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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ (5 ปี) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณะศึกษาศาสตร์   ส านักวิชาการศึกษา 

หมวดท่ี 1. ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ 

ภาษาองักฤษ :  Bachelor of Education Program in Early Childhood Education and Special       

                             Education 

 

2. ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา  

  ภาษาไทย  : ชื่อเต็ม  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ) 

      ชื่อย่อ   ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ) 

 ภาษาองักฤษ : ชื่อเต็ม Bachelor of Education (Early Childhood Education and Special Education)  

     : ชื่อย่อ    B.Ed. (Early Childhood Education and Special Education) 

 

3. วิชาเอก  -  

 

4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกวา่  166  หนว่ยกติ  

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับปรญิญาตรี  หลักสูตร 5 ปี   

 5.2 ภาษาท่ีใช้  

 ภาษาไทย  

 ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ)  
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 5.3 การรับเข้าศึกษา  

 นักศึกษาไทย  

 นักศึกษาต่างชาติ  

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรยีนการสอนโดยตรง 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

 ให้ปริญญาเพยีงสาขาวิชาเดียว 

 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  

กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบนัอื่น 

 ให้ปริญญาเพยีงสาขาวิชาเดียว และเปน็ปรญิญาของแต่ละสถาบัน 

 ให้ปริญญาเพยีงสาขาวิชาเดียว และเปน็ปรญิญารว่มกบั …………………………     

 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2556 

 สภาวิชาการให้ความเหน็ชอบหลักสูตร ในการประชุมครัง้ที่ 3/2556 

เมื่อวันที ่8 เดือน มนีาคม พ.ศ. 2556 และครัง้ที ่4/2559 เมือ่วันที ่19 เมษายน พ.ศ.2559 

 สภามหาวิทยาลัยอนุมตัิหลักสูตร ในการประชุมครัง้ที่ 4/2556 

เมื่อวันที ่ 18  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2556  คร้ังที่ 9/2557 

เมื่อวันที่ 27 เดอืน กันยายน พ.ศ.2557 และครัง้ที ่4/2559 เมื่อวนัที ่23 เมษายน พ.ศ.2559 

 สภาวิชาชีพ (ถ้ามี) ให้การรับรอง เมือ่วันที่............เดือน..................................พ.ศ.............. 

7. ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสูตรท่ีมคีุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอ้มในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหง่ชาต ิในปกีารศึกษา 2558  

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)  

 ครู  นักวชิาการ  นักการศึกษาระดับปฐมวัย 

 ครู  นักวชิาการ  นักการศึกษาด้านการศึกษาพิเศษ 
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9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 

ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิการศึกษา, 

สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัวประชาชน 

1. อ.สมุาลี  คุม้ชัยสกลุ 

 

- อ.บ. (ภาษาองักฤษ),  

- MS.Ed. (Early Childhood Education),  

Western Illinois University, USA, 1989 

3 1021 01993 027 

2. อ.ดร.ยุวดี วิรยิางกูร 

 

- B.BA. (Business Administration) 

  มหาวิทยาลยัอสัสมัชัญ, 2537 

- M.BA. (Business Administration) 

  มหาวิทยาลยัอสัสมัชัญ, 2541 

- กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ) 

   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ, 2553 

- Ed.D. (Education in Special Education)      

   Illinois State University, 2557 

3 1006 00432 151 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 ในสถานที่ตัง้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ .......................................... 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์หรอืการพฒันาทางเศรษฐกจิ  

การวางแผนพัฒนาหลักสูตรผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษา

พิเศษ จ าเป็นต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับกระแสและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของบริบทต่าง  ๆ 

ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และยุคข้อมูลข่าวสารที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษา 

ทุกระดับของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ท าให้เกดิการปฏิรูปการศึกษาและการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา

แห่งชาติอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับความต้องการและความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศและสังคมโดยรวม 

บริบทที่ต้องพิจารณาประกอบด้วยกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับภูมิภาคและสากล บริบททาง

เศรษฐกจิตลอดจนบรบิททางสังคมและวัฒนธรรม 

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) มุ่งเน้นประเด็นการพัฒนา

เศรษฐกิจและประเทศภายใต้แนวปฏิบัติของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อน าสังคมไทยสู่การพัฒนา

เป็น “สังคมอยู่เย็นเป็นสุข” โดยการก าหนดยุทธศาสตรส์ าคัญคือ การพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่ง 
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ภูมิปัญญาและการเรียนรู้  กล่าวคือ การพัฒนาคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันโดยพัฒนาจิตใจควบคู่กับการ

พัฒนาการเรียนรูข้องคนทุกกลุ่มทุกวัยตลอดชีวติ เร่ิมตั้งแต่วัยเด็กให้มีความรู้พื้นฐานที่เข้มแข็งและมีทักษะ

ชีวติในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ 

นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ส านักงาน

คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สภาพัฒน์ฯ) ยังได้ก าหนดยุทธศาสตร์ส าคัญ 

ในการก าหนดทิศทางของประเทศไว้หลัก ๆ 6 ด้านด้วยกัน ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม

ในสังคม 2) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  3)   ยุทธศาสตร์ความ

เข้มแข็งของภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 

สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค 

เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม และ 6)  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมุ่งหวังให้ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการพัฒนา

ประเทศไปในทิศทางที่ดีขึน้  

ทิศทางที่จัดได้ว่าเป็นความท้าทายใหม่ที่ส าคัญของประเทศตามยุทธศาสตร์การสร้างความ

เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมคือ การรวมกลุ่มของประเทศ 

ในภูมิภาคอาเซียนเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ที่ก าลังขับเคลื่อน

เข้ามาทุกขณะในปี 2558 หรืออีก 3 ปีข้างหน้าพร้อมไปกับการขยายอิทธิพลของจีน และการกลับมามี

บทบาทของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคอาเซียนครั้งใหม่ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm) 

รวมถึงมุมมอง (Perspective) ของการพัฒนาประเทศครั้งส าคัญ (ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ. 2554 : 7) 

ในท านองเดียวกันแผนการศึกษาแห่งชาติในยุคปฏิรูปการศึกษาระยะที่ 1 และ 2 (พ.ศ. 2545-2559) 

ได้ก าหนดวัตถุประสงคไ์ว้ว่า การศึกษาคอืการพัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการ

พัฒนา โดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนาทุกคนตั้งแต่วัยแรกเกิดจนตลอดชีวิต ดังนั้นเปูาหมายส าคัญของการ

ด าเนินการจัดการศึกษาคือการให้เด็กปฐมวัย อายุ 0-5 ปี ทุกคนได้รับการพัฒนาและการเตรียมพร้อมทุก

ด้านก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและการเตรียมความพร้อมเด็กวัยนี้ใน

หลากหลายรูปแบบ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อการ

พัฒนารากฐาน พัฒนาการของเด็กปฐมวัยทุกคนอย่างเหมาะสม ซึ่งหมายรวมถงึเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่

มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

จะเห็นได้ว่า สาระส าคัญและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในแผนการพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 

2555-2559) ได้แก่ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน และแผนการ

ศึกษาแห่งชาติต่างรับรองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยและเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้แก่ มาตรา 13(1) 

มาตรา 14(1) มาตรา 18 และ 18 (1) และมาตรา 47 ซึ่งครอบคลุมประเด็นเก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย

และการศึกษาขั้นพื้นฐานครอบคลุมการบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กที่มีความ

ต้องการจ าเป็นพิเศษ ด้วยความร่วมมือของทุกฝุายทุกหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบการ
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ด าเนินงานที่ได้มาตรฐานและสามารถตรวจสอบเพื่อการรับรองมาตรฐานและการประกันคุณภาพอย่างเป็น

ระบบได้ 

นอกจากนี้ประเทศไทยในฐานะสมาชิกภาคีขององค์การสหประชาชาติยังรับรองปฏิญญาโลกว่า

ด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) และการปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็ก ตลอดจนแนวทาง 

การพัฒนาเด็กปฐมวัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยูนิเซฟ ซึ่งเป็นองค์กรระดับสากลที่ดูแลและมุ่งเน้นการ

ท างานเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นพิเศษ นโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมา

ตลอดที่เป็นรูปธรรมคือ การจัดการศึกษาได้แก่เด็กปฐมวัยทุกคน โดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน เพศ อายุ และ

เชือ้ชาติแต่อย่างใด 

จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ส าคัญต่าง ๆ เหล่านี้ ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศล้วน

เก่ียวข้องกัน และมีอิทธิพลต่อการวางแนวนโยบายและการก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินการด้านการ

จัดและวางแผนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ ตลอดจนหลักสูตรการผลิ ตครูและ

บุคลากรทางการศึกษาด้านดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม 

11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

แนวโน้มการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นสมาชิกของประชาคมโลกในระดับภูมิภาคและระดับ

สากล เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อีกต่อไป  แนวนโยบายและยุทธศาสตร์ล าดับต้น ๆ ของการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ตามแผนฯ ฉบับที่ 11 (2555-2559) ได้ก าหนดสาระส าคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

สภาวะด้านสังคมของประเทศ โดยสรา้งเปาูหมายให้คนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย เนื่องจาก 

ยังพบปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาและด้านสติปัญญาของเด็ก นับตั้งแต่เด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อภาวะ

ขาดสุขภาวะด้านต่าง ๆ รวมถึงกลุ่มด้อยโอกาสในสังคมที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมต่าง ๆ ได้

อย่างทั่วถงึ ท าให้เกดิความเหลื่อมล้ าในหลาย ๆ ด้าน เป็นผลให้สังคมไทยเผชิญภาวะวิกฤตความเสื่อมถอย

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม เช่น การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลายรวมถึงการเผชิญปัญหาการ

แพร่ระบาดของยาเสพติด อบายมุข โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ปัญหาภัยธรรมชาติ ประกอบกับ

สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนอีกประการหนึ่งคือ คนไทยสนใจการเมืองเพิ่มมากขึ้นและให้

ความส าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและระบบธรรมาภิบาล ที่ค านึงถงึความเป็นธรรมทางการเมืองและ

สังคมเพิ่มมากขึน้อย่างชัดเจน 

 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพนัธกิจของ

สถาบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

จากผลกระทบทางสถานการณ์ภายนอกและภายในทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

การศึกษาและวัฒนธรรมดังที่ได้สรุปไว้ข้างต้น เป็นผลกระทบที่ท าให้เกดิความเปลี่ยนแปลงของคนไทยและ

สังคมไทยทั้งในเชิงโครงสร้างและวิธีการคิดในการด ารงชีวิตในฐานะคนไทยและในฐานะสมาชิกของ

ประชาคมโลก ดังนั้นการจัดการศึกษาผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษา
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ระดับปฐมวัย จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่ครอบคลุมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

โดยองคร์วม กล่าวคือ บัณฑิตต้องมีทั้งความรู้ ทักษะ และความสามารถ ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมที่

จะสามารถพัฒนาตนได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อการด ารงตนอยู่อย่างบัณฑิตที่สามารถน าความรู ้

ศักยภาพและความสามารถของตนไปประยุกต์ใช้ในการวางรากฐานชีวิตความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้แก่

เด็กบนรากฐานของความเป็นจริงของเด็กที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคลได้ ดังนั้น บัณฑิตจึงต้องเป็นผู้มี

ความรู้และเครื่องมือตลอดจนทักษะวิธีการในการพัฒนาองคค์วามรู้ที่สามารถน ามาปรับใช้ในสถานการณ์

จริง โดยผ่านกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบได้อย่างชัดเจน และน าไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งต่อ

ตนเอง ต่อเด็กปฐมวัยตลอดจนเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษในความรับผิดชอบ 

12.2 ความเกี่ยวข้องกบัพันธกจิของสถาบนั 

 การวางแผนและออกแบบหลักสูตรได้ค านึงถึงความส าคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาตนสู่

ความเป็นบัณฑิตที่สามารถฝึกฝนและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ด้วยวิธีการวิจัย 

เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อปณิธานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ว่า “อตฺตาน  ทมยนฺติ ปณฺฑิตา” 

แปลว่า “บัณฑิตย่อมฝึกฝนตนเอง” เพื่อให้สามารถเผชิญกับวิกฤตและสร้างสรรค์องค์ความรู้และ

โอกาสในการพัฒนาตนและเด็กตลอดจนการศึกษาได้อย่างมีวิจารณญาณ มีอัตลักษณ์และสร้างสรรค์ 

ให้สามารถรับมือกับปัญหาและความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีสติ มีคุณธรรม และจริยธรรมน าทางแห่งชีวิต

สอดคล้องกับพันธกจิของสถาบันที่วา่การจัดการเรียนการสอนและการด าเนินงานวิจัยที่มีคุณภาพ บริการ

ชุมชน ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมและการบรหิารตามหลักธรรมาภิบาล สู่ความเป็นเลิศในประชาคมอาเซยีน 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอืน่ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

13.1 กลุ่มวิชา/กระบวนวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  

    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

     หมวดวิชาเฉพาะ 

    หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุ่มวิชา/กระบวนวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนและสามารถให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียนเป็น  

 วิชาศึกษาทั่วไป 

 วิชาเฉพาะ 

  วิชาเลือก 

  ไม่มี 

 13.3 การบริหารจัดการ  

 การบรหิารจัดการเป็นแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) โดยมีเปูาหมาย วัตถุประสงคเ์ป็นไป

ตามค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชาใน มคอ.3 
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคญัและวตัถุประสงคข์องหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญา 

  1) ปรัชญาวชิาชีพคร ู

   บัณฑติครูที่มีคุณภาพ เป็นผู้ทีม่ีคุณธรรม จรยิธรรม มอีงคค์วามรู้และกลวธิีการจัดการเรยีนรู้ 

ในการพัฒนาคนสู่สงัคมอยา่งมีประสิทธภิาพ 

  2) ปรัชญาสาขาวิชา 

   การวางรากฐานความเป็นมนุษย์ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลจ าเป็นต้องเริ่มตั้งแต่ระดับ

ปฐมวัยด้วยความรู้ความเข้าใจและการมองเห็นสภาวะตลอดจนความจ าเป็นพื้นฐานของเด็กทั้ งในมิติทาง

สังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง วิชาชีพครูในระดับนี้จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจทั้งในด้านศาสตร์การ

เรียนการสอนและศิลปะความเป็นมนุษย์ในการสร้างสรรค์กระบวนการการท างานกับเด็กเพื่อให้เด็กได้

ค้นพบตนเองและพัฒนาตัวตนอย่างมีอัตลักษณ์สู่ความเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าและรับผิดชอบต่อตนเองและ

สังคมโดยรวม 

 1.2 วัตถุประสงค ์

  1) วัตถุประสงค์ของวิชาชีพคร ู เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณลักษณะ ดงันี ้

   1. มีคุณธรรม มีความกล้าหาญทางจรยิธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบ

สูงตอ่วิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกจิ สังคมและสิง่แวดล้อม 

   2. มีความอดทน ใจกว้าง และมคีวามเชี่ยวชาญในการจดัการเรียนรู ้รวมทั้งการท างาน

รว่มกันกับผูเ้รียนและผู้ร่วมงานทุกกลุ่ม 

   3. มีความรอบรู ้และมีความสามารถประยุกต์ความเขา้ใจ อนัถอ่งแท้ในทฤษฎี และระเบียบ

วิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสรา้งความรู้ใหม่ 

   4. มีความคดิริเร่ิมสรา้งสรรคใ์นการแก้ปัญหา และข้อโต้แย้งโดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู้น า 

ในการแสวงหาทางเลอืกใหมท่ี่เหมาะสมและปฏิบตัิได้ 

   5. มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทาง

วิชาการ วิชาชีพ และสังคมอย่างมีเหตุผล ทีส่มเหตุสมผล โดยการบูรณาการศาสตร ์แบบสหวิทยาการ 

และพหุวิทยาการ เพือ่เสรมิสรา้งการพัฒนาที่ยัง่ยนื 

   6. มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการของศาสตรท์ั้งหลาย และมีความมุ่งมัน่ในการ

พัฒนาสมรรถนะของตนอยู่เสมอ 

  2) วัตถุประสงค์ของสาขาวิชา 

   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ มุ่งพัฒนา

บัณฑติทีส่ าเร็จจากหลักสูตรให้มีคุณภาพโดยมีคุณลักษณะ ดังนี ้
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   1. มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ด้วยความรักในอาชีพและส านึก 

ในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทั้งในเชิงวิชาการและมนุษยธรรม  

เพื่อการศึกษาของเด็กปฐมวัยและเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

   2. มีความรูค้วามเชี่ยวชาญและทักษะในการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัย

และเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ สามารถพัฒนาหลักสูตรและออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้

เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคลได้อย่างเหมาะสมกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม

ตลอดจนความต้องการเฉพาะบุคคล 

   3. มีทักษะและคุณลักษณะในการท างานในลักษณะรว่มมือกับฝุายตา่ง ๆ ได ้มีความอดทน 

และใจกว้างยอมรับความหลากหลายด้านวิธีคิดและวธิีการท างานที่แตกต่างได้ 

   4. มีทักษะในการแสวงหาและศึกษาความรู้ สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณในการสรุป 

รวบยอดความรู้และทฤษฎีในศาสตร์ทางศึกษา จิตวิทยาเด็กและการเรียนรู้ การวิจัย กฎหมายและอื่น  ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง 

   5. สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างสอดคล้องกับบริบท  

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัยและเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้อย่างมี

วิจารณญาณและสรา้งสรรค์ 

   6. มีความสามารถในการบูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนเด็กปฐมวัยและเด็ก 

ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษกับศาสตรอ์ื่น ๆ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรยีนได้รอบด้าน 

   7. มีความรู้ความเข้าใจตลอดจนทักษะในการท าวิจัยที่น าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพครูปฐมวัยและครูเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษตลอดจน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรยีนรูแ้ละการวิจัย 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี

โดยพิจารณาจาก KPI ที่อยู่ใน

การประเมินคุณภาพการศึกษา 

ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 

รวบรวมติดตามผลการประเมิน 

QA ของหลักสูตรรวมทุก 5 ปี 

ในด้านความพึงพอใจ และภาวะ 

การได้งานของบัณฑติ 

 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา

ตรีที่ได้งานท าและการประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา

ตรีที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไป

ตามเกณฑ์ 

 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง 

ผู้ประกอบการ และผู้ใชบ้ัณฑติ 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ  

   ระบบทวิภาค 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

   ไมม่ีภาคฤดูรอ้น       

1.3 การเทยีบเคียงหนว่ยกติในระบบทวภิาค   

  - ไมม่ ี

2.  การด าเนนิการหลักสูตร  

2.1  วัน-เวลาในการด าเนนิการเรยีนการสอน 

   ระบบทวิภาค 

   ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่เดอืนมิถุนายน ถงึ ตุลาคม 

   ภาคการศึกษาที่ 2 ตัง้แต่เดอืนพฤศจิกายน ถงึ มีนาคม 

     ในเวลาราชการ 

 2.2 คุณสมบัติของผูเ้ขา้ศึกษา  

  1.  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่ 

  2.  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ก าหนด 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเขา้  

   ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 

   ความรู้ด้านคณิตศาสตร/์วิทยาศาสตรไ์ม่เพยีงพอ 

   การปรับตัวจากการเรยีนในระดับมัธยมศึกษา  

   นักศึกษาย้ายคณะเนื่องจากไม่ได้ให้ความส าคัญกับวิชาชีพครู 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนนิการเพื่อแก้ไขปญัหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  

 จัดสอนเสริมเตรยีมความรู้พื้นฐานและคา่ยวิชาการกอ่นการเรยีนและระหว่างเรียน 

 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเปาูหมายชวีิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลยั 

และการแบง่เวลา 

 จัดใหม้ีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อท าหน้าทีส่อดส่องดูแล ตักเตือน ให้ค าแนะน าแกน่ักศกึษา 

และให้เน้นย้ าในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพเิศษ 

 จัดกจิกรรมที่เก่ียวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศกึษาและการดูแลนักศึกษา ไดแ้ก ่

วันแรกพบระหว่างนักศึกษากบัอาจารย ์วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรยีนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จาก

อาจารย์ผูส้อน และจัดกจิกรรมสอนเสริมถ้าจ าเป็น 

 นักศึกษาต้องได้รับการทดสอบวัดแววความเป็นครูกอ่นเข้าศึกษา 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 6 ปี  

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 

ช้ันปีที่ 1 30 30 30 30 30 30 

ช้ันปีที่ 2  30 30 30 30 30 

ช้ันปีที่ 3   30 30 30 30 

ช้ันปีที่ 4    30 30 30 

ช้ันปีที ่5     30 30 

รวม 30 60 90 120 150 150 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา     30 30 

 

2.6 งบประมาณตามแผน  

 1.  รายงานขอ้มลูงบประมาณภาพรวมระดับคณะฯ 3 ปี โดยจ าแนกรายละเอียดตามหัวขอ้การ
เสนอตัง้งบประมาณ 

 

 

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 

2556 2557 2558 

งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบประมาณ

เงินรายได้ 

งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบประมาณ

เงินรายได้ 

งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบประมาณ 

เงินรายได้ 

การเรยีนการสอน 47,193,000 16,110,400 50,573,400 18,790,600 52,801,300 18,934,400 

วิจัย 340,000 1,640,600 340,000 1,719,200 340,000 1,719,200 

บรกิารวิชาการแก่สังคม 5,000,000 250,000 5,000,000 350,000 5,000,000 350,000 

การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

- 300,000 - 450,000 - 450,000 

สนับสนุนวิชาการ 17,329,200 16,702,700 20,683,200 17,859,700 21,271,400 17,895,000 

บรหิารมหาวิทยาลัย 21,792,400 10,972,500 24,084,200 16,083.600 25,164,000 14,246,000 

รวม 91,654,600 45,976,200 100,680,800 55,253,100 104,576,700 53,594,600 

รวมทั้งส้ิน 137,630,800 155,933,900 158,171,300 

 

 2. คา่ใช้จา่ยต่อหัว   292,779.78 บาท 
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2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบช้ันเรยีน 
 แบบทางไกลผา่นสือ่สิง่พิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผา่นสือ่แพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนกิส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอนิเตอรเ์นต 

2.8 การเทยีบโอนหนว่ยกิต กระบวนวิชาและการลงทะเบียนเรยีนขา้มมหาวิทยาลยั (ถ้าม)ี 
1) กระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณารับโอน จะต้องเป็นกระบวนวิชาที่มีเนื้อหา

อยู่ในระดับเดียวกันหรือมีความใกล้เคียงกับกระบวนวิชาที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร
สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือเป็นกระบวนวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนของ
นักศึกษา และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะที่เกี่ยวข้อง 

2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณาโอนกระบวนวิชา  จ านวนหน่วยกิต  ล าดับขั้นของกระบวน
วิชาที่นักศึกษาเรียนมาจากมหาวิทยาลัยอื่น  โดยความเห็นชอบของคณะที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ 
อาจต้องมีการพิจารณาปรับเข้าสู่ระบบล าดับขั้นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ว่าด้วย
การศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ.2553 ข้อ 8 และ 9 

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

3.1 หลักสูตร  
3.1.1 จ านวนหนว่ยกิต รวมตลอดหลักสูตร     ไม่น้อยกวา่ 166 หน่วยกิต  
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์   6 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์   9 หน่วยกิต 
  1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรูผ้่านกจิกรรม   3 หน่วยกิต 
 (2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกวา่        130 หน่วยกิต 
  2.1 วิชาแกน (วิชาชีพคร)ู  52 หน่วยกิต 
  2.2  วิชาเอก  ไม่น้อยกวา่ 78 หน่วยกิต 
   2.2.1 การศึกษาปฐมวยั 34 หน่วยกิต 
   2.2.2 การศึกษาพิเศษ 34 หน่วยกิต 
   2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอก                  ไม่น้อยกวา่ 10 หน่วยกิต 
    2.2.3.1 วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต 
    2.2.3.2 วิชาบงัคับเลือก ไม่น้อยกวา่ 4 หน่วยกิต 
 (3) หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรยีนในรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา
ที่เคยเรยีนมาแล้ว 
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3.1.3 กระบวนวิชา  
 

(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 หน่วยกิต 

 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  12 หน่วยกิต 
 001101 ม .อ.  101 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6) 

  ENGL 101 FUNDAMENTAL ENGLISH 1  

 001102 ม .อ.  102 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6) 

  ENGL 102          FUNDAMENTAL ENGLISH 2  

 001201 ม .อ.  201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล 3(3-0-6) 

  ENGL 201        CRITICAL READING AND EFFECTIVE WRITING  

 050100 ม  .ศท. 100 การใช้ภาษาไทย  3(3-0-6) 

 
 

HUGE 100  USAGE OF THE THAI LANGUAGE  

 

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์    6  หน่วยกิต 

 เลือกจากกระบวนวิชาตอ่ไปนี ้

 013110 ม .จว.  110 จิตวิทยากับชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 

  PSY 110 PSYCHOLOGY AND DAILY LIFE  

 050104 ม.ศท. 104 มนุษย์กับโลกสมยัใหม ่ 3(3-0-6) 

  HUGE 104 MAN AND THE MODERN WORLD  

 050106 ม .ศท.  106 ศิลปะแหง่การเป็นมนุษย์ที่มีคณุค่า 3(3-0-6) 

  HUGE 106 HUMANISTIC ARTS  

 103271 วจ .ล.  271 สังคตีวิจักษ ์ 3(3-0-6) 

  DART 271 MUSIC APPRECIATION  

 154105 ส.ภม. 105 ภูมิศาสตรส์ารสนเทศในชีวติประจ าวัน 3(3-0-6) 

  GEO 105 GEO-INFORMATION IN DAILY LIFE  

 154106 ส.ภม. 106 ภัยพิบัติในโลกสมยัใหม ่ 3(3-0-6) 

  GEO 106 DISASTER IN MODERN WORLD  

 176100 น .ศท.  100 กฎหมายและโลกสมัยใหม่ 3(3-0-6) 

  LAGE 100   LAW AND MODERN WORLD  

 702101 บธ .กง.  101 การเงินในชีวติประจ าวัน 3(3-0-6) 

  FINA 101 FINANCE FOR DAILY LIFE  

 751100 ศศ. 100 เศรษฐศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 

  ECON 100 ECONOMICS FOR EVERYDAY LIFE  

 851103 สม. 103 ชีวติและสงัคมผ่านสื่อ 3(3-0-6) 

  MC 103 LIFE AND SOCIETY THROUGH MEDIA  
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 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์      9  หน่วยกิต 

 เลือกจากกระบวนวิชาตอ่ไปนี ้
 201100 ว .วท.  100 วิทยาศาสตรบ์ูรณาการ                             3(3-0-6) 

  SC 100 INTEGRATED SCIENCE  

 201114 ว .วท.  114 วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน 3(3-0-6) 

  SC 114 ENVIRONMENTAL SCIENCE IN TODAY’S WORLD  

 202100 ว .ชว.  100 ชีววทิยาในชีวติประจ าวัน                        3(3-0-6) 

  BIOL 100 BIOLOGY IN EVERYDAY LIFE  

 203100 ว .คม.  100 เคมีในชีวติประจ าวัน 3(3-0-6) 

  CHEM 100 CHEMISTRY IN EVERYDAY LIFE  

 204100 ว .คพ.  100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวติสมยัใหม่    3(2-2-5) 

  CS 100 INFORMATION TECHNOLOGY AND MODERN LIFE  

 206109 ว .คณ.  109 คณิตศาสตรใ์นโลกปัจจุบัน  3(3-0-6) 

  MATH  109 MATHEMATICS IN TODAY'S WORLD   

 362211 ก .อร.  211 หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

  CONS 211 PRINCIPLES OF CONSERVATION  

 462130 ภ .บก.  130 ยาในชีวติประจ าวัน 3(3-0-6) 

  PHPC 130 MEDICATIONS IN EVERYDAY LIFE  

 953111 ศท .วว.  111   ซอฟต์แวร์ส าหรับชวีิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

  SE 111 SOFTWARE FOR EVERYDAY LIFE  

 

 1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม      3  หน่วยกิต 

 เลือกเรยีน 1 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 

 057131 ศ .ล.  131 การออกก าลังกายและสุขภาพ 2(1-3-0) 

  EDPE 131 EXERCISE AND HEALTH  

 057132 ศ .ล.  132 ชีวติมีสุขในคา่ยพักแรม 2(1-3-0) 

  EDPE 132 HAPPY LIFE IN CAMPING  

 057133 ศ .ล.  133 นันทนาการ เพื่อคุณภาพชวีิต 2(1-3-0) 

  EDPE 133 RECREATION FOR QUALITY OF LIFE  

 และเลือกเรยีนอีก 1 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 

 099101 ศ .ศท.  101 การเรียนรูผ้่านกจิกรรม 1 1(0-3-1) 

  EDGE 101 LEARNING THROUGH ACTIVITIES 1 
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 099102 ศ .ศท.  102 การเรียนรูผ้่านกจิกรรม 2 1(0-3-1) 

  EDGE 102 LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2  

 099103 ศ .ศท.  103 การเรียนรูผ้่านกจิกรรม 3 1(0-3-1) 

  EDGE 103 LEARNING THROUGH ACTIVITIES 3  

 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 

 2.1 วิชาแกน (วชิาชีพครู)   52 หน่วยกิต 

 100102 ศ .ช.  102 หลักปรัชญาการศึกษา 3(3-0-6) 

  EDPF 102 PRINCIPLES OF EDUCATION PHILOSOPHY  

 100103 ศ .ช.  103 จิตวิทยาพัฒนาการและจติวทิยาการศึกษา    3(3-0-6) 

  EDPF 103 DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY AND 

EDUCATIONAL  PSYCHOLOGY 

 

 100205   ศ .ช.  205 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร   3(3-0-6) 

  EDPF 205 CURRICULUM DESIGN AND DEVELOPMENT 

 100206 ศ .ช.  206 การจัดการเรียนรู ้แหล่งเรยีนรู ้และสิง่แวดล้อม 

เพื่อการเรยีนรู้   

 

3(3-0-6) 

  EDPF 206 LEARNING, LEARNING RESOURCES, AND LEARNING 

ENVIRONMENT  MANAGEMENT 

 

 100207 ศ .ช.  207 วิชาชีพครูและความเป็นครู   3(3-0-6) 

  EDPF 207 TEACHING PROFESSION AND TEACHERNESS   

 100208 ศ .ช.  208 ภาษาองักฤษในบรบิทการศึกษา 3(3-0-6) 

  EDPF 208 ENGLISH IN EDUCATION CONTEXT  

 100209 ศ .ช.  209 สถติิเบื้องต้นทางการศึกษา   2(2-0-4) 

  EDPF 209 INTRODUCTION TO EDUCATIONAL STATISTICS  

 100306 ศ .ช.  306 การวัดและประเมนิผลการศึกษา   2(2-0-4) 

  EDPF 306 EDUCATIONAL MEASUREMENT AND EVALUATION  

 100307 ศ .ช.  307 การศึกษาพิเศษรว่มสมยั 3(3-0-6) 

  EDPF 307 CONTEMPORARY SPECIAL EDUCATION  

 100308 ศ .ช.  308 นวัตกรรม เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

การศึกษา 

 

3(3-0-6) 

  EDPF 308 INNOVATION, EDUCATIONAL INFORMATION  

TECHNOLOGY AND COMMUNICATION 

 100309 ศ .ช.  309 การบรหิารและกฎหมายการศึกษา   3(3-0-6) 

  EDPF 309 ADMINISTRATION AND EDUCATION LAW  
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 100310 ศ .ช.  310 การศึกษาพหุวัฒนธรรม   3(3-0-6) 

  EDPF 310 MULTICULTURAL EDUCATION  

 100489 ศ .ช.  489 การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค 3(2-3-0) 

  EDPF  489  MICRO TEACHING PRACTICE  

 100498 ศ .ช.  498 การเตรยีมการปฏิบัตงิานวิชาชีพครู 1 )0-3-0(  

  EDPF 498 PREPARATION FOR TEACHING PROFESSION 

PRACTICUM 

 

 100501 ศ .ช.  501 การวิจัยทางการศึกษา   2(1-3-0) 

  EDPF 501 EDUCATIONAL RESEARCH  

 100589 ศ.ช. 589 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 6(0-18-0) 

  EDPF 589 PRACTICUM IN TEACHING PROFESSION 1  

 100599 ศ.ช. 599 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 6(0-18-0) 

  EDPF 599 PRACTICUM IN TEACHING PROFESSION 2  

 

 2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต 

2.2.1 การศึกษาปฐมวัย 34 หน่วยกิต 

 061401    ศ.ศป. 401   ศิลปะส าหรับเด็ก 1 2(1-2-3) 

   EDAE 401 CHILD ARTS 1 

 062200 ศ.ปว. 200  ทฤษฎีการศึกษาปฐมวัย  3(3-0-6) 

   EDEC 200 EARLY CHILDHOOD EDUCATION THEORIES 

 062320   ศ.ปว. 320  หลักสูตรบูรณาการการศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6) 

   EDEC 320 INTEGRATED EARLY CHILDHOOD CURRICULUM 

 062341   ศ.ปว. 341    ภาษาและการสื่อสารของเด็กปฐมวัย 3(3-0-6) 

   EDEC 341 LANGUAGE AND COMMUNICATION FOR EARLY  

    CHILDHOOD CHILDREN 

 062342   ศ.ปว. 342  คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี 

    กับเด็กปฐมวัย                       3(3-0-6) 

  EDEC 342 MATHEMATICS, SCIENCES AND TECHNOLOGY  

   FOR  EARLY CHILDHOOD CHILDREN     

 062343  ศ.ปว. 343  ทักษะทางสงัคมของเด็กปฐมวัย  2(2-0-4) 

  EDEC  343  SOCIAL SKILLS OF EARLY CHILDHOOD CHILDREN 

 062344   ศ.ปว. 344  การแสดงออกทางรา่งกายและจิตวิญญาณ 

    ของเด็กปฐมวยั  2(2-0-4) 
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  EDEC  344 EXPRESSIONS OF BODY AND MIND OF EARLY  

    CHILDHOOD CHILDREN 

 062346  ศ.ปว. 346  สุขศึกษาและพลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย   3(3-0-6) 

  EDEC  346 HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION FOR  

    EARLY CHILDHOOD CHILDREN 

       062360  ศ.ปว. 360   สือ่การเรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัย  2(2-0-4) 

  EDEC  360 INSTRUCTIONAL MEDIA FOR EARLY  

    CHILDHOOD CHILDREN 

 062380  ศ.ปว. 380  การประเมินพัฒนาการและการเรยีนรู้ 

    ในระดับปฐมวัย 2(2-0-4) 

  EDEC  380 DEVELOPMENT AND LEARNING ASSESSMENT  

    IN EARLY CHILDHOOD LEVEL 

 062452  ศ.ปว. 452  การท างานของครูปฐมวยั รว่มกับผู้ปกครอง 

   และชุมชน  2(2-0-4) 

 EDEC 452 COLLABORATIONS AMONG  EARLY CHILDHOOD  

   TEACHERS, PARENTS AND COMMUNITY 

  062460 ศ.ปว. 460  การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการ 

    บรหิารจัดการในสถานศึกษาปฐมวัย 2(1-3-0) 

  EDEC 460 ADMINISTRATIVE INFORMATION DATA ANALYSIS  

    IN EARLY CHILDHOOD INSTITUTION 

 062470  ศ.ปว. 470  การวิจัยเชิงคุณภาพในระดับการศึกษาปฐมวัย  2(2-0-4) 

  EDEC 470  QUALITATIVE RESEARCH FOR EARLY  

     CHILDHOOD EDUCATION 

 062499   ศ.ปว. 499  โครงการวิจัยการศึกษาปฐมวยั    3(1-6-0) 

   EDEC 499   EARLY CHILDHOOD EDUCATION   

   RESEARCH PROJECT 

 

2.2.2 การศึกษาพเิศษ 34 หน่วยกิต 

 070200  ศ.กพ. 200 การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการ 2(2-0-4) 

  EDSP 200 EDUCATING INDIVIDUALS WITH DISABILITIES 

 070201  ศ.กพ. 201  การมีส่วนร่วมรับผดิชอบของผู้ปกครอง นักสหวิชาชีพ 

    และชุมชนในการจัดการศึกษาพิเศษ 2(2-0-4) 

  EDSP 201 COLLABORATION OF PARENTS PARAPROFESSIONALS  

    AND COMMUNITIES IN SPECIAL EDUCATION                 
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 070301  ศ.กพ. 301  จิตวิทยาการศึกษาส าหรับเดก็ที่มีความต้องการ 

    จ าเป็นพิเศษ     3(3-0-6) 

  EDSP  301 EDUCATIONAL PSYCHOLOGY FOR CHILDREN  

    WITH SPECIAL NEEDS 

 070303  ศ.กพ. 303  การประเมินความตอ้งการดา้นการศึกษาพิเศษ 

   ของเด็ก 3(3-0-6)  

   EDSP 303 ASSESSMENT OF CHILDREN FOR SPECIAL  

   EDUCATION NEEDS 

 070304   ศ.กพ. 304  เทคโนโลยีส าหรับการศึกษาพเิศษ 3(3-0-6)  

   EDSP  304 TECHNOLOGY FOR SPECIAL EDUCATION 

 070308  ศ.กพ. 308  การจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล       3(3-0-6)  

   EDSP  308  ORGANIZING INDIVIDUALIZED EDUCATIONAL PLAN 

 070401  ศ.กพ. 401  การให้บริการช่วยเหลือระยะเริ่มแรก 

   ในการศึกษาพิเศษ  3(3-0-6) 

   EDSP  401  EARLY INTERVENTION IN SPECIAL EDUCATION 

 070404  ศ.กพ. 404  กจิกรรมบ าบัดเบื้องตน้ส าหรบัเด็กที่มีความตอ้งการ 

   จ าเป็นพิเศษ 3(3-0-6) 

   EDSP 404 FUNDAMENTALS OF OCCUPATIONAL THERAPY  

   FOR CHILDREN WITH  SPECIAL NEEDS 

 070410  ศ.กพ. 410  การศึกษาส าหรับเด็กที่มีภาวะออทิซมึ  3(3-0-6) 

   EDSP  410   EDUCATING CHILDREN WITH AUTISM  

    SPECTRUM DISORDERS 

 070411  ศ.กพ. 411 การศึกษาส าหรับเด็กที่มีความบกพร่อง 

   ทางการเรียนรู ้      3(3-0-6)  

   EDSP  411 EDUCATING CHILDREN WITH LEARNING DISABILITIES 

 070415  ศ.กพ. 415 การปรับพฤติกรรมส าหรับเดก็ที่มีความต้องการ  

   จ าเป็นพิเศษ 3(3-0-6)  

   EDSP  415 BEHAVIOR MODIFICATION FOR CHILDREN  

    WITH SPECIAL NEEDS 

 070416  ศ.กพ.416 การศึกษาส าหรับเด็กที่มีความบกพร่อง 

   ทางสติปัญญาและเรียนรูช้้า 3(3-0-6) 

  EDSP 416 EDUCATING  CHILDREN WITH INTELLECTUAL  

    DISABILITIES AND  SLOW LEARNERS 
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2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

 2.2.3.1  วิชาบังคับ  6 หน่วยกิต 

 062411  ศ.ปว. 411  การออกแบบการจัดประสบการณก์ารเรียนรู้ 

    ในระดับปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ 3(3-0-6) 

   EDEC 411 LEARNING EXPERIENCE DESIGN IN EARLY  

   CHILDHOOD LEVEL AND SPECIAL EDUCATION 

 070400  ศ.กพ. 400 ศาสตรก์ารสอนกับวิชาชีพครูปฐมวัย 

    และการศึกษาพิเศษ 3(3-0-6) 

    EDSP 400 PEDAGOGY AND EARLY CHILDHOOD  

    AND SPECIAL EDUCATION TEACHING PROFESSION 

  2.2.3.2   วิชาบงัคับเลอืก                       ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนจากกระบวนวิชาต่อไปนี ้

 062330 ศ.ปว. 330 การศึกษาเรื่องอัตลักษณ์และมิติหญงิชาย 

   ส าหรับครูปฐมวัย 2(2-0-4) 

 EDEC 330 EDUCATION OF IDENTITY AND GENDER  

   FOR EARLY CHILDHOOD TEACHERS 

 062345 ศ.ปว. 345 การเล่าเรื่องและนิทานส าหรบัเด็กปฐมวัย 2(2-0-4) 

  EDEC  345 STORYTELLING AND TALES FOR EARLY  

    CHILDHOOD CHILDREN 

  070305  ศ.กพ. 305  การศึกษาพิเศษภาคปฏบิัต ิ 3(1-6-0) 

   EDSP 305  SPECIAL EDUCATION FIELD STUDY 

 070402  ศ.กพ. 402 พัฒนาการทางการออกเสียงและการพูดของเด็ก 3(3-0-6)  

   EDSP 402  DEVELOPMENT OF CHILDREN’S ARTICULATION  

    AND SPEAKING 

 070403  ศ.กพ. 403 กจิกรรมศิลปะและดนตรสี าหรับเด็กที่มีความ 

    ต้องการจ าเปน็พิเศษ 3(3-0-6)  

   EDSP 403 ARTS AND MUSIC ACTIVITIES FOR CHILDREN  

    WITH SPECIAL NEEDS 

 070405  ศ.กพ. 405 กจิกรรมทางกายและนันทนาการส าหรับเด็ก 

   ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 3(3-0-6) 

   EDSP  405 PHYSICAL AND RECREATIONAL ACTIVITIES  

    FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS 
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 070406  ศ.กพ. 406 อาหารเพื่อสุขภาพส าหรับเด็กที่มีความต้องการ 

    จ าเป็นพิเศษ 3(3-0-6)  

   EDSP  406 FOOD FOR HEALTH FOR CHILDREN WITH  

    SPECIAL NEEDS 

 070412  ศ.กพ. 412 การศึกษาส าหรับเด็กปัญญาเลิศ 3(3-0-6)  

   EDSP  412 EDUCATING GIFTED CHILDREN 

 070413  ศ.กพ. 413 ภาษามอืเบือ้งต้น 3(1-6-0)  

   EDSP 413  INTRODUCTION TO SIGN LANGUAGE 

 070414  ศ.กพ. 414 การอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ขั้นพืน้ฐาน 3(1-6-0)  

   EDSP  414  INTRODUCTION TO READING AND WRITING BRAILLE 

 070417  ศ.กพ. 417 การศึกษาส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเหน็    2(2-0-4) 

   EDSP  417   EDUCATING CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENTS 

 070418  ศ.กพ. 418 การศึกษาส าหรับเด็กที่มีความบกพร่อง 

    ทางรา่งกายหรือการเคลือ่นไหว หรือสุขภาพ 2(2-0-4) 

  EDSP 418  EDUCATING CHILDREN WITH PHYSICAL  

    OR MOVEMENT OR HEALTH IMPAIRMENTS 

 070419  ศ.กพ. 419 การศึกษาส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการไดย้ิน  2(2-0-4)  

   EDSP 419 EDUCATING  CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENTS 

 

 (3) หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า                     6 หน่วยกิต 

  จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   166 หน่วยกิต 
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หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 

รหัสกระบวนวิชาที่ใชก้ าหนดเป็นตัวเลข 6 หลัก ดังต่อไปนี้ 

1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถงึ คณะ และภาควิชา/สาขาวิชา ที่กระบวนวิชานั้นสงักัด 

2. เลข 3 ตัวท้าย จ าแนกได้ดังนี้ 

1) เลขตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถงึ ระดับของกระบวนวิชา 

“1” แสดงถงึ กระบวนวิชาในระดับปีที่ 1 

“2” แสดงถงึ กระบวนวิชาในระดับปีที่ 2 

“3” แสดงถงึ กระบวนวิชาในระดับปีที่ 3 

“4” แสดงถงึ กระบวนวิชาในระดับปีที่ 4 

“5” แสดงถงึ กระบวนวิชาในระดับปีที่ 5 

2) เลขตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถงึ หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

3) เลขตัวท้าย (หลักหน่วย) แสดงถงึ อนุกรมในหมวดหมู่ของสาขาวิชา 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

 

ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 หน่วยกติ  หน่วยกติ 

001101  ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 1 3(3-0-6) 001102  ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 2 3(3-0-6) 

           FUNDAMENTAL ENGLISH 1  FUNDAMENTAL ENGLISH 2  

050100 การใชภ้าษาไทย 3(3-0-6) 062200 ทฤษฎกีารศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6) 

USAGE OF THE THAI LANGUAGE  EARLY CHILDHOOD EDUCATION THEORIES  

100102 หลักปรัชญาการศึกษา 3(3-0-6) 070200 การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการ 2(2-0-4) 

PRINCIPLES OF EDUCATION PHILOSOPHY  EDUCATING INDIVIDUALS WITH   

กลุม่วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 หนว่ยกิต DISABILITIES  

กลุม่วิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 3 หนว่ยกิต 100103  จติวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา 3(3-0-6) 

กลุม่วิชาการเรียนรูผ้่านกิจกรรม 2 หน่วยกิต DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY AND  

  EDUCATIONAL  PSYCHOLOGY  

  100205 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 3(3-0-6) 

  CURRICULUM DESIGN AND  

  DEVELOPMENT  

  กลุม่วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 หนว่ยกิต 

  กลุม่วิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 3 หนว่ยกิต 

รวม 17 รวม 20 
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ชั้นปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 หน่วยกติ  หน่วยกติ 

001201   การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียน  062342  คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์  

อย่างมปีระสทิธิผล 3(3-0-6) และเทคโนโลยีกับเด็กปฐมวัย 3(3-0-6) 

CRITICAL READING AND EFFECTIVE  MATHEMATICS, SCIENCES AND  

WRITING  TECHNOLOGY FOR  EARLY CHILDHOOD   

062320  หลักสูตรบูรณาการการศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6) CHILDREN  

INTEGRATED EARLY CHILDHOOD  062343 ทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย 2(2-0-4) 

CURRICULUM  SOCIAL SKILLS OF EARLY CHILDHOOD  

062341  ภาษาและการส่ือสารของเด็กปฐมวัย 3(3-0-6) CHILDREN  

LANGUAGE AND COMMUNICATION FOR  070303 การประเมนิความต้องการดา้นการศึกษา  

EARLY CHILDHOOD CHILDREN  ของเด็กพิเศษ 3(3-0-6) 

070201  การมสีว่นรว่มรับผิดชอบของ   ASSESSMENT OF CHILDREN FOR   

ผู้ปกครอง  นักสหวชิาชีพและชุมชน  SPECIAL EDUCATION NEEDS  

ในการจัดการศึกษาพิเศษ 2(2-0-4) 070308  การจัดท าแผนการจัดการศึกษา  

COLLABORATION OF PARENTS  เฉพาะบุคคล 3(3-0-6) 

PARAPROFESSIONALS AND   ORGANIZING INDIVIDUALIZED  

COMMUNITIES IN SPECIAL EDUCATION                  EDUCATIONAL PLAN  

070301  จติวิทยาการศึกษาส าหรับเด็ก  100207  วิชาชีพครูและความเป็นครู 3(3-0-6) 

ท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 3(3-0-6) TEACHING PROFESSION AND   

EDUCATIONAL PSYCHOLOGY FOR  TEACHERNESS  

CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS  100208 ภาษาอังกฤษในบริบทการศึกษา 3(3-0-6) 

100206  การจัดการเรยีนรู ้แหลง่เรยีนรู้  ENGLISH IN EDUCATION CONTEXT  

และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรยีนรู้   3(3-0-6) กลุม่วิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต 

LEARNING, LEARNING RESOURCES, AND    

LEARNING ENVIRONMENT      

MANAGEMENT    

100209  สถติิเบื้องต้นทางการศึกษา 2(2-0-4)   

INTRODUCTION TO EDUCATIONAL     

STATISTICS    

รวม 19 รวม 20 
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ชั้นปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 หน่วยกติ  หน่วยกติ 

062344 การแสดงออกทางร่างกายและจติ  061401  ศิลปะส าหรับเด็ก 1 2(1-2-3) 

วิญญาณของเด็กปฐมวัย 2(2-0-4) CHILD ARTS 1  

EXPRESSIONS OF BODY AND MIND OF  062360 สื่อการเรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัย 2(2-0-4) 

EARLY CHILDHOOD CHILDREN  INSTRUCTIONAL MEDIA FOR EARLY  

062346 สุขศกึษาและพลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย   3(3-0-6) CHILDHOOD CHILDREN  

HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION FOR  070400 ศาสตรก์ารสอนกับวิชาชีพครูปฐมวัย  

EARLY CHILDHOOD CHILDREN  และการศึกษาพิเศษ 3(3-0-6) 

062380 การประเมนิพัฒนาการและการเรียนรู้  PEDAGOGY AND EARLY CHILDHOOD  

ในระดับปฐมวัย 2(2-0-4) AND SPECIAL EDUCATION TEACHING   

DEVELOPMENT AND LEARNING  PROFESSION  

ASSESSMENT IN EARLY CHILDHOOD  070304 เทคโนโลยีส าหรับการศึกษาพิเศษ 3(3-0-6) 

LEVEL  TECHNOLOGY FOR SPECIAL EDUCATION  

070401  การให้บรกิารช่วยเหลือระยะเริ่มแรก  070404 กิจกรรมบ าบัดเบื้องต้นส าหรับเด็ก  

ในการศึกษาพิเศษ 3(3-0-6) ท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 3(3-0-6) 

EARLY INTERVENTION IN SPECIAL  FUNDAMENTALS OF OCCUPATIONAL  

EDUCATION  THERAPY FOR CHILDREN WITH  SPECIAL  

070415  การปรับพฤติกรรมส าหรับเด็กท่ีมีความ  NEEDS  

ต้องการจ าเป็นพิเศษ 3(3-0-6) 100307  การศึกษาพิเศษรว่มสมัย 3(3-0-6) 

BEHAVIOR MODIFICATION FOR  CONTEMPORARY SPECIAL EDUCATION  

CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS  100308 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ  

100306 การวัดและประเมินผลการศึกษา 2(2-0-4) และการส่ือสารการศึกษา 3(3-0-6) 

EDUCATIONAL MEASUREMENT AND    INNOVATION, EDUCATIONAL   

EVALUATION   INFORMATION TECHNOLOGY AND  

100309  การบริหารและกฎหมายการศึกษา  3(3-0-6) COMMUNICATION  

ADMINISTRATION AND EDUCATION LAW  วิชาการสอนวิชาเอก (บังคับเลอืก) 2 หนว่ยกิต 

100310  การศึกษาพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6)   

MULTICULTURAL EDUCATION    

รวม 21 รวม 21 
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ชั้นปีท่ี 4  

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 หน่วยกติ  หน่วยกติ 

062411  การจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ในระดับ  062460  การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ  

ปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ 3(3-0-6) เกี่ยวกับการบริหารจัดการ  

LEARNING EXPERIENCE DESIGN IN EARLY  ในสถานศึกษาปฐมวัย 2(1-3-0) 

CHILDHOOD LEVEL AND SPECIAL EDUCATION  ADMINISTRATIVE INFORMATION   

062452  การท างานของครูปฐมวัยรว่มกับผู้ปกครอง  DATA  ANALYSIS IN EARLY   

และชุมชน   2(2-0-4) CHILDHOOD INSTITUTION  

COLLABORATIONS AMONG  EARLY  062499 โครงการวิจัยการศึกษาปฐมวัย 3(1-6-0) 

CHILDHOOD TEACHERS, PARENTS AND  EARLY CHILDHOOD EDUCATION  

COMMUNITY  RESEARCH PROJECT  

062470  การวิจัยเชิงคุณภาพในระดับการศึกษาปฐมวัย 2(2-0-4) 100498  การเตรยีมการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1(0-3-0) 

QUALITATIVE RESEARCH FOR EARLY  PREPARATION FOR TEACHING   

CHILDHOOD EDUCATION  PROFESSION PRACTICUM  

070410   การศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิซึม 3(3-0-6) 100501  การวิจัยทางการศึกษา 2(1-3-0) 

EDUCATING CHILDREN WITH AUTISM   EDUCATIONAL RESEARCH  

SPECTRUM DISORDERS  วิชาการสอนวิชาเอก (บังคับเลอืก) 2 หน่วยกิต 

070411  การศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่อง  วิชาเลอืกเสรี 6 หน่วยกิต 

ทางการเรียนรู้  3(3-0-6)   

EDUCATING CHILDREN WITH LEARNING    

DISABILITIES    

070416  การศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง    

สติปัญญาและเรยีนรูช้้า 3(3-0-6)   

EDUCATING  CHILDREN WITH INTELLECTUAL    

DISABILITIES AND SLOW LEARNERS    

100489  การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค 3(2-3-0)   

MICRO TEACHING PRACTICE    

กลุม่วิชาการเรียนรูผ้่านกิจกรรม 1 หน่วยกิต   

รวม 20 รวม 16 

 

ชั้นปีท่ี 5  

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 หน่วยกติ  หน่วยกติ 

100589  การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 6(0-18-0) 100599 การปฏบัิติงานวิชาชีพครู 2 6(0-18-0) 

PRACTICUM IN TEACHING PROFESSION 1   PRACTICUM IN TEACHING PROFESSION 2  

รวม 6 รวม 6 
 
3.1.5 ค าอธบิายลักษณะกระบวนวิชา (ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

ระบุไว้ในภาคผนวก 
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3.2 ชื่อ ต าแหนง่และคุณวฒุขิองอาจารย์  
3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลักสตูร 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์

ปัจจุบัน 
เมื่อเปรับปรุง
หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 
1 อ.สุมาล ี คุ้มชัยสกุล 

3 1021 01993 027 
- อบ. (ภาษาอังกฤษ),  
  จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2528 
- MS.Ed. (Early Childhood Education), 

Western Illinois University, USA, 1989 

18 2.5 15 - 

2 อ.ดร. ยุวดี  วิรยิางกูร 
3 1006 00432 151 

- B.BA. (Business Administration) 
  มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ, 2537 
- M.BA. (Business Administration) 
  มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ, 2541 
- กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ) 
   มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ, 2553 
- Ed.D. (Education in Special Education)      
   Illinois State University, 2557 

- - 9 - 

3 ผศ.ดร.รัชชุกาญจน์  ทองถาวร 
3 1002 03141 581 
 

- กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ),  
มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ, 2530   

- M.S. (Early Childhood Education),  
Bloomsburg University of Pennsylvania  
Bloomsburg, PA, USA, 1989 

- D.Ed. (Curriculum and Instruction), 
Indiana  University of Pennsylvania 
Indiana, PA, USA, 2003 

18 4.5 15 3 

4 อ.อาทิตยา อินยง 
3 5599 00071 158 

- ศษ.บ. (อนุบาลศกึษา) 
   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2549 
- ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) 
   จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2554 

- - 10.5 - 
 

5 รศ.สร้อยสุดา วทิยากร 

3 5001 00413 234 

- ว.ทบ. (พยาบาล),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2516 

-  Advanced Certificate in Occupational 

   Therapy, Duren School, Deutschland.  

   1981 

- - 6 - 

6 อ.รจนา  พใิจ 
3 5015 00110 736 
 

- คบ. (การศึกษาพิเศษ)  
   มหาวทิยาลัยราชภัฎเชยีงใหม,่ 2547 
- ศษ.ม. (การศึกษาพิเศษ)  
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555 

- - 6 - 
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หมายเหตุ 

 การศึกษาพิเศษ เป็นการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการใน 9 ประเภท และยังครอบคลุมไปถึงเด็กกลุ่ม

เสี่ยง ได้แก่ เด็กด้อยโอกาส และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ซึ่งเด็กเหล่านี้ส่วนใหญ่มีความพิการซ้ าซ้อน                       

จึงต้องการการช่วยเหลืออย่างเป็นองค์รวม ดังนั้นคณาจารย์ในสาขาวิชานี้จึงจ าเป็นท่ีจะต้องท างานร่วมกันกับ

บุคลากรทางการแพทย์แขนงวิชาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น แพทย์ นักกิจกรรมบ าบัด นักกายภาพบ าบัด นักกาย

อุปกรณ ์นักแก้ไขการพูด นักจิตวิทยา เพ่ือจัดประสบการณ์ให้บัณฑิตสาขาวิชาการศกึษาพเิศษได้เข้าใจถึงบทบาท

และหนา้ทีข่องบุคลากรทางการแพทย์ดังกล่าว รวมท้ังมีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นถึงศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการ

บ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันในการจัดการศกึษาได้อย่างเหมาะสมกับเด็กแต่ละ

ประเภท แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน ยังขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาพิ เศษท้ังในระดับตรี-โท-เอก                           

ท่ีมีคุณสมบัตติามท่ี สกอ. และมหาวิทยาลัยก าหนดเพื่อบรรจุเป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย  
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ตารางแสดงประสบการณด์า้นการสอนและหรืองานวิจัยต่อการใช้ประโยชนใ์นกระบวนวิชา 

ประสบการณ์/งานวจิัยตอ่การใชป้ระโยชน์ 

ในกระบวนวชิา 

เนื้อหากระบวนวิชาที่คาดว่าจะชว่ยสอนในหลักสูตร

การศึกษาพิเศษ 

- เป็นผู้สอนกระบวนวชิา 514222 (การออกก าลัง

กายเพื่อการรักษา 1) และกระบวนวิชา 514323  

(การออกก าลังกายเพื่อการรักษา 2) ในหลักสูตร

ปริญญาตรีกายภาพบ าบัด หัวขอ้การออกก าลัง

กายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง การออกก าลังกาย

เพื่อเพิ่มการประสานสัมพันธ์ การออกก าลังกาย

เพื่อการผ่อนคลาย การประเมินเปอร์เซนต์ไขมัน  

- มปีระสบการณ์งานวิจัยในการประเมิน

สมรรถภาพทางกายในเด็ก 

กระบวนวิชา 070405 (กิจกรรมทางกายและ

นันทนาการส าหรับเด็กที่มคีวามตอ้งการจ าเป็นพิเศษ)  

- การออกก าลังกายโดยใชน้้ าหนกั 

- การจัดกิจกรรมและการประเมินเพื่อเพิ่ม

สมรรถภาพทางกายและปรับทักษะพื้นฐาน 

- เป็นผู้สอนกระบวนวชิา 514383 (กายภาพบ าบัด

ในเด็ก 1) และกระบวนวิชา 514384  

(กายภาพบ าบัดในเด็ก 2) ในหลกัสูตรปริญญาตรี

กายภาพบ าบัด ซึ่งมเีนื้อหาครอบคลุมถึง

พัฒนาการเด็กด้านต่าง ๆ ตั้งแตอ่ยู่ในครรภ์

มารดาจนถึงเด็กโต  พัฒนาการของการเล่น การ

ใชแ้บบประเมินส าหรับทารกและเด็กโต เทคนิค

การจับอุ้มและเร่งเร้า กรอบความคิดและการ

บันทึกรายงาน  ความรู้พืน้ฐานทางพยาธิสภาพ

ของผู้ปุวยเด็กสมองพกิาร  การตรวจประเมินและ

แนวทางการจัดการรักษาทางกายภาพบ าบัด

กายภาพบ าบัดในเด็กทารกที่มคีวามเสี่ยง (high 

risk infant)  เด็กที่มปัีญหาระบบประสาท ระบบ

โครงร่างและกลา้มเนื้อ การใชเ้ทคนิคต่างๆ 

ตลอดจนเลอืกใช้อุปกรณ ์เคร่ืองช่วยอยา่ง

เหมาะสม งานกายภาพบ าบัดเด็กในโรงเรียน

การศึกษาพิเศษและชุมชน 

- มปีระสบการณ์ในการให้บริการตรวจประเมิน 

รักษา ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพให้กับเด็กใน

โรงเรียนการศึกษาพิเศษตัง้แตปี่ พ.ศ. 2539 

จนถึงปัจจุบัน 

กระบวนวิชา 070418 (การศึกษาส าหรับเด็กที่มคีวาม

บกพร่องทางรา่งกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ) 

- ความหมาย ประเภท และลักษณะความ

พกิาร 

- สาเหตุหรือปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่ความพิการ 

- การคัดกรอง การวินิจฉัย และการประเมิน

ความสามารถขั้นพื้นฐาน 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

1 อ.กนกวรรณ อังกสิทธ์ิ 

3 5106 00018 563 

- วท.บ. (กจิกรรมบ าบัด),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2537 

22 - 22 - 

  - ศษ.ม. (การสง่เสริมสุขภาพ), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2540 
    

2 รศ.ดร.กรองกาญจน์ อรุณรัตน์ 

3 5099 00892 623 

- ค.บ. (ภาษาไทย),  

 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2521 

- ค.ม. (เทคโนโลยกีารศึกษา), 

  จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2522 

- ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน), 

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2551 

9 9 9 9 

3 รศ.ดร.กัญญา ก าศิริพิมาน 

3 9199 00002 896 

- ศษ.บ. (บริหารการศึกษา),   

  มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2527 

- M.A. in Education (Administration and   

  Supervision), Technological University  

  of the Philippine, Philippines, 1991 

- Ed.D. (Industrial Education  

  Management), University of the  

  Philippine, Philippines, 1999 

8 2 10 4 

4 รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข 

3 5005 00037 710 

- ศศ.บ. (คณิตศาสตร์),   

  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2528 

- ศศ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา),   

  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2535 

- กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา),     

  มหาวทิยาลัยศรีนครนิ-ทรวโิรฒ, 2545 

6 3 6 6 

5 อ.จันทิมา บุศยารัศมี 

3 6599 00520 342 

- ศษ.บ. (คหกรรม), มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 

2533 

- กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน), 

มหาวทิยาลัยนเรศวร, 2543 

3 - 3 - 

6 รศ.ดร.จารุณ ีมณีกุล 

3 5099 00118 081 

- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ),  

   มหาวทิยาลัยพายัพ, 2528 

 

8 6 8 6 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

- กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ),  

   มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

   ประสานมิตร, 2533 

- Ph.D. (Applied Technology, Training &   

   Development), University of North  

   Texas, U.S.A., 1996 

7 รศ.ดร.ชรินทร์  มั่งคั่ง 

3 3213 00157 200 

- ค.บ. (สังคมศึกษา),  

   วทิยาลัยครูบุรีรัมย์, 2533 

13 12 15 10 

 - ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา),  

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2540 

    

  - ศษ .ด.  (หลักสูตรและการสอน), 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549 

    

8 รศ.ดร.ชูชพี พุทธประเสริฐ 

3 5707 00057 501 

- กศ.บ. (ภาษาไทย-ชวีวทิยา),  

   มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ บางแสน,  

   2519 

- ค.ม. (อุดมศึกษา),  

   จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2523 

- กศ.ด. (การบริหารการศึกษา),  

   มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ  

   ประสานมิตร, 2532 

6 4 6 6 

9 อ.เชษฐภูมิ วรรณไพศาล 

3 5101 00274 838 

 

- ศษ.บ. (สังคมศึกษา),  

  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2547 

- ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

   และการเมอืงการปกครองเปรียบเทียบ),  

   มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, 2553 

- ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมอืง), 

   จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2552 

- ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2553 

17 9 23 9 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

10 อ.ตอ่พงศ ์ วรรณวาที 

3 5099 00135 903 

- ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2522 

- M.A. in Ed. (TESL), University of 

Kansas, USA, 1987 

11 2 14 2 

11 รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง 

3 1004 00405 958 

- ค.บ. (ภาษาอังกฤษ),  

  จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2532 

- M.Ed. (Technology for Education),  

   The University of Illinois at Urbana– 

   Champaign, 1992 

- Ph.D. (Computer Education),                    

   The University of Illinois at Urbana– 

   Champaign, 1995 

1.30 4.51 3 3 

12 รศ.ดร.นงเยาว ์เนาวรัตน์ 

3 8001 01937 021 

- ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์), 

   มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์, 2520  

- สม.ม. (สังคมวทิยาและมานุษยวิทยา),  

   มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์, 2531 

- M.A. (Women Studies),  

   York University, UK., 2001  

- Ph.D. (Development Stidies) 

   University of Leeds, UK, 2004 

 

 

8 14 10 14 

13 รศ.ดร.นิธิดา อดภิัทรนันท์ 

3 1017 00239 400 

- ศศ .บ.  )การสอนภาษาอังกฤษ(  

  มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ ปทุมวัน,   

  2521 

11 9 14 9 

  - M.A. (Applied Linguistics) 

  Indiana University Bloomington, USA, 

  2530 

    

  - Ph.D. (Language Education) 

  Indiana University Bloomington, USA, 

  2535 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

14 อ.ดร.น้ าผึ้ง  อนิทะเนตร 

3 5507 00551 263 

- ศษ บ.  (คณิตศาสตร์),   

  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2541 

6 7 6 3 

  - ศษ .ม.  (คณิตศาสตร์ศึกษา),   

  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2546 

    

  - กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา),  

  มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ, 2554 

    

15 ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์  แปูนแก้ว 

3 5099 01503 035 

- ศษ .บ.  (วทิยาศาสตร์),   

  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2528 

9 5 10 10 

  - ค .ม.  (การศึกษาวิทยาศาสตร์),  

 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2535 

    

  - ศษ .ด.  (หลักสูตรและการสอน),   

  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545 

    

16 ผศ.พรปริญญา  สุขวัฒนา 

3 1006 00323 165 

- วท .บ.  (ศกึษาศาสตร์เกษตร),   

  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2521 

10 - 10 4 

  - วท .ม.  (เกษตรศาสตร์),   

  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2525 

    

17 อ.พัชน ีจันทร์ศิริ 

3 5106 00627 501 

- ศษ.บ. (สังคมศึกษา), 

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2532. 

- ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา), 

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2548 

3 - 9 - 

18 รศ.ดร.เพ็ชรี  รูปะวิเชตร์ 

3 5799 00112 547 

- ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ- 

  บริหารธุรกิจ), มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่,  

  2530 

9 2 12 - 

  - ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบ),  

  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2539 

    

  - Ed.D (Business Education), Queensland   

  University of Technology, Australia,  

  2001 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

19 อ.ดร.ยงยุทธ  ยะบุญธง 
3 5101 00821 944 

- ค.บ. (วิทยาศาสตร์),  

   วทิยาลัยครูล าปาง, 2528 

- ศษ.ม. (เทคโนโลยทีางการศกึษา),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2536 

- ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา),  

   มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, 2548 

- กศ.ด. (การบริหารการศึกษา),  

   มหาวทิยาลัยนเรศวร, 2552  

9 3 9 12 

20 ผศ.ดร.รัชชุกาญจน์ ทองถาวร 
3 1002 03141 851 

- กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ),  

  มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ, 2530 

18 4.5 15 3 

  - M.S. (Early Childhood Education), 

  Bloomsburg University, USA, 1989 

    

  - D.Ed. (Curriculum&Instruction   

  Concentration on Early Childhood  

  Education), Indiana University of  

  Pennsylvania, USA, 2003 

    

21 รศ.ดร.รัชนกีร  ทองสุขดี 
3 6599 00293 737 

- คบ. (การสอนสังคมศึกษา),  

  วทิยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก,  

  2527 

- MAT (Special Education-Gifted  

 education), Oklahoma City University,  

 OK, USA, 1986 

- Ph.D. (Higher Education), Southern  

  Illinois University at Carbondale, IL,  

 USA, 1994 

- Post Doctorate in Autism, Southern  

  Illinois University at Carbondale, IL,  

  USA, 2005 

14 6 18 6 

22 ผศ.ดร.ฤตนิันท์  สมุทร์ทัย 
3 5019 00693 135 

- ศษ.บ. (ประถมศึกษา),  

 มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2527 

 

6 6 6 6 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

  - ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา), 

  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2528 

    

  - ค.ด. (อุดมศกึษา),  

  จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2550 

    

23 อ.วราภรณ์ สิทธิวงศ์ 

3 5099 00686 551 

- ศษ.บ. (บริหารธุรกิจ),     

  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2530 

- ศษ.ม. (การอาชีวศกึษา),   

  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2542 

4 2 10 - 

24 รศ.ดร.วรีะพงษ์ แสง-ชูโต 

3 1016 00297 661 

- ศศ.บ. (วิทยาศาสตร์ท่ัวไป), 

   มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ, 2523 

- ศศ.ม.(การสอนวทิยาศาสตร์), 

   มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532 

- กศ.ด.(วทิยาศาสตร์ศึกษา-เคมี), 

   มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ, 2544 

9 5 10 - 

25 รศ.ดร.ศิวรักษ ์ศิวารมย์ 

3 1009 03225 208 

- อ .บ.  (ประวัตศิาสตร์),  

 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2521 

11 6 6 - 

  - อ .ม.  (ประวัตศิาสตร์),  

  จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2527 

    

  - Ph.D. (Philosophy), Budapest University,   

  Hungary, 1990 

    

26 รศ.สมโชต ิอ๋องสกุล 

3 5001 00413 561 

- กศ.บ.(ประวัตศิาสตร์),  

   มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ, 2518. 

- กศ.ม.(ประวัตศิาสตร์), 

   มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ, 2522. 

8 12 10 10 

27 รศ.สร้อยสุดา วทิยากร 

3 5001 00413 234 

- ว.ทบ. (พยาบาล),  

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2516 

-  Advanced Certificate in Occupational 

   Therapy, Duren School, Deutschland.  

   1981 

- - 6 - 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

28 

 

รศ.สายนที  ปรารถนาผล 

3 5799 00190 195 

- วท.บ. (กายภาพบ าบัด),   

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2534 

- วท.ม. (สรีรวทิยา), มหาวทิยาลัยมหดิล,  

2539 

21.5 1.95 21 2 

29 ผศ.สุนทรี  คนเท่ียง 

3 5012 00583 957 

- ศษ .บ.  (ภาษาอังกฤษ),   

  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2528 

- 6 3 7 

  - ศษ .ม.  (หลักสูตรและการสอน),  

  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2535 

    

30 อ.ดร.สุนีย์  เงินยวง 

3 6205 00685 281 

- ศษ.บ.(คณิตศาสตร์),  

  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2540 

- ศษ.ม.(คณิตศาสตร์ศึกษา),   

  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2546 

- กศ.ด.(การทดสอบและวัดผลการศึกษา),   

  มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ, 2554 

7 3 6 6 

31 อ.สุมาล ี คุ้มชัยสกุล 

3 1021 01993 027 

- อบ. (ภาษาอังกฤษ),  

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2528 

- MS.Ed. (Early Childhood Education), 

  Western Illinois University, USA, 1989 

18 2.5 15 - 

32 อ.สุรางคนา  เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ 

3 1104 01081 838 

- ค .บ.  (ภาษาไทย),  

 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2539 

9 4 12 3 

  - ค.ม. (การสอนภาษาไทย),  

 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2543 

    

33 ผศ.เสาวนติย์  เจรญิชัย 

3 3498 00020 022 

- ศศ.บ. (การสอนธุรกิจ),   

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2518 

9 4 13 - 

  - ศษ .ม.  (หลักสูตรและการสอน),   

  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2529 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ   
 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒ ิ

1 ผศ.ดร.อ าภา  ด่านภักดี 

3 5014 00099 013 

- Post Doctorate Special Education 

 

2 ผศ.วินัย โสมด ี

3 1006 02816 185 

 

- กศบ. (ศลิปศึกษา) วิทยาลยัวิชาการศึกษา ประสานมิตร 

- กศม. (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวโิรฒ  

   ประสานมติร 

3 อาจารยไ์พบูลย์ อุบันโน 

3 5099 00732 197 

- ศศ.บ. (วิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

- คม. (ประถมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4 ผศ.โสภณ  อรุณรัตน ์

3 5099 00119 967 

- คบ. (พลศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2514 

-  MA. Banjab University, India, 1981  

5 นางสาวรุง่ทิวา  ไชยชมภู 

3 5701 00541 607 

- ศษ.บ. (สงัคมศึกษา) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

- ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

   (มีความเช่ียวชาญพิเศษการจัดสภาพแวดลอ้มทาง 

   กายภาพ) 

6 นางสาวจันจิรา กา๋ตุย้ 

3 5013 00805 331 

 

- คบ. (การศึกษาพิเศษ)  

   (มีความเช่ียวชาญพิเศษในการล่ามภาษามอื) 

- ศษ.ม. (การศึกษาพิเศษ), มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2554     

7 นายวีระยุทธ สภุารส 

3 5015 00070 467 

- คบ. (การศึกษาพิเศษ) 

   (มีความเช่ียวชาญพิเศษในการล่ามภาษามอื) 

8 นางอาทิตยา บุญมาก 

5 5104 00009 877 

 

- บธ.บ. บรหิารธุรกจิ (การจดัการทั่วไป)  

   มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

   (มีความเช่ียวชาญพิเศษในการอ่านและจัดท าเอกสาร 

   เบรลล)์ 

9 นางสาววันเพ็ญ สุทธิค า 

3 5005 00359 016 

 

- บธ.บ. บรหิารธุรกจิ (การจดัการ) 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

   วิทยาเขตภาคพายัพ 

   (มีความเช่ียวชาญพิเศษในการจัดท าเอกสารเบรล์ล) 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกบัประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

ความคาดหวังในผลการเรียนรูป้ระสบการณภ์าคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

 4.1.1 ตระหนักในคุณคา่และคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู เสียสละ ซื่อสัตยส์ุจรติ 

มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพครู 

 4.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบยีบและ

ข้อบังคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 

 4.1.3 มีภาวะความเปน็ผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขข้อขัดแย้งและ

ล าดับความส าคัญ 

 4.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเหน็ของผู้อืน่ รวมทั้งเคารพในคุณคา่และศักดิ์ศรขีองความเป็นมนษุย ์

 4.1.5 สามารถบูรณาการความรู้วชิาเอก ความรู้เก่ียวกับการศึกษา และวิชาชีพครู  

 4.1.6 คดิวิเคราะห์ สงัเคราะห ์ประเมินคา่ รวมทั้งคดิอยา่งมวีิจารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 

 4.1.7 สามารถสืบคน้ข้อเท็จจรงิ รวบรวม ศึกษา วิเคราะหแ์ละประเมินขอ้มลูสารสนเทศและ

แนวคิดจากแหลง่ข้อมลูที่หลากหลาย และสรุปเพื่องานสอนและงานครู วินิจฉัยผู้เรียน วิจยัพัฒนาผู้เรยีน  

รวมทั้งใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

 4.1.8 สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทักษะกับการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการจัดการเรยีนรูไ้ดอ้ย่าง

เหมาะสม รวมทั้งมีความเป็นผู้น าทางปญัญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรูอ้ย่างสรา้งสรรคแ์ละมี

วิสัยทัศน ์

 4.1.9 มีมนุษยสัมพนัธ์ทีด่ี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งมีความไวในการรับความรูส้ึกของผู้เรยีนด้วยความเข้าใจและความรูส้ึกเชิงบวก 

มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม 

 4.1.10 สามารถใช้ความรู้ในศาสตรม์าชีน้ าสังคมในประเดน็ที่เหมาะสม และเป็นผู้รเิร่ิมแสดง

ประเด็นในการแก้ไขสถานการณท์ั้งส่วนตัวและส่วนรวม พรอ้มทั้งแสดงจดุยืนอยา่งพอเหมาะทัง้ของตนเอง

และของกลุ่ม รวมทั้งมีความเอาใจใส่ มีส่วนช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญญาต่อความสัมพันธ์ในกลุ่ม 

และระหวา่งกลุม่ผู้เรยีนอย่างสรา้งสรรค์ 

 4.1.11 มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยา่งตอ่เนื่อง รวมทั้ง

มีความสมัพันธ์ทีด่ีกับผู้เรยีนเป็นผู้น าและผู้ตามที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทัง้ด้านเศรษฐกจิ สังคม 

และสิง่แวดลอ้ม 

 4.1.12 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันตอ่การท างานที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศ

และเทคโนโลยสีื่อสารอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีความไวในการวเิคราะห์และเข้าใจข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับ

จากผูเ้รียนอยา่งรวดเร็วทัง้ที่เป็นตัวเลขเชิงสถติิหรอืคณิตศาสตร ์ ภาษาพูดหรอืภาษาเขยีน 

 4.1.13 สามารถแกไ้ขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร ์หรอืน าสถติิมาประยุกตใ์ช้ในการ

แกป้ัญหาที่เกี่ยวข้องอยา่งสรา้งสรรค์  รวมทั้งสามารถใช้ดลุยพินิจทีด่ีในการประมวลผล  แปลความหมาย

และเลือกใช้ขอ้มูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับวชิาที่สอนและงานครูที่รับผิดชอบ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไดด้ี 
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 4.1.14 สามารถสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพทั้งปากเปลา่และการเขยีน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ

น าเสนออย่างเหมาะสม  โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้เรียน 

 4.1.15 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรยีนรูท้ี่มีรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ 

(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสรา้งสรรค์ 

 4.1.16 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรยีนรูส้ าหรับผู้เรยีนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรยีนที่มีความสามารถ

พิเศษ ผู้เรยีนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรยีนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

 4.1.17 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรยีนรูใ้นวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ 

4.2 ช่วงเวลา  

4.2.1  การฝึกทักษะวิชาชีพครูกอ่นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2  

ของช้ันปีการศึกษาที่ 4 

4.2.2  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกวา่ 1 ปีการศึกษา ของช้ันปีที่ 5  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

4.3.1 กระบวนวิชา 100498 การเตรียมการปฏิบัติงานวิชาชีพครู จัดให้ฝึกปฏิบัติการในสถานศึกษา 

3 ช่ัวโมง/สัปดาห ์ช้ันปีที่ 3 หรอืชั้นปีที่ 4 

4.3.2 กระบวนวิชา 100598 และกระบวนวิชา 100599 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 และ 2

กระบวนวิชาละ 1 ภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีการศึกษา โดยจัดให้ฝึกปฏิบัติการสอน 

ในสถานศึกษา ไมน่้อยกวา่ 12 ช่ัวโมง ต่อสัปดาห ์ 

4.4 กระบวนการปฏิบัติงานวชิาชีพครู  

 4.4.1 การคัดเลือกสถานศึกษาที่เปน็หน่วยปฏิบัตงิานวิชาชีพครูที่มีคุณภาพและได้รับการรับรอง

จากคุรุสภา 

 4.4.2 การจัดนักศึกษาเข้าปฏิบตัิงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาโดยกระบวนการมีส่วนรว่ม คอื ฝุาย

ปฏิบัติงานวิชาชีพครู ตัวนักศกึษา อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาเอกและฝุายปฏิบัตงิานวิชาชีพครู นักศึกษา

วิชาชีพครู อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาเอก และฝาุยปฏิบัตงิานวิชาชีพคร ู

 4.4.3 การเตรยีมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานวิชาชีพ 

  (1) เตรียมความพร้อมของผู้เรยีนด้วยการปฐมนิเทศ และจดักจิกรรมเสรมิหลักสตูร 

  (2)  เตรียมความพร้อมของบุคลากรและอาจารย์นิเทศก์ 

  (3) เตรียมความพร้อมหน่วยปฏิบตัิงานวิชาชีพครู ด้วยการเชิญครูพี่เลี้ยง หรอืบุคลากร

ฝุายปฏิบตัิงานวิชาชีพครูประชุมสัมมนา 

 4.4.4 การปฏิบัติงานวิชาชีพคร ู

  (1) การรายงานตัวตอ่หน่วยปฏิบตัิงานวิชาชีพคร ู

  (2)  การแต่งตั้งครูพี่เลีย้งเพื่อดูแล ให้ค าแนะน า ซึ่งมีคุณสมบตัติามเกณฑค์ุรุสภา 

  (3) ด าเนินการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูให้ครบ 360 ช่ัวโมง/ภาคเรียน โดยมีชั่วโมง

ปฏิบัติการสอนไม่น้อยกวา่ 9 คาบ/สัปดาห ์
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  (4) นิเทศติดตามจากฝาุยปฏิบัตงิานวิชาชีพครูเป็นระยะ 

  (5) การสัมมนาระหวา่งปฏิบตัิงานวิชาชีพครู 

  (6) การประเมินผล 

  (7)  การยกย่องเชิดชูเกียรตนิักศึกษา ครูพี่เลีย้ง และฝุายปฏิบัตงิานวิชาชีพคร ู

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

 ข้อก าหนดในการท าวิจัยในช้ันเรียน ก าหนดให้นักศึกษาท าวจิัยในช้ันเรยีน 1 คน ต่อ 1 เรื่อง 

ตามศาสตรข์องแตล่ะสาขา ในช่วงเวลาของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยมีคณาจารย์ที่ปรึกษา/

อาจารยน์ิเทศก์ เป็นผูใ้ห้ค าแนะน า ควบคุม และประเมนิผลการท าวิจัย โดยก าหนดใหม้กีารน าเสนอ

ผลงานวิจัยและการสง่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณต์ามประกาศของคณะศึกษาศาสตร์ 

5.1  ค าอธบิายโดยย่อ  

การบูรณาการความรู้เร่ืองการวิจัย กระบวนการวิจัย และองคค์วามรู้วชิาเอก เพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอนและพัฒนาผู้เรยีนในแต่ละระดับการศึกษา และระดับความสามารถที่แตกต่างกัน โดยท าวิจยั

ในลักษณะของวิจยัในช้ันเรยีน 

5.2 ผลการเรียนรู้  

 5.2.1 มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี รูปแบบและเทคนิคการวิจัยทางการศึกษา  

 5.2.2 มีจรรยาบรรณในการท าวิจัย 

 5.2.3 สามารถวางแผนการจดัท าโครงการวิจัยในช้ันเรยีนเพื่อพัฒนาผู้เรยีนและการจดัการเรียนรู้

ตามศาสตรข์องแตล่ะสาขาวิชาเอก 

 5.2.4 สามารถปฏิบตัิการวจิัยตามแผนการวิจยัที่ได้วางไว ้

 5.2.5 สามารถเขียนน าเสนอผลการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัยในช้ันเรยีน 

5.3 ช่วงเวลา  

ท าควบคู่กับกระบวนวิชา 100599 ภาคการศึกษาที่ 2 ของการการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

5.4 จ านวนหน่วยกิต  

 การท าวิจัยในช้ันเรยีนจะเปน็ส่วนหนึ่งของปฏิบัติการสอนและการประเมินผลการปฏิบตักิารสอน

ของภาคเรยีนที ่2  

5.5 การเตรยีมการ  

แบ่งนักศึกษาตามจ านวนอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาเลือกหัวข้อตามปัญหา

และความสนใจ มีการประชุมชีแ้จงให้ความรู ้ก าหนดวันน าเสนอโครงรา่ง วนัให้ค าปรกึษา และวันน าเสนอ

ผลงาน จดัท ารูปเล่มรายงานวิจัยทุกคน และรวบรวมไว้ที่แต่ละสาขาวิชา 

5.6 กระบวนการประเมนิผล  

ประเมินผลตามขอ้ก าหนดของฝุายปฏิบัติงานวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร ์ควบคู่กับกระบวน

วิชา 100599 การปฏิบัตงิานวชิาชีพครู 2 
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หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรือกจิกรรมนักศกึษา 

1.1 ด้านบุคลิกภาพ - มีการเน้นย้ าเรื่องการแตง่กายที่ถูกต้องตามระเบยีบ

มหาวิทยาลยั 

- ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับความเป็นครูทั้งด้านการสื่อสาร 

และปฏสิัมพันธ์กับผูอ้ื่นในสังคม 

1.2  ด้านภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ 

ความมีวนิยัในตนเองและความสามารถ

ในการวิเคราะห์ การเข้าถงึและการ

แกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

 

 

 

 

 

- ในแต่ละกระบวนวิชาจะมีการก าหนดงานให้ท าเป็นกลุ่ม 

โดยให้ทุกคนมสี่วนร่วมในการท างานและการน าเสนองาน 

มีการสลับบทบาทกันของสมาชิกในกลุ่ม เพื่อสรา้งภาวะ

ผู้น าและการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 

- ก าหนดกจิกรรมใหน้ักศึกษาหมุนเวียนกนัเป็นผู้

ประสานงาน ผู้ด าเนินกจิกรรม ผู้หาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

งานที่ได้รับมอบหมายเป็นการส่งเสริมความรับผดิชอบ

ของนักศึกษา 

- มีการก าหนดกฎ กติกาภายในห้องเรยีน เช่น การเข้าเรยีน 

ตรงต่อเวลา การเข้าเรยีนสม่ าเสมอ การมสี่วนร่วมใน 

ช้ันเรยีน ความมีน้ าใจและมีความกล้าในการซักถามและ

แสดงความคิดเห็น 

- มีความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห ์และการ

วิจัยโดยคดิแยกแยะในประเดน็ต่างๆ น ามาสรุปเป็น

หลักการและรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

- ส่งเสรมิให้เป็นผู้ช่างสงัเกต รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และ

เข้าถงึปัญหาซึ่งจะสามารถท าให้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ได้อย่างเหมาะสม 

1.3  ดา้นจรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ - มีการสอดแทรกถึงผลกระทบสืบเนื่องจากการพัฒนาทาง

วิชาการที่มีต่อการปฏิบตัิงานอย่างมืออาชีพ  

(ตามพระราชบัญญตัิวชิาชีพครู) ในสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

- ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้มีจริยธรรมและด ารงอยู่ใน

จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเหมาะสม 

- สามารถปฏิบัติตนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2548 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

           การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ ได้พัฒนาผลการ

เรียนรู้ในแต่ละด้านโดยบูรณาการมาตรฐานผลการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผลการเรียนรู้

ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์  (หลักสูตรห้าปี) วิชาเอก

การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ ดังต่อไปนี้  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 

               1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มุ่งเน้นที่การมีคุณธรรมค้ าจุนโลก:  

พรหมวิหาร ๔ (ธรรมประจ าใจอันประเสรฐิ) สังคหวัตถ ุ๔ (ธรรมยึดเหนี่ยวใจบุคคลและประสานหมู่ชน) 

ธรรมคุ้มครองโลก: หิร ิโอตตปัปะ คุณธรรมจริยธรรมเสรมิสรา้งการพัฒนาทีย่ั่งยืน เช่น จรยิธรรมของ

เวลา สิทธิและความรับผดิชอบของมนุษย์ ความเป็นธรรมระหว่างคนรุน่ปัจจุบันกับคนรุน่หลัง ความใจ

กวา้ง และความอดทน รวมทัง้คุณธรรมจริยธรรมของพลเมืองที่มหีัวใจประชาธิปไตย และมีจติส านึกต่อ

สังคม โดยแสดงออกในพฤตกิรรมดังต่อไปนี้ 

1) ตระหนักในคุณคา่และคุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซือ่สัตย์สุจริต  

มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

  2) มีวนิัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม เคารพกฎระเบยีบและ

ข้อบังคับต่างๆ ขององคก์รและสังคม 

  3) มีภาวะความเปน็ผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทมีและสามารถแกไ้ขข้อขดัแย้ง

และล าดับความส าคัญ 

  4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อืน่ รวมทั้งเคารพในคุณคา่และศักดิศ์รีของ

ความเป็นมนุษย ์

  5) มีคุณธรรมจรยิธรรมในการด าเนินชีวติบนพืน้ฐานปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

     1.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

                    จัดการเรียนการสอนโดยเน้นความส าคัญในการพัฒนาพฤติกรรมการแสดงออกของ

นักศึกษาด้วยเทคนิค วธิีการ ดังนี ้ 

  1) การสอดแทรกในการจดัการเรยีนการสอนทุกระบวนวิชา 

  2) การเป็นแบบอย่างที่ดีของคณาจารย ์

3) การจัดกจิกรรมเพื่อการเสรมิสรา้งคุณลักษณะที่พงึประสงคท์ั้งในและนอกหลักสูตร 

 1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม  

1) การประเมินพฤติกรรมการเรยีน การท างาน การทดสอบ การไม่คัดลอกผลงาน 

ของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนเอง และไม่ทุจริตในการสอบ 

2) การประเมินการเขา้รว่มและมีส่วนร่วมในกจิกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรที่ได้ 

มีการจัดขึน้ 

3) การประเมินตนเอง การประเมินโดยกลุ่มเพื่อน และอาจารย์  
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2. ความรู้ 
               2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู ้ 

       1) มีความรู้และความเขา้ใจเกีย่วกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ ในสาระด้านต่างๆ

ดังตอ่ไปนี ้

    1.1) ด้านสิง่แวดล้อม แนวคดิ ระบบ และประเดน็ปัญหาทางนิเวศวิทยา กลยุทธ์ 

การเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

    1.2) ดา้นสงัคม แนวคิด ระบบ และประเด็นปัญหาทางสงัคม กลยุทธ์การเป็นพลเมือง 

ที่มีความรับผิดชอบตอ่พฤติกรรมสังคม 

   1.3) ดา้นเศรษฐกจิ แนวคิด ระบบ และประเดน็ปัญหาทางเศรษฐกจิ กลยุทธ์การเป็น 

พลเมืองทีม่ีความรับผดิชอบตอ่เศรษฐกจิ 

   1.4) ด้านวิธีการเชิงระบบ การพึ่งพาซึ่งกันและกันของมนษุย์ เศรษฐกิจที่ด ีสงัคมที่ด ี 

สิ่งแวดล้อมทีด่ี วธิีการเชิงระบบ และเชิงองคร์วมในการประเมินประเดน็ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการวเิคราะห์ผลที่เกดิขึน้กับตนเองและชุมชน และผลของวิถีชีวติส่วนบุคคลที่มีต่อ

ประเด็นปัญหา 

2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เคร่ืองมือเหมาะสม 

กับการแก้ไขปัญหา 

3) สามารถตดิตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรูใ้นแนวกว้างของสาขาวิชา 

ที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเหน็การเปลีย่นแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ๆ  

4) สามารถบูรณาการความรูท้ี่ศึกษาในศาสตร์ของตนกับความรูใ้นศาสตรอ์ื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

5) เข้าใจและเหน็คุณคา่ของตนเองและผู้อื่น สงัคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

              2.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรูด้้านความรู้  

         จดัการเรียนการสอนโดยเนน้ความส าคัญกับการมีสว่นร่วมของนักศึกษา และการใช้

กระบวนการคิดทั้งการวิเคราะห์ การสังเคราะห ์และการประมาณค่า เพือ่การแก้ปัญหาและพัฒนาการ

เรียนรู ้รวมทั้งมีการใช้สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยสีารสนเทศในการเสรมิสรา้งความรู้ ส าหรับ

กจิกรรมการเรียนการสอนจัดในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 

1) การบรรยายแบบมีส่วนรว่ม 

2) การซักถาม อภิปราย 

3) การศึกษาคน้คว้าและน าเสนอ 

               ฯลฯ         

              2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

         ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 

              1.  การทดสอบย่อย 

         2.  การทดสอบกลางภาคเรยีนและปลายภาคเรยีน 
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         3.  การประเมินผลงาน 

         4.  การประเมินการน าเสนอและรายงาน 

  3.  ทักษะทางปญัญา 

               3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   1) คดิอย่างมีวิจารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 

   2) สามารถสืบคน้ รวบรวม ศกึษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไข

ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

   3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 

   4) มีทักษะการคิดอย่างองคร์วม 

               3.2   กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

             จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหาทั้งระดับ

บุคคลและกลุ่ม รว่มกับใช้กิจกรรมการเรยีนการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ การอภิปรายกลุ่ม การใช้

กรณีศึกษา การจ าลองสถานการณแ์ละบทบาทสมมตุิ การศึกษาคน้คว้า ฯลฯ 

1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

1) การทดสอบวดัความสามารถในการคิดและแกไ้ขปัญหาโดยใช้กรณศีึกษา และ 

การจ าลองสถานการณ์ 

2) การประเมนิผลงานที่เกดิจากการใชก้ระบวนการแก้ไขปัญหา การศึกษาคน้คว้า 

อย่างเป็นระบบ การวเิคราะหว์ิจารณ ์เช่น รายงาน การศึกษาอิสระ  

4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

   1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษา 

อังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตรม์าชีน้ าสงัคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้รเิร่ิมแสดง 

ประเด็นในการแก้ไขสถานการณท์ั้งส่วนตัวและส่วนรวม พรอ้มทั้งแสดงจดุยืนอยา่งพอเหมาะทัง้ของตนเอง

และของกลุ่ม 

3) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนือ่ง 

4) มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสงัคมไทยและสังคมโลก 

      4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

1) การศึกษาคน้คว้าและน าเสนอ 

 2) กระบวนการกลุม่ 

 3) การจ าลองสถานการณแ์ละบทบาทสมมุต ิ
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    4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 1) การประเมินพฤติกรรมการท างาน 

 2) การประเมนิการน าเสนอและรายงาน 

    5.  ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

             5.1 ผลการเรียนรูด้้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มทีักษะในการใช้เคร่ืองมอืที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันตอ่การท างานที่เกีย่วกับการใช้ 

สารสนเทศและเทคโนโลยีสือ่สารอยา่งเหมาะสม 

 2)  สามารถแกไ้ขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร ์หรือน าสถติมิาประยุกต์ใช้

ในการแก้ไขปัญหาที่เกีย่วข้องอย่างสรา้งสรรค์ 

  3)  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขยีน เลอืกใช้รูปแบบ 

ของสือ่การน าเสนออยา่งเหมาะสม 

5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์ตัวเลข  

การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

    1)   การมอบหมายงานใหศ้กึษาคน้คว้า น าเสนอ และจัดท ารายงานรูปเลม่ 

2) การลงมือปฏิบัต ิ

 5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1)   การประเมินผลงาน 

 2)  การประเมินการน าเสนอและรายงาน 

 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรูด้้านคุณธรรม จรยิธรรม 

เนื่องจากสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ เป็นสาขาหนึ่งในการผลิต  

บณัฑิตครู ซึ่งมกีรอบมาตรฐานวิชาชีพครูวา่ด้วยเรื่องคุณธรรม จรยิธรรม อีกทั้งครูต้องมีการพัฒนาตนเอง

ในเรื่องการท าวิจัย รวมทั้งท างานร่วมกับโรงเรียนและชุมชน โดยการท างานต้องปราศจากอคติ และ

ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรม จรยิธรรม การเสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริต การถอืประโยชน์ส่วนรวมและ

ปฏิบัติงานรว่มกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยอยู่บนพืน้ฐานของความพอเพยีง ทั้งนีค้ณาจารย์ผู้สอน ในแต่

ละกระบวนวิชาจะสอดแทรกและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ 

1) ตระหนักในคุณคา่และคุณธรรม จรยิธรรม มีความเมตตากรุณาและเห็นใจผู้อื่น อดทน  

ขยัน เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และมีเจตคติทีด่ีตอ่วิชาชพี และมีจรรยาบรรณทางการวิชาการและวิชาชีพ 
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2) มีวินัย ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเคารพกฎระเบยีบและ 

ข้อบังคับต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 

3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผูม้คีวามสามารถท างานเป็นทมีได้ สามารถประสานงาน 

ประสานงานกับผูอ้ื่น รับฟงัความคิดเห็นและใส่ใจชว่ยเหลอืทุกฝุายตลอดจนสามารถแกไ้ขข้อขัดแย้ง 

และล าดับความส าคัญของงานได้ 

4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อืน่ รวมทัง้เคารพให้คุณค่า และศักดิ์ศรคีวาม 

เป็นมนุษย์ของทุกคน มีสมัพันธภาพทีด่ีกับผู้ปกครองและชุมชน 

1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรูด้้านคุณธรรม จรยิธรรม 

1) คณะศึกษาศาสรเ์ปดิกระบวนวิชาที่นักศึกษาครูทุกคนต้องเรยีนเก่ียวกับวิชาชีพครู 

โดยตรง อาจารย์ผูส้อนจะเนน้ถงึจรรยาบรรณวิชาชีพ อาทิ จรรยาบรรณของวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อ

ตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพและจรรยาบรรณต่อผู้รับบรกิาร ซึ่งกรอบจรรยาบรรณทั้งหมดล้วนเก่ียวกับ

คุณธรรมจริยธรรมได้ทัง้สิน้ นอกจากนี้ในการสอนของสาขาวิชาจะสอดแทรกประเด็นทางคุณธรรม

จรยิธรรมไว้ด้วย โดยเฉพาะในกระบวนวิชาที่เกี่ยวกับการท างานรว่มกับเด็กปฐมวยัและเด็กพเิศษ 

ซึ่งก าหนดใหน้ักศึกษาออกไปท างานรว่มกับเด็ก ๆ ดงักล่าวในโรงเรียนและสถานศึกษา จงึต้องเน้นย้ าให้

นักศึกษาตระหนักในคุณคา่และคุณธรรม จรยิธรรม ความเสียสละ และความซื่อสัตยส์ุจรติ ตามกรอบ

จรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งต้องฝกึปฏิบัติให้เป็นครูมอือาชีพอีกด้วย 

2) ความมีวนิยั การตรงต่อเวลา และมีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม ทางสาขาวิชา 

จะปลูกฝังนักศึกษาเก่ียวกับการตรงต่อเวลาในการเขา้ช้ันเรยีน การส่งงาน และการแต่งกาย ให้เป็นไปตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัย และเหมาะสมกับความเป็นครู ในการท างานรว่มกันเปน็กลุ่มในกจิกรรมการเรียนรู้

และโครงการต่าง ๆ ช่วยปลูกฝังนักศึกษาให้มีความรับผดิชอบต่อตนเอง ตอ่ผู้อื่นและสังคม 

3) ในการสอนของคณาจารยใ์นแต่ละกระบวนวิชามีการมอบหมายให้ท างานกลุ่ม มีการ 

อภิปรายถงึบทบาท การวางแผนในการท างาน ผลดัเปลีย่นกันเป็นผู้น าและผู้ตามโดยมุ่งเปูาที่ความส าเร็จ

ของงาน และบทบาทหนา้ที่การเป็นสมาชิกที่ดีของกลุม่ 

4) ในกระบวนวิชาที่นักศึกษาได้รบัมอบหมายให้น าเสนอผลงานในช้ันเรยีน อาจารยต์้อง 

ก าหนดให้มีการอภิปรายเก่ียวกับเรื่องที่น าเสนอ ใหโ้อกาสนกัศึกษาที่เป็นผู้ฟังน าเสนอความคดิ วิพากษใ์น

ประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งในมมุมองที่เป็นไปในทิศทางเดยีวกัน และต่างมมุมอง เพื่อฝึกการยอมรับฟังความ

คดิเห็นของผูอ้ื่นไม่วา่จะเป็นอาจารย์หรอืเพือ่นนักศึกษา และยอมรับการเปลี่ยนแปลงในทศิทางที่ควรเป็น 

5) ในกรณีที่นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ท างานกลุ่ม และหรือไปสังเกตการณเ์รื่องต่าง ๆ  

ในโรงเรียน นักศึกษาต้องปฏบิัติตนอย่างเหมาะสม มีสติ อกีทัง้การออกแบบสื่อเพื่อน ามาใช้ในการจัด

ประสบการณส์ าหรับเด็กทัง้ 2 กลุม่ อาจารย์จะเน้นใหน้ักศกึษาใช้วัสดุเหลือใช้ วัสดุท้องถิ่น เพื่อสง่เสริม

แนวคิดความพอเพียงในการด ารงชวีิต 

 1.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรยีนรูด้้านคุณธรรม จรยิธรรม 

1) ในการเรียนทุกกระบวนวิชาจะมีคะแนนจติพิสยั เพื่อส่งเสรมิให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความ 

ซื่อสัตย์ สุจรติ เสียสละ มีคุณธรรม จรยิธรรม และปฏิบัตตินเหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
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2) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเขา้ช้ันเรยีน การสง่งานตามก าหนด 

ระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกจิกรรม และ /หรือ  จากการมีวินัยและพรอ้มเพรียงของนักศึกษาในการ

เข้ารว่มกิจกรรมต่าง ๆ ตามหลักก าหนดและกจิกรรมเสรมิหลักสูตร 

3) ประเมินจากพฤติกรรมความรับผดิชอบในหน้าที่ของแตล่ะฝุายที่ได้รับมอบหมายในการ 

ท ากิจกรรมกลุ่ม หรือโครงการในสาขาฯ 

4) ประเมินจากพฤติกรรมการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ในช้ันเรยีนระหวา่งการ 

น าเสนองานของนักศึกษา 

5) ประเมินจากช้ินงาน แบบประเมิน และการสะท้อนคดิในการท างานระหว่างออกไป 

สังเกตการณเ์รื่องตา่ง ๆ ในโรงเรียน และแนวคิดต่าง ๆ ในการประยุกต์ใชว้ัสดุเหลือใช้ และวัสดใุนท้องถิ่น

มาเป็นประโยชน์ในการจัดท าสื่อทั้งในการน าเสนองาน และประกอบการจัดประสบการณจ์ าลองใน

ห้องเรียน 

2. ความรู้ 

2.1 ผลการเรียนรูด้้านความรู้ 

นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษต้องมีความรู้ด้านทฤษฎี หลักการ 

แนวคิดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ พัฒนาการและการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและการรู้

หนังสือ คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์สังคมศึกษา ศิลปะและดนตร ีสุขศึกษาและพลศึกษา การส่งเสริมและ

การจัดบริการแก่เด็กปฐมวัยและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ อีกทั้งความรู้เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา 

กฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ รวมถึงการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนและสังคม ตามมาตรฐานวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษที่ก าหนดไว้ใน มคอ.1 และ

มาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา การเรียนด้านความรู้ในสาขาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ มุ่งเน้นให้

ผู้เรียนเกิดความเข้าใจทั้งในเรื่องทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีตลอดจนการบูรณาการความรู้ทั้งสอง

สาขาวิชาในการปฏิบัติการสอนได้ ผู้เรยีนต้องมีความสามารถดังต่อไปนี้ 

1) สามารถอธิบายเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษาได้อย่างดี 

2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู ้ทักษะและการใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสม 

กับการแก้ไขปัญหา 

3) สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางวิชาการ และมีความรูท้ัง้แนวลึกและกวา้งของ 

สาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อให้เลง็เห็นการเปลี่ยนแปลงและเขา้ใจผลกระทบของนวตักรรมและเทคโนโลยีตา่งๆ 

ที่น ามาใชใ้นวิชาชีพ 

4) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตรอ์ื่นๆที่เกีย่วข้อง 

ไปใช้ไดอ้ย่างกลมกลืนและมีประสิทธิผล 

การประเมินตามกรอบมาตรฐานข้างต้น สามารถประเมินได้จากการอภิปรายในช้ันเรียน 

การน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย การศึกษาดูงานในโรงเรียน การทดลองปฏิบัติการสอนในแต่ละสาระ 

การปฏิบตัิงานภาคสนามเก่ียวกับการท าวิจัย การสอบ การบา้น รายงาน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ใน

หลักสูตร 
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2.2   กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พัฒนาการเรียนรูด้้านความรู้ 

1) การเรียนการสอนของแตล่ะกระบวนวิชาเน้นที่นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 

ในลักษณะ Active Learning โดยนักศึกษาจะน าหลักการ ทฤษฎีที่เรียนรูม้าประยุกต์ใช้โดยการวิเคราะห์

เช่ือมโยงกับในสถานการณจ์รงิในแตล่ะโครงการที่ท าและก าหนดเป็นกรอบคิดเชงิทฤษฎี มีการทดลอง

ปฏิบัติ เก็บขอ้มูลและวิเคราะห์สรุปรวบยอดองคค์วามรูต้ามกรอบคดิที่ก าหนดตลอดจนจัดท ารายงาน

อย่างเป็นระบบ 

2) การเรยีนในแตล่ะกระบวนวิชา มีการสอนโดยการบรรยาย อภิปราย วิเคราะห ์สาธิต 

และโครงงาน นักศึกษาตอ้งจดัท ารายงาน โครงการ รวมทัง้การศึกษานอกสถานที ่นักศกึษาต้องมี

ศักยภาพในการบูรณาการทฤษฎีและทักษะต่าง ๆ เข้ามาใชใ้นโครงการและงานที่ตนเองท า อีกทั้งเปน็ 

ผู้ทีม่ีทักษะในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า สามารถวิเคราะห์และเลือกวธิีการแก้ไขปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 

3) การเรียนการสอนแต่ละกระบวนวิชาอาจารย์จะกระตุน้ใหน้กัศึกษาติดตามความ 

เคลื่อนไหว ข่าวสาร การเปลีย่นแปลง นวตักรรมต่าง ๆ ที่เป็นความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีการพูดคุย 

อภิปรายเก่ียวกับเหตุการณเ์หล่านัน้ สังเกตผลของการเปลีย่นแปลง ทั้งผลกระทบ ด้านบวกและลบ 

สืบเนื่องจากเหตุการณด์ังกลา่ว อีกทั้งเปน็ผู้ที่มีวิจารณญาณของครูมืออาชีพในการเลอืกใชท้ฤษฎีและ

นวัตกรรมทางการเรียนการสอนใหส้อดคล้องกับผู้เรียน 

4) การเรียนแต่ละกระบวนวิชา นักศึกษามีโอกาสเข้าไปศึกษาและทดลองปฏิบัตงิานใน 

สถานการณจ์รงิ โดยบูรณาการความรู้ที่เรยีนมาทัง้ความรูท้ั่วไปและวิชาเฉพาะได้ 

อย่างกลมกลนื และน าไปใช้กับโครงงานของตนได้อยา่งมีประสิทธิผล 

2.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรูด้้านความรู้ 

ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยวิธี 

ต่าง ๆ คอื 

1)   ประเมินการจากลงมือปฏิบัตแิละน าเสนอโครงการที่ท าทั้งกลุ่มและเดี่ยว 

2)   ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาท า 

3)   ประเมินจากช้ินงานที่ได้รับมอบหมายให้ท า 

4)   ประเมินจากการน าเสนองานในช้ันเรยีน 

5)  ประเมินจากการสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา 

โดยเปน็ไปตามเกณฑก์ารวัดและการประเมินผลการเรียนรูข้องคณะฯ และมหาวิทยาลัย 

3.  ทักษะทางปญัญา 

3.1  ผลการเรยีนรูด้้านทักษะทางปัญญา 

นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองเมื่อจบการศึกษา

แล้ว ดังนั้นนักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรมและ

ความรู้ในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ ซึ่งในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนต้อง

เน้นให้นักศึกษาคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินคา่ เข้าใจสาเหตุที่มาของปัญหา วิธีการแก้ปัญหาด้วย 
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ตนเองในลักษณะผูเ้รียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู ้โดยที่นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กับการสอน เพื่อให้เกดิทักษะทางปัญญาดังนี้ 

1) คดิอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ มีความเป็นผู้น าในการปฏิบัติงานอย่างมี 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ 

2) สามารถสืบคน้ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ์สงัเคราะห์ ประเมินคา่และสรุปประเดน็ 

ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตรท์างการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ ตลอดจนประเดน็ปัญหา เพื่อใช้ใน

การแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างสรา้งสรรค ์เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

3) สามารถประยุกต์ใชค้วามรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาการพัฒนาผู้เรยีนได้อย่าง 

เหมาะสม ตลอดจนการท าวิจยัต่อยอดองคค์วามรู้อย่างต่อเนื่อง 

3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรูด้า้นทักษะทางปัญญา 

ในกระบวนการเรียนการสอน ควรมีการมอบหมายงานเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะทาง

ปัญญาด้านตา่งๆ อย่างต่อเนือ่ง ซึ่งทักษะเหลา่นีส้่วนใหญ่ได้รับการฝึกฝนจาก 

1) การทดลองปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เพื่อให้เผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกดิขึน้จรงิ 

และฝึกคิด วางแผน และแกป้ัญหาอย่างเป็นระบบ 

2) จากงานทีไ่ด้รับมอบหมาย นกัศึกษาต้องรวบรวม สืบคน้ขอ้มูล วิเคราะห์และสรุป 

ประเด็นตา่ง ๆ โดยการท ารายงาน การอภิปรายกลุม่ การน าเสนอหน้าชัน้เรียน และการเข้าศึกษาดูงาน 

ในสถานศึกษา 

3) น าความรู้ที่ได้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎ ีและหลักการต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย 

และการศึกษาพิเศษไปจดัประสบการณก์ารเรียนรูแ้กเ่ด็กในโรงเรียน แกป้ัญหา พัฒนาผูเ้รียน และน า

ประเด็นที่เป็นปัญหามาพัฒนาต่อยอดองคค์วามรู้ด้วยการวิจัย เป็นผู้ทีส่มภมูิ และมมีารยาททางวิชาการ 

โดยค านึงถึงธรรมเนียมปฏิบัต ิกฎระเบียบ และขอ้บังคับที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ ์และเป็นผู้ที่มี

ความสามารถในการคัดกรองเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษได ้สามารถท างานรว่มกับผู้ปกครอง บุคลากร

ทางการศึกษา นักวชิาชีพเพื่อการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

3.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรูท้ักษะทางปญัญา 

การประเมินผลเป็นการประเมินผลตามสภาพจรงิ (Authentic Assessment)  ซึ่งเน้นการ

ประเมินกระบวนการท างาน และผลของกระบวนการท างาน โดยใช้เทคนิคการประเมินดงันี ้

1)   ประเมินจากการสงัเกตการปฏิบัติงาน และความถูกตอ้งของการปฏิบัตงิาน 

2)   ประเมินจากระบบการท างาน มีการวางแผน การท างานและการประเมินตามขั้นตอน 

3)   ประเมินจากการสมัภาษณ ์

4)  ประเมินจากการสะท้อนคดิการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง 

5)   ประเมินจากแฟูมสะสมผลงาน และหรือนิทรรศการตามหวัข้อที่ก าหนด 
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4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ผลการเรียนรูด้้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 

นักศึกษาที่จบการศึกษาและออกไปประกอบอาชีพตอ้งมีการปฏิสัมพันธ์กับคนหลายกลุ่ม 

ไม่วา่จะเปน็นักเรยีน ครูผู้ร่วมงาน ผู้บริหาร และผู้ปกครอง ดังนัน้อาจารย์ตอ้งสอดแทรกการปฏิบัติตน 

ตามคุณสมบัติตา่ง ๆ ให้นักศกึษา ดังนี ้

1) มีมนุษย์สัมพนัธ์ทีด่ีสามารถสือ่สารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

และภาษาทางเลือกได้อย่างมปีระสิทธิภาพ มีความไวในการรับรูค้วามรู้สึกของเด็กปฐมวยัและเด็กที่มี

ความบกพร่อง และเอาใจใส่ในการรับฟัง 

2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตรม์าชีน้ าสงัคมในประเด็นที่เหมาะสมและเป็นผู้รเิร่ิมแสดง 

ประเด็นในการแก้ไขสถานการณท์ั้งส่วนตัวและส่วนรวม พรอ้มแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเอง

และของกลุ่ม รวมทั้งการพัฒนาความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลอยา่งมีความรับผิดชอบ 

3) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยา่งตอ่เนื่อง 

4.2    กลยุทธ์การสอนที่ใชใ้นการพัฒนาการเรียนรูด้้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

1)   มีการมอบหมายงานให้ท าเป็นกลุ่มเพื่อใหม้ีการประสานงานและปฏิสัมพนัธ์กับผู้อืน่  

โดยการสื่อสารทัง้การพูดและการเขยีน และสามารถปรับตวัในสถานการณแ์ละวัฒนธรรมตามบรบิทของ

สถานทีจ่ะต้องไปปฏิบตัิงาน 

3) มีการมอบหมายให้ท ากรณีศึกษาและหรือวิจยัของเด็กปฐมวัยและเด็กที่มีความ 

ต้องการพิเศษ โดยการสงัเกต สัมภาษณ์ทัง้แบบมีส่วนร่วมและโดยไม่มสี่วนร่วม เพื่อพัฒนาความไว 

ในการรับรู ้ความรู้สึกของผู้เรยีนทั้งกลุม่ ความสมัพันธ์ระหว่าง 2 บุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ  

4) มีการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพซ่ึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษาจรงิ กับนักเรียน  

ผู้ปกครอง เพื่อนนักศึกษา ครูพี่เลีย้ง ผู้บริหารและชุมชน เปน็การได้รับประสบการณใ์นการท างานประสาน

กับผูอ้ื่น การดูแลเอาใจใส่ ตดิตามความกา้วหนา้ของนักเรยีน 

มีจิตส านึกและรับผดิชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5) มีการส่งเสรมิให้ปฏิบัติตนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู โดยมีความรับผิดชอบ 

ในการพัฒนาการเรียนรูข้องตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรยีนรูด้้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 

1) ประเมินจากการปฏิบัตงิานวิชาชีพของนักศึกษา จากการน าเสนองาน แฟมูสะสมงาน 

โดยประเมินจากครูพี่เลี้ยง ผูบ้รหิารสถานศึกษา และอาจารย์นิเทศก์  

                   2)   ประเมินจากพฤติกรรมในการรว่มกิจกรรม ความชัดเจน ครบถว้น ตรงประเด็นของ 

ข้อมูล เทคนิคการน าเสนอ โดยประเมินจากอาจารย์และเพือ่นรว่มชั้นเรยีน 

 

 

 



48 
 

 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  5.1 ผลการเรียนรูด้้านทักษะในการวิเคราะห์เรื่องตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1) มีทักษะในการเลอืกและใช้เครื่องมือทีม่ีอยูใ่นปัจจุบนัที่จ าเป็นต่อการท างานด้าน 

สารสนเทศและเทคโนโลยีสือ่สารที่เกี่ยวข้องไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2) มีความไวในการวิเคราะหส์รุปความคิดรวบยอดข้อมลูข่าวสารจากเด็กปฐมวัยและ 

สามารถแกไ้ขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร ์หรือน าสถติิมาประยุกตใ์ช้ในการแกป้ัญหาที่

เก่ียวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 

3) สามารถสื่อสารอยา่งมีประสทิธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใชรู้ปแบบ 

ของสือ่การน าเสนอขอ้มลูสารสนเทศส าหรับเด็กปฐมวัยและเด็กที่มีความต้องการต้องการพเิศษ 

ได้อย่างเหมาะสม 

5.2   กลยุทธ์การสอนที่ใชใ้นการพัฒนาการเรียนรูด้้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) จัดกจิกรรมการเรียนรูใ้นกระบวนวิชาต่างๆ ใหน้ักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์  

สรุปความคิดรวบยอดจากสถานการณจ์ าลองและกรณีศึกษาเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยและเดก็ 

ที่มีความต้องการพิเศษ ทัง้จากขอ้มูลที่ได้รับเป็นอักษรและข้อมูลทางสถติ ิ

2) จัดใหม้ีการเขยีนรายงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย และน าเสนอหน้าชัน้เรียน 

โดยเลือกเทคโนโลยีทีส่อดคลอ้งกับช้ินงาน เช่น การสาธิตการจ าลองสถานการณ ์และอืน่ๆ 

  5.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรูด้้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  

และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1)   ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฏี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี 

สารสนเทศ หรอืคณิตศาสตรแ์ละสถติิที่เก่ียวขอ้ง 

2)   ประเมินจากความสามารถในการอธิบายและอภิปรายถงึข้อจ ากัดและเหตุผลในการ 

เลือกใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ และกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่น าเสนอตอ่ชั้นเรยีน 

3)  ประเมินจากการน าเสนองานในช้ันเรยีน 

  6. ทักษะการจัดการเรยีนรู ้

  6.1  ผลการเรียนรูด้า้นทักษะการจัดการเรียนรู้ 

   1) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรยีนรู ้ส าหรับเด็กปฐมวยัและเด็กที่มีความต้องการ 

พิเศษในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal)  รูปแบบกึ่งทางการ (Non-Formal) 

และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสรา้งสรรค์ 

2) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรยีนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัยและเด็กที่มีความต้องการ 

พิเศษที่หลากหลายอย่างมีนวตักรรม 

3) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรยีนรูใ้นวิชาเอกปฐมวยัและวิชาเอกการศึกษาพิเศษ 

อย่างบูรณาการ 
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6.2 กลยุทธ์การสอนด้านทักษะการจัดการเรยีนรู้ 

ในทุกกระบวนวิชา อาจารย์เนน้ให้นักศึกษาประยุกต์ทฤษฏสีู่การปฏิบัติในการบูรณาการ

ทฤษฏี เนือ้หา ทักษะการจัดประสบการณท์ี่ได้เรียนน าไปใชใ้นการฝึกปฏิบัติการวชิาชีพ ดงันี ้

1) ให้นักศึกษาออกแบบการจัดการเรยีนรูใ้นรูปแบบต่าง ๆ ทัง้ในรูปแบบทีเ่ป็นทางการ 

กึ่งทางการและไม่เป็นทางการ 

2) ให้นักศึกษาออกแบบการจัดการเรยีนรูใ้ห้เหมาะสมกับพัฒนาการ วยั และบรบิท 

ทางสงัคมวัฒธรรมของผูเ้รียน 

3)  ให้นักศึกษาออกแบบการจัดการเรียนรู ้โดยบูรณาการทั้งในกลุม่สาระที่เกี่ยวข้อง 

และข้ามสาระ 

6.3 กลยุทธ์การประเมนิดา้นทักษะการจัดการเรียนรู ้

การประเมินการปฏิบัตติ้องประเมินตามสภาพจรงิ โดยใช้เทคนิคการประเมินดังนี้ 

 1)  สังเกตและสมัภาษณอ์ยา่งเป็นทางการและไม่เปน็ทางการ 

 2)  ชิน้งานในแฟมูสะสมงาน 

 3)  การน าเสนอชิน้งานในโครงงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)  

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

รหัส

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

001101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 1 

FUNDAMENTAL ENGLISH 1 

 
 

 
 

 
 

 
 

           
 

  
 

    
 

001102 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 2 

FUNDAMENTAL ENGLISH 2 

  
 

             
 

      
 

001201 การอา่นเชงิวเิคราะห์และการเขยีน 

อย่างมปีระสิทธิผล 

CRITICAL READING AND EFFECTIVE WRITING  

  
 

 
 

 
 

           
 

    
 

  
 

050100 การใช้ภาษาไทย   

USAGE OF  THE THAI LANGUAGE 
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รหัส

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

013110 จิตวทิยากับชวีติประจ าวัน  

PSYCHOLOGY AND DAILY LIFE 

   

 

 

 

   

 

    

 

 

 

   

 

 

 

     

 

050104 มนุษยก์ับโลกสมัยใหม ่

 MAN AND THE MODERN WORLD 
           

  


    
      

  

050106 ศลิปะแห่งการเป็นมนุษยท่ี์มีคุณค่า 

STRA SHUSI AMUH  

      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

 

103271 สังคีตวจิักษ์  

MUSIC APPRECIATION 
 

      


  


  


      


  


  


154105 ภูมิสารสนเทศในชวีติประจ าวัน  

GEO-INFORMATION IN DAILY LIFE 
   

  


  


      


  
  

154106 ภัยพบัิตใินโลกสมัยใหม ่ 

DISASTER IN MODERN WORLD 
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รหัส

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

176100 กฎหมายและโลกสมัยใหม ่ 

LAW AND MODERN WORLD  

  

 

  

 

    

 

       

 

    

 

  

702101 การเงินในชีวิตประจ าวัน 

FINANCE FOR DAILY LIFE  

  
 

              
 

    
 

 

751100 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

ECONOMICS FOR EVERYDAY LIFE 


        


    


    


    


    

851103 ชวีติและสังคมผ่านสื่อ  

LIFE AND SOCIETY THROUGH MEDIA 
   

  
   

  


    


        


201100 วทิยาศาสตร์บูรณาการ       

INTEGRATED SCIENCE                       

  
 

     

 
           

 
   

 

201114 วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้มในโลกปัจจุบัน 

ENVIRONMENTAL SCIENCE IN TODAY’S 

WORLD 
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รหัส

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

202100 ชวีวทิยาในชวีติประจ าวัน   

BIOLOGY IN EVERYDAY LIFE 

 
 

 
 

   
 
             

 
   

 

203100 เคมีในชีวิตประจ าวัน 

CHEMISTRY IN EVERYDAY LIFE 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

 
      

 
  

 
 

 
   

 
  

204100 เทคโนโลยสีารสนเทศและชวีติสมัยใหม่   

INFORMATION TECHNOLOGY AND 

MODERN LIFE  

 
 

           
 

 
 

    
 

    

206109  คณิตศาสตร์ในโลกปัจจุบัน  

MATHEMATICS IN TODAY’S WORLD  

  
 

               
 

  
 

  

362211 หลักการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอ้ม  

PRINCIPLES OF CONSERVATION 
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รหัส
กระบวน
วิชา 

กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
462130 ยาในชวีติประจ าวัน  

MEDICATIONS IN EVERYDAY LIFE  
    

 
       

 

        

 

  

953111 ซอฟตแ์วร์ส าหรับชวีติประจ าวัน
SOFTWARE FOR EVERYDAY LIFE 

 

 

 

 

          

 

 

 

   

 

     

057131 การออกก าลังกายและสุขภาพ  
EXERCISE AND HEALTH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

057132 ชวีติมสีุขในค่ายพักแรม  
HAPPY LIFE IN CAMPING 

             

 

  

 

    

 

  

057133 นันทนาการเพื่อคุณภาพชวีติ   
RECREATION FOR QUALITY OF LIFE  

             

 

  

 

    

 

  

099101 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1  
LEARNING THROUGH ACTIVITIES 1 

             

 

  

 

    

 

  

099102 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2  
LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2 

      

 

       

 

       

 

 

099103 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3  

LEARNING THROUGH ACTIVITIES 3 
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(2) หมวดวิชาเฉพาะ 

 

 

รหัส 

กระบวนวิชา 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

ด้านความรู ้

 

 

ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะการ

จัดการเรียนรู ้

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

061401 ศลิปะส าหรับเด็ก 1                 

     

 CHILD ARTS 1                     

062200   ทฤษฎีการศึกษาปฐมวัย                     

 EARLY CHILDHOOD EDUCATION 

THEORIES 

                    

062320   หลักสูตรบูรณาการการศึกษาปฐมวัย                     

 INTEGRATED EARLY CHILDHOOD 

CURRICULUM 

                    

060330   การศึกษาเร่ืองอัตลักษณแ์ละมิติหญงิ 

ชายส าหรับครูปฐมวัย 

                    

 EDUCATION OF IDENTITY AND GENDER 

FOR EARLY CHILDHOOD TEACHERS 

                    

062341    ภาษาและการสื่อสารของเด็กปฐมวัย                     

 LANGUAGE AND OMMUNICATION FOR 

EARLY CHILDHOOD CHILDREN 
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56 
 

 

 

รหัส 

กระบวนวิชา 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

ด้านความรู ้

 

 

ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะการ

จัดการเรียนรู ้

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

062342   คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และ 

เทคโนโลยกีับเด็กปฐมวัย 

                    

 MATHEMATICS, SCIENCES AND 

TECHNOLOGY FOR  EARLY 

CHILDHOOD CHILDREN 

                    

062343   ทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย                  
 

   

 SOCIAL SKILLS OF EARLY CHILDHOOD 

CHILDREN 

                    

062344   การแสดงออกทางรา่งกายและจิต 

วญิญาณของเด็กปฐมวัย 

                    

 EXPRESSIONS OF BODY AND MIND 

OF EARLY CHILDHOOD CHILDREN 

                    

062345   การเล่าเร่ืองและนทิานส าหรับเด็ก 

ปฐมวัย 

                    

 STORYTELLING AND TALES FOR 

EARLY CHILDHOOD CHILDREN 
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รหัส 

กระบวนวิชา 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

ด้านความรู ้

 

 

ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะการ

จัดการเรียนรู ้

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

062346   สุขศกึษาและพลศกึษาส าหรับเด็กปฐมวัย                  
 

   

 HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION 

FOR EARLY CHILDHOOD CHILDREN 

                    

062360   สื่อการเรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัย                  
 

   

 INSTRUCTIONAL MEDIA FOR EARLY 

CHILDHOOD CHILDREN 

                    

062380   การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ 

ในระดับปฐมวัย 

                    

 DEVELOPMENT AND LEARNING 

ASSESSMENT IN EARLY CHILDHOOD 

LEVEL 

                    

062411    การออกแบบการจัดประสบการณ์ 

การเรียนรู้ในระดับปฐมวัยและ 

การศึกษาพิเศษ  

                    

 LEARNING EXPERIENCE DESIGN IN 

EARLY CHILDHOOD LEVEL AND 

SPECIAL EDUCATION 

                    

57 
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รหัส 

กระบวนวิชา 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

ด้านความรู ้

 

 

ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะการ

จัดการเรียนรู ้

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

062452   การท างานของครูปฐมวัยร่วมกบั 

ผู้ปกครองและชุมชน 

     
 

 
 

           
 

   

 COLLABORATIONS AMONG  EARLY 

CHILDHOOD TEACHERS, PARENTS 

AND COMMUNITY 

                    

062460   การวเิคราะห์ของมูลสารสนเทศ 

เกี่ยวกับการบริหารจัดการใน 

สถานศกึษาปฐมวัย 

                 
 

   

 ADMINISTRATIVE INFORMATION DATA 

ANALYSIS IN EARLY CHILDHOOD 

INSTITUTION 

                    

062470    การวจิัยเชงิคุณภาพ 

ในระดับการศกึษาปฐมวัย 

                 
 

   

 QUALITATIVE RESEARCH FOR EARLY 

CHILDHOOD EDUCATION 

 

 

                    

59 

58 
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รหัส 

กระบวนวิชา 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

ด้านความรู ้

 

 

ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะการ

จัดการเรียนรู ้

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

062499    โครงการวจิัยการศึกษาปฐมวัย                  
 

   

 EARLY CHILDHOOD EDUCATION 

RESEARCH PROJECT 

                    

070200    การจัดการศกึษาส าหรับบุคคลพิการ                     

 EDUCATING INDIVIDUALS WITH 

DISABILITIES 

                    

070201    การมสี่วนร่วมรับผิดชอบของผู้ปกครอง 

นักสหวชิาชีพ และชุมชนในการจัด

การศึกษาพิเศษ 

                 
 

   

 COLLABORATION OF PARENTS 

PARAPROFESSIONALS AND 

COMMUNITIES IN SPECIAL 

EDUCATION                 

                    

070301    จิตวทิยาการศึกษาส าหรับเด็กที่มคีวาม

ตอ้งการจ าเป็นพิเศษ     

                 
 

   

 EDUCATIONAL PSYCHOLOGY FOR 

CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS 

                    

59 
 



60 
 

 

 

รหัส 

กระบวนวิชา 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

ด้านความรู ้

 

 

ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะการ

จัดการเรียนรู ้

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

070303   การประเมินความตอ้งการด้าน

การศึกษาของเด็กพิเศษ 

                 
 

   

 ASSESSMENT OF CHILDREN FOR 

SPECIAL EDUCATION NEEDS 

                    

070304   เทคโนโลยสี าหรับการศึกษาพิเศษ                     

 TECHNOLOGY FOR SPECIAL EDUCATION                     

070305   การศึกษาพิเศษภาคปฏบัิติ                     

 SPECIAL EDUCATION FIELD STUDY                     

070308   การจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล                       

 ORGANIZING INDIVIDUALIZED 

EDUCATIONAL PLAN 

                    

070400    ศาสตร์การสอนกับวิชาชพีครูปฐมวัย

และการศกึษาพเิศษ 

                    

 PEDAGOGY AND EARLY CHILDHOOD 

AND SPECIAL EDUCATION TEACHING 

PROFESSION 

                    

60 
 



61 
 

 

 

รหัส 

กระบวนวิชา 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

ด้านความรู ้

 

 

ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะการ

จัดการเรียนรู ้

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

070401   การให้บริการช่วยเหลอืระยะเร่ิมแรกใน

การศึกษาพิเศษ                 

                 
 

   

 EARLY INTERVENTION IN SPECIAL 

EDUCATION 

                    

070402   พัฒนาการทางการออกเสียงและการพูด

ของเด็ก 

                 
 

   

 DEVELOPMENT OF CHILDREN’S 

ARTICULATION AND SPEAKING 

                    

070403   กิจกรรมศิลปะและดนตรีส าหรับเด็กที่มี

ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 

                    

 ARTS AND MUSIC ACTIVITIES FOR 

CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS 

                    

070404   กิจกรรมบ าบัดเบือ้งต้นส าหรับเด็กที่มี

ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 

                 
 

   

 FUNDAMENTALS OF OCCUPATIONAL 

THERAPY FOR CHILDREN WITH  

SPECIAL NEEDS 

                    

61 
 



62 
 

 

 

รหัส 

กระบวนวิชา 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

ด้านความรู ้

 

 

ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะการ

จัดการเรียนรู ้

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

070405   กิจกรรมทางกายและนันทนาการส าหรับ

เด็กที่มคีวามตอ้งการจ าเป็นพิเศษ             

                    

 PHYSICAL AND RECREATIONAL 

ACTIVITIES FOR CHILDREN WITH 

SPECIAL NEEDS 

                    

070406   โภชนาการส าหรับเด็ก 

ท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

                 
 

   

 FOOD FOR HEALTH FOR CHILDREN 

WITH SPECIAL NEEDS 

                    

070410    การศึกษาส าหรับเด็กที่มภีาวะออทิซึม                         

 EDUCATING CHILDREN WITH AUTISM 

SPECTRUM DISORDERS 

                    

070411    การศึกษาส าหรับเด็กที่มคีวามบกพร่อง

ทางการเรียนรู้            

                    

 EDUCATING CHILDREN WITH 

LEARNING DISABILITIES 

 

                    

62 
 



63 
 

 

 

รหัส 

กระบวนวิชา 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

ด้านความรู ้

 

 

ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะการ

จัดการเรียนรู ้

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

070412    การจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปัญญาเลศิ                     

 EDUCATING GIFTED CHILDREN                     

070413    ภาษามือเบือ้งต้น                  
 

   

 INTRODUCTION TO SIGN LANGUAGE                     

070414    การอา่นและเขียนอักษรเบรลล์ขัน้พื้นฐาน                  
 

   

 INTRODUCTION TO READING AND 

WRITING BRAILLE 

                    

070415   การปรับพฤตกิรรมส าหรับเด็กท่ีมีความ

ตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 

                 
 

   

 BEHAVIOR MODIFICATION FOR 

CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS 

                    

070416    การศึกษาส าหรับเด็กที่มคีวามบกพร่อง

ทางสตปัิญญาและเรียนรู้ช้า 

                    

 EDUCATING  CHILDREN WITH 

INTELLECTUAL DISABILITIES AND  

SLOW LEARNERS 

                    

63 
 



64 
 

 

 

รหัส 

กระบวนวิชา 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

ด้านความรู ้

 

 

ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะการ

จัดการเรียนรู ้

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

070417    การศึกษาส าหรับเด็กที่มคีวามบกพร่อง

ทางการเห็น 

           
 

         

 EDUCATING CHILDREN WITH VISUAL 

IMPAIRMENTS 

                    

070418    การศึกษาส าหรับเด็กที่มคีวามบกพร่อง

ทางรา่งกายหรือเคลื่อนไหว หรอืสุขภาพ 

                    

 EDUCATING CHILDREN WITH PHYSICAL OR 

MOVEMENT OR HEALTH IMPAIRMENTS 

                    

070419    การศึกษาส าหรับเด็กที่มคีวามบกพร่อง

ทางการได้ยิน 

           
 

         

 EDUCATING  CHILDREN WITH 

HEARING IMPAIRMENTS 

                    

100102 หลักปรัชญาการศึกษา                       

 PRINCIPLES OF EDUCATION 
PHILOSOPHY 
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65 
 

 

 

รหัส 

กระบวนวิชา 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

ด้านความรู ้

 

 

ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะการ

จัดการเรียนรู ้

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

100103 จิตวทิยาพัฒนาการและจิตวิทยา
การศึกษา    

                    

 DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY AND 
EDUCATIONAL  PSYCHOLOGY 

                    

100205 การออกแบบและพัฒนาหลักสตูร                       

 CURRICULUM DESIGN AND 
DEVELOPMENT 

                    

100206 การจัดการเรียนรู้ แหลง่เรียนรู้และ
สิ่งแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้ 

                    

 LEARNING, LEARNING RESOURCES, 
AND LEARNING ENVIRONMENT  
MANAGEMENT 

                    

100207 วชิาชีพครูและความเป็นครู                       

 TEACHING PROFESSION AND TEACHERNESS                     

100208 ภาษาอังกฤษในบริบทการศึกษา                     

 ENGLISH IN EDUCATION CONTEXT                     

100209 สถิตเิบือ้งต้นทางการศกึษา                       

 INTRODUCTION TO EDUCATIONAL 
STATISTICS 
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66 
 

 

 

รหัส 

กระบวนวิชา 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

ด้านความรู ้

 

 

ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะการ

จัดการเรียนรู ้

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

100306 การวัดและประเมินผลการศึกษา                       

 EDUCATIONAL MEASUREMENT AND 
EVALUATION 

                    

100307 การศึกษาพิเศษร่วมสมัย                     

 CONTEMPORARY SPECIAL EDUCATION                     

100308 นวัตกรรม เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสารเพื่อการศึกษา 

                    

 INNOVATION, EDUCATIONAL 
INFORMATION TECHNOLOGY AND 
COMMUNICATION 

                    

100309 การบริหารและกฎหมายการศึกษา                       

 ADMINISTRATION AND EDUCATION 
LAW 

                    

100310 การศึกษาพหุวัฒนธรรม                       

 MULTICULTURAL EDUCATION                     

100489 การปฏบัิตกิารสอนแบบจุลภาค                     

 MICRO TEACHING PRACTICE 
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รหัส 

กระบวนวิชา 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

ด้านความรู ้

 

 

ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะการ

จัดการเรียนรู ้

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

100498 การเตรียมการปฏบัิตงิานวชิาชีพครู  
 

 
 

  
 

 
 

   
 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

    
 

 

 PREPARATION FOR TEACHING 
PROFESSION PRACTICUM 

                    

100501 การวจิัยทางการศกึษา                       

 EDUCATIONAL RESEARCH                     

100589 การปฏบัิตงิานวชิาชีพครู 1                     
 PRACTICUM IN TEACHING 

PROFESSION 1 
                    

100599 การปฏบัิตงิานวชิาชีพครู 2                     
 PRACTICUM IN TEACHING 

PROFESSION 2 
                    

 

ความหมายของผลการเรียนรูใ้นตารางเป็นไปตามการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน (เอกสารหน้า 39-49) 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ์ในการให้ระดับคะแนน  
  ใช้ระบบล าดับขัน้ และคา่ล าดบัขั้นในการวัดและประเมินผล นอกจากกระบวนวิชาที่ก าหนดให้วัด
และประเมินผลด้วยอักษร S และ U เป็นล าดับขัน้ซึ่งไม่มีค่าล าดับขั้น 
  สัญลักษณแ์ละความหมายของการวัดและประเมินผลกระบวนวิชาต่างๆ ให้ก าหนดดังนี้ 
  (1) อักษรล าดับขัน้ที่มีค่าล าดับขัน้ ให้ก าหนดดงันี้ 
                     อักษรล าดับขั้น ความหมาย ค่าล าดับขัน้ 
  A ดีเยี่ยม (EXCELLENT) 4.00 
  B+ ดีมาก (VERY GOOD) 3.50 
  B ดี (GOOD) 3.00 
  C+ ดีพอใช้ (FAIRLY GOOD) 2.50 
  C พอใช้ (FAIR) 2.00 
  D+ อ่อน (POOR) 1.50 
  D อ่อนมาก (VERY POOR) 1.00 
  F ตก (FAILED) 0.00 
 (2) อักษรล าดับขัน้ที่ไมม่ีคา่ล าดับขั้น ให้ก าหนดดงันี้  
                     อักษรล าดับขั้น ความหมาย 
  S เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY) 
  U ไม่เป็นที่พอใจ (UNSATISFACTORY) 
  V ผู้เข้าร่วมศึกษา (VISITOR) 
  W การถอนกระบวนวิชา (WITHDRAWN) 
    CE หน่วยกิตทีไ่ด้จากการทดสอบ 
     (CREDITS FROM EXAMINATION) 
    CP หน่วยกิตทีไ่ด้จากการเสนอแฟูมสะสมงาน  
     (CREDITS FROM PORTFOLIO) 
    CS หน่วยกิตทีไ่ด้จากการทดสอบมาตรฐาน  

(CREDITS FROM STANDARDIZED TESTS) 
    CT หน่วยกติที่ได้จากการประเมินหรอือบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ 
     (CREDITS FROM TRAINING) 
    CX หน่วยกิตทีไ่ด้รับจากการยกเวน้การเรียน   
      (CREDITS FROM EXEMPTION) 
 (3) อักษรล าดับขัน้ที่ยังไมม่ีการประเมินผล ให้ก าหนดดงันี้  
                     อักษรล าดับขั้น ความหมาย 
  I การวัดผลยงัไมส่มบูรณ ์(INCOMPLETE)  
  P การเรียนการสอนยังไมส่ิน้สดุ (IN PROGRESS) 
 กระบวนวิชาที่นักศึกษาได้ล าดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D หรืออักษร S เทา่นั้น จงึจะนับหน่วย
กติของกระบวนวิชานัน้เป็นหน่วยกิตสะสม 



69 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา 

1. มีคณะกรรมการติดตามการจดัการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเนือ้หาและวธิีการ 

ที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดของกระบวนวิชา  

2. มีการประเมินการให้คะแนน/ล าดับขัน้ โดยคณะกรรมการบรหิารหลักสตูรหรอื

กรรมการประจ าสาขาวิชา และกรรมการบรหิารประจ าคณะ 

3. มีการประเมินการเรียนการสอนในระดับกระบวนวิชาโดยนกัศึกษา 

 2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

1. มีการติดตามผลสมัฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษาในหลักสตูรวา่เป็นไปตามแผนการ

ศึกษา และส าเร็จการศึกษาภายในเวลาของหลักสตูร 

2. มีกระบวนการส่งเสรมิและสนบัสนุนทางวิชาการแก่นักศึกษาที่ไมส่ามารถเรียนได้

อย่างเป็นผลสัมฤทธิต์ามแผนการศึกษา 

3. มีกระบวนการส่งเสรมิผู้มีศักยภาพพิเศษในการเรียน 

4. มีการสอบถามความคิดเหน็จากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และอาจารย์ที่ปรกึษาของนักศึกษา 

เพื่อเป็นข้อมลูประกอบการพฒันาหลักสูตร 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศกึษาส าเร็จการศึกษา 

1. มีการส ารวจการได้งานท าและการท างานตรงสาขาของบัณฑิต 

2. มีการส ารวจความสามารถในการเข้าศึกษาต่อในสถาบันที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและ

ต่างประเทศ 

3.  มีการประเมินหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สอน บัณฑติ ผู้ใชบ้ัณฑติ และ

กรรมการบรหิารหลักสูตร 

4. มีการประเมินบัณฑติโดยผู้ใชบ้ัณฑติ 

 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

3.1 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2535 

3.2 การเข้ารว่มกิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3.3 ผ่านการประเมนิมาตรฐานบัณฑติตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครู 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย ์

1.  การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแกอ่าจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน 

คณะตลอดจนในหลักสูตรทีส่อน 

(2) ส่งเสรมิอาจารย์ใหม้ีการเพิ่มพูนความรู้ สรา้งเสริมประสบการณเ์พื่อส่งเสรมิการสอนและการ

วิจัยอยา่งตอ่เนื่อง การสนับสนุนดา้นการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดงูานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องคก์รต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพือ่เพิ่มพูน

ประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจดัการเรยีนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) ส่งเสรมิอาจารย์ใหม้ีการเพิ่มพูนความรู้ สรา้งเสริมประสบการณเ์พื่อส่งเสรมิการสอนและ

การวิจัยอยา่งตอ่เนื่อง การสนับสนนุด้านการศึกษาตอ่ ฝึกอบรม ดงูานทางวิชาการและ

วิชาชีพในองคก์รต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการ

ลาเพื่อเพิ่มพนูประสบการณ ์

(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพดา้นอืน่ๆ  

(1) การมีส่วนร่วมในกจิกรรมบรกิารวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ

คุณธรรม 

(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 

(3) ส่งเสรมิการท าวิจัยสรา้งองคค์วามรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชพี 
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หมวดท่ี  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การบริหารหลักสูตร  

 มีคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรโดยมหีัวหนา้ส านักเป็นประธานและคณะกรรมการวิชาการ

ประจ าคณะฯ โดยรองคณบดฝีุายวิชาการเป็นประธาน  เปน็ผู้รับผิดชอบบริหารและจัดการหลักสตูร  

โดยมีคณะกรรมการบรหิารประจ าคณะฯ เป็นผู้ก ากับดูแลให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายให้แก่

คณะกรรมการวิชาการประจ าคณะฯ 

 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรด าเนนิการวางแผนการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตดิตามรวบรวมข้อมลูและประเมินผลส าหรบัใช้ในการ

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูรโดยท าต่อเนือ่งทุกปี 

 

เป้าหมาย การด าเนนิการ การประเมินผล 

1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมยั

โดยอาจารย์และนักศึกษา

สามารถกา้วทันหรือเป็นผูน้ า

ในการสรา้งองคค์วามรู้ใหม ่ๆ 

ทางดา้นการศึกษาปฐมวัย 

และการศึกษาพิเศษ 

2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความ

ใฝุรู้ มีแนวทางการเรียนที่

สรา้งทั้งความรู้ความสามารถ

ในวิชาการ วิชาชีพ ที่ทนัสมยั 

3. ตรวจสอบและปรับปรุง

หลักสูตรให้มีคุณภาพ

มาตรฐาน 

4. มีการประเมนิมาตรฐาน 

ของหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

1. จดัหลักสูตรให้สอดคลอ้งกบั

มาตรฐานวิชาชีพ 

2. ปรับปรุงหลักสตูรให้ทนัสมยั 

โดยมีการพิจารณาปรับปรุง

หลักสูตรทุกๆ 5 ป ี

3. จดัแนวทางการเรียนในวิชาเรียน 

ให้มีทัง้ภาคทฤษฏีและภาคปฏบิัติ 

และมีแนวทางการเรียนหรือ

กจิกรรมประจ าวิชาให้นักศึกษา 

ได้ศึกษาความรูท้ี่ทันสมัยด้วยตนเอง 

4. ก าหนดให้อาจารย์ทีส่อนมคีุณวุฒิ

ไม่ต่ ากวา่ปรญิญาโท หรือเปน็ผู้มี

ประสบการณห์ลายป ีมีจ านวน

คณาจารย์ประจ าไม่นอ้ยกวา่เกณฑ์

มาตรฐาน 

5. สนับสนุนให้อาจารย์ผูส้อนเป็นผู้น า

ในทางวิชาการ และหรอืเป็น

ผู้เช่ียวชาญทางวิชาชีพครู 

6. ส่งเสรมิอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ให้ไปดูงานในหลักสูตรหรอืวิชาการ

ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ในและต่างประเทศ 

 

- หลักสตูรที่สามารถอ้างอิง 

กับมาตรฐานที่ก าหนดโดย

หน่วยงานวิชาชีพ ความ

ทันสมยัและมีการปรับปรุง

สม่ าเสมอ 

- จ านวนวิชาเรยีนที่มีภาคปฏิบัติ 

และวิชาเรียนทีม่ีแนวทางให้

นักศึกษาไดศ้ึกษาคน้คว้า

ความรู้ใหมไ่ดด้้วยตนเอง 

- จ านวนและรายชื่อคณาจารย์

ประจ า ประวัตอิาจารย์ดา้น

คุณวุฒิประสบการณแ์ละการ

พัฒนาอบรมของอาจารย์ 

- ผลการประเมินการเรยีน 

การสอนอาจารย์ผูส้อน และ

การสนับสนุนการเรียนรูข้อง

ผู้สนับสนุนการเรียนรูโ้ดย

นักศึกษา 

- ประเมินผลโดยคณะกรรมการ

ที่ประกอบด้วยอาจารย์ภายใน

คณะฯ ทุก 2 ป ี

 



72 
 

เป้าหมาย การด าเนนิการ การประเมินผล 

7. มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในทุกปี

และภายนอกอยา่งนอ้ยทุก ๆ 5 ปี 

(หลักสูตร+1 ปี) 

8. จดัท าฐานข้อมูลทางดา้นนกัศึกษา 

อาจารย ์อุปกรณ ์เครื่องมือวจิัย 

งบประมาณ ความร่วมมือกับ

ต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการ 

ทุกภาคการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูล 

ในการประเมินของคณะกรรมการ 

9. ประเมินความพงึพอใจของหลักสูตร

และการเรียนการสอนโดยบณัฑติที่

ส าเร็จการศึกษา 

- ประเมินผลโดยคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทุก ๆ 

4 ปี 

- ประเมินผลโดยบัณฑติ

ผู้ส าเร็จการศึกษาทุก ๆ 2 ป ี

 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ  

2.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เพื่อ

จัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุ ครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอน ทั้งภาคบรรยาย ฝึกปฏิบัติการสอน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการ

เรียนรูด้้วยตนเองของนักศึกษา 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดมิ 

ทรัพยากรการเรียนการสอนในส านักหอสมุดกลาง ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์  และการ

สืบค้นผ่านฐานข้อมูล รวมทั้งฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น และมีโสตทัศนูปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน  

มีห้องเรียนบรรยาย ห้องปฏิบัติสอนจุลภาค และอุปกรณส์นับสนุนการเรียนการสอน 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

ประสานกับส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อส ารวจ

ความต้องการเกี่ยวกับเอกสาร ต ารา หนังสือ วารสาร ที่เกี่ยวข้อง และจัดหา จัดซื้อ และให้บริการแก่

อาจารย์ และนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จ าเป็น 

นอกจากนี้ อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนในบางรายวิชา และบางหัวข้อก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อ

หนังสือส าหรับให้ส านักหอสมุดและห้องสมุดคณะศึกษาศาสตรจ์ัดซื้อหนังสือได้ด้วย 
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

มีเจ้าหนา้ที่ห้องสมุดประจ าคณะฯ ซึ่งจะประสานงานการจดัซื้อ จดัหาหนงัสือ และท าหน้าที่

ประเมินความเพียงพอของหนงัสือต ารา นอกจากนีค้ณะยังมีเจ้าหนา้ที่ดา้นโสตทัศนอุปกรณ ์ซึ่งจะอ านวย

ความสะดวกในการใชส้ื่อของอาจารย ์พรอ้มทัง้ยงัต้องประเมินความเพียงพอและความตอ้งการการใชส้ื่อ

ของอาจารยด์้วยโดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

 

เป้าหมาย การด าเนนิการ การประเมินผล 

จัดใหม้ีห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการ 

อุปกรณก์ารทดลอง ทรัพยากร 

สื่อและช่องทางการเรียนรู ้ที่

เพยีบพรอ้มเพื่อสนับสนุนทัง้

การศึกษาในหอ้งเรียน นอก

ห้องเรียน และเพื่อการเรยีนรูไ้ด้

ด้วยตนเองอยา่งเพยีงพอ มี

ประสิทธิภาพ 

1. จดัใหม้ีหอ้งเรียนทีม่ีความพรอ้ม

ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้

ในการสอน การบนัทึกเพื่อ

เตรียมจัดสรา้งสื่อส าหรับการ

ทบทวนการเรยีน 

2. จดัเตรียมห้องปฏิบตัิการ

ทดลองที่มีเครื่องมอืทันสมยั 

และเป็นเคร่ืองมอืวิชาชพีเพื่อให้

นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัต ิ

สรา้งความพร้อมในการ

ปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

3. จดัเตรียมวสัด ุอุปกรณ ์

ตลอดจนสนามที่ใชใ้นการฝึก

ภาคปฏิบัต ิ

- รวบรวมจัดท าสถติิจ านวน

เครื่องมืออุปกรณ ์ตอ่หัว

นักศึกษา ช่ัวโมงการใช้งาน 

ห้องปฏิบตัิการ และเครื่องมอื 

- จ านวนนักศึกษาลงเรยีนใน

วิชาเรียนที่มีการฝึกปฏิบัติ

ด้วยอุปกรณ์ตา่ง ๆ 

- สถติิของจ านวนหนงัสอื ต ารา 

และสือ่ดิจทิลั ที่มใีห้บริการ 

และสถติิการใช้งานหนังสือ 

ต ารา สื่อดิจทิัล 

- ผลส ารวจความพึงพอใจของ

นักศึกษาต่อการให้บริการ

ทรัพยากรเพื่อการเรยีนรูแ้ละ

การปฏิบัติการ 

 

3. การบริหารคณาจารย ์

3.1 การรับอาจารย์ใหม ่

 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่

จะต้องมีวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติตามที่คณะฯ สาขาวิชา และ ก.บ. มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตามและทบทวนหลักสูตร  

 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร (จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

และผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบ  

การประเมินผลทุกกระบวนวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจน

ปรกึษาหารอืแนวทางที่จะท าให้บรรลุเปูาหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิต

ที่พงึประสงค ์โดยความเห็นชอบของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
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3.3 การแต่งตัง้อาจารย์พิเศษ  

 การแต่งตั้งอาจารย์พเิศษ มุ่งให้เกดิการพัฒนาประสบการณ์การเรยีนรูแ้กน่ักศึกษา นอกเหนือ 

ไปจากความรู้ตามทฤษฎี เพือ่เพิ่มพูนประสบการณก์ารท างานในวิชาชีพจริง 

 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหนง่ 

มีการก าหนดคุณสมบัติบุคลากรให้ครอบคลุมภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการ

คัดเลือกบุคลากร กอ่นรับเข้าท างาน  

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัตงิาน 

มีการพัฒนาบุคลากรให้มีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ สรา้งเสรมิประสบการณใ์นภาระงานที่

รับผดิชอบ สามารถสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการหรือหนว่ยงานให้เกดิการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการ

อบรม ดงูาน ทัศนศึกษา และการวิจัยสถาบัน  

 

5. การสนับสนนุและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา 

คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน  โดยนักศึกษาสามารถ

ปรกึษากับอาจารย์ที่ปรึกษาในการวางแผนการเรียน การแนะน าแผนการเรียนในหลักสูตร  การเลือกและ

วางแผนส าหรับอาชีพ และการใช้ชีวติในมหาวิทยาลยั โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรกึษา 

(Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้  ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้ค าปรึกษาแนะน า

ในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา  

นักศึกษาที่ถูกลงโทษ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน นับแต่วัน

รับทราบค าสั่งลงโทษ  โดยค าร้องต้องท าเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลประกอบ และยื่นเรื่องผ่านงานวินัย  

กองพัฒนานักศึกษา และให้คณะกรรมการอุทธรณ์ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วั นที่

ได้รับหนังสืออุทธรณ ์โดยค าวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณถ์อืเป็นที่สิ้นสุด 

 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรอืความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิต 

6.1 มีการติดตามความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกจิ สังคม ของประเทศ และโลก 

เพื่อศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทัง้ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ  และระดับภมูิภาค 

6.2 ให้มีการส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงานและความพงึพอใจของผู้ใชบ้ัณฑติกอ่นการ

ปรับปรุงหลักสูตร 
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7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา       

1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยรอ้ยละ 80  มีส่วนรว่ม

ในการประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการ

ด าเนินงานหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคลอ้ง

กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอยีดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4 อย่างน้อยกอ่นการเปดิสอนในแต่ละภาคการศึกษา

ให้ครบทุกกระบวนวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของกระบวนวิชา และ

รายงานผลการด าเนนิการของประสบการณภ์าคสนาม  

ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลังสิน้สุด

ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกกระบวนวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูรตามแบบ 

มคอ.7  ภายใน 60 วนั หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  มีการทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผล

การเรียนรูท้ีก่ าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถา้มี) อย่างน้อย

รอ้ยละ 25 ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์

การสอน หรอืการประเมนิผลการเรียนรู ้จากผลการ

ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  อาจารย์ใหม ่(ถา้มี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถา้มี) ได้รับ

การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 

50 ต่อป ี
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา       

11. ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑติใหม ่

ที่มีต่อคุณภาพหลักสตูร เฉลีย่ไมน่้อยกวา่ 3.5 จากคะแนน

เต็ม 5.0 

     

 

 

 

 

 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่ 

เฉลี่ยไมน่้อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

      

 

 

 

 



77 
 

หมวดท่ี 8 กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

1.  การประเมนิประสิทธผิลของการสอน 

1.1  กระบวนการประเมนิและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

 มีการประเมินผลการสอนของอาจารยโ์ดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพือ่

หาจุดอ่อนและจดุแข็งในการสอนของอาจารย์ผูส้อน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม 

โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

 มีการประเมินผลการเรยีนรูข้องนักศึกษาโดยการสอบ  

 มีการประเมินผลการเรยีนรูข้องนักศึกษาโดยการปฏิบัตงิานกลุ่ม 

 วิเคราะห์เพื่อหาจดุออ่นและจดุแข็งในการเรยีนรูข้องนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้

เหมาะสมกับนสิิตแตล่ะช้ันป ีโดยอาจารย์แต่ละทา่น 

 1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 ให้นักศึกษาได้ประเมนิผลการสอนของอาจารยใ์นทุกดา้น ทั้งในดา้นทักษะ กลยุทธ์การสอน 

และการใช้สื่อในทุกกระบวนวชิา 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

  ประเมินโดยนักศึกษาปีสดุท้าย 

 ประเมินโดยบัณฑติทีส่ าเร็จการศึกษา 

 ประเมินโดยผูใ้ช้บัณฑิต/ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีอืน่ๆ 

 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท าเมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ช้ันปีที่ 4 และช้ันปีที่ 5 ซึ่ง

นักศึกษาต้องออกปฏิบัติงานในกระบวนวิชา 100598 และกระบวนวิชา 100599 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

1 และ 2 เป็นเวลา 2 ภาคการศึกษา ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตาม

ประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติการสอนได้หรือไม่  มีความรับผิดชอบ และยังอ่อนด้อยใน

ด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุง

กระบวนการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าป ีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบใุนหมวดที ่7 ข้อ 7 

โดยคณะกรรมการประเมนิอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยา่งน้อย 1 คน ที่ได้รับ

การแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 

 เกณฑ์การประเมนิ 

ระดับ 1 คะแนน ระดับ 2 คะแนน ระดับ 3 คะแนน 

มีการด าเนนิการครบ 5 ขอ้ตาม

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

มีการด าเนนิการครบ 10 ข้อ

ตามตัวบง่ชีผ้ลการด าเนินงาน 

มีการด าเนนิการครบทุกข้อ 
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 ทั้งนี ้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสตูรมีการพัฒนาหลกัสูตรให้ทันสมยั แสดงการปรับปรุง

ดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อยา่งน้อยทุกๆ 5 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนา

หลักสูตรอย่างตอ่เนื่องทุก 6 ป ี

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรงุ 

ให้กรรมการวชิาการประจ าสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอน

ของอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ. 5, 6, 7 เพื่อทราบปัญหาของการ

บริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละกระบวนวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงกระบวนวิชา

และหลักสูตรต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุกๆ 6 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสูตรมีความ

ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใชบ้ัณฑติ 
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ภาคผนวก 
 

1.  ค าอธบิายลักษณะกระบวนวิชา 
(1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 
ม.อ. 101 (001101)   ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1                                                       3(3-0-6) 

ENGL 101  FUNDAMENTAL ENGLISH 1 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่มี 

การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิสัมพันธ์ในชีวติประจ าวัน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนใน

ระดับเบื้องต้น ในบรบิททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรยีนรูต้ลอดชีวติ 

Communication in English for everyday interactions. Basic listening, speaking, reading and 

writing skills in various social and cultural contexts for life-long learning. 

 
ม.อ. 102 (001102) ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2                                                      3(3-0-6) 

ENGL 102  FUNDAMENTAL ENGLISH 2 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ม .อ .101 หรอืตามความเห็นชอบของภาควิชา 

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวัน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนใน

ระดับที่ซับซอ้นขึน้ในบรบิททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรยีนรูต้ลอดชีวติ 

Communication in English for everyday interactions. More advanced listening, speaking, 

reading and writing skills in various social and cultural contexts for life-long learning.  

 
ม.อ. 201 (001201) การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธผิล 3(3-0-6) 
ENGL 201 CRITICAL READING AND EFFECTIVE WRITING 
  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี
 ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการอ่านเชิงวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลและสื่อต่างๆ และการเขียนอย่าง
มีประสิทธิผล ในหัวข้อตามความสนใจของผู้เรยีน   
 English language skills for critical reading from different sources and media and effective 
writing on topics of students’ interests.  
 
ม.ศท. 100 (050100) การใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
HUGE 100 USAGE OF THE THAI LANGUAGE 
  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี
 ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย 
 A study of the usage of the Thai Language and practice in writing. 
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1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์

 

ม.จว. 110 (013110) จิตวิทยากับชีวิตประจ าวนั 3(3-0-6) 

PSY 110  PSYCHOLOGY AND DAILY LIFE  

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี

  แนะน า  :   ส าหรับนักศึกษาท่ีไม่ใช่วิชาเอก 

 จิตวิทยากับชีวิตประจ าวัน ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 

ปัจจัยด้านสังคม 

 Psychology and daily life. Individual factors. Interpersonal factors. Social factors. 

 

ม .ศท.  104 (050104) มนุษย์กับโลกสมัยใหม ่  3(3-0-6) 

HUGE 104  MAN AND THE MODERN WORLD 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี

 ศึกษาคุณลักษณะส าคัญของ “มนุษย์สมัยใหม่” ลักษณะและความเป็นมาของโลกสมัยใหม่  

ปัญหาที่โลกสมัยใหม่เผชญิ  และแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 Study of the important characteristics of the "modern man" features, and the development of the 

modern world, the problems it faces, and possible solutions. 

 

ม.ศท. 106 (050106) ศิลปะแห่งการเป็นมนุษย์ทีม่ีคุณค่า 3(3-0-6) 

HUGE 106 HUMANISTIC ARTS 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี

 การศึกษาธรรมชาติและความหมายของความเป็นมนุษย์เพื่อความเข้าใจและรู้จักตนเองและผู้อื่น  

มนุษย์ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน เปูาหมายของมนุษย์ แนวทางวิธีการหรือศิลปะที่น าไปสู่เปูาหมายของ

มนุษย์ ความรู้เชิงข้อเท็จจรงิและเชิงคุณค่า การใช้ชีวติและท างานร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างสันติ ด้วยมโน

ธรรมและส านึกต่อสังคม 

 The study of nature and the meaning of humanity to understand oneself and others; 

humanity in today’s environment; the purpose of human life; paths to fulfillment through humanistic 

arts, factual knowledge and installation of values; living and working together peacefully and with a 

sense of social responsibility. 
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วจ.ล. 271  (103271) สังคีตวิจักษ ์  3(3-0-6) 

DART 271 MUSIC APPRECIATION 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี

 ดนตรีในฐานะเป็นภาษาสัญลักษณ์ องค์ประกอบของท านองจังหวะ ความค่อยดัง ภาพลักษณ์ 

โดยเรียงประวัติของท านองดนตรี แนวโน้มของท านองดนตรีร่วมสมัยพร้อมทั้งแนะน าผลงานช้ันเยี่ยมของ

ดนตรี 

 Music as a means of communication. Constituents of music composition. History of music and 

current trends of popular and classical music. Discussion of major works.     

 

ส .ภม.  105 (154105) ภูมิสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

GEO 105  GEO-INFORMATION IN DAILY LIFE 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี

 ความหมายของภูมิสารสนเทศและบทบาทของภูมิสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน  เทคโนโลยีภูมิ

สารสนเทศและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ความหมาย องค์ประกอบ รูปแบบการด าเนินงาน 

และความกา้วหน้าของเทคโนโลยีแผนที่ ระบบระบุต าแหน่งโลกด้วยดาวเทียม การส ารวจรังวัดด้วยภาพถ่าย

ทางอากาศ การส ารวจระยไกลด้วยดาวเทียม และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รวมถึงการบูรณาการเพื่อ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ด้านต่าง ๆ  

 Definitions and roles of Geo-information in daily life. Geo-informatics technology and 

application of Geo-informatics technology. Definitions, elements, operative patterns, and developments 

of map technology, global positioning system (GPS), aerial photo survey and interpretation, remote 

sensing (RS), and geographic information systems (GIS), are including integration of Geo-information 

technology application for various analyses. 

 

ส.ภม. 106  (154106) ภัยพิบัติในโลกสมัยใหม ่                                               3(3-0-6)        

GEO 106 DISASTER IN MODERN WORLD 

  เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ไม่มี 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภัยพิบัติ ภัยพิบัติธรรมชาติ และจากมนุษย์ การเตรียมความพร้อมเพื่อ

รับมือกับภัยพิบัติ การปูองกันภัยพิบัติ การบรรเทาภัยพิบัติ ทรัพยากรเพื่อการจัดการภัยพิบัติ การใช้

เทคโนโลยีเพื่อการจัดการภัยพิบัติ 

Basic knowledge of disaster; natural and man-made disaster, disaster preparedness, disaster 

prevention, disaster mitigation, resources for disaster management, using technologies for disaster 

management. 
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น.ศท. 100  (176100) กฎหมายและโลกสมัยใหม่ 3(3-0-6) 

LAGE 100  LAW AND MODERN WORLD 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี

 แนวคิดทางกฎหมาย สถาบันทางกฎหมาย กฎหมายกับบทบาทในสังคม กฎหมายกับสังคม

ระหว่างประเทศ กฎหมายกับปัญหาท้องถิ่น และกฎหมายกับสิทธิชุมชน บทบาทของกฎหมายระดับ

ท้องถิ่น ระดับสังคมเมือง และบทบาทของกฎหมายในยุคโลกาภิวัตน์ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาจากกรณศีึกษา

ต่างๆ เก่ียวกับกฎหมายและโลกสมัยใหม่ 

 Legal concepts. Legal Institutions. Law and its roles in society. Law and international 

societies. Law and local problems. Law and community rights. Roles of law in the rural and urban 

societies. Roles of law in the globalized era. Analyses of issues derived from case studies relating to 

law and modern world. 

 

บธ .กง.  101 (702101) การเงินในชีวติประจ าวัน 3(3-0-6) 

FINA 101  FINANCE FOR DAILY LIFE 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี

ส ารวจสุขภาพทางการเงินของตนเอง การวางแผนทางการเงินของตนเอง การบริหารรายได้ 

รายจ่าย และภาระหนีส้ิน การประกันความเสี่ยง รูจ้ักการให้เงินท างาน การวางแผนภาษี การเตรียมความ

พรอ้มเพื่อความสุข กรณีศึกษาการวางแผนทางการเงิน 

Exploring your financial health, Planning your personal financial plan, Revenue, expense, and 

debt service management, Insurance, Knowing how to make money work, Tax planning, Preparing 

for happiness and case study of financial planning. 

 

ศศ. 100 (751100) เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

ECON 100  ECONOMICS FOR EVERYDAY LIFE 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี

 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การบริโภค ตลาด 

รายได้ประชาชาติ การคลังสาธารณะ การเงินและการธนาคาร ภาวะเงินเฟูอและเงินฝืด การจ้างงาน 

เศรษฐกจิการค้าและการเงินระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกจิและสิ่งแวดล้อม 

 Basic economic concepts and application for everyday life concerning production, 

consumption, markets, national income, public finance, money and banking, inflation and deflation, 

employment, international trade and finance, and economic development and environment. 
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สม. 103 )851103(  ชีวิตและสงัคมผา่นสื่อ  3(3-0-6) 

MC 103 LIFE AND SOCIETY THROUGH MEDIA  

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี

 การวิเคราะห์และวิจารณค์วามหมายและคุณคา่ของชีวิต ในมิติของปรัชญา ประวัติศาสตร์ สังคม 

วัฒนธรรม การเมอืง และเศรษฐกจิ ผ่านสื่อ ได้แก่ ภาพยนตร ์วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร รวมทั้ง   

นวนิยาย เรื่องสั้นและหนังสือการ์ตูน 

Critical analysis of the meaning and value of life in philosophical, historical, social, cultural, 

political, and economic dimensions through media : film, radio, television, newspaper, magazine, as 

well as novel, short story, and comic book. 

 

1.3  กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์

 

ว.วท. 100 (201100) วิทยาศาสตร์บูรณาการ   3(3-0-6) 

SC 100 INTEGRATED SCIENCE 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี

 วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โลกและจักรวาล แหล่งทรัพยากร 

ธรรมชาติ การน าไปใช้และการอนุรักษ์ รูปแบบและแหล่งพลังงาน การน าไปใช้และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

และมลพิษ ร่างกายของเรา อาหารและยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการคมนาคม การสื่อสาร 

คอมพิวเตอร ์โสตทัศนูปกรณ์ เคร่ืองอ านวยความสะดวก วิทยาศาสตรแ์ละสังคม  

 Evolution of Science. Scientific methods. Earth and space. Natural resources, their utilization and 

conservation. Forms of energy, energy resources, their utilization and conservation. Environment and 

pollution. Human bodies. Food and drugs. Science and technology in transportation, communication, 

audiovisual instruments, home appliances and labour-saving machinery. Science and society. This course 

is designed for non-science-based students only. Enrollments are not permitted for science-based 

students. 

 

ว.วท. 114  (201114)  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน   3(3-0-6) 

SC 114 ENVIRONMENTAL SCIENCE IN TODAY’S WORLD  

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี

สิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์  ความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมในเวที

นานาชาติ ความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ; การอนุรักษ์เพื่ออนาคต การใช้ทรัพยากร การ

เติบโตของประชากรและมลพิษ การแตกตัวของโอโซน ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ วิกฤติพลังงาน การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อรักษาสมดุลในการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติและ

การทดแทน สถานการณส์ิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 



84 
 

Environment and impacts from anthropogenic activities, Environmental concerns in international 

venues, Importance of biodiversity; conservation for the future, Resource use, Population growth and 

pollution, Ozone depletion, Global warming and climate change, Energy crisis, Sustainable development 

(balancing of natural resource consumption and replacement), and Current environmental issues. 

 

ว.ชว. 100 (202100) ชีววิทยาในชีวิตประจ าวัน                         3(3-0-6) 

BIOL 100 BIOLOGY IN EVERYDAY LIFE 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี

 การศึกษาหลักส าคัญพื้นฐานทางชีววทิยาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชวีิต โดยเน้นเฉพาะปรากฏการณท์ี่ได้

พบบ่อย ๆ ในชีวติประจ าวัน กระบวนวิชานีเ้หมาะส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรยีนทางวิทยาศาสตรม์ากอ่น 

 The study of general biological principles concerning living organisms with particular stress on 

common phenomena in everyday life. This course is designed for non-science-based students only. 

 

ว.คม. 100  (203100) เคมีในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 

CHEM 100 CHEMISTRY IN EVERYDAY LIFE 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี

แนวคิดพื้นฐานทางเคมีเพื่อการด ารงชีวิตที่ดีขึ้น อาหาร อาหารเสริมและสุขภาพมนุษย์ อาหาร

และมะเร็ง การเขา้ใจยา นิติวิทยาศาสตร์และชีวิตประจ าวัน เคมีในชีวิตสมัยใหม่ เช่น น้ าหอม สบู่ เป็นต้น 

ภาวะมลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น ผลกระทบเรือนกระจก ภาวะโลกร้อน เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม การแปรใช้ใหม่ทรัพยากรธรรมชาติ  

Basic concepts in chemistry enhancing our way of life, Food, food supplements and human 

health, Food and cancer, Understanding drugs, Forensic science and daily life, Chemistry in modern 

living: perfume, soap, etc., Environmental pollution: green house effect, global warming, etc., Green and 

environmentally friendly products and Recycling natural resources. 

 

ว.คพ. 100 )204100(  เทคโนโลยีสารสนเทศและชวีิตสมัยใหม่    3(2-2-5) 

CS 100 INFORMATION TECHNOLOGY AND MODERN LIFE 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี

คอมพิวเตอร์กับการใช้งานในชีวิตประจ าวัน การประมวลผลข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ 

ซอฟต์แวร์ส านักงานอัตโนมัติส าหรับชวีิตสมัยใหม่ อินเทอร์เน็ตและการสรา้งเว็บเพจ 

Computers in everyday life, Data processing and information management, Office automation 

software for modern life and Internet and webpage construction. 
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ว.คณ. 109 (206109) คณิตศาสตร์ในโลกปัจจุบนั  3(3-0-6) 

MATH 109  MATHEMATICS IN TODAY’S WORLD  

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี

 คณิตศาสตร์กับสิ่งต่าง ๆ ในโลกปัจจุบัน คณิตศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์กับนิเวศวิทยา 

คณิตศาสตร์กับการเงิน คณิตศาสตร์กับการจัดการทรัพยากร คณิตศาสตร์กับการแข่งขัน คณิตศาสตร์กับ

โบราณคดี คณิตศาสตรก์ับการคดิโดยใช้ปัญญาส านึกและการคดิแบบมีเหตุผล 

Mathematics in today’s world, Mathematics and the environment, Mathematics and ecology, 

Mathematics and finance, Mathematics and resource management, Mathematics and competition, 

Mathematics and archaeology, and Mathematical intuition and rational thinking. 

 

ก .อร.  211 (362211) หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

CONS 211  PRINCIPLES OF CONSERVATION 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี

 ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ความหมายและขอบเขตของทรัพยากรและการ

อนุรักษ์ทรัพยากร หลักการอนุรักษ์ทรัพยากร บรรยากาศ น้ า ปุาไม้ สัตว์ปาุ ดิน พืช พรรณไม้ แร ่และอื่น ๆ 

 Problems concerning deterioration of natural resources and environments. Principles and 

methods of management and conservation of natural resources.  

 

ภ .บก.  130 )462130(  ยาในชวีิตประจ าวัน  3(3-0-6) 

PHPC 130  MEDICATIONS IN EVERYDAY LIFE 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี

 แนะน าความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ยา ชนิดของยา ข้อควรระวังในการใช้ยา ผลข้างเคียงของยา 

พิษของยา  การใช้สมุนไพรใกล้ตัว และผลิตภัณฑเ์สริมอาหารเพื่อการดแูลสุขภาพตนเองและเพื่อประโยชน์

ในด้านความปลอดภัยในการใช้ยา และส่งเสรมิสุขภาพอนามัย  

 Introduction to the basic knowledge for medication uses including types of medication, 

precautions, adverse drug reactions, toxicity, as well as herbal medicines and food supplement 

products, for the safety of self-care medications and health promotion. 
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ศท.วว. 111 (953111) ซอฟต์แวร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

SE 111  SOFTWARE  FOR EVERYDAY LIFE 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี

  แนะน าลักษณะ องค์ประกอบ และบทบาทของซอฟต์แวร์ในชีวิตประจ าวัน การน าซอฟต์แวร์มา

ประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มสมรรถภาพ และยกระดับคุณภาพของชีวิต ด้าน

องค์กรทางธุรกิจ เพื่อประสิทธิภาพและการบริหารจัดการ และด้านการค้นคว้าวิจัย หัวข้อที่น่าสนใจใน

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ เช่น อาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อควรระวัง และพึงปฏิบัติในการใช้งานซอฟต์แวร ์

ตลอดจนทิศทางของเทคโนโลยีซอฟต์แวรใ์นอนาคต 

 The course will provide basic understanding of computer software: what it is and its role in 

improving our daily lives.  Major areas of software applications and products popularly used today will be 

introduced including software for personal use to improve productivity and quality of life, for organizational 

enterprises to support business operations and management, and for education and research activities.  

Latest issues in today’s software industry such as career choices, ethics, future trends, and direction will 

also be surveyed to provide the overall picture of the field. 

 

1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม 

 

ศ.ล. 131  (057131) การออกก าลังกายและสุขภาพ  2(1-3-0) 

EDPE 131  EXERCISE AND HEALTH 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี

 ความส าคัญของการออกก าลังกาย และสุขภาพ แนวทางในการออกก าลังกาย  การออกแบบ 

การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ การประเมินผลการออกก าลังกาย และ

ภาวะสุขภาพ 

The benefit of exercise and health. Tendency of exercise, design of exercise for health and 

exercise for Health. Exercise and health status evaluation. 
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ศ.ล. 132 (057132) ชีวิตมีสุขในค่ายพักแรม   2(1-3-0) 

EDPE 132  HAPPY LIFE IN CAMPING 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับค่ายพักแรม ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของค่ายพักแรม ประเภทของค่ายพัก

แรม กจิกรรมต่างๆ ที่อาจเลือกจัดในคา่ยพักแรม การศึกษาธรรมชาติ ปุาไม้ และการอนุรักษ์ การวางแผน

จัดคา่ยพักแรม การเป็นผู้น าคา่ยพักแรม การประเมินผลคา่ยพักแรม และฝึกปฏิบัติการจัดคา่ยพักแรม 

 An introduction of camping philosophy and objectives of camping. Kinds of camping activities 

in camping. Natural study, forest and conservation. Planning of camping management and camping 

leader. Camping evaluation and practice camping activities. 

 

ศ.ล. 133  (057133) นันทนาการ เพื่อคุณภาพชวีิต  2(1-3-0) 

EDPE 133  RECREATION FOR QUALITY OF LIFE 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการและคุณภาพชีวิต ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของนันทนาการ 

ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ การเป็นผู้น านันทนาการ การจัดนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

การประเมินผลนันทนาการ และฝึกปฏิบัติจัดนันทนาการ 

An introduction to recreation and quality of life. Philosophy and objectives of recreation. Kinds 

of recreation and recreation leader. Recreation management for promoting quality of life. Recreation 

evaluation and recreation practice. 

 

ศ.ศท. 101  (099101)   การเรียนรู้ผา่นกิจกรรม 1  1(0-3-1) 

EDGE 101  LEARNING THROUGH ACTIVITIES 1 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี

 การจัดท าโครงการค่ายอาสาที่เน้นการบูรณาการความรู้ทางศาสตร์การสอนที่เสริมสร้างความ

เป็นครูอุดมคติไทยในการฝึกภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีมเกี่ยวกับการจัดการเรยีนรู้ในพื้นที่ด้อยโอกาส

ทางการศึกษา 

 Building a volunteer camp project to enhance the teaching skills of the Thai teacher with 

training in leadership, team work and learning management for disadvantaged educational areas. 
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ศ.ศท. 102  (099102)   การเรียนรู้ผา่นกิจกรรม 2  1(0-3-1) 

EDGE 102  LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี

 การจัดกจิกรรมที่แสดงความเป็นพลเมืองดีเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตครูตามปณิธาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่แสดงความรัก ความเมตตาและความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเป็นคุณลักษณะของครูที่

ดีและพลเมืองที่พงึประสงค์ 

 Building the good citizenship activities and enhancing a teacher characteristic of Chiang Mai 

University’s determination relating to love, kindness and goodness for everyone in order to a good 

teacher and desirable citizen. 

 

ศ.ศท. 103  (099103)  การเรียนรู้ผา่นกิจกรรม 3  1(0-3-1) 

EDGE 103  LEARNING THROUGH ACTIVITIES 3 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    นักศึกษาชั้นปีที่ 5  หรือตามความเห็นชอบ 

         ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูตลอดหลักสูตรเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาต้อง

ปฏิบัติตามองค์ประกอบของมาตรฐานผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพครู โดยมีการประเมินผลเป็นน่าพอใจ (S) 

หรือไม่น่าพอใจ (U) 

 The activities participation for the teacher characteristic development and students have to do 

base on the component on the standard of teacher profession. The evaluations are satisfactory (S) or 

unsatisfactory (U). 

 

 (2) หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1  วิชาชีพครู  

 

ศ.ช. 102  (100102) หลักปรัชญาการศึกษา  3(3-0-6) 

EDPF 102  PRINCIPLES OF EDUCATION PHILOSOPHY 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ไม่ม ี    

หลักปรัชญาการศึกษา วิวัฒนาการศึกษาไทยและการศึกษาโลก  รูปแบบของการจดัการศึกษา  

การศึกษาในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ กลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อเสรมิสรา้ง

การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 Principles of education philosophy, global and Thai education evolution, educational 

management model, educational in constitution and national education act, educational management 

strategy for enhance sustainable development.   
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ศ.ช. 103    (100103) จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา 3(3-0-6) 

EDPF 103  DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY AND EDUCATIONAL PSYCHOLOGY  

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ไม่ม ี      

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ  จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาแนะแนวและการให้

ค าปรึกษา  แนวคิดและทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ  พัฒนาการมนุษย์ในช่วงวัยต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลง

ตามวัยที่สัมพันธ์กับแรงจูงใจและพัฒนาการกระบวนการทางสรรีะวิทยา  จิตวิทยาการศึกษา  พัฒนาการ

ทางการเรียนรู ้ ทฤษฎีพัฒนาการทางปัญญาและการคิดของนักทฤษฎีกลุ่มต่าง ๆ  จิตวิทยาการศึกษากับ

วชิาชีพครู  จิตวิทยาเชิงการวิจัยเพื่อการศึกษา 

   Introduction to developmental psychology, educational psychology, guidance psychology and 

counseling, concept and theories of developmental psychology,  development of human life stages,  

changes of age relate to drives/motivation and physiological development, educational psychology,  

development of learning,  cognitive development theories and theorists,  educational psychology and 

teacher professional, psychological research approaches to education. 

 

ศ.ช. 205  (100205) การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 3(3-0-6) 

EDPF 205  CURRICULUM DESIGN AND DEVELOPMENT 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ศ.ช. 102 (100102)        

 ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ และระดับของหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตรและระบบ

หลักสูตร  กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร โครงสร้าง มาตรฐาน

การศึกษา และมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา การพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรระดับการเรียนการสอน ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร 

             The meaning, importance, elements, and levels of curriculum. Theories and system of 

curriculum development. Curriculum development process. Formulation of curriculum elements. 

Curriculum implementation. Curriculum evaluation. Educational standard and curriculum standard in 

Basic Education, Vocational Education, and Higher Education. School based and instructional 

curriculum development. Problems and trends on curriculum development. 

 

ศ.ช. 206  (100206) การจัดการเรยีนรู้ แหล่งเรยีนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้   3(3-0-6) 

EDPF 206 LEARNING, LEARNING RESOURCES, AND LEARNING  

  ENVIRONMENT  MANAGEMENT 

 เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน       ศ.ช. 205 (100205)    
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  ทฤษฎี รูปแบบ เทคนิคการจัดการเรียนรู้และการใช้สื่อการเรียนรู้  ทฤษฎี  รูปแบบ และเทคนิค

การจัดแหล่งเรยีนรูแ้ละสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรยีนรู้ การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และเลือกใช้สื่อการ

เรียนรู ้การจัดการช้ันเรยีนและกจิกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน การออกแบบแหล่งเรียนรู้

และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน  การประเมินและน าผลไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู ้แหล่งเรยีนรูแ้ละสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรยีนรู้  

            Theories, patterns and techniques of learning management and media usage; theories, 

patterns and techniques of learning resources and learning environment management; designing 

learning management and media usage plan; classroom and activity management to promote 

learner’s learning and development; design of learning  resources and learning environments for 

leaner development; evaluation and using the results for improving learning, learning resources, and 

learning environments. 

 

ศ.ช. 207  (100207) วิชาชีพครูและความเป็นคร ู 3(3-0-6) 

EDPF 207  TEACHING PROFESSION AND TEACHERNESS 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ไม่ม ี     

 ความหมาย ความเป็นครู หลักการ และ คุณลักษณะพื้นฐานที่จ าเป็นของวิชาชีพครู 

จรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพครู  กฎหมายที่เกี่ยวกับวิชาชีพครู และความก้าวหน้าในวิชาชีพ บทบาท

ของวิชาชีพครู กับการแก้ปัญหาในสังคมไทย การเสริมสร้างความตระหนักและจิตส านึกของความเป็นครู 

การพัฒนาความรู้ภายในตน และคุณธรรมความเป็นครู 

              Definition of teacherness, principles, and the basic features required of teaching profession. 

Ethics, professional standards, law related to and progression in teaching profession. Roles of teaching 

profession in solving problems in Thai society. Enhancement of awareness and consciousness of 

teacherness. The development knowledge from within and teachers’ morals. 

 

ศ.ช. 208  (100208) ภาษาองักฤษในบรบิทการศึกษา 3(3-0-6) 

EDPF 208  ENGLISH IN EDUCATION CONTEXT 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ไม่ม ี       

 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การจับใจความ แสดงความคิดเห็น รวมทั้งการน าเสนอใน

ช้ันเรียนในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาของประเทศและนานาชาติ วิชาชีพครู ชุมชน สังคม  และ

วัฒนธรรม   

 Use of English for communication and to obtain main ideas, express opinions, and make 

oral classroom presentations in the content of Thai and foreign education systems, teaching 

profession, community, society, and culture.  
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ศ.ช. 209  (100209) สถิติเบื้องตน้ทางการศึกษา 2(2-0-4) 

EDPF 209  INTRODUCTION TO EDUCATIONAL STATISTICS 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่ม ี         

 ทบทวนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติที่ใช้กับข้อมูลต่าง ๆ ทางการศึกษา  การประยุกต์ใช้สถิติใน

การวิจัยทางการศึกษา  การใช้สถิติเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัยทางการศึกษา ได้แก ่

ความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น ความยากง่ายและอ านาจจ าแนก  การใช้สถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัย

ทางการศึกษา และการรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยทางการศึกษา 

   Review of basic statistics, using statistics for educational research, using the statistics for 

examination of the quality of educational research instruments such as validity, reliability, difficulty, 

and discrimination power, using the statistics for the data analysis in educational research and 

reporting statistical analysis results in educational research. 

 

ศ.ช. 306  (100306) การวัดและประเมินผลการศึกษา 2(2-0-4) 

EDPF 306  EDUCATIONAL MEASUREMENT AND EVALUATION 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ศ.ช.205 (100205) และ ศ.ช. 209 (100209)         

  ทฤษฎี รูปแบบ และเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  การออกแบบและพัฒนา

เครื่องมือ  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้หลักการวัดและประเมินผล ทั้งแบบย่อยและ

แบบรวม  เพื่อปรับปรุงการเรยีนรูข้องผู้เรยีน 

  Theories, types and techniques of learning assessment and evaluation. Designing and 

developing measurement instruments. The application of formative and summative learning 

assessment principles for the learners’ learning improvement.  

 

ศ.ช. 307  (100307) การศึกษาพเิศษร่วมสมัย    3(3-0-6) 

EDPF 307  CONTEMPORARY SPECIAL EDUCATION 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ศ.ช. 103 (100103) และนักศึกษาชั้นปีที่ 3        

 ความเป็นมาและแนวโน้ม ความหมาย หลักการ กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องการศึกษา

พิเศษ  ประเภท และลักษณะของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

และโรงเรียนเฉพาะความพิการ  แนวทางการช่วยเหลือและขั้นตอนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ

บุคคลที่สอดคล้องกับความสามารถขั้นพืน้ฐานและลักษณะของผู้เรยีนเป็นรายบุคคล  

 Background and trends, meaning, principles, laws and policies relevant to special 

education. Classifications, characteristics, and needs of children with special needs in inclusive and 

special schools. Guidelines for help and organizing an appropriate individualized education plan for 

each individual student. 
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ศ.ช. 308  (100308) นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศกึษา 3(3-0-6) 

EDPF 308  INNOVATION, EDUCATIONAL INFORMATION TECHNOLOGY  

   AND COMMUNICATION 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ไม่ม ี       

นวัตกรรม เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและระบบการสอน ทฤษฎี

หลักการและแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ตลอดจนการเลือกการออกแบบ 

การผลิต การใช้และประเมินผลเทคโนโลยีการศึกษา  

Innovation, educational technology and communication. Educational technology and 

instructional system.  Theories, principles trends of education information technology and communication, 

and the selection, the designing, the production, and the evaluation of educational technology.    

 

ศ.ช. 309  (100309) การบริหารและกฎหมายการศึกษา 3(3-0-6) 

EDPF 309  ADMINISTRATION AND EDUCATION LAW 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ไม่ม ี         

ทฤษฎ ี หลักการ  แนวคิด  รูปแบบ  การบริหารการศึกษา  การวางแผนบริหารการศึกษาและ

การประกันคุณภาพการศึกษามาตรฐานการจัดการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา

และการประกันคุณภาพการศึกษา 

Theories, principles, concepts, and models of educational administration, planning for 

educational administration and quality assurance, standards for educational provision, laws related to 

educational administration and quality assurance.  

 

ศ.ช. 310  (100310) การศึกษาพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

EDPF 310  MULTICULTURAL EDUCATION 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ไมม่ี         

แนวคดิหลักของการศึกษาพหุวัฒนธรรมในภาคเหนือประเทศไทยและในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ 

พัฒนาการและการก่อเกิดกระแสการศึกษาพหุวัฒนธรรมร่วมสมัย  สมรรถนะทางวัฒนธรรมของครูใน

ห้องเรียนพหุลักษณ์ และการจัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียนและลีลาการ

เรียนรู ้

Main concepts of multicultural education in northern Thailand and Southeast Asia.  

Development and emergence of contemporary multicultural education trend.  Cultural competence of 

teachers for multicultural classroom.  Learning  approaches considering students’ diversities and 

learning styles. 

 



93 
 

ศ.ช. 489  (100489) การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค 3(2-3-0) 

EDPF 489  MICRO TEACHING PRACTICE 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   นักศึกษาชั้นปีที่ 4        

การศึกษา  การฝึก  และการพัฒนาทักษะการสอนที่จ าเป็นส าหรับครูผ่านการวางแผนและการ

ปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค  

Study, training, and development of essential teaching skills for teachers through micro 

teaching planning and practice.  

 

ศ.ช. 498  (100498) การเตรยีมการปฏิบัติงานวชิาชีพครู 1(0-3-0) 

EDPF 498  PREPARATION FOR TEACHING PROFESSION PRACTICUM 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือได้รับความเห็นชอบของ  

    ภาควิชาและเรียนควบคู่กับ ศ.ช.501 (100501)   

 การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยศึกษาบริบทวัฒนธรรมของ  

สถานศึกษา และงานเบื้องต้นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของครูด้านต่าง ๆ ภายใต้การแนะน า ดูแลและร่วมมือ

กันของสถานศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 

 Pre-teaching preparation on school’s cultural context and basic jobs of teacher in school 

under close supervision of the school teachers and the course instructors. 

 

ศ.ช. 501  (100501) การวิจัยทางการศึกษา  2(1-3-0) 

EDPF 501  EDUCATIONAL RESEARCH 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ศ.ช. 306 (100306) และเรียนควบคู่กับ                            

    ค.ช. 498 (100498)        

 ทฤษฎี รูปแบบ และเทคนิคการวิจัยทางการศึกษา จรรยาบรรณนักวจิัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบวิธีวิจัย และการออกแบบการวิจัยทางการศึกษา การจัดท าโครงการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรยีนรู้ การเขียนรายงานการวิจัยการศึกษา การวิพากษ์งานวิจัยและน าผลการวิจัย

ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

 Theories,  types, and techniques of educational research. Ethics and related regulation of 

research conducting. Research methodology. Research design in educational research. Designing 

classroom action research for curriculum and learning provision development. Writing of research 

report. Criticize and apply the research results for curriculum and learning provision development.  
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ศ.ช. 589  (100589) การปฏิบัติงานวชิาชีพครู  1 6(0-18-0) 

EDPF 589  PRACTICUM IN TEACHING PROFESSION 1 

                    เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่ผา่นกระบวนวิชาตามหลักสูตร 

   ของสาขาวิชาตา่ง ๆ ทุกกระบวนวิชา หรือตามความ 

  เห็นชอบของผูส้อน 

 การบูรณาการประสบการณ์ทั้งมวลของนักศึกษา เพื่อประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงตาม

บทบาทและหน้าที่ที่ครูพึงปฏิบัติ  เสริมสร้างเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักต่อวิชาชีพครู

ในฐานะที่เป็นวิชาชีพช้ันสูง 

 Integration of all learning aspects to real teaching situations including teachers' roles, 

duties, and raising of attitudes and ethical awareness toward the teaching profession. 

 

ศ.ช. 599  (100599) การปฏิบัติงานวชิาชีพครู  2 6(0-18-0)  

EDPF 599  PRACTICUM IN TEACHING PROFESSION 2 

                    เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   ศ.ช. 589 (100589)    

 การพัฒนาความสามารถในวชิาชีพครูต่อจากการปฏิบัติการสอนที่ได้ปฏิบตัิผา่นมาในกระบวน

วิชา ศ.ช. 589 

 Development of the teaching profession ability of students continuing from course EDPF 589. 

 

  2.2 วิชาเอก 

   2.2.1 การศึกษาปฐมวัย 

 

ศ.ปว. 200  (062200) ทฤษฎีการศึกษาปฐมวัย                                        3(3-0-6) 

EDEC 200  EARLY CHILDHOOD EDUCATION THEORIES           

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน      ไม่ม ี 

 ความหมาย  ความส าคัญของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  วิวัฒนาการทางความคิดของ

บริบทเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย หลักการ ทฤษฏีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  การจัดการ

ศึกษาระดับปฐมวัยในประเทศไทยของภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งการจัดการศึกษาทางเลือก การวิเคราะห์ 

เปรียบเทียบทฤษฏีต่างๆและการประยุกต์ใชใ้นบรบิทของสังคมไทย 

 Definition and significance of early childhood education provision. Evolution and contexts of 

thoughts principles and theories related to early childhood education provision. Early childhood education 

provision in Thailand from past to present of both public and private sectors, including alternative 

education provision. Analysis and comparison of theories and their application to Thai social contexts.  
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ศ.ปว. 320 (062320) หลักสูตรบูรณาการการศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6) 

EDEC  320   INTEGRATED EARLY CHILDHOOD CURRICULUM  

 เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  ศ .ช . 202 (100202) หรือตามความเห็นชอบ 

     ของภาควิชา 

  ความหมาย  ความส าคัญของการบูรณาการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกับชีวิตประจ าวัน 

หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546   ปรัชญา หลักการ  จุดมุ่งหมาย สาระการเรียนรู้ และประสบการณ์

ส าคัญ การจัดสรา้งหลักสูตรบูรณาการสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ระดับปฐมวัย   การจัดการเรียนร่วมใน

ระดับการศึกษาปฐมวัย   ทฤษฏีและวิธีสอนบูรณาการ การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์บูรณาการ 

แหล่งเรยีนรูแ้ละสื่อการสอนตลอดจนการประเมินผล 

 Definition, significance of integration of early childhood curriculum to daily life. Early 

childhood Curriculum B.E. 2546, philosophy, principles, purposes, learning disciplines and key 

experiences. Conducting school’s integrated 3 curriculum for early childhood learning. Inclusive 

learning provision of early childhood education. Theories and instruction of integration. Constructing 

integrated experience plans, learning resources and materials, including assessment. 

 

ศ.ปว. 330 (062330) การศึกษาเรื่องอัตลักษณแ์ละมิติหญิงชายส าหรับครูปฐมวัย 2(2-0-4) 

EDEC  330 EDUCATION OF IDENTITY AND GENDER FOR EARLY  

 CHILDHOOD TEACHERS 

    เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน      ไม่ม ี 

 ความหมายของค าว่า อัตลักษณ์  ความหมายของค าว่าเพศสภาพหรือบทบาทหญิงชาย 

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยก์ับสังคมในการสรา้งอัตลักษณ์ เพศสภาพหรอืบทบาทหญิงชายที่แตกต่างจาก

เพศในความหมายของธรรมชาติ สังคมก าหนดเพศสภาพหญิง  และชายมาตั้งแต่แรกเกิด การดูตัวเองและ

คนอื่นดูตัวเรา ความเหมือนและความต่าง สัญลักษณ์ ภาษา สื่อความหมาย ที่ผ่านการศึกษาในระดับ

การศึกษาปฐมวัย การจัดเงื่อนไขบริบทเพื่อการสร้างเพศสภาพหญิงชาย การแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของ

เด็กๆ กับการคาดหวังของครูและพ่อแม่ การไม่ตายตัวของอัตลักษณท์ี่เชื่อมโยงกับเพศสภาพ 

 Meaning of identity, gender, of roles of man and woman, relationship between human and 

society of identity forming. The differences between gender and sex are natural meaning. Society 

engenders individual since s/he was born. Self perception and other’s perception of self. Sameness 

and difference, symbol, language and meaning transferring through early childhood education 

contextualization for gender forming. Child identity’s expression and teachers and parents’ 

expectations. Flexibility of being engendered identified 
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ศ.ปว. 341 (062341) ภาษาและการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัย 3(3-0-6) 

EDEC 341  LANGUAGE AND COMMUNICATION FOR EARLY  

 CHILDHOOD CHILDREN    

 เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน     ไม่มี  

 ความรู้และทักษะสัมพันธ์ด้านภาษาของเด็กปฐมวัยในการฟัง พูด อ่าน เขียน ในมิติต่าง  ๆ

องคป์ระกอบของภาษา บรบิททางสังคมของภาษาและการสื่อความคิด ภาษาและการสื่อสารกับการเรียนรู้

ทฤษฎีภาษาและการสื่อสาร  สื่อส่งเสริมการอ่านรูปแบบต่าง  ๆ รวมถึงเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล

สารสนเทศ 

 Knowledge and language skills relations of early childhood children in listening, speaking, 

reading and writing in various perspectives. Language components. Social contexts of languages and 

communication of ideas. Language, communication and learning. Theories of language learning and 

communication. Various reading materials and information communication technology (ICT). 

 

ศ .ปว.  342 (062342) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีส าหรับเด็กปฐมวัย 3(3-0-6) 

EDEC 342 MATHEMATICS, SCIENCES, AND TECHNOLOGY FOR EARLY  

 CHILDHOOD CHILDREN 

 เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ไม่ม ี 

 มโนทัศน์และทักษะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับ

เด็กปฐมวัย  ความสามารถในการใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ทักษะการแก้ปัญหา  ทักษะการสืบค้น ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ทักษะการตั้งค าถาม การบูร

ณาการการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในบรบิทสังคมชวีิตประจ าวัน 

 Concepts and skills related to mathematics, sciences and technology for early childhood 

children. The ability in using mathematics process skills, sciences and technology, namely problem-

solving skills, inquiry skills, scientific skills and questioning skills. The integration of mathematics, 

scientific and technological concepts and skills in daily life. 

 

ศ.ปว. 343  (062343) ทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย       2(2-0-4) 

EDEC 343 SOCIAL SKILLS OF EARLY CHILDHOOD CHILDREN   

 เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ไม่มี  

 ความหมายและความส าคัญของทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  

การแบ่งปัน สิทธิและหน้าที่ในสังคมประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การรู้จักตนเองและการ

แสดงตนในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายในมิติชาติพันธุ์ เชื้อชาติ สถานะทางสังคมและ

เศรษฐกิจ บทบาทหญิงชายในชุมชนเมืองและชนบท การถ่ายทอดทางวัฒนธรรม วิธีคิดและค่านิยมในการ

ด ารงชีวติในสังคมแกเ่ด็กปฐมวัย 
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 Definition and significance of social skills for early childhood children. Social interaction, sharing, 

rights and responsibilities in democratic society. Self-realization and self-expression in a diversity  of  social 

and cultural  contexts in terms of ethnic, race, socioeconomic status, and men and women roles in urban 

and rural community, transmissions of culture, ways of thinking, and values of living to early childhood 

children. 

 

ศ.ปว. 344  (062344) การแสดงออกทางร่างกายและจิตวญิญาณของเด็กปฐมวัย 2(2-0-4) 

EDEC 344 EXPRESSIONS OF BODY AND MIND OF EARLY CHILDHOOD CHILDREN 

                                เงือ่นไขท่ีต้องผา่นก่อน   ไม่ม ี 

 ความหมายและความส าคัญของการแสดงออกทางร่างกายและจิตวิญญาณมนุษย์ผ่านทาง

ดนตรี บทเพลง การพูด การเคลื่อนไหว การเต้น การนิ่งเงียบ ละครสร้างสรรค์ และศิลปะรูปแบบต่าง  ๆ 

รวมถงึเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ของระบบร่างกายกับสุขภาวะ บทบาทครูในการส่งเสรมิการแสดงออกและ

การเรียนรูข้อบเขตของการแสดงออกของเด็กปฐมวัย 

 Definition and significance of human expressions of body and mind through music, songs, 

speech, physical movement, dance, silence, creative plays, various forms of arts and technology.  

Interrelationships between physical health and mental health. Teachers’ roles in promoting child’s 

expressions and the expressions capacity of early childhood children. 

 

ศ.ปว. 345 (062345)    การเล่าเรื่องและนิทานส าหรับเด็กปฐมวัย      2(2-0-4) 

EDEC 345  STORYTELLING AND TALES FOR EARLY CHILDHOOD CHILDREN                      

 เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ศ.ปว. 320 (062320)  

   แนวคิดส าคัญเก่ียวกับการเล่าเรื่องและนิทานส าหรับเด็กปฐมวัย ลักษณะและประเภทของเรื่อง

เล่าและนิทาน ธรรมชาติและความสนใจของเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับเรื่องเล่าและนิทาน หลักการเลือกเรื่อง

และนิทานส าหรับเด็กปฐมวัย หลักการและเทคนิคการเล่าเรื่องและนิทาน สื่อและหนังสือประกอบการเล่า

เรื่องและนิทาน 

 Significant concepts of storytelling and tales for early childhood children. Characteristics and 

types of stories and tales. Early childhood children’s nature and interests in stories and tales. 

Principles of selecting stories and tales for early childhood children. Principles and techniques of telling 

stories and tales. Supplementary materials and books for telling stories and tales. 
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ศ.ปว. 346 (062346)    สุขศึกษาและพลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย               3(3-0-6) 

EDEC 346 HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION FOR  

  EARLY CHILDHOOD CHILDREN     

 เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  ศ.ปว. 320 (062320) 

ความหมายและความส าคัญของสุขศึกษาและพลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย ลักษณะและปัจจัย 

ที่ส่งผลต่อสุขศึกษาและพลศึกษา หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขศึกษาและพลศึกษา

ส าหรับเด็กปฐมวัย  สภาพปัญหาและความต้องการด้านการส่งเสริมสุขศึกษาและพลศึกษาในบริบท

การศึกษาปฐมวัย การบูรณาการบรกิารและกจิกรรมรวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขศึกษาและ

พลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 

Meaning and significance of health and physical education for early childhood children.  

Features of health and physical education for early childhood children and impacted factors on it.  

Principles and related theories on health and physical education for early childhood children. Conditions, 

problems and needs of promoting health and physical education for early childhood education early 

childhood education context. Services and integrated activities for promoting health and physical education 

for early childhood children. 

 

ศ.ปว. 360  (062360) สื่ออุปกรณ์การสอนส าหรับเด็กปฐมวัย 2(2-0-4) 

EDEC 360 INSTRUCTIONAL MEDIA AND EARLY CHILDHOOD CHILDREN 

 เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ไม่มี  

           สื่อการเรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัย ระบบสื่อการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย สื่อส่งเสรมิ

ความพร้อมและพัฒนาการด้านต่างๆ สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และประสบการณ์ด้านต่างๆ ส าหรับเด็ก

ปฐมวัย สื่อการเล่าเรื่อง ศูนย์การเรียนรู้แบบกิจกรรมเสรี ประสิทธิภาพของสื่อ และแนวโน้มของสื่อการ

เรียนการสอนในระดับปฐมวัย  

 Instructional media for early childhood children, instructional system early childhood level, 

media enhancing early childhood children’s readiness and development, media enhancing learning 

experience and various experiences for early childhood children, storytelling and tales material, free 

play center, media effectiveness, and instructional media trends in early childhood level. 

 

ศ.ปว. 380  (062380) การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย  2(2-0-4) 

EDEC 380 DEVELOPMENT AND LEARNING ASSESSMENT  

  IN EARLY CHILDHOOD LEVEL    

 เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ศ.ปว.200 (062200) และ ศ.ปว. 320 (062320) 
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 แนวคิดพืน้ฐานการวัดและการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย ขอบข่ายของ

การวัดและการประเมินเด็กปฐมวัย มาตรฐานการเรียนรู ้และกรอบการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู ้

การวัดและการประเมินตามสภาพจรงิ การออกแบบการจัดระบบข้อมูล  การประเมินตามสภาพจริง และ

การรายงานผลการวัดและการประเมินเด็กปฐมวัย 

  Basic concept of development and learning assessment in early childhood level, early 

childhood development and learning assessment scope, learning standards, development and learning 

assessment criteria, evaluation and authentic assessment, data collection system design, early 

childhood authentic assessment report 

 

ศ.ปว. 411 (062411)     การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับ 

  ปฐมวัยและการศึกษาพเิศษ          3(3-0-6) 

EDEC 411  LEARNING EXPERIENCE DESIGN IN EARLY CHILDHOOD LEVEL  

  AND SPECIAL EDUCATION     

 เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ศ.ปว.320 (062320) และ ศ.กพ.308 (070308) 

มโนทัศน์เกี่ยวกับการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวัยและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การจัดกจิกรรมการ

เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หลักการและวิธีการวัดและการประเมิน

พัฒนาการและการเรียนรู้ในระดับปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ การออกแบบและใช้แผนการจัด

ประสบการณก์ารเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัยและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

Learning concepts of early childhood children and children with special needs. Learning activities 

provision, principles, and development and learning measurement and evaluation. Design of learning 

experience plans and implementation of those plans. 

 

ศ .ปว.  452 (062452) การท างานร่วมกันของครูปฐมวัยผู้ปกครองและชุมชน  2(2-0-4) 

EDEC 452  COLLABORATION AMONG EARLY CHILDHOOD TEACHERS,  

 PARENTS AND COMMUNITY 

 เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน        ไม่ม ี 

 แนวคิดและทฤษฏีในการท างานร่วมกับพ่อแม่ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และชุมชน ความหมาย

ของบรบิทชุมชนกับโรงเรยีน ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับโรงเรียนอนุบาล ชุมชนในความหมายของพืน้ที่

ทางสังคม บทบาทตัวแทนชุมชนกับโรงเรียนอนุบาล การพัฒนาและการรักษาความสัมพันธ์แบบร่วมมือ

แนวระนาบระหว่างพ่อแม่ โรงเรียนอนุบาลและชุมชน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของพื้นที่ การสร้าง

ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรม การจัดวางบทบาทพ่อแม่ ชุมชน ในลักษณะสร้างสรรค ์

ยุทธศาสตรแ์ละเทคนิคในการท าให้โรงเรยีนเป็นของพ่อแม่และชุมชน การใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรยีนรู้ 
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 Concepts and theories of teachers’ collaborations with parents and communities. Meaning 

of community contexts and school. Relationship between parents and kindergarten school. Community 

as social spaces. Roles of representatives of communities to kindergarten school. Establishing and 

maintaining collaborations and horizontal relationship between parents,  schools and communities. 

Multicultural from different areas. The construction of cultural sameness and differences. Creative 

provision of role of parents and community. Strategies and techniques to involve parents and 

community in school affaires. Using community as learning resources. 

 

ศ .ปว.  460 (062460) การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

 ในสถานศึกษาปฐมวัย       2(1-3-0) 

EDEC  460    ADMINISTRATIVE INFORMATION DATA ANALYSIS IN  

 EARLY CHILDHOOD INSTITUTION 

 เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน     นักศึกษาชั้นปีที่ 3 

 ความหมายและความส าคัญของข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในสถานศึกษา

ปฐมวัย รวมทั้งผู้เรียนและครู ตลอดจนชุมชน การออกแบบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการท าฐานข้อมูล

สารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีในการจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินประสิทธิภาพ

และพัฒนาครู ผู้เรยีน ผู้บริหาร ชุมชน และส่วนที่เก่ียวข้อง 

 Meaning and importance of data relating to early childhood institution administration, 

including students and teachers as well as community. Design of methods of data collection and 

management of information database system. Use of technology in managing system of database, 

including analysis of the information data for education provision. Proficiency and efficiency 

assessment. Use of the outcome of the analysis for cooperative learning and development of 

teachers, students, administrator, community and other stakeholders. 

       

ศ.ปว. 470  (062470) การวิจัยเชงิคุณภาพในระดับการศึกษาปฐมวัย 2(2-0-4) 

EDEC  470 QUALITATIVE RESEARCH FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION 

 เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   นักศึกษาชั้นปีที่ 3 

 การวิจัยเชิงคุณภาพที่เหมาะกับการศึกษาระดับปฐมวัย การค้นหาความจริงกับธรรมชาติของ

ความจริง วิธีการได้มาซึ่งความจริง เด็กปฐมวัยในฐานะที่เป็นข้อมูลและตัวบทของการวิจัย บริบทการวิจัย

เก่ียวกับเด็กปฐมวัย วิธีวิทยาพืน้ฐานส าคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ แนวประจักษน์ิยมหรือทฤษฏีฐาน

ราก แนวการตีความ แนวทฤษฏีเชิงวิพากษ์ และแนวหลังโครงสรา้งนิยม /หลังสมัยใหม  ่ ระบบและวิธีการใน

ขั้นตอนการวิจัย การเขา้ใจความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยในฐานะเป็นโจทย์วจิัย  
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 Qualitative research appropriate to early childhood education. Reality inquiry and nature of 

reality. Method of reality searching. Early childhood child as data and text of research. Context of early 

childhood research. Distinguished basic methodology as empiricism or grounded theory, interpretationism, 

critical theory and post structuralism/post modernism. Structure and method of research. Understanding 

relationship related to early childhood child as research questions.    

 

ศ.ปว. 499 (062499)     โครงการวิจัยการศึกษาปฐมวยั 3(1-6-0) 

EDEC 499)     EARLY CHILDHOOD EDUCATION RESEARCH PROJECT         

 เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน       นักศึกษาชั้นปีที่ 4 

 การฝึกปฏิบัติ  กระบวนการวิจัยระดับการศึกษาปฐมวัย  โดยเนน้กระบวนการเก็บรวบรวมและ

การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนรว่ม และ การวิจยัเชิงคุณภาพ 

 Practice of early childhood research methodology. Focus on process of gathering data and 

its analysis. Participatory action research and qualitative research.  

 

ศ.ศป. 401  (061401) ศิลปะส าหรับเด็ก  1                          2(1-2-3) 

EDAE 401 CHILD  ARTS  1  

 เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  ไมม่ ี

 ศึกษาการสอนศิลปะเด็กในระดับอนุบาล  การหาประสบการณ์ด้านเทคนิค  ด้านวัตถุที่เหมาะสม

กับการสอนศิลปะเด็กเล็ก  โดยออกแบบบทเรียนที่จะเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกถึงความคิดริเริ่ม

สรา้งสรรคท์างศิลปะ 

 Art requirements kindergarten, experiences with art techniques and materials suitable to 

young children with emphasis on appropriate motivational and  teaching methods.  

 

  2.2.2 การศึกษาพิเศษ 

 

ศ.กพ. 200 (070200) การจัดการศึกษาส าหรับบคุคลพิการ     2(2-0-4) 

EDSP 200   EDUCATING INDIVIDUALS WITH DISABILITIES   

 เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน      ไม่ม ี

 ความเป็นมา ความหมาย หลักการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รูปแบบของการจัดการศึกษาใน

ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยส าหรับบุคคลพิการประเภทต่าง ๆ ตามโครงสร้างซีท  กรอบความคิด

ชีวนิเวศวิทยาและการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
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 Background, meaning, principles, and relevant laws.  Models of formal education, non-

formal education, and informal education for individuals with disabilities based on SEAT (Students, 

Environments, Activities, and Tools), bioecological framework, and community-based rehabilitation. 

 

ศ.กพ. 201 (070201)   การมีส่วนร่วมรับผิดชอบของผู้ปกครอง นักสหวิชาชีพ  

  และชุมชนในการจัดการศึกษาพิเศษ      2(2-0-4) 

EDSP 201 COLLABORATION OF PARENTS PARAPROFESSIONALS  

   AND COMMUNITIES IN SPECIAL EDUCATION   

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ไม่ม ี

 ความหมาย  ความส าคัญและบทบาทของผู้ปกครอง นักสหวิชาชีพ และชุมชน รูปแบบและ

ความส าคัญของการมีส่วนร่วมรับผดิชอบของทุกภาคส่วนในการศึกษาพิเศษ และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

 Definition, significance, and role of parents, paraprofessionals, and communities. 

Collaboration models and their significance among stakeholders in special education including sharing 

resources among relevant organizations or agencies. 

 

ศ.กพ. 301 (070301) จิตวิทยาการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมคีวามต้องการจ าเปน็พิเศษ     3(3-0-6) 

EDSP 301 EDUCATIONAL PSYCHOLOGY FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS  

 เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ศ.ช. 201 (100201) หรือ ศ.ช. 103 (100103)   

 ความส าคัญ  ความหมาย  ลักษณะ  การวินิจฉัย และแนวทางบ าบัดรักษาเด็กที่มีความต้องการ

จ าเป็นพิเศษประวัติการศึกษาด้านจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการรู้คิด

เก่ียวกับความบกพร่องในด้านต่าง ๆ และความยากล าบากในการเรียนรู้  รวมถึงจิตวิทยาสังคมของการมี

ปฏิสัมพันธ์ในโรงเรียนและสังคม  และการเตรยีมความพร้อมของผู้ปกครองและครู  

 Significance, definitions, characteristics, diagnosis, and treatments for children with special 

needs. History of psychological aspects on special education. Developmental and cognitive 

psychologies regarding disabilities and difficulties in learning. Interaction in schools and society based 

on social psychology.  Preparation for parents and teachers. 

 

ศ.กพ. 303 (070303) การประเมินความต้องการด้านการศึกษาพิเศษของเดก็     3(3-0-6) 

EDSP 303 ASSESSMENT OF CHILDREN FOR SPECIAL EDUCATION NEEDS         

 เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ศ.ช. 303 (100303) หรือ ศ.กพ. 200 (070200) 
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 พัฒนาการด้านกระบวนการการเรยีนรูข้องเด็ก  สาระส าคัญเกี่ยวกับการประเมินเด็กกลุ่มเสี่ยง

ต่อความบกพร่องด้านต่าง ๆ วิธีการเก็บรวบรวมข ้อมูล  วิเคราะห์  ประเมินสรุป เพื่อน าไปสู่การบันทึก

ข้อมูลและการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 

  Development of child’s learning process. Essential elements of assessment of at-risk 

children for special education needs. Approaches to collection, analysis of data and assessment 

leading to keeping of records and preparing individualized educational plans (IEP). 

 

ศ.กพ. 304 (070304) เทคโนโลยีส าหรับการศึกษาพิเศษ       3(3-0-6) 

EDSP 304 TECHNOLOGY FOR SPECIAL EDUCATION           

 เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ศ.ช. 303 (100303) หรือ ศ.กพ. 200 (070200) 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษาพิเศษ เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ

สะดวก อุปกรณแ์ละบริการ การเลือก การประยุกต์ใช้และการประเมินเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก

ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  การวิเคราะห์ความต้องการด้านเทคโนโลยีของแต่ละบุคคล 

การเลือกใช้และพัฒนาอุปกรณแ์ละการบรกิาร 

Basic ideas about technology and special education including assistive technology, devices 

and services, selection, application, and evaluation of assistive technology for students with special 

needs. Analysis of individual technological needs, selection, and development of devices and services.  

 

ศ.กพ. 305 (070305) การศึกษาพเิศษภาคปฏิบัต ิ     3(1-6-0) 

EDSP 305  SPECIAL EDUCATION FIELD STUDY   

 เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  ศ.กพ. 302 (070302) และ ศ.กพ. 303 (070303);  

  หรือ ศ.กพ. 308 (070308) 

 การทบทวนแนวการสอน  การฝึกประสบการณโ์ดยการปฏิบัติในสถานศึกษาหรอืหน่วยงานทาง

การศึกษาพิเศษ เพื่อสังเกตและสาธิตทักษะการสอนในช้ันเรยีนใหแ้กผู่้เรยีนที่มีความบกพร่องในด้านต่าง ๆ  

การสังเกตการสอนจากครูประจ าการและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อเสนอแนะ การเขียน

รายงานการสอนกรณีศึกษา 

 Review instructional approaches. Field experience in a special education settings or 

institutes to observe and demonstrate teaching skills in classrooms with students with special needs. 

Regular observations of master teachers and experience exchange. Written summaries and evaluation 

of a case study teaching. 
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ศ.กพ. 308 (070308)    การจัดท าแผนการจัดการศกึษาเฉพาะบคุคล 3(3-0-6) 

EDSP 308  ORGANIZING INDIVIDUALIZED EDUCATIONAL PLAN                

 เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ศ.กพ. 200 (070200) และ ศ.กพ. 201 (070201) 

  ความเป็นมา ความหมาย ความส าคัญ หลักการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ 

ขั้นตอนการจัดท าและพัฒนาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล แผนการสอนเฉพาะบุคคล แผนบริการ

เฉพาะครอบครัว และแผนการเปลี่ยนผ่าน บทบาทของครอบครัว ครู นักสหวิชาชีพ และชุมชน 

 Background, definition, significance, principles, and relevant laws to special education. 

Steps of organizing and developing individualized educational plan (IEP), individualized implementation 

plan (IIP), individualized family service plan (IFSP), and individualized transition plan (ITP). Role of 

families, teachers, paraprofessionals, and communities. 

 

ศ.กพ. 400 (070400)   ศาสตร์การสอนกับวิชาชีพครูปฐมวัยและการศึกษาพเิศษ      3(3-0-6) 

EDSP 400   PEDAGOGY AND EARLY CHILDHOOD AND SPECIAL EDUCATION  

 TEACHING PROFESSION  

 เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ศ.กพ. 200 (070200) และ ศ.ปว. 320 (062320) 

 ศาสตร์การสอนกับวิชาชีพครู ทฤษฏีการเรียนรู้ หลักการ นวัตกรรมทางการศึกษา เทคนิควิธี

สอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงส าหรับเด็กปฐมวัยและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

การเลือกใช้แหล่งการเรยีนรูท้อ้งถิ่นที่เหมาะสม  

 Pedagogy and teaching profession, learning theories, principles, educational innovation, 

teaching techniques, authentic learning measurement, and evaluation for early childhood children and 

children with special needs. Selection of appropriate local learning resources. 

 

ศ.กพ. 401 (070401) การให้บริการช่วยเหลอืระยะเริ่มแรกในการศึกษาพิเศษ     3(3-0-6) 

EDSP 401  EARLY INTERVENTION IN SPECIAL EDUCATION           

 เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ศ.ช. 303 (100303) หรือ ตามความเห็นชอบของ 

  ภาควิชา; หรือ ศ.กพ. 308 (070308)  

 ความหมาย  หลักการ และทฤษฎีพัฒนาการเด็ก รูปแบบและกระบวนการการประเมินเบื้องต้น

ทางพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กกลุ่มเสี่ยงและเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ในกลุ่มอายุแรกเกิด- 

5 ปี เพื่อคัดกรอง แยกแยะ  และส่งต่อ การจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล การให้บริการช่วยเหลือระยะ

เริ่มแรกส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษที่ปฏิบัติอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศที่ก าหนด 

บทบาทของทุกฝาุยที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือระยะเร่ิมแรกเป็นรายบุคคล 
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 Definitions, rationales, and child development theories. Models and procedures of assessing 

well-rounded development of both at-risk children and children with special needs from birth to 5 

years for screening, identifying, and referral. Preparation of individualized educational plan. Current 

early intervention in Thailand and from selected countries. Roles of all involved persons in the early 

intervention for each child. 

 

ศ.กพ. 402 (070402) พัฒนาการทางการออกเสียงและการพูดของเด็ก     3(3-0-6) 

EDSP 402  DEVELOPMENT OF CHILDREN’S ARTICULATION AND SPEAKING         

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ศ.ช. 303 (100303) หรือ ตามความเห็นชอบ 

   ของภาควิชา 

ระบบเสียง  ไวยากรณ์  และการพูดในภาษาไทย  พัฒนาการตามปกติของเด็กในการออกเสียง

และการพูด  ความบกพร่องทางการออกเสียงและการพูดของเด็ก  การประเมินความบกพร่องทางการ

ออกเสียงและการพูด 

Sound system, grammar and speaking in Thai language.  Normal development of children 

in articulation and speaking. Impairment in articulation and speaking in children. Assessment for 

articulation and speaking impairment. 

 

ศ.กพ. 403 (070403) กิจกรรมศิลปะและดนตรสี าหรับเด็กท่ีมคีวามต้องการจ าเป็นพิเศษ  3(3-0-6) 

EDSP 403  ARTS AND MUSIC ACTIVITIES FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS  

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ศ.ช. 303 (100303) หรือ ตามความเห็นชอบ 

  ของภาควิชา 

 ความหมาย  หลักการ กระบวนการทางศิลปะและดนตรี แนวทางจัดการศึกษาและกิจกรรม  

ที่เป็นการพัฒนารับรู้ทางการแสดงออก และศักยภาพของเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษด้วย

กระบวนการทางศิลปะและดนตรี 

 Definition, theories, arts and music processes, education management, and activities to 

improve perception, performance, and skills of children with special needs using arts and music.  

 

ศ.กพ. 404 (070404) กิจกรรมบ าบัดเบื้องตน้ส าหรับเด็กท่ีมคีวามต้องการจ าเป็นพิเศษ  3(3-0-6) 

EDSP 404  FUNDAMENTALS OF OCCUPATIONAL THERAPY FOR CHILDREN          

                                WITH SPECIAL NEEDS  

 เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ศ.ช. 303 (100303) หรือ ศ.กพ. 308 (070308)  

  หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
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 ปรัชญา หลักการ รูปแบบ ทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องและกระบวนการทางกิจกรรมบ าบัด  

ขอบข่ายงานและกจิกรรมบ าบัดส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

Philosophical background, principles, models, basic theories, and processes in occupational 

therapy. Scopes of occupational therapy for children with special needs.  

 

ศ.กพ. 405 (070405)   กิจกรรมทางกายและนันทนาการส าหรับเด็ก 

 ท่ีมคีวามต้องการจ าเป็นพเิศษ    3(3-0-6) 

EDSP 405  PHYSICAL AND RECREATIONAL ACTIVITIES FOR CHILDREN 

 WITH SPECIAL NEEDS                

 เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  ศ.ช. 303 (100303) หรือ ตามความเห็นชอบ 

  ของภาควิชา 

  ความหมาย หลักการ และขอบข่ายกิจกรรมทางกายและนันทนาการ   การเลือกกิจกรรม การ

จัดการเรียนการสอน  การดัดแปลงกจิกรรมเพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพทางกายทั้งด้านที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

และทักษะทางกลไก ปรับทักษะพื้นฐาน รวมทั้งวิธีการจัดกีฬาเพื่อการแข่งขันที่เหมาะสมกับศักยภาพของ

เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

 Definitions, principles, and scopes of physical and recreation activities. Selection and 

organization of instruction and adaptation of physical and recreational activities to enhance physical 

fitness both health and skills relating to fitness and basic motor skills. Ways to organize competitive 

sports for children with special needs. 

 

ศ.กพ. 406 (070406) อาหารเพื่อสุขภาพส าหรับเด็กท่ีมคีวามต้องการจ าเปน็พิเศษ  3(3-0-6) 

EDSP 406  FOOD FOR HEALTH FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS  

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ศ.ช. 303 (100303) หรือ ตามความเห็นชอบ 

  ของภาควิชา 

ความส าคัญและความสัมพันธ์ระหว่างสารอาหารกับสุขภาพของเด็กที่มีความต้องการจ าเป็น

พิเศษ ลักษณะอาหาร การเลือกอาหาร การเตรียมอาหาร หลักการประกอบอาหารและการปูอนอาหาร 

รวมถงึหลักการฝึกรับประทานอาหารของเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษแต่ละบุคคล 

The importance and relationship between nutrition and health for children with special 

needs. Types of food, food selection, food preparation, principles of cooking and feeding, and 

principles of self feeding of individuals with special needs. 
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ศ.กพ. 410 (070410) การศึกษาส าหรับเด็กท่ีมภีาวะออทซิมึ           3(3-0-6) 

EDSP 410  EDUCATING CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS           

 เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ศ.กพ. 308 (070308) หรือตามความเหน็ชอบ 

  ของภาควิชา 

 ความเป็นมา ระบาดวิทยา ลักษณะอาการ ความบกพร่องและสาเหตุ การคัดกรอง และการ

วินิจฉัยเด็กที่มีภาวะออทิซึมและเด็กที่มีความบกพร่องของพัฒนาการอื่น ๆ การให้ความช่วยเหลือระยะ

เร่ิมแรกทางการศึกษาและบรกิารที่เกี่ยวข้องและการท างานรว่มกันของพ่อแม่  แพทย์ ครู และผู้เช่ียวชาญ

สหวิชาชพี 

Historical perspective, prevalence, deficits, its possible causes, screening, and diagnosis the 

individuals with autism spectrum disorders (ASDs) and other developmental disorders. Early 

intervention, educational programs, and relevant services. Coordination of parents, physicians, 

teachers, and multiple professionals.   

 

ศ.กพ. 411 (070411) การศึกษาส าหรับเด็กท่ีมคีวามบกพร่องทางการเรียนรู้     3(3-0-6) 

EDSP 411  EDUCATING CHILDREN WITH LEARNING DISABILITIES  

 เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ศ.กพ. 308 (070308) หรือตามความเหน็ชอบ 

  ของภาควิชา 

ความหมายของความบกพร่องทางการเรียนรู้  ลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางการ

เรียนรู ้สาเหตุหรือปัจจัยที่มีผลต่อความบกพร่องทางการเรียนรู ้ประเภทของความบกพร่องทางการเรียนรู ้ 

การคัดกรอง  การจัดท าหรอืปรับหลักสูตรเนือ้หาสาระกิจกรรมการเรยีนการสอน   

Meaning of learning disabilities, characteristics of children with learning disabilities, causes 

of factors of learning disabilities, categories of learning disabilities, identification, curriculum design or 

adaptation of curriculum, content, teaching, and learning activities.  

 

ศ.กพ. 412 (070412) การศึกษาส าหรับเด็กปัญญาเลิศ     3(3-0-6) 

EDSP 412  EDUCATING GIFTED CHILDREN  

 เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ตามความเหน็ชอบของภาควิขา 

นิยาม  การคัดกรอง  และการระบุ  คุณลักษณะทางจิตวิทยาและทางการศึกษา  รวมถึงความ

ฉลาด  ความคิดสร้างสรรค์และอุปนิสัยบางประการ  ความต้องการ อุปสรรคและปัญหา  หลักสูตรและ

การเรียนการสอนในระบบโรงเรยีนที่เหมาะสม 

Definitions, screening, and identification of psychological and educational characteristics of 

gifted and talented children, including intelligence, creativity, task commitments, needs, barriers, and 

problems. Appropriate curriculum, teaching, and learning in a school system. 
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ศ.กพ. 413 (070413) ภาษามือเบื้องตน้     3(1-6-0) 

EDSP 413  INTRODUCTION TO SIGN LANGUAGE   

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน     ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ประวัติ ความหมาย ความส าคัญของภาษามือไทย  โครงสร้างและส่วนประกอบของภาษามือ 

หลักการสะกด  นิ้วมือ หลักการประดิษฐ์ท่าภาษามือ การฝึกและการใช้ภาษามือเพื่อการสื่อสารกับผู้ที่มี

ความบกพร่องทางการได้ยิน ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวันในบริบทที่บ้าน โรงเรียน ชุมชนและ

สังคม เข้าใจถงึวิถีชีวติและพฤติกรรมของผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินผ่านภาษามือ 

History, meaning, significance of Thai sign language, structure, and components of sign 

language.  Principles of finger spelling and inventing hand shapes. Practice and use of sign language to 

communicate to individuals with hearing impairments in daily life at home, school, community, and 

society. Understanding ways of life and behavior of individuals with hearing impairments through sign 

language. 

 

ศ.กพ. 414 (070414) การอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ขั้นพื้นฐาน      3(1-6-0) 

EDSP 414  INTRODUCTION TO READING AND WRITING BRAILLE  

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ประวัติความเป็นมา  ความหมาย  ลักษณะอักษรเบรลล์ไทย  อักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษและ

คณิตศาสตร ์ และรูปแบบอักษรเบรลล์ไทย  อักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษ  และคณิตศาสตร์  หลักการอ่าน  

เขียน  พิมพ์  อักษรเบรลล์ไทย  อักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษ  และคณิตศาสตรข์ั้นพืน้ฐาน   

History, meaning, and characteristic of English, Thai and Mathematics Braille.  Signs and 

symbols of English, Thai and mathematics Braille.  Principles of fundamental reading, writing and 

typing Braille in Thai, English and mathematics. 

 

ศ.กพ. 415 (070415) การปรับพฤติกรรมส าหรับเด็กท่ีมคีวามต้องการจ าเปน็พิเศษ    3(3-0-6) 

EDSP 415  BEHAVIOR MODIFICATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS 

 เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน    ศ.ช. 201 (100201)  หรือ ศ.กพ. 301 (070301)  

  หรือตามความเหน็ชอบของภาควิชา 

ความส าคัญ  ความหมาย  ประวัติการปรับพฤติกรรม  ทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบ

คลาสสิกและแบบกระท า  ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม  การประเมินพฤติกรรม  การวางเงื่อนไข

และการควบคุมการปรับพฤติกรรม  จรรยาบรรณในการปรับพฤติกรรม  และการปรับพฤติกรรมส าหรับ

เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพื่อเอือ้ต่อการเรียนรูแ้ละการด าเนินชีวติ 

Significance, definitions, history of behavior modification, classical and operant conditioning 

theories, social cognitive theory, behavioral assessment, covert conditioning, and self-control.  Ethical 

issues in behavior modification and behavior modification for children with special needs to foster 

learning and daily living. 
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ศ.กพ. 416 (070416) การศึกษาส าหรับเด็กท่ีมคีวามบกพร่องทาง 

  สติปัญญาและเรียนรู้ชา้   3(3-0-6) 

EDSP 416   EDUCATING CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES  

   AND  SLOW LEARNERS  

 เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ศ.กพ. 308 (070308) 

 ความหมาย  ประเภทและลักษณะความพิการ สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อความพิการ การคัด

กรอง การวินิจฉัย การประเมินความสามารถขั้นพืน้ฐาน ความต้องการ ข้อจ ากัดและปัญหาในการจัดการ

เรียนรู ้ การช่วยเหลือและเทคนิคการสอน แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล แผนการสอนเฉพาะบุคคล 

สื่อเทคโนโลยี  สิ่งอ านวยความสะดวก และ การบริการอื่นใดทางการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความบกพร่อง

ทางสติปัญญาและเรียนรูช้้า  

 Definition, classifications and characteristics, causes or factors affecting this disability. 

Screening, diagnosis, and assessment. Needs, limitations, and barriers in learning provision. 

Assistance and teaching techniques.  Individualized educational plan, individualized implementation 

plans, assistive technologies, facilities, and other relevant educational services for children with 

intellectual disabilities and slow learners. 

 

ศ.กพ. 417 (070417)    การศึกษาส าหรับเด็กท่ีมคีวามบกพร่องทางการเห็น      2(2-0-4) 

EDSP 417  EDUCATING CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENTS        

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ศ.กพ. 308 (070308) 

 ความหมาย ประเภทและลักษณะความพิการ สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อความพิการ การคัด

กรอง การวินิจฉัยการประเมินความสามารถขั้นพื้นฐาน ความต้องการ ข้อจ ากัดและปัญหาในการจัดการ

เรียนรู ้ การช่วยเหลือและเทคนิคการสอน แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล แผนการสอนเฉพาะบุคคล 

สื่อเทคโนโลยี  สิ่งอ านวยความสะดวก และการบริการอื่นใดทางการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความบกพร่อง

ทางการเห็น  

 Definition, classifications and characteristics, causes or factors affecting this disability. 

Screening, diagnosis, and assessment. Needs, limitations, and barriers in learning provision. 

Assistance and teaching techniques.  Individualized educational plan, individualized implementation 

plans, assistive technologies, facilities, and other relevant educational services for children with visual 

impairments. 
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ศ.กพ. 418 (070418)    การศึกษาส าหรับเด็กท่ีมคีวามบกพร่องทางร่างกาย      2(2-0-4) 

                                หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 

EDSP 418  EDUCATING CHILDREN WITH PHYSICAL OR MOVEMENT OR               

                                HEALTH IMPAIRMENTS     

 เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  ศ.กพ. 308 (070308) 

        ความหมาย ประเภทและลักษณะความพิการ สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อความพิการ การคัด

กรอง การวินิจฉัย  การประเมินความสามารถขั้นพื้นฐาน  ความต้องการ   ข้อจ ากัดและปัญหาในการ

จัดการเรียนรู ้ การช่วยเหลือและเทคนิคการสอน แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล แผนการสอนเฉพาะ

บุคคล สื่อเทคโนโลยี  สิ่งอ านวยความสะดวก และ การบริการอื่นใดทางการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความ

บกพร่องทางรา่ยกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 

 Definition, classifications and characteristics, causes or factors affecting this disability. 

Screening, diagnosis, and assessment. Needs, limitations, and barriers in learning provision. 

Assistance and teaching techniques.  Individualized educational plan, individualized implementation 

plans, assistive technologies, facilities, and other relevant educational services for children with 

physical, or movement, or health impairments. 

 

ศ.กพ. 419 (070419) การศึกษาส าหรับเด็กท่ีมคีวามบกพร่องทางการได้ยิน    2(2-0-4) 

EDSP 419  EDUCATING CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENTS  

 เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ศ.กพ. 308 (070308) 

 ความหมาย ประเภทและลักษณะความพิการ สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อความพิการ การคัด

กรอง การวินิจฉัย การประเมินความสามารถขั้นพืน้ฐาน ความต้องการ ข้อจ ากัดและปัญหาในการจัดการ

เรียนรู ้ การช่วยเหลือและเทคนิคการสอน แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล แผนการสอนเฉพาะบุคคล 

สื่อเทคโนโลยี  สิ่งอ านวยความสะดวก และ การบริการอื่นใดทางการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความบกพร่อง

ทางการได้ยิน 

 Definition, classifications and characteristics, causes or factors affecting this disability. 

Screening, diagnosis, and assessment. Needs, limitations, and barriers in learning provision. 

Assistance and teaching techniques.  Individualized educational plan, individualized implementation 

plans, assistive technologies, facilities, and other relevant educational services for children with 

hearing impairments. 
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2.  ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ  สุมาลี    นามสกุล  คุ้มชัยสกุล   ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 

คุณวุฒิ 

- อ.บ. (ภาษาองักฤษ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2528 

- MS.Ed. (Early Childhood Education), Western Illinois University, USA, 1989 

ผลงานวิชาการ 

สุมาลี  คุ้มชัยสกุล และ รัชชุกาญจน ์ทองถาวร. (2554).  การประเมินหลักสูตรและ 

การติดตามผลบัณฑิตหลักสูตรปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ทนุอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายได้จากคณะศกึษาศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
 

แต่งต ารา    - 
 

บทความทางวิชาการ  - 
 

รายวิชาที่รับผิดชอบ 

 052750   ศ.ป. 750  การบริหารจัดการการศึกษาระดับปฐมวัย 

 062320   ศ.ปว. 320  หลักสูตรบูรณาการการศกึษาปฐมวัย  

062330   ศ.ปว. 330 การศกึษาเรื่องอัตลักษณ์และมิตหิญิงชายส าหรับครูปฐมวัย  

062344   ศ.ปว. 344  การแสดงออกทางร่างกายและจติวิญญาณของเด็กปฐมวัย  

062346   ศ.ปว. 346  สุขศึกษาและพลศกึษาส าหรับเด็กปฐมวัย   

062410   ศ.ปว. 410  มโนทัศนเ์กี่ยวกับบริบทการเรียนรูเ้พื่อการจัดการศกึษาปฐมวัย 

062411    ศ.ปว. 411  การออกแบบการจัดประสบการณก์ารเรียนรู้ในระดับปฐมวัย 

    และการศกึษาพิเศษ 

062440  ศ.ปว. 440 ศาสตร์การสอนในระดับการศกึษาปฐมวัยกับการพัฒนามนุษย์ 

062452  ศ.ปว. 452  การท างานของครูปฐมวัย ร่วมกับผูป้กครองและชุมชน 

062470  ศ.ปว. 470   การวิจัยเชิงคุณภาพในระดับการศกึษาปฐมวัย  

062499  ศ.ปว. 499  โครงการวิจัยการศกึษาปฐมวัย 

062712  ศ.ปว. 712  ศาสตร์การสอนและการเรียนรูต้ามสภาพจริงระดับปฐมวัย 

062770  ศ.ปว. 770  การวิจัยเชิงคุณภาพการศกึษาระดับปฐมวัย 

100589  ศ.ช. 589      การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 

100599  ศ.ช. 599      การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 
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ประสบการณ์การท างาน 

พ.ศ.2532-2534 เป็นครูผูส้อนและผูเ้ช่ียวชาญโครงการ Comsortium Project ของ 

US State Department ในการสอนและฝกึอบรมวิชาอเมรกิันศึกษา 

(American Studies) แก่ผูอ้พยพชาวม้ง เมี่ยน ลาว เขมร และ

เวียดนาม 

ที่เตรยีมตัวไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 

แคนาดา ออสเตรเลีย และอื่นๆ  

พ.ศ.2534-ปัจจุบัน  เป็นอาจารย์ประจ าสาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย คณะศกึษาศาสตร์   

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 

ประสบการณ์การสอน 

 ระดับปริญญาตรี  รับผิดชอบเนือ้หากระบวนวิชาด้านทฤษฎี ปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับ

การศกึษา ระดับปฐมวัย หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษา การออกแบบกิจกรรมและบริบทที่เกี่ยวข้องกับการเรียน

การสอนประจ าวัน  การวิจัยเชิงคุณภาพและการปฏิบัติการวิจัย

ภาคสนาม ตลอดจนการนเิทศตดิตาม การฝกึปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย  

 ระดับปริญญาโท  ในหลักสูตรสาขาวิชาประถมศกึษารับผิดชอบเนือ้หากระบวนวิชา

เกี่ยวกับการจัดโปรแกรมการศกึษาส าหรับเด็กปฐมวัยและวิชาชีพครู  

  ในหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รับผดิชอบเนือ้หากระบวน

วิชาเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ ศาสตร์การสอนบูรณาการ ทฤษฎี

และ  การพัฒนาหลักสูตร การศกึษาปฐมวัยเปรียบเทียบใน

ประชาคมอาเซียน ประเด็นทางสังคมวทิยาและประเด็นวิพากษ์ใน

การศกึษาปฐมวัย 
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ชื่อ   ยุวดี   นามสกุล  วิรยิางกูร     ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์  

คุณวุฒิ 

ประวัติการศึกษา 

2553 – 2557 Illinois State University 

  Doctor of Education in Special Education (Ed.D.) 

2549 - 2553 มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

ปริญญาโท สาขาการศกึษาพิเศษ (กศ.ม.) 

2537 - 2541 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

Master of Business Administration (MBA) 

2533 - 2537 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

Bachelor of Business Administration (BBA) 

 

ประวัติการท างาน 

2557 – ปัจจุบัน   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการศกึษาพิเศษ  

คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2553 – 2557  Graduate Assistant 

Department of Special Education, Illinois State University, USA. 

 ความรับผิดชอบ 

ด้านการสอน   

- ช่วยสอนในหอ้งเรียนวิชาการศกึษาพิเศษ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

ด้านการวิจัย   

- ร่วมวจิัยในโครงการวิจัยต่างๆ  

ด้านบริการชุมชน   

- สอนเด็กเล็กที่มภีาวะออทิสตกิ (Early Intervention Program)  

- สอนนักเรียนระดับมัธยมปลายที่มีความตอ้งการพเิศษ  

- เป็นผู้ฝึกงาน (Job coach) ให้กับบุคคลที่มภีาวะออทิสตกิวัยผู้ใหญ่ 

ด้านอื่นๆ 

- เป็น Guest reviewer ในวารสาร Research and Practice for Persons with  

   Severe Disabilities 

2551 – 2553 นักวิชาการศกึษา  สถาบันวิจัยและพัฒนาส าหรับเด็กที่มี 

  ความตอ้งการพิเศษ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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 ความรับผิดชอบ 

- ประเมินและสอนเด็กวัยเตาะแตะและนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มคีวาม

ต้องการพิเศษ ทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มย่อย 

- ให้ค าปรึกษาแก่พ่อแม่และครูที่ท างานกับเด็กที่มคีวามต้องการพเิศษ 

- ร่วมวจิัยในโครงการวิจัยต่างๆ 

- อบรมพ่อแม่ ครู และเจ้าหน้าที่ในชุมชนให้มคีวามรู ้ความเข้าใจ รวมถึงมี

เจตคติที่ดีตอ่การเลีย้งดูและการท างานกับบุคคลที่มคีวามต้องการพิเศษ 

- ร่วมเขยีนหนังสือด้านการศึกษาพิเศษ 

- แปลการบรรยายในการอบรมระดับชาติและระดับนานาชาติ 

- บริหารศูนย์ให้บริการด้านการศกึษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

2549 – 2551 ผูจ้ัดการศูนย์ 

Kids’ Gallery (Thailand) 

2542 – 2549 ผูจ้ัดการฝุายพัฒนาธุรกิจ 

Hatari Technology Group 

2537 – 2542 ผูจ้ัดการผลติภัณฑ์ 

Asia Books Co., Ltd. 

 

งานวจิัยที่ได้รับการเผยแพร่ 

Viriyangkura, Y., & Kosuwan, K. (2010, April). Family life of young adults with severe 

intellectual disabilities in the central region of Thailand. Paper presented at the Second 

Annual International Research Conference on the Social Science and Humanities. 

Symposium conducted at the meeting of Mahidol University, Bangkok. 

Viriyangkura, Y., & Toby, L. (2011, March). Creating family assessment portfolios: Outcomes 

of a service-learning project. Poster presented at the ISU Graduate Symposium. 

Symposium conducted at the meeting of Illinois State University, USA. 

Dazcewitz, M., Martin, A., & Viriyangkura, Y. (2011, March). Response to Intervention: 

Assessing the professional development needs of a midwestern primary school. Poster 

presented at the ISU Graduate Symposium. Symposium conducted at the meeting of 

Illinois State University, USA. 
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Thompson, J. R., Vandevelde, S., Caes, C., Kosuwan, K., & Viriyangkura, Y. (2011, June). 

Investigating support needs of typically functioning children in 3 countries: Implications 

for the children’s Supports Intensity Scale. Symposium conducted at the meeting of the 

American Association on Intellectual and Developmental Disabilities. 

Kosuwan, K., Viriyangkura, Y., Jaingam, S., & Thompson, J. R. (2012, April). The efficacy of 

teacher training program in enhancing teachers’ knowledge and attitudes toward self-

determination of students with intellectual disabilitiesin special schools in Thailand. 

Symposium conducted at the meeting of the Council of Exceptional Children, USA. 

Kosuwan, K., Viriyangkura, Y., Saejung, N., & Thompson, J. R. (2013, April). At-Risk 

Students in College: How They Boosted Their Study Skills! Symposium conducted at the 

meeting of the Council of Exceptional Children, USA. 

 

ผลงานการเขียน 

กุลยา ก่อสุวรรณ, ยุวดี วิรยิางกูร, และ จีรพัฒน์ ศริิลักษณ์. (2553). การเลีย้งดูเด็กที่มพีัฒนาการ

ล่าช้าในชุมชน. กรุงเทพ: สหมติร. 

Thompson, J., & Viriyangkura, Y. (2013). Supports and support needs. In M. L. Wehmeyer 

(Ed.), The Oxford Handbook of Positive Psychology and Disability. New York, NY: 

Oxford. 

ผลงานวิชาการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

Kosuwan, K., Viriyangkura, Y.,  & Stoner, J. B. (in progress). Relationship between parents of 

children with autism and education professionals in Thailand. 

Kosuwan, K., & Viriyangkura, Y. (in press). Special education in Thailand. In F. E. Obiakor, A. 

Rotatori, & J. Bakken (Eds.), Advances in Special Education. London, UK: Emerald. 
 

กระบวนวิชาที่รับผิดชอบ 

100307  การศกึษาพิเศษร่วมสมัย (3 หนว่ยกิต) 

070201   การมสี่วนรว่มรับผดิชอบของผู้ปกครอง นักวิชาชีพ และชุมชนในการจัด 

การศกึษาพิเศษ (2 หนว่ยกิต) 

070303  การประเมนิความต้องการพิเศษด้านการศกึษา (3 หน่วยกิต) 

070304  เทคโนโลยีเพื่อการศกึษาพิเศษ (3 หนว่ยกิต) 

070415  การปรับพฤติกรรมของเด็กที่มคีวามตอ้งการพิเศษ (3 หนว่ยกิต) 
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ชื่อ  รัชชุกาญจน์  นามสกุล  ทองถาวร    ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

คุณวุฒิ 

- กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2530   

- M.S. (Early Childhood Education), Bloomsburg University of Pennsylvania   

  Bloomsburg, PA, USA, 1989 

- D.Ed. (Curriculum and Instruction), Indiana  University of Pennsylvania Indiana,  

 PA, USA, 2003 

 

งานวจิัย 

งานวจิัยที่เสร็จแล้ว 

สุกานดา ตปนียางกูร, นัทธมน วุทธานนท์, วิไล แสงเหมอืนขวัญ, สุรพล บัวพิมพ์, นิกร เพ็ญเวียง, 

รัชชุกาญจน์ ทองถาวร, และ บุญรอด  โชติวชิรา. (2551).  กระบวนการสร้างส านึก 

เศรษฐกิจพอเพียงผ่านกระบวนการการศึกษา: ทางออกการแก้ปัญหาความยากจน.  

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 

สาลี่ งามคีร,ี วีระพงษ์  แสง-ชูโต, รัชชุกาญจน์ ทองถาวร, และ สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร. (2552). 

การพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ของเล่นพื้นบ้าน 

ส าหรับนักเรยีนในช่วงชั้นที่ 1 และ 2. 

สุมาลี คุ้มชัยสกุล และ รัชชุกาญจน์ ทองถาวร. (2553). การประเมินหสักสูตรศึกษาศาสตร- 

 บัณฑิต  การศึกษาปฐมวัย. คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่. 

รัชชุกาญจน์ ทองถาวร. (2554). ก าลังด าเนินการ. การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การ 

          สร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเองส าหรับเด็กปฐมวัย. งบรายได้คณะศกึษาศาสตร์. 

          (30,000 บาท) 

วีระพงษ์ แสง-ชูโต และ รัชชุกาญจน์ ทองถาวร (2554, ก าลังด าเนินการ) การรวบรวมและวิเคราะห ์

แหล่งวิทยาการท้องถิ่นที่สามารถใช้ในการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ในเขตภาคเหนือตอนบน 

ของประเทศไทย (ทุน วช. 285,000 บาท) 

รัชชุกาญจน์ ทองถาวร, รัชนีกร ทองสุขดี, สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร, และ สาลี่ งามคีร ี(2554, ก าลัง 

 ด าเนินการ) การพัฒนารูปแบบการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ที่ใช้แหล่งวิทยาการท้องถิ่น 

ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย (ทุน วช. 350,000 บาท) 
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การน าเสนอผลงาน 

วีระพงษ์  แสง-ชูโต และ รัชชุกาญจน์ ทองถาวร (2555) การประยุกต์ใช้ของเล่นพื้นบ้านส าหรับเด็กที่มี 

 ความต้องการจ าเป็นพิเศษ Paper presented at the 1st Education for Students with  

  Disabilities Conference on August 30, 2012 at Riverside Hotel, Bangkok. 

Tongthaworn,  R. (2013). Bridging theory into character building in the early age.  

 Presentation. 
 

แต่งต ารา    - 

 

บทความทางวิชาการ  - 

 

รายวิชาที่รับผิดชอบ 

 052345 ศ.ป. 345  สื่อการสอนในระดับปฐมวัย    

  052418 ศ.ป. 418  การเล่าเรื่องและนิทานส าหรบัเด็ก 

 052710 ศ.ป. 710  การใช้และการพัฒนาหลักสตูรประถมศึกษา 

 062200 ศ.ปว. 200  ทฤษฎีการศึกษาปฐมวัย    

  062341   ศ.ปว. 341    ภาษาและการสื่อสารของเด็กปฐมวัย   

  062342   ศ.ปว. 342  คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี 

    กับเด็กปฐมวัย                        

 062343  ศ.ปว. 343  ทักษะทางสงัคมของเด็กปฐมวัย   

 062345 ศ.ปว. 345 การเล่าเรื่องและนิทานส าหรบัเด็กปฐมวัย  

       062360  ศ.ปว. 360   สื่อการเรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัย   

 062380  ศ.ปว. 380  การประเมินพัฒนาการและการเรยีนรูใ้นระดับปฐมวยั  

 062460 ศ.ปว. 460  การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการบรหิารจัดการ 

     ในสถานศึกษาปฐมวัย 

  062489  ศ.ปว. 489  การสอนแบบจุลภาค  

 062498  ศ.ปว. 498 การเตรียมการปฏิบัตงิานวิชาชีพครู  

  062711  ศ.ปว. 711 ทฤษฎีและการพัฒนาหลักสตูรในการศึกษาปฐมวยั 

  062713  ศ.ปว. 713 การบรหิารจัดการศึกษาระดบัปฐมวัย 

  063800  ศ.ลส. 800   การจัดการเรียนรู้ 

 100589  ศ.ช.589  การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 

 100599  ศ.ช.599 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 
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ประสบการณ์การท างาน 

2531-2532  Graduate Assistance ที่ Bloomsburg University of Pennsylvania, USA 

2532-2534 ครูสอนเด็กประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศกึษาตอนต้น วชิา American  

  Studies ในการเตรียมความพร้อมผู้อพยพชาวลาว เขมร และเวียดนาม  

เพื่อตัง้ถิ่นฐานในประเทศที่สาม ที่ The Consortium Project, US State  

     Department 

2534-2535 นักวิเคราะห์ข้อมูลชีวประวัติของผูอ้พยพชาวเวียดนามเพื่อตัง้ถิ่นฐาน 

    ในสหรัฐอเมรกิา ODP (หนว่ยย่อยของสถานทูตสหรัฐอเมริกา) 

2535-2536 เลขาโครงการปุาชุมชน Save the Children, USA 

2536-2537 ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา บางโพ กรุงเทพ 

2537-ปัจจุบัน เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าสาขาการศกึษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์  

    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

การสอน 

  ระดับปริญญาตรี         รับผิดชอบกระบวนวิชาทฤษฎีการศกึษาปฐมวัย ครูปฐมวัยและ

ความรูเ้กี่ยวกับวิชาชีพครู  ภาษาและการสื่อสารของเด็กปฐมวัย 

ทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย การวิจัยเชิงคุณภาพ การสอน

จุลภาค  การเตรียมปฏิบัติงานวิชาชีพครู การฝกึปฏิบัติงานวิชาชีพครู

ปฐมวัย การวิเคราะหข์้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ปฐมวัยในสถานศกึษา  

   สาขาประถมศึกษา รับผดิชอบกระบวนวิชาการเล่าเรื่องและนทิาน

ส าหรับเด็กประถมศกึษา การสอนเด็กเรียนช้าในระดับประถมศึกษา 

การสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา 

 ระดับปริญญาโท  สาขาวิชาประถมศึกษารับผิดชอบกระบวนวิชาเกี่ยวกับการจัด

โปรแกรมการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย หลักสูตรและการสอนระดับ

ประถมศึกษา การศกึษาส าหรับเด็กที่มบีุคลิกลักษณะพิเศษ 

 ระดับปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอนร่วมรับผดิชอบกระบวนวิชาการ              

จัดการเรยีนรู้  
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ชื่อ      สร้อยสุดา   นามสกุล    วิทยากร    ต าแหนง่ทางวชิาการ    รองศาสตราจารย์    
คุณวุฒิ 

Advanced Certificate in Occupational Therapy, Duren School, Deutschland ปี 2524 

ปริญญาตรี  สาขาวิชา   วท.บ.  พยาบาล  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  ป ี 2516 

 

ผลงานทางวิชาการ 

งานวจิัย  )เขียนแบบบรรณานุกรม(  

รัชนีกร ทองสุขดี และ สร้อยสุดา วิทยากร. (2554) .การพัฒนากลไกและระบบการช่วยเหลือ 

 เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพเิศษ การสร้างเครอืข่ายความร่วมมือระหว่างครู 

นักสหวชิาชีพ โรงเรียน ชุมชน  และองค์กรท้องถ่ิน .รายงานฉบับสมบูรณ์. 

สร้อยสุดา วิทยากร และ นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์ ) .2554 .( ของเล่นพื้นบ้านในงาน 

 กิจกรรมบ าบัดเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็น 

 พิเศษ. รายงานฉบับสมบูรณ์. 

 

แต่งต ารา 

สร้อยสุดา วิทยากร สุภาพร ชินชัย และ สรินยา ศรีเพชราวุธ .(2555).  กรอบอ้างอิงการ 

บูรณาการประสาทความรู้สึก: ทฤษฎีและปฏิบัติการทางคลินิกกิจกรรมบ าบัด.  

เชยีงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

 

บทความทางวิชาการ 

สร้อยสุดา วิทยากร ,นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์) .2554 .(  ของเล่นพื้นบ้านในงานกิจกรรมบ าบัด 

เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพส าหรับเด็กที่มคีวามต้องการจ าเป็นพิเศษ. 

วารสารวิทยาลัยราชสุดา, 6)1( , 23-31. 

สร้อยสุดา วิทยากร นันทณี  เสถียรศักดิ์พงศ ์ศศธิร  สังขอ์ู๋ เมธิศา  พงษ์ศักดิ์ศรี, 

ไฉทยา ภริะบรรณ์ และ ดารณี  สาสัตย์.  ผลการใชโ้ปรแกรมบ าบัดด้วยช้างไทยต่อ 

กระบวนการบูรณาการประสาทความรูส้ึกในบุคคลออทิสตกิ. วารสารเทคนิคการแพทย์,  

57-70, (1), 42. 

Shordike, A., Hocking, C., Pierce, D., Wright-St. Clair, V., Vittayakorn, S., Rattakorn, P., &  

Bunrayong, W. (2010). Respecting regional culture in an international multi-site study:     

A derived etic method. Qualitative Research, 10(3), 333-355. 
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Satiansukpong N, Vittayakorn S, Pongsaksri M, Sung-U S, Pedugsorn M, Phiraban C,  

Sasat D. (2010). The Results of Thai Elephant-assisted Therapy Program on Basic  

Sensory-Motor Performance and Adaptive Behavior in Individuals with Autism:  

A Pilot Study. Journal of  Thai Rehabilitation Medicine, 20(1), 90-95. 

 

รายวิชาที่รับผิดชอบ 

070401  ศ .กพ .  401 การให้บริการช่วยเหลือระยะเริ่มแรกในการศกึษาพิเศษ  

070402  ศ .กพ.  402 พัฒนาการทางการออกเสียงและการพูดของเด็ก 

070404  ศ .กพ.  404 กิจกรรมบ าบัดเบือ้งตน้ส าหรับเด็กที่มคีวามตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 

070410  ศ .กพ.  410 การศกึษาส าหรับเด็กที่มภีาวะออทิซึม  

070411  ศ .กพ.  411 การศกึษาส าหรับเด็กที่มคีวามบกพร่องทางการเรยีนรู้ 

100307 ศ.ช. 307 การศกึษาพิเศษร่วมสมัย 

100489 ศ.ช. 489  Micro Teaching 

100498 ศ.ช. 498 การเตรียมการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

100589 ศ.ช. 589 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1  

100589 ศ.ช. 599 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2  

  

ประสบการณ์ 

1. การให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กออทิสตกิ  เด็กสมองพิการ  เด็กพัฒนาการล่าช้า 

ที่คลินกิกิจกรรมบ าบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คลินิก  คณะเทคนิคการแพทย์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

2. วิทยากรในการบริการวิชาการ บรรยายเรื่อง กิจกรรมการส่งเสริมพัมนาการในเด็กปฐมวัย 

โครงการบริการวิชาการชุมชนของคณะศกึษาศาสตร ์ประจ าปี 2557 ณ ต าบลแมแ่วน อ าเภอพร้าว 

จังหวัดเชยีงใหม ่วันที่ 16-20 สงิหาคม 2557 

3. วิทยากรบรรยายเรื่อง แนวคิดและความส าคัญของแบบจ าลองการส่งเสริมพฤติกรรม 

สุขภาพของบุคคล การประชุมวิชาการประจ าปีของคณะเทคนิคการแพทย์ ประจ าปี 2555 

วันที่ 12-14 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวันเชยีงใหม่ 
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ชื่อ      อาทติยา   นามสกุล   อินยง      ต าแหน่งทางวชิาการ     อาจารย์ 

คุณวุฒิ 

2554 ค.ม.(การศกึษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2549 ศษ.บ.(อนุบาลศกึษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ผลงานวิจัย 

อาทิตยา  อนิยง. (2554). การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสรมิการเรียนรู้ของเด็ก 

 อนุบาลโรงเรยีนดรุณสิกขาลัย.  สารนพิน์มหาบัณฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

อาทิตยา  อนิยง. (ผูร้่วมวจิัย). (2557). การวจิัยพัฒนารูปแบบการยกระดับศูนย์เด็กเล็ก 

 ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ 

 และพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคม 

 และความมั่นคงของมนุษย์. (ทุน พม.) 

อาทิตยา  อนิยง. (2558). การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานตาม 

     แนวการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน 

     การออกแบบการเรียนการสอนของครูปฐมวัย โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัย 

     ราชภัฏเชียงใหม่ แผนกอนุบาล.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่.  เชียงใหม่. (ทุน วช.) 

 

ต ารา  หนังสือ บทความทางวชิาการ 

   ไม่มี 

 

ประสบการณ์การท างาน 

 ปี 2550–2555 ครู โรงเรียนดรุณสิกขาลัย แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร 

 ปี 2555-2558 อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์  ประจ าหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 

ภาระการสอน 

ศ.ปว. 343 (062343) ทักษะทางสงัคมของเด็กปฐมวัย   2(2-0-4) 
ศ.ปว. 346 (062346)    สุขศึกษาและพลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย   3(3-0-6) 

ศ.ปว. 360  (062360) สื่ออุปกรณ์การสอนส าหรับเด็กปฐมวัย   2(2-0-4) 

ศ.ปว. 380  (062380) การประเมินพัฒนาการและการเรยีนรูใ้นระดับปฐมวยั   2(2-0-4) 
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ชื่อ     รจนา    นามสกุล    พิใจ      ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 

คุณวุฒิ 

2543 ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

 

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอ์ุปถัมภ์  

อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

2547 ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑติ 

สาขาวิชาการศกึษาพิเศษ   

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่   

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

2555 ระดับปริญญาโท 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาการศกึษาพิเศษ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ประสบการณ์การท างาน 

ปี พ.ศ.2550 ถ ึงปัจจุบัน - อาจารย์ สังกัดคณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สอนเสริมทักษะทางวิชาการส าหรับนักเรียนที่มคีวามต้องการ  

จ าเป็นพิเศษ  ประเภทออทิสติก นักเรียนที่มคีวามบกพร่อง 

ทางการเรยีนรู้  นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และ

นักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น 

 

ปี พ.ศ.2548-2550  - อาจารย์ สังกัดคณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สอนเสริมทักษะทางวิชาการนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ ากว่า 

เกณฑง์านคัดกรองและส่งต่อนักเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษ  

ออทิสตกิ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรยีนรู ้   

 

ปี พ.ศ.2547 - อาจารย์ สังกัดคณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สอนเสริมทักษะทางวิชาการส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง 

 ทางการเรียนรูแ้ละนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์   
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ผลงานวิจัย 

รจนา พิใจ. (2554). การพัฒนาทักษะการตีความโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของเด็กออทสิติก 

 โดยใช้เทคนิค เค ดับเบิลยู ดี แอล.  เชยีงใหม่ : ศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ  

บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 

รจนา พิใจ. (2556). การใช้อีโคโลจีคอลเฟรมเวิร์กเพื่อประเมินงานการศึกษาพิเศษใน 

 โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชยีงใหม่ : งานวิจัยฝุายวิชาการ โรงเรยีน 

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

รจนา พิใจ. (2557). การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าหรับนักเรยีนออทสิติกโดยใช้ 

 เทคนิค SQ4R ร่วมกับชุดกิจกรม.  เชยีงใหม่ : งานวิจัยฝาุยวิชาการ โรงเรยีน 

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

 

ภาระงานสอน 

  - 
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3. ค าสัง่แตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร/ร่างหลักสูตร 
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