กับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี  ศึกษา วิเคราะห์ ผลงานวิจัยด้านสมองกับ
การเรียน iรู้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยประเทศและต่างประเทศ  โดยใช้กรณีตัวอย่าง การเรียนรู้ เชิง
ประสบการณ์ และวิธีการอ่ืน ๆ เพ่ือวิเคราะห์ ประเมิน วางแผน  ออกแบบการจั ดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการเบื้องต้นส าหรับเด็กปฐมวัย ท าการทดลองกิจกรรมที่ออกแบบไว้กับเด็กปฐมวัยกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย 
หรือรายบุคคล  เพ่ือค้นความถนัด  ความสนใจ  และความสามารถที่แตกต่างของเด็กปฐมวัยในแต่ละด้าน  
สะท้อนคิดในการยอมรัยยอมรับความแตกต่างของเด็ก  เพ่ือแก้ปัญหา ช่วยเหลือ  ส่งเสริม  และหาแนวทาง
ในการพัฒนาที่เหมาะสม  
   
EEC112 การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

Rearing and Enhancing Learning for Young Children 
3(2-2-5) 

               ออกแบบการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี  โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและระบบประสาทวิทยา (Neuroscience  : NS) และพัฒนา
ภาษาและการสื่อสารโดยยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics Science Process : 
NLSP) และการสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ตามระบบประสาทวิทยาของ ซีรีเบลลัม (Cerebellum)  หรือ 
สมองน้อย กับพัฒนาการ 4 ด้านของเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8  ปี  ศึกษา/วิเคราะห์อิทธิพลของการอบรมเลี้ยง
ดูเด็กปฐมวัย บทบทผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ถอดบทเรียนการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ  โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีการ
อ่ืนๆ  เพ่ือวิเคราะห์ วางแผน  ออกแบบการจัดกิจกรรมการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง โดยท างานร่วมกับผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ให้ถูกต้องตรงหลักการเรียนรู้ของ
สมอง สอดคล้องกับพัฒนาการ  และความแตกต่างระหว่างบุคคล  ภายใต้บริบทเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม  ทดลองกิจกรรมที่ออกแบบไว้กับกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือรายบุคคล เพ่ือแก้ปัญหา ช่ วยเหลือ 
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างรอบด้าน  สะท้อนคิดเพ่ือให้มีทักษะในการออกแบบโปรแกรมเพ่ือ
สร้างรอยเชื่อมต่อในการจัดกิจกรรมการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยได้อย่างต่อเนื่องส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 
8 ปี และสะท้อนคิดประยุกต์ใช้ความรู้ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี 
มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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EEC113 การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยส าหรับเด็กปฐมวัย  

Well-Being and Safety Development for Young Children 
3(2-2-5) 

                   ออกแบบการพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี  โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการพัฒนาสุขภาวะส าหรับเด็กปฐมวัย  ศึกษา/วิเคราะห์ทฤษฎีและแนวคิดในการ
พัฒนาสุขภาวะ  โรคที่พบบ่อยในเด็กปฐมวัยตามช่วงวัย  อุบัติเหตุในบ้าน นอกบ้าน และในโรงเรียน ฝึกปฏิบัติ
เครื่องมือวัดภาวะพัฒนาการ ภาวะโภชนาการ  ภาวะสุขภาพและอนามัยส าหรับเด็กปฐมวัย  ฝึกปฏิบัติการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น  ถอดบทเรียนการพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องใน
ประเทศและต่างประเทศ  โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีอ่ืนๆ  เพ่ือวิเคราะห์  ประเมิน  
วางแผน  ออกแบบการพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยอย่างรอบด้านโดยผู้ปกครอง ชุมชน  ท้องถิ่น มีส่วน
ร่วม ให้สอดคล้องกับพัฒนาการและความแตกต่างระหว่างบุคคลตามฐานะเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ทดลองท ากิจกรรมที่ออกแบบไว้กับกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือรายบุคคล  เพ่ือแก้ไข  ส่งเสริม และพัฒนาสุข
ภาวะส าหรับเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  สะท้อนความคิดเพ่ือให้มีทักษะในการออกแบบโปรแกรม
เพ่ือสร้างรอยเชื่อมต่อในการจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยทั้งในบ้านและโรงเรียนอย่างรอบ
ด้านส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ได้อย่างต่อเนื่อง  และสะท้อนคิดเพ่ือประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการพัฒนา
สุขภาวะที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
   
EEC114 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัย 

Organizing Activities to Develop Readness of Physical for Young 
Children 

3(2-2-5) 

               ออกแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัย ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี  โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและ
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของสมองและระบบประสาทวิทยาของ ซีรีเบลลัม (Cerebellum)  หรือ สมองน้อย กับการ
จัดประสบการณ์การพัฒนาสมรรถภาพและคงามพร้อมทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัย ศึกษา/วิเคราะห์
ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาทางด้านร่างกายแบบองค์รวมส าหรับเด็กปฐมวัย  รูปแบบ/กิจกรรม/ สื่อ
ที่สะท้อนการพัฒนาสมรรถภาพและความพร้อมทางด้านร่างกายแบบองค์รวม  รูปแบบและวิธีการวัด
สมรรถภาพและความพร้อมของกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่  ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ  ถอด
บทเรียนโปรแกรมการพัฒนาสมารถภาพและความพร้อมทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัยและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือวิเคราะห์ ประเมิน วางแผน ออกแบบการจัดกิจกรรม/สื่อการสอน
เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพและความพร้อมทางด้านร่างกายแบบองค์รวม โดยท างานร่วมกับครอบครัว ชุมชน 
ท้องถิ่น ให้ถูกต้องตรงหลักการเรียนรู้ของสมอง และศักยภาพของเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคล พร้อมออกแบบ
ประเมินเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม  น ากิจกรรมที่ออกแบบไว้ไปทดลองใช้กับเด็กปฐมวัยกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย 
หรือรายบุคคล   สะท้อนคิดในการพัฒนาปรับปรุงการออกแบบกิจกรรม  เพ่ือแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม  
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์ และสะท้อนความคิดเพ่ือให้มีทักษะในการออกแบบโปรแกรมเพ่ือสร้าง
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รอยเชื่อมต่อในการพัฒนากิจกรรมทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีอายุต่ ากว่า 8 ปีได้อย่างต่อเนื่อง  
ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการจัดประสบการณ์ทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัยที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนาตนเองให้
เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
EEC115 การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
 Organizing Language and Communication Activities for Young 

Children 
 

               ออกแบบการจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี  โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา ( Neurolinguistics 
Science Process : NLSP) กับการพัฒนาภาษาละการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี ศึกษา/
วิเคราะห์ทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนาภาษาและการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัย รูปแบบ/อิทธิพลของบริบท
ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาภาษาและการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัย  ถอดบทเรียน
โปรแกรมการพัฒนาภาษาและการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัยและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศและ
ต่างประเทศ  โดยใช้กรณีตัวอย่าง  การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีการ อ่ืนๆ  เพ่ือวิเคราะห์  ประเมิน  
วางแผน  ออกแบบกิจกรรม/สื่อการสอนในการสร้างภาษาแม่ ภาษาท่ีสอง ฟัง พูด อ่าน เขียน และการสื่อสาร
ตามบริบท  สังคม วัฒนธรรม และความต่างระหว่างบุคคลโดยท างานร่วมกับผู้ปกครอง  ชุมชน ท้องถิ่น ท า
การทดลองกิจกรรมที่ออกแบบไว้กับเด็กปฐมวัยกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือรายบุคคล  เพ่ือแก้ปัญหา ช่วยเหลือ  
ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัยที่ถูกต้องตรงหลักการเรียนรู้ของสมอง  สะท้อน
ความคิดเพ่ือให้มีทักษะในการออกแบบโปรแกรมการเพ่ือสร้างรอยเชื่อมต่อในการจัดกิจกรรม/สื่อการสอนใน
การพัฒนาภาษาและการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี ได้อย่างต่อเนื่อง และสะท้อนคิดเพ่ือการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัยในการพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
EEC116 การจัดกิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
 Organizing Emotional Intellingence and Social Development for 

Young Children 
 

                   ออกแบบกิจกรรมการจัดกิจกรรมทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย  โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและระบบประสาทวิทยา (Neuroscience  : NS)  
การพัฒนาภาษาและการสื่อสารโดยยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics Science 
Process : NLSP) กับการพัฒนาทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย  ศึกษา/
วิเคราะห์ทฤษฎีและแนวคิดการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย  อิทธิพลของ
บริบทสังคมครอบครัว  สังคมโรงเรียน สังคมชุมชน  และท้องถิ่น ที่ส่งผลการพัฒนาความฉลาดทางอารณ์และ
สังคมส าหรับเด็กปฐมวัย ฝึกปฏิบัติการใช้แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์และสังคมของกระทรวง
สาธารณะสุข  ถอดบทเรียนโปรแกรมการการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสังคม และการพัฒนาทักษะ 
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EF (Executive Functions) และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ   โดยใช้กรณีศึกษา การ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีอ่ืนๆ  เพ่ือวิเคราะห์ ประเมิน วางแผน  ออกแบบกิจกรรม/สื่อการสอนเพ่ือ
พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัยโดยท างานร่วมกับผู้ปกครองและครอบครัว ชุมชน 
ท้องถิ่น ที่ถูกต้องตรงหลักการเรียนรู้ของสมอง บริบททางสังคม วัฒนธรรม และท้องถิ่น  ตามหลักการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ออกแบบการประเมินเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม  ทดลองใช้กิจกรรมที่ออกแบบไว้กับกลุ่ม
ใหญ่  กลุ่มย่อย และรายบุคคล  เพ่ือสะท้อนคิดในการพัฒนาปรับปรุงออกแบบกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหา 
ช่วยเหลือ ส่งเสริม  พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์  และสะท้อนความคิดเพ่ือให้มีทักษะในการ
ออกแบบโปรแกรมเพ่ือสร้างรอยเชื่อมต่อความฉลาดทางอารมณ์และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีอายุต่ ากว่า 8 
ปีได้อย่างตอ่เนื่อง และประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัย  เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลง 
   
EEC220 การช่วยเหลือพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 3(2-2-5) 
 Development Assistance for Children with Special Needs  
               ออกแบบกิจกรรมให้ความช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษอายุต่ ากว่า 8 ปี 
โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและระบบประสาทวิทยา (Neuroscience  : NS)  
ภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics Science Process : NLSP) และการสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็ก
และใหญ่ตามระบบประสาทวิทยาของซีรีเบลลัม (Cerebellum)  หรือ สมองน้อย กับการพัฒนาช่วยเหลือเด็ก
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ศึกษา/วิเคราะห์ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ คุณธรรมในการดูแลเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  ฝึกใช้เครื่องมือในการสังเกตเด็ก
ปฐมวัยที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ  ถอดบทเรียนการช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้กรณีศึกษา การ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีอ่ืนๆ  เพ่ือวิเคราะห์  ประเมิน วางแผน  ออกแบบกิจกรรมให้ความช่วยเหลือ
เด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษอายุต่ ากว่า 8 ปี ที่ถูกต้องตามหลักการท างานของสมอง สอดคล้อง
กับฐานะทางเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม  โดยท างานร่วมกับผู้ปกครองและครอบครัว ผู้เชี่ยวชาญ และ
แพทย์เฉพาะทาง ทดลองกิจกรรมที่ออกแบบไว้กับกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือรายบุคคล  เพ่ือสะท้อนคิดในการ
พัฒนาปรับปรุงออกแบบ  เพ่ือแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม  พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์  และ
ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนาตนเองให้เป็น
ครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง   
 
 
 
 
 



35 

    

  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
EEC221 การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 
 Art Activities in Early Childhood Education  
              ออกแบบกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เรื่อง
ความสัมพันธ์ของสมองและระบบประสาทวิทยา (Neuroscience  : NS) และพัฒนาภาษาและการสื่อสาร
โดยยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics Science Process : NLSP) และการ
สร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ตามระบบประสาทวิทยาของซีรีเบลลัม (Cerebellum)  หรือ สมองน้อย  กับ
การการจัดกิจกรรมทางศิลปะที่ส่งผลต่อการท างานของสมองส าหรับเด็กปฐมวัย ทฤษฎีและแนวคิดในการ
พัฒนาศิลปะ  เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และกล้ามเนื้อมัดเล็ก ภาษาและการสื่อสารผ่านงานศิลปะที่
หลากหลาย ถอดบนเรียนการจัดกิจกรรมศิลปะและรูปแบบกิจกรรมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพ่ือ
พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ความคิดสร้างสรรค์  ภาษา ที่หลากหลาย ถอดบทเรียนโปรแกรมการพัฒนาศิลปะ
เพ่ือกล้ามเนื้อมัดเล็ก ความคิดสร้างสรรค์ ภาษาและการสื่อสาร ในประเทศและต่างประเทศ  ฝึกการใช้แบบ
ประเมินทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก  ความคิดสร้างสรรค์ ภาษาและการสื่อสาร  โดยใช้กรณีศึกษา การ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีการอ่ืนๆ  เพ่ือวิเคราะห์ วางแผน  ออกแบบกิจกรรมศิลปะเพ่ือพัฒนา
กล้ามเนื้อมัดเล็ก ความคิดสร้างสรรค์ และภาษาและการสื่อสาร ถูกต้องตามหลักการท างานของสมอง 
ส าหรับเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการท างานของสมองโดยท างาน
ร่วมกับกับผู้ปกครองและครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น  พร้อมออกแบบประเมินเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม  
ทดลองใช้กิจกรรมที่ออกแบบไว้กับกลุ่มใหญ่  กลุ่มย่อย  และรายบุคคล  เพ่ือแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม
และพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  สะท้อนคิดเพ่ือให้มีทักษะในการออกแบบโปรแกรมเพ่ือ
สร้างรอยเชื่อมต่อการจัดกิจกรรมศิลปะและความคิดสร้างสรรค์แบบองค์รวมส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีอายุต่ า
กว่า 8 ปี อย่างต่อเนื่อง และสะท้อนคิดประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการจัดกิจกรรมศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
ที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง           
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EEC222 ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวัย   3(2-2-5) 

 Rhythmic and Movement for Young Children  
               ออกแบบการจัดกิจกรรมลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวัย โดยประยุกต์ใช้
ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและระบบประสาทวิทยาของ ซีรีเบลลัม หรือสมองน้อย (Cerebellum) 
กับการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กส าหรับเด็กปฐมวัย ศึกษา/วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังวะส าหรับเด็กปฐมวัย  ถอดบทเรียนกิจกรรมการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ผ่านการร้องเพลง เล่นเครื่องดนตรี เพ่ือพัฒนา ลีลา จังหวะ และการเคลื่อนไหว ทางด้านร่างกายส าหรับเด็ก
ปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี โดยคลิปวิดีโอและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ ฝึกปฏิบัติลีลา 
จังหวะ และการเคลื่อนไหว ทางด้านร่างกายเบื้องต้นผ่านศิลปะการแสดงที่หลากหลาย เพ่ือวิเคราะห์ ประเมิน 
วางแผน ออกแบบการจัดกิจกรรมลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหว / สื่อ อุปกรณ์ ที่ถูกต้องตามหลักการท างาน
ของสมอง ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยท างานร่วมกับครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น  พร้อมออกแบบประเมินเพ่ือใช้ใน
การจัดกิจกรรม  น ากิจกรรมที่ออกแบบไว้ไปทดลองกับกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือรายบุคคล เพ่ือสะท้อนคิดใน
การพัฒนาปรับปรุงการออกแบบกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม  พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ตรง
วัตถุประสงค์ และสะท้อนความคิดเพ่ือให้มีทักษะในการออกแบบโปรแกรมเพ่ือสร้างรอยเชื่อมต่อการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนา ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีอายุต่ ากว่า 8 ปีได้ อย่างต่อเนื่อง 
และประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง      
 
EEC223 สื่อและของเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
 Instructional Material and Toys for Young Children  
               ออกแบบสื่อและของเล่นส าหรับเด็กปฐมวัยส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 8 ปี โดยประยุกต์ใช้ความรู้
เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและระบบประสาทวิทยา (Neuroscience : NS) และพัฒนาภาษาและการสื่อสาร
โดยยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics Science Process : NLSP) และการสร้าง
กล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ตามระบบประสาทวิทยาไขสันหลังที่ควบคุมกลเมเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของ 
ซีรีเบลลัม (Cerebellum) หรือ สมองน้อย กับการพัฒนาสื่อและของเล่นส าหรับเด็กปฐมวัยแบบรอบด้าน 
ศึกษา/วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ถอดบทเรียนการใช้ของเล่นในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ  เพ่ือวิเคราะห์ ประเมิน วางแผน ออกแบบสื่อและของเล่นส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ที่ถูกต้องตามหลักการท างานของสมอง ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยท างานร่วมกับ
ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น  ที่สอดคล้องกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม และท้องถิ่น พร้อมออกแบบประเมิน
เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม  ทดลองใช้สื่อที่ออกแบบไว้กับกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย และรายบุคคล เพ่ือสะท้อนคิดใน
การพัฒนาปรับปรุงออกแบบสื่อและของเล่น  เพ่ือแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ตรง
วัตถุประสงค์  และสะท้อนคิดประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาสื่อและของเล่นที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนาตนเองให้
เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง     
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EEC224 วรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย   3(2-2-5) 
 Literature for Young Children  
                   ออกแบบวรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี  โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง
ความสัมพันธ์ของสมองและระบบประสาทวิทยา (Neuroscience  : NS) และพัฒนาภาษาและการสื่อสารโดย
ยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics Science Process : NLSP) กับการสร้าง
วรรณกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม  ศึกษา/วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ถอดบทเรียนการ
ใช้วรรณกรรมในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบต่างๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  โดยใช้กรณีตัวอย่าง ค าคล้อง
จอง  เพลง นิทาน เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน วางแผน  ออกแบบวรรณกรรมส าหรับเด็กอายุปฐมวัย ที่ถูกต้องตาม
หลักการท างานของสมอง ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยท างานร่วมกับผู้ปกครอง ครอบครัว 
ชุมชน ที่สอดคล้องกับบริบท สังคม วัฒนธรรม และท้องถิ่น พร้อมออกแบบประเมินเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม  
ทดลองใช้กิจกรรมที่ออกแบบไว้กับกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย และรายบุคคล เพ่ือสะท้อนคิดในการพัฒนาปรับปรุง
วรรณกรรม เพ่ือแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม  พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์  และสะท้อน
ความคิดประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาวรรณกรรมที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยและตนเองให้เป็นครูที่ดี 
มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง     
   
EEC225 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี 3(2-2-5) 
 Integrated Learning Experience for Children Under 3 Years  
              ออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้วิจัยเป็นฐานส าหรับเด็กอายุ
ต่ ากว่า 3 ปี  โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและระบบประสาทวิทยา (Neuroscience : 
NS)  ศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics Science Process : NLSP) และระบบ
ประสาทวิทยาของ ซีรีเบลลัม หรือ สมองน้อย (Cerebellum) ศึกษา/วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ตาม
ระบบประกันคุณภาพในการพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 3 ปี หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ถอดบทเรียน
จัดประสบการณ์โดยใช้วิจัยเป็นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับบริบท สังคม ชุมชน 
และท้องถิ่น และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ ฝึกใช้แบบประเมินตามตัวชี้วัดในระบบ
ประกันคุณภาพ  โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีการอ่ืนๆ  เพ่ือวิเคราะห์  ประเมิน 
วางแผน  ออกแบบห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ที่ถูกต้องตามหลักการท างานของสมอง ส าหรับเด็กอายุต่ า
กว่า 3 ปี  ออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้วิจัยเป็นฐานส าหรับเด็กอายุต่ า
กว่า 3 ปีตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับบริบท สังคม ชุมชน และท้องถิ่น ที่ตรงกับ
ตัวชีวัดในระบบประกันคุณภาพ  โดยท างานร่วมกับครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่น ทดลองใช้กิจกรรมกับ
กลุ่มย่อยหรือรายบุคคล เพ่ือแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยจากการออกแบบการจัดประสบการณ์
เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 3 ปี และประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มี
ความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง     
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EEC320 การจัดกิจกรรมการเล่นเพื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
 Play for Learning Activities for Young Children  
               ออกแบบการจัดกิจกรรมการเล่นเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี  โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและระบบประสาทวิทยา (Neuroscience  : NS) และพัฒนา
ภาษาและการสื่อสารโดยยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics Science Process : 
NLSP) และการสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ตามระบบประสาทวิทยาของ ซีรีเบลลั ม หรือ สมองน้อย 
(Cerebellum) กับการพัฒนาการเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย ศึกษา/วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบการเล่นเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ถอดบทเรียนการการเรียนปนเล่นและงานวิจัยทีเกี่ยวข้องในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีการอ่ืนๆ  เพื่อวิเคราะห์  ประเมิน วางแผน  
ออกแบบกิจกรรมการเรียนปนเล่นเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้ถูกต้องตรงหลักการเรียนรู้ของสมอง  ที่สอดคล้องกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม และท้องถิ่น โดย
ท างานร่วมกับครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น น ากิจกรรมที่ออกแบบไว้ไปทดลองใช้กับเด็กปฐมวัยกลุ่มใหญ่ กลุ่ม
ย่อย และรายบุคคล เพ่ือสะท้อนคิดในการพัฒนาปรับปรุงออกแบบกิจกรรมการเรียนปนเล่นเพ่ือแก้ปัญหา 
ช่วยเหลือ ส่งเสริม  พัฒนาเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์  และสะท้อนความคิดเพ่ือน าความรู้ที่ ทันสมัยไป
ประยุกต์ใช้ และพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
EEC321 การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
 Science and Mathematic Activities for Young Children  
              ออกแบบกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 8 ปี  โดยประยุกต์ใช้
ความรู้ เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและระบบประสาทวิทยา (Neuroscience  : NS) ศาสตร์สาขา
ภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics Science Process : NLSP) และระบบประสาทวิทยาของ ซี
รีเบลลัม หรือ สมองน้อย (Cerebellum) ศึกษา/วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และถอดบทเรียนการ
จัดการเรียนการสอนแบบ STEM  และบ้านวิทยาศาสตร์น้อย เพ่ือวิเคราะห์  ประเมิน วางแผน ออกแบบ
กิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ที่ถูกต้องตามหลักการท า งานของสมอง ตาม
แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม  และท้องถิ่นโดยท างาน
ร่วมกับผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น  พร้อมออกแบบประเมินเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม  ทดลองใช้กับ
กลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย และรายบุคคล เพ่ือสะท้อนคิดในการพัฒนาปรับปรุงออกแบบกิจกรรมวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  เพ่ือแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม  พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์  สะท้อนคิดเพ่ือ
ปรับปรุงกิจกรรมที่ทันสมัยและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
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EEC322 การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย  

Activities for Promotion of Thinking Skills 
3(2-2-5) 

               ออกแบบกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี  โดยประยุกต์ใช้
ความรู้เรื่องสมองและระบบประสาทวิทยา (Neuroscience  : NS) และพัฒนาภาษาและการสื่อสารโดยยึด
ศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics Science Process : NLSP) ศึกษา/วิเคราะห์
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะการคิดในรูปแบบต่างๆ และถอดบทเรียนการพัฒนาทักษะ EF (Executive 
Functions)  และโปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิด ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในและนอกประเทศ โดยใช้
กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีการอ่ืนๆ  เพ่ือวิเคราะห์ วางแผน  ออกแบบกิจกรรม/สื่อการ
สอน ที่ถูกต้องตามหลักการท างานของสมอง เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พร้อม
ออกแบบประเมินเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม โดยท างานวมกับผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น  ให้
สอดคล้องกับพัฒนาการและความแตกแต่ระหว่างบุคคลของเด็กปฐมวัยตามบริบททางสังคม วัฒนธรรม และ
ท้องถิ่น ทดลองใช้กิจกรรมกับกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย และรายบุคคล เพ่ือสะท้อนคิดในการพัฒนาปรับปรุง
ออกแบบกิจกรรมการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย  เพ่ือแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม  พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ตรง
วัตถุประสงค์  และสะท้อนความคิดเพ่ือให้มีทักษะในการออกแบบกิจกรรมและโปรแกรมกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิดเพ่ือสร้างรอยเชื่อมต่อส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีและประยุกต์ใช้ เพ่ือพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี  มี
ความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง    
   
EEC323 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ                                         3(2-2-5) 
 Activities for Promotion of Learning for Target a Specific Child  
                   ออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยการ
ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องนโยบาย ปัญหา และโอกาสทางสังคมของเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ วิธีการดูแลและให้
ความช่วยเหลือ  รูปแบบการจัดกิจกรรม  บทบาทผู้ปกครองและครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่บ้าน เพ่ือ
น ามาใช้ในการออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะโดยท างาน
ร่วมกับผู้ปกครองและครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับบริบท  
สังคม ชุมชน และท้องถิ่น  พร้อมออกแบบประเมินเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม  ทดลองใช้กิจกรรมที่ออกแบบไว้
กับกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย และรายบุคคล  การประเมินการเรียนรู้เด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพ่ือแก้ปัญหา 
ช่วยเหลือ ส่งเสริม  โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีการอ่ืนๆ  และสะท้อนความคิด
เพ่ือให้มีทักษะในการออกแบบกิจกรรมและโปรแกรมเพ่ือสร้างรอยเชื่อมต่อส าหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่
มีอายุต่ ากว่า 8 ปี และประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาเด็กกลุ่มเป้ามหายเฉพาะที่ทันสมัย  เพ่ือพัฒนาตนเอง
ให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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EEC324 การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 
 Families and Community Involvement in Early Childhood 

Education 
 

              ออกแบบกิจกรรมการท างานร่วมกับครอบครัว  ชุมชน และท้องถิ่นในการพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม  โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและ
ระบบประสาทวิทยา (Neuroscience  : NS) และพัฒนาภาษาและการสื่อสารโดยยึดศาสตร์สาขา
ภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics Science Process : NLSP) และการสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็ก
และใหญ่ตามระบบประสาทวิทยาของ ซีรีเบลลัม (Cerebellum)  หรือ สมองน้อย กับพัฒนาการ 4 ด้านของ
เด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8  ปี  อิทธิพลของครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของเด็กปฐมวัยใน
ปัจจุบันและอนาคต  บทบทผู้ปกครองและชุมชน ท้องถิ่นในการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัย และปกป้องสิทธิเด็ก
ตามกฎหมาย ถอดบทเรียนวิถีชุมชนกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศและ
ต่างประเทศ  โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีการอ่ืนๆ  เพ่ือวิเคราะห์ วางแผน  
ออกแบบกิจกรรมการท างานร่วมกับครอบครัว  ชุมชน และท้องถิ่นในการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ฐานะทางเศรษฐกิจ บริบททางสังคม วัฒนธรรมในท้องถิ่น  ออกแบบประเมินเพ่ือใช้ในการ
จัดกิจกรรม  ทดลองกิจกรรมที่ออกแบบไว้กับกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือรายบุคคล เพ่ือแก้ปัญหา ช่วยเหลือ 
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างรอบด้านโดยใช้ความร่วมมือกับครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น   
สะท้อนคิดเพ่ือให้มีทักษะในการออกแบบโปรแกรมเพ่ือสร้างรอยเชื่อมต่อในท างานร่วมกับครอบครัว ชุมชน 
สังคม และท้องถิ่น ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง   และสะท้อนคิดประยุกต์ใช้ความรู้
หลักการท างานกับผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น ที่ทันสมัย  เพ่ือพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้  ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
 
EEC325 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ 

3-6 ปี 
3(2-2-5) 

 Iutegrated Leaening Experience for Children Between the Age of 
3-6 Years 

 

                ออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3-6 ปีพร้อม
ออกแบบการประเมิน ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับบริบท สังคม ชุมชน และ
ท้องถิ่น โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและระบบประสาทวิทยา (Neuroscience  : NS) 
และพัฒนาภาษาและการสื่อสารโดยยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics Science 
Process : NLSP) และการสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ตามระบบประสาทวิทยาของ ซีรีเบลลัม หรือ สมอง
น้อย (Cerebellum) กับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างรอบด้าน  ถอดบทเรียนหลักสูตรและการ
จัดประสบการณ์ในประเทศและต่างประเทศ  ศึกษา/วิเคราะห์ตัวชี้วัดในระบบประกันคุณคุณภาพ  เพ่ือ
วิเคราะห์  ประเมิน วางแผน ออกแบบห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี  ออกแบบแผนการ
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จัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3-6 ปี พร้อมออกแบบการประเมิน ตาม
แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับบริบท สังคม ชุมชน และท้องถิ่น โดยท างานร่วมกับ
ครอบครัวและชุมชน ท้องถิ่น  ทดลองใช้กิจกรรมแบบจุลภาค  เพ่ือสะท้อนคิดในการพัฒนาปรับปรุงการ
ออกแบบกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม  พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์  และสะท้อน
ความคิดเพ่ือให้มีทักษะในการออกแบบกิจกรรมและโปรแกรมเพ่ือสร้างรอยเชื่อมต่อส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีอายุ
ต่ ากว่า 8 ปี และประยุกต์ใช้ เพ่ือพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
EEC418 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในอนาคต 

Seminar on Problems and Trends in Early Childhood Education 
Development in the Future 

3(2-2-5) 

                  ออกแบบการจัดกิจกรรมสัมมนาตามหัวข้อที่เลือก โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์
ของสมองและระบบประสาทวิทยา (Neuroscience : NS) และพัฒนาภาษาและการสื่อสารโดยยึดศาสตร์
สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics Science Process : NLSP) และการสร้างกล้ามเนื้อมัด
เล็กและใหญ่ตามระบบประสาทวิทยาของ ซีรีเบลลัม (Cerebellum)  หรือ สมองน้อย กับพัฒนาการ 4 ด้าน
ของเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี เพ่ือเตรียมสมองเด็กสู่โลกอนาคต ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แนวโน้ม
เศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองในประเทศและต่างประเทศ  ผลกระทบของเทคโนโลยี ดิจิทัล และเทคโนโลยีอุบัติ
ใหม่  ในการด าเนินชีวิตในอนาคตส าหรับเด็กปฐมวัย  ที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและการศึกษาของเด็กปฐมวัย  
คุณสมบัติของพลเมืองไทย พลเมืองโลก ในอนาคต  เพ่ือการเตรียมคนสู่โลกอนาคตตามบริบทประเทศไทย  
ศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทุนมนุษย์ในโลกอนาคตในประเทศและต่างประเทศ  โดยใช้
กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีการอ่ืนๆ  เพ่ือวิเคราะห์ วางแผน  ออกแบบการจัดกิจกรรม
สัมมนาตามหัวข้อที่เลือก  ออกแบบประเมินเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม  ทดลองจัดสัมมนา  เพ่ือค้นหาค าตอบ
ของทุนมนุษย์ในโลกอนาคต วางแผน ทบทวน และออกแบบการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยในการเตรียมสู่โลก
อนาคต และออกแบบการสอนของครูตามการเปลี่ยนแปลงของวิถีโลกอนาคต สะท้อนคิดเพ่ือให้มีทักษะใน
การออกแบบโปรแกรมการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกับครอบครัว ชุมชน สังคม และท้องถิ่น  ในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยสู่โลกอนาคตได้อย่างรอบด้านและต่อเนื่อง  สะท้อนคิดประยุกต์ใช้ความรู้หลักการท างานเชิง
อนาคตในการสร้างทุนมนุษย์ส าหรับเด็กปฐมวัยสู่โลกอนาคตที่ทันสมัย  และสะท้อนคิดเพ่ือพัฒนาตนเองให้
เป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้  ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
EEC419 การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรม 3(2-2-5) 
 Extension of Explicit Knowledge to Develop Innovation  
                  ต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนานวัตกรรม  โดยประยุกต์ใช้ความรู้ด้านงานวิจัยในชั้นเรียน 
ศึกษา/วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎี รูปแบบการพัฒนานวัตกรรม ทบทวน ขั้นตอนในการท าวิจัยชั้นเรียน การ
สร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ  ใช้รูปแบบการสะท้อนคิดแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน  ศึกษารู ปแบบ
นวัตกรรมร่วมสมัยในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  ถอดรูปแบบผลงานวิจัยที่ใกล้เคียงของตนเองในประเทศและ
ต่างประเทศ  โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีการอ่ืนๆ  เพ่ือวิเคราะห์ ประเมิน วางแผน
พัฒนานวัตกรรม และยกระดับรูปแบบวิจัย เพ่ือแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่ งเสริมเด็กปฐมวัยตามบริบทของ
งานวิจัยของตนเอง  และสะท้อนความคิดเพ่ือให้มีทักษะในการออกแบบนวัตกรรมเพ่ือสร้างรอยเชื่อมต่อใน
การพัฒนาเด็กปฐมวัยที่พบปัญหาแบบเดียวกันได้อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ  ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัย  
เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนานวัตกรรม  ได้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาตนเอง ให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง     
 
EEC420 เพลงและดนตรีส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
 Songs and Music for Young  Children   
                   ออกแบบกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการเล่นดนตรีและร้องเพลงส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 
8 ปี  ความหมาย ความส าคัญ ของดนตรีและเพลงที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย หลักการเกี่ยวกับดนตรีและเพลง
ส าหรับเด็กปฐมวัย การใช้เครื่องดนตรีพ้ืนฐานที่เหมาะกับเด็กปฐมวัยการขับร้องเพลงส าหรับเด็กปฐมวัย 
บทบาทครู ครอบครัว และผู้ปกครองในการส่งเสริมทักษะทางดนตรีและเพลงของเด็กปฐมวัย  การฝึก
ปฏิบัติการเล่นดนตรีและร้องเพลงส าหรับเด็กปฐมวัย ทางด้านร่างกายเบื้องต้นผ่านการแสดงที่หลากหลาย 
เพ่ือวิเคราะห์ ประเมิน วางแผน ออกแบบการจัดกิจกรรมการเล่นดนตรีและร้องเพลงที่ถูกต้องตามหลักการ
ท างานของสมองส าหรับเด็กปฐมวัย โดยท างานร่วมกับครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น  พร้อมออกแบบประเมินเพ่ือ
ใช้ในการจัดกิจกรรม  น ากิจกรรมที่ออกแบบไว้ไปทดลองกับกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือรายบุคคล เพ่ือสะท้อน
คิดในการพัฒนาปรับปรุงการออกแบบกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม  พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้
ตรงวัตถุประสงค์ และสะท้อนความคิดเพ่ือให้มีทักษะในการออกแบบโปรแกรมเพ่ือสร้างรอยเชื่อมต่อการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาการเล่นดนตรีและร้องเพลงส าหรับเด็กปฐมวัย ที่มีอายุต่ ากว่า 8 ปีได้อย่างต่อเนื่อง และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัยเพ่ือพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง      
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3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปี 
ที่จบ 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 
1 นางศศิธร  จันทมฤก 

 
ผู้ช่วย 

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

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2555 
 

2537 
 

2530 
 

12 12 12 12 

2 นางสาวคันธรส  ภาผล 
 

อาจารย ์ กศ.ม.  
(การศึกษาปฐมวัย) 
ค.บ. (พัฒนาการ
ครอบครัวและเด็ก-
การศึกษาปฐมวัย) 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 
ราชมงคล ธัญบุรี 

2553 
 

2548 

12 12 12 12 

3 นางสาวพนิดา ชาตยาภา ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

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

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลยัครู   
สวนดุสิต 

2543 
 

2526 

12 12 12 12 

4 นางนันทิยา รักตประจิต อาจารย ์ กศ.ม.  
(การศึกษาปฐมวัย) 
ค.บ. (นาฏศิลป์) 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลยัครู     
สวนสุนันทา 

2548 
 

2530 

12 12 12 12 

5 นางสาววิลินดา พงศ์ธราธิก อาจารย ์ กศ.ม  
(การศึกษาปฐมวัย) 
ค.บ.  
(การศึกษาปฐมวัย) 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันราชภฏั
เพชรบุร ี

2547 
 

2538 

12 12 12 12 

6 นายกุลชาติ พันธุวรกุล อาจารย ์ ค.ม.  
(การศึกษาปฐมวัย) 
ศษ.บ.  
(การศึกษาปฐมวัย) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร 

2558 
 

2554 

12 12 12 12 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปี 
ที่จบ 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 
1 นางศศิธร  จันทมฤก 

 
ผู้ช่วย 

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

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2555 
 

2537 
 

2530 
 

12 12 12 12  

2 นางสาวคันธรส  ภาผล 
 

อาจารย ์ กศ.ม.  
(การศึกษาปฐมวัย) 
ค.บ. (พัฒนาการ
ครอบครัวและเด็ก 
- การศึกษาปฐมวยั) 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 
ราชมงคล ธัญบุรี 

2553 
 

2548 

12 12 12 12 

3 นางสาวพนิดา ชาตยาภา ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

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

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลยัครู   
สวนดุสิต 

2543 
 

2526 

12 12 12 12 

4 นางนันทิยา รักตประจิต อาจารย ์ กศ.ม.  
(การศึกษาปฐมวัย) 
ค.บ. (นาฏศิลป์) 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลยัครู     
สวนสุนันทา 

2548 
 

2530 

12 12 12 12 

5 นางสาววิลินดา พงศ์ธราธิก อาจารย ์ กศ.ม  
(การศึกษาปฐมวัย) 
ค.บ.  
(การศึกษาปฐมวัย) 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันราชภฏั
เพชรบุร ี

2547 
 

2538 

12 12 12 12 

6 นายกุลชาติ พันธุวรกุล อาจารย ์ ค.ม.  
(การศึกษาปฐมวัย) 
ศษ.บ.  
(การศึกษาปฐมวัย) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

2558 
 

2554 

12 12 12 12 

7 นาวสาวฐิติพร พิชญกุล ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

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

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลยัครู 
สวนดุสิต 

2547 
 

2538 
 

2534 
 

12 12 12 12 

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
 ไม่มี 
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3.2.4 เกณฑ์คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครู 
        ผู้สอนนอกจากจะเป็นไปตามมาตรฐานอาจารย์ผู้สอนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีแล้ว ยังจะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 
 1) ผู้สอนมีปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาระดับปริ ญญาตรี

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับใดระดับหนึ่ง หรือต้องผ่านการอบรม
มาตรฐานวิชาชีพครูตามท่ีก าหนดไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง 

 2)  มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี และกรณีที่ผู้สอนมี
ประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี ให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอนที่มี
ประสบการณ์การสอนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป 

 3) ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชา จะต้องมีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอน
หรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  เช่น เอกสารประกอบการสอน ต ารา 
หนังสือ งานวิจัย อย่างน้อย 3 ชิ้นงาน กรณีบทความ อย่างน้อย 3 บทความ ภายใน 3 ปีย้อนหลัง 

 4) มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ/หรืออาชีวศึกษาอย่าง
น้อย 1 ปี กรณีท่ียังไม่มีประสบการณ์การสอน ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาจะต้อง
มีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย 3 ปี ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษา ภายใน 3 ปี
การศึกษา ทั้งนี้ให้นับรวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย 

หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนก่อน มคอ. 1 ใช้บังคับให้ยกเว้นเกณฑ์
คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครูข้อ 1-4 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)  
     การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะครุศาสตร์มีการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ประกอบด้วย การ
สังเกต การบริหารในสถานศึกษา และการทดลองสอนในชั้นเรียน และมีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระ ควบคู่กับการนิเทศ การบูร
ณาการความรู้ในการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคนิค และ
ยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดท าบันทึกและรายงานผลการจั ดการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน การ
สัมมนาทางการศึกษา 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  คณะครุศาสตร์ก าหนดโดยเน้นงาน              

ที่นักศึกษาครูต้องปฏิบัติจริง และเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาพร้อม
ที่จะเป็นผู้เริ่มต้นวิชาชีพครูที่ดี คือ 

4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตรและความรู้ใน
ศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง  
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4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้   
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ

สอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และการ
วิจัยในชั้นเรียน 

2) สามารถวางแผน  ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน  วัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

3) สามารถสร้ างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  และบรรยากาศการเรียนรู้                      
ที่อบอุ่น  มั่นคง ปลอดภัย 

 4) ตระหนักถึงคุณค่าของการน าแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการสอน การวัด
และการประเมินผล  การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
มีสมรรถภาพด้านคุณลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม  และมี
จิตส านึกในการพัฒนาสังคม 

4.2 ช่วงเวลา  
4.2.1 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
4.2.2 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
4.2.3 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
4.2.4 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน  
 

ชั้นปีที่ การฝึกปฏิบัติภาคสนาม จ านวนชั่วโมงและตารางสอน 
ชั้นปีที่ 1 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2 หน่วยกิต 90 ชั่วโมง 

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

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

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

(จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา) 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

ก าหนดให้ท างานวิจัยในชั้นเรียนอย่างสั้นมีองค์ประกอบการวิจัยครบถ้วน หรือโครงงาน   ผลิตสื่อ
นวัตกรรมการเรียนการสอน หัวข้อของงานวิจัยจะต้องเกี่ยวกับภาระงานที่รับผิดชอบในขณะปฏิบัติงาน
ภาคสนาม เป็นงานที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา  หรือชุมชนที่เป็น
รูปธรรม และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
5.2.1 มีศักยภาพทางด้านการวิจัยทางการศึกษา สามารถศึกษาต่อและท าวิจัยในระดับการศึกษา

ที่สูงขึ้นได ้
5.2.2 มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (ประสบการณ์วิชาชีพครูและ

ปฏิบัติการวิชาชีพครู)  
5.2.3 มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการท าวิจัยในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และ

พัฒนาผู้เรียน 
5.3 ช่วงเวลา  

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 4 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ  
     มีการเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษา และพัฒนาการเรียนรู้ มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการ

ท าวิจัยชั้นเรียน มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษาให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานวิจัยให้ศึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลโดยอาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยง และผู้บริหารสถานศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่

ก าหนดในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ความสามารถด้านการสอน 
 

นักศึกษาสามารถใช้วิธีการสอนอย่างหลากหลายตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทัน
เหตุการณ์ ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม  สามารถใช้
คอมพิวเตอร์รวมถึงโปรแกรมทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้
กับการเรียนการสอนได้ มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
เข้าใจธรรมชาติของนักเรียน ซึ่งสอดแทรกไปในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง  

2. ความสามารถด้านวิชาการ  
 

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเนื้อหาวิชาของ
การสอน จนสามารถน าไปใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ
และมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา ตระหนักในคุณค่าของ
ภ าษาจี น  แล ะมี เ จ ตคติ ที่ ดี ต่ อ วิ ช า ชี พ ค รู  ร วมทั้ ง มี
ความสามารถในการวิจัย การวัดและการประเมินผลการผลิต
สื่อและนวัตกรรมเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน  วิเคราะห์
หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรและน าความรู้ไปบูรณาการกับ
การสอนวิชาอ่ืนๆ ได้  

3. ด้านคุณธรรม 
 

นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ใช้หลักธรรมในการด าเนิน
ชีวิต มีความอดทน อดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต และมีศีลธรรม  

4. ด้านบุคลิกภาพ  
 

มีทักษะทางสังคมท าให้นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที ่ดี
สามารถท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนได้ 
เป็นคนดี มีน้ าใจ/เอ้ืออาทรศิษย์ รักงานสอน ใฝ่รู้ ใฝ่ก้าวหน้า 
รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน เสมอต้นเสมอปลาย มีจิต
สาธารณะและสามารถบริหารจัดการงานของตนเองได้ แต่ง
กายสุภาพเรียบร้อย  
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติ

ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องาน  

ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน   

3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน    
มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ  

4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม  
โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) การวิเคราะห์แบบ ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมของสังคมและวิชาการ รวมทั้ง

ประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ 
3) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
4) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม  
5) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตรเสริมความเป็นครู 
6) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียน การท างานตามสภาพจริง 
2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
3) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน 
4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
5) วัดและประเมินโดยใช้แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 
6) วัดและประเมินค่านิยมและความเป็นครูจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและ

กิจกรรมนอกหลักสูตรเสริมความเป็นครู 
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2.2 ความรู้ 
2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน  หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยี
และดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษท่ี 21 มี
ความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูร
ณาการการสอน (TPACK)  การสอนแบบ STEM ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และมีความรู้ในการ
ประยุกต์ใช้ 

2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ และ
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย 

3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 

4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร           
ตามมาตรฐาน 

5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่ งยืนและ
น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
2) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ 
3) การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม ในการน าเสนองานวิชาการ 
4) การให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่างไตร่ตรอง 
5) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ 
6) การเรียนรู้แบบรวมพลัง  
7) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี สรรสร้างนิยม (Constructivism) โดยให้ผู้เรียน

วิเคราะห์และ สังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
8) การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง

นอกชั้นเรียนและเรียนร่วมกันในชั้นเรียน 
9) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
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10) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
11) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน 
12) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
13) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
14) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
15) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ 
2) วัดและประเมินจากการทดสอบและวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
3) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระส าคัญของความรู้ 
4) วัดและประเมินจากการน าเสนอโครงงานหรือรายงานการค้นคว้า 
5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
6) วัดและประเมินจากผลการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง
ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทาง
ทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  บรรทัดฐานทางสังคม
และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน  
2) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน 
3) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
4) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน 
5) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
6) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
7) การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง 
8) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
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9) การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
10) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส 
11) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ 

วิชาชีพและทางสังคม 
2) วัดและประเมินจากผลการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
4) วัดและประเมินจากการน าเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน 
5) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา 
6) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 
2.4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์

และทางสังคม 
2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 

ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรมสามารถ
ชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

1) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
2) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
3) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ 
4) การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม ในการน าเสนองานวิชาการ 
5) การให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่างไตร่ตรอง  

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา 
3) วัดและประเมินจากผลการน าเสนองานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดีใน     

การปฏิบัติงานร่วมกัน 



53 

    

  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือ

เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่ม

ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วย
รูปแบบต่างๆโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม 

3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การ
ท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้
ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละ เมิด
ลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) การติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาจากข่าวสาร
บนสื่อสังคมออนไลน์ 

2) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษาโดยการฝึกประสบการณ์
การสอนในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

3) การสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาโดยบูรณาการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

4) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวกวิธีสอน
กับเทคโนโลยี 

5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ ด้าน

การศึกษา 
2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญการศึกษาที่มี

การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
3) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง 
4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
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2.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การ
บริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการ
เรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

2) สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย 

3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และ
คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่
อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 

4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงาน
และสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและ
ร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน า
ทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาตนเอง 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ 
1) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษาโดยการฝึกประสบการณ์

การสอนในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวกวิธีสอน

กับเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 
3) การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตรเสริมความเป็นครู 
5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 

  2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ 
1) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง 
2) วัดและประเมินจากรายงานการท าวิจัยในชั้นเรียน 
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3) วัดและประเมินผลจากกิจกรรมนอกหลักสูตรเสริมความเป็นครู 
4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

ชื่อรายวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู้ (มคอ.1) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

6. 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 
1. ETP104 จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับครู                         
2. ETP105 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 

และจิตวิญญาณความเป็นครู 
                        

3. ETP106 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู                         
4. ETP107 การออกแบบและการพัฒนา

หลักสูตร                         

5. ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้                         
6. ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการ
เรียนรู้ 

                        

7. ETP221 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด                         
8. ETP223 จิตวิทยาการแนะแนว                         
9. ETP224 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและ

ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
                        

10. ETP302 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                         

11. ETP305 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
  การเรียนรู้                         



57 

    

  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

57 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

 
 

 

ชื่อรายวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู้ (มคอ.1) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

6. 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 
12. ETP306 การบริหารการศึกษาและการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
                        

13. ETP321 การศึกษาแบบเรียนรวม                         
14. ETP322 การศึกษาในอาเซียน                         

15. ETP323 การวิจัยทางการศึกษา                         

16. ETP324 จิตวิทยาเด็กพิเศษ                         
17. ETP325 การวางแผนและการบริหาร

โครงการพัฒนาการศึกษา 
                        

18. ETP403 คุรุนิพนธ์                         

19. ETP413 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                         
20. ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                         
21. ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3                         

22. ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4                         

23. ETP421 การสัมมนาทางการศึกษา                         
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ชื่อรายวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู้ (มคอ.1) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

6. 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 
24. ETP422 ทักษะและเทคนิคการจัด 

การเรียนรู้                         

25. ETP424 รูปแบบและกระบวนการจัด 
การเรียนรู้                         

26. ETP425 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อ
การศึกษา 

                        

27. EEC111 สมองกับการเรียนรู้ส าหรับ 
เด็กปฐมวัย 

                        

28. EEC112 การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการ
เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

  
      

                

29. EEC113 การพัฒนาสุขภาวะและความ
ปลอดภัยส าหรับเด็กปฐมวัย                         

30. EEC114 การจัดกิจกรรมพัฒนาความพร้อม
ทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัย                         

31. EEC115 การจัดกิจกรรมทางภาษาและการ
สื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัย                         

32. EEC116 การจัดกิจกรรมความฉลาดทาง
อารมณ์และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย                         
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ชื่อรายวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู้ (มคอ.1) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

6. 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 
33. EEC220 การช่วยเหลือพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ี

มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 
                       

34. EEC221 การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับ
การศึกษาปฐมวัย                         

35. EEC222 ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหว
ส าหรับเด็กปฐมวัย                         

36. EEC223 สื่อและของเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย                         

37. EEC224 วรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย                         
38. EEC225 การจัดประสบการณ์    

การเรียนรู้แบบบูรณาการส าหรับเด็กอายุต่ า
กว่า 3 ปี 

                        

39. EEC320 การจัดกิจกรรมการเล่นเพื่อการ
เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย                         

40. EEC321 การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย                         

41. EEC322 การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการ
คิดส าหรับเด็กปฐมวัย                         
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ชื่อรายวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู้ (มคอ.1) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

6. 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 
42. EEC323 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ

เรียนรู้ส าหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ                         

43. EEC324 การมีส่วนร่วมของครอบครัวและ
ชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย         

                

44. EEC325 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
แบบบูรณาการการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็ก
อายุ 3-6 ปี 

        
                

45. EEC418 สัมมนาปัญหาและ แนวโน้มใน
การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในอนาคต                         

46. EEC419 การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนา
นวัตกรรม                         

47. EEC420 เพลงและดนตรีส าหรับเด็กปฐมวัย                         
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 
   การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
   2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
        2.1.1 ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ                
การประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์         
จังหวัดปทุมธานี 
       2.1.2 การทวนสอบในระดับรายวิชาให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา                     
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน  
         การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และ
รายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท าวิจัย
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะท าด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1) ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ 
การงานอาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 หรือ ปีที่ 4  

3) การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน

ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและ
เข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

5) การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
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6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ  
ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และ 
การพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น (1) จ านวนโปรแกรมส าเร็จรูปที่พัฒนาเอง
และวางขาย  (2) จ านวนสิทธิบัตร  (3) จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (4) จ านวนกิจกรรม 
การกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ  (5) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 
     2.3 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
      เมื่อสิ้นปีการศึกษาทุกปีการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถ
ตรวจสอบได้ว่าเมื่อเรียนจบในแต่ละชั้นปีแล้ว ผู้เรียนมีสมรรถนะและบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่
หลักสูตรระบุไว้ ส าหรับเป็นข้อมูลสะท้อนกลับให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้น าไปพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ชั้นปีที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1 ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก (Mentor) สามารถดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างเป็นองค์รวม
สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมอง 

2 ผู้ช่วยสอน (Teacher Assistant) สามารถจัดประสบการณ์แบบบูรณาการส าหรับเด็ก
ปฐมวัยอายุต่ ากว่า 3 ปีที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมอง 

3 ผู้สอนร่วม (Co-teacher) สามารถจัดประสบการณ์แบบบูรณาการส าหรับเด็กปฐมวัย
อายุ 3-6 ปีที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมอง 

4 ครูมืออาชีพ (Teacher) สามารถต่อยอดองค์ความรู้ในศาสตร์การศึกษาปฐมวัยเชิง
อนาคตได้ 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณค่าความเป็นอาจารย์ 

รายละเอียดของหลักสูตร การจัดท ารายละเอียดต่าง ๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) ตลอดจนให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย  

1.2 จัดนิเทศอาจารย์ใหม่ในระดับสาขาวิชา 
1.3 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ 
1.4 จัดระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) แก่อาจารย์ใหม่ 
1.5 จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่ 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา เป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้าน
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้  
และคุณธรรม 

2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรง 
2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ

มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง 
2.2.4 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 

  2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
   
1. การบริหารหลักสูตร 

การบริหารหลักสูตรด าเนินงานในรูปคณะกรรมการ ซึ่งท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการ
ด้านวิชาการ และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนตามหลักสูตร อ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้เรียน ประสานกับมหาวิทยาลัย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และมีการ
ด าเนินงานดังนี้ 

เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 
1. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรให้
ก้าวทันกระแสความ 
เปลี่ยนแปลงโดยมีบุคลากร
ผู้สอน ที่เป็นผู้น าด้านการ
พัฒนา องค์ความรู้และสามารถ
ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ทักษะ  
ที่ตรงต่อความต้องการของ
สถานศึกษา 
 

1. จัดหลักสูตรให้มีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู
ตามท่ีคุรุสภาก าหนด 
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุกๆ4ปี 
3. ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอน 
มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
ในสาขาทางการศึกษาหรือสาขา
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
4. ส่งเสริมอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ให้ไปศึกษาดูงาน    
ในหลักสูตรหรือวิชาการ 
ที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
5. ส ารวจความต้องการ
ความรู้ ทักษะของนักศึกษา 
เพ่ือน ามาพัฒนาหลักสูตร 
6. ส ารวจความพึงพอใจบัณฑิต
จากผู้ใช้บัณฑิต 

1. หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงได้
กับมาตรฐานที่คุรุสภาก าหนด 
ความทันสมัยและมีการปรับปรุง 
สม่ าเสมอ 
2. มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
อย่างน้อย1ครั้ง ใน 5ปี   
3. มีจ านวนอาจารย์ผู้สอนมี
คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
ในสาขาทางการศึกษาหรือสาขา
อ่ืนที่เกี่ยวข้องร้อยละ90 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ศึกษาดูงานเพ่ือการพัฒนา
หลักสูตรหรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อย 1ครั้ง ใน 2ปี 
5. มีการน าผลการประเมินผล
การส ารวจความต้องการความรู้
ทักษะของบัณฑิตมาปรับปรุง
หลักสูตร 
6. มีการน าผลการประเมิน
ความพึงพอใจบัณฑิตจากผู้ใช้
บัณฑิตมาปรับปรุงหลักสูตร 

2. ส่งเสริมการเรียนรู้การสอน
เชิงรุกกระตุ้นให้เกิดความใฝ่รู้ 
เสริมสร้างการคิดวิเคราะห์  
เน้นประสบการณ์จริง เพื่อการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนา      
การเรียนการสอน 

1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ภาคปฏิบัติ มีแนวทางการ
เรียนรู้หรือกิจกรรมประจ าวิชา

1. มีแผนการสอนและสื่อการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. มีจ านวนวิชาเรียนที่มีภาค    
ปฏิบัติวิชาชีพครู มากกว่า 1
รายวิชา 
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เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 
ให้นักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์
การท างานในสาขาวิชาชีพครู 

 

3. ประเมินมาตรฐานของ 
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
 

1. ประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายใน และภายนอก 
2. จัดท าฐานข้อมูลของนักศึกษา
อาจารย์ อุปกรณ์เครื่องมือวิจัย 
งบประมาณความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ผลงานทางวิชาการทุกภาค
การศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ 
3. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
 

1. มีรายงานผลการประเมิน
หลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน และ
ภายนอกทุกๆ 4ปี   
2.  มีฐานข้อมูลของนักศึกษา
อาจารย์ อุปกรณ์เครื่องมือ วิจัย 
งบประมาณความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง   
ผลงานทางวิชาการทุกภาค
การศึกษา 
3. มีการน าผลการประเมินความ
พึงพอใจของหลักสูตรและการ
เรียนการสอนของนักศึกษา
น ามาปรับปรุงหลักสูตร 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 

การบริหารงบประมาณ 
 

มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปี
ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และเงิน
รายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียน
การสอนโสตทัศนูปกรณ์และ
วัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนและสร้างภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักศึกษา 

มีแผนการจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปี งบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา 
สื่อการเรียนการสอน
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุ
ครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนและสร้างสภาพ 
แวดล้อมให้เหมาะสมกับการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
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2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
2.2.1 สถานที่ 

ล าดับ อาคารสถานที่ จ านวนห้องที่มีอยู่ 

อาคารเรียน  1   
1 Language Resource Center  (ห้อง 1203)  1 

2 Activies Room  (ห้อง 1205) 1 

3 Sound Laboratory (ห้อง 1306) 1 

ศูนย์ภาษา 
4 Language Resource Center  ชั้น 4 1 
5 Self-Access Center  ชั้น 4 2 
6 Sound Loboratory  ชั้น 4 1 

อาคารเรียน 6  
7 ห้องเรียน 6 
8 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 
9 ห้องปฏิบัติการสื่อปฐมวัย 

1. ห้องปฏิบัติการดนตรี 1 ห้อง (6205) 
2. ห้องนิทานและสื่อการสอน 1 ห้อง (6206)  
3. ห้องบริบาล 1 ห้อง (6207) 
4. ห้องจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 1 ห้อง (6208) 
5. ห้องสมุดการศึกษาปฐมวัย 1 ห้อง (6209) 
6. ห้องสื่อนวัตกรรม 1 ห้อง (6010) 

6 

อาคารเรียน 7 
10 ห้องเรียน 4 

 
2.2.2 อุปกรณ์การสอน 

ล าดับ อุปกรณ์การสอน จ านวนที่มีอยู่ 

1 เครื่องฉาย 3 มิติ 4 

2 เครื่องแอลซีดีโปรเจคเตอร์ 16 
3 ไมโครโฟน พร้อมล าโพง 13 
4 คอมพิวเตอร์พร้อมเครือข่าย 50 
5 กระดานอัจฉริยะ (Smart Board) 3 
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2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 

การจัดสรรทรัพยากร 1. อาคารสถานที่ส าหรับการเรียน
การสอน 
  
2. สื่อคอมพิวเตอร์ส าหรับการ
เรียนการสอน 
  
3. สื่อการเรียนการสอน 
  
  
  
  
 
 
4. หนังสือห้องสมุด 
  
5. การสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมี
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศให้บริการยืม-คืน
หนังสือ ต ารา และเอกสารทาง
วิชาการด้านการศึกษารวมถึง
ฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น 
 
6. โรงเรียนส าหรับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
  
  
 
7. จัดให้มีห้องประจ าหลักสูตร 
8. จัดให้มีพ้ืนที่ในการให้บริการ
หนังสือวารสารเกี่ยวกับสาขา 
9. จัดพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้ เช่น เว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์มุมแลกเปลี่ยน

1. มีปริมาณและคุณภาพ
เหมาะสมกับการเรียนการสอน
และจ านวนนักศึกษา 
2. มีปริมาณและคุณภาพ
เหมาะสมกับการเรียนการสอน
และจ านวนนักศึกษา 
3. มีจ านวนเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ 
เครื่องถ่ายทอดภาพสามมิติ 
และกระดานอัจฉริยะ และ
คอมพิวเตอร์พกพา 
(Tablet)เพียงพอต่อจ านวน
ห้องเรียนและนักศึกษา 
4. มีจ านวนเพียงพอกับจ านวน
นักศึกษา 
5. มีการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล
โดยมีส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการ
ยืม-คืนหนังสือ ต ารา และ
เอกสารทางวิชาการด้าน
การศึกษารวมถึงฐานข้อมูลที่
จะให้สืบค้น 
6. มีโรงเรียนส าหรับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพอย่างน้อย
1 โรงเรียน และโรงเรียนใน
เครือข่ายเพียงพอตามจ านวน
นักศึกษา 
7. มีห้องประจ าหลักสูตร 
8. มีพ้ืนที่ในการให้บริการ
หนังสือวารสารเกี่ยวกับสาขา 
9. มีพ้ืนที่ส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้ เช่นเว็บไซต์  บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ มุมแลกเปลี่ยน
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เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 
เรียนรู้ทางวิชาการการให้
ค าปรึกษา 
10. จัดสรรคอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ต และระบบ
อินเทอร์เน็ตไร้สายเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอน   

เรียนรู้ทางวิชาการ การให้
ค าปรึกษา 
10. มีการจัดสรรคอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ต และระบบ
อินเทอร์เน็ตไร้สายเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน
เพียงพอตามจ านวนนักศึกษา 

 
2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
ดังนี้ 

เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 
จัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอนและกิจกรรม
การเรียนรู้ให้เพียงพอโดยมี
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการของ
บุคลากร พื้นที่ในการให้
ค าปรึกษาห้องสมุดคณะ/พ้ืนที่
ในการให้บริการหนังสือต ารา
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
มีเทคโนโลยีสื่อการเรียนการ
สอนเพ่ือกระตุ้นการใฝ่รู้ 

1. จัดให้มีห้องประจ าสาขา 
2. จัดให้มีห้องสมุดคณะ/พื้นที่ 
ในการให้บริการหนังสือ 
วารสารเกี่ยวกับสาขา 
3. จัดพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรม   
การเรียนรู้ เช่นบอร์ด
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์มุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ 
การให้ค าปรึกษา 
4. จัดสรรเทคโนโลยีเพ่ือการ
สนับสนุนการเรียนการสอน 
เช่นคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต 
สื่อดิจิทัล 

1. มีห้องประจ าสาขา 
2. มีห้องสมุดคณะ/พ้ืนที่ในการ
ให้บริการหนังสือวารสาร
เกี่ยวกับสาขา 
3. มีพ้ืนที่ส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้ เช่นบอร์ดประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทางวิชาการ การให้ค าปรึกษา 
 
4. มีเทคโนโลยีเพ่ือการ
สนับสนุนการเรียนการสอน 
เช่นคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต   
สื่อดิจิทัล 

 
3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
3.1.1 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยคณาจารย์

ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป ในสาขาการศึกษาหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
3.1.2 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

          3.1.3 มีการฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
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3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน

การสอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้
ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
3.3.1 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษให้ท าได้เฉพาะหัวข้อเรื่องที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษ  

หรือกรณีขาดแคลนอาจารย์ 
3.3.2 การพิจารณาจะต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ 

ต้องเสนอประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวข้อวิชาที่จะให้สอน 
3.3.3 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นผู้ เสนอความต้องการในการจ้างและติดต่อ 

ผู้มีคุณสมบัติตรงความต้องการเสนอต่อคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
3.3.4 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นรายภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อย 

          3.3.5 จัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกครั้งที่มีการสอน 
 
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบและมีความรู้

ด้านการศึกษาหรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตรและจะต้องสามารถบริการให้
อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวกซ่ึงจ าเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 

 
5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคนโดยนักศึกษาที่มีปัญหา

ในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องท า
หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาและทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา 
(Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้นอกจากนี้ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษา
แนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 
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5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบของตนเองในแต่ละรายวิชาได้ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้ันตอนของมหาวิทยาลัย 
 
6.  ความต้องการของตลาดแรงงานสังคมและหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

จัดการส ารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยความร่วมมือจาก
มหาวิทยาลัยเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรรวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัย  
อันเกี่ยวเนื่องกับแนวโน้มความต้องการของตลาดการศึกษาเพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนการรับ
นักศึกษาอีกท้ังใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

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

 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(1) คณาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี

ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา  

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.
4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผล  การด า เนินการของประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 80 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตาม
มาตรฐานผล  การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 
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 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล

ยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว 

 X X X X 

(8) คณาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ อบรมหรือ
ค าแนะน าด้านศาสตร์วิชาครูและวิทยาการการจัดการ
เรียนรู้ 

X X X X X 

(9) คณาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ต่อปี 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

(13) นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นครูครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ก าหนดและเป็นประจ า
ทุกป ี

X X X X X 

(14) มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี
การศึกษา 

X X X X X 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 ช่วงก่อนการสอนให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชาและ/
หรือ การปรึกษา หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน และก าหนดให้คณาจารย์เขียน 
มคอ.3 ทุกรายวิชาที่สอน และให้ปรับปรุงให้ปัจจุบันทุกภาคการศึกษา 

1.1.2 ส่วนช่วงหลังการสอน คณะจัดให้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
และการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  

1.1.3 การน าผลการประเมินไปปรับปรุง ท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
และก าหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 
1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อสิ้นสุดรายวิชาผ่านทางเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย  
1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน  
1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน และ

วางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การสอน หรือปรับปรุงให้เหมาะสมกับรายวิ ชาและ
สถานการณ์ของคณะ 

 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 
2.1 นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ 
22 ผู้ใช้บัณฑิต 
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน

อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย 

 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
    จากการรวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิและ
จาก มคอ.7 พร้อมทั้งวิเคราะห์ทบทวนโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร /ประธานหลักสูตรจะท าให้ทราบ
ปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชากรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็
สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุง
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ย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระท าทุก 4 ปี 
ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก ก 
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ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

พ.ศ. 2557 
............................................. 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551 เพ่ือให้        
การจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เป็นไปอย่าง                   
มีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน         
พ.ศ. 2557 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2558 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน        
ในหลักสูตร ไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                         
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                                                                                                                                 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“อธิ การบดี” หมายความว่ า อธิ การบดี มหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                                                                               
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะ” หมายความว่า คณะหรือหน่วยงานที่มีหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือ
ปริญญาตรี ที่นักศึกษาสังกัด ม ห า ว ิท ย า ล ัย ร า ชภ ัฏ ว ไ ล ย อล งก ร ณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์          
จังหวัดปทุมธานี 

“คณบดี” หมายความว่า  คณบดีของคณะ  
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“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการคณะที่นักศึกษาสังกัด 
“คณะกรรมการประจ าหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนา

หลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
หลักสูตร 

“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏ            
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนของ
นักศึกษา 

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของ
นักศึกษาแต่ละหมู่เรียน 

“อาจารย์ประจ า” หมายความว่า อาจารย์ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

“นักศึกษาสะสมหน่วยกิต” หมายความว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและศึกษา
เป็นรายวิชาเพ่ือสะสมหน่วยกิต ในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ที่มี       
การจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา
ปัจจุบัน และก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป 

“รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
โดยเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น 

“หน่วยกิต” หมายความว่า มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ      
แต่ละรายวิชา 

“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ
รายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 

“การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การน าหน่วยกิตของรายวิชา          
ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยและให้หมายความรวมถึงการน าเนื้อหาวิชาของรายวิชา กลุ่มวิชา             
จากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ได้ศึกษาแล้ว และการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต      
จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การท างานมาใช้ 
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โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยจะไม่
น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

“แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)” หมายความว่า เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีความรู้            
ตามรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 4 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติอ่ืนในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว      
ในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจ
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 

 
หมวด 1 

ระบบการบริหารงานวิชาการ 
 

ข้อ 6 มหาวิทยาลัยจัดการบริหารงานวิชาการ โดยให้มีหน่วยงาน บุคคล และคณะบุคคล 
ด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

6.1 สภาวิชาการ 
6.2 คณะกรรมการวิชาการ 
6.3 คณะกรรมการวิชาการคณะ 
6.4 คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
6.5 อาจารย์ที่ปรึกษา 

ข้อ 7 การแต่งตั้งสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข้อ 8 อ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข้อ 9 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วย 
9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 
9.2 คณบดีทุกคณะและหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป        

เป็นกรรมการ 
9.3 นายทะเบียน  เป็นกรรมการ 
9.4 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและ

เลขานุการ 
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9.5 รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน 1 คน       
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 10 ให้คณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
10.1 พิจารณากลั่นกรองร่างประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการ       

จัดการศึกษาก่อนน าเสนอสภาวิชาการ 
10.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
10.3 ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 

ประกาศ และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
10.4 พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา 
10.5 พิจารณากลั่นกรองผู้ส าเร็จการศึกษาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติจะส าเร็จ

การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีต่อสภาวิชาการ 
10.6  พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองโครงการพัฒนาหลักสูตร 
10.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 ข้อ 11 ให้คณะเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งบริหาร         
งานวิชาการโดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซึ่งคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบด้วย 

11.1 คณบดี เป็นประธาน 
11.2 ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร เป็นกรรมการ 
11.3 รองคณบดีที่ดูแลงานวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
11.4 หัวหน้าส านักงานคณบดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 12 ให้คณะกรรมการวิชาการคณะมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
12.1 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล

การศึกษา 
12.2 พิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา และสื่อประกอบ     

การเรียนการสอน  
12.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7)     
ทุกสาขาวิชา  

12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตราก าลังผู้สอน 
12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
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12.7 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

12.8 พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

12.9 พิจารณากลั่นกรองการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
12.10 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 13  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร จากอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชานั้น ๆ 

 ข้อ 14  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
            14.1  พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศอ่ืนใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชีพ 
14.2  จัดท าโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา สื่อ ประกอบการเรียน     

การสอน และจัดท าแนวการสอน รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ. 4) ทุกรายวิชา 

14.3  พิจารณาและกลั่นกรองรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร (มคอ. 7) ทุกสาขาวิชา 

14.4  จัดท าอัตราก าลังผู้สอนเสนอต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.5  เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชา 
14.6  เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.7  เสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 
14.8  ด าเนินการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 
14.9  ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร  
14.10 ด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจ า

หลักสูตร 
14.11 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 15 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคลเพ่ือท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีหน้าที่              
ให้ค าปรึกษาดูแล สนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน แผนการเรียน และให้มีส่วนในการ
ประเมินผลความก้าวหน้าในการศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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หมวด 2 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
ข้อ 16 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปี

การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดย     
แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 โดยให้มีจ านวนชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาเทียบเคียงกันได้กับ
การศึกษาภาคปกติ 

ข้อ 17 การก าหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้ก าหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
17.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า        

15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ ใช้ เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อ              

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้ เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อ              

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน

หรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
ข้อ 18 การจัดการศึกษา มีดังนี้ 

18.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Education) เป็นการจัดการศึกษาที่มี 
การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  และไม่ เกิน 22 หน่วยกิต  และ         
ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

18.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time Education) เป็นการจัดการศึกษา
ที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

18.3 การศึกษาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา (Particular Time Period Education) เป็น
การจัดการศึกษาในบางช่วงเวลาของปีการศึกษา หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร หรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

18.4 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้    
การสอนทางไกลผ่านระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ  หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร 
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เป็นการจัดการศึกษาเป็นชุด
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.6 การศึกษาแบบเรียนครั้งละรายวิชา (Block Course Education) เป็นการจัด
การศึกษาที่ก าหนดให้นักศึกษาเรียนครั้งละรายวิชาตลอดหลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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18.7 ก า ร ศึ ก ษ า แ บ บ น า น า ช า ติ  (International Education) เ ป็ น ก า ร               
จัดการศึกษาโดยใช้ภาษาต่างประเทศทั้งหมดซึ่ งอาจจะเป็นความร่วมมือของสถานศึกษา               
หรือหน่วยงานในประเทศ หรือต่างประเทศ และมีการจัดการให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตร
สากล 

18.8 การศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต (Pre-degree Education) เป็นการศึกษาแบบ
รายวิชาเพ่ือสะสมหน่วยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.9 การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Dual Bachelor’s 
Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนศึกษาในระดับปริญญาตรีพร้อมกัน 2 หลักสูตร 
โดยผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากท้ัง 2 หลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.10 การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาที่  2  (The Second 
Bachelor’s Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วมาศึกษา     
ในระดับปริญญาตรีเพื่อรับปริญญาที่ 2 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.11  การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Bachelor’s Honors 
Program) เป็นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านสติปัญญา ความรู้ความสามารถ 
ได้ศึกษาตามศักยภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.12 การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

 
หมวด 3 

หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 
 

ข้อ 19 หลักสูตรการศึกษาจัดไว้ 2 ระดับ ดังนี้ 
19.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     

ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งจัดไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 

19.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 

19.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 

19.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

ข้อ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด ดังนี้ 
20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 
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20.1.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้ เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 5               
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

20.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 6         
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 

20.1.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 8         
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา 

20.1.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย
กว่า 4 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 

20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 
20.2.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้ เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 10               

ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 9 ปีการศึกษา 
20.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  

14 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา 
20.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  

17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 15 ปีการศึกษา 
20.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย

กว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
20.3 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอ่ืน ๆ  ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 

หมวด 4 
การรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

 
ข้อ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ให้เป็นไปตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 22 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

22.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี ต้องส าเร็จ
การศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง 

22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

22.3 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
22.4 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
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22.5 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 23 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาสะสมหน่วยกิต  
23.1 ส า เร็จการศึกษา ไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าจาก

สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
23.2 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
23.3 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
23.4 มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 5 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

 
ข้อ 24 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

24.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา 

24.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ 25 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก ่
25 .1  นักศึกษา เต็ม เวลา  หมายถึ ง  นั กศึกษาที่ มี การลงทะเบียน เรี ยน                                                              

ในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน          
9 หน่วยกิต 

25.2 นักศึกษาไม่ เต็ มเวลา หมายถึ ง นั กศึกษาที่ มี การลงทะเบียนเรี ยน                                                                      
ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

ข้อ 26 การลงทะเบียนเรียน 
26.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและช าระเงินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละ 

ภาคการศึกษาหากพ้นก าหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีการช าระเงินเพ่ือรักษาสภาพ
นักศึกษา 

26.2 ก าหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน และการช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียน     
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
และภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
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หรือภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่ขอยกเว้นการลงทะเบียนรายวิชา 
สามารถลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิตได้ 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือกรณีจะขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 25 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ
การลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และไม่เกิน 12 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน 
ทั้งนี้ให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร ก่อนการลงทะเบียน  

การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีเวลาการจัดการศึกษาให้จัดเวลาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า     
8 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ในกรณีมีความจ าเป็นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห์ โดยต้องมี
จ านวนชั่วโมงเรียนต่อหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ  

นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ใน
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

26.3.1 วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน 
และจะต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 10 คน 

26.3.2 วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปิดสอน
ให้แก่นักศึกษาที่เคยเรียนวิชานั้นมาก่อนและมีผลการประเมินไม่ผ่านเท่านั้น  

26.3.3 วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ให้เปิดสอนได้ตามความจ าเป็นโดยความ
เห็นชอบของมหาวิทยาลัย 

26.3.4 วิชาที่ต้องศึกษาเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย เพ่ือให้ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตร 

26.3.5 วิชาอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
26.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะถูก

ปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
26.5 เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายก่อนหมดก าหนดการลงทะเบียนเรียน 

26.6 นักศึกษาที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตรอ่ืนได้อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ทั้งสองหลักสูตร ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.7 นักศึกษามีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 

26.8 นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้ เว้นแต่ศึกษา
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อยู่ในระยะเวลาตามที่หลักสูตรก าหนด หรือเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ    
2 ปริญญา 

26.9 ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือ
จ ากัดจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 

26.10 นักศึกษาต้องตรวจสอบสถานสภาพการเป็นนักศึกษาก่อน ถ้าไม่มีสิทธิใน
การลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอ
ค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน 

26.11 ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ 

26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนต่างมหาวิทยาลัยได้ โดยความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) 
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 

D หรือ P ก่อนลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่อง มิฉะนั้นให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องเป็น
โมฆะ เว้นแต่บางหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะหรือภายใต้การควบคุมขององค์กรวิชาชีพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของหลักสูตรนั้นอาจมีผลการเรียนเป็น F ได้ ยกเว้นการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้าย
เพ่ือให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ข้อ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 
28.1 รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได้ D+ หรือ D นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ าได้

ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด  โดยจ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของ
รายวิชาที่เรียนซ้ านี้ต้องน าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

28.2 นักศึกษาที่ได้ F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
นั้นซ้ าอีก จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ ากว่า D หรือ P  

28.3 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ เพ่ือให้ครบตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

28.4 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อ่ืน ๆ แทนได้ ทั้งนี้หากเรียนครบตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว จะไม่เลือกรายวิชาเรียนแทน
ก็ได้ 

ข้อ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
29.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียน

เรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจ านวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตตาม
หลักสูตร 
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29.2  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น  

29.3  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาเป็น
พิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับ
นักศึกษาที่เรียนแบบไม่เต็มเวลา 

ข้อ 30 การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ  
มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเศษที่เปิดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ให้เฉพาะกรณี

ดังต่อไปนี้ 
30.1 เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา แต่รายวิชาที่จะ

เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
30.2 รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน 
30.3 รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาอ่ืน ๆ  

ในตารางเรียนปกติ 
30.4 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอเปิดหมู่พิเศษภายในสัปดาห์แรกของการเปิด        

ภาคการศึกษา 
ข้อ 31 การขอเพ่ิม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา 

31.1 การขอเพ่ิม ขอถอน และยกเลิกรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี โดย        
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 

31.2 การขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาต้องกระท าภายใน 3 สัปดาห์แรกของ              
ภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากมีความจ าเป็นอาจขอเพ่ิมหรือขอถอน
รายวิชาได้ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ 26.3 แต่จ านวนหน่วยกิต    
ที่คงเหลือจะต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

31.3 การขอยกเลิกรายวิชา ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาค
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 

ข้อ 32 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
32.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้องช าระ

เงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา 
32.2 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน                                                         

3 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกจากวันเปิดภาคการศึกษา       
ภาคฤดูร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 33 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษารายวิชา ให้เป็นไปตามหมวด 7 การวัดและ     
การประเมินผล 
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หมวด 6 
การเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 

 
ข้อ 34 การเรียน 

นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา
นั้น จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
ให้ยื่นค าร้องขอมีสิทธิ์สอบพร้อมหลักฐานแสดงเหตุจ าเป็นของการขาดเรียนต่ออาจารย์ผู้สอน โดยผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะของรายวิชานั้น ๆ 
ก่อนการสอบปลายภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ ส าหรับนักศึกษาที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ให้ได้รับผล
การเรียนเป็น F หรือ NP 

ข้อ 35 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 
35.1 นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร     

ถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์ 
35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้อง

ประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามข้อก าหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพ่ีเลี้ยง
ในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาอาจพิจารณาส่งตัวกลับและด าเนินการให้ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาใหม่ 

 
หมวด 7 

การวัดและการประเมินผล 
 

ข้อ 36 ให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น 2 ระบบ ดังนี้ 
36.1 ระบบมีค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 

C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
C พอใช้ (Fair) 2.0 

D+ อ่อน (Poor) 1.5 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
F ตก (Fail) 0 
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ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่บังคับเรียนตาม
หลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว่าได้รับการประเมินผ่านต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนน
ในรายวิชาใดต่ ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนน F  
สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนได้ ส่วนการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับ
คะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 

36.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินผล ดังนี้ 

สัญลักษณ์ ความหมาย 
 PD (Pass with Distinction) ผลการประเมินผ่านดีเยี่ยม 
P (Pass) ผลการประเมินผ่าน 
NP (No Pass) ผลการประเมินไม่ผ่าน 
W (Withdraw) การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัติ 
T (Transfer of Credits) การยกเว้นการเรียนรายวิชา 
I (Incomplete) ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ 
Au (Audit) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ โดยไม่นับ

หน่วยกิต 
 

ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตาม
ข้อก าหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิม หรือใช้ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนรายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต 

กรณีรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตามข้อก าหนดเฉพาะและรายวิชา 
ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิมถ้าได้ผลการประเมินไม่ผ่าน (NP) นักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรียนใหม่จนกว่าจะผ่าน    

ข้อ 37 ข้อก าหนดเพ่ิมเติมตามสัญลักษณ์ต่างๆ  มีดังนี้ 
37.1  Au (Audit) ใช้ส าหรับการประเมินผ่านในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียน

เป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต      
37.2  W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิก

รายวิชานั้น โดยต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์หรือตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดและใช้ในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 

37.3  T (Transfer of Credits) ใช้ส าหรับบันทึกการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
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37.4  I  (Incomplete) ใช้ส าหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่ผลการ
เรียนไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ “I” จะต้องด าเนินการขอรับการประเมินผลเพ่ือ
เปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ด าเนินการดังนี้ 

37.4.1 กรณีนักศึกษายังท างานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่ง
งานได้ตามเวลาที่ก าหนด ให้ผู้สอนประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาค
การศึกษาถัดไป หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษา
เป็น “F” เว้นแต่กรณีท่ีไม่ใช่ความบกพร่องของนักศึกษา อธิการบดีอาจให้ขยายเวลาต่อไปได้ 

37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และได้รับอนุญาตให้สอบ แต่ไม่
มาสอบภายในเวลาที่ก าหนด หรือส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผล
การศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ไม่ส่งผลการศึกษาตาม
ก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F”  
                ข้อ 38  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ให้ได้รับผลการประเมินเป็น “T” และมหาวิทยาลัยจะ
ไม่น ามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข้อ 39 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ซ้ ากับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้ าให้เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือ
พิจารณาวิชาเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นได้รับอนุมัติจากคณบดีที่
รายวิชานั้นสังกัดอยู่ 

ข้อ 40 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลการเรียนว่าผ่านเท่านั้น 

ข้อ 41 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้ค านวณจากผลการศึกษาของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึง
ทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ 42 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหาร
ถึงทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ 43 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น F ให้น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 

ข้อ 44 ผลการศึกษาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้นับ
หน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 45 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ I ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค
การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น 
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ข้อ 46 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.80 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2.00 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมที่ได้รับผล
การศึกษาเป็น D+ หรือ D หรือเลือกเรียนรายวิชาใหม่เพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ถึง 
2.00 กรณีเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมให้ฝ่ายทะเบียนน าค่าระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิด
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และต้องอยู่ในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

ข้อ 47 ในกรณีที่มีความจ าเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ ที่อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถ
ประเมินผลการศึกษาได้ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น 

 
หมวด 8 

การย้ายคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา 
 

ข้อ 48 การย้ายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร 
48.1 นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

เดิมไมน่้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพัก
การเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน 

48.2 ในการยื่นค าร้องขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร นักศึกษาต้องแสดงเหตุผล
ประกอบ และผ่านการพิจารณา หรือด าเนินการตามท่ีหลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยก าหนด 

48.3 การย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ  

48.4 รายวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษาย้ายคณะ เรียนมา ให้เป็นไปตามหมวดที่  9       
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

48.5 ระยะเวลาเรียน ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม 
48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอย้ายให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
48.7 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

ที่ย้ายไปไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาจึงจะขอส าเร็จการศึกษาได้ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการ
เรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียน 

48.8 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
49.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มี          

วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยและก าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและคณบดี 
และขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน 
49.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 22 
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49.2.2 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิด
ทางวินัย 

49 . 2 . 3  ไ ด้ ศึ กษ าอยู่ ใ น สถ าบั น อุ ดมศึ กษ าม า แล้ ว ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า                                               
1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 

49.2.4 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบ
สมัครถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้อม
กับแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

49.2.5 นักศึกษาที่โอนมาต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามหมวด 9 
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

 
หมวด 9 

การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
 
ข้อ 50 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

50.1 ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้วโอนย้าย
คณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร 

50.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ 2 

50.3 ผ่านการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
50.4 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน  
51.1 ต้องเป็นรายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่

โอนย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือก 
51.2 ต้องเป็นรายวิชาที่มีค าอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์และเทียบเคียง

กันได้ 
51.3 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  
ข้อ 52 ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

52.1 ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
52.2 ผ่านการศึกษาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
52.3 ขอย้ายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
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52.4 ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ
ประสบการณ์ท างานและต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี 

52.5 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาและเข้าศึกษา
ปริญญาตรีใบที่ 2 สามารถยกเว้นการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต 
และต้องเรียนเพิ่มรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 53 การพิจารณายกเว้นการเรียนรายวิชา 
  53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 

53.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

53.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า      
สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

53.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C หรือได้       
ค่าระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับ และได้ผลการประเมิน
ผ่านในรายวิชาที่ไม่ประเมินผลเป็นค่าระดับไม่ต่ ากว่า P ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น
ก าหนด 

53.1.4 จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกิน
สามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ก าลังศึกษา  

53.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกใน    
ใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T 

53.1.6 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  

53.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ เทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้
ไม่เกินชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ ตามหลักสูตรที่ได้รับความ
เห็นชอบแล้ว 

53.1.8 กรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อ 53.1.1 – 53.1.7 ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

53.2 การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน         
เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

53.2.1 การเทียบความรู้จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
ประสบการณ์ท างาน จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิดสอน     
ในมหาวิทยาลัย 

53.2.2 การประเมินการเทียบความรู้และการให้หน่วยกิตส าหรับการศึกษานอก
ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน เข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการประเมิน
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การยกเว้นการเรียนรายวิชาใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ประเมิน 

(1) การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests) 
(2) การทดสอบที่คณะ หรือหลักสูตรจัดสอบเอง (Credits from 

Examination) 
(3) การประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ (Credits from 

Training)  
(4) การเสนอแฟ้มสะสมงาน (Credits from Portfolio) 
ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าคะแนน C หรือ ค่าระดับ

คะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มวิชา จึงจะให้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนน และไม่มีการน ามาคิดค่าระดับคะแนน หรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม  

53.2.3  ให้มีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังนี้ 
(1) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกเป็น “CS” 

(Credits from Standardized Tests) 
(2) หน่วยกิตท่ีได้จากการทดสอบที่คณะหรือหลักสูตรจัดสอบเองให้

บันทึกเป็น “CE”  (Credits from Examination) 
(3) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง 

ๆ ให้บันทึกเป็น “CT” (Credits from Training)  
(4) หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกเป็น “CP” 

(Credits from Portfolio) 
53.2.4 นักศึกษาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชาจะต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย     

อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิส าเร็จการศึกษา 
53.2.5 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและการ

ยกเว้นการเรียนรายวิชา ประกอบด้วย 
(1) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือ

กลุ่มวิชาที่จะขอยกเว้นการเรียนรายวิชาเป็นประธาน 
(2) อาจารย์หรือผู้เชียวชาญในหลักสูตรที่จะขอยกเว้นการเรียน

รายวิชาจ านวนอย่างน้อยหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคนโดยค าแนะน าของคณบดีตาม (1) เป็นกรรมการ 
(3) ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะขอยกเว้น

การเรียนรายวิชาเป็นกรรมการและเลขานุการ 
เมื่อคณะกรรมการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาด าเนินการ

เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

ข้อ 54 ก าหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
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นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
จะต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่
ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนและ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว 

ข้อ 55 การนับจ านวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

55.1 นักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา 

55.2 นักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา 

ข้อ 56 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียม
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

หมวด 10 
การลาพักการเรียน การลาออก และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 
ข้อ 57 การลาพักการเรียน 

57.1 นักศึกษาอาจยื่นค าขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้ 
57.1.1 ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
57.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใด          

ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
57.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลา

เรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

57.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจ าเป็นส่วนตัวอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ 
ถ้าลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 

57.1.5 เหตุผลอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
57.2 นักศึกษาที่ต้องลาพักการเรียนให้ยื่นค าร้องภายในสัปดาห์ที่  3 ของ          

ภาคการศึกษาท่ีลาพักการเรียน โดยการอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้เป็นอ านาจของคณบดี 
นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติต่อคณบดี ไม่ เกิน                

1 ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ
เมื่อครบก าหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจ าเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นค าร้องขอพัก
การเรียนใหม่และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

57.3 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่            
ลาพักการเรียนเข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย 
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57.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นค าร้อง
ขอกลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณบดีแล้วจึงจะกลับเข้าเรียนได้ 

ข้อ 58 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ยื่น
หนังสือลาออก และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน การลาออกจึงจะสมบูรณ์ 

ข้อ 59 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
59.1 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
59.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก 
59.3 ไม่รักษาสภาพนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
59.4 ได้ระดับคะแนนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชา               

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ ากว่า C เป็นครั้งที่ 2 
ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

59.5 ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ปกติที่ 1 หรือมีผลการประเมินได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นปีการศึกษาปกติ
ที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน และในทุก ๆ ปีการศึกษาปกติถัดไป ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่
ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่ เต็มเวลาให้น าภาคฤดูร้อนมารวมเป็น             
ภาคการศึกษาด้วย 

ในกรณีที่ภาคการศึกษานั้นมีผลการเรียน “I” ไม่ต้องน ามาคิด ให้คิดค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน 

59.6 ใช้เวลาการศึกษาเกินระยะเวลาที่ก าหนด 
59.7 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 22 อย่างใดอย่างหนึ่ง 
59.8 ตาย 

ข้อ 60  นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไม่รักษาสภาพนักศึกษา
สามารถยื่นค าร้อง พร้อมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย และเมื่อ
ได้รับอนุมัติแล้วต้องช าระเงิน ค่าธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมการ
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวด 11 
การส าเร็จการศึกษา 

 
ข้อ 61 นักศึกษาท่ีถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้ 

61.1 มีความประพฤติดี  
61.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์              

การประเมินผล 
61.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
61.4 สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
61.5 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
61.6 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 62 การขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
62.1 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาให้ยื่นค าร้องขอส าเร็จ 

การศึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจ านง
ขอส าเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 61 และต้องไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ติดค้างวัสดุ
สารสนเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เพ่ือขออนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  

62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่าครบถ้วนตาม
ข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และให้ถือวันที่คณะกรรมการวิชาการ
ตรวจสอบคุณสมบัติว่าครบถ้วนเป็นวันส าเร็จการศึกษา  

ในกรณีที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และ
จ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยศึกษารายวิชามาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาศึกษาทั่วไปไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 

กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สอบได้รายวิชา
ต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่ า 1.75 สามารถยื่นขอ
ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ข้อ 63 นักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

63.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือปริญญาตรี 5 ปี เมื่อเรียนครบหลักสูตร
แล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
การศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้รับ
ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.25 ขึ้นไป และเรียนครบ
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หลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.25 
แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

63.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้ 
“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 

63.3 มีระยะเวลาเรียนดังนี้ 
63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา

ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลา
ใช้เวลาไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

63.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา
ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็ม
เวลาใช้เวลาไม่เกิน 15 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

63.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบ
เต็มเวลาใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่
เต็มเวลาใช้เวลาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

63.4 ต้องไม่เคยขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ยกเว้นกรณีการเทียบโอนผลการเรียน 
ของมหาวิทยาลัย  

63.5 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคย
ถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ข้อ 64 การให้รางวัลเหรียญทองซึ่งมีรูปร่างลักษณะและขนาดตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ส าหรับนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

64.1 ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.75 
64.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาในปีเดียวกันใน      

แต่ละคณะ 
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หมวด 12 
การควบคุมคุณภาพ 

 
ข้อ 65 ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ                         

1 ครั้ง และให้น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
ข้อ 66 ให้คณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพ่ือติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

ภายใน 5 ปี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
ประกาศ ณ  วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2557                                  

                      
   (นายจรูญ  ถาวรจักร์) 

                                           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
           ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
............................................. 

 โดยที่เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ .ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือให้ 
การจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๕๘ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖    กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑” 
 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้เพ่ิมเติมข้อความใน ข้อ ๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ ดังนี้ 

 ““อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร  

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล และ        การพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ     ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน ๒ คน” 
 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ และข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗  

ข้อ ๕ ให้เพ่ิมเติมข้อความในข้อ ๑๖ เป็นวรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 
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“กรณีที่หลักสูตรใดมีเหตุอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้ภาคการศึกษา
ของหลักสูตรนั้น แตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ก็ได้ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ” 

 ข้อ ๖ ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ ๑๘.๑๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์             
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“๑๘.๑๒ การศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course Curriculum) เป็นการ
จัดการศึกษาส าหรับกลุ่มบุคคลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การเรียนรู้ ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๗ ให้เพ่ิมข้อ ๑๘.๑๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังนี้ 

“๑๘.๑๓ การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย” 

ข้อ ๘ ให้เพ่ิมข้อ ๒๓/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังนี้ 

“ข้อ ๒๓/๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร
อ่ืนๆ             ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

(๑) ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
(๒) ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคม

รังเกียจ 
(๓) มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๙ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรม ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ ๒๔ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ส าหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา  
ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 

 ๒๔.๑ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และ
ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา 

 ๒๔.๒ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่
จะได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
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 ข้อ ๑๐ ให้เพ่ิมข้อ ๒๔/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังนี้ 

“ข้อ ๒๔/๑ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือ
หลักสูตรอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย” 
  ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๒๕ ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ 
๒๕.๑ นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาค

การศึกษาปกติ  ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน ๙ หน่วย
กิต 

๒๕.๒ นักศึกษาไม่เต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียน                                                                  
ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 

๒๕.๓ นักศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร อ่ืนๆ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๖.๓.๑ ๒๖.๓.๒ ๒๖.๓.๓ ๒๖.๓.๔ และ ๒๖.๓.๕ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้ แทน 

“๒๖.๓.๑ วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน 
อาจเป็นรายวิชาที่เคยเรียนมาก่อนและผลการประเมินไม่ผ่าน หรือรายวิชาที่จ าเป็นต้องเรียนเพ่ือให้
ครบโครงสร้างในการส าเร็จการศึกษา  

๒๖.๓.๒ วิชาที่คณะหรือหลักสูตรเปิดสอนในภาคฤดูร้อน นอกเหนือไปจากรายวิชา
ที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ได้ 

ทั้งนี้กรณีทีม่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า ๑๐ คน ให้เสนอต่อคณะกรรมการ
วิชาการพิจารณา”  
 ข้อ ๑๓ ให้เพ่ิมข้อ ๒๖/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังนี้ 
 “ข้อ ๒๖/๑ การลงทะเบียนเรียน ส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืนๆ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการลงทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
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“ข้อ ๓๕ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ 

๓๕.๑ นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนา
ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษา
ยังไม่สมบูรณ ์

๓๕.๒ ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนา
ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ นักศึกษาจะต้องประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดทุกประการ         หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพ่ีเลี้ยงในหน่วยงานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ อาจพิจารณาส่งตัวกลับและ
ด าเนินการให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ
ใหม่ อีกครั้ง 

๓๕.๓ นักศึกษาต้องผ่านรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจ
ศึกษา        หรือการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่างอ่ืนก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียน
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ได้” 
 ข้อ ๑๕ ให้เพ่ิมข้อความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ ของข้อ ๓๖.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 

“กรณีการประเมินผลส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืนๆ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  ในการประเมินผลให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๑๖ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๗.๔.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์           
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“๓๗.๔.๒ กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบปลายภาค
ต่อคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด ภายใน ๒ สัปดาห์หลังจากเปิดภาคการศึกษาถัดไป เมื่อได้รับอนุญาต
จากคณบดีให้สอบปลายภาค ให้คณะที่รายวิชานั้นสังกัด จัดวัน – เวลา และคณะกรรมการคุมสอบ 
หากไม่มาสอบภายในเวลาที่ก าหนด หรือไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตาม
คะแนนที่มีอยู่ หากอาจารย์ไม่ส่งผลการเรียนตามก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น 
“F”” 

ข้อ ๑๗ ให้เพ่ิมข้อ ๔๖/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังนี้   

“ข้อ ๔๖/๑ ให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตามก าหนดการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษา หรือประกาศของมหาวิทยาลัย” 
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ข้อ ๑๘ ให้เพ่ิมเติมข้อความในข้อ ๖๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรม ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ ดังนี้ 

“ส าหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)”  
 ข้อ ๑๙ ให้เพ่ิมข้อ ๖๑/๑  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้  

“ข้อ ๖๑/๑ นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือ
หลักสูตรอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการประเมินผลให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๒๐ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๖๓.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์               
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
 “๖๓.๒ สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า “D” ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้ 
“NP”     ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน” 
 ข้อ ๒๑ ให้เพ่ิมเติมข้อความในข้อ ๖๓.๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์             
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ ดังนี้ 

“ข้อ ๖๓.๓.๔ การส าเร็จการศึกษาส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร
อ่ืนๆ                ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  ระยะเวลาในการส าเร็จ
การศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย” 

ประกาศ ณ  วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
       
                      
 

   (ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ) 
                                                  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

                   ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



106 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

106 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทมุธาน ี

ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08)  
พ.ศ. 2559 

 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย : วิชาศึกษาทั่วไป  

ภาษาอังกฤษ : General Education 
 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   
งานวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

3. ความเป็นมาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 25 
พฤษภาคม 2548 โดยในขอ้ 8.1 ให้ความหมายวิชาศึกษาทั่วไปไว้ว่า “วิชาศึกษาท่ัวไป หมายถึงวิชาที่
มุง่พัฒนา ผู้เรียนให้มีความรอบรูอย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ทีก่ว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง 
ผู้อ่ืน และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมาย
ไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทย และของประชาคมนานาชาติ 
สามารถน าความรูไปใช้ในการด าเนินชีวิต และด ารงตนอยู่ในสังคมไดเป็นอย่างดี” ส าหรับวิชาศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เดิมมีการใช้
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ ในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการพัฒนาวิชาศึกษา
ทั่วไปใช้ในมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2556 ได้พัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปขึ้นมาใหม่ เพ่ือให้เข้าสู่กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา TQF โดยให้สอดคล้องกับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 ที่ระบุไว้ว่า มหาวิทยาลัยอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชา หรือ
ลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยให้ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษา 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 วิชาศึกษาท่ัวไปตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น มีลักษณะบูรณาการศาสตร์เนื้อหาวิชาต่างๆ 
(Integrated) อันได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม 5 รายวิชา รายวิชาละ 6 หน่วยกิต รวม 30 หน่วยกิต โดย
จัดการเรียนการสอนแบบเน้นกิจกรรม (Active Learning) ให้นักศึกษาได้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills) ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้จากเหตุการณ์ 
สถานการณ์จริงน าความรู้ที่ ได้ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตอาสา ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จาก
กระบวนการวิจัย (Research-based) และท าโครงการต่างๆ (Project-based) ให้นักศึกษาน ามา
อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน (Discussions) โดยให้อาจารย์สอนเป็นทีม (Team Teaching) ลด
การสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากเอกสารประกอบการสอน เว็บไซต์ บทเรียน
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ออนไลน์ และการฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะและ
ความรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
ต่อไปในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกได้ โดยมีความตระหนักและส านึกในความเป็นไทย ส าหรับ
อาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนและจัดอบรมอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้
ความเข้าใจในโครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
   หลังจากที่ใช้หลักสูตรดังกล่าวมาเป็นเวลา 2 ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้จัดประชุมเพ่ือ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อดี-ข้อเสียของหลักสูตร และแนวทางในการแก้ปัญหาพบว่ายังขาดการฝึก
ทักษะบางส่วน ซึ่งอาจส่งผลต่อนักศึกษาในอนาคต จึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไขโดยจัดท าเป็นเอกสาร 
สมอ.08 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 6/2559 
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

1. การเปิดเสรีทางการค้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการสอบวัดมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ ท าให้นักศึกษามีความจ าเป็นต้องเรียนรู้ และมีทักษะด้านภาษาทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไว้ในรายวิชา GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเน้นหนักไปในทางบูรณาการ ไม่ได้ฝึกทักษะของภาษา
อย่างโดดเด่นจริงจัง รวมถึงไม่มีรายวิชาด้านภาษาปรากฏในใบรายงานผลการเรียน ซึ่งอาจส่งผลต่อ
การศึกษาต่อหรือการท างานในอนาคต คณะกรรมการบริหารจึงเห็นควรให้เพ่ิมรายวิชา ภาษาไทย 1 
รายวิชา และภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา เพ่ือให้การฝึกทักษะชัดเจนขึ้น และปรากฏในใบรายงานผลการ
เรียน 

2. การเรียนรู้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญ
ของมหาวิทยาลัยซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และการ
ด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น รายวิชาตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้
บูรณาการรวมกับความเป็นพลเมือง จิตอาสา และหลักสูตรโตไปไม่โกง ของส านักงานป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ท าให้การเรียนรู้ และฝึกทักษะตามรอยเบื้องพระยุคลบาทไม่ชัดเจน  

3. การเพ่ิมรายวิชา 4 รายวิชา จึงจ าเป็นต้องปรับลดจ านวนหน่วยกิตบาง
รายวิชาลงเพื่อให้จ านวนหน่วยกิต รวมไม่เกิน 30 หน่วยกิต 

4. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับรหัสวิชาของทุก
รายวิชาในมหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถจ าแนกสังกัดของรายวิชา 
รวมถึงระดับความยากง่ายเพ่ือให้สามารถจัดแผนการเรียนได้สะดวกขึ้น ที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้
ปรับตัวอักษรน าหน้าวิชาจาก GE เป็น VGE ประกอบกับการเพ่ิมรายวิชา ตามข้อ 1 และ 2 งานวิชา
ศึกษาท่ัวไปจึงได้ปรับรหัสรายวิชาใหม่ ให้สอดคล้องตามมติที่ประชุม 

5. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงการพัฒนาผล
การเรียนรู้ 5 ด้าน ของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจึงมีความจ าเป็นต้องปรับ
กระบวนการพัฒนาผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ให้สอดคล้องตามมติของที่ประชุม 
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4. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
4.1 ปรัชญา 

 เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้ เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้ อ่ืน สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม มีความรักและความปรารถนาดี พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และ
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย และสังคมโลก 

4.2 วัตถุประสงค์ 
วิชาศึกษาท่ัวไปมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
4.2.1 มีความรู้พ้ืนฐานการด ารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้แก่ การรู้จักตนเอง รู้จักท้องถิ่น 

รู้จักประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รู้เท่าทันเทคโนโลยี  
4.2.2 มีความสามารถคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ  
4.2.3 มีทักษะในการด ารงชีวิต การใช้ภาษา การติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การน าเสนอ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
4.2.4 ใช้คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาสังคม 
 

5. ก าหนดการเปิดสอน 
 เปิดสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1                
ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป  
 
6. อาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้ สอนมีทั้ งอาจารย์ประจ าจากหมวดวิชาศึกษาทั่ ว ไป คณาจารย์ คณะต่ างๆ                   
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และอาจารย์พิเศษ        
ที่มหาวิทยาลัยเชิญมา โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
และเข้ารับการอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning และกิจกรรมเป็นฐาน 
(Project Based Learning : PBL) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จไปเป็นบัณฑิต   
ที่มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้  อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเดียวกัน
จะต้องร่วมกันจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพ่ือให้การสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 
7. นักศึกษา 
 นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 
2561 จะต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ให้ครบตาม
โครงสร้าง ซึ่งถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น 
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8. หลักสูตร และค าอธิบายรายวิชา 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 25 พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1สถาบันอุดมศึกษา
อาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชา
ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์    
ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจ านวนหน่วยกิต รวมไม่น้อย
กว่า 30 หน่วยกิต  

8.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
8.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 4 รายวิชา และ 5 ชุดการเรียนรู้ บังคับเรียนทั้งหมด ดังนี้ 

  8.2.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    7  หน่วยกิต 
 VGE102  การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5) 
   Critical Thai Language for Communication 
 VGE103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3) 
   English for Communication 
 VGE104 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะทางการเรียน   2(1-2-3) 
   English for Study Skills Development 
  8.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   13  หน่วยกิต 

VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท     3(2-2-5) 
   To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 

VGE108 ความเป็นสากลเพ่ือการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก              4(2-4-6) 
Internationalization for Living in the ASEAN and  
Global Communities 

VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์               4(2-4-6) 
VRU Identities 

VGE111  ทักษะการรู้สารสนเทศ    2(1-2-3)    
Information Literacy Skills  

  8.2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  10  หน่วยกิต 
VGE106 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์         4(2-4-6)  

   Innovation and Scientific Thinking  
VGE107 สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต              4(2-4-6) 

    Health for Quality of Life 
VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล    2(1-2-3)  
 Digital Intelligence 
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8.3 ค าอธิบายรายวิชา  
รหัสวิชา  ชื่อ และค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-ศ) 
 
VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท 3(2-2-5) 
 To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 
 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระอัจฉริยภาพ 
พระจริยวัตร หลักการทรงงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคม 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทศพิธราชธรรมในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
 
VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 Critical Thai Language for Communication 
  ความส าคัญของภาษาไทย การสื่อสาร พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน       
การเขียน ทักษะการสรุปความ การขยายความ การแปลความ การตีความ การพิจารณาสาร         
การน าเสนอสารด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร อย่างมีวิจารณญาณ และการใช้สื่อผสมในทางวิชาการ 
และสถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน 
 
VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 English for Communication 
 ฝึก และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง การพูด ในสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน โดยค านึงถึงบริบทของสังคมไทย และสากล การแนะน าตนเอง และผู้อ่ืน   
การทักทาย การกล่าวลา การถามข้อมูล การซื้อสินค้า การบอกทิศทาง และสถานที่ตั้ง การนัดหมาย 
และการขอร้อง 
 
VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน  2(1-2-3) 
 English for Study Skills Development 
      ฝึก และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน โดยเน้นการอ่าน   
เพ่ือหาหัวเรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญ และรายละเอียด การเขียนสรุปความเรื่องที่อ่านจาก      
สื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลคทรอนิกส์ รวมถึงทักษะในการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์ 4(2-4-6) 
 Innovation and Scientific Thinking  
 ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้เกิดแนวคิดในการเลือกใช้ที่เหมาะสม รู้เท่าทัน มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างมีเหตุผล มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมี  
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ มีความรู้ พ้ืนฐานการค านวณทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพ่ือน าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
VGE107  สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต  4(2-4-6) 
            Health for Quality of Life 
            ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมการสร้างสุขภาพกาย จิต และสังคม        มี
ทักษะชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพผู้บริโภค การใช้ยา การออกก าลังกายที่เหมาะสมกับ
เพศ และวัย ป้องกันอุบัติภัย และเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องตน           
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถรับรู้ถึงความงาม ความรู้สึกสุนทรียะในงานศิลปะ และสภาพแวดล้อมใน
ชีวิตประจ าวัน และชีวิตการท างาน 
 
VGE108      ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
            และประชาคมโลก 4(2-4-6) 
            Internationalization for Living in the ASEAN  
            and Global Communities 
                     ศึกษาความหมาย ที่มาของความเป็นสากล ตลอดจนความร่วมมือที่เกิดขึ้นจาก     
การเข้าสู่ความเป็นสากล เช่น ประชาคมอาเซียน ประชาคมโลก เรียนรู้ และปรับตัวให้เข้ากับ         
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจาก
การเข้าสู่ความเป็นสากล และเข้าใจผลกระทบต่อความเป็นไทยจากการเข้าสู่ความเป็นสากล 
  
VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์  4(2-4-6)  
 VRU Identities 
      ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็น “วไลยอลงกรณ์”  มีจิต
อาสา มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม 
มีทักษะชีวิตความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีบทบาทความเป็นผู้น า และผู้ตาม มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา พัฒนาสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล   (Digital Intelligence)       2(1-2-3)  
    การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่สามารถรักษาอัตลักษณ์ของตนเองในโลกออนไลน์ และ
ความเป็นจริง สามารถจัดสรรเวลาหน้าจอ รับมือภัยคุกคามทางโลกออนไลน์ รักษาความปลอดภัย 
ของตนเองในโลกออนไลน์ รักษาข้อมูลส่วนตัว และบริหารจัดการข้อมูลที่ทิ้งไว้บนโลกออนไลน์      
คิดอย่างมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี และสื่อในโลกยุคดิจิทัลได้อย่างเกิดประโยชน์ มีความ
รับผิดชอบ มีจริยธรรม ในการใช้โทคโนโลยี มีทักษะในการสร้างสรรค์ข้อมูลเพื่อเปลี่ยนความคิดใหม่ ๆ 
ให้เป็นจริง ด้วยการใช้เครื่องมือดิจิทัล และการใช้สื่อดิจิทัล หรือเทคโนโลยี เพ่ือแก้ปัญหาที่ท้าทาย  
หรือเพ่ือสร้างโอกาสใหม่ ๆ 
 
VGE111  ทักษะการรู้สารสนเทศ   (Information Literacy Skills)      2(1-2-3)  

ความหมาย ความส าคัญของกระบวนการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ได้แก่    
การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ 
เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์การค้นสารสนเทศ การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ 
การวิเคราะห์ และสังเคราะห์สารสนเทศ การรวบรวม การเรียบเรียง และการน าเสนอสารสนเทศ   
ในรูปแบบมาตรฐาน และการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม 
 
9. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

9.1 คุณธรรม จริยธรรม 
9.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย 
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง     

2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
9.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

    1) ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
    2) ก าหนดกติกาในห้องเรียน เช่น การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายที่เป็นไป
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
    3) จัดท าโครงการและกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ใน และนอก
สถาบันการศึกษา โดยให้นักศึกษามีโอกาสคิด ตัดสินใจด าเนินการด้วยตนเอง 
    4) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในโครงงานที่นักศึกษาท า โดยอาจารย์ เป็นผู้
ชี้น าให้นักศึกษาสามารถคิดตาม 

9.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังเรียน 
    2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา 
    3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
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    4) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการจัดกิจกรรม 
    5) ประเมินผลจากโครงการที่ท า และการรายงานผลโครงการ รวมทั้งการอภิปราย  
    6) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

9.2 ความรู้ 
9.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้ในหลักการแนวคิดทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน 
2) มีความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือ

ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง 
9.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

    ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่องนั้นๆ โดยผ่าน
กระบวนการและวิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น 
    1) การจัดท าโครงการ/โครงงานประจ าวิชา (Project Based Learning) 
    2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry, Inquiry 
Cycle)    
    3) อภิปรายเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้งค าถามตามเนื้อหา โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
    4) ศึกษานอกสถานที่ เช่น ศึกษาดูงาน เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานอ่ืน การท าโครงการ
ร่วมกับชุมชน การศึกษาพ้ืนที่จริงก่อนท าโครงการ 

9.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    1) ตรวจสอบกระบวนการท างาน ผลผลิตและผลลัพท์ของงาน 
    2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้อง 
    3) ประเมินจากการรวบรวมข้อมูลประกอบโครงการ 
    4) การน าเสนอผลงานของนักศึกษา 
   5) ผลการทดสอบของนักศึกษา 

9.3 ทักษะทางปัญญา 
9.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่ าเสมอ 
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของตน

เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
9.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

    1) การถามตอบ กรณีเนื้อหาภาคทฤษฎี โดยเน้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์
จริง หรือใช้กรณีศึกษา 
    2) จัดกิจกรรมอภิปราย ระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงความรู้และ
สรุปผลการเรียนรู้ เชื่อมโยงสู่การน าไปใช้จริง 
    3) จัดท าโครงการ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้ค าปรึกษา และควบคุมดูแล 

9.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
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    1) ประเมินจากใบกิจกรรม การเขียนรายงานประกอบโครงการ และการน าเสนอโครงการ 
   2) ประเมินจากการอภิปราย และการน าเสนอผลที่ได้จากการอภิปรายในแต่ละครั้ง 
    3) ประเมินจากผลงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย 

9.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
9.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ  

1) สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสมกับ
บทบาทและสถานการณ์  

2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม  
9.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 
    1) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยหรือโครงการ และแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
    2) การจัดกิจกรรมของกลุ่ม 

9.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 
    1) ให้ผู้เรียนประเมินซึ่งกันและกัน และประเมินตนเอง 
    2) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน ความรับผิดชอบ การแสดงบทบาท ผู้น า ผู้ตาม การเป็น
สมาชิก และความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 
   3) ประเมินจากผลของงานที่ได้รับมอบหมาย 
   4) การจัดกิจกรรมสะท้อนความคิด (Reflection) 

9.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
9.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง

การใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและ 
น าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม   

9.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข     
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) บูรณาการ การใช้ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอนและกิจกรรม     
ในชั้นเรียน 

2) มอบหมายให้สืบค้นข้อมูลในรูปแบบต่างๆ จาก หนังสือ เอกสาร งานวิจัย อินเทอร์เน็ต 
และฐานข้อมูลต่างๆ  

3) การฝึกวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้านต่างๆ  
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9.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) ประเมินผลจากการการใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการด าเนินโครงการ 
    2) ประเมินจากการสืบค้นข้อมูล การน าเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงตัวเลขต่างๆ  
   3) ผลงานการท ารายงาน และการน าเสนองาน 
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10. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่กระบวนวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

ที ่ รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้
ทักษะ 

ทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  

และ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะ 
การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
1 VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท           

2 VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวจิารณญาณ           

3 VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร           

4 VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน           

5 VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร ์           

6 VGE107 สุขภาพเพื่อคณุภาพชีวิต           

7 
VGE108 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก    

          

8 VGE109 อัตลักษณ์บณัฑติวไลยอลงกรณ ์           

9 VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล           

10 VGE111 ทักษะการรูส้ารสนเทศ           
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ภาคผนวก ค 
ค าสั่ง ที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ที่ 022/2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ภาคผนวก ง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ครั้งที่ 6/2561 
วันศุกร์ที ่25 มกราคม พ.ศ. 2562  เวลา 17.00 น. 

อาคาร 7  ห้อง  7101  คณะครุศาสตร์ 
รายช่ือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยผู้เข้าร่วมประชุม 
     1.  อาจารย์วิลินดา         พงศ์ธราธิก ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
     2.  ผศ. พนิดา             ชาตยาภา      กรรมการ    
     3.  อาจารย์นันทิยา        รักตประจิต   กรรมการ 
     4.  อาจารย์คันธรส        ภาผล        กรรมการและเลขานุการ 
 
รายช่ือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
     1.  ผศ.ดร.ศศิธร           จันทมฤก       กรรมการ    
 
รายช่ืออาจารย์ผู้สอนผู้เข้าร่วมประชุม 

1. อาจารย์กุลชาติ       พันธุวรกุล      อาจารย์ผู้สอน 
2. ผศ.ดร. ฐิติพร        พิชญกุล        อาจารย์ผู้สอน  

 
เริ่มประชุมเวลา 17.00 น. 
          อาจารย์วิลินดา  พงศ์ธราธิก  ประธานคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย  กล่าวเปิดประชุม   
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

5.1 (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 4 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง 2562  

อาจารย์วิลินดา  พงศ์ธราธิก เสนอ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 โดยส่งเล่ม มคอ.2 ให้อาจารย์ทุกท่านทางอีเมล์
เรียบร้อยแล้วนั้น ได้มีการพิจารณาร่วมการปรับ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย (4 ปี)   ดังนี้ 

1. ปรับโครงสร้างหลักสูตร รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 
2. ปรับผู้รับผิดชอบรายวิชา มีจ านวน 6 คน ได้แก่ 

2.1 อาจารย์วิลินดา พงศ์ธราธิก         ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2.2 ผศ.ดร.พนิดา ชาตยาภา  กรรมการ 
2.3 ผศ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก  กรรมการ 
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2.4 อาจารย์นันทิยา  รักตประจิต กรรมการ 
2.5 อาจารย์กุลชาติ  พันธุวรกุล กรรมการ 
2.6 อาจารย์คันธรส  ภาผล  เลขานุการและกรรมการ 

3. ปรับหน่วยกิตทุกรายวิชาเป็น 3(2-2-5) 
 4. ปรับค าอธิบายในรายวิชาเอกเลือก ส่วนค าอธิบายรายวิชาเอกบังคับไม่สามารถปรับได้  
โดยยึดค าอธิบายรายวิชาจากการวิพากษ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 
 5. รายวิชาเอกเลือก มี 2 รายวิชา ดังนี้ 
     5.1 รายวิชาดนตรีและเพลงส าหรับเด็กปฐมวัย        นักศึกษาชั้นปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2 

    5.2 รายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับครูปฐมวัย  นักศึกษาชั้นปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2 
6. ปรับความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง ในแผนที่กระจายความรับผิดชอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
7. ปรับวิชาเลือกเสรี โดยเพิ่มรายวิชา 3 หน่วยกิต 
8. ปรับชื่อรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อย รอการปรับภาษาอังกฤษจากส่วนกลางอีกครั้ง  
ผศ.ดร.ฐิติพร  พิชญกุล แจ้งว่า ได้รับข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการเรื่องการปรับหลักสูตร 4 ปี 

ไม่สามารถปรับได้เนื่องจากยังไม่มีมคอ.1 รองรับ ควรรอให้มีมคอ.1 ก่อน แล้วจึงปรับมคอ.2 ให้
สอดคล้องกับมคอ.1 

ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล แจ้งว่า นักศึกษารหัส 61 ยังได้ใบประกอบวิชาชีพครู แต่หลักสูตร
ต้องประเมินสมรรถนะของนักศึกษาให้สอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพครูด้วย  ส่วนในการปรับ
หลักสูตร 4 ปี รายวิชาชีพครูและรายวิชาการศึกษาทั่วไป หลักสูตรไม่ต้องปรับ รอข้อมูลจากคณะครุ
ศาสตร์ โดยการปรับหลักสูตร 4 ปี ให้อิงสมรรถนะตามเอกสารหมายเลข 1-2 ที่ส่งให้อาจารย์ทุกท่าน 

มติที่ประชุม เห็นด้วยและให้ประธานหลักสูตรส่งมคอ.2 ที่ปรับแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 4 ปี) แล้วส่งให้คณะกรรมการทุกคนช่วยกัน
พิจารณาก่อนส่งเข้าเสนอสภาวิชาการ 
 

       
 

ปิดประชุม  เวลา 20.00 น.      
                                                    (ลงชื่อ)                                ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                   (นางสาวคันธรส   ภาผล) 
                              กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
                                            สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 

 

                                           (ลงชื่อ)                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                (นางสาววิลินดา  พงศ์ธราธิก) 
                                          ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

                                                 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ครั้งที่ 7/2561 
วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562  เวลา 16.30 น. 

อาคาร 7  ห้อง  7101  คณะครุศาสตร์ 
รายช่ือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยผู้เข้าร่วมประชุม 
     1.  อาจารย์วิลินดา         พงศ์ธราธิก   ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 
     2.  ผศ. พนิดา             ชาตยาภา      กรรมการ    
     3.  อาจารย์นันทิยา        รักตประจิต   กรรมการ 
     4.  อาจารย์คันธรส        ภาผล        กรรมการและเลขานุการ 
 
รายช่ือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
     1.  ผศ.ดร.ศศิธร          จันทมฤก       กรรมการ    
 
รายช่ืออาจารย์ผู้สอนผู้เข้าร่วมประชุม 
     1.  อาจารย์กุลชาติ       พันธุวรกุล      อาจารย์ผู้สอน 

 
รายช่ืออาจารย์ผู้สอนผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
     1.  ผศ.ดร. ฐิติพร      พิชญกุล        อาจารย์ผู้สอน  
 
เริ่มประชุมเวลา 17.00 น. 
          อาจารย์วิลินดา  พงศ์ธราธิก  ประธานคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย  กล่าวเปิดประชุม   
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   

1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรสี่ปี)  
      อาจารย์วิลินดา  พงศ์ธราธิก แจ้งว่า หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย (4 ปี) ได้ส่งเล่มมคอ.2 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการเรียบร้อยแล้วในวันที่  21 
กุมภาพันธ์ 2562 และก าลังด าเนินการปรับปรุงเนื้อหาก่อนส่งสภามหาวิทยาลัย มีรายละเอียด ดังนี้ 

  1. ปรับชื่อปรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีจ านวน 6 คน ได้แก่ 
อาจารย์วิลินดา พงศ์ธราธิก              ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ผศ.พนิดา ชาตยาภา   กรรมการ 
ผศ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก  กรรมการ 
อาจารย์นันทิยา  รักตประจิต  กรรมการ 
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อาจารย์กุลชาติ  พันธุวรกุล  กรรมการ 
อาจารย์คันธรส  ภาผล  เลขานุการและกรรมการ 
 

โดยมีชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (สี่ปี)  ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

1. นางศศิธร  จันทมฤก 
 

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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2555 
2537 
2530 

2. นางสาวคันธรส  ภาผล 
 

อาจารย ์ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) 
ค.บ. (พัฒนาการครอบครัว
และเด็ก - การศึกษาปฐมวยั) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

2553 
2548 

3. นางสาวพนิดา ชาตยาภา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) 
ค.บ. (การอนุบาลศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลยัครูสวนดุสิต 

2543 
2526 

4. นางนันทิยา  รักตประจิต อาจารย ์ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) 
ค.บ. (นาฏศิลป์) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลยัครูสวนสุนันทา 

2548 
2530 

5. นางสาววิลินดา  พงศ์ธราธิก อาจารย ์ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันราชภฏัเพชรบุร ี

2547 
2538 

6. นายกุลชาติ  พันธวุรกุล อาจารย ์ ค.ม. (การศึกษาปฐมวยั) 
ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2558 
2554 

2. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร น ามาจากการนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2.1 ปรัชญา 
                 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มุ่งผลิตครูปฐมวัยที่มี
คุณภาพสูง มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาครูให้เป็นคนดี มีสติปัญญา มีความสามารถในการสร้างสรรค์
ผลงานเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
และสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา มีจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และสามารถบูรณา
การความรู้ทางวิชาชีพสู่การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต       

2.2 ความส าคัญ   
            การผลิตบัณฑิตครูปฐมวัยถือว่ามีความส าคัญยิ่ง เพราะครูปฐมวัยมีบทบาท
ส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง ให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค
ปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้น จะต้องพัฒนาคน โดยต้องเริ่มจากช่วงวัยที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง คือ ช่วงปฐมวัย เพ่ือให้เด็กปฐมวัยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและมีความ
สมบูรณ์ครบทุกด้าน จึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้ และหน้าที่ที่มีความส าคัญ
ยิ่งของครูก็คือ การปลูกฝังความรู้ ความคิดและจิตใจแก่เด็กและเยาวชน เพ่ือให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมือง



127 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

ที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้า ผู้เป็นครูปฐมวัยจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาท
อย่างส าคัญในการสร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง 
 

2.3 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 
      หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามี
คุณลักษณะ ดังนี้ 

2.3.1 เป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ทางการศึกษาปฐมวัย 
และสามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม 
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 

2.3.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กระดับ
ปฐมวัย และการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการเรียนการสอนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยที่
จะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของ
ชาติ 

2.3.3 เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความ
รับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้
ทางการศึกษาปฐมวัย พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครู อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและ
มาตรฐานวิชาชีพครู 

2.3.4 ความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกต์ความเข้าใจ
อันถ่องแท้ในทฤษฎีทางการศึกษาปฐมวัย และระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ส าหรับ
การประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต 

2.3.5 มีศักยภาพที่ จะ พัฒนางานในหน้ าที่  และเส้นทางวิ ชาชีพให้มี
ความก้าวหน้าเป็นผู้น าทางวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

3. ปรับวัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
    ในเวลาราชการ  เริ่มเปิดการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2562  

ภาคการศึกษาที ่1 เดือน มิถุนายน – กันยายน 

ภาคการศึกษาที ่2 เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
 

4. ปรับคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
                4.1 ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง   
     4.2 คุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที ่2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
     4.3 มีผลการสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) และมีผลการสอบ GAT 
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     4.4 แฟ้มสะสมผลงาน 
     4.5 มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นครูปฐมวัย 
 

5. ปรับโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้    
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
    2.1) กลุ่มวิชาชีพครู   ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
          2.1.1) วิชาชีพครู 
                     2.1.1.1) วิชาชีพครูบังคับ 
                     2.1.1.2) วิชาชีพครูเลือก 

 31 
28 
3 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

          2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  12 หน่วยกิต 
   2.2) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 
         2.2.1) วิชาเอกบังคับ 
         2.2.2) วิชาเอกเลือก 

 42 
21 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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6. ปรับการจัดแผนการศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา                 ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท 3(2-2-5) 

VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ 
เพื่อการสื่อสาร  

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครูบังคับ) 

ETP106 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับคร ู 3(2-2-5) 
ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

 EEC111 สมองกับการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
 EEC112 การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรูส้ าหรับ

เด็กปฐมวัย                                  
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

EEC113 การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21 
 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา                 ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครูบังคับ) 

ETP105 
คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ และจิตวญิญาณ
ความเป็นคร ู

3(2-2-5) 

ETP104 จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับคร ู 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา) 

ETP413 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2(90) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

 

EEC114 การจัดกิจกรรมพัฒนาความพร้อมทางด้านร่างกาย
ส าหรับเด็กปฐมวยั      

3(2-2-5) 

EEC115 การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารส าหรับ
เด็กปฐมวัย                                  

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

EEC116 การจัดกิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์และสังคม
ส าหรับเด็กปฐมวยั      

3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 19 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา                 ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGE108 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวติในประชาคม
อาเซียน  

4(2-4-6) 

VGE111 ทักษะการรูส้ารสนเทศ 2(1-2-3) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครูบังคับ) 
ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ

สื่อสารการศึกษาในการเรียนรู ้
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา) 

ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2(90) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

EEC220 การช่วยเหลือเด็กปฐมวัยทีม่ีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ 

3(2-2-5) 

EEC221 การจัดกิจกรรมทางศลิปะระดับการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 

EEC222 ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 20 
 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา                 ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGE107 สุขภาพเพื่อคณุภาพชีวิต 4(2-4-6) 
VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 2(1-2-3) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครูบังคับ) 

ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู ้ 3(2-2-5) 
ETP302 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

EEC223 สื่อและของเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย        3(2-2-5) 
EEC225 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ

การศึกษาปฐมวัยส าหรบัเด็กอายตุ่ ากว่า 3 ปี    
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

EEC224 วรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย      3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา                 ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGE106 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร ์ 4(2-4-6) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครูบังคับ) 
ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา) 

ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3    2(90) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

EEC320 การจัดกิจกรรมการเล่นเพื่อการเรยีนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

3(2-2-5) 

EEC321 การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

3(2-2-5) 

EEC322 การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต   18 
 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา                 ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGE109 อัตลักษณ์บณัฑติวไลยอลงกรณ์   4(2-4-6) 
VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล 2(1-2-3) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครูบังคับ) 

ETP305 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

EEC324 การมีส่วนร่วมของครอบครัวชุมชนในการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

3(2-2-5) 

EEC325 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ 
การศึกษาปฐมวัยส าหรบัเด็กอายุ 3-6 ปี       

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

EEC323 การจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสรมิการเรยีนรู้
ส าหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสร ี xxxxxx  3 

รวมหน่วยกิต 21 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา                 ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา) 

ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4    6(290) 

รวมหน่วยกิต 6 
 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา                 ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครูบังคับ) 

ETP403 คุรุนิพนธ์   1(0-2-1) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครูเลือก) 

ETP224 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและดจิิทัลเพื่อ
การศึกษา 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

EEC418 สัมมนาปญัหาและแนวโนม้ในการพัฒนา
การศึกษาปฐมวัยในอนาคต   

3(2-2-5) 

EEC419 การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรม    3(2-2-5) 

EEC420 เพลงและดนตรีส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสร ี xxxxxx  3 

รวมหน่วยกิต 16 
 
มติที่ประชุม เห็นด้วยในการปรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและ

ให้ประธานหลักสูตร และเลขานุการหลักสูตร ไปเสนอคณบดีคณะครุศาสตร์เรื่องการย้ายชื่ออาจารย์
กุลชาติ  พันธุวรกุล เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการ
ประถมศึกษาอาจส่งผลกระทบต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยได้ 
 
ปิดประชุม  เวลา 18.00 น.      
     
                                        (ลงชื่อ)                                ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                                           (นางสาวคันธรส   ภาผล) 
                                             กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
                                                           สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 

 

                                                    (ลงชื่อ)                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                          (นางสาววิลินดา  พงศ์ธราธิก) 
                                                    ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

                                                           สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
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ภาคผนวก จ 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. ชื่อ นางศศิธร    นามสกุล จันทมฤก 
 1.1 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

1.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาเอก ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555 
ปริญญาโท ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537 
ปริญญาตรี ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2530 

 
1.3  ผลงานทางวิชาการ 

1.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
ศศิธร  จันทมฤก. (2559). มอนเตสซอรี: แนวคิดสู่การปฏิบัติในบริบทไทย. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. 213 หน้า. 
1.3.2 รายงานการวิจัย/บทความวิจัย  

ศศิธร  จันทมฤก และพนิดา  ชาตยาภา.  (2559).  สภาพและปัญหาการจัดประสบการณ์และ การ
ประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการของครูปฐมวัย.  วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.ปีที่ 10 ฉบับที่ 3. กันยายน-ธันวาคม. 2559: 
165-177. 

ศศิธร จันทมฤก, กันต์ฤทัย คลังพหล และวัสส์พร  จิโรจพันธุ์.  (2559).  รายงานการวิจัย เรื่อง  
การประเมินการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. 137 หน้า. 

มนตรา  ศรีเมือง,  ศศิธร  จันทมฤก และพนิดา  ชาตยาภา.  (2558).  การศึกษาการใช้ภาษาถิ่นของ
เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเพลงพ้ืนเมือง “อีสานล าเต้ย”.  วารสารวไลยอลงกรณ์
ปริทัศน์.  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1. มกราคม - มิถุนายน. 2558: 71-86. 
1.3.3  บทความวิชาการ  

                   ไม่มี 
1.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  
          ไม่มี 

    1.4 ประสบการณ์ในการสอน 
27 ปี 

1.5 ภาระงานสอน 
  1.5.1 วิชา การจัดกิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย  
                1.5.2 วิชา สื่อและของเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย  
                  1.5.3 วิชา การจัดกิจกรรมการเล่นเพื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย  
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2. ชื่อ นางสาวคันธรส   นามสกุล ภาผล 
 2.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

2.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2553 
ปริญญาตรี ค.บ. (พัฒนาการครอบครัวและ

เด็ก - การศึกษาปฐมวัย)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2548 

     
     2.3  ผลงานทางวิชาการ 

2.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
  ไม่มี 
2.3.2 รายงานการวิจัย/บทความวิจัย 

คันธรส ภาผล และกุลชาติ   พันธุวรกุล.  (2562). การวิเคราะห์สมรรถนะของนักศึกษาครูตามกรอบ
มาตรฐานความรู้วิชาชีพครู. วารสารครุศาสตร์สาร. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1. มกราคม - มิถุนายน. 
2562: 45-57. 

คันธรส  ภาผล. (2562). การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพ่ือส่งเสริมทักษะ
การพูดส าหรับเด็กปฐมัยในศตวรรษที่ 21. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 13 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม – สิงหาคม. 2561:  
12-24. 

คันธรส  ภาผล. (2561). รายงานการวิจัย เรื่อง การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทาน
เล่มใหญ่เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดส าหรับเด็กปฐมัยในศตวรรษที่ 21. ปทุมธานี: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. 64 หน้า. 

วิลินดา  พงศ์ธราธิก และคันธรส  ภาผล.  (2561).  รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรม
การผลิตสื่อการสอนผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมการคิดส าหรับครูปฐมวัย. 
ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี.  
58 หน้า. 

วิลินดา พงศ์ธราธิก และคันธรส ภาผล.  (2561).  การพัฒนาชุดกิจกรรมการผลิตสื่อการสอน     
ผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมการคิดส าหรับครูปฐมวัย.  ในเอกสารสืบเนื่อง 
การประชุมวิชาการระดับชาตินวัตกรรมการจัดการ: การขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัล.  ครั้งที ่3. 1  มิถุนายน 2561. (821-829). ปทุมธานี:  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 

อรวรรณ ทองพา และคันธรส ภาผล.  (2561).  ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุ    
เหลือใช้ท่ีมีผลต่อทักษะพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเด็กปฐมวัย  ในเอกสารสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการระดับชาติ. ครั้งที ่10.  29-30 มีนาคม 2561. (1-12). นครปฐม:  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

 



136 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

2.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย (ต่อ) 
คันธรส ภาผล. (2560). การผลิตหุ่นเชิดโดยใช้วัสดุพ้ืนถิ่นมาประกอบการเล่านิทานอาเซียนในชุมชน

บึงบอน . วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์. ปีที ่12 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม - สิงหาคม. 2561: 12-24. 

คันธรส  ภาผล. (2560). รายงานการวิจัย เรื่อง การผลิตหุ่นของท้องถิ่นโดยใช้วัสดุพื้นถิ่นมา
ประกอบการเล่านิทานในชุมชนบึงบอน. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. 120 หน้า. 

2.3.3  บทความวิชาการ 
ไม่มี 

2.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  
          ไม่มี 

2.4 ประสบการณ์ในการสอน 
9 ปี 

2.5 ภาระงานสอน 
2.5.1 วิชา การอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย  
2.5.2 วิชา วรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย 
2.5.3 วิชา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี 
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3. ชื่อ นางสาวพนิดา  นามสกุล ชาตยาภา 
 3.1 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

3.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2543 
ปริญญาตรี ค.บ. (การอนุบาลศึกษา) วิทยาลัยครูสวนดุสิต 2526 

 
3.3  ผลงานทางวิชาการ 

3.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
ไม่มี 

3.3.2 รายงานการวิจัย/บทความวิจัย 
     พนิดา ชาตยาภา. (2560). รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการคิดวิจารณญาณของนักศึกษา

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน . ปทุมธานี: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. 153 หน้า. 

     พนิดา ชาตยาภา. (2560). การพัฒนาการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา 
ปฐมวัยโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 11 ฉบับที่ 3. กันยายน - ธันวาคม. 
2560: 119-131. 

พนิดา ชาตยาภา. (2559). รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยโดยใช้แผนที่ทางความคิด . ปทุมธานี: มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. 130 หน้า. 

พนิดา ชาตยาภา. (2559). พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา 
ปฐมวัยโดยใช้แผนที่ทางความคิด. วารสารวิจัยและพัฒนา. ปีที ่11 ฉบับที่ 2.               
1 กันยายน - ธันวาคม. 2559 : 1-15. 

3.3.3  บทความวิชาการ  
      พนิดา ชาตยาภา. (2561). การคิดวิจารณญาณของครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21.   วารสาร 
               วไลยอลงกรณ์ปริทัศน์. ปีที ่8 ฉบับ 1. มกราคม - เมษายน. 2561 : 159-170.  

พนิดา ชาตยาภา. (2559). เทคโนโลยีกับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21. วารสารวไลยอลงกรณ์ 
               ปริทัศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม - สิงหาคม. 2559: 151-162. 

3.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 
        ไม่มี 

3.4 ประสบการณ์ในการสอน 
17 ปี 
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3.5 ภาระงานสอน  
3.5.1 วิชา การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย  
3.5.2 วิชา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี 
3.5.3 วิชา เพลงและดนตรีส าหรับเด็กปฐมวัย 
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4. ชื่อ นางนันทิยา นามสกุล รักตประจิต 
 4.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

4.2 ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2548 
ปริญญาตรี ค.บ. (นาฏศิลป์) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 2530 

  
    4.3  ผลงานทางวิชาการ 

4.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
  ไม่มี 
4.3.2 รายงานการวิจัย/บทความวิจัย  

นันทิยา รักตประจิต. (2561). การใช้จิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐานเพื่อ
พัฒนา นักศึกษาครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “นวัตกรรม
การจัดการ: การขับเคลื่อนธุรกิจ ชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล”.  1  มิถุนายน 2561. (645-656). 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย.  หจก วี.เจ พริ้นติ้ง.  

สมพร ยอดด าเนิน, เสน่ห์ ฎีกาวงค์ และนันทิยา รักตประจิต. (2561). การบริหารงานที่มีประสิทธิผล
ของโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย. บัณฑิตศาสน์. ปีที่ 16  ฉบับที่ 1. มกราคม - 
มิถุนายน. 2561: 193-203. 

4.3.3  บทความทางวิชาการ  
 ไม่มี 

4.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  
          ไม่มี 

4.4  ประสบการณ์ในการสอน 
3 ปี 

4.5 ภาระงานสอน 
 4.5.1 วิชา การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยส าหรับเด็กปฐมวัย  
 4.5.2 วิชา การจัดกิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย 
 4.5.3 วิชา ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวัย 

 4.5.4 วิชา เพลงและดนตรีส าหรับเด็กปฐมวัย 
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5.  ชื่อ นางสาววิลินดา นามสกุล พงศ์ธราธิก 
5.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
5.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2547 
ปริญญาตรี ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 2538 

 
5.3  ผลงานทางวิชาการ 

5.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
ไม่มี 

5.3.2 รายงานการวิจัย/บทความวิจัย  
วิลินดา พงศ์ธราธิก , ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี, ศรัณยา ฤกษ์ข า และตะวัน ไชยวรรณ. (2562).  

การวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนและครู ต าบลหนองม่วง 
จังหวัดสระแก้ว. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี. 280 หน้า 

ศรัณยา ฤกษ์ข า, ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี , วิลินดา พงศ์ธราธิก และตะวัน ไชยวรรณ. (2562).  
การวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองและผู้น าชุมชน ต าบล 
หนองม่วง จังหวัดสระแก้ว. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. 280 หน้า 

วิลินดา  พงศ์ธราธิก และคันธรส  ภาผล.  (2561).  รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรม
การผลิตสื่อการสอนผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมการคิดส าหรับครูปฐมวัย.  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. 58 หน้า 

วิลินดา พงศ์ธราธิก และคันธรส ภาผล.  (2561). การพัฒนาชุดกิจกรรมการผลิตสื่อการสอนผ่าน
กิจกรรมสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมการคิดส าหรับครูปฐมวัย. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุม
วิชาการ ระดับชาตินวัตกรรมการจัดการ: การขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล.  
ครั้ งที่  3. 1 มิถุนายน 2561. (821-829). ปทุมธานี :  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. 

วิลินดา  พงศ์ธราธิก. (2559). รายงานการวิจัย เรื่องการศึกษาความต้องการในการเพิ่มสมรรถภาพ
ครูอนุบาลในเขตพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว. 
ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี. 180 หน้า. 
5.3.3  บทความวิชาการ  

ไม่มี 
 5.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  
         ไม่มี 

5.4  ประสบการณ์ในการสอน 
10 ปี 
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5.5  ภาระงานสอน 
  5.5.1 วิชา การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัย 
  5.5.2 วิชา การช่วยเหลือพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ         
  5.5.3 วิชา การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
  5.5.4 วิชา การต่อยอดองค์ความรู้เพ่ือพัฒนานวัตกรรม 
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6. ชื่อ นายกุลชาติ  นามสกุล พันธุวรกุล 
 6.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

6.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558 
ปริญญาตรี ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2554 

       
     6.3 ผลงานทางวิชาการ 

6.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
  ไม่มี 
6.3.2 รายงานการวิจัย/บทความวิจัย  

กุลชาติ  พันธุวรกุล และเมษา  นวลศรี. (2562).  การประเมินความต้องการจ าเป็นเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะด้านความรู้ของนักศึกษาครูตามแนวคิด TPACK.  วารสารครุศาสตร์สาร.  
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1. มกราคม – มิถุนายน. 2562: 78-94. 

คันธรส ภาผล และกุลชาติ  พันธุวรกุล.  (2562). การวิเคราะห์สมรรถนะของนักศึกษาครูตาม
กรอบมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู. วารสารครุศาสตร์สาร. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1. มกราคม - 
มิถุนายน. 2562: 45-57. 

กุลชาติ  พันธุวรกุล. (2561). รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครอง
เกี่ยวกับบทบาทครูในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในโรงเรียนกรุงเทพมหานคร .  
กรุงเทพมหานคร: สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี. 144 หน้า. 

กุลชาติ  พันธุวรกุล. (2561). การศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับบทบาทครู         
ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในโรงเรียนกรุงเทพมหานคร .  ในเอกสารสืบเนื่อง 
การประชุมน าเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 6 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 หัวข้อ 
“นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาสังคม”  20 พฤษภาคม 2561. (1-8.). 
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี. 

กุลชาติ  พันธุวรกุล. (2560). รายงานการวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็น
ฐานในรายวิชา EC 410 การวิจัยการศึกษาปฐมวัยที่มีต่อความรู้ของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย.  กรุงเทพมหานคร: สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี. 121 หน้า. 

กุลชาติ  พันธุวรกุล. (2560). การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชา EC 410 
การวิจัยการศึกษาปฐมวัยที่มีต่อความรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย.  ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมน าเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 5 หัวข้อ  
“สหวิทยาการวิจัยเพ่ือพัฒนามนุษย์สู่ประเทศไทย 4.0” 27 พฤษภาคม 2560.  
(443-453.). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี.  
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6.3.2 รายงานการวิจัย/บทความวิจัย (ต่อ) 
กุลชาติ พันธุวรกุล. (2558). การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ปกครองและครูอนุบาลเกี่ยวกับ

บทบาทครูและครูหญิงในการจัดการศึกษาปฐมวัย. วารสาริเล็กทรอนิกส์ทาง
การศึกษา. ปีที่ 13 ฉบับที ่3: 603-615. 

6.3.3  บทความวิชาการ  
กุลชาติ พันธุวรกุล. (2562). แนวทางส าหรับครูชายในการจัดการศึกษาปฐมวัย. วารสาร

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ . ปีที่ 13    
ฉบับที่ 3. กันยายน - ธันวาคม. 2560: 85-97. 

6.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  
          ไม่มี 

6.4 ประสบการณ์ในการสอน 
 3 ปี 

6.5 ภาระงานสอน 
 6.5.1 วิชา สมองกับการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
  6.5.2 วิชา การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัย 
 6.5.3 วิชา การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย  
  6.5.4 วิชา สัมมนาปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในอนาคต 
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7. ชื่อ นางสาวฐิติพร นามสกุล พิชญกุล 
 7.1 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

7.2 ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาเอก กศ.ด. (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2547 
ปริญญาโท กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2538 
ปริญญาตรี ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) วิทยาลัยครูสวนดุสิต 2534 

      
       7.3 ผลงานทางวิชาการ 

7.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
  ไม่มี 
7.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  

ธัญญารัตน์ ชาลี, ฐิติพร พิชญกุล และกันต์ฤทัย คลังพหล. (2559). การศึกษาความสามารถใน 
การเชื่อมโยงใช้ทัศนธาตุในการสร้างงานศิลปะทัศนศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา       
ปีที่ 3. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 6 วันที่ 25 
พฤศจิกายน 2559. (1-8). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.   

ฐิติพร พิชญกุล. (2558). การจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนที่ทางความคิด เพ่ือพัฒนาความสามารถ        
ในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของนักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรวิชาการปฐมวัย.  วารสาร
วิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1. มกราคม - เมษายน. 2558: 177-189. 
7.3.3  บทความวิชาการ  

ไม่มี 
7.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  

          ไม่มี 
7.4 ประสบการณ์ในการสอน 

 24 ปี 
7.5 ภาระงานสอน 
  7.5.1 วิชา การจัดกิจกรรมพัฒนาความพร้อมทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัย        
  7.5.2 วิชา การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย        
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ภาคผนวก ฉ 
รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและ 
ความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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สรุปผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  
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ผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตจ าแนก   
ในแต่ละด้านตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ได้ดังนี้ 

 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
พฤติกรรมที่มุ่งหวัง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1. ความมีวินัย มีระเบียบ 4.49 0.51 
2. ตรงต่อเวลา 4.46 0.50 
3. ความซื่อสัตย์สุจริต 4.68 0.46 
4. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 4.44 0.50 
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพครู  4.55 0.50 
6. เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 4.44 0.50 
7. ท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง 4.60 0.49 
8. พฤติกรรมการมีจิตอาสาและพัฒนาท้องถิ่น 4.82 0.38 
9. จัดการกับปัญหาอย่างผู้รู้  4.46 0.50 
10. มีภาวะความเป็นผู้น า 4.64 0.48 

รวม 4.58 0.48 
 
สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด  

(𝒙̅  = 4.58 และ SD = 0.51) 
เมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิต มีพฤติกรรมการมีจิตอาสาและ

พัฒนาท้องถิ่นมากที่สุด (𝒙̅  = 4.82 และ SD = 0.38) รองลงมาคือ ความซื่อสัตย์สุจริต (𝒙̅  = 4.68 
และ SD = 0.46)  มีภาวะความเป็นผู้น า (𝒙̅  = 4.64 และ SD = 0.48) ท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไข
ข้อขัดแย้ง ( = 4.60 และ SD = 0.49) และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพครู (𝒙̅  = 4.55 และ 
SD = 0.50)  
 
2. ด้านความรู้ 

พฤติกรรมที่มุ่งหวัง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1. มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ 4.84 0.36 
2. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย 4.95 0.20 
3. ประยุกต์ใช้ความรู้ในการจัดการเรียนรู้ 4.88 0.31 

รวม 4.89 0.29 
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สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีความรู้อยู่ในระดับมาก (𝒙̅  = 4.89 และ           
SD = 0.29) 

เมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
ด้านการศึกษาปฐมวัยมากท่ีสุด (𝒙̅  = 4.95 และ SD = 0.20) 

 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

พฤติกรรมที่มุ่งหวัง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 4.88 0.31 
2. มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 4.97 0.14 
3. น าความรู้ทางสาขาไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ 4.71 0.45 

รวม 4.85 0.30 
 
สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตท่ีมีทักษะทางปัญญาในระดับมากที่สุด (𝒙̅  = 4.85 

และ SD = 0.30) 
เมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิต มีความสามารถในการคิดอย่างมี

วิจารณญาณมากที่สุด (𝒙̅  = 4.97 และ SD = 0.14) 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
พฤติกรรมที่มุ่งหวัง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น า และสมาชิกท่ีดีของกลุ่ม 4.84 0.36 
2. มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเอง 4.91 0.28 
3. ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และวัฒนธรรมองค์กร 4.60 0.49 
4. ปฏิบัติต่อผู้เรียนด้วยความเข้าใจและเป็นมิตร 4.55 0.50 

รวม 4.72 0.41 
สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบอยู่ในระดับมากที่สุด (𝒙̅  = 4.72 และ SD = 0.41) 
เมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีความรับผิดชอบในการกระท า

ของตนเองอยู่ในระดับมากที่สุด (𝒙̅  = 4.91 และ SD = 0.28) รองลงมาคือ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนใน
ฐานะผู้น า และสมาชิกท่ีดีของกลุ่ม (𝒙̅  = 4.84 และ SD = 0.36) 
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พฤติกรรมที่มุ่งหวัง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1. ประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข 4.84 0.36 
2. ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารหรือน าเสนอข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.75 0.43 

3. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารหรือน าเสนอข้อมูลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

4.51 0.50 

4. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.64 0.48 
รวม 4.68 0.44 

สรุป ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมาก (𝒙̅  = 4.68 และ SD = 0.44) 

เมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตใช้ประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์
เชิงตัวเลขมากท่ีสุด (𝒙̅  = 4.84 และ SD = 0.36) รองลงมาคือ สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารหรือ
น าเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (𝒙̅  = 4.75 และ SD = 0.43) 

6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
พฤติกรรมที่มุ่งหวัง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบที่หลากหลาย 4.68 0.46 
2. สอดแทรกทักษะกระบวนการด้านการศึกษาปฐมวัยใน
การจัดการเรียนรู้ 

4.78 0.42 

3. บูรณาการการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยในการจัดการ
เรียนรู้ 

4.65 0.48 

รวม 4.70 0.45 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีทักษะการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด 
 (𝒙̅  = 4.70และ SD = 0.45) 

เมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตสอดแทรกทักษะกระบวนการด้าน
การศึกษาปฐมวัยในการจัดการเรียนรู้มากที่สุด (𝒙̅  = 4.78 และ SD = 0.42) รองลงมาคือ สามารถ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบที่หลากหลาย (𝒙̅  = 4.68 และ SD = 0.46) และบูรณาการการวิจัยทาง
การศึกษาปฐมวัยในการจัดการเรียนรู้ (𝒙̅  = 4.65 และ SD = 0.48) 

จากผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตร            
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พบว่า คุณลักษณะบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการเรียง
ตามล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 1) ด้านความรู้ 2) ด้านทักษะทางปัญญา 3) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
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การศึกษาความต้องการครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  
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จากรายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการผลิต การใช้ และการพัฒนาครู
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในอนาคต ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์แนวโน้ม
ความต้องการครูและการผลิตครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในอนาคต  โดยใช้การวิเคราะห์แนวโน้มและ
ความต้องการในอนาคต (Trend Analysis) จ านวนความต้องการครู พ.ศ. 2553 - 2567 เพ่ือวิเคราะห์
แนวโน้มจ านวนความต้องการครูเพ่ือทดแทนอัตราการเกษียณอายุราชการของครูทั้งประเทศระหว่าง
ปี 2558-2567 ผลการวิจัยที่ส าคัญ พบว่า มีความต้องการครูเพ่ือทดแทนอัตราการเกษียณอายุราชการใน
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จ านวน 11,667 คน ดังตารางข้างล่างนี้ 
 

ปี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
2553 233 
2554 306 
2555 436 
2556 540 
2557 660 
2558 821 
2559 938 
2560 950 
2561 979 
2562 968 
2563 966 
2564 971 
2565 968 
2566 968 
2567 963 
รวม 11,667 

 
(ที่มา : ชนิตา รักษ์พลเมืองและคณะ (ม.ป.ป.: 176). รายงานโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพและ
ปัญหาการผลิต การใช้ และการพัฒนาครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในอนาคต.                  
ทุนสนับสนุนจากสานักงานเลขาธิการคุรุสภา) 
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ภาคผนวก ช 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง  
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง 

 
1. เปรียบเทียบชื่อปริญญา 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 (5 ป)ี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) เหตุผล 

ภาษาไทย ช่ือเต็ม (ไทย   : ครุศาสตรบณัฑติ (การศึกษาปฐมวยั) 
              ช่ือย่อ (ไทย)   : ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
 
ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Education  
                                        (Early Childhood Education) 
                   ช่ือย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Early Childhood Education) 

ภาษาไทย ช่ือเต็ม (ไทย)  : ครุศาสตรบณัฑติ (การศึกษาปฐมวยั) 
              ช่ือย่อ (ไทย)   : ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
 
ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม (อังกฤษ)  : Bachelor of  Education  
                                        (Early Childhood  Education) 
                   ช่ือย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Early Childhood Education) 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธานี 

2. เปรียบเทียบโครงสร้าง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 (4 ปี) เหตุผล 

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

2.1 กลุ่มวิชาชีพครู 

172 
 

30 
136 
55 

หน่วยกิต 
 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

2.1 กลุ่มวิชาชีพครู 

142 
 

30 
106 
43 

หน่วยกิต 
 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

ปรับให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรีสาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี)  
ปี พ.ศ. 2562 

2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ 
2.1.2 วิชาชีพครูเลือก 
2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู
 

35 
6 
14 
 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

 

 2.1.1 วิชาชีพครู 
        2.1.1.1 วิชาชีพครูบังคับ 
       2.1.1.2 วิชาชีพครูเลือก 
2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

31 
28 
3 
12 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

    2.2 กลุ่มวิชาเอก  
         2.2.1 วิชาเอก (เนื้อหา) 
         2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก   
         2.2.2 วิชาเอกเลือก                      

81 
52 
6 
23  

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มวิชาเอก  
2.2.1 วิชาเอกบังคับ  
2.2.2 วิชาเอกเลือก                      

63 
42 
21 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

 3. เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562  (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 (4 ปี) เหตุผล 

EEC101   การศึกษาปฐมวัย                                            3(3-0-6) 
              Early Childhood  Education 
              ความหมาย ความส าคัญ และจุดมุ่งหมายของการศึกษาปฐมวัย 
วิวัฒนาการของการศึกษาปฐมวัย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ปฐมวัย พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย หลักสูตรและการจัด
ประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย หน่วยงาน
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย สภาพปัจจุบัน ปัญหา 
และแนวโน้มการจัดการศึกษาปฐมวัยในปัจจุบัน การร่วมมือกันระหว่าง
โรงเรียนและครอบครัวเด็กในการพัฒฯการศึกษาปฐมวัยอย่างยั่งยืน 

  

EEC108    จิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย                           3(3-0-6) 
              Young Children Developmental Psychology 
ความหมาย  ความส าคัญจิตวิทยาพัฒนาการศึกษาปฐมวัย แนวคิดและทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย อิทธิพลที่ส่งผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูและแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
วิธีการอบรมเลี้ยงดูในบริบทไทย บทบาทครูและผู้ปกครองในการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย การสร้างความเข้าใจกับครอบครัวเกี่ยวกับ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

  

EEC109    บุคลิกภาพส าหรับครูปฐมวัย                              3(3-0-6) 
              Personality for Early Childhood Teachers   
               ความหมาย  ความส าคัญ  แนวคิด  ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับ
บุคลิกภาพครูปฐมวัย สมรรถนะ คุณลักษณะที่เหมาะสมของครูปฐมวัย 
จริยธรรม จรรยาบรรณและมนุษยสัมพันธ์ การด าเนินชีวิตตามหลักศาสนาและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาบุคลิกภาพภายในและภายนอก
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562  (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 (4 ปี) เหตุผล 
ของครูปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นครูปฐมวัย สมรรถนะครู
ปฐมวัย การประเมินบุคลิกภาพและสมรรถนะครูปฐมวัย 
EEC110 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
              Movement and Rhythmic for Young Children 
 ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
ส าหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการการเคลื่อนไหวของเด็กปฐมวัย รูปแบบการ
เคลื่อนไหวและจังหวะ การจัดประสบการณ์การเคลื่อนไหวและจังหวะส าหรับ
เด็กปฐมวัย การประเมินพัฒนาการทางการเคลื่อนไหวและจังหวะส าหรับเด็ก
ปฐมวัย บทบาทครู ครอบครัว และผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการการ
เคลื่อนไหวและจังหวะและทักษะสมองด้านการจัดการส าหรับเด็กปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EEC222  ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
            Rhythmic and Movement for Young Children  

     ออกแบบการจัดกิจกรรมลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหว
ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมอง
และระบบประสาทวิทยาของ ซีรีเบลลัม หรือสมองน้อย (Cerebellum) 
กับการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กส าหรับเด็กปฐมวัย 
ศึกษา/วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังวะ
ส าหรับเด็กปฐมวัย  ถอดบทเรียนกิจกรรมการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ผ่านการร้องเพลง เล่นเครื่องดนตรี เพื่อพัฒนา ลีลา จังหวะ และการ
เคลื่อนไหว ทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี โดยคลิป
วิดีโอและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ ฝึกปฏิบัติลีลา 
จังหวะ และการเคลื่อนไหว ทางด้านร่างกายเบื้องต้นผ่านศิลปะการแสดง
ที่หลากหลาย เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน วางแผน ออกแบบการจัดกิจกรรม
ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหว / สื่อ อุปกรณ์ ที่ถูกต้องตามหลักการ
ท างานของสมอง ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยท างานร่วมกับครอบครัว ชุมชน 
ท้องถิ่น  พร้อมออกแบบประเมินเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม  น ากิจกรรมที่
ออกแบบไว้ไปทดลองกับกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือรายบุคคล เพื่อสะท้อน
คิดในการพัฒนาปรับปรุงการออกแบบกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา ช่วยเหลือ 
ส่งเสริม  พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์ และสะท้อนความคิด
เพื่อให้มีทักษะในการออกแบบโปรแกรมเพื่อสร้างรอยเช่ือมต่อการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนา ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวัยที่
มีอายุต่ ากว่า 8 ปีได้อย่างต่อเนื่อง และประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัยเพื่อ
พัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง   

ปรับใช้หลักสูตร 4 ปี 
อิงตามสมรรถนะของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562  (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 (4 ปี) เหตุผล 

EEC203 นิทานและหุน่ส าหรับเด็กปฐมวัย                         3(2-2-5) 
 Tales and Puppets for Young Children 
               ความหมาย ความส าคัญ และประวัตคิวามเป็นมาของนิทานและ
หุ่นส าหรบัเด็กปฐมวัย ประเภทของนิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวัย ประวัติ
นักแต่งนิทานส าคัญของโลกและประเทศไทย เทคนิคการเล่านิทาน การแต่ง
นิทานส าหรับเด็กปฐมวยั การฝึกประดิษฐ์หุ่นชนิดต่างๆ หลักการเชิดและการ
พากย์หุ่น การจัดแสดงละครหุ่น 

  

EEC204  กิจกรรมกลางแจ้งส าหรับเด็กปฐมวัย                      3(2-2-5) 
             Outdoor  Activities  for  Young  Children 
             ความหมาย  ความส าคัญ  แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับกิจกรรมกลางแจง้
ส าหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวและความพร้อมทางร่างกาย
ของเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเล่นกลางแจ้ง  การละเล่นไทย
และสื่อพื้นบ้านของไทย การจัดประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้งส าหรับเด็ก
ปฐมวัย  และการประเมินผล บทบาทของครูในการจัดประสบการณ์กิจกรรม
กลางแจ้งส าหรับเด็กปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EEC114 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อม                   3(2-2-5) 
            ทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัย 
            Organizing Activities to Develop  
            readness of Physical for Young Children
 ออกแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกาย
ส าหรับเด็กปฐมวัย ส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี  โดยประยุกต์ใช้
ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อ
มัดใหญ่ของสมองและระบบประสาทวิทยาของ ซีรีเบลลัม (Cerebellum)  
หรือ สมองน้อย กับการจัดประสบการณ์การพัฒนาสมรรถภาพและคงาม
พร้อมทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัย ศึกษา/วิเคราะห์ทฤษฎีและ
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านร่างกายแบบองค์รวมส าหรับเด็ก
ปฐมวัย  รูปแบบ/กิจกรรม/ สื่อท่ีสะท้อนการพัฒนาสมรรถภาพและความ
พร้อมทางด้านร่างกายแบบองค์รวม  รูปแบบและวิธีการวัดสมรรถภาพ
และความพร้อมของกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่  ฝึก
ปฏิบัติการใช้เครื่องมือ  ถอดบทเรียนโปรแกรมการพัฒนาสมารถภาพและ
ความพร้อมทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัยและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน วางแผน ออกแบบการ
จัดกิจกรรม/สื่อการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพและความพร้อมทางด้าน

ปรับใช้หลักสูตร 4 ปี 
อิงตามสมรรถนะของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562  (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 (4 ปี) เหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่างกายแบบองค์รวม โดยท างานร่วมกับครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ให้
ถูกต้องตรงหลักการเรียนรู้ของสมอง และศักยภาพของเด็กปฐมวัยเป็น
รายบุคคล พร้อมออกแบบประเมินเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม  น ากิจกรรม
ที่ออกแบบไว้ไปทดลองใช้กับเด็กปฐมวัยกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือ
รายบุคคล   สะท้อนคิดในการพัฒนาปรับปรุงการออกแบบกิจกรรม  เพื่อ
แก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม  พัฒนาเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์ และ
สะท้อนความคิดเพื่อให้มีทักษะในการออกแบบโปรแกรมเพื่อสร้างรอย
เช่ือมต่อในการพัฒนากิจกรรมทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีอายุ
ต่ ากว่า 8 ปีได้อย่างต่อเนื่อง  ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการจัดประสบการณ์
ทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัยที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นครู
ที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

EEC205 การจัดประสบการณ์ทางสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย      3(2-2-5)                 
 Social  Experience Management   
              for  Young Children  
               ความหมายและความส าคัญของทักษะสังคม   แนวคิด  และ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย วิธีการส่งเสริมทักษะ
ทางสังคมเด็กปฐมวัย การพัฒนาและ   การจัดประสบการณ์ส่งเสริมทักษะทาง
สังคมเด็กปฐมวัย การประเมินพัฒนาการทางสังคม บทบาทของครูและ
ครอบครัวเด็กปฐมวัยในการส่งเสริมทักษะทางสังคม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562  (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 (4 ปี) เหตุผล 
EEC214 การจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี              3(2-2-5) 
           Learning Management for Children Under 3 Years 

 ความหมาย ความส าคัญ การจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า  
3 ปี แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ และวิธีการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี การวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี และบทบาทครู ผู้ปกครอง และครอบครัว
เด็กในการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EEC225 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ                   3(2-2-5) 
            บูรณาการส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี  
 Integrated Learning Experience for  
            Children Under 3 Years  
             ออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ
โดยใช้วิจัยเป็นฐานส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี  โดยประยุกต์ใช้ความรู้
เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและระบบประสาทวิทยา (Neuroscience : 
NS)  ศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics 
Science Process : NLSP) และระบบประสาทวิทยาของ ซีรีเบลลัม หรือ 
สมองน้อย (Cerebellum) ศึกษา/วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ตาม
ระบบประกันคุณภาพในการพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 3 ปี หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ถอดบทเรียนจัดประสบการณ์โดยใช้วิจัยเป็น
ฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับบริบท สังคม 
ชุมชน และท้องถิ่น และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ 
ฝึกใช้แบบประเมินตามตัวช้ีวัดในระบบประกันคุณภาพ  โดยใช้กรณีศึกษา 
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีการอื่นๆ  เพื่อวิเคราะห์  ประเมิน 
วางแผน  ออกแบบห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ที่ถูกต้องตามหลักการ
ท างานของสมอง ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี  ออกแบบแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้วิจัยเป็นฐานส าหรับเด็กอายุ
ต่ ากว่า 3 ปีตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสอดคล้องกับ
บริบท สังคม ชุมชน และท้องถิ่น ที่ตรงกับตัวชีวัดในระบบประกันคุณภาพ  
โดยท างานร่วมกับครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่น ทดลองใช้กิจกรรมกับ
กลุ่มย่อยหรือรายบุคคล เพื่อแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยจาก
การออกแบบการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 3 ปี 

ปรับใช้หลักสูตร 4 ปี 
อิงตามสมรรถนะของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ 
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 และประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความ

รอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
EEC215     การจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี             3(2-2-5) 
               Learning Management for Children Between  
               the Age of  3-6 Years 
     ความหมาย ความส าคัญ การจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กเด็กอายุ  
3-6 ปี แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กอายุ 3-6 
ปี รูปแบบ และวิธีการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กเด็กอายุ 3-6 ปีตามหลักปรัชญา
เศรษฐพอเพียง การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กเด็กอายุ 3-
6 ปี บทบาทครู ผู้ปกครอง และครอบครัวเด็กในการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
เด็กอายุ 3-6 ป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EEC325 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ       3(2-2-5) 
            การศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี  
 Iutegrated Leaening Experience for  
            Children Between the Age of 3-6 Years  
             ออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ
ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3-6 ปีพร้อมออกแบบการประเมิน ตามแนวคิด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับบริบท สังคม ชุมชน และ
ท้องถิ่น โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและระบบ
ประสาทวิทยา (Neuroscience  : NS) และพัฒนาภาษาและการสื่อสาร
โดยยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics 
Science Process : NLSP) และการสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ตาม
ระบบประสาทวิทยาของ ซีรีเบลลัม หรือ สมองน้อย (Cerebellum) กับ
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างรอบด้าน  ถอดบทเรียน
หลักสูตรและการจัดประสบการณ์ในประเทศและต่างประเทศ  ศึกษา/
วิเคราะห์ตัวช้ีวัดในระบบประกันคุณคุณภาพ  เพื่อวิเคราะห์  ประเมิน 
วางแผน ออกแบบห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี  
ออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการส าหรับเด็ก
อายุต่ ากว่า 3-6 ปี พร้อมออกแบบการประเมิน ตามแนวคิดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับบริบท สังคม ชุมชน และท้องถิ่น โดย
ท างานร่วมกับครอบครัวและชุมชน ท้องถิ่น  ทดลองใช้กิจกรรมแบบ
จุลภาค  เพื่อสะท้อนคิดในการพัฒนาปรับปรุงการออกแบบกิจกรรมเพื่อ
แก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม  พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์  
และสะท้อนความคิดเพื่อให้มีทักษะในการออกแบบกิจกรรมและ

ปรับใช้หลักสูตร 4 ปี 
อิงตามสมรรถนะของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธานี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562  (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 (4 ปี) เหตุผล 
 
 
 

โปรแกรมเพื่อสร้างรอยเช่ือมต่อส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีอายุต่ ากว่า 8 ปี 
และประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

EEC216  ศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย                        3(2-2-5)                   
             Creative Arts for Young Children 
              ความหมายความส าคัญ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศิลปะส าหรบั
เด็กปฐมวัย พัฒนาการทางศิลปะของเด็กปฐมวัย เทคนิคและวิธีการจัดกิจกรรม
ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ผลงานเชิงผลิตภาพกับความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย สารนิทัศน์
ผลงานศิลปะของเด็กปฐมวัย การประเมินพัฒนาการทางศิลปะของเด็กปฐมวัย 
บทบาทครูผู้ปกครอง และครอบครัวในการส่งเสริมพัฒนาการทางศิลปะของ
เด็กปฐมวัย 

 

 

 

 

 

 

 

EEC221 การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย   3(2-2-5) 
 Art Activities in Early Childhood Education  
           ออกแบบกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและระบบประสาทวิทยา 
(Neuroscience  : NS) และพัฒนาภาษาและการสื่อสารโดยยึดศาสตร์
สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics Science Process : 
NLSP) และการสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ตามระบบประสาทวิทยา
ของซีรีเบลลัม (Cerebellum)  หรือ สมองน้อย  กับการการจัดกิจกรรม
ทางศิลปะที่ส่งผลต่อการท างานของสมองส าหรับเด็กปฐมวัย ทฤษฎีและ
แนวคิดในการพัฒนาศิลปะ  เพื่อส่งเสริมความคิดสรา้งสรรค์และกล้ามเนือ้
มัดเล็ก ภาษาและการสื่อสารผ่านงานศิลปะที่หลากหลาย ถอดบนเรียน
การจัดกิจกรรมศิลปะและรูปแบบกิจกรรมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ความคิดสร้างสรรค์  ภาษา ที่หลากหลาย 
ถอดบทเรียนโปรแกรมการพัฒนาศิลปะเพื่อกล้ามเนื้อมัดเล็ก ความคิด
สร้างสรรค์ ภาษาและการสื่อสาร ในประเทศและต่างประเทศ  ฝึกการใช้
แบบประเมินทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก  ความคิดสร้างสรรค์ ภาษา
และการสื่อสาร  โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือ
วิธีการอื่นๆ  เพื่อวิเคราะห์ วางแผน  ออกแบบกิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนา
กล้ามเนื้อมัดเล็ก ความคิดสร้างสรรค์ และภาษาและการสื่อสาร ถูกต้อง
ตามหลักการท างานของสมอง ส าหรับเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับแนวคิด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการท างานของสมองโดยท างาน
ร่วมกับกับผู้ปกครองและครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น  พร้อมออกแบบ

ปรับใช้หลักสูตร 4 ปี 
อิงตามสมรรถนะของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธานี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562  (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 (4 ปี) เหตุผล 
 

 

 

 

 

ประเมินเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม  ทดลองใช้กิจกรรมที่ออกแบบไว้กับ
กลุ่มใหญ่  กลุ่มย่อย  และรายบุคคล  เพื่อแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม
และพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  สะท้อนคิดเพื่อให้มี
ทักษะในการออกแบบโปรแกรมเพื่อสร้างรอยเช่ือมต่อการจัดกิจกรรม
ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์แบบองค์รวมส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีอายุต่ า
กว่า 8 ปี อย่างต่อเนื่อง และสะท้อนคิดประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการจัด
กิจกรรมศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็น
ครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง     

EEC217   การรู้หนังสือขั้นต้นส าหรับเด็กปฐมวัย                    3(2-2-5) 
             Early Literacy for Young Children 
              ความหมาย ความส าคัญ การรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัย 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย มโนทัศน์
ทางภาษาส าหรับเด็กปฐมวัย รูปแบบการจัดประสบการณ์ทางภาษาส าหรับ
เด็กปฐมวัย บทบาทครูผู้ปกครองและครอบครัวในการส่งเสริมพัฒนาการทาง
ภาษาที่เหมาะสมกับพัฒนาการและการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EEC115 การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสาร             3(2-2-5) 
            ส าหรับเด็กปฐมวัย 
            Organizing Language and  
            communication Activities  
            for Young Children 
           ออกแบบการจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารส าหรับเด็ก
ปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี  โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของ
ศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics Science 
Process : NLSP) กับการพัฒนาภาษาละการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัย
อายุต่ ากว่า 8 ปี ศึกษา/วิเคราะห์ทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนาภาษา
และการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัย รูปแบบ/อิทธิพลของบริบทครอบครัว 
ชุมชน ท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาภาษาและการสื่อสารส าหรับเด็ก
ปฐมวัย  ถอดบทเรียนโปรแกรมการพัฒนาภาษาและการสื่อสารส าหรับ
เด็กปฐมวัยและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ  โดยใช้
กรณีตัวอย่าง  การเรียนรู้เชิงประสบการณ ์หรือวิธีการอื่นๆ  เพื่อวิเคราะห์  
ประเมิน  วางแผน  ออกแบบกิจกรรม/สื่อการสอนในการสร้างภาษาแม่ 
ภาษาที่สอง ฟัง พูด อ่าน เขียน และการสื่อสารตามบริบท  สังคม 

ปรับใช้หลักสูตร 4 ปี 
อิงตามสมรรถนะของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562  (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 (4 ปี) เหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัฒนธรรม และความต่างระหว่างบุคคลโดยท างานร่วมกับผู้ปกครอง  
ชุมชน ท้องถิ่น ท าการทดลองกิจกรรมที่ออกแบบไว้กับเด็กปฐมวัยกลุ่ม
ใหญ่ กลุ่มย่อย หรือรายบุคคล  เพื่อแก้ปัญหา ช่วยเหลือ  ส่งเสริม
พัฒนาการทางภาษาและสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัยที่ถูกต้องตรงหลักการ
เรียนรู้ของสมอง  สะท้อนความคิดเพื่อให้มีทักษะในการออกแบบ
โปรแกรมการเพื่อสร้างรอยเชื่อมต่อในการจัดกิจกรรม/สื่อการสอนในการ
พัฒนาภาษาและการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี ได้อย่าง
ต่อเนื่อง และสะท้อนคิดเพื่อการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัยในการพัฒนา
ตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

EEC218    วรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย                            3(2-2-5)                            
    Literature for Young Children  
               ความหมาย คุณค่า และประเภทวรรณกรรมเด็กปฐมวัย ลักษณะ
ของวรรณกรรมที่ดี ระดับความพร้อมและความต้องการในการใช้วรรณกรรม
ของเด็กแต่ละวัย การเลือกวรรณกรรมให้เหมาะสมกับวัย  หลักการวิเคราะห์
วรรณกรรม หลักการและเทคนิค  การสร้างวรรณกรรมส าหรบัเด็ก การส่งเสรมิ
การใช้และการดูแลหนังสือและวรรณกรรม การส่งเสริมลักษณะนิสัยในการ
อ่าน บทบาทของผู้เกี่ยวข้องกับหนังสือและวรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

EEC218    วรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย                      3(2-2-5)                            
    Literature for Young Children  
                ออกแบบวรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี  
โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและระบบประสาท
วิทยา (Neuroscience  : NS) และพัฒนาภาษาและการสื่อสารโดยยึด
ศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics Science 
Process : NLSP) กับการสร้างวรรณกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบองค์
รวม  ศึกษา/วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ถอดบทเรียนการใช้
วรรณกรรมในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบต่างๆ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง  โดยใช้กรณีตัวอย่าง ค าคล้องจอง  เพลง นิทาน เพื่อวิเคราะห์ 
ประเมิน วางแผน  ออกแบบวรรณกรรมส าหรับเด็กอายุปฐมวัย ที่ถูกต้อง
ตามหลักการท างานของสมอง ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยท างานร่วมกับผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน ที่สอดคล้องกับบริบท 
สังคม วัฒนธรรม และท้องถิ่น พร้อมออกแบบประเมินเพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรม  ทดลองใช้กิจกรรมที่ออกแบบไว้กับกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย และ
รายบุคคล เพื่อสะท้อนคิดในการพัฒนาปรับปรุงวรรณกรรม เพื่อ

ปรับใช้หลักสูตร 4 ปี 
อิงตามสมรรถนะของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562  (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 (4 ปี) เหตุผล 
 
 
 

แก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม  พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์  
และสะท้อนความคิดประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาวรรณกรรมที่ทันสมัย 
เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยและตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง     

EEC219 การวาดรูปพ้ืนฐานส าหรับครูปฐมวัย                      3(2-2-5) 
 Basic Drawing for Early Childhood Teachers 
 ความหมาย ความส าคัญ ของการวาดรูปพื้นฐานส าหรับครูปฐมวัย  
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวาดรูป  รูปแบบและวิธีการวาดรูปท่ีเหมา
กับเด็กปฐมวัย  การฝึกฏิบัติ  การวาดรูปด้วยสื่ออุปกรณ์ที่หลากหลาย บทบาท
ครู ครอบครัว และผู้ปกครองในการส่งเสริมการการวาดรูปพื้นฐานให้แก่เด็ก
ปฐมวัย 

  

EEC301    หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย                                 3(3-0-6) 
               Curriculum in Early Childhood Education        
               ความหมาย ความส าคัญ ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การ
เปรียบเทียบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของไทยและต่างประเทศองค์ประกอบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสาระการ
เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย การจัดท าสาระการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ และการน าหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษาปฐมวัย 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธานี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562  (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 (4 ปี) เหตุผล 
EEC303  สุขภาพอนามัยส าหรับมารดาและเด็กปฐมวัย             3(3-0-6)           
  Health and Hygiene for Mothers and  
            Young Children 
            ความหมาย ความส าคัญของสุขภาพอนามัยมารดาและเด็กปฐมวัย  
การดูแลสุขภาพอนามัยของมารดาและเด็กปฐมวัย โรคทางพันธุกรรม ความ
ปลอดภัย และโภชนาการส าหรับมารดาและเด็กปฐมวัย ปัญหาที่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยของมารดาและเด็กปฐมวัย หน่วยงานและครอบครัวในการ
ดูแลและส่งเสริมสุขภาพอนามัยส าหรับมารดาและเด็กปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EEC113 การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัย               3(2-2-5) 
            ส าหรับเด็กปฐมวัย  
            Well-Being and Safety Development  
            for Young Children  
            ออกแบบการพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยส าหรับเด็ก
ปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี  โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการพัฒนาสุขภาวะ
ส าหรับเด็กปฐมวัย  ศึกษา/วิเคราะห์ทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนาสุข
ภาวะ  โรคที่พบบ่อยในเด็กปฐมวัยตามช่วงวัย  อุบัติเหตุในบ้าน นอกบ้าน 
และในโรงเรียน  ฝึกปฏิบัติเครื่องมือวัดภาวะพัฒนาการ ภาวะโภชนาการ  
ภาวะสุขภาพและอนามัยส าหรับเด็กปฐมวัย  ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น  ถอดบทเรียนการพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยและ
ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ  โดยใช้กรณีศึกษา การ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีอื่นๆ  เพื่อวิเคราะห์  ประเมิน  วางแผน  
ออกแบบการพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยอย่างรอบด้านโดย
ผู้ปกครอง ชุมชน  ท้องถิ่น มีส่วนร่วม ให้สอดคล้องกับพัฒนาการและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลตามฐานะเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ทดลองท ากิจกรรมที่ออกแบบไว้กับกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือรายบุคคล  
เพื่อแก้ไข  ส่งเสริม และพัฒนาสุขภาวะส าหรับเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคล
และรายกลุ่ม  สะท้อนความคิดเพื่อให้มีทักษะในการออกแบบโปรแกรม
เพื่อสร้างรอยเช่ือมต่อในการจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาวะและความ
ปลอดภัยทั้งในบ้านและโรงเรียนอย่างรอบด้านส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ า
กว่า 8 ได้อย่างต่อเนื่อง  และสะท้อนคิดเพื่อประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการ
พัฒนาสุขภาวะที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

ปรับใช้หลักสูตร 4 ปี 
อิงตามสมรรถนะของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562  (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 (4 ปี) เหตุผล 
EEC304   การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย                           3(2-2-5) 
             Behavior Study  in  Young  Children 
              ความหมาย ความส าคัญ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
พฤติกรรมเด็กแรกเกิด  - 6 ปี ลักษณะพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็กแรกเกิด 
– 6 ปี สาเหตุและแนวทางในการแก้ไขพฤติกรรมที่ เป็นปัญหาของเด็ก  
หลักการ  เทคนิคและวิธีปรับพฤติกรรมของเด็ก บทบาทของครู และผู้ปกครอง  
ในการน าเทคนิคและการปรับพฤติกรรมของเด็กแรกเกิด – 6 ปี  มาปรับใช้ได้
อย่างเหมาะสม 

  

EEC305   การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย                        3(2-2-5)     
              Young Children Developmental Assessment 
              ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย  ความหมาย ความส าคัญและจุดมุ่งหมายของการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย  หลักการและวิธีการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย  การฝึกปฏิบัติการสร้างและใช้เครื่องมือในการวัดและประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย  ความหมาย ความส าคัญของการศึกษาพฤติกรรมที่เป็น
ปัญหาของเด็กปฐมวัย  แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรม  
ลักษณะพฤติกรรมที่เป็นปัญหา สาเหตุและแนวทางแก้ไขพฤติกรรมที่เป็น
ปัญหาของเด็กปฐมวัย  หลักการ เทคนิคและวิธีศึกษาพฤติกรรมและการปรับ
พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็กปฐมวัย  การฝึกปฏิบัติการศึกษาพฤติกรรมที
เป็นปัญหาและการจัดท ากรณีศึกษา (Case Study)  บทบาทและความร่วมมือ
ระหว่างครู ครอบครัว และผู้ปกครองในการประเมินพัฒนาการ การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมในเด็กปฐมวัย 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562  (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 (4 ปี) เหตุผล 
EEC310  คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย                             3(2-2-5) 
             Mathematics for Young Children  
             ความหมาย  ความส าคัญของคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาและการเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัย กรอบมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การเลือก การออกแบบ การผลิตของเล่นและสื่อ
เพื่อการพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยบนฐานของ
ความพอเพียง การบูรณาการคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยตามแนวสเต็ม
ศึกษา การจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย การประเมิน
การเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

  

EEC316 สื่อสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย                             3(2-2-5) 
Creative art for Young Children 
 ความหมาย ความส าคัญของการเล่น ของเล่นและสื่อส าหรับการ

พัฒนาเด็กปฐมวัย  แนวคิด ทฤษฎีการเล่นและพัฒนาการทางการเล่นของเด็ก
ปฐมวัย  ประเภทของการเล่น ของเล่นและสื่อที่ใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
การเลือก การออกแบบ การผลิตของเล่นและสื่อสร้างสรรค์บนฐานของความ
พอเพียง  การใช้ของเล่นและสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา และทักษะสมองด้านการจัดการของเด็กปฐมวัย  การตรวจสอบ
คุณภาพและการประเมินของเล่นและสื่อสร้างสรรค์  การจัดมุมประสบการณ์
และการจัดประสบการณ์การเล่นเพื่อพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
และทักษะสมองด้านการจัดการ  การประเมินพัฒนาการทางการเล่นของเด็ก
ปฐมวัย  บทบาทครูผู้ปกครอง และครอบครัวในการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางการ
เล่นกับเด็กปฐมวัย 

 
 

EEC223 สื่อและของเล่นส าหรับเด็กปฐมวยั                     3(2-2-5) 
 Instructional Material and Toys 
            for Young Children  
           ออกแบบสื่อและของเล่นส าหรับเด็กปฐมวัยส าหรับเด็กอายุต่ า
กว่า 8 ปี โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและระบบ
ประสาทวิทยา (Neuroscience : NS) และพัฒนาภาษาและการสื่อสาร
โดยยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics 
Science Process : NLSP) และการสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ตาม
ระบบประสาทวิทยาไขสันหลังที่ควบคุมกลเมเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อมัด
ใหญ่ของ ซีรีเบลลัม (Cerebellum) หรือ สมองน้อย กับการพัฒนาสื่อ
และของเล่นส าหรับเด็กปฐมวัยแบบรอบด้าน ศึกษา/วิเคราะห์แนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ถอดบทเรียนการใช้ของเล่นในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อวิเคราะห์ 
ประเมิน วางแผน ออกแบบสื่อและของเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย ที่ถูกต้อง
ตามหลักการท างานของสมอง ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ปรับใช้หลักสูตร 4 ปี 
อิงตามสมรรถนะของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ 
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โดยท างานร่วมกับครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น  ที่สอดคล้องกับบริบททาง
สังคม วัฒนธรรม และท้องถิ่น พร้อมออกแบบประเมินเพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรม  ทดลองใช้สื่อท่ีออกแบบไว้กับกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย และรายบคุคล 
เพื่อสะท้อนคิดในการพัฒนาปรับปรุงออกแบบสื่อและของเล่น  เพื่อ
แก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์  
และสะท้อนคิดประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาสื่อและของเล่นที่ทันสมัย 
เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

EEC317   การจัดการชั้นเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย                    3(2-2-5) 
             Classroom Management for Young Children 
             ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกบั
การจัดการช้ันเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย เทคนิคและวิธีการจัดการชั้นเรียน การ
จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ การไตร่ตรองการจัดช้ันเรียนของครู การ
สร้างเสริมลักษณะนิสัยและระเบียบวินัยส าหรับเดก็ปฐมวัย การปรับพฤติกรรม
เด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การส่งเสริมความ
พร้อมของผู้ปกครอง ครอบครัว และเด็กปฐมวัยก่อนเข้าสู่โรงเรียน บทบาทครู
ในการจัดช้ันเรียนเด็กปฐมวัย 

  

EEC318 ภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัย                             3(2-2-5) 
            English Language for Young Children  
            ความหมาย ความส าคัญ ของภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัย  
ค าศัพท์  เพลง นิทานภาษาอังกฤษที่ เหมาะกับเด็กปฐมวัย ไวยกรณ์
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานท่ีใช้กับเด็กปฐมวัยในชีวิตประจ าวัน การจัดประสบการณ์
ทางภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัย   
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EEC319 การศึกษาแบบมอนเตสซอร่ีส าหรับเด็กปฐมวัย            3(2-2-5)   
           Montessori Education for Young Children   
            ความหมาย ความส าคัญของการศึกษาแบบมอนเตสเซอรี่ ประวัติ
ความเป็นมาของการศึกษาแบบมอนเตสเซอรี่ แนวคิด ปรัชญา และทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาแบบมอนเตสเซอรี่ กระบวนการจัดประสบการณ์ การ
จัดสภาพแวดล้อม และการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ตามการสอนแบบ
มอนเตสเซอรี่ สื่อลอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสเซอรี่ การ
จัดกิจวัตรประจ าวันตามการสอนแบบมอนเตสเซอรี่ โรงเรียนต้นแบบตามแนว
การสอนแบบมอนเตสเซอรี่ในประเทศไทย บทบาทครู ผู้ปกครอง และ
ครอบครัวเด็กในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยตามแนว
การศึกษาแบบมอนเตสเซอรี่ 

  

EEC401    ดนตรีและเพลงส าหรับเด็กปฐมวัย                       3(2-2-5) 
         Music and songs for Young Children 

              ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด ทฤษฎีทางดนตรีและเพลงที่
เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย พัฒนาการทางดนตรีและเพลงของเด็กปฐมวัย 
องค์ประกอบทางดนตรีและเพลงส าหรับเด็กปฐมวัย ดนตรีและเพลงกับการ
พัฒนาทักษะสมองด้านการจัดการของเด็กปฐมวัย EF (Executive Function) 
การฝึกปฏิบัติการเล่นดนตรีในระดับพื้นฐาน การฝึกปฏิบัติการขับร้องเพลง
ส าหรับเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์ทางดนตรีและเพลงส าหรับเด็กปฐมวัย  
การประเมินพัฒนาการทางดนตรีและเพลงของเด็กปฐมวัย  บทบาทครู 
ครอบครัว และผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการทางดนตรีและเพลงของเด็ก
ปฐมวัย 
 
 
 

EEC420 เพลงและดนตรีส าหรับเด็กปฐมวัย                3(2-2-5) 
 Songs and Music for Young  Children   
           ออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเล่นดนตรีและร้องเพลง
ส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี  ความหมาย ความส าคัญ ของดนตรี
และเพลงที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย หลักการเกี่ยวกับดนตรีและเพลง
ส าหรับเด็กปฐมวัย การใช้เครื่องดนตรีพื้นฐานที่เหมาะกับเด็กปฐมวัยการ
ขับร้องเพลงส าหรับเด็กปฐมวัย บทบาทครู ครอบครัว และผู้ปกครองใน
การส่งเสริมทักษะทางดนตรีและเพลงของเด็กปฐมวัย การฝึกปฏิบัติการ
เล่นดนตรีและร้องเพลงส าหรับเด็กปฐมวัย ทางด้านร่างกายเบื้องต้นผ่าน
การแสดงที่หลากหลาย เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน วางแผน ออกแบบการจัด
กิจกรรมการเล่นดนตรีและร้องเพลงที่ถูกต้องตามหลักการท างานของ
สมองส าหรับเด็กปฐมวัย โดยท างานร่วมกับครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น  
พร้อมออกแบบประเมินเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม  น ากิจกรรมที่ออกแบบ
ไว้ไปทดลองกับกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือรายบุคคล เพื่อสะท้อนคิดในการ

ปรับใช้หลักสูตร 4 ปี 
อิงตามสมรรถนะของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ 
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พัฒนาปรับปรุงการออกแบบกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม  
พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์ และสะท้อนความคิดเพื่อให้มี
ทักษะในการออกแบบโปรแกรมเพื่อสร้างรอยเช่ือมต่อการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาการเล่นดนตรีและร้องเพลงส าหรับเด็กปฐมวัย ที่มีอายุต่ ากว่า 8 ปี
ได้อย่างต่อเนื่อง และประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็น
ครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง     

EEC403 การศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัย     3(3-0-6) 
           Inclusive Education for Young Children    
            ความหมาย ความส าคัญ ของการศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็ก
ปฐมวัย หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแบบเรียนรวม รูปแบบ
การศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัย ประเภทของเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การจัด
ประสบการณ์ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ บทบาทครู ครอบครัว และ
ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัย หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 

EEC220  การช่วยเหลือพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมี                    3(2-2-5) 
            ความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
 Development Assistance for  
           Children with Special Needs  
           ออกแบบกิจกรรมให้ความช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษอายุต่ ากว่า 8 ปี โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของ
สมองและระบบประสาทวิทยา (Neuroscience  : NS)  ภาษาศาสตร์
ประสาทวิทยา (Neurolinguistics Science Process : NLSP) และการ
สร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ตามระบบประสาทวิทยาของซีรีเบลลัม 
(Cerebellum)  หรือ สมองน้อย กับการพัฒนาช่วยเหลือเด็กที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ ศึกษา/วิเคราะห์ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ คุณธรรมในการดูแล
เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  ฝึกใช้เครื่องมือในการสังเกตเด็ก
ปฐมวัยที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ  ถอด
บทเรียนการช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้กรณีศึกษา การ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีอื่นๆ  เพื่อวิเคราะห์  ประเมิน วางแผน  
ออกแบบกิจกรรมให้ความช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษอายุต่ ากว่า 8 ปี ที่ถูกต้องตามหลักการท างานของสมอง สอดคล้อง

ปรับใช้หลักสูตร 4 ปี 
อิงตามสมรรถนะของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562  (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 (4 ปี) เหตุผล 
 
 
 
 
 
 

กับฐานะทางเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม  โดยท างานร่วมกับ
ผู้ปกครองและครอบครัว ผู้เช่ียวชาญ และแพทย์เฉพาะทาง ทดลอง
กิจกรรมที่ออกแบบไว้กับกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือรายบุคคล  เพื่อสะท้อน
คิดในการพัฒนาปรับปรุงออกแบบ  เพื่อแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม  
พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์  และประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง
การพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษที่ทันสมัย เพื่อพัฒนา
ตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

EEC411 วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย                            3 (2-2-5) 
 Science for Young Children 
            ความหมาย  ความส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับเด็ก
ปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางสติปัญญา การเรียนรู้ การ
คิดและกระบวนการคิดขอเด็กปฐมวัย สาระการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัย การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการส่งเสริมการ
คิดส าหรับเด็กปฐมวัย  นวัตกรรมทางการศึกษาที่ เกี่ยวข้องกับการจัด
ประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย การ
ประเมินการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการคิดในเด็กปฐมวัย 
บทบาทของครู ครอบครัว และผู้ปกครองในการส่งเสริม การเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิต
วิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กปฐมวัย 
 
 
 
 
 

EEC321 การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และ                  3(2-2-5) 
            คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  
 Science and mathematic Activities  
            for Young Children  
           ออกแบบกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กอายุ
ต่ ากว่า 8 ปี  โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรือ่งความสัมพันธ์ของสมองและระบบ
ประสาทวิทยา (Neuroscience  : NS) ศาสตร์สาขาภาษาศาสตรป์ระสาท
วิทยา (Neurolinguistics Science Process : NLSP) และระบบประสาท
วิทยาของ ซีรีเบลลัม หรือ สมองน้อย (Cerebellum) ศึกษา/วิเคราะห์
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนแบบ 
STEM  และบ้านวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อวิเคราะห์  ประเมิน วางแผน 
ออกแบบกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ที่
ถูกต้องตามหลักการท างานของสมอง ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่สอดคล้องกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม  และท้องถิ่นโดย
ท างานร่วมกับผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น  พร้อมออกแบบ
ประเมินเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม  ทดลองใช้กับกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย และ
รายบุคคล เพื่อสะท้อนคิดในการพัฒนาปรับปรุงออกแบบกิจกรรม
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เพื่อแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม  

ปรับใช้หลักสูตร 4 ปี 
อิงตามสมรรถนะของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562  (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 (4 ปี) เหตุผล 
 
 
 

พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์  สะท้อนคิดเพื่อปรับปรุง
กิจกรรมที่ทันสมัยและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มี
ความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

EEC412   การบริหารและประกนัคุณภาพการศึกษา                3(3-0-6) 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย                                                 

              Management and Quality Assurance  
in Early Childhood   Administration   

               ความหมาย ความส าคัญ  แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับข้องการบริหาร
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ประเภทของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย การบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย การจัด
โครงสร้างองค์กร และการจัดระบบงานบริหารทั้ง 4 งานคือ งานวิชาการ งาน
บุคลากร งานงบประมาณและงานบริหารทั่วไป ความหมาย ความส าคัญ  
แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับข้องการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย  และ แนว
ทางการประกันคุณภาพการศึกษา 

  

EEC413  สิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย                       3(2-2-5) 
  Environmental Education for Young Children 
           ความหมาย ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมศึกษา  แนวคิด ทฤษฎี
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประเภท
ของสิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับชีวิตประจ าวันของเด็ก
ปฐมวัย  การประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การจัดประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาให้แก่ เด็กปฐมวัย   การจัด
ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย  การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้
สามารถสังเกต รับรู้และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบตัวโดยใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์  การประเมินการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาของเด็กปฐมวัย   
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562  (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 (4 ปี) เหตุผล 
บทบาทของครู ครอบครัว และผู้ปกครองในการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
ให้แก่เด็กปฐมวัย 
EEC414   เทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับครูปฐมวัย               3(2-2-5)               
              Technology and Innovation for   
              Early Childhood Teachers 
               ความหมาย  ความส าคัญ  แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
ส าหรับครูปฐมวัย  เข้าใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในด้าน 
Hardware และ Software  การเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มุ่งส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย  การจัดหาและการเลือกใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยเีพือ่
การสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัยให้เหมาะกับสภาพท้องถิ่น 

  

EEC415  การศึกษาวอลดอร์ฟส าหรับเด็กปฐมวัย                    3(2-2-5) 
            Waldorf Education for Young Children 
ความหมาย ความส าคัญ คุณค่าของการศึกษาวอลดอร์ฟ ประวัติความเป็นมา
ของการศึกษาวอลดอร์ฟ แนวคิด ปรัชญา และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
วอลดอร์ฟ หลักสูตร กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 
การจัดสภาพแวดล้อม และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ตามแนวการศึกษา
วอลดอร์ฟ การจัดกิจวัตรประจ าวันตามแนววอลดอร์ฟ โรงเรียนต้นแบบตาม
แนวการศึกษาวอลดอร์ฟในประเทศไทย บทบาทครู ครอบครัว และผู้ปกครอง
ในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยตามแนวการศึกษาวอ
ลดอร์ฟ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธานี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562  (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 (4 ปี) เหตุผล 
EEC416 การสอนตามแนวเรกจิโอ  เอมิเลีย                 3(2 -2-5) 
            ส าหรับเด็กปฐมวัย   
            Reggio Emilia Approach for Young Children                                                             
ความหมาย ความส าคัญเกี่ยวกับการสอนตามแนวคิดเรกจิโอ เอมิเลีย ประวัติ
ความเป็นมาของแนวคิดเรจิโอ เอมิเลีย แนวคิด ปรัชญา และทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
การสอนตามแนวเรจิโอ เอมิเลีย การประยุกต์ใช้แนวคิดเรจิโอ เอมิเลีย ใน
บริบทโรงเรียนในประเทศไทย การจัดประสบการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดลอ้ม 
และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ตามแนวคิดเรจิโอ เอมิเลีย รูปแบบการจัด
นิทรรศการณ์การแสดงผลงานเด็ก การจัดกิจวัตรประจ าวัน และการจัด
กิจกรรมในโรงเรียนตามแนวคิดเรจิโอ เอมิเลีย โรงเรียนต้นแบบตามแนวคิดเรจิ
โอ เอมิเลียในประเทศไทย 

  

EEC417 เครือข่ายครอบครัวและชุมชนกบัการพัฒนา               3(2-2-5) 
           เด็กปฐมวัย 

Family and Community Network for Young  
Children Development  

            ความหมาย ความส าคัญของเครือข่ายและการสร้างเครือข่าย
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาเด็กปฐมวัย การสร้างความเข้าใจและการให้
ความรู้แก่ครอบครัว ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย การร่วมมือระหว่างครอบครัว 
โรงเรียน และชุมชนในการพัฒนาเด็กปฐมวัย แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวกับ
สิทธิเด็ก กฎหมายว่าด้วยสิทธิเด็ก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองและ
ดูแลสิทธิเด็กปฐมวัย การรณรงค์และป้องกันการละเมิดสิทธิที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
ปฐมวัย 
 
 
 

EEC324 การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน               3(2-2-5) 
            ในการจัดการศึกษาปฐมวัย  
 Families and Community Involvement  
            in Early childhood Education  
            ออกแบบกิจกรรมการท างานร่วมกับครอบครัว  ชุมชน และ
ท้องถิ่นในการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ฐานะทาง
เศรษฐกิจ สังคม  โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและ
ระบบประสาทวิทยา (Neuroscience  : NS) และพัฒนาภาษาและการ
สื่อสารโดยยึดศาสตรส์าขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics 
Science Process : NLSP) และการสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ตาม
ระบบประสาทวิทยาของ ซีรีเบลลัม (Cerebellum)  หรือ สมองน้อย กับ
พัฒนาการ 4 ด้านของเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8  ปี  อิทธิพลของครอบครัว 
ชุมชน ท้องถิ่น ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของเด็กปฐมวัยในปัจจุบันและอนาคต  
บทบทผู้ปกครองและชุมชน ท้องถิ่นในการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัย และ

ปรับใช้หลักสูตร 4 ปี 
อิงตามสมรรถนะของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธานี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562  (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 (4 ปี) เหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปกป้องสิทธิเด็กตามกฎหมาย ถอดบทเรียนวิถีชุมชนกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ  โดยใช้
กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีการอื่นๆ  เพื่อวิเคราะห์ 
วางแผน  ออกแบบกิจกรรมการท างานร่วมกับครอบครัว  ชุมชน และ
ท้องถิ่นในการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ฐานะทาง
เศรษฐกิจ บริบททางสังคม วัฒนธรรมในท้องถิ่น  ออกแบบประเมินเพื่อใช้
ในการจัดกิจกรรม  ทดลองกิจกรรมที่ออกแบบไว้กับกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย 
หรือรายบุคคล เพื่อแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเป็น
รายบุคคลอย่างรอบด้านโดยใช้ความร่วมมือกับครอบครัว ชุมชน และ
ท้องถิ่น   สะท้อนคิดเพื่อให้มีทักษะในการออกแบบโปรแกรมเพื่อสร้าง
รอยเช่ือมต่อในท างานร่วมกับครอบครัว ชุมชน สังคม และท้องถิ่น ในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง   และสะท้อนคิดประยุกต์ใช้
ความรู้หลักการท างานกับผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น ที่ทันสมัย  เพื่อพัฒนา
ตนเองให้เป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้  ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EEC111 สมองกับการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย                3(2-2-5) 
 Brain and Learning for Young Children  
            ประยุกต์ใช้ความรู้ เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและระบบ
ประสาทวิทยา (Neuroscience  : NS) พัฒนาภาษาและการสื่อสารโดย
ยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics Science 
Process : NLSP) การสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ตามระบบประสาท
วิทยาของซีรีเบลลัม (Cerebellum)  หรือ สมองน้อย กับพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี  ศึกษา วิเคราะห์ ผลงานวิจัยด้านสมองกับ
การเรียนiรู้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยประเทศและต่างประเทศ  โดยใช้กรณี
ตัวอย่าง การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ และวิธีการอื่น ๆ เพื่อวิเคราะห์ 
ประเมิน วางแผน  ออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ

ปรับใช้หลักสูตร 4 ปี 
อิงตามสมรรถนะของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธานี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562  (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 (4 ปี) เหตุผล 
 
 
 
 
 

เบื้องต้นส าหรับเด็กปฐมวัย ท าการทดลองกิจกรรมที่ออกแบบไว้กับเด็ก
ปฐมวัยกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือรายบุคคล  เพื่อค้นความถนัด  ความสนใจ  
และความสามารถที่แตกต่างของเด็กปฐมวัยในแต่ละด้าน  สะท้อนคิดใน
การยอมรัยยอมรับความแตกต่างของเด็ก  เพื่อแก้ปัญหา ช่วยเหลือ  
ส่งเสริม  และหาแนวทางในการพัฒนาท่ีเหมาะสม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EEC112 การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับ     3(2-2-5) 
            เด็กปฐมวัย 
            Rearing and Enhancing Learning for  
            Young Children 
            ออกแบบการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี  โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของ
สมองและระบบประสาทวิทยา (Neuroscience  : NS) และพัฒนาภาษา
และการสื่อสารโดยยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา 
(Neurolinguistics Science Process : NLSP) และการสร้างกล้ามเนื้อ
มัดเล็กและใหญ่ตามระบบประสาทวิทยาของ ซีรีเบลลัม (Cerebellum)  
หรือ สมองน้อย กับพัฒนาการ 4 ด้านของเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8  ปี  
ศึกษา/วิเคราะห์อิทธิพลของการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย บทบทผู้ปกครอง
ในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ถอดบทเรียนการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยและ
ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ  โดยใช้กรณีศึกษา การ
เรียนรู้ เ ชิงประสบการณ์ หรือวิธีการอื่นๆ  เพื่อวิเคราะห์ วางแผน  
ออกแบบการจัดกิจกรรมการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยท างานร่วมกับผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน 
ท้องถิ่น ให้ถูกต้องตรงหลักการเรียนรู้ของสมอง สอดคล้องกับพัฒนาการ  
และความแตกต่างระหว่างบุคคล  ภายใต้บริบทเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม  ทดลองกิจกรรมที่ออกแบบไว้กับกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือ

ปรับใช้หลักสูตร 4 ปี 
อิงตามสมรรถนะของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธานี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562  (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 (4 ปี) เหตุผล 
 
 
 
 
 

รายบุคคล เพื่อแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล
อย่างรอบด้าน  สะท้อนคิดเพื่อให้มีทักษะในการออกแบบโปรแกรมเพื่อ
สร้างรอยเช่ือมต่อในการจัดกิจกรรมการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยได้อย่าง
ต่อเนื่องส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี และสะท้อนคิดประยุกต์ใช้
ความรู้ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็น
ครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EEC116 การจัดกิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์และสังคม   3(2-2-5) 
            ส าหรับเด็กปฐมวัย  
 Organizing Emotional Intellingence and Social  
            Development for Young Children  
            ออกแบบกิจกรรมการจัดกิจกรรมทักษะทางสังคมและความ
ฉลาดทางอารมณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย  โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เรื่อง
ความสัมพันธ์ของสมองและระบบประสาทวิทยา (Neuroscience  : NS)  
การพัฒนาภาษาและการสื่อสารโดยยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาท
วิทยา  (Neurolinguistics Science Process : NLSP) กับการพัฒนา
ทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย  ศึกษา/
วิเคราะห์ทฤษฎีและแนวคิดการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสังคม
ส าหรับเด็กปฐมวัย  อิทธิพลของบริบทสังคมครอบครัว  สังคมโรงเรียน 
สังคมชุมชน  และท้องถิ่น ที่ส่งผลการพัฒนาความฉลาดทางอารณ์และ
สังคมส าหรับเด็กปฐมวัย ฝึกปฏิบัติการใช้แบบประเมินความฉลาดทาง
อารมณ์และสังคมของกระทรวงสาธารณะสุข  ถอดบทเรียนโปรแกรมการ
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสังคม และการพัฒนาทักษะ EF 
(Executive Functions) และผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องในประเทศและ
ต่างประเทศ   โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีอ่ืนๆ  
เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน วางแผน  ออกแบบกิจกรรม/สื่อการสอนเพื่อ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562  (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 (4 ปี) เหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัยโดยท างาน
ร่วมกับผู้ปกครองและครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ที่ถูกต้องตรงหลักการ
เรียนรู้ของสมอง บริบททางสังคม วัฒนธรรม และท้องถิ่น  ตามหลักการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ออกแบบการประเมินเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม  
ทดลองใช้กิจกรรมที่ออกแบบไว้กับกลุ่มใหญ่  กลุ่มย่อย และรายบุคคล  
เพื่อสะท้อนคิดในการพัฒนาปรับปรุงออกแบบกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา 
ช่วยเหลือ ส่งเสริม  พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์  และ
สะท้อนความคิดเพื่อให้มีทักษะในการออกแบบโปรแกรมเพื่อสร้างรอย
เช่ือมต่อความฉลาดทางอารมณ์และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีอายุต่ า
กว่า 8 ปีได้อย่างต่อเนื่อง และประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัย  เพื่อพัฒนา
ตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อความเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EEC320 การจัดกิจกรรมการเล่นเพ่ือการเรียนรู้                 3(2-2-5) 
            ส าหรับเด็กปฐมวัย  
 Play for Learning Activities for Young Children  
            ออกแบบการจัดกิจกรรมการเล่นเพื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี  โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของ
สมองและระบบประสาทวิทยา (Neuroscience  : NS) และพัฒนาภาษา
และการสื่อสารโดยยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา 
(Neurolinguistics Science Process : NLSP) และการสร้างกล้ามเนื้อ
มัดเล็กและใหญ่ตามระบบประสาทวิทยาของ ซีรีเบลลัม หรือ สมองน้อย 
(Cerebellum) กับการพัฒนาการเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย ศึกษา/วิเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบการเล่นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
ถอดบทเรียนการการเรียนปนเล่นและงานวิจัยทีเกี่ยวข้องในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีการ
อื่นๆ  เพื่อวิเคราะห์  ประเมิน วางแผน  ออกแบบกิจกรรมการเรียนปน
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562  (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 (4 ปี) เหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เล่นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ให้ถูกต้องตรงหลักการเรียนรู้ของสมอง  ที่สอดคล้อง
กับบริบททางสังคม วัฒนธรรม และท้องถิ่น โดยท างานร่วมกับครอบครัว 
ชุมชน ท้องถิ่น น ากิจกรรมที่ออกแบบไว้ไปทดลองใช้กับเด็กปฐมวัยกลุ่ม
ใหญ่ กลุ่มย่อย และรายบุคคล เพื่อสะท้อนคิดในการพัฒนาปรับปรุง
ออกแบบกิจกรรมการเรียนปนเล่นเพื่อแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม  
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์  และสะท้อนความคิดเพื่อน าความรู้
ที่ทันสมัยไปประยุกต์ใช้ และพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EEC322 การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดส าหรับ          3(2-2-5) 
            เด็กปฐมวัย  
            Activities for Promotion of thinking Skills  
            ออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย
อายุต่ ากว่า 8 ปี  โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องสมองและระบบประสาท
วิทยา (Neuroscience  : NS) และพัฒนาภาษาและการสื่อสารโดยยึด
ศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics Science 
Process : NLSP) ศึกษา/วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะการคิดใน
รูปแบบต่างๆ และถอดบทเรียนการพัฒนาทักษะ EF (Executive 
Functions)  และโปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิด ผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องในและนอกประเทศ โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้ เ ชิง
ประสบการณ์ หรือวิธีการอื่นๆ  เพื่อวิเคราะห์ วางแผน  ออกแบบ
กิจกรรม/สื่อการสอน ที่ถูกต้องตามหลักการท างานของสมอง เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมออกแบบประเมินเพื่อใช้
ในการจัดกิจกรรม โดยท างานวมกับผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น  
ให้สอดคล้องกับพัฒนาการและความแตกแต่ระหว่างบุคคลของเด็ก
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562  (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 (4 ปี) เหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฐมวัยตามบริบททางสังคม วัฒนธรรม และท้องถิ่น ทดลองใช้กิจกรรม
กับกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย และรายบุคคล เพื่อสะท้อนคิดในการพัฒนา
ปรับปรุงออกแบบกิจกรรมการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย  เพื่อแก้ปัญหา 
ช่วยเหลือ ส่งเสริม  พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์  และ
สะท้อนความคิดเพื่อให้มีทักษะในการออกแบบกิจกรรมและโปรแกรม
กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเพื่อสร้างรอยเช่ือมต่อส าหรับเด็กปฐมวัย
ที่มีและประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EEC323 การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับ        3(2-2-5) 
            เด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ                                         
  Activities for Promotion of Learning for  
            Target a Specific Child  
            ออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องนโยบาย ปัญหา และ
โอกาสทางสังคมของเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ วิธีการดูแลและให้ความ
ช่วยเหลือ  รูปแบบการจัดกิจกรรม  บทบาทผู้ปกครองและครอบครัวใน
การอบรมเลี้ยงดูเด็กที่บ้าน เพื่อน ามาใช้ในการออกแบบการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะโดยท างานร่วมกับ
ผู้ปกครองและครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่สอดคล้องกับบริบท  สังคม ชุมชน และท้องถิ่น  พร้อม
ออกแบบประเมินเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม  ทดลองใช้กิจกรรมที่ออกแบบ
ไว้กับกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย และรายบุคคล  การประเมินการเรียนรู้เด็ก
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม  โดยใช้กรณีศึกษา 
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีการอื่นๆ  และสะท้อนความคิดเพื่อให้
มีทักษะในการออกแบบกิจกรรมและโปรแกรมเพื่อสร้างรอยเช่ือมต่อ
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ส าหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่มีอายุต่ ากว่า 8 ปี และประยุกต์ใช้
ความรู้ในการพัฒนาเด็กกลุ่มเป้ามหายเฉพาะที่ทันสมัย  เพื่อพัฒนาตนเอง
ให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EEC418 สัมมนาปัญหาและแนวโนม้ในการพัฒนา             3(2-2-5) 
            การศึกษาปฐมวัยในอนาคต 
            Seminar on Problems and trends in Early   
            childhood Education Development in the future 
            ออกแบบการจัดกิจกรรมสัมมนาตามหัวข้อที่ เลือก โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและระบบประสาทวิทยา 
(Neuroscience : NS) และพัฒนาภาษาและการสื่อสารโดยยึดศาสตร์
สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics Science Process : 
NLSP) และการสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ตามระบบประสาทวิทยา
ของ ซีรีเบลลัม (Cerebellum)  หรือ สมองน้อย กับพัฒนาการ 4 ด้าน
ของเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี เพื่อเตรียมสมองเด็กสู่โลกอนาคต ศึกษา
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แนวโน้มเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองในประเทศ
และต่างประเทศ  ผลกระทบของเทคโนโลยี ดิจิทัล และเทคโนโลยีอุบัติ
ใหม่  ในการด าเนินชีวิตในอนาคตส าหรับเด็กปฐมวัย  ที่มีอิทธิพลต่อวิถี
ชีวิตและการศึกษาของเด็กปฐมวัย  คุณสมบัติของพลเมืองไทย พลเมือง
โลก ในอนาคต  เพื่อการเตรียมคนสู่โลกอนาคตตามบริบทประเทศไทย  
ศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทุนมนุษย์ในโลกอนาคตใน
ประเทศและต่างประเทศ  โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
หรือวิธีการอื่นๆ  เพื่อวิเคราะห์ วางแผน  ออกแบบการจัดกิจกรรมสัมมนา
ตามหัวข้อท่ีเลือก  ออกแบบประเมินเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม  ทดลองจัด
สัมมนา  เพื่อค้นหาค าตอบของทุนมนุษย์ในโลกอนาคต วางแผน ทบทวน 
และออกแบบการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยในการเตรียมสู่โลกอนาคต 

ปรับใช้หลักสูตร 4 ปี 
อิงตามสมรรถนะของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ 
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และออกแบบการสอนของครูตามการเปลี่ยนแปลงของวิถีโลกอนาคต 
สะท้อนคิดเพื่อให้มีทักษะในการออกแบบโปรแกรมการดูแลและพัฒนา
เด็กปฐมวัยร่วมกับครอบครัว ชุมชน สังคม และท้องถิ่น  ในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยสู่โลกอนาคตได้อย่างรอบด้านและต่อเนื่อง  สะท้อนคิดประยุกต์ใช้
ความรู้หลักการท างานเชิงอนาคตในการสร้างทุนมนุษย์ส าหรับเด็กปฐมวัย
สู่โลกอนาคตที่ทันสมัย  และสะท้อนคิดเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี  มี
ความรอบรู้  ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EEC419 การต่อยอดองค์ความรู้เพ่ือพัฒนานวัตกรรม     3(2-2-5) 
 Extension of Explicit Knowledge to Develop  
            Innovation  
            ต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนานวัตกรรม  โดยประยุกต์ใช้
ความรู้ด้านงานวิจัยในช้ันเรียน ศึกษา/วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎี 
รูปแบบการพัฒนานวัตกรรม ทบทวน ขั้นตอนในการท าวิจัยชั้นเรียน การ
สร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ  ใช้รูปแบบการสะท้อนคิดแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อน  ศึกษารูปแบบนวัตกรรมร่วมสมัยในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย  ถอดรูปแบบผลงานวิจัยที่ใกล้เคียงของตนเองในประเทศและ
ต่างประเทศ  โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีการ
อื่นๆ  เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน วางแผนพัฒนานวัตกรรม และยกระดับ
รูปแบบวิจัย เพื่อแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยตามบริบทของ
งานวิจัยของตนเอง  และสะท้อนความคิดเพื่อให้มีทักษะในการออกแบบ
นวัตกรรมเพื่อสร้างรอยเช่ือมต่อในการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่พบปัญหาแบบ
เดียวกันได้อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ  ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัย  เพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนานวัตกรรม  ได้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาตนเอง ให้
เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง     

ปรับใช้หลักสูตร 4 ปี 
อิงตามสมรรถนะของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ 
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    5. ด้านอ่ืน ๆ ของหลักสูตร 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 (4 ปี) เหตุผล 
1. ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็น
หลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมน าความรู้ พร้อมด้วย
ทักษะที่จ าเป็นในการประกอบวิชาชีพครู บนฐานการพัฒนาตนให้
เป็นบุคลากรวิชาชีพด้านการศึกษาปฐมวัย ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ 

1. ปรัชญาของหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะ

ครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มุ่งผลิตครูปฐมวัยที่มีคุณภาพสูง มี
ความรู้คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ เจตคติ 
คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและ
พัฒนาครูให้เป็นคนดี มีสติปัญญา มีความสามารถในการสรา้งสรรค์
ผลงานเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมี
ความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถเผชิญปัญหาหรือ
วิกฤติได้ด้วยสติปัญญา มีจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และสามารถ
บูรณาการความรู้ทางวิชาชีพสู่การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทย
ให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
ปรับให้ทันสมัย สอดคล้องกับการพัฒนา
หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 
และมาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) ปี พ.ศ. 2562 

2. ความส าคัญ 
      เด็กเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง เป็นความหวังของครอบครัว เป็นผู้
สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและความเป็นมนุษยชาติ  เป็นพลัง
ส าคัญในการพัฒนาประเทศ อนาคตของประเทศจึงขึ้นอยู่กับ
คุณภาพของเด็ก เด็กที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม สติปัญญา เหมาะสมกับวัยจะสามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข   ดังนั้นการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยจึงมี
ความส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องกับเด็กโดยเฉพาะครู
ปฐมวัยจะต้องมีบทบาทในการจัดประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม โดย
สามารถจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการ ทฤษฎีการ
สร้างองค์ความรู้และความเข้าใจการท างานของสมองเข้าด้วยกันเพื่อ

2. ความส าคัญ 
        การผลิตบัณฑิตครูปฐมวัยถือว่ามีความส าคัญยิ่ง เพราะครู
ปฐมวัยมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง ให้ก้าว
ทันต่อสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่
ก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้น จะต้องพัฒนาคน โดยต้อง
เริ่มจากช่วงวัยที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง คือ ช่วงปฐมวัย เพื่อให้เด็ก
ปฐมวัยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและมีความสมบูรณ์ครบทุก
ด้าน สามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้ และหน้าที่
ที่มีความส าคัญยิ่งของครู คือ การปลูกฝังความรู้ ความคิดและจิตใจ
แก่เด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมี
ประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้า ดังนั้น ผู้เป็นครู

 
ปรับให้ทันสมัย สอดคล้องกับการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 
และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) ปี พ.ศ. 2562 
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พัฒนาศักยภาพของเด็กแต่ละวัยให้เต็มที่ ดังนั้นในการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่จะเป็นครูปฐมวัยในอนาคตจึงมี
ความส าคัญที่จะต้องมุ่งเน้นให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งในด้าน
คุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ มีทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การ
สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งทักษะการจัดการเรียนรู้อัน
จะส่งผลต่อเด็กปฐมวัยให้เติบโตอย่างเต็มตามศักยภาพเป็นพลเมือง
ที่เป็นรากฐานส าคัญของประเทศชาติได้อย่างมั่นคงต่อไป 

ปฐมวัยจึงจัดได้ว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาทอย่างส าคัญในการ
สร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง 

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        วัตถุประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มี
คุณสมบัติดังนี้   
        1. มีความรัก ความศรัทธา  ในวิชาชีพครูปฐมวัย มีคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพ  สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลในวิชาชีพ
เดียวกันและบุคคลอื่นในชุมชนตลอดจนมีจิตใจใฝ่สัมฤทธิ์พัฒนาตน
อยู่เสมอ 
     2. มีความรู้ สามารถพัฒนาหลักสูตร และจัดประสบการณ์ การ
เรียนรู้ระดับปฐมวัยให้สอดคล้องกับพัฒนาการในทุกๆ ด้าน โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ 
     3. มีทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพครู สามารถประยุกต์ใช้ทักษะใน
การพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม  
     4. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนให้เป็นบุคลากรวิชาชีพด้าน
การศึกษาปฐมวัย 
 

 3. วัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 
    หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ 
ดังนี ้

1.3.1 เป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
ทางการศึกษาปฐมวัย และสามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้องค์
ความรู้  ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม 
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 

1.3.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาเด็กระดับปฐมวัย และการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการ
เรียนการสอนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยที่จะส่งผลให้
ครู มีความรู้ความสามารถ  สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของการศึกษาของชาติ 
 1.3.3 เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพ มีความ
อดทน ใจกว้าง และมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ทางการ

 
ปรับให้ทันสมัย สอดคล้องกับการพัฒนา
หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 
และมาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) ปี พ.ศ. 2562 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 (4 ปี) เหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาปฐมวัย พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครู อย่างมีคุณภาพ และ
เป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 
 1.3.4 ความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน สามารถ
ประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีทางการศึกษาปฐมวัย และ
ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่ส าหรับการประกอบ
วิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต 

1.3.5 มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทาง
วิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้น าทางวิชาการ  สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก ซ 
แผนบริหารความเสี่ยง 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
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แผนบริหารความเสี่ยง 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 
ระบุความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร) ปัจจัยเสี่ยง 
การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

 นักศึกษาขาดทักษะด้านการค านวณ 
การท าวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ อาจารย์มีภาระงานจ านวนมาก ซึ่งประกอบด้วย ภาระงานสอนและภาระงาน

นิเทศ ท าให้มีเวลาไม่เพียงพอในการท าวิจัย/ผลงานวิชาการ 
 
หมายเหตุ ความเสี่ยงทั้งหมดมี 4 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (O)  และความเสี่ยงด้าน

กฎระเบียบ (C) ความเสี่ยงด้านใดมีค่าระหว่าง 20-25 ถือว่าสูงมาก ถ้ามีค่าระหว่าง 10-19 ถือว่าสูง และ มีค่าระหว่าง 1-9 ถือว่าปานกลาง 
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การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (ภารกิจ
หลัก/กิจกรรมของ

หลักสูตร) 

รายละเอียดความ
สูญเสีย 

(ปัจจัยเสี่ยง) 

โอกาสที่จะเกิด 
(1) 

ผลกระทบความรุนแรง
(2) 

คะแนน 
ความเสี่ยง(ระดับ 

ความเสี่ยง) 
(1)×(2) 

ระดับความเสี่ยง 

การจัดการเรียนการ
สอน 

นักศึกษาขาดทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 

4 3 12 ความเสี่ยงสูง 

 นักศึกษาขาดทักษะด้าน
การค านวณ 

3 3 9 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

การท าวิจัย/ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ 

อาจารย์มีภาระงาน
จ านวนมาก ซึ่ง
ประกอบด้วย ภาระงาน
สอนและภาระงานนิเทศ 
ท าให้มีเวลาไม่เพียงพอ
ในการท าวิจัย/ผลงาน
วิชาการ 

5 3 15 ความเสี่ยงสูง 

 
หมายเหตุ  ระดับความเสี่ยง 3 มีค่าระหว่าง 20-25 (ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้), 2 มีค่าระหว่าง 10-19 (ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีค่าระหว่าง 1-9 (ความเสี่ยง ที่

ยอมรับได้) 
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การก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 
ล าดับ ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม

ของหลักสูตร) 
 

(1) 

การควบคุมท่ีควร
จะมี 

 
(2) 

การควบคุม          
ที่มีอยู่แล้ว 

 
(3) 

การควบคุมท่ีมี
อยู่แล้วได้ผล

หรือไม่ 
(4) 

วิธีจัดการ       
ความเสี่ยง 

 
(5) 

หมายเหตุ 
 
 

(6) 
1 นักศึกษาขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ เน้นการเรียนการ

สอนแบบบูรณา
การภาษาอังกฤษ 

  ควบคุม  

2 นักศึกษาขาดทักษะด้านการค านวณ เน้นให้นักศึกษาท า
แบบฝึกหัด 
 

  ควบคุม  

3 อาจารย์มีภาระงานจ านวนมาก ซึ่ ง
ประกอบด้วย ภาระงานสอนและภาระ
งานนิเทศ ท าให้มีเวลาไม่เพียงพอในการ
ท าวิจัย/ผลงานวิชาการ 

จ ากัดภาระงาน
สอนให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ภาระงานขั้น
ต่ า 

  ควบคุม  

 
หมายเหตุ ช่อง 3  หมายถึง มี     หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์   × หมายถึง ไม่มี 
 ช่อง 4  หมายถึง ได้ผลตามที่คาดหมาย   หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์  × ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย     
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  แผนการด าเนินงานการจัดการความเสี่ยง 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของเรื่องท่ีประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 
(1) 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
 
 
 
 

(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง  

 
 
 

(3) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง  

 
 
 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

 
 
 

(5) 

กิจกรรม          
การควบคุม 

(แผนการปรับปรุง
การควบคุม)  

 
(6) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(7) 
นักศึกษาขาดทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 

เน้นการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ
ภาษาอังกฤษ 

ความเสี่ยงสูง ควบคุม นักศึกษาสอบ
ภาษาอังกฤษได้

คะแนนต่ า 

จัดโครงการเสริม
ทักษะภาษาอังกฤษ 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

นักศึกษาขาดทักษะด้าน
การค านวณ 

เน้นให้นักศึกษาท า
แบบฝึกหัด 

ความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้ 

ควบคุม - -  

อาจารย์มีภาระงานจ านวน
มาก ซึ่งประกอบด้วย 
ภาระงานสอนและภาระ
งานนิเทศ ท าให้มีเวลาไม่
เพียงพอในการท าวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

จ ากัดภาระงานสอนให้
เป็นไปตามเกณฑ์ภาระ
งานขั้นต่ า 

ความเสี่ยงสูง ควบคุม - สนับสนุนให้
อาจารย์เข้าร่วม
โครงการพัฒนา
ผลงานทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย 

ประธานหลักสูตร 

                                                  ผู้รายงาน อาจารย์วิลนิดา พงศ์ธราธิก 
                                                                     ประธานกรรมการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

                                                                                                                                     สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
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ภาคผนวก ฌ  
ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างรายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 (4 ปี) 
กับมาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครศุาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 
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ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างรายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 (4 ปี) 

กับมาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครศุาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

รายวิชา 
ความสอดคล้องกับ

องค์ความรู้ใน มคอ.1 
EEC223 สื่อและของเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ

การศึกษาปฐมวัย EEC224 วรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย 
EEC111 สมองกับการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย จิตวิทยาเด็กปฐมวัย 

จิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการเรียนรู้เด็ก

ปฐมวัย 
EEC113 การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยส าหรับเด็กปฐมวยั 

EEC418 สัมมนาปญัหาและแนวโนม้ในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในอนาคต การพัฒนาหลักสูตรและ
วิทยาการการจดัการเรียนรู้

เพื่อพัฒนาเด็กเล็ก 
EEC115 การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัย การพัฒนาความคิดส าหรับ

เด็กปฐมวัย EEC321 การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
EEC322 การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย 
EEC112  การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย 

การจัดประสบการณ์การ
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาร่างกาย 
อารมณ์และสังคม การ
จัดระบบนเิวศน์ของ 

การเรยีนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

EEC114 การจัดกิจกรรมพัฒนาความพร้อมทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวยั 
EEC116    การจัดกิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์และสังคมส าหรับเด็กปฐมวยั 
EEC221 การจัดกิจกรรมทางศลิปะระดับการศึกษาปฐมวัย 
EEC222  ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวัย 
EEC225 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี 
EEC320 การจัดกิจกรรมการเล่นเพื่อการเรยีนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
EEC325 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็ก

อายุ 3-6 ปี 
EEC420 เพลงและดนตรีส าหรับเด็กปฐมวัย 
EEC220 การช่วยเหลือพัฒนาเด็กปฐมวัยทีม่ีความต้องการจ าเป็นพิเศษ การจัดการศึกษาส าหรับ

เด็กกลุม่เป้าหมายเฉพาะ 
การศึกษาพิเศษสาหรับเด็ก

ปฐมวัย 
EEC323 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้ส าหรับเด็กกลุม่เป้าหมายเฉพาะ 

EEC419 การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรม งานวิจัยและนวัตกรรมทาง
เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

EEC324 การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชมุชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย ความร่วมมือกับครอบครัว 
ชุมชน และสังคมในการ

พัฒนาเด็กปฐมวัย 

 


