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วิชุดา กิจธรธรรม

หลักสูตร หรือ มคอ 2 1. คุณธรรมจริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

อัตลักษณของ
บัณฑิต  มรภ. 

ี

การจัดการ
เรียนการสอน

คุณลักษณะ               
ที่พึงประสงค
ของบัณฑิต

Learning
Outcomes 

(5‐6)

รับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6   ั ั

กาญจนบุรีสาขา
.......................

1. LO+Trait               

มคอ 3 & 4 

6. ทักษะการจัดการ
เรียนรู

1. LO+Trait               
ที่ตองการพัฒนาคือ
อะไร?
2. มีวิธีสอนอยางไร?
3. มีวิธีประเมินผล
อยางไร?

Curriculum 
mapping
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ผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐาน

กลยุทธการสอนที่ใช
พัฒนา

กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรูในแตละดาน

คุณธรรมจริยธรรม
ตระหนักในคุณคา รูและ
เขาใจหลักคุณธรรม

่

ใชกรณีศึกษาและการ
อภิปรายเพื่อสอดแทรก

การสังเกตพฤติกรรมการมี         
สวนรวมในการอภิปราย และ

่จริยธรรมที่สําคัญตอการ
ดํารงตนและการปฏิบัติงาน

คุณธรรมจริยธรรม นําเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็นคุณธรรมจริยธรรม

ความรู
รูเทาทันสถานการณความ

ี่ ั้ ใ
เรียนรูจากสถานการณจริง 

ี่
การทดสอบยอย กลางภาค และ

เปลียนแปลงตางๆ ทังใน
ระดับทองถ่ิน ระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ

สถานทีจริง 
สืบคนจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส่ือส่ิงพิมพ
การอภิปรายสรุปเพ่ือใหเกิด
องคความรู 

ปลายภาค
การประเมินจากงานที่
มอบหมาย
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ผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐาน

กลยุทธการสอนที่ใช
พัฒนา

กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรูในแตละดาน

ทักษะทางปญญา
คิดอยางมีวิจารณญาณ
แกปญหาอยางสรางสรรค

บทบาทสมมุติ
การนํานวัตกรรมและ

่

การประเมินทักษะการคิด          
โดยกําหนดเกณฑการประเมิน

เทคโนโลยีมาเปนเครื่องมือ
ในการแกปญหา

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
 ใเขาใจความแตกตางระหวาง

บุคคลและมีปฏิสัมพันธที่ดี
กับบุคคล

กระบวนการกลุม               
การทํางานเปนทีม  
การมอบหมายงานใหมี
ความรับผิดชอบทุกระดับ

การประเมินตนเอง
เพ่ือนประเมินเพ่ือน
ประเมินจาการสังเกตพฤติกรรม
การมีปฏิสัมพันธกับกลุม

ผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐาน

กลยุทธการสอนที่ใช
พัฒนา

กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรูในแตละดาน

ทักษะการวิเคราะห
่เชิงเลข การสื่อสาร  และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สามารถใชวิธีการทาง
คณิตศาสตรและสถิติในการ
ดําเนินชีวิตไดอยาง

จัดประสบการณตรงในการ
แกปญหา/โจทยใน
ชีวิตประจําวัน

ประเมินผลจากผลการ
ปฏิบัติงานที่มอบหมาย

ดาเนนชวตไดอยาง
เหมาะสม

ชวตประจาวน
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ตัวอยาง
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
(มคอ 2)

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
( )

เปนพลเมืองดี รับผิดชอบ กิจกรรม/โครงการสรางเสริม...

มีทักษะทางคติชน วรรณคดี 
วรรณกรรมทองถิ่น

คนควาและอภิปรายขอมูลทองถิ่น
ทางดานเอกสารและมุขปาฐะ

มีทักษะการเปนผูนําและทาํงานเปนทีม รวมกันจัดกิจกรรมในโอกาสตางๆู

ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง บัญชีครัวเรือน
ทบทวนและบนัทึกการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน
เขาคายเศรษฐกิจพอเพียง
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หมวดที่ 2  
จุดมุงหมาย

และ
วัตถประสงค

หมวดที่ 1
ขอมูลทั่วไป

วตถุประสงค

หมวดที่ 3  
สวนประกอบ                
ของรายวิชา

หมวดที่ 4  
การพัฒนาผล

หมวดที่ 5  
หมวดที่ 6  

ั

หมวดที่ 7 
การประเมินและ
ปรับปรุงการ
ดําเนินการของ

รายวิชา

การเรียนรูของ
นิสิต

หมวดท 5  
แผนการสอน
และการ

ประเมินผล
เรียนรู

ทรพยากร
ประกอบการ

เรียน

เมื่อการเรียนการสอนเสร็จสิ้นในภาคเมื่อการเรียนการสอนเสร็จสิ้นในภาค
การศึกษาแลว จะตองรายงานผลการการศึกษาแลว จะตองรายงานผลการ
ดําเนินงานรายวิชาดวยการจัดทํา ดําเนินงานรายวิชาดวยการจัดทํา 

มคอ มคอ 55, , 6 6 ภายใน ภายใน 30 30 วันวัน
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สําหรับรายวิชาที่มีการจัดประสบการณสําหรับรายวิชาที่มีการจัดประสบการณ
ภาคสนาม จะจดัทํา มคอ ภาคสนาม จะจดัทํา มคอ 4 4 

ซ่ึงจะบรรยายตอไปซ่ึงจะบรรยายตอไป
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

1. มีคุณธรรม มีความกลาหาญทาง
จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู        
และมีความรับผิดชอบสูงตอวิชาการ 
วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคม และฐ
สิ่งแวดลอม

2. มีความอดทน ใจกวางและ                 
่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ

เรียนรู รวมทั้งการทํางานรวมกัน        
กับผูเรียนและผูรวมงานทุกกลุมู ู ุ ุ
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3. มีความรอบรูและมี
ความสามารถประยุกตความ
เขาใจอนัถองแท           ในทฤษฎี 
และระเบียบวิธีการศึกษาวจิัย 
เพื่อสรางความรูใหม

4. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการ
กไขป หา ล ข โต งโด การแกไขปญหา และขอโตแยงโดยการ

แสดงออกซึ่งภาวะผูนาํในการ
แสวงหาทางเลอืกใหมที่เหมาะสม

ไ และปฏิบัติได
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5.มีความสามารถในการพิจารณา
แสวงหา และเสนอแนะแนวทาง                 
ในการแกปญหาทางวิชาการ วิชาชพี ในการแกปญหาทางวชาการ วชาชพ 
และสังคมอยางมีเหตุผลที่สมเหตุสมผล 
โดยการบูรณาการศาสตร                           

ิ ิแบบสหวิทยาการและพหุวิทยาการ           
เพื่อเสริมสรางการพฒันาทีย่ั่งยืน

6. มีความสามารถในการติดตาม
ัฒ าการข งศาสตรทั้งหลา  ล  พฒนาการของศาสตรทงหลาย และ 

มีความมุงมั่นในการพฒันาสมรรถนะ
ของตนอยูเสมอ
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มาตรฐานผลการเรียนรู

  ิดานคุณธรรม จริยธรรม

ดานความรู 

1

2

ดานทักษะทางปญญา3

ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ



4

ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

5

ดานทักษะการจัดการเรียนรู6
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โครงสรางหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหมวดวชาศกษาทวไป

หมวดวิชาเฉพาะดาน 
(วิชาชีพครูและวิชาเอก)( ู )

หมวดวิชาเลือกเสรี 

หนวยกิต
รวมไมนอยกวา  160  หนวยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ไมนอยกวา 30     หนวยกติ
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2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา 124     หนวยกิต

2.1 วิชาชีพครู
ไมนอยกวา 44    หนวยกติ

โดยมีวิชาประสบการณภาคสนามหรือการปฏิบัติการสอน           
ในวิชาเอกในระยะสองภาคการศึกษาปกติ                        

รวมแลวไมนอยกวา 12 หนวยกิต

2.2 วิชาเอก
ไมนอยกวา 80  หนวยกิต

     (1) วิชาเอกเดี่ยว
ไมนอยกวา 80  หนวยกิต

(2) วิชาเอกคู
ไมนอยกวา 40  หนวยกิต
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไ     ิไมนอยกวา 6     หนวยกิต

ทั้งนี้ มีขอกําหนด 4 ประการ

1  รายวิชาในวิชาเอกเดี่ยวที่ผสําเร็จการศึกษา1. รายวชาในวชาเอกเดยวทผูสาเรจการศกษา
สามารถสอนไดถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จะตองสอนโดยคณาจารยที่มีความเชี่ยวชาญ            
และเปนผูปฏิบัติการสอนในสาขาวิชานั้น                 
ใ ั ึ ื ป ิ ั ิ ใในระดับอุดมศึกษา หรือปฏิบัติงานในคณะ
เจาของวชิานั้น
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2. รายวิชาในวิชาชพีครู จะตองครอบคลุม                
ี ไ    ี่ ส ํผลการเรยนรไูมนอยกวาทคุรุสภากาหนดและ

สอนโดยคณาจารยที่มีความเชี่ยวชาญและ                
เปนผูปฏิบัติการสอนในสาขาวิชานั้นใน
ระดับอุดมศึกษาหรือปฏิบัติงานในคณะเจาของ

ั้วิชานัน

3. ผลการเรียนรูในวิชาเอกเดี่ยว หากมีประกาศู
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้นเปนการเฉพาะ จะตองครอบคลุม
ไมนอยกวารอยละ 80 ของผลการเรียนรูใน
หมวดวิชาเฉพาะดานของสาขาวิชานั้น หมวดวชาเฉพาะดานของสาขาวชานน 
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4. ผลการเรียนรูในวิชาเอกคูแตละวิชาเอก           
ีป ศ ศึ ิ ํหากมประกาศกระทรวงศกษาธการกาหนด

มาตรฐานคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นเปนการเฉพาะ 
จะตองครอบคลุมไมนอยกวารอยละ 50 ของผล
การเรียนรูในหมวดวิชาเฉพาะดาน              

ั้ของสาขาวิชานัน 

หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป

หมวดวิชาเฉพาะ
ดาน (วิชาครู)

ผลการเรียนรู
สําคัญ

หมวดวิชาเฉพาะ
ดาน (วิชาเอก)
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ดานคณธรรมจริยธรรม

หมวดวชิา
ศึกษาทั่วไป

ดานคุณธรรมจรยธรรม

คุณธรรมค้าํจุนโลก เชน พรหมวหิาร 4 สังคหวัตถุ 4

คุณธรรมจรยิธรรมเสรมิสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน เชน จรยิธรรมของ
เวลา สทิธิและความรับผิดชอบของมนุษย ความเปนธรรมระหวางุ

คนรุนปจจุบันกับคนรุนหลัง ความใจกวาง และความอดทน

คุณธรรมจรยิธรรมของผูนําที่มีหวัใจประชาธิปไตย                 
และผูนําที่หลากหลาย

ดานความรู

การบูรณาการความรูดานสิ่งแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ และประเด็น
ปญหาระดับโลกดวยวธิีการเชิงระบบที่ครอบคลุม                   

ไมนอยกวาหวัขอตอไปนี้ไมนอยกวาหวขอตอไปน

ดานสิ่งแวดลอมดานสิ่งแวดลอม
แนวคิด ระบบ และประเด็นปญหาทางนิเวศวิทยา กลยทุธการเปน

พลเมืองทีม่คีวามรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม

ดานสังคมดานสังคม
แนวคิด ระบบ และประเด็นปญหาทางสังคม กลยทุธการเปนพลเมืองที่มี

ความรับผิดชอบตอพฤติกรรมสังคม
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ดานความรู

ดานเศรษฐกจิดานเศรษฐกจิ
็  แนวคิด ระบบ และประเด็นปญหาทางเศรษฐกจิ กลยุทธการเปน

พลเมืองทีม่คีวามรับผิดชอบตอเศรษฐกิจ

ดานวธิีการเชิงระบบดานวธิีการเชิงระบบ
การพึง่พาซ่ึงกันและกันของมนุษย เศรษฐกิจที่ดี สงัคมที่ดี 

ิ่  ี ่ ี ิ ี ิ ิ  ใ ป ิสิงแวดลอมทีดี วิธกีารเชงิระบบ และเชิงองครวมในการประเมนิ
ประเด็นปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม รวมทั้งการ
วิเคราะหผลที่เกิดขึ้นกับตนเองและชมุชน และผลของวิถีชวีิตสวน

บุคคลที่มีตอประเด็นปญหา

ดานทักษะทางปญญา

การพัฒนาทกัษะการคิดขัน้สูงในการประมวลสารสนเทศ การ
แสวงหาความรู การสรปุ การตีความ การวิเคราะห การสังเคราะห 

การประเมินคา โดยเนนการบูรณาการและเชื่อมโยงสูสังคมู ู
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ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บคคลและความรับผิดชอบบุคคลและความรบผดชอบ

การพัฒนาทกัษะการรับรูความรูสึกของผูอ่ืน มุมมองเชิงบวก            
วุฒิภาวะทางอารมณ และสังคม การเปนผูนํา และผูตามที่ดี             
การแกปญหาภายในกลุม และระหวางกลุมอยางสรางสรรค             

และมีความรบัผิดชอบตอสังคมสวนรวม

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

การวิเคราะหขอมูลขาวสาร ทั้งที่เปนตัวเลขเชิงสถติิหรือ
คณิตศาสตร ภาษาพูด ภาษาเขยีน ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
รวมทั้งการประมวลผล การแปลความหมาย และดลุยพินจิในการ
เลือกใชอยางมีประสทิธภิาพ มกีารใชเทคโนโลยสีารสนเทศ และเลอกใชอยางมประสทธภาพ มการใชเทคโนโลยสารสนเทศ และ

การสื่อสารอยางเหมาะสม
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หมวดวิชาเฉพาะดาน 
(วิชาครู)

1. ดานคุณธรรมจริยธรรม

1.1 คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครู เชน กัลยาณมิตร
ธรรม 7
1.2 จรรยาบรรณวิชาชีพ ที่กําหนดโดยองคกร
วิชาชีพ คือ คุรุสภา

2. ดานความรู

บูรณาการของความรูเกีย่วกบัการศึกษาและวิชาชีพครูที่ครอบคลุมไมนอยกวา
หัวขอตอไปนี้
1)  ความรูวชิาชีพครู (Pedagogical Knowledge)ู ู ( g g g )

1.1) หลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา วชิาชีพครู และความเปนครู
1.2) จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา
1.3) การออกแบบและพัฒนาหลกัสูตร
1.4) การออกแบบและจัดการเรียนรู
1.5) การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู
1.6) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับครู) ู
1.7) การสรางนวัตกรรมทางการศึกษา
1.8) การวัดและประเมินผลการศึกษา
1.9) การศึกษาพิเศษ  
1.10) การวิจยัทางการศึกษา  
1.11) การบรหิารการศึกษาและกฎหมายที่เกีย่วของ
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2) ความรูเชิงบูรณาการระหวางวิชาชีพครูกับวิชาเฉพาะ 

(Pedagogical‐Content Knowledge)
  2.1) จติวิทยาครูสาํหรับการจัดการเรยีนรูแตละระดับการศึกษาและ
วิชาเอก

ั ั ิ ํ ั ั ี   ั  2.2) การพฒันาหลักสูตรวิชาเฉพาะสําหรับการจดัการเรยีนรูแตละระดับ 
การศึกษาและวิชาเอก
  2.3) การจัดการเรยีนรูวชิาเฉพาะสําหรับการจัดการศึกษาแตละระดับ
การศึกษาและวิชาเอก
  2.4) การจัดการชั้นเรยีนแตละระดับการศึกษา
  2.5) นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาสําหรบั
การจัดการเรยีนรูแตละระดับการศึกษาและวิชาเอก
  2.6) การวัดและประเมินผลการศึกษาวิชาเฉพาะสาํหรับการจัดการเรยีนรู
แตละระดับการศึกษาและวิชาเอก

3. ดานทกัษะทางปญญา

3.1) สามารถคิดคนหาขอเท็จจรงิ ทําความเขาใจและประเมิน
  ิ   ี่ ื่ขอมูลสารสนเทศ และแนวคิดจากแหลงขอมูลทหีลากหลายเพือ

นํามาใชในการปฏิบัติงานสอนและงานครู รวมทั้งการวินิจฉัย
ผูเรียน และการวิจยัเพือ่พัฒนาผูเรียน
3.1) สามารถคิดแกปญหาในการจัดการเรียนรูที่มีความ
สลับซับซอน เสนอทางออก และนําไปสูการแกไขไดอยาง
สรางสรรค
3.1) มีความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนาการจัดการ
เรียนรูอยางสรางสรรคและมีวิสัยทัศน
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4. ดานทกัษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

4.1) มีความไวในการรับความรูสึกของผูเรียนดวยความเขาใจ และ
ความรูสึกเชงิบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและสงัคม
4.2) มีความเอาใจใส มีสวนชวยเหลือและเอื้อตอการแกปญหา
ความสัมพันธในกลุมและระหวางกลุมผูเรียนอยางสรางสรรค
4 31) มีความสัมพันธที่ดีกบัผเรียน เปนผนําและผตามที่มีความ4.31) มความสมพนธทดกบผูเรยน เปนผูนาและผูตามทมความ
รับผิดชอบตอสวนรวมทั้งดานเศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอม

5. ดานทกัษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข             
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ

5 1) มีความไวในการวเิคราะหและเขาใจขอมลสารสนเทศที่ไดรับ5.1) มความไวในการวเคราะหและเขาใจขอมูลสารสนเทศทไดรบ
จากผูเรียนอยางรวดเร็ว ทั้งที่เปนตัวเลขเชงิสถติิหรือคณิตศาสตร 
ภาษาพูดหรอืภาษาเขยีน
5.2) มีความสามารถในการใชดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล 
แปลความหมาย และเลอืกใชขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาทีส่อน 

ี่ ั ิ โ ใ  โ โ ี ไ  ีและงานครูทีรับผิดชอบโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดดี
5.3) มีความสามารถในการสื่อสารกับผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 
ทั้งการพดู การเขยีน และการนําเสนอดวยรูปแบบที่เหมาะสมกบั
กลุมผูเรียน
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6. ดานทกัษะการจัดการเรียนรู

6.1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรยีนรูที่มีรูปแบบหลากหลาย 
ทั้งรปแบบที่เปนทางการ (Formal) รปแบบกึ่งทางการ ทงรูปแบบทเปนทางการ (Formal) รูปแบบกงทางการ 
(Non‐formal) และรูปแบบไมเปนทางการ 
(Informal) อยางสรางสรรค
6.2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรยีนรูสําหรับผูเรียนที่
หลากหลาย ทั้งผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผูเรยีนที่มี
ความสามารถปานกลาง และผเรียนทีม่ีความตองการพิเศษอยางมีความสามารถปานกลาง และผูเรยนทมความตองการพเศษอยางม
นวัตกรรม
6.3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรยีนรูในวิชาเอกที่จะสอน
อยางบูรณาการ 

วิชาเอก
ี่เดียว

ิ 

หมวดวิชา           
เฉพาะดาน 
(วิชาเอก)

วิชาเอกคู
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ตัวอยาง วิชาเอกเดี่ยวการศึกษาปฐมวัย

1. ดานคุณธรรมจริยธรรมุ

คุณธรรมจรยิธรรมสาํหรบัครูระดับการศึกษาปฐมวยั 

2. ดานความรู

บูรณาการของความรูการศึกษาปฐมวยัที่ครอบคลมุไมนอย
กวาหัวขอตอไปนี้กวาหวขอตอไปน

2.1) หลักการและแนวคิดทางการศกึษาปฐมวัย
2.2) พัฒนาการและการเรยีนรูของเด็กปฐมวัย
2.3) ภาษาและการรูหนังสือสําหรับเด็กปฐมวัย
2.4) คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย
2 5) ิ  ํ ั ็ ป ั2.5) วิทยาศาสตรสําหรบเดกปฐมวย
2.6) สังคมศกึษาสําหรับเด็กปฐมวัย
2.7) ศิลปะและดนตรีสําหรับเด็กปฐมวัย
2.8) สุขศกึษาและพลศึกษาสาํหรับเด็กปฐมวัย
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3. ดานทกัษะทางปญญา

การคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และนําความรูเกี่ยวกบั
แนวคิดทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวของในศาสตรสาขาการศึกษา
ปฐมวัยไปใชในการจัดการเรียนรู แกปญหาการพฒันาผูเรียน 
และการวจิัยตอยอดองคความรู มีความเปนผูนําในการปฏิบัติงาน
อยางมีวสิัยทศันในการพฒันาการศึกษาปฐมวัยอยางมวสยทศนในการพฒนาการศกษาปฐมวย

4. ดานทกัษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบและความรบผดชอบ

มีความไวในการรับรูความรูสึกของเดก็ปฐมวัย เอาใจใส           
ในการรับฟง และพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลอยางมี
ความรับผิดชอบ
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5. ดานทกัษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข            
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ

มีความไวในการวิเคราะหสรุปความคดิรวบยอดขอมูลขาวสาร
จากเด็กปฐมวัย สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช 
และนําเสนอขอมูลสารสนเทศสําหรับเด็กปฐมวยั           ได
อยางเหมาะสม

6. ดานทกัษะการจัดการเรียนรู

6.1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรยีนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
ี่ ี ป ั้ ป ี่ ปทีมีรปูแบบหลากหลาย ทงัรูปแบบทีเปนทางการ 
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non‐formal) และ
รูปแบบไมเปนทางการ (Informal) อยางสรางสรรค
6.2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรยีนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
ที่หลากหลาย ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถ
ปานกลาง และที่มีความตองการพิเศษอยางมีนวตักรรม
6.3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรยีนรูในวิชาเอก
การศึกษาปฐมวัยอยางบูรณาการ
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รศ. ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ

หมวดที่ 2  
จุดมุงหมาย

และ
วัตถประสงค

หมวดที่ 1
ขอมูลทั่วไป

วตถุประสงค

หมวดที่ 3  
สวนประกอบ                
ของรายวิชา

หมวดที่ 4  
การพัฒนาผล

หมวดที่ 5  
หมวดที่ 6  

ั

หมวดที่ 7 
การประเมินและ
ปรับปรุงการ
ดําเนินการของ

รายวิชา

การเรียนรูของ
นิสิต

หมวดท 5  
แผนการสอน
และการ

ประเมินผล
เรียนรู

ทรพยากร
ประกอบการ

เรียน
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หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต

1.  คุณธรรม จริยธรรมุ
1.1 คุณธรรม จรยิธรรมที่ตองพัฒนา
        ปลูกฝงความมีวินัย ใฝรู ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบและ
        ความมีน้ําใจ  
1.2  วิธีการสอน
        สอดแทรกระหวางการเรยีนการสอนในทุกครั้ง
        การแสดงความคิดเห็นในเรื่องความมีวินัย ใฝร ความซื่อสัตย              การแสดงความคดเหนในเรองความมวนย ใฝรู ความซอสตย      
        ความรบัผิดชอบ และความมีน้ําใจ
        การปฏิบัติตนอันเปนแบบอยางที่ดีของอาจารยผูสอน
1.3  วิธีการประเมิน
       ประเมนิจากพฤติกรรมในชั้นเรยีน และนอกชั้นเรียน

2. ความรู
2.1  ความรูที่จะไดรับ

ความรูเรื่องหลักการ ความสําคัญและองคประกอบของหลักสตูร ู ญ ู
ประเภทหลักสูตรระดับทองถิ่น แนวคดิในการพัฒนาหลักสูตร 
หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
หลักสูตรระดับทองถิ่น หลกัสูตรสถานศึกษา การจดัทําหลักสูตร 
และการนําหลักสูตรไปใช แนวคิดเกี่ยวกับการเรยีนการสอน แบบ
การเรยีนร การสงเสริมการเรียนรที่เหมาะสมกับผเรียนและการเรยนรู การสงเสรมการเรยนรูทเหมาะสมกบผูเรยนและ
มาตรฐานการเรียนรูในบริบทของโรงเรียนและชุมชน
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2.2 วิธีการสอน

    การบรรยาย การอภิปราย การทํารายงานกลุมและรายงานเดีย่ว        
ํ ใ ั้ ี    ี การนําเสนอรายงานในชนัเรียน การคนควาดวยตนเอง การเรยีนรู

แบบสืบสอบ รวมทั้งเชิญวิทยากรมาบรรยาย

2.3  วิธีการประเมิน 

    ประเมินผลจากการเขาชั้นเรียน การอภิปราย การทํารายงาน            
การคนควา และการสอบกลางภาคและปลายภาค    การคนควา และการสอบกลางภาคและปลายภาค    

3.  ทักษะทางปญญา
3.1  ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา

    คิดสะทอน (reflective thinking) คิดวิเคราะห 
สังเคราะห และบรูณาการองคความรูจากการวพิากษ งานวิจยั ู ู
ทฤษฎีและประเด็นปญหาดานหลักสตูร

3.2 วิธีการสอน

    ใชกระบวนการกลุมในการอภิปราย สะทอนความคิด การคิด
วิเคราะห สังเคราะห การทําแฟมวิเคราะหขาวตลอดภาคการศกึษา

3.3 วิธีการประเมิน   

    ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและการอภิปราย รายงาน
รายบุคคลและรายงานกลุม และนาํเสนอหนาชั้นเรียนและจัดสงผล
การวิเคราะหขาวทุกสัปดาห
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4.  ทักษะความสัมพันธ‐ระหวางบคุคลและความ
รับผิดชอบ

4.1  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบที่ตอง
พัฒนา 

    มีความรบัผิดชอบตอการเรยีนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
สรางความสมัพันธที่ดีระหวางผูเรียน มีความสามารถในการทํางาน
รวมกับผูอ่ืน มีความรับผิดชอบ ความรวมมืออยางสรางสรรค

4.2 วิธีการสอน
    ทํากิจกรรมกลมในลักษณะตางๆ ทั้งในชั้นเรยีนและนอกชัน้เรียน    ทากจกรรมกลุมในลกษณะตางๆ ทงในชนเรยนและนอกชนเรยน
4.3 วิธีการประเมิน
    ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรยีน และ
ประเมินจากผลการทํากิจกรรมกลุมและการทํารายงาน

5. ทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ตองพัฒนา

   ใชภาษาพดู  ภาษาเขียน ในการสื่อสาร ใชคอมพิวเตอร/
อินเตอรเน็ตในการสืบคนขอมูลและจดัการขอมลูอยางเปนระบบ
และถายทอดสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ

5.2 วิธีการสอน
    การสอนโดยใช power point ประกอบการบรรยาย การทํา    การสอนโดยใช power point ประกอบการบรรยาย การทา
รายงานโดยคนควาขอมลูจากหนังสอื เอกสาร และอินเตอรเน็ต

5.3  วิธีการประเมิน 
    ประเมินผลจากการเสนอรายงานหนาชั้นเรียนและรายงาน
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หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุง         
การดําเนินการของรายวิชา

1  กลยทธการประเมินประสิทธิผลของรายวชิา1. กลยุทธการประเมนประสทธผลของรายวชา

    โดยนิสิต
  1.1) ประเมนิผลการสอนโดยใชระบบออนไลน

  1.2) สอบถามความคิดเห็นจากนิสิตในสัปดาหสดุทาย) ุ

ใหนิสิตเขยีนแสดงความคดิเห็นการสอนในสัปดาหสุดทาย

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารยผูสอนปลายภาค

3. การปรับปรุงการสอน
นําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการสอน
   ใ  ํ ใ ใคนควาขอมลูความรูใหมๆนํามาใชในการสอน

กลุมคณาจารยจัดอภิปราย/สัมมนาเพือ่พัฒนารายวิชาใหมี
สาระวิชาและการสอนใหเหมาะสมและนาสนใจ
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของ
นิสิต

 ป    ื่ 4.1 ประชุมคณาจารยผูสอนทุกกลุมเพือทวนสอบคะแนนและ

เกรดของนิสติ

4.2 ใหนิสิตไดมีโอกาสตรวจสอบคะแนนและเกรดกอนสงเกรด
ใหสํานักทะเบียนและประมวลผล

4 3  ส ป  ั ป ช 4.3 กอนการสอบกลางภาคและปลายภาค จดประชุมคณาจารย
เพื่อออกขอสอบรวมกับการพัฒนาขอสอบเพือ่ใหได
มาตรฐาน

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผน
ปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

    นําผลที่ไดจากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของ
นิสิต การประชุมสัมมนา นํามาสรุปผลและพัฒนารายวิชา
กอนการสอนในภาคการศึกษาหนา
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ดร.บุณฑริกา บูลภักดิ์ุ ู

หมวดที่ 2  
จุดมุงหมาย

และ
วัตถประสงค

หมวดที่ 1
ขอมูลทั่วไป

วตถุประสงค

หมวดที่ 3                   
การพัฒนาผล            
การเรียนรู

หมวดที่ 4  
ลักษณะและหมวดที่ 6  

หมวดที่ 7               
การประเมินและ
การปรับปรุงการ
ดําเนินการของ
ประสบการณ
ภาคสนาม

การ
ดําเนินงาน

หมวดที่ 5  
การวางแผน
และการ
เตรียมการ

การประเมิน
นิสิต


