มคอ. ๒

ตัวอยางรายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ป)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพระนครไทย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะครุศาสตร

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ป)
Bachelor of Education Program (five-year program)
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ครุศาสตรบัณฑิต
ค.บ.
Bachelor of Education
B.Ed.
๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
๔. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
๑๗๐ หนวยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตร ๕ ป
๕.๒ ภาษาที่ใช ภาษาไทย
๕.๓ การรับเขาศึกษา รับนักเรียนไทย
๕.๔ ความรวมมือกับสถาบันอื่น เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
โดยตรง
๕.๕ การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

๑

มคอ. ๒
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๗
เปดสอนภาคการศึกษาตน ปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
คณะกรรมการนโยบายวิชาการของมหาวิทยาลัย อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๑
วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบในหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 12/๒๕๕๑
วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
คุรุสภาเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒
๗. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปการศึกษา ๒๕๕๖ (หลังจากเปดสอนเปนเวลา ๓ ป)
๘. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
๙. ชื่อ-สกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
๙.๑ รองศาสตราจารยประภาพรรณ ธีรานิวัฒน
ค.บ.เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง การศึกษาปฐมวัย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) ๒๕๓๕.
ค.ม.การศึกษาปฐมวัย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) ๒๕๓๗.
Ph.D. (Early Childhood Education, Indiana University) ๒๕๔๓.
๙.๒ รองศาสตราจารย ดร.ศศิวิมล ประกอบกิจ
ค.บ.เกียรตินิยมอันดับสอง การศึกษาปฐมวัย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) ๒๕๓๖.
ค.ม.การศึกษาปฐมวัย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) ๒๕๓๘.
Ph.D. (Early Childhood Education, University of Illinois) ๒๕๔๕.
๙.๓ ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณีวรรณ บุญชู
ค.บ.เกียรตินิยมอันดับสอง การศึกษาปฐมวัย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) ๒๕๓๙.
ค.ม.การศึกษาปฐมวัย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) ๒๕๔๑.
Ph.D. (Early Childhood Education, University of Sydney) ๒๕๔๗.

๒

มคอ. ๒
๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
๑๐.๑ อาคารเรียน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยพระนครไทย
๑๐.๒ สถานศึกษาและองคกรที่นิสิตปฏิบัติการวิชาชีพ
๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
วิกฤตการพัฒนาที่เกิดขึ้นทั่วโลกมุงพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เกิดการแขงขันในยุคโลกาภิวัตน
การสรางคนใหสามารถดํารงชีพอยูในสภาพการแขงขันสูงทางเศรษฐกิจจึงเปนสิ่งสําคัญ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของประเทศจึงเปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญและควรเริ่มตนอยางจริงจังตั้งแตเด็ก
ระดับปฐมวัย เนื่องจากเด็กปฐมวัยเปนวัยที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดทั้งทางดานรางกาย อารมณ
สังคม และสติปญญา การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรใหสามารถทําหนาที่ในการอบรมเลี้ยงดูและ
พัฒนาเด็กปฐมวัยอยางมีประสิทธิภาพจึงเปนปจจัยสําคัญตอคุณภาพของประชากรของประเทศใน
อนาคต
๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ ก ารพั ฒ นาทางเศรษกิ จ ของประเทศไทยในป จ จุ บั นส ง ผลกระทบต อ วิ ถี ชี วิ ต และ
การเลี้ยงดูเด็กระดับปฐมวัยเปนอยางมาก กลาวคือ ในอดีตเด็กในวัยนี้จะไดรับการดูแลโดยญาติผูใหญ
ในครอบครัวซึ่งอยูกันแบบครอบครัวขยาย แตในปจจุบันครอบครัวสวนใหญมีขนาดเล็กลงอยูกันแบบ
ครอบครัวเดี่ยวที่ประกอบไปดวย พอ แมและลูก เทานั้น เมื่อพอแมตองทํางานนอกบานทําใหมีความ
จําเปนที่จะตองสงบุตรหลานเขาสถานรับเลี้ยงเด็กหรือโรงเรียนอนุบาลเร็วขึ้น
ทั้งนี้ ชวงวัย ๐-๖ ป เปนชวงเวลาที่สําคัญในการสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของมนุษย
การพัฒนาคุณภาพของการเลี้ยงดูเด็กและคุณภาพของครูหรือพี่เลี้ยงในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือโรงเรียน
อนุบาลจึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากเด็กจะเรียนรูและมีพัฒนาการดานตางๆ ผาน
ประสบการณที่ไดรับจากสถานรับเลี้ยงเด็กหรือโรงเรียนอนุบาลแทนที่จะไดเรียนรูและซึมซับวิถีชีวิต
จากครอบครัวและคนในครอบครัวเหมือนในอดีต การผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยที่มี
ประสิทธิภาพจึงมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ

๓

มคอ. ๒
๑๒. ผลกระทบจาก ขอ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
สถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
จากการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม เศรษฐกิ จ และวั ฒ นธรรมของสั ง คมไทยในป จ จุ บั น ทํ า ให
มหาวิทยาลัยพระนครไทยมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกและเนนการพัฒนาบัณฑิต
ให มี ค วามสามารถในการจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย แนวใหม ที่ เ สริ ม สร า งการพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ให มี
พัฒนาการรอบดานและสมดุล และสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางยั่งยืนในสังคมฐานความรู
๑๒.๒ ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยพระนครไทยมีพันธกิจที่สําคัญในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ
ในสาขาวิชาตางๆ ใหเปนผูที่มีความรูและทักษะในศาสตรสาขาวิชาที่ศึกษา และมีความสามารถในการ
พัฒนาตนเองและสังคมอยางตอเนื่อง การผลิตบุคลากรดานการจัดการศึกษาปฐมวัยจึงเปนพันธกิจที่
สําคัญสวนหนึ่งที่สถาบันใหการสนับสนุนและสงเสริมมาตลอดระยะเวลาตั้งแตคณะครุศาสตรเปดสอน
หลักสูตรนี้
๑๓. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาศึกษารายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกทีเ่ ปดสอนโดยภาควิชา
ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา จิตวิทยาการศึกษา พลศึกษา และวิจัยการศึกษา และรายวิชาของคณะอื่น
เชน คณะพยาบาลศาสตร นิติศาสตร และพาณิชยศาสตรและการบัญชี โดยมีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรทําหนาที่กํากับดูแลและประสานงานกับภาควิชาและฝายวิชาการของคณะตางๆ

๔

มคอ. ๒

หมวดที่ ๒ ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญาและความสําคัญของหลักสูตร
ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เปนผูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให
เติบโตและสามารถดํารงชี วิตอยางพอเพียงในสังคมฐานความรู ใ นป จจุบันไดอย างมีคุณภาพและ
มีความสุข โดยชวงวัย ๐-๖ ป เปนชวงเวลาที่สําคัญในการสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของมนุษย
การผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพจึงมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ
๑.๒ วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในดานการจัดการศึกษาปฐมวัย สามารถประยุกตใชองค
ความรูในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
สภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ
๑.๓ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
๑) มีคุณธรรม มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีความรับผิดชอบ
สูงตอวิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
๒) มีความอดทน ใจกวางและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู รวมทั้งการทํางานรวมกัน
กับผูเรียนและผูรวมงานทุกกลุม
๓) มีความรอบรูและมีความสามารถประยุกตความเขาใจอันถองแทในทฤษฎี และระเบียบ
วิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสรางความรูใหม
๔) มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการแกไขปญหา และขอโตแยงโดยการแสดงออกซึ่งภาวะผูนํา
ในการแสวงหาทางเลือกใหมที่เหมาะสมและปฏิบัติได
๕) มี ค วามสามารถในการพิ จ ารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก ป ญ หาทาง
วิชาการ วิชาชีพ และสังคมอยางมีเหตุผลที่สมเหตุสมผล โดยการบูรณาการศาสตรแบบสหวิทยาการและ
พหุวิทยาการเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
๖) มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการของศาสตรทั้งหลาย และมีความมุงมั่นในการ
พัฒนาสมรรถนะของตนอยูเสมอ
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
๒.๑ แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษาและนําผลการประเมิน
มาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยระบุการปรับปรุงไวในประมวลการสอน
รายวิชา และจะมีการประเมินหลักสูตรในปที่ ๔ เพื่อนําไปสูการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ป

๕

มคอ. ๒
๒.๒ กลยุทธ
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ๒ ระดับคือ ระดับคณะและระดับวิชาเอก ดูแลและติดตามผล
การจัดการเรียนการสอนของคณาจารย และดําเนินการสอบถามความคิดเห็นของนิสิต บัณฑิต และ
ผูใชบัณฑิตตลอดระยะเวลาการดําเนินการของหลักสูตร
๒.๓ หลักฐาน/ตัวบงชี้
ดูรายละเอียดในหมวด ๗ ขอ ๗

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ หลักสูตรนี้จัดการศึกษาระบบทวิภาค
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน มี
๑.๓ การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค ไมมี
๒. การดําเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนในชวงเวลาราชการ วันจันทร-วันศุกร
ภาคการศึกษาที่ ๑ วันจันทรแรกของเดือนมิถนุ ายน-วันศุกรที่หนึ่งของเดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ ๒ วันจันทรที่สี่ของเดือนตุลาคม-วันศุกรที่หนึ่งของเดือนมีนาคม
ภาคฤดูรอน
วันจันทรแรกของเดือนเมษายน-วันศุกรที่สองของเดือนพฤษภาคม
๒.๒ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือเทียบเทาและมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
๒.๓ ปญหาของนิสิตแรกเขา
(๑) การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซึ่งเปนระบบเนนการเรียนรู และควบคุมตนเอง
(๒) ผูที่เขาศึกษาตองมีความถนัดทางวิชาชีพครู
๒.๔ กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ ๒.๓
(๑) จัดปฐมนิเทศทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุมผูปกครอง จัดระบบ
การปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารยที่ปรึกษาจากสาขาวิชา และนักจิตวิทยาของคณะดูแล
ประสานงานกับคณาจารยผูสอน และผูปกครองในกรณีที่มีปญหา
(๒) มีการจัดสอบความถนัดทางวิชาชีพครู

๖

มคอ. ๒
๒.๕ แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ป
คาดวาจะรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรปการศึกษาละ ๓๐ คน
จํานวนนิสิต
๒๕๕๒

๒๕๕๓

๓๐

๓๐
๓๐

ชั้นปที่ ๑
ชั้นปที่ ๒
ชั้นปที่ ๓
ชั้นปที่ ๔
ชั้นปที่ ๕
รวม
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

-

ปการศึกษา
๒๕๕๔

๖๐
-

๓๐
-

๓๐
๓๐
๓๐
๙๐
-

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๓๐
๓๐
๓๐
๓๐

๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐

๑๒๐
-

๑๕๐

๓๐

๒.๖ งบประมาณตามแผน
ใชงบประมาณของคณะครุศาสตร ในสวนของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ดังนี้
งบบุคลากร

xxxxxxxx
หมวดเงินเดือน
หมวดคาจางประจํา

xxxxxxxx
xxxxxxxx

งบดําเนินการ

xxxxxxxx
หมวดคาตอบแทน
หมวดคาใชสอย
หมวดคาวัสดุ
หมวดสาธารณูปโภค

xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx

งบลงทุน

xxxxxxxx
หมวดครุภัณฑ

xxxxxxxx
รวมทั้งสิ้น

xxxxxxxx

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๒.๗ ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
๒.๘ การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
การเทียบโอนหนวยกิตใหเปนไปตามขอบังคับที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่
เปดหลักสูตร
๓. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
๓.๑ หลักสูตร
๗

มคอ. ๒
๓.๑.๑ จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
๑๗๐ หนวยกิต
๓.๑.๒ โครงสรางหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๐ หนวยกิต
(๑) ตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย
๒๔ หนวยกิต
(๒) ตามขอกําหนดของคณะครุศาสตร
๖ หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
๑๓๐ หนวยกิต
๕๐ หนวยกิต
(๑) วิชาชีพครู
(๑.๑) รายวิชาบังคับ
๔๘ หนวยกิต
(๑.๒) รายวิชาเลือก
๒ หนวยกิต
(๒) วิชาเอก
๘๐ หนวยกิต
(๒.๑) รายวิชาบังคับ
๔๔ หนวยกิต
(๒.๒) รายวิชาเลือก
๓๖ หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
๑๐ หนวยกิต
๓.๑.๓ รายวิชา
(๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (๓๐ หนวยกิต)
(๑.๑) รายวิชาตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย (๒๔ หนวยกิต)
นิสิตเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ใหครบทั้ง ๕ กลุมวิชาๆ ละ ๓
หนวยกิต
ยกเวน กลุมวิชาภาษาตางประเทศตองเรียน ๑๒ หนวยกิต
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕

กลุมวิชาสังคมศาสตร
๓ หนวยกิต
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๓ หนวยกิต
กลุมวิชามนุษยศาสตร
๓ หนวยกิต
กลุมวิชาสหศาสตร
๓ หนวยกิต
กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
๑๒ หนวยกิต
๕๕๐๐๑๑๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูในชีวติ จริง ๑
๓ หนวยกิต
๕๕๐๐๑๑๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูในชีวติ จริง ๒
๓ หนวยกิต
๕๕๐๐๒๕๒ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
๓ หนวยกิต
เลือกเรียนรายวิชาภาษาตางประเทศ ทีไ่ มใชภาษาอังกฤษ ๓ หนวยกิต

(๑.๒) รายวิชาตามขอกําหนดของคณะ (๖ หนวยกิต)
(๑.๒.๑) รายวิชาบังคับ ๔ หนวยกิต ดังนี้
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)

๒๗๑๙๑๑๑ ภาษาไทย
๒๗๓๖๒๑๐ สุนทรียนิยม
๘

มคอ. ๒
(๑.๒.๒) รายวิชาเลือก กลุมวิชาพลศึกษา ๒ หนวยกิต
๒๗๒๓๑๒๒
๒๗๒๓๑๒๓
๒๗๒๓๑๒๔
๒๗๒๓๑๒๕
๒๗๒๓๑๒๖
๒๗๒๓๑๒๗
๒๗๒๓๑๒๘
๒๗๒๓๑๒๙

กิจกรรมพลศึกษาสําหรับครู
กิจกรรมพลศึกษาสําหรับครู
กิจกรรมพลศึกษาสําหรับครู
กิจกรรมพลศึกษาสําหรับครู
กิจกรรมพลศึกษาสําหรับครู
กิจกรรมพลศึกษาสําหรับครู
กิจกรรมพลศึกษาสําหรับครู
กิจกรรมพลศึกษาสําหรับครู

- วายน้ํา
- แบดมินตัน
- เทเบิลเทนนิส
- เทนนิส
- ศิลปะปองกันตัว
-ฟุตบอล
- วอลเลยบอล
- บาสเกตบอล

๑(๐-๒-๑)
๑(๐-๒-๑)
๑(๐-๒-๑)
๑(๐-๒-๑)
๑(๐-๒-๑)
๑(๐-๒-๑)
๑(๐-๒-๑)
๑(๐-๒-๑)

(๒) หมวดวิชาเฉพาะดาน
๑๓๐ หนวยกิต
(๒.๑) วิชาชีพครู (๕๐ หนวยกิต)
(๒.๑.๑) รายวิชาบังคับของคณะ (๔๘ หนวยกิต)
๒๗๐๐๕๐๖
๒๗๐๐๕๐๗
๒๗๑๖๓๐๒
๒๗๑๖๓๐๓
๒๗๑๙๑๑๒
๒๗๒๕๓๙๘
๒๗๒๖๒๐๗
๒๗๔๖๒๙๐
๒๗๔๖๕๐๑
๒๗๔๗๔๐๔
๒๗๕๖๕๐๑
๒๗๕๗๓๐๖
๒๗๕๘๕๐๑
๒๗๕๙๒๑๔
๒๗๕๙๒๑๖

ปฏิบัติการวิชาชีพ ๑
ปฏิบัติการวิชาชีพ ๒
การออกแบบและการจัดการเรียนการสอน
การพัฒนาหลักสูตรขั้นนํา
ภาษาไทยสําหรับครู
ภาษาอังกฤษสําหรับครู
เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา
พื้นฐานการศึกษาและวิชาชีพครู
การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
การบริหารจัดการและภาวะผูนําทางการศึกษา
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผลการศึกษา
สถิติและสารสนเทศทางการศึกษา
จิตวิทยาพี้นฐานการศึกษา
จิตวิทยาสําหรับครูและการศึกษาพิเศษ

๘(๑-๑๔-๙)
๘(๐-๑๖-๘)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๓-๒-๑)
๒(๑-๒-๓)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)

(๒.๑.๒) รายวิชาบังคับของสาขาวิชา ๖ หนวยกิต
๒๗๑๗๓๐๑

วิธวี ิทยาการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

๓(๓-๐-๖)

๒๗๑๗๓๐๒

นวัตกรรมการสอนและการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

๓(๓-๐-๖)

๙

มคอ. ๒

(๒.๑.๓) รายวิชาเลือก ๒ หนวยกิต
๒๗๑๖๔๐๑
๒๗๑๘๓๑๓
๒๗๑๙๓๗๒
๒๗๒๑๓๒๖
๒๗๒๒๒๐๙
๒๗๒๒๓๕๓
๒๗๒๒๓๕๔
๒๗๒๕๑๘๑
๒๗๒๖๑๒๒
๒๗๒๖๓๔๔
๒๗๒๖๔๑๒
๒๗๓๖๒๑๔
๒๗๓๖๒๑๕
๒๗๓๖๓๒๘
๒๗๓๖๓๓๒
๒๗๓๖๔๕๔
๒๗๓๗๑๑๐
๒๗๓๗๓๔๘
๒๗๓๗๓๔๙
๒๗๓๗๓๕๙
๒๗๓๗๓๘๙
๒๗๔๗๔๐๑
๒๗๕๐๑๗๐
๒๗๕๐๒๗๔
๒๗๕๖๓๐๔
๒๗๕๙๑๔๑
๒๗๕๙๒๐๘
๒๗๕๙๒๑๐
๒๗๕๙๒๑๒
๒๗๕๙๒๔๓
๒๗๕๙๒๔๕
๒๗๕๙๒๖๒

การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
คุณธรรมของครู
วาทวิทยาสําหรับครู
สิ่งแวดลอมศึกษา
ประชากรศึกษา
การศึกษานอกสถานที่เพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม
สันติศึกษา
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู
การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อการศึกษา
โปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บขั้นนํา
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา
กิจกรรมศิลปะสําหรับครู
ศิลปะการชางสําหรับครู
ประเด็นปจจุบันทางศิลปศึกษา
ภูมิปญญาทางศิลปะพื้นบาน
การวางแผนและการจัดระบบทางศิลปศึกษา
สังคีตนิยม
การสอนเครื่องดนตรีไทย
การสอนเครื่องดนตรีสากล
ดนตรีศึกษาในการศึกษานอกระบบโรงเรียน
กิจกรรมดนตรีสําหรับครู
การบริหารการศึกษาทัว่ ไป
การศึกษานอกโรงเรียนขั้นนํา
การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรูตามอัธยาศัย
การวิจัยและพัฒนาสื่อและอุปกรณทางการศึกษา
เด็กที่มีความตองการพิเศษ
สุขภาพจิตโรงเรียน
หลักการแนะแนว
กระบวนการกลุมสําหรับครู
จิตวิทยาการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
จิตวิทยาการสอนเด็กดอยโอกาส
๑๐

๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๓-๒-๑)
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๒(๓-๒-๑)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๓-๒-๑)
๓(๕-๒-๒)
๒(๓-๒-๑)
๒(๓-๒-๑)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๓-๒-๑)
๒(๔-๐-๒)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๒(๓-๒-๑)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)

มคอ. ๒
๒๗๕๙๒๙๐
๒๗๕๙๓๐๘
๒๗๕๙๓๑๒
๒๗๕๙๓๔๔
หมายเหตุ

จิตวิทยาการเรียนการสอน
จิตวิทยาการสอนการคิดและการสรางสรรค
การปรับพฤติกรรมในการศึกษา
ปญหาพฤติกรรมของเด็กที่มีความตองการพิเศษ

๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)

นอกจากรายวิชาเลือกขางตน นิสิต/นักศึกษาสามารถเลือกเรียน
รายวิชาอื่นๆ ไดตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตเห็นสมควร

(๒.๒) วิชาเอก
(๒.๒.๑) รายวิชาบังคับ

๘๐ หนวยกิต
๔๔ หนวยกิต

๒๗๑๗๑๑๑ วัฒนธรรมและการเลนในการศึกษาปฐมวัย
๒๗๑๗๑๑๒ คุณธรรมและสมรรถภาพของนักวิชาชีพทางการศึกษา
ปฐมวัย
๒๗๑๗๒๒๑ การศึกษาปฐมวัย
๒๗๑๗๒๒๒ การศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษในระดับ
ปฐมวัย
๒๗๑๗๒๒๓ การจัดสิ่งแวดลอมและสื่อการสอนทางการศึกษา
ปฐมวัย
๒๗๑๗๓๐๔ หลักสูตรและการสอนทางการศึกษาปฐมวัย
๒๗๑๗๓๐๕ การบูรณาการสาระการเรียนรูสําหรับเด็กอนุบาล
๒๗๑๗๓๐๖ การประเมินและสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของ
เด็กปฐมวัย
๒๗๑๗๔๑๑ การศึกษาสําหรับผูปกครองเด็กปฐมวัย
๒๗๑๗๔๑๒ งานครูในระดับปฐมวัย
๒๗๑๗๔๑๓ ประเด็นและแนวโนมทางการศึกษาปฐมวัย
๒๗๓๖๓๓๐ ศิลปะสําหรับเด็กเล็ก
๒๗๓๗๓๙๙ ดนตรีและเพลงสําหรับเด็กปฐมวัย
๒๗๕๖๔๒๒ การวิจัยปฏิบตั ิการในชั้นเรียน
(๒.๒.๒)

รายวิชาเลือก

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๔(๔-๐-๘)
๔(๔-๐-๘)
๔(๔-๐-๘)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)

๓๖ หนวยกิต

๒๗๑๗๒๑๐ สิทธิเด็กกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
๒๗๑๗๓๓๙ การสงเสริมพัฒนาการสําหรับเด็กวัยทารกและวัย
เตาะแตะ
๑๑

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)

มคอ. ๒
๒๗๑๗๓๔๐ การสงเสริมพัฒนาการทางอารมณและสังคมของเด็ก
ปฐมวัย
๒๗๑๗๓๔๒ การสงเสริมพัฒนาการสําหรับเด็กระดับอนุบาลและ
ระดับประถมศึกษาตอนตน
๒๗๓๗๑๑๘ คียบอรดขั้นตน
๒๗๓๗๓๐๐ ออรฟ 1
๒๗๕๙๓๑๐ จิตวิทยาการสอนเด็กปญญาเลิศและเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ
๓๕๐๑๔๕๖ ความคิดสรางสรรค
๓๖๐๐๒๐๕ การดูแลสุขภาพครอบครัว
๓๖๔๐๒๐๑ โภชนาการสําหรับเด็ก
๓๖๔๐๒๐๒ การบริบาลทารกและเด็กกอนวัยเรียน
๓๖๔๐๒๐๓ การอนามัยแมและเด็ก
๒๖๔๑๒๐๑ การพยาบาลฉุกเฉิน
๓๘๐๐๓๕๑ จิตวิทยาการคิดและความคิดสรางสรรค
๓๘๐๒๒๐๘ สุขภาพจิต
๓๘๐๔๒๒๕ จิตวิทยาเด็กที่มีความตองการพิเศษ
๓๘๐๔๔๕๑ จิตวิทยาครอบครัวและชีวติ
๓๙๐๐๒๖๐ กิจกรรมกีฬาสําหรับเด็ก
๓๙๐๔๒๐๒ สวัสดิศึกษา

๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๓-๒-๑)
๒(๓-๒-๑)
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๒(๑-๒-๓)
๒(๒-๐-๔)

หมายเหตุ นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชานอกเหนือจากรายวิชาขางตนได
โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
๑๐ หนวยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาในคณะครุศาสตร หรือในมหาวิทยาลัยพระนคร
ไทยไดตามความสนใจ

๑๒

มคอ. ๒
๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา
ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ (จํานวนหนวยกิต) (บรรยาย – ปฏิบัติการ – การศึกษาดวยตนเอง)
๒๗๑๗๑๑๑ วัฒนธรรมและการเลนในการศึกษาปฐมวัย
๓(๓-๐-๖)
๓๖๔๑๒๐๑ การพยาบาลฉุกเฉิน
๒(๒-๐-๔)
xxxxxxx
วิชาเลือกในเอก
๓
๒๗๑๙๑๑๑ ภาษาไทย
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๒-๕)
๕๕๐๐๑๑๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูในชีวติ จริง ๑
xxxxxxx
วิชาการศึกษาทั่วไป ๑
๓
xxxxxxx
วิชาการศึกษาทั่วไป ๒
๓
xxxxxxx
วิชาเลือกเสรี
๒
รวม
๒๑
ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ (จํานวนหนวยกิต) (บรรยาย – ปฏิบัติการ – การศึกษาดวยตนเอง)
๒๗๑๗๑๑๒ คุณธรรมและสมรรถภาพของนักวิชาชีพ
๓(๓-๐-๖)
ทางการศึกษาปฐมวัย
๒๗๑๗๒๑๐ สิทธิและปญหาเด็กปฐมวัย
๒(๒-๐-๔)
๒๗๑๙๑๑๒ ภาษาไทยสําหรับครู
๒(๒-๐-๔)
๕๕๐๐๑๑๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูในชีวติ จริง ๒
๓(๒-๒-๕)
xxxxxxx
วิชาเลือกในหมวดวิชาครู
๒
๒๗๕๙๒๑๔ จิตวิทยาพื้นฐานการศึกษา
๒(๒-๐-๔)
xxxxxxx
วิชาการศึกษาทั่วไป 3
๓
๓
xxxxxxx
วิชาการศึกษาทั่วไป 4
รวม
๒๐
ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ (จํานวนหนวยกิต) (บรรยาย – ปฏิบัติการ – การศึกษาดวยตนเอง)
๒๗๑๗๒๒๑ การศึกษาปฐมวัย
๓(๓-๐-๖)
๒๗๑๗๒๒๒ การศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ
๓(๓-๐-๖)
ในระดับปฐมวัย
๓๘๐๐๓๕๑ จิตวิทยาการคิดและความคิดสรางสรรค
๓(๓-๐-๖)
๒๗๓๖๒๐๑ สุนทรียศึกษา
๒(๒-๐-๔)
๕๕๐๐๒๕๒ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
๓(๕-๒-๒)
๒๗๕๙๒๑๖ จิตวิทยาสําหรับครูและการศึกษาพิเศษ
๒(๒-๐-๔)
xxxxxxx
วิชาเลือกเสรี
๒
xxxxxxx
วิชาเลือกในเอก
๒
รวม
๒๐
๑๓

มคอ. ๒
ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ (จํานวนหนวยกิต) (บรรยาย – ปฏิบัติการ – การศึกษาดวยตนเอง)
๒๗๓๖๓๓๐ ศิลปะสําหรับเด็กเล็ก
๒(๒-๐-๔)
๒๗๑๗๒๒๓ การจัดสิ่งแวดลอมและสื่อการสอน
๔(๔-๐-๘)
ทางการศึกษาปฐมวัย
๓๖๔๐๒๐๓ การอนามัยแมและเด็ก
๒(๒-๐-๔)
xxxxxxx
วิชาเลือกในเอก
๔
๒(๑-๒-๓)
๒๗๒๖๒๐๗ เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา
๒๗๔๖๒๙๐ พื้นฐานการศึกษาและวิชาชีพครู
๒(๒-๐-๔)
๒๗๔๖๓๐๒ การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
๒(๒-๐-๔)
xxxxxxx
วิชาเลือกกลุมวิชาพลศึกษา
๒
รวม
๒๐
ปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ (จํานวนหนวยกิต) (บรรยาย – ปฏิบัติการ – การศึกษาดวยตนเอง)
๒๗๑๗๓๐๔ หลักสูตรและการสอนทางการศึกษาปฐมวัย
๔(๔-๐-๘)
๒๗๑๗๓๐๕ การบูรณาการสาระการเรียนรูสําหรับเด็กอนุบาล
๔(๔-๐-๘)
๒๗๓๗๑๑๘ คียบอรดขั้นตน
๒(๑-๒-๓)
๕๕๐๐๓๕๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางานและศึกษาตอ
๓(๒-๒-๕)
๒๗๑๖๓๐๓
๒๗๕๘๕๐๑
xxxxxxx

การพัฒนาหลักสูตรขั้นนํา
สถิติและสารสนเทศทางการศึกษา
วิชาเลือกเสรี
รวม

๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๓
๒๐

ปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ (จํานวนหนวยกิต) (บรรยาย – ปฏิบัติการ – การศึกษาดวยตนเอง)
๒๗๑๗๓๐๖ การประเมินและสงเสริมพัฒนาการ
๓(๓-๐-๖)
และการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
๒๗๓๗๓๙๙ ดนตรีและเพลงสําหรับเด็กปฐมวัย
๓(๒-๒-๕)
๒๗๑๗๔๑๑ การศึกษาสําหรับผูปกครองเด็กปฐมวัย
๓(๓-๐-๖)
๒(๑-๒-๓)
๒๗๒๕๓๙๘ ภาษาอังกฤษสําหรับครู
xxxxxxx
วิชาเลือกในเอก
๒
๒๗๕๖๕๐๑ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
๒(๒-๐-๔)
๒๗๑๖๓๐๒ การออกแบบและการจัดการเรียนการสอน
๒(๒-๐-๔)
๒๗๑๗๓๐๑ วิธวี ิทยาการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
๓(๒-๒-๕)
๒๗๕๘๕๐๑ การวัดและการประเมินผลการศึกษา
๒(๒-๐-๔)
รวม
๒๒
๑๔

มคอ. ๒
ปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ (จํานวนหนวยกิต) (บรรยาย – ปฏิบัติการ – การศึกษาดวยตนเอง)
2756422
การวิจัยปฏิบตั ิการในชั้นเรียน
๓(๓-๐-๖)
2717412
งานครูในระดับปฐมวัย
๓(๓-๐-๖)
2717413
ประเด็นและแนวโนมทางการศึกษาปฐมวัย
๓(๓-๐-๖)
2737300
ออรฟ ๑
๒(๑-๒-๓)
xxxxxxx
วิชาเลือกในเอก
๖
2747404
การบริหารจัดการและภาวะผูนําทางการศึกษา
๒(๒-๐-๔)
2717302
นวัตกรรมการสอนและการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
๓(๒-๒-๕)
รวม
๒๑
ปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ (จํานวนหนวยกิต) (บรรยาย – ปฏิบัติการ – การศึกษาดวยตนเอง)
๒๗๐๐๕๐๖ ปฏิบัติการวิชาชีพ ๑
๘(๑-๑๔-๙)
รวม
๘
ปที่ ๕ ภาคการศึกษาที่ ๑ (จํานวนหนวยกิต) (บรรยาย – ปฏิบัติการ – การศึกษาดวยตนเอง)
๒๗๐๐๕๐๗ ปฏิบัติการวิชาชีพ ๒
๘(๐-๑๖-๘)
รวม
๘
ปที่ ๕ ภาคการศึกษาที่ ๒ (จํานวนหนวยกิต) (บรรยาย – ปฏิบัติการ – การศึกษาดวยตนเอง)
๒๗๑๗XXX วิชาเลือกในเอก
๔
xxxxxxx
วิชาเลือกเสรี
๓
รวม
๗
๓.๑.๕ คําอธิบายรายวิชา
โปรดดูในภาคผนวก
๓.๒ ชื่อ-สกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
๓.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
๑

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นางประภาพรรณ ธีรานิวัฒน

ตําแหนง
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
(ทุกระดับการศึกษา)
ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) การศึกษาปฐมวัย
ค.ม.
การศึกษาปฐมวัย
Ph.D.
Early Childhood
Education

๑๕

สําเร็จการศึกษา
สถาบัน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Indiana University

ปที่สําเร็จ
๒๕๓๕
๒๕๓๗
๒๕๔๓

มคอ. ๒
ลําดับ
๒

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นางศศิวิมล ประกอบกิจ

ตําแหนง
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย

คุณวุฒิ
(ทุกระดับการศึกษา)
ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง)
M.A.
Ph.D.

๓

นางสาวมณีวรรณ บุญชู

ผูชวยศาสตราจารย

ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง)
ค.ม.
Ph.D.

๔

นางสาวสุกัญญา พิมลมาศ

ผูชวยศาสตราจารย

ค.บ.
M.A.
Ph.D.

๕

นางอุไรมณี บุญดิลก

อาจารย ดร.

ค.บ.
ค.ม.
Ph.D.

๓.๒.๒ อาจารยประจํา

ไมมี

๓.๒.๓ อาจารยพิเศษ

ไมมี

สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
Early Childhood
Education
Early Childhood
Education
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
Early Childhood
Education
การศึกษาปฐมวัย
Early Childhood
Education
Early Childhood
Education
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
Early Childhood
Education

สําเร็จการศึกษา
สถาบัน
ปที่สําเร็จ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๒๕๓๖
Cal State University
๒๕๓๘
University of Illinois

๒๕๔๕

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
University of Sydney

๒๕๓๙
๒๕๔๑
๒๕๔๗

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
University of Southern
California
University of London

๒๕๔๐
๒๕๔๒

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Ohio University

๒๕๔๑
๒๕๔๓
๒๕๔๙

๔. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
หลักสูตรกําหนดใหมีการปฏิบัติการวิชาชีพ ๒ ลักษณะ ดังนี้
๑) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน จัดในลักษณะบูรณาการเขากับรายวิชาในหมวด
วิชาชีพครู ประกอบดวย การสังเกตการณสอน การมีสวนรวมกับสถานศึกษาในการพัฒนา
หลักสูตร การออกแบบการสอนและการทดลองใชในชั้นเรียน
๒) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึ ก ษาภายใต ร ะบบการนิ เ ทศโดยคณาจารย นิ เ ทศจากคณะครุ ศ าสตร แ ละจาก
สถานศึกษาที่นิสิตปฏิบัติการวิชาชีพ ซึ่งนิสิตจะไดพัฒนาความรูและสมรรถนะที่สําคัญผาน
ประสบการณที่ไดรับจากกิจกรรมตางๆ ดังนี้ การบูรณาการความรูในการจัดทําแผนการเรียนรู
การจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสื่อนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรูในวิชาเฉพาะหรือ
วิชาเอกไดอยางเหมาะสมกับผูเรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรูและผูเรียน การจัดทําบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรูการจัดกิจกรรมทางวิชาการ
การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน และการสัมมนา
ทางการศึกษา
๑๖

๒๕๔๘

มคอ. ๒
๔.๑ ผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
๔.๑.๑ ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
๔.๑.๒ มีความรูและทักษะในการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย
ทั้งรูปแบบที่เปนทางการ รูปแบบกึ่งทางการ และรูปแบบไมเปนทางการ อยางสรางสรรค
๔.๑.๓ มี ค วามรู และทั ก ษะในการจั ด การเรี ย นรู สํา หรับ เด็ก ปฐมวั ย ที่ห ลากหลาย ทั้ ง ที่ มี
ความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม
๔.๑.๔ มี ค วามเป น ผู นํ า ในการปฏิ บั ติ ง านและการจั ด การเรี ย นรู อ ย า งสร า งสรรค แ ละมี
วิสัยทัศน
๔.๑.๕ ปฏิบิติตอผูเรียนและเพื่อนรวมงานดวยความเขาใจและเอื้ออาทร
๔.๒ ชวงเวลา
๔.๒.๑ การฝกปฏิบตั วิ ิชาชีพระหวางเรียน
ชั้นปที่ ๑ – ชั้นปที่ ๔
๔.๒.๒ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
ชั้นปที่ ๔ – ชั้นปที่ ๕
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน
๔.๓.๑ การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน จัดเต็มเวลาในแตละภาคการศึกษา แตกตางกัน
ไปตามรายวิชา
๔.๓.๒ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะไมนอยกวาภาคการศึกษาละ
๑๘๐ ชั่วโมง รวม ๑ ปการศึกษาไมนอยกวา ๓๖๐ ชั่วโมง
๕. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
๕.๑ คําอธิบายโดยยอ
ในระหวางการปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา หลักสูตรกําหนดใหนิสิตทําวิจัยในชั้นเรียนควบคู
ไปดวย โดยในการปฏิบัติการวิชาชีพครั้งที่ ๑ เนนการทําวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน และในการปฏิบัติการ
วิชาชีพครูครั้งที่ ๒ เนนการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม เชน การพัฒนาสื่อการสอนหรือวิธีการสอน
รูปแบบใหม เปนตน
๕.๒ ผลการเรียนรู
๕.๒.๑ มีความรูความเขาใจในกระบวนการและวิธีการดําเนินการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
๕.๒.๒ สามารถทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนและการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย
๕.๓ ชวงเวลา
ชั้นปที่ ๔-๕
๕.๔ จํานวนหนวยกิต
ไมนับหนวยกิต (เปนสวนหนึ่งของภาระงานในรายวิชาปฏิบัติการวิชาชีพครู ๑ และ ๒)
๑๗
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๕.๕ การเตรียมการ
๑) กําหนดใหนิสิตเรียนรายวิชา ๒๗๕๖๕๐๑ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และรายวิชา
๒๗๕๘๕๐๑ สถิติและสารสนเทศทางการศึกษา เปนรายวิชาบังคับในปที่ ๓
๒) จัดอบรมเรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียนใหกับนิสิตกอนฝกประสบการณวิชาชีพครู
๓) จัดอาจารยนิเทศกคณะครุศาสตรเพื่อเปนที่ปรึกษาสําหรับนิสิตแตละคนเพื่อใหคําแนะนําและ
ชวยเหลือตลอดระยะเวลาการดําเนินการวิจัย
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลงานวิจัยโดยอาจารยนิเทศกคณะครุศาสตร

หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
๑.๑ ใฝรู
๑.๒ มีความเปนผูน ําทางวิชาชีพครู
๑.๓ มีจิตสํานึกตอการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๑.๔ มีความรูความสามารถในการวิจัยและ
ใชประโยชนจากการวิจัย
๑.๕ มีความกลาหาญทางจริยธรรม

กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
การเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมความเปนครู
การเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมความเปนครู
การเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมความเปนครู
การเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมความเปนครู
การเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมความเปนครู

๒. การพัฒนาผลการเรียนรูใ นแตละดาน
๒.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๒.๑.๑ ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
(๑) คุณธรรมค้ําจุนโลก เชน พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔
(๒) คุณธรรมจริยธรรมเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน เชน จริยธรรมของเวลา สิทธิและ
ความรับผิดชอบของมนุษย ความเปนธรรมระหวางคนรุนปจจุบันกับคนรุนหลัง ความใจกวาง และความอดทน
(๓) คุณธรรมจริยธรรมของผูนําที่มีหัวใจประชาธิปไตย และผูนําที่หลากหลาย
๒.๑.๒ ผลการเรียนรูดานความรู
การบูรณาการความรูดานสิ่งแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ และประเด็นปญหาระดับโลกดวย
วิธีการเชิงระบบ
(๑) ดานสิ่งแวดลอม
แนวคิด ระบบ และประเด็นปญหาทางนิเวศวิทยา กลยุทธการเปนพลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
๑๘
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(๒) ดานสังคม
แนวคิด ระบบ และประเด็นป ญหาทางสังคม กลยุทธการเปนพลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบตอพฤติกรรมสังคม
(๓) ดานเศรษฐกิจ
แนวคิด ระบบ และประเด็นปญหาทางเศรษฐกิจ กลยุทธการเปนพลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบตอเศรษฐกิจ
(๔) ดานวิธีการเชิงระบบ
การพึ่งพาซึ่งกันและกันของมนุษย เศรษฐกิจที่ดี สังคมที่ดี สิ่งแวดลอมที่ดี วิธีการ
เชิงระบบ และเชิงองครวมในการประเมินประเด็นปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
การวิเคราะหผลที่เกิดขึ้นกับตนเองและชุมชน และผลของวิถีชีวิตสวนบุคคลที่มีตอประเด็นปญหา
๒.๑.๓ ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(๑) การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงในการประมวลสารสนเทศ
(๒) การแสวงหาความรู การสรุป การตีความ การวิเคราะห การสังเคราะห และการ
ประเมินคา โดยเนนการบูรณาการและเชื่อมโยงสูสังคม
(๓) ความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนางานอยางสรางสรรค มีวิสัยทัศน และ
การพัฒนาศาสตรทางครุศาสตร/ศึกษาศาสตร รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอยางมีนวัตกรรม
๒.๑.๔ ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) การพั ฒ นาทั ก ษะการรั บ รู ค วามรู สึ ก ของผู อื่ น มุ ม มองเชิ ง บวก วุ ฒิ ภ าวะทาง
อารมณ และสังคม
(๒) การเป น ผู นํ า และผู ต ามที่ ดี การแก ป ญ หาภายในกลุ ม และระหว า งกลุ ม อย า ง
สรางสรรค
(๓) การมีความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
๒.๑.๕ ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(๑) การวิเคราะหขอมูลขาวสาร ทั้งที่เปนตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร ภาษาพูด
ภาษาเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(๒) การประมวลผล การแปลความหมาย และดุ ล ยพิ นิ จ ในการเลื อ กใช อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
(๓) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอยางเหมาะสม
๒.๑.๖ กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรู
กลยุทธการสอน ประกอบดวย ๕ กลยุทธ ไดแก

๑๙
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(๑) การเรียนรูผานกระบวนการคิดและการใชปญหาเปนฐาน (Problem-based
learning) เพื่อสงเสริมใหเกิดการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยจัด
ใหมีกิจกรรมในลักษณะตางๆ ไดแก การอภิปรายกลุม การวิเคราะหหรือแกปญหากรณีตัวอยางหรือ
สถานการณจําลอง กิจกรรมการแกปญหา (problem-solving task) การสะทอนการเรียนรู การเขียน
บันทึกการเรียนรู หรือบันทึกประสบการณสวนบุคคล การทําโครงงาน
(๒) การเรียนรูผานประสบการณตรง ไดแก กิจกรรมฝกปฏิบัติ การฝกทักษะ การ
แสดงบทบาทสมมติ การแสดงละคร เกม การทดลอง การทํ ากิจกรรมกลุม การนําเสนอผลงาน
การศึกษานอกสถานที่ การจัดกิจกรรมคายอาสา การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
(๓) การเรียนรูจากตนแบบ (role model) ไดแก ผูสอน เพื่อน บุคคลตัวอยางใน
ทองถิ่นหรือสังคม หรือบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร
(๔) การเรียนรูผานกระบวนการวิจัย ไดแก การศึกษาคนควาขอมูล การทําโครงงาน
การทําวิจัยในชั้นเรียน
(๕) การเรียนรูผานแหลงเรียนรูในและนอกหองเรียน ไดแก การฟงการบรรยาย
จากผูสอนหรือวิทยากร การรับรูขาวสารจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบตางๆ และการสราง
บรรยากาศการเรียนรู
๒.๑.๗ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
ใชวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่หลากหลายเพื่อใหสามารถวัดและประเมินผล
ไดตรงตามสภาพจริง ไดแก การใชแบบวัด แบบทดสอบ การสังเกตพฤติกรรมผูเรียน การประเมิน
ชิ้นงานหรือโครงงาน การทําแฟมสะสมงาน และการบันทึกการเรียนรู (learning journal)
๒.๒ หมวดวิชาเฉพาะดาน
๒.๒.๑ วิชาชีพครู
๒.๒.๑.๑ ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
(๑) คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครู เชน กัลยาณมิตรธรรม 7
(๒) จรรยาบรรณวิชาชีพ ที่กําหนดโดยองคกรวิชาชีพ คือ คุรุสภา
๒.๒.๑.๒ ผลการเรียนรูดานความรู
(๑) ความรูวิชาชีพครู (Pedagogical Knowledge)
(๑.๑) ความเปนครู
(๑.๒) ภาษาและเทคโนโลยีการสื่อสารสําหรับครู
(๑.๓) จิตวิทยาสําหรับครู
(๑.๔) การพัฒนาหลักสูตร
(๑.๕) การจัดการเรียนรู
(๑.๖) การจัดการชั้นเรียน
(๑.๗) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
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(๑.๘) การวัดและประเมินผลการศึกษา
(๑.๙) การศึกษาพิเศษ
(๑.๑๐) การวิจัยทางการศึกษา
(๑.๑๑) การบริหารการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๒) ความรู เ ชิ ง บู ร ณาการระหว า งวิ ช าชี พ ครู กั บ วิ ช าเฉพาะ (PedagogicalContent Knowledge)
(๒.๑) จิตวิทยาครูสําหรับการจัดการเรียนรูแตละระดับการศึกษาและวิชาเอก
(๒.๒) การพั ฒ นาหลั ก สู ต รวิ ช าเฉพาะสํ า หรั บ การจั ด การเรี ย นรู แ ต ล ะระดั บ
การศึกษาและวิชาเอก
(๒.๓) การจัดการเรียนรูวิชาเฉพาะสําหรับการจัดการศึกษาแตละระดับการศึกษา
และวิชาเอก
(๒.๔) การจัดการชั้นเรียนแตละระดับการศึกษา
(๒.๕) นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาสําหรับการ
จัดการเรียนรูแตละระดับการศึกษาและวิชาเอก
(๒.๖) การวัดและประเมินผลการศึกษาวิชาเฉพาะสําหรับการจัดการเรียนรูแตละ
ระดับการศึกษาและวิชาเอก
๒.๒.๑.๓ ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(๑) สามารถคิ ด ค น หาข อเท็ จจริ ง ทํ าความเขาใจและประเมินข อมู ลสารสนเทศ และ
แนวคิดจากแหลงขอมูลที่หลากหลายเพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานสอนและงานครู
รวมทั้งการวินิจฉัยผูเรียน และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน
(๒) สามารถคิดแกปญหาในการจัดการเรียนรูที่มีความสลับซับซอน เสนอทางออก และ
นําไปสูการแกไขไดอยางสรางสรรค
(๓) มีความเปนผูนําทางปญญาในการจัดการเรียนรูอยางมีวิสัยทัศน
๒.๒.๑.๔ ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) มีความไวในการรับความรูสึกของผูเรียนดวยความเขาใจและความรูสึกเชิงบวก
มีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม
(๒) มีความเอาใจใส มีสวนชวยเหลือและเอื้อตอการแกปญหาความสัมพันธในกลุม
และระหวางกลุมผูเรียนอยางสรางสรรค
(๓) มีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน เปนผูนําและผูตามที่มีความรับผิดชอบตอสวนรวม
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
๒.๒.๑.๕ ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) มีความไวในการวิเคราะหและเขาใจขอมูลสารสนเทศที่ไดรับจากผูเรียนอยาง
รวดเร็ว ทั้งที่เปนตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร ภาษาพูดหรือภาษาเขียน
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(๒) มีความสามารถและมีดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และ
เลือกใชขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาที่สอน และงานครูที่รับผิดชอบโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศไดดี
(๓) มีความสามารถในการสื่อสารกับผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน
และการนําเสนอดวยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุมผูเรียน
๒.๒.๑.๖ ผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
(๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เปน
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ
(Informal) อยางสรางสรรค
(๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่หลากหลาย ทั้งผูเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผูเรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผูเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม
(๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในสาขาวิชา/วิชาเอกที่จะสอนอยางบูรณาการ
๒.๒.๑.๗ กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรู
กลยุทธการสอน ประกอบดวย ๕ กลยุทธ ไดแก
(๑) การเรี ย นรู ผ า นกระบวนการคิ ด และการใช ป ญ หาเป น ฐาน (Problembased learning) เพื่อสงเสริมใหเกิดการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด
อยางมีวิจารณญาณ โดยจัดใหมีกิจกรรมในลักษณะตางๆ ไดแก การอภิปราย
กลุม การวิเคราะหหรือแกปญหากรณีตัวอยางหรือสถานการณจําลอง กิจกรรม
การแกปญหา (problem-solving task) การสะทอนการเรียนรู การเขียนบันทึก
การเรียนรู หรือบันทึกประสบการณสวนบุคคล การทําโครงงาน
(๒) การเรียนรูผานประสบการณตรง ไดแก กิจกรรมฝกปฏิบัติ การฝกทักษะ
การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละคร เกม การทดลอง การทํากิจกรรมกลุม
การนําเสนอผลงาน การศึกษานอกสถานที่ การสังเกตการณสอน การสังเกต
พฤติกรรมผูเรียน การสัมภาษณหรือสนทนากับผูมีประสบการณ การจัดทํา
แผนการสอน การผลิตสื่อประกอบการสอน การประเมินผูเรียนและการจัดการ
เรียนการสอน การสอนแบบจุลภาค (microteaching) การสอนในชั้นเรียน การ
จัดกิจกรรมคายอาสา การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
(๓) การเรียนรูจากตนแบบ(role model) ไดแก ผูสอน เพื่อน บุคคลตัวอยางใน
ทองถิ่นหรือสังคม หรือบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร
(๔) การเรียนรูผานกระบวนการวิจัย ไดแก การศึกษาคนควาขอมูล การทําโครงงาน
การทําวิจัยในชั้นเรียน
(๕) การเรี ย นรู ผ า นแหล ง เรี ย นรู ใ นและนอกห อ งเรี ย น ได แ ก การฟ ง การ
บรรยายจากผูสอนหรือวิทยากร การรับรูขาวสารจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ในรูปแบบตางๆ นอกเหนือจากกลยุทธการสอนที่จะทําใหเกิดความสําเร็จใน
การจัดการเรียนการสอนแลว ควรคํานึงถึงการสรางบรรยากาศการเรียนรูดังนี้
(๕.๑) สรางบรรยากาศการเรียนรูที่สอดคลองกับธรรมชาติทางสมองและการ
เรียนรูของผูเรียนตามหลัก Brain-based learning
(๕.๒) สรางบรรยากาศความเปนประชาธิปไตยในหองเรียนและสถานศึกษา
(๕.๓) สรางโอกาสใหผูเรียนไดตัดสินใจและมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของ
ตนเอง
(๕.๔) จัด ให มี แ หล ง เรี ย นรู ที่ ห ลากหลายและบริ ก ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่
เพียงพอในสถานศึกษา
๒.๒.๑.๘ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
การประเมินผลการเรียนรูใชวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่หลากหลายและ
ตรงตามสภาพจริง ไดแก การใชแบบวัด แบบทดสอบ การสังเกตพฤติกรรมผูเรียน การประเมิน
ชิ้นงานหรือโครงงาน การทําแฟมสะสมงาน และการบันทึกการเรียนรู (learning journal)
๒.๒.๒ วิชาเอก: การศึกษาปฐมวัย
๒.๒.๒.๑ ดานคุณธรรมจริยธรรม
(๑) ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
(๑.๑) มีคุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูระดับการศึกษาปฐมวัย มีจรรยาบรรณของ
วิชาชีพครูและคานิยมที่พึงประสงคสําหรับการสรางสรรคสังคมแหงความ
พอเพียงและยั่งยืน
(๑.๒) ยอมรั บ ในคุ ณ ค า ของความแตกต า งหลากหลาย สามารถวิ เ คราะห
สังเคราะหประเมินและนําคุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูระดับการศึกษา
ปฐมวั ย จรรยาบรรณของวิ ช าชี พ ครู แ ละค า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค ไ ป
ประยุกตใชในการดํารงชีวิตและประกอบวิชาชีพ เพื่อสรางสรรคสังคม
แหงความพอเพียง ยั่งยืน และมีสันติสุข
(๑.๓) ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการดํ า รงชี วิ ต และประกอบวิ ช าชี พ ตาม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูระดับการศึกษาปฐมวัย และจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพครู
(๒) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
(๒.๑) การเรียนรูผานกระบวนการวิเคราะห และสะทอนความคิดและการเรียนรู
เปนรายบุคคลและรายกลุมสูการเขาใจตนเองผานการเขียนบันทึกการ
เรี ย นรู จากสถานการณ จํ า ลอง หรื อ ประสบการณ ภาพวาดสะท อ น
ความรูสึก แผนภาพสะทอนความเขาใจ (graphic design) และสุนทรีย
สนทนา (dialogue)
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(๒.๒) การเรียนรูผานประสบการณตรง เชน การแสดงบทบาทสมมติ การทํา
กิจกรรมกลุม การจัดกิจกรรมจิตอาสา คายอาสา หรือกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน
(๒.๓) การเรียนรูจากตนแบบ (role model) เชน ครูผูสอน เพื่อน วิทยากร
บุคคลตัวอยางในสังคมหรือทองถิ่น หรือบุคคลในประวัติศาสตร
(๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
(๓.๑) นิสิต/นักศึกษาประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง กอนและหลังการเรียน
(๓.๒) อาจารยประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของ
นิสิต
(๓.๓) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายป
ตลอดหลักสูตร
(๓.๔) ผูใชบัณฑิตประเมินคุณธรรมจริยธรรมบัณฑิตจากการปฏิบัติงาน
๒.๒.๒.๒ ดานความรู
(๑) ผลการเรียนรูดานความรู
(๑.๑) มีค วามรูค วามเขา ใจและเห็น ความสัม พัน ธข องวิช าพื้น ฐานทางดา น
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สหศาสตร ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ และคอมพิวเตอร
(๑.๒) สามารถบูรณาการความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ ไปใชในการดํารงชีวิต
และประกอบวิชาชีพอยางมีประสิทธิภาพ
(๑.๓) ตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของศาสตรสาขาวิชาตางๆ ที่มีตอ
การดํารงชีวิตและประกอบวิชาชีพ
(๑.๔) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวของกับ
พัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย
และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษา
(๑.๕) สามารถคิ ด วิ เ คราะห สั ง เคราะห ประเมิ น ค า และนํ า ความรู เ กี่ ย วกั บ
แนวคิดทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวของกับพัฒนาการและการเรียนรูของ
ผูเรียนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาไปใชในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียนอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(๑.๖) ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค า ของการนํ า ความรู เ กี่ ย วกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี และ
หลักการที่เกี่ยวของกับพัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียน การจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษาไปใชใน
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียน

๒๔

มคอ. ๒
(๒) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
(2.1) การใหภาพรวมความรูกอนเขาสูบทเรียน การสรุปย้ําความรูใหมหลังการ
บทเรี ย นพร อ มกั บ เชื่ อ มโยงความรู ใ หม กั บ ความรู เ ดิ ม การเชื่ อ มโยง
ความรูจากวิชาหนึ่งไปสูอีกวิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้น การเลือกใชวิธีการ
สอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
(2.2) ใช ก ารสอนหลายรู ป แบบตามเนื้ อ หาสาระ ได แ ก การบรรยาย การ
ทบทวน การฝกปฏิบัติการ การสัมมนา และเทคนิคการสอนอื่นๆ ที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
(2.3) การเรียนรูจากแหลงเรียนรูในและนอกหองเรียน เชน การศึกษาดูงาน
แหล ง ปฏิ บั ติ ที่ ดี แ ละที่ เ ป น เลิ ศ การรั บ รู ข า วสารจากสื่ อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือจากสื่อมวลชนในรูปแบบตางๆ การเรียนรูภูมิปญญาจาก
คนในชุมชน
(2.4) การเรี ย นรู จ ากสถานการณ จ ริ ง จากการฝ ก งานในสถานศึ ก ษา จาก
วิทยากรภายนอกสถาบันในหัวขอที่นาสนใจและทันสมัย
(2.5) การเรียนรูผานกระบวนการวิจัย เชน การศึกษาคนควาขอมูล การทํา
โครงงาน การถาม-ตอบปญหาทางวิชาการในหองเรียน
(2.6) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร
(๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
(๓.๑) นิสิตประเมินตนเองกอนเรียนและหลังเรียน
(๓.๒) นิสิตตรวจสอบความนาเชื่อถือของการสรุปผลความเขาใจแบบสามเสา
(triangulation)
(๓.๓) อาจารยประเมินความเขาใจของนิสิตจากการสะทอนความคิดของนิสิตใน
ต า งรู ป แบบ เช น การนํ า เสนอปากเปล า ผลงาน การแสดงออกใน
ระหวางการทํางาน จากความคิดเห็นของเพื่อนนิสิตรวมกันที่มีตองาน
ของเพื่อน
(๓.๔) วัดและประเมินจากการเขารว มกิ จกรรมเสริมความเปนครู เป นรายป
ตลอดหลักสูตร
๒.๒.๒.๓ ดานทักษะทางปญญา
(๑) ผลการเรียนรูดา นทักษะทางปญญา
(๑.๑) สามารถคิ ด วิ เ คราะห สั ง เคราะห ประเมิ น ค า และนํ า ความรู เ กี่ ย วกั บ
แนวคิดทฤษฎี และหลักการที่ เกี่ยวของในศาสตรสาขาวิ ชาการศึกษา
ปฐมวัยไปใชในการจัดการเรียนรู แกปญหาการพัฒนาผูเรียน
(๑.๒) สามารถวิจัยตอยอดองคความรู หรือพัฒนานวัตกรรมไปใชในการพัฒนา
ตนเอง
๒๕

มคอ. ๒
(๑.๓) การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย และพัฒนาเด็กปฐมวัย อยางมี
ประสิทธิภาพ
(๑.๔) มีความเปนผูนําในการปฏิบัติงานอยางมีวิสัยทัศนในการพัฒนาการศึกษา
ปฐมวัย
(๒) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(๒.๑) การเรียนรูจากประสบการณตรง เชน กิจกรรมฝกปฏิบัติ การฝกทักษะ
การแสดงบทบาทสมมติ การทดลอง การศึกษานอกสถานที่ การสังเกต
พฤติกรรมผูเรียน การสังเกตการณสอน การสัมภาษณหรือพูดคุยกับผูมี
ประสบการณ การสอนในชั้นเรียน
(๒.๒) การเรียนรูผานกระบวนการวิจัย เชน การศึกษาคนควาขอมูลจากแหลง
เรียนรูแบบตางๆ และจากการใชสื่อเทคโนนโลยี การทําโครงงาน การทํา
วิจัยในชั้นเรียน
(๒.๓)การเรียนรูผานกระบวนการคิดเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะห คิดสืบสาว คิด
สังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ โดยจัดใหมีกิจกรรมในลักษณะตางๆ
เชน การอภิปรายกลุม การวิเคราะหหรือแกปญหาในสถานการณจําลอง
กิจกรรมการแกปญหา กิจกรรมการวิเคราะหจากการมองตางมุม
(๒.๔) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร
(๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(๓.๑) นิสิต/นักศึกษาประเมินกระบวนการพัฒนาความสามารถทางปญญาของ
ตนในแตละขั้นตอน เชน การสังเกต การตั้งคําถาม การสืบคน การคิดด
วิเคราะห การสังเคราะห การสะทอน และสื่อความคิด
(๓.๒)อาจารยประเมินความสามารถทางปญญาทั้งการคิดที่เปนนามธรรมและ
การแสดงออกที่ เ ปน รูป ธรรมในหลายรูป แบบ เชน จากกระบวนการ
ทํางานของนิสิต กระบวนการคิด การสื่อความคิดความเขาใจ ความคิด
สรางสรรคของผลงาน
(๓.๓) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายป
ตลอดหลักสูตร
๒.๒.๒.๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(๑.๑) มีความไวในการรับรูความรูสึกของเด็ กปฐมวัย เอาใจใสในการรับฟง และ
พัฒนาความสัมพันธกับผูเรียนระดับปฐมวัยอยางมีความรับผิดชอบ

๒๖
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(๑.๒) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเอง
และสมาชิกในสังคม และหลักการทํางานและอยูรวมกับผูอื่นอยางเปน
กัลยาณมิตร
(๑.๓) สามารถสรางความสัมพันธที่ดี มีความรับผิดชอบ และสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นอยางมีความสุข และมีประสิทธิภาพ
(๑.๔) เคารพในความแตกตางและปฏิบัติตอผูเรียน และเพื่อนรวมงานดวยความ
เขาใจและเปนมิตร
(๑.๕) ตระหนักถึงคุณคาของการมีความรับผิดชอบและการอยูรวมกับผูอื่นอยาง
เปนกัลยาณมิตร
(๒) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
(๒.๑) การเรียนรูผานประสบการณตรงจากการทํางานเปนคู เปนกลุมเล็ก หรือ
กลุมใหญ เพื่อฝกความรับผิดชอบ ทักษะการเปนผูนําผูตาม การสื่อสาร
สรางสังคมและสรางสรรค การยอมรับในความแตกตาง
(๒.๒) การเรี ย นรู ผ า นกิ จ กรรมสะท อ นความคิ ด ความรู สึ ก ร ว มกั บ ผู อื่ น เช น
สุนทรียสนทนา กิจกรรมศิลปะ การแสดงการเคลื่อนไหว ดนตรี กีฬา การ
ละคร
(๒.๓) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร
(๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
๓.๑ ความสามารถในการทํางานเปนทีมที่บรรลุสูเปาหมายรวมกันภายใตการ
เคารพความแตกตางของความคิด บุคลิกภาพและลักษณะนิสัย
๓.๒ ความสามารถในการใช ภาษาสื่ อความคิ ด ไดอย า งสรา งสรรคแ ละเกิ ด
ความเขาใจที่ตรงกันระหวางตนเองและผูอื่น ทั้งภาษาทาทาง ภาษาพูด
ภาษาภาพ ภาษาเขียน ภาษาสัญลักษณ
๓.๓ วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายป
ตลอดหลักสูตร
๒.๒.๒.๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(๑.๑) มีความไวในการวิเคราะหสรุปความคิดรวบยอดขอมูลขาวสารจากเด็ก
ปฐมวัย อยางมีประสิทธิภาพ

๒๗

มคอ. ๒
(๑.๒) มี ค วามสามารถและมี ดุ ล ยพิ นิ จ ในการเลื อ กใช ภ าษาพู ด ภาษาเขี ย น
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตรและสถิติพื้นฐานในการสื่อสารและ
นําเสนอขอมูลสารสนเทศสําหรับเด็กปฐมวัยไดอยางเหมาะสม
(๑.๓) ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค า ของการใช ภ าษาพู ด ภาษาเขี ย น เทคโนโลยี
สารสนเทศ และคณิตศาสตร และสถิติพื้นฐาน ในการสื่อสาร การเรียนรู
และการจัดการเรียนการสอน
(๒) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒.๑) เรียนรูจากประสบการณตรงจากการใชเทคโนโลยี โปรแกรมคอมพิวเตอร
แบบตางๆ การสื่อสารแบบ on-line
(๒.๒) การเรียนรูจากตนแบบในการใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร สืบ คน เช น
ผูสอน เพื่อน วิทยากรที่เปนผูเชี่ยวชาญ
(๒.๓) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร
(๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๓.๑) นิสิต/นักศึกษาสะทอนความรู ความเขาใจ ความคิดเห็นผานเทคโนโลยี
ในรูปแบบตางๆ
(๓.๒) อาจารยสังเกตพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีในระหวางกระบวนการเรียนรู
และจากผลของการสื่อความคิดและการสื่อสารผานเทคโนโลยี
(๓.๓) วัดและประเมินจากการเขารว มกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายป
ตลอดหลักสูตร
๒.๒.๒.๖ ทักษะการจัดการเรียนรู
(๑) ผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
(๑.๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยที่มีรูปแบบหลากหลาย
ทั้งรูปแบบที่เปนทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไมเปนทางการ (Informal) อยางสรางสรรค
(๑.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยที่หลากหลาย
ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความ
ตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม
(๑.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในสาขาวิช า/วิชาเอกการศึกษา
ปฐมวัย หรือปฐมวัยศึกษาอยางบูรณาการ
(๒) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
(๒.๑) การเรี ย นรู จ ากประสบการณ ต รง เช น การศึ ก ษากรณี ตั ว อย า งจาก
หองเรียน การสังเกตการณสอนแบบตางๆ การสังเกตพฤติกรรมผูเรียน
๒๘

มคอ. ๒
การสัมภาษณหรือพูดคุยกับผูมีประสบการณ การทําแผนการสอน การ
ผลิตสื่อประกอบการสอน การทดลองสอน การทําวิจัยในชั้นเรียน การ
ประเมินผูเรียนและการจัดแหลงประสบการณการเรียนรูใหกับเด็ก
(๒.๒) การเรียนรูจากตนแบบ เชน ผูสอน เพื่อน ครูประจําชั้น ครูผูชวย พี่เลี้ยง
หรือครูตนแบบ
(๒.๓) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร
(๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
(๓.๑) นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาแผนการสอน ศู น ย ก ารเรี ย น สื่ อ การสอนที่ ส อดรั บ กั บ
หลักสูตรและพัฒนาการตามวัยอยางเปนองครวมและสามารถบูรณาการ
ไปสูศาสตรอื่นๆ ไดสอดรับกับพัฒนาการตามวัย
(๓.๒) อาจารยสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรูและการพั ฒนาการสอน จากการ
สะทอนความคิดในหองเรียน และจากสังเกตการณสอนระหวางทดลอง
สอน เปรียบเทียบเทียบแผนการสอน สื่อ ศูนยการเรียนที่ทําสงกับการ
ปฏิบัติจริงในหองเรียน
(๓.๓) อาจารย ป ระมวลพฤติ ก รรมการสอนและทั ก ษะการสอนจากบุ ค คลที่
เกี่ยวของ เชน จากเด็ก ครูประจําชั้น พี่เลี้ยง ครูผูชวย เพื่อน ครูใหญ
(๓.๔) วัดและประเมินจากการเขารว มกิ จกรรมเสริ มความเปนครู เปนรายป
ตลอดหลักสูตร
๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
ดูในภาคผนวก

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑในการประเมินผลนิสติ
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เกณฑการวัดผล/ประเมินผล แบงเปน ๒ ดาน
๑.๑ ดานวิชาการ
นิสิตตองสอบไดสัญลักษณ A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ S จึงจะถือวาสอบผาน ถาไดรับ
สัญลักษณ F, U หรือ W ถือวาสอบไมผาน ถาเปนรายวิชาบังคับตามหลักสูตรนิสิตตองลงทะเบียนเรียน
รายวิชานั้นซ้ําอีก ถาเปนรายวิชาเลือกนิสิตสามารถลงทะเบียนวิชาอื่นแทนวิชาที่สอบไมผานได
๑.๒ ดานคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณความเปนครู
นิสิตตองผานเกณฑการประเมินพัฒนาการดานคุณธรรม และคุณลักษณความเปนครูโดยการเขารวม
กิจกรรมในโครงการเสริมความเปนครูตลอดหลักสูตร และลงทะเบียนเรียนรายวิชาไมนับหนวยกิตตาม
ขอกําหนดของคณะ
๒๙

มคอ. ๒
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานการวัดผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับผิดชอบเรื่องกระบวนการทวนสอบมาตรฐานการวัดผลสัมฤทธิ์โดยใหมี
การทวนสอบในเรื่องตางๆ ดังนี้
๒.๑ ตรวจสอบ ดูแลรายงานรายวิชา ผลสัมฤทธิ์ของนิสิตแตละรายวิชา
๒.๒ มีคณะกรรมการประเมินขอสอบของแตละรายวิชา
๒.๓ สุมวิเคราะหความเหมาะสมของขอสอบโดยหลักการทางสถิติ
๒.๔ การเปรียบเทียบการใหคะแนนจากกระดาษคําตอบเดียวกัน (การเปรียบเทียบคุณภาพขอสอบ)
๒.๕ การแลกเปลี่ยนขอสอบในรายวิชาในหลักสูตรอื่น
๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๓.๑ มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๙ ภาคการศึกษาและเรียนครบตามหนวยกิตที่กําหนดในหลักสูตร
๓.๒ ไดแตมเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป
๓.๓ ผานเกณฑการประเมินพัฒนาการดานคุณธรรม และคุณลักษณความเปนครูโดยการเขารวมกิจกรรม
เสริมความเปนครูตามขอกําหนดของคณะ

หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย
๑. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
๑.๑ กํ า หนดให ค ณาจารย ใ หม เ ข า โครงการปฐมนิ เ ทศและสั ม มนาคณาจารย ใ หม ข องจุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย และโครงการพัฒนาคณาจารยใหมของคณะครุศาสตร
๑.๒ สําหรับคณาจารยใหมที่ตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษานิสิต ใหมีการจัดประชุมอาจารยที่ปรึกษาเปน
ประจําทุกปการศึกษาเพื่อทําความเขาใจในจุดมุงหมาย โครงสรางหลักสูตรและรายวิชา และการพัฒนา
นิสิต เพื่อใหคณาจารยสามารถใหคําแนะนํานิสิตเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะ
และการพัฒนานิสิตไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
๒.๑ การพัฒนาความรูและทักษะการจัดการเรียนรู การวัดผลและการประเมินผล
(๑) ประชาสัมพันธและสนับสนุนใหคณาจารยเขารวมโครงการพัฒนาความรูและทักษะการจัดการ
เรียนรู การวัดและการประเมินผลที่จัดโดยหนวยงานหรือองคการตางๆ
(๒) จัดโครงการประชุม อบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู การใชสื่อการเรียนการสอน
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
(๓) สงเสริมใหคณาจารยเขียนบทความ ตํารา และเอกสารคําสอนเกี่ยวกับทักษะการจัดการเรียนรู
การวัดและการประเมินผล โดยการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
(๔) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหคณาจารยเขาประชุม อบรม หรือสัมมนาเพื่อพัฒนาความรูและ
ทักษะเกี่ยวกัยการจัดการเรียนรู การวัดผลและการประเมินผล
๓๐

มคอ. ๒
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(๑) จัดโครงการประชุม อบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับการทําวิจัย การพัฒนาผลงานเพื่อขอตําแหนง
ทางวิชาการ หรือหัวขออื่นที่สนใจ
(๒) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหคณาจารยเขาประชุม อบรม หรือสัมมนาเพื่อพัฒนาความรูตาม
ความสนใจ
(๓) จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาทรัพยากรและแหลงเรียนรูสําหรับคณาจารย นิสิตและบุคลากร

หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การบริหารหลักสูตร
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริหารคณะ มีวาระ
คราวละ ๒ ป ทําหนาที่บริหารจัดการ วางแผนดําเนินงาน และติดตามผลการดําเนินงานหลักสูตร
โดยวิเคราะหผลการดําเนินงานตามปจจัยคุณภาพตางๆ เทียบกับแผนงานเพื่อทบทวนทิศทางและ
วัตถุประสงคเปนประจําทุกปการศึกษา
๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
๒.๑ การบริหารงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนใหไดตามมาตรฐานสากลและมาตรฐาน
ของคุรุสภา
๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
หนังสือ ตําราเรียน วารสาร และเอกสารทางวิชาการอยางเพียงพอ
รายการ
หนังสือ ตําราเรียน
วารสาร
วารสารเย็บเลม
วิทยานิพนธ
ฐานขอมูลขาวการศึกษา
ฐานขอมูลวารสารทาง
การศึกษา

จํานวน (เลม / ชื่อเรื่อง / รายการ)
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
รวม
๑๑๕,๘๖๕
๕๒,๗๖๒
๑๖๘,๖๒๗
๑๓๗
๑๓๐
๒๖๗
๒,๐๔๐
๔,๖๕๖
๖,๖๙๖
๘,๘๔๕
๕๓
๘,๘๙๘
๓๘,๐๕๑
๒๑๐
๓๘,๒๖๑
๗,๗๙๗
๗๑๒
๘,๕๐๙

(เลม)
(ชื่อเรื่อง)
(เลม)
(เลม)
(รายการ)
(รายการ)

๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
คณะครุศาสตรมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดซื้อทรัพยากรการเรียนการสอนสําหรับแต
ละหลักสูตรเพื่อใชในศูนยบรรณสารสนเทศเฉลี่ยอยางนอยปการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๓๑

มคอ. ๒
๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ศู น ย บ รรณสารสนเทศทางการศึ ก ษาดํ า เนิ น การสํ า รวจความต อ งการตํ า รา หนั ง สื อ อ า งอิ ง
เอกสาร รวมทั้งฐานขอมูลอิเลคทรอนิคสของคณาจารยเปนประจําทุกปการศึกษา นอกจากนี้ ยัง
ดําเนินการรวบรวมขอมูลผูใชหนังสือ วารสารตางๆ เพื่อรายงานกับคณะกรรมการบริหารคณะและ
คณาจารยเปนประจําปละ ๑ ครั้ง
๓. การบริหารคณาจารย
๓.๑ การรับอาจารยใหม
กําหนดคุณวุฒิของอาจารยที่จะรับสมัครตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โดยคณะครุ ศ าสตรกําหนดรับอาจารยใหม ที่มีวุฒิการศึก ษาระดับ ปริญญาเอกเทานั้น สวนการ
คัดเลือกอาจารยใหมกําหนดใหมีการสอบดังนี้
๑) สอบขอเขียน ๔ วิชา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ (อยางนอยเทียบเทา TOEFL
๕๕๐ คะแนน) ทัศนคติในการเปนอาจารย และวิชาเฉพาะสาขา
๒) สอบปฏิบัติการสอนหรือเสนอผลงานทางวิชาการ
๓) สอบสัมภาษณ (สําหรับผูที่สอบผานขอเขียน)
๓.๒ การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
กําหนดใหมีการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารยผูสอนเปนประจําอยาง
นอยภาคการศึกษาละ 2 ครั้งเพื่อติดตามการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร และ
นําขอมูลมาใชในการวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรในระดับรายวิชาและระดับการปรับปรุงหลักสูตร
๓.๓ การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
ใหเปนไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติของคณะครุศาสตรและมหาวิทยาลัย
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๔.๑ การกําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
ใหเปนไปตามความตองการของคณะและมหาวิทยาลัย โดยกําหนดใหมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ํา
ระดับปริญญาบัณฑิต
๔.๒ การเพิ่มทักษะความรูเพือ่ การปฏิบัติงาน
จัดประชุม อบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพในการทํางานตามตําแหนงงาน
เปนประจําอยางนอยปละ ๒ ครั้ง
๕. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
๕.๑ การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอืน่ ๆ แกนิสิต
(๑) ในภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา จัดใหมีการปฐมนิเทศนิสิตใหมเพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาได
พบกับนิสิตใหมและใหคําแนะนําเกี่ยวกับหลักสูตรและการวางแผนการเรียนในหลักสูตรใหกับนิสิต
(๒) ในการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยกําหนดใหนิสิตพบอาจารยที่
ปรึกษาเพื่อขอคําปรึกษาเกี่ยวกับรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนและรับรหัสสําหรับการลงทะเบียน
เรียนจากอาจารยที่ปรึกษา
๓๒
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(๓) คณะครุ ศ าสตร กํ า หนดให อ าจารย ที่ ป รึ ก ษากํ า หนดเวลาให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต อย า งน อ ย
สัปดาหละ ๒ ชั่วโมง เปนสวนหนึ่งของภาระงาน
(๔) ในการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการลงทะเบียนเรียน นิสิตจะตองขอความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษากอนโดยจะตองยื่นคํารองตางๆ ผานอาจารยที่ปรึกษา
(๕) คณะครุศาสตรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหอาจารยที่ปรึกษาจัดโครงการสรางเสริม
ความสัมพันธระหวางอาจารยที่ปรึกษากับนิสิตเปนประจําทุกภาคการศึกษา
๕.๒ การอุทธรณของนิสิต
ใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
๖. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิต
การศึก ษาในระดับ ปฐมวัย เปน การจัด การศึก ษาขั้น ตน ที่มีค วามสํา คัญ อยา งยิ่ง งานวิจัย
ทางการแพทยยืน ยัน วา เด็ ก ในช ว งอายุ ๐-๖ ป เป น วั ย ที่ มี พั ฒ นาการทางด า นร า งกาย
อารมณ สั ง คม และสติ ป ญ ญามากที่ สุ ด เนื่ อ งจากสมองของเด็กในวัยนี้ มีการเจริญเติบโตสูงถึง
รอยละ ๘๐ การอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางมีประสิทธิภาพจึงเปนปจจัยสําคัญตอ
คุณภาพประชากรของประเทศ ในอนาคต องคกรและหนวยงานตางๆ ทั่วโลกไดใหความสําคัญ
ตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย เห็นไดจากการกําหนดนโยบาย เรื่อง “โลกที่เหมาะสมสําหรับเด็ก” (A World
Fit for Children) ขององคกรยูนิเซฟซึ่งใหความสําคัญกับกลุม เด็กวัยกอน ประถมศึกษาปที่ ๑
นอกจากนี้ แผนการศึกษาแหงชาติของไทยไดกําหนดเปาหมายใหเด็กปฐมวัยอายุ ๐-๕ ป ทุกคน
ไดรับการเตรียมความพรอมทุกดานกอนเขาสูระบบการศึกษา ซึ่งนโยบายดังกลาวมีความสอดคลอง
กั บ ปฏิ ญ ญาโลกว า ด ว ยการศึ ก ษาเพื่ อ ปวงชน (สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๐:๖)
ขอมูลของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๕๐:๑๐) ระบุวา
ปจจุบันมีเด็กวัย ๐-๕ ป เขารับการดูแลในสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนยพัฒนาเด็ก และโรงเรียนอนุบาล
จํานวนมากขึ้น ถึงรอยละ ๘๒.๕ หรือคิดเปนจํานวนเด็กเกือบ ๓ ลานคน ดังนั้น การจัดเตรียม
บุ ค ลากรด า นการศึ ก ษาปฐมวั ย ที่ มี คุ ณ ภาพจึ ง ถื อ เป น ภารกิ จ สํ า คั ญ ของประเทศ นอกจากนี้
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดดํารินโยบาย และยุทธศาสตรการปฏิรูป
กระบวนการผลิตผูเลี้ยงดูเด็ก ผูดูแลเด็ก ครู และบุคลากรอื่น ๆ ใหมีคุณภาพและมีความเปน “มืออาชีพ”
เนื่องจาก การจัดการศึกษาปฐมวัย เปนศาสตรเฉพาะที่มีความแตกตางจากการศึกษาระดับอื่น จึง
ตองการบุคลากรที่มีความรูความชํานาญเฉพาะทาง ในการจัดสภาพแวดลอม การจัดการเรียนรู
และมีความเขาใจดานจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก เพื่อใหสามารถสงเสริมพัฒนาการและดูแลเด็กได
อยางเหมาะสม
ปจจุบันประเทศไทยกําลังประสบปญหาการขาดแคลนครูในระดับปฐมวัยทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ กลาวคือ สถานรับเลี้ยงเด็กสวนใหญยังดอยคุณภาพทั้งในดานการบริหารและการ
จัดการ โดยเฉพาะมาตรฐานคุณภาพที่เหมาะสม อาทิ มาตรฐานการเลี้ยงดูเด็ก มาตรฐานสถานรับ
เลี้ยงเด็ก มาตรฐานครูพี่เลี้ยง รวมทั้งยังไมมีการกํากับดูแลคุณภาพมาตรฐานอยางมีประสิทธิภาพ
๓๓
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และตอเนื่อง (นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย, ๒๕๕๐:๑๒) ประกอบกับปญหาเรื่อง
การผลิ ต ครู และผู ดู แ ลเด็ ก ยั ง มี จํ า นวนไม เ พี ย งพอกั บ ความต อ งการของตลาดแรงงาน ทั้ ง นี้
อัตราสวนครูตอเด็กเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สะทอนคุณภาพของการจัดการศึกษาปฐมวัยดวยเชนกัน
จากความสําคัญดังกลาวขางตน คณะครุศาสตรในฐานะที่เปนสถาบันอุดมศึกษาหลัก ซึ่งมีหนาที่
สําคัญในการเตรียมบุคลากรดานการศึกษาปฐมวัยใหเปนผูมีความรู ความสามารถ ทักษะ และ
ทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ จึงไดกําหนดหลักสูตรสําหรับผลิตครูตลอดจนบุคลากรดานการศึกษาปฐมวัย
เพื่อผลิตครูและบุคลากรดานการศึกษาปฐมวัยใหมีความรูและสามารถทํางานกับเด็กปฐมวัยไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
๗. ตัวบงชี้ผลการดําเนินการ (Key Performance Indicators)
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ ๑ ปที่ ๒ ปที่ ๓ ปที่ ๔ ปที่ ๕ ปที่ ๖
(๑) คณาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสว นรวม
X
X
X
X
X
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร
(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับ X
X
X
X
X
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถามี)
(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ X
X
X
X
X
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อยางนอย
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล X
X
X
X
X
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ
มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาทีเ่ ปดสอนใหครบทุกรายวิชา
(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
X
X
X
X
X
มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผล
X
X
X
X
X
การเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถามี) อยางนอย
รอยละ ๒๕ ของรายวิชาทีเ่ ปดสอนในแตละปการศึกษา
(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
X
X
X
X
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปที่แลว
(๘) คณาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
X
X
X
X
X
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
(๙) คณาจารยประจําทุกคนไดรบั การพัฒนาทางวิชาการ และ/
X
X
X
X
X
หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
๓๔
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ ๑ ปที่ ๒ ปที่ ๓ ปที่ ๔ ปที่ ๕ ปที่ ๖
(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับ
X
X
X
X
X
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ
๕๐ ตอป
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต
X
X
ใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอ บัณฑิตใหม
X
X
เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๓) ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบสารสนเทศที่
X
X
X
X
X
สนับสนุนการเรียนรูดวยตนเองเฉลี่ยไมนอ ยกวา ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๔) ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบอาจารยที่ปรึกษา
X
X
X
X
X
เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๕) ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอกิจกรรมเสริมหลักสูตร
X
X
X
X
X
(กิจกรรมเสริมความเปนครู) เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๖) อาจารยผูสอนใชกลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาตาม
X
X
X
X
X
ผลการเรียนรูท ั้ง ๖ ดาน
(๑๗) ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยไมนอย
X
X
X
X
X
กวา ๓.๕ จาก ๕ ของทุกรายวิชาทีค่ ณะเปดสอน

หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธการสอน
กําหนดใหคณาจารยเขียนรายละเอียดของรายวิชาที่สอนตามแบบฟอรม มคอ.๓ และ มคอ.๔
และจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบฟอรม มคอ.๕ และ มคอ.๖ เพื่อการ
ปรับปรุงการสอนเปนประจําทุกภาคการศึกษา
๑.๒ การประเมินทักษะของคณาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
มีการประเมินความพึงพอใจในการสอนของคณาจารย โดยนิสิตในแตละรายวิชากอนสิ้นภาค
การศึกษา ขอมูลที่ไดจะมีการวิเคราะหโดยศูนยทดสอบทางการศึกษา คณะครุศาสตร และสงให
ภาควิชา/สาขาวิชา และคณาจารยผูสอนแตละคนในภาคการศึกษาถัดไปเพื่อใชเปนผลปอนกลับใน
การปรับปรุงการสอนของรายวิชาที่รับผิดชอบ
๓๕
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๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
๒.๑ ประเมินโดยนิสิต/นักศึกษาปจจุบัน และบัณฑิตทีจ่ บการศึกษาในหลักสูตร
ประเมินหลักสูตรโดยสงแบบสอบถามใหบัณฑิตที่เพิ่งสําเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษาโดย
มีหัว หนาภาควิช าและประธานสาขาวิชาเปนผูรับ ผิดชอบในการให ข อมูลและติ ดตามการแก ไข
ปรับปรุงหลักสูตร
๒.๒ ประเมินโดยนายจางและ/หรือผูมีสวนเกี่ยวของ
สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตโดยสงแบบสอบถามความคิดเห็นไปยังนายจางหรือ
ผูบังคับบัญชา
๒.๓ ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาและ/หรือจากผูประเมิน
ประเมินคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกที่เกี่ยวของทาง
การศึกษา
๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินผลคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ในหมวด ๗ ขอ ๗ โดยผูประเมินระดับ
สาขาวิชาที่แตงตั้งโดยคณบดี
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
กําหนดเปนแผนกลยุทธในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหหลักสูตรที่ปรับปรุงใหมมีรูปแบบและ
สาระเปนไปตามผลที่ไดจากการประเมินสวนหนึ่ง และจากการศึกษาในเชิงวิชาการในเรื่องของการศึกษา
อีกสวนหนึ่ง ซึ่งจะมาใชในการปรับปรุงหลักสูตร โดยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ ทั้งนี้อยูในกรอบของการประกันคุณภาพดวย
เอกสารแนบ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา

๓๖

มคอ. ๒
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 รายวิชาตามขอกําหนด
ของมหาวิทยาลัย
1.1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร
1.1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.1.4 กลุมวิชาสหศาสตร
1.1.5 กลุมวิชา
ภาษาตางประเทศ
1.2 รายวิชาตามขอกําหนด
ของคณะ
1.2.1 รายวิชาบังคับ
2719111 ภาษาไทย
2736210 สุนทรียนิยม
1.2.2 รายวิชาเลือก
กลุมวิชาพลศึกษา

2. ความรู
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4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปญญา
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๓๗

16

17

4

4
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5. ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะ
การจัด
การเรียนรู
1

2

3

มคอ. ๒

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. หมวดวิชาแกน
2.1 วิชาครู
2.1.1 รายวิชาบังคับของคณะ
2700506 ปฏิบัติการวิชาชีพ 1
2700507 ปฏิบัติการวิชาชีพ 2
2716302 การออกแบบและ
การจัดการเรียนการสอน
2716303 การพัฒนาหลักสูตร
ขั้นนํา
2719112 ภาษาไทยสําหรับ
ครู
2725398 ภาษาอังกฤษสําหรับ
ครู
2726207 เทคโนโลยีและ
สารสนเทศทางการศึกษา
2746290 พื้นฐานการศึกษาและ
วิชาชีพครู
2746501 การศึกษากับการ
พัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
2747404 การบริหารจัดการ
และภาวะผูนําทางการศึกษา
2756501 การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน

1

2



3

2. ความรู

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปญญา

5. ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะ
การจัด
การเรียนรู
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๓๘

มคอ. ๒

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2757306 การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
2758501 สถิติและสารสนเทศ
ทางการศึกษา
2759214 จิตวิทยาพื้นฐาน
การศึกษา
2759216 จิตวิทยาสําหรับครู
และการศึกษาพิเศษ
2.1.2 รายวิชาบังคับของ
สาขาวิชา
2717301 วิธีวิทยาการสอน
ระดับการศึกษาปฐมวัย
2717302 นวัตกรรมการสอน
และการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
2.1.3 รายวิชาเลือก
2.2 วิชาเอก
2.2.1 รายวิชาบังคับ
2717111 วัฒนธรรมและการ
เลนในการศึกษาปฐมวัย
2717112 คุณธรรมและ
สมรรถภาพของนักวิชาชีพ
ทางการศึกษาปฐมวัย
2717221 การศึกษาปฐมวัย
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2. ความรู
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4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปญญา
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6. ทักษะ
การจัด
การเรียนรู

1



4

5. ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

มคอ. ๒

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2717222 การศึกษาสําหรับ
เด็กที่มีความตองการพิเศษใน
ระดับปฐมวัย
2717223 การจัดสิ่งแวดลอม
และสื่อการสอนทางการศึกษา
ปฐมวัย
2717304 หลักสูตรและการ
สอนทางการศึกษาปฐมวัย
2717305 การบูรณาการสาระ
การเรียนรูสําหรับเด็กอนุบาล
2717306 การประเมินและ
สงเสริมพัฒนาการและการ
เรียนรูของเด็กปฐมวัย
2717411 การศึกษาสําหรับ
ผูปกครองเด็กปฐมวัย
2717412 งานครูในระดับ
ปฐมวัย
2717413 ประเด็นและ
แนวโนมทางการศึกษาปฐมวัย
2736330 ศิลปะสําหรับเด็ก
เล็ก
2737399 ดนตรีและเพลง
สําหรับเด็กปฐมวัย

2. ความรู
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4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปญญา
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6. ทักษะ
การจัด
การเรียนรู
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๔๐

16

5. ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

มคอ. ๒

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2756422 การวิจัยปฏิบัติการ
ในชั้นเรียน
2.2.2 รายวิชาเลือก
2717339 การสงเสริม
พัฒนาการสําหรับเด็กวัย
ทารกและวัยเตาะแตะ
2717340 การสงเสริม
พัฒนาการทางอารมณและ
สังคมของเด็กปฐมวัย
2717342 การสงเสริม
พัฒนาการสําหรับเด็กระดับ
อนุบาลและระดับ
ประถมศึกษาตอนตน
2737118 คียบอรดขั้นตน
2737300 ออรฟ 1
2759310 จิตวิทยาการสอน
เด็กปญญาเลิศและเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ
3600205 การดูแลสุขภาพ
ครอบครัว
3640201 โภชนาการสําหรับ
เด็ก

2. ความรู

1

2

3

1

2

3

4

5

6









































































7

8

9

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปญญา
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6. ทักษะ
การจัด
การเรียนรู
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5. ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

มคอ. ๒

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

3640202 การบริบาลทารกและ
เด็กกอนวัยเรียน
3640203 การอนามัยแมและ
เด็ก
3641201 การพยาบาลฉุกเฉิน
3800351 จิตวิทยาการคิดและ
ความคิดสรางสรรค
3802208 สุขภาพจิต
3804225 จิตวิทยาเด็กที่มี
ความตองการพิเศษ
3804451 จิตวิทยาครอบครัว
และชีวิต
3900260 กิจกรรมกีฬา
สําหรับเด็ก

2. ความรู
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4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปญญา
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5. ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะ
การจัด
การเรียนรู
1

2

3

