
1 
 

หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ป)ี 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาเขตอีสาน คณะศึกษาศาสตร์/ภาควิชาบริหารการศึกษา 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXXXXXX 
ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4ปี) 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Early Childhood Education 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Education (Early Childhood Education) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) B.Ed. (Early Childhood Education) 
 

3. วิชาเอก 
ไม่มี 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
151 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
5.2 ประเภทของหลักสูตร 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
5.3 ภาษาที่ใช้ 
 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
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5.4 การรับเข้าศึกษา  
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่จัดการเรียนการสอน  
           โดยตรง  
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

         สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
6.2 สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที ่3/2562 วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
6.3 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที ่27 เดือน มีนาคม พ.ศ.  
     2562 
6.4 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา 
2564 

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
8.1 ประกอบอาชีพเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูสอนระดับการศึกษาปฐมวัยใน 
     สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
8.2 องค์กรที่สนับสนุนส่งเสริมทางการศึกษา 
8.3 สามารถจัดกิจกรรมให้กับภาครัฐและเอกชนเพ่ือเป็นการเติมเต็มอาชีพได้อีก 
8.4 ผู้นำทางการศึกษาปฐมวัย/นักวิชาการอิสระ 
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9. ชื่อ – ฉายา นามสกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่งวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และอาจารย์ประจำหลักสูตรสำหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
  

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว

ประชาชน 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล 

คุณวุฒกิารศึกษา 
(สาขาวิชาเอก) 

สำเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 3-4099-00294-xx-x อาจารย์ 
 

นางรัชนีบูรณ์ เนตรภักดี ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน
การศึกษาพิเศษ) 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 

ม.ขอนแก่น 
 
สถาบันราชภัฏเลย 

2552 
 

2543 
2 3-4099-00537-xx-x อาจารย์ 

 
นางอรัญญา วิจิตร (ศษ.ม.) หลักสูตรและการสอน 

(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย 
ม.สุโขทัยธรรมธิราช 
วิทยาลัยครูเทพสตรี 

2547 
2537 

3 3-4111-00353-xx-x อาจารย์ 
 

นางสาวสราญรมณ์ อ้วนเย็นด ี ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 

วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ 
สถาบันราชภัฏเลย 

2551 
2543 

4 1-4006-00141-xx-x อาจารย์ นางสาววิจิตรา ทิพรมย์ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)  
ศน.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 

ม.ศรปีทุม 
ม.มหามกุฎราชวิทยาลัย  

2560 
2558 

5 3-4001-01234-xx-x อาจารย์ 
 

นางสาววชิรญา พิลา กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 

ม.มหาสารคาม 
สถาบันราชภัฏเลย 

2551 
2543 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  ในยุคสังคมโลกาภิวัตน์ การศึกษาปฐมวัยจำเป็นต้องมีการจัดการศึกษาที่เตรียมความพร้อมให้มี
พัฒนาการที่ดีทุกด้านอันจะนำไปสู่การศึกษาระดับสูง เพ่ือให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดจนให้
ทันต่อความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการสื ่อสาร การแลกเปลี ่ยนข้อมูลเพื ่อรองรับวิทยาการใหม่ ๆ ที ่มี 
การแข่งขันทั้งด้านความรู้ เศรษฐกิจ และตลาดแรงงาน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติในฉบับปัจจุบัน 
ได้เน้นคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ซึ่งการพัฒนาคนดังกล่าว สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
แนวคิดการศึกษาไทย 4.0  และกรอบการผลิตพัฒนากำลังคน เพ่ือรองรับดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น 
จึงจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญตั้งแต่เด็กปฐมวัยเพราะเด็กในวัยนี้มีการเจริญเติบโตเป็นไปอย่างรวดเร็วในทุกๆ 
ด้าน ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงเห็นควรให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็กในวัยนี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงจะ
เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจที่เป็นนโยบาย
สำคัญของชาติ 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   ในปัจจุบันสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งด้านค่านิยมในการบริโภค วัตถุนิยมและ
กระแสทางวัฒนธรรมทั้งจากประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ทำให้เยาวชนมีพฤติกรรมที่มีปัญหาอย่าง
หลากหลาย ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศ 
ทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรมให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อให้มีมาตรฐาน  
ผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและกา รใช้
เทคโนโลยีและด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้ ให้แก่เยาวชนเพื ่อรับกับการเปลี ่ยนแปลงทางสั งคมและ
วัฒนธรรม จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างเด็กไทยให้มีความพร้อมในการแข่งขันทั้งกับประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกได้ 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ด้วยปัจจัยสำคัญของกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังที่ระบุในข้อ 

11 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และวิทยาเขตอีสาน จึงได้ดำเนินการปรับปรุง
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับการเปลี่ ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและตลาดแรงงานในโลกปัจจุบันและอนาคต มีรายวิชาชีพหลักตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา  
การเรียนการสอนในหลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ การบูรณาการการเรียนรู้ มีคุณธรรม 
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จริยธรรม และจรรยาบรรณ เพื ่อให้ได้บุคลากรที ่มีคุณภาพ มีความสามารถและมีมาตรฐานในการสอน  
มีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาการเรียนการสอนต่าง  ๆ มีความสามารถในการประกอบวิชาชีพครู
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งเป็นกำลังสำคัญทางด้านการศึกษาของประเทศต่อไป 
 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาชีพครู มีความพร้อมสำหรับ  
การสอน มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และจรรยาบรรณ มีความคิดสร้างสรรค์  มีความสามารถในการวิจัย 
เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลง ในยุคโลกาภิวัตนแ์ละเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1) ด้านการเรียนการสอน ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนจากผู้สอนเป็นศูนย์กลางแบบบรรยาย
อย่างเดียวมาเป็นแบบยึดตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คือ การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ลง
มือปฏิบัติ กิจกรรมเพื่อแสวงหาคำตอบได้ด้วยตนเอง 

2) ด้านการวิจัย ให้ความสำคัญในการค้นคว้าศึกษาวิจัย เพี่อให้ผู้เรียนรู้จักการค้นคว้าและการทำวิจัย
ได้ด้วยตนเอง จึงได้จัดวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เข้ามาในหลักสูตร 

3) ด้านบริการวิชาการแก่สังคม ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นประจำ เพ่ือเป็นการบริการวิชาการแก่
สังคม เช่น การทัศนศึกษานอกสถานที่ การอภิปราย การบรรยาย การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เป็นต้น 
ทั้งนี้ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

4) ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็น
ประจำทุกภาคการศึกษา ได้แก่ การจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา การจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ การ
เข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ เป็นต้น 

 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่น ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา และหลักสูตรอื่น  
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2) หมวดวิชาเฉพาะ  
 2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา 
 2.2 กลุ่มวิชาชีพครู เปิดสอนโดยคณะศึกษาศาสตร์ 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนในภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
   ไม่มี 
13.3 การบริหารหลักสูตร 
  การเรียนการสอนทุกรายวิชาดำเนินการโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรทั ้งในด้าน  

การกำหนดอาจารย์ผู ้สอน การจัดการเรียนการสอน การตรวจสอบการประเมินผลการเรี ยน การวางแผน 
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การบริหารกิจกรรมหลักสูตรให้แก่นักศึกษา และมีหน่วยงานกลางคือฝ่ายจัดการศึกษาและงานทะเบียนให้  
การสนับสนุนการจัดตารางเรียน ตารางสอน และตารางสอบ รวมทั้งการส่งผลการเรียน 

 
14. ลักษณะสาขา 
 หลักสูตรครุศาสตร์/สาขาศึกษาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูและ
บุคลากร ทางการศึกษาก่อนประจำการและส่งเสริมการพัฒนาครูประจำการและนอกประจำการให้มีความรู้
และมี สมรรถนะทางวิชาชีพ เป็นผู้ยึดมั่นในค่านิยม อุดมการณ์มีจิตวิญญาณความเป็นครูและสมรรถนะทาง
วิชาชีพครู ประกอบกับรัฐได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยเน้นเป้าหมายการสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพ 
เป็นคนเก่ง และคนดี มีขีดความสามารถในการแข่งขันและความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การปรับปรุง
พัฒนา หลักสูตรสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในเอกสารฉบับนี้ จึงมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิต
ครู ให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงมีบทบาทในการสร้างครูที ่มีคุณภาพที่นำไปสู่การสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพและ
ตอบสนอง ยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัต และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล
ซึ่งกระทบ ต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของมนุษย์ ตลอดจนพัฒนาการของวิทยาการใหม่ที่เป็นศาสตร์บูรณา
การ และ ข้ามวัฒนธรรม เป้าหมายของการปรับปรุงพัฒนา หลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ครั้งนี้จึงมุ่งเน้นที่
การสร้าง หลักสูตรให้มีความทันสมัย ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล 
ลักษณะของ หลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (มคอ. 1) ฉบับนี้ จึงจัดทำขึ้นโดยอิงงานวิจัยในอดีตที่พบว่ามี
ความซ้ำซ้อน ของโครงสร้างรายวิชา รวมทั้งอิงงานวิจัยจากบทเรียนการผลิตครูของประเทศต่าง ๆ ในสากลที่มี
ความก้าวหน้า ในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู ตลอดจนการระดมความคิดและประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้องใน
การพัฒนา คุณภาพการศึกษาของประเทศ การจัดทำหลักสูตรวิชาชีพครู (มคอ. 1) นี้อยู่ภายใต้หลักการสำคัญ
หลายประการ ได้แก่ 1) แนวคิดของการจัดทำหลักสูตรวิชาชีพครูเป็นหลักสูตรบูรณาการ และเป็นหลักสูตรอิง
สมรรถนะ มากกว่าหลักสูตรอิงเนื้อหา เน้นสมรรถนะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม
การพัฒนา ผู้เรียน 2) การกำหนดโครงสร้างหลักสูตรมีความยืดหยุ่น และตอบสนองความต้องการของการใช้ครู
ในโลก ปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งความต้องการของผู้เรียน 3) การกำหนดโครงสร้างหลักสูตร ได้ให้สถาบัน
ผลิตครู มีอิสระในการสร้างหลักสูตรผลิตครูที่เหมาะสมกับอัตลักษณ์และสภาพบริบทเชิงพื้นที่ของสถานศึกษา 
โดยยึดผลลัพธ์การเรียนรู้ซึ่งกำหนดขึ้นสำหรับแต่ละกลุ่มสาขาเป็นเป้าหมายร่วม ตลอดจนกำหนดโครงสร้าง  
หลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นและสะท้อนอัตลักษณ์ของผู้เรียน 4) การส่งเสริมการจัดทำหลักสูตรรายวิชา  ที่
ทันสมัยตามสากล มีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อเทคโนโลยีซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล 5) การ
ส่งเสริมการบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน การปฏิบัติการสอนที่ทำให้ผู ้เรียนมีสมรรถนะ  ทาง
วิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และคุณสมบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครูและ 6) 
การส่งเสริมการวางระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรที่เข้มข้นเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเป้าหมาย ของ
หลักสูตร 
 
15.คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
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    15.1 มีคานิยมรวม ตระหนักและยึดผูเรียนเปนศูนยกลางของการทํางานของครู การพัฒนาความรูสึกถึง
ตัวตนความเปนครูและมีเจตคติตอวิชาชีพครูที่เขมแข็ง มีจิตบริการตอวิชาชีพครูและชุมชน    
    15.2 เปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณครูและยึดมั่นใน จรรยาบรรณของ
วิชาชีพครู ปฏิบัติหนาที่ตามอุดมการณความเปนครูดวยความรัก ศรัทธา ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอวิชาชีพ 
อุทิศตนและทุมเทในการเอาใจใส สรางแรงบันดาลใจ พัฒนาการเรียนรูและผลประโยชนสูงสุดแกผูเรียน มี
ความพอเพียงและประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีท้ังทางดานวิชาการและวิชาชีพ  
     15.3 เปนผูเรียนรูและฉลาดรู และมีปญญา เปนผูมีความรูความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดขั้นสูง มี
ความรอบรูดานการเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก การ
สรางสัมมาชีพและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีความเพียร มุ งมั่น 
มานะ บากบั่น ใฝเรียนรู มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลที่เรียนรูและรอบรู 
ทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา    
     15.4 เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม เปนผูมีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถคิดวิเคราะห การคิดขั้น
สูง มีความฉลาดดิจิทัล ทักษะการทํางานเปนทีม มีทักษะขามวัฒนธรรม รูเทาทันสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ
สมัยใหม การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก มีสวนรวมในการพัฒนาความกาวหนาใหกับวิชาชีพครู 
สามารถแสวงหาความรู พัฒนาความรู งานวิจัย และสรางนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาตนเองใหเต็มตามศักยภาพ ตาม
ความแตกตางระหวางบุคคล    
     15.5 เปนผูมีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู เปนผูมีความสามารถในการจัดเนื้อหาสาระ ออกแบบ
กิจกรรม วางแผนและจัดการเรียนรู ถายทอดความรู สรางแรงบันดาลใจและสงเสริมใหผูเรียน เกิดการเรียนรู
และมีความสุขในการเรียน โดยใชศาสตรการสอน รวมถึงวิธีการใชเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู กิจกรรมการ
เรียนรูที่หลากหลาย สื่อ แหลงเรียนรู ชุมชน ภูมิปญญาในชุมชนที่เหมาะสมกับสาระวิชาและผูเรียน ที่มีความ
แตกตางกัน สามารถบูรณาการความรูขามศาสตร ขามวัฒนธรรม และการวิจัย สามารถนํามาประยุกตใช ใน
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการศาสตรการสอน ความรู เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี (TPCK) เพื่อพัฒนา การ
เรียนรูของผูเรียน ตลอดจนนําไปใชในการ แกไขปญหา พัฒนาตนเอง ผูเรียนและสังคม    
    15.6 เปนพลเมืองที่เขมแข็ง และใสใจสังคม มีความรักชาติ รักทองถิ่น มีจิตสํานึกไทยและจิตสํานึกสากล รู
คุณคาและมีสวนรวมในการพัฒนา อนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยและทองถิ่น มีจิตอาสา 
และดาํเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกตอง 
รูถูก รูผิด รูชอบ ชั่ว ดี กลาปฏิเสธและตอตานการกระทําที่ไมถูกตอง เคารพสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรี ความ 
เปนมนุษย มีจิตสํานึกเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  รวมทั้งมีคุณลักษณะเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ตามท่ีคุรุสภากําหนด 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 1.1 ปรัชญา 
 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้าน
การสอน มีการบูรณาการศาสตร์การสอนกับแนวทางพระพุทธศาสนา ปฏิบัติหน้าที ่ความเป็นครูผู้ สอน
วิทยาการเฉพาะสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยกับการสอนพระพุทธศาสนา โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นบัณฑิตที่
มีความสามารถ (Capability) ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาบนพื้นฐานหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นบัณฑิตที่มี
ความรอบรู้ทางด้านการศึกษาปฐมวัย กล้าคิด กล้าทำ กล้าวิพากษ์อย่างมี เหตุผล มีความรับผิดชอบต่อสังคม  
มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับครู  
 
 1.2 ความสำคัญ  
 ปัจจุบันอาชีพครู ถือว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะครูปฐมวัยทั้งนี้เพราะมีบทบาทสำคัญ ในการ
ปลูกฝังและพัฒนาเด็กตั้งแต่ อายุ 3-6 ปี ให้เจริญเติบโต เป็นพลเมืองที่ดี และมีคุณภาพในอนาคต ดังนั้น 
หล ักส ูตรการศ ึกษาปฐมว ัย จ ึงม ีความสำค ัญอย ่างย ิ ่ ง ในการพ ัฒนาคน เ พ ื ่อเป ็นกำล ังสำค ัญใน 
การพัฒนาประเทศชาติ ให้เจริญก้าวหน้าสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
 
 1.3 วัตถุประสงค์  
 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการสอนเด็กปฐมวัยและสามารถประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3.2 มีความรู้ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรด้านการศึกษาปฐมวัย 
สามารถประยุกต์หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนากับการดำรงชีวิตที่เหมาะสม 

1.3.3 มีการตระหนักและเห็นความสำคัญในแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตร การปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

1.3.4 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู ตลอดจนมีจิตสำนึกในความเป็นครูที่มี
ความพร้อมที่จะประกอบวิชาชีพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ 

1.3.5 มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติหน้าที่ครู ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน 
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1.4 ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้กำหนดผลการเรียนรู้ ที่คาดหวังของหลักสูตร ตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้น ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและคณะ ตลอดจนความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนศิษย์เก่า ศิษย์ ปัจจุบัน 
บุคลากรของสาขาวิชาและผู้บริหารของสถาบัน ดังนี้ 
 

ปีการศึกษาที ่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
1 เป็นนักศึกษาครู : นักศึกษาได้รับการปลูกฝังความรู้คู่คุณธรรมผ่านกิจกรรมการ

อบรมพัฒนาจิตของมหาวิทยาลัย ได้เรียนรู ้งานครูอันเป็นพื ้นฐานของความ
รับผิดชอบต่อหน้าที ่ครู มีความรอบรู้ ในงานครู เช่น งานธุรการในชั ้นเร ียน 
สามารถประสานงานในการออกตรวจเยี ่ยมบ้านนักเร ียน ประสานงานกับ
ผู้ปกครองและชุมชนได้เรียนรู้การจัดการชั้นเรียน การจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือการ
เรียนรู้ในฐานะครูผู้สอนการศึกษาปฐมวัย 

2 เป็นผู้ช่วยสอน : นักศึกษาได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการวางตนเป็นครู 
เรียนรู้รายวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะความเป็นครู สามารถปฏิบัติการใน
ฐานะผู้ช่วยครูในสถานศึกษา ได้แก่ ช่วยครูประจำชั้น ให้ความรู้และอบรมผู้เรียน 
ช่วยงานสอนการศึกษาปฐมวัย การผลิตสื่อการเรียนการสอนการศึกษาปฐมวัย 
และการวัดประเมินผล อีกทั้งสามารถจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการแบ่งปันความรู้ 

3 เป็นผู้ร่วมสอน : นักศึกษาได้เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น สามารถบูรณา
การความรู้ที ่ได้ไปทดลองสอนในสถานศึกษา โดยบูรณาการความรู้ทั ้งหมดมา
จัดการเรียนรู ้ในสถานศึกษาในสาขาวิชาการสอนการศึกษาปฐมวัย สามารถ
ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุข จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลหรือ
นวัตกรรมทางการศึกษาที ่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการวิจัยในชั ้นเรียน เพ่ือ
นำไปใช้พัฒนาผู้เรียนที่มีความแตกแต่งระหว่างบุคคล และเพื่อนำไปใช้พัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

4 เป็นครูสอน : นักศึกษาผ่านการปลูกฝังทั ้ง Hard Skill และ Soft Skill ตาม
สมรรถนะการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาที่อยู่ ในหลักสูตร พร้อมในการปฏิบัติการ
สอนในหน้าที่ครูอย่างภาคภูมิ ดังปณิธานที่มหาวิทยาลัยกำหนดว่า “มีความรู้คู่
คุณธรรม” และเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมเผชิญต่อโลกภายนอกตามสโลแกนว่า 
“ส่งบัวบานสู ่โลกกว้าง” ผ่านการฝึกจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการ
การศึกษาปฐมวัย สามารถวัดและประเมินผล นำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ทั้ง
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สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ และได้ผ่านกิจกรรมการสัมมนาทาง
การศึกษา 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีแผนการพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียด
ของกลยุทธ์การพัฒนา และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง โดยดำเนินการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ นับจากเปิด 
การเรียนการสอนตามหลักสูตร จนถึงรอบของการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ดังนี้    

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
แผนปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย/
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองเศรษฐกิจ และสังคม  

1. พัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย
โดยมีพื้นฐานจากแผน พัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ แผนพฒันา
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 
2. ติดตามและประเมินหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสตูรฉบบั
ร่าง 
2. รายงานผลการประเมนิหลักสูตร 
 

แผนปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
โดยมีพื้นฐานจากการปฏิรูปการ
เรียนรู้และการสอนในศตวรรษที่ 21 
2. กำกับติดตามประเมนิการจัด
กระบวนการเรียนการสอนอยา่ง
ต่อเนื่อง 
3. รายงานความพึงพอใจของผู้เรียน 

1. มีแผนการเรียนรู้ 
2. กำกับติดตามประเมิน 
3. มีแผนการประเมินผล  
4. รายงานความพึงพอใจของผู้เรียน 

แผนพัฒนาบุคลากร 
 

1. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากร
มีการพัฒนาศักยภาพ 
การเรียนการสอนเพิ่มมากข้ึน 
2. สนับสนุน ส่งเสริมบุคลากรด้าน
การเรียนการสอนให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนและบริการองค์ความรู้
ด้านวชิาการ  
แก่องค์กรทั้งภายในและภายนอก 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
2. ปริมาณงานวิชาการต่อองค์กร 
3. นวัตกรรมและผลงานวิจัย 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ให้มี
นวัตกรรมทางการศึกษาและนำ

ร า ย ง า น ค ว า ม พ ึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้รับบริการ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
ผลการวิจัยไปใช้ในการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 
 ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

 ไม่มี 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 เทียบเคียงกับระบบทวิภาค โดย 1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ ใช้เวลา 15 สัปดาห์  

รวมศึกษา 54 ชั่วโมงและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

2. การดำเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนมิถุนายน-เดือนตุลาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนพฤศจิกายน-เดือนมีนาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
2.2.2 ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
2.2.3 ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรงทางศีลธรรม เว้นแต่นักศึกษาตามโครงการศึกษา

ลักษณะพิเศษ  
2.2.4 ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือติดยาเสพติดให้โทษ  
2.2.5 เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษา 
2.2.6 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาเดิม 
2.2.7 มีค่านิยมและเจตคติท่ีดี และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู 
2.2.8 สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละปีการศึกษา  
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 2.3.1 นักศึกษามีความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษาที่

แตกต่างกัน ต้องการการปรับความรู้พ้ืนฐานให้มีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
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 2.3.2 การปรับตัวจากการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาสู่ระดับอุดมศึกษา มีสังคมกว้างขึ้น 
ต้องรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่นักศึกษาต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม 

 2.3.3 การปรับตัวที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบวินัยข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ตามวิถีพุทธ เช่น กิจกรรม
การสวดมนต์และการปฏิบัติธรรม เป็นต้น ซึ่งมีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอ่ืน และมีความแตกต่างจากการ
อยู่อาศัยในภูมิลำเนาเดิม 

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนำการวางแผนชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และ

การแบ่งเวลา 
 2.4.2 จัดกิจกรรมนัดพบนักศึกษา เพ่ือสร้างความคุ ้นเคยและชี ้แจงระบบการเร ียนการสอน 

การดำเนิน ชีวิตในมหาวิทยาลัย และการตอบข้อซักถามต่าง ๆ เป็นต้น 
 2.4.3 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา ทำหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือนให้คำปรึกษา แนะนำ 
 2.4.4 จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนเรียนเพื่อเป็นการปรับพื้นฐานให้มีความ

ใกล้เคียงกัน 
 2.4.5 มีระบบการติดตามผลการเรียนโดยอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมการแนะนำการเรียน 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จกำการศึกษาในระยะ 5 ปี จำนวน 240 รูป/คน โดยแยกดังนี้   

 2.5.1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น ดังนี้ 

จำนวนนักศึกษา  
จำนวนนักศึกษา (รูป/คน) แต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ปีที่ 2  60 60 60 60 
ปีที่ 3   60 60 60 
ปีที่ 4    60 60 
รวม 60 120 180 240 240 

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา    60 60 
 

 2.6 งบประมาณตามแผน 
 2.6.1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น ดังนี้  
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ประมาณการรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1,260,000 1,890,000 2,520,000 2,754,000 2,988,000 

งบประมาณแผ่นดิน (ใช้สอย ตอบ

แทน วัสดุ ครุภัณฑ์) 

1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 

รวมรายรับ 2,760,000 3,890,000 5,020,000 5,754,000 6,488,000 

ประมาณการรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
งบใช้สอย ตอบแทน 600,000 900,000 1,200,000 1,500,000 1,800,000 

งบวัสดุ 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 

งบครุภัณฑ์ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

งบดำเนินการ (พัฒนาการเรียนการ

สอน พัฒนานักศึกษา ทุน ฯลฯ) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

งบดำเนินการ (เงินเดือน) 1,200,000 1,800,000 2,400,000 3,000,000 3,600,000 

รวมรายจ่าย 2,750,000 3,700,000 4,650,000 5,600,000 6,550,000 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตร 57,200 บาท  
  
หมายเหตุ : เป็นประมาณการที่ใช้กับทุกส่วนงานที่เปิดการศึกษาในหลักสูตรนี้ 
 
2.7 ระบบการศึกษา 
 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  
  
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามหาวิทยาลัย 
 ไม่มี 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 151 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
(1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
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(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
(3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 115 หน่วยกิต 
(1) กลุ่มวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา 

                          - วิชาบงัคับเรียน 
                          - วิชาเลอืกเรียน 

18 
12 
6 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

(2) กลุ่มวิชาชีพครูไม่น้อยกว่า 
                - รายวิชาชีพครู 

                   - รายวชิาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

35 
23 
12 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

(3) กลุ่มวิชาเฉพาะทางการศึกษาปฐมวัย 
                - วิชาบังคับเรียน 
                - วิชาเลือกเรียน 

62 
42 
20 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
                           รวม  151 หน่วยกิต 

             3.1.3 รายวิชา 
3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 

รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                น(บ-ป-ต) 
 GE1001  การป้องกันและปราบปรามการทุจริต              3(3-0-6) 
   Prevention and Suppression of Corruption 
 รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต 
 GE1002  พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   3(3-0-6) 
   Buddhism and Philosophy of Sufficiency Economy 
 GE1003  กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในชีวิตประจำวัน   3(3-0-6) 

  Law and Equity Process in Daily Life 
 GE1004  สิทธิมนุษยชน คุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล  3(3-0-6) 

  Human Right, Goodness, Ethics and Good Governance 
 GE1005  พระปริตร พระเครื่อง และโหราศาสตร์ไทย    3(3-0-6) 

  Verses of Safeguard, Amuletic Buddha Image, and Thai Astrology 
 GE1006  พระพุทธศาสนากับจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม   3(3-0-6) 

  Buddhism and Public Mind for Social Development 
 GE1007  ไทยศึกษากับพหุวัฒนธรรม               3(3-0-6) 
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  Thai Study and Multiculturism 
          GE1008  ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย    3(3-0-6) 

  Citizenship in Democratic Society 
 GE1009  อนาคตสังคมไทยและสังคมโลกท่ีเปลี่ยนแปลง   3(3-0-6) 

  Future of Thai Society and Changing World Society 
 GE1010  การเมืองการปกครองไทย                         3(3-0-6) 

  Politics and Government of Thailand 
 
  (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
 รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต 
 GE2001  แนวคิดทางปรัชญาและวิทยาศาสตร์               3(3-0-6) 
   Concepts of Philosophy and Sciences 
 รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต 
 GE2002  การคิดเชิงเหตุผลและการแก้ปัญหา                         3(3-0-6) 
            Logical Thinking and Problem Solution 
 GE2003  มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา                 3(3-0-6) 

  Man, Civilization and Religion 
GE2004  ชีวิต ความสุข ความตาย                3(3-0-6) 
  Life, Happiness and Death 

 GE2005  ความเป็นผู้นำและการจัดการ               3(3-0-6) 
  Leadership and Management 

           GE2006          จิตวิทยากับชีวิตสมัยใหม่                                                      3(3-0-6) 
                               Psychology and Modern Life 
           GE2007          การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุภาพและสังคม                                  3(3-0-6) 
                               Life Skill Development for Health and Society 
 
  (3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
 รายวิชาบังคับเรียน 9 หน่วยกิต 
 GE3001  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                           3(3-0-6) 
   Thai Language for Communication 
 GE3002  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร              3(3-0-6) 
   English Language for Communication 
 GE3003  ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ                        3(3-0-6) 
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   English Speaking and Listening Skills 
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต 

           GE3004 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการศึกษา                                           3(3-0-6) 
   English for Study Skills 
           GE3005 ธรรมะพากย์ภาษาอังกฤษ              3(3-0-6) 

  Dhamma Preaching in English 
GE3006  ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมประกอบอาชีพ   3(3-0-6) 
  English for Careers Preparation 
 
GE3007 ภาษาจีนพื้นฐาน                                  3(3-0-6) 
  Fundamental Chinese 

           GE 3008       ภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มประเทศอาเซียน                       3(3-0-6) 
        ASEAN Languages and Cultures 
 GE 3009       ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ                           3(2-2-5) 
        Thai Language for Careers Communication 
 GE 3010       การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน                                 3(2-2-5) 
        Performance Report Writing 
 
  (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
 รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต 
 GE4001  สถิติเพ่ือการวิจัยและการเรียนรู้                   3(3-0-6) 
   Statistics for Research and Learning 
 รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต 
 GE4002  คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด        3(3-0-6) 

  Mathematics for Thinking Skill Development 
GE4003  พระพุทธศาสนากับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้              3(3-0-6) 
  Buddhism and Learning Skill Development 
GE4004  ปัญญาประดิษฐ์               3(3-0-6) 
  Artificial Intelligence 
GE4005            เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า                3(3-0-6) 
  Information Technology for Further Study 

          GE 4006        วิทยาศาสตร์เพื่อคณุภาพชีวิต 3(3-0-6) 
         Science for Life Quality 
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 GE 4007        การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำหรับงานยุคดิจิทัล 3(3-0-6) 
         Program Application for Digital-Age Careers 

 
3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

(1) กลุ่มวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา 18 หน่วยกิต 
 รายวิชาบังคับเรียน 12 หน่วยกิต 
 BU5001 ประวัติและพัฒนาการของพระพุทธศาสนา              3(3-0-6) 
   History and Development of Buddhism 
 BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา                3(3-0-6) 
   Tipitaka Studies 
 BU5003 ภาษาบาลีและสันสกฤตเพ่ือการค้นคว้าพระพุทธศาสนา          3(3-0-6) 
   Pali and Sanskrit for Buddhist Research 
 BU5004 การปฏิบัติกรรมฐาน                3(2-2-5) 
   Meditation Practice 
 รายวิชาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต 
           BU5005          พระพุทธศาสนานิกายหลัก                                                     2(2-0-4) 
                              Principle Sects of Buddhism 
 BU5006 ศาสนาเพื่อการพัฒนา               2(2-0-4) 
   Religion for Development 
 BU5007 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  2(2-0-4) 
   English and Information Technology for Buddhism Propagation 
 BU5008 พระพุทธศาสนากับวิทยาการร่วมสมัย                       2(2-0-4) 

  Buddhism and Contemporary Science 
 BU5009 พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพ                        2(2-0-4) 

  Monks and Health Care 
 BU5010 นวัตกรรมวัดเชิงท่องเที่ยว                                            2(2-0-4) 
   Innovation of Buddhist Temples for Tourism 
          BU5011   วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย    2(2-0-4) 

  Thai Buddhist Literature 
 BU5012 พุทธศิลป์และโบราณคดี                                  2(2-0-4) 

  Buddhist Art and Archaeology 
          BU5013       การบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ไทย 2(2-0-4) 
            Administration and Sangha Governance of Thailand 
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(2) กลุ่มวิชาชีพครู 35 หน่วยกิต 

 รายวิชาชีพครู 23 หน่วยกิต 
         ED1001         คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู                                            3(3-0-6) 
                             Virtues and Ethics for Teacher 
         ED1002        ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา                                            2(2-0-4) 
                            Philosophy and Concepts in Education 
         ED1003        จิตวิทยาสำหรับครู                                   3(3-0-6) 
         Psychology for Teachers 
         ED1004        หลักสตูรและวิทยาการจัดการเรียนรู้               3(2-2-5) 

                 Curriculum and Learning Management Science 
         ED1005        นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา                            3(2-2-5) 
                  Innovation and Information Technology for Education 
         ED1006       การวัดและประเมินผลการเรียนรู้     3(2-2-5) 
        Measurement and Evaluation in Learning 
         ED1007       การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้                                        3(2-2-5)                     
        Research for Learning Innovation Development 
         ED1008        ภาษาเพ่ือการสื่อสารสำหรับครู                                 3(3-0-6) 

                Communicative Languages for Teachers 
 รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  12 หน่วยกิต 
          ED1009  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1               2(80) 
   Teaching Practicum in School 1 
 ED1010  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2               2(80) 
   Teaching Practicum in School 2 
 ED1011  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3               2(80)  
                      Teaching Practicum in School 3 
 ED1012  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4               6(240) 
                                Teaching Practicum in School 4 
 

 (3) กลุ่มวิชาเฉพาะทางการศึกษาปฐมวัย 62 หน่วยกิต 
   รายวิชาบังคับเรียน 42 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา       น(บ-ป-ต) 
 ED2034  การศึกษาปฐมวัย       3(3-0-6) 
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  Early Childhood Education 
 ED2035  คุณธรรมสำหรับครูปฐมวัย     3(3-0-6) 
  Morality for Early Childhood Teachers 
 ED2036  สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย    3(3-0-6) 
  Health and Physical Education 

ED2037  พัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม      3(3-0-6) 
  Early Childhood Development in Holistic 

ED2038  การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย      3(3-0-6) 
   Assessment of Young Children Development  

ED2039  สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย     3(3-0-6) 
   Brain and Learning for Young Children  

ED2040  คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย      3(3-0-6) 
   Mathematics for Young Children 

ED2041  สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย     3(3-0-6) 
   Instructional Media and Innovation for Young Children 

ED2042  การพัฒนาและการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย     3(3-0-6) 
   Early Childhood Curriculum Development and Implementation 

ED2043  วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย      3(3-0-6) 
   Science for Young Children 

ED2044  การจัดกิจกรรมแบบบูรณาการเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 3(3-0-6)  
   Integrated Learning Activities for Early Childhood Children 

ED2045  ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย      3(3-0-6) 
   English for Early Childhood 

ED2046  ภาษาไทยสำหรับเด็กปฐมวัย     3(3-0-6) 
   Thai Language for Young Children 

ED2047  การวิจัยกับการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย     3(2-2-5) 
   Research and Early Childhood Education Development 

รายวิชาเลือกเรียน 20 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา       น(บ-ป-ต) 
ED2048  การบริหารและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย   3(2-2-5) 

   Early Childhood Educational Administration and Management 
ED2049  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย   3(3-0-6) 

   Creative Thinking Development of Young Children 
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ED2050  ศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย    3(2-2-5)  
 Creative Arts, for Young Children 

ED2051  ดนตรีกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย   3(2-2-5) 
   Music, Activity, Movement and Stroke for Young Children 
 ED2052  วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย     3(2-2-5) 
   Literature for Young Children 

ED2053  สุขอนามัยและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย   3(2-2-5) 
   Hygienic and Nutrition for Young Children 

ED2054  การศึกษาปฐมวัยสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน  3(2-2-5) 
                           Early Childhood Education for Parents and Communities 

ED2055  สัมมนาการศึกษาปฐมวัย       2(2-2-4) 
   Seminar on Early Childhood Education 

ED2056  จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย    3(3-0-6) 
   Psychological development and Young Children Care 

ED2057  สื่อการเรียนรู้และการเล่นเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย   3(2-2-5)
   Learning Media and Active Learning for Developing  
 ED2058  คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย      2(2-2-4) 
   Computer for Young Children 
 

3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                                                         6 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ตามรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัยและไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว โดยอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้า

ภาควิชานั้น ๆ 

คำอธิบายระบบรหัสวิชา  
การใช้รหัสรายวิชามีวัตถุประสงค์ที่จะสื่อความหมายถึงธรรมชาติและลักษณะของรายวิชาระหว่ าง

ผู้เรียน ผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องซึ่งเมื่อรวมกับรายวิชาแล้วจะทำให้เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับประเภทศาสตร์ 
การจัดหมวดหมู่คณะวิชา ภาควิชาหรือกลุ่มวิชาในแต่ละรายวิชาและลำดับของรายวิชา 

รายวิชากำหนดให้มีรหัสวิชาประจำ จำนวน 6 หน่วย เป็นอักษร 2 หน่วย และตัวเลข 4 หน่วยโดยมี
ความหมายดังนี้ 
 ก. อักษร 2 ตัว เป็นอักษรย่อมาจากคณะวิชาหรือหมวดวิชาหรือกลุ่มวิชา คือ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) ใช้คำย่อ GE 

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    = GE 1xxx 
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- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    = GE 2xxx 
- กลุ่มวิชาภาษา     = GE 3xxx 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  = GE 4xxx  

 2. กลุ่มวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา (Buddhism) ใช้คำย่อ BU 5xxx 
 3. คณะวิชา 

คณะศึกษาศาสตร์ (Faculty of Education) ใช้คำย่อ ED 
- ภาควิชาวิชาการศึกษา               = ED 1xxx 
- ภาควิชาบริหารการศึกษา          = ED 2xxx 

 ข. ตัวเลข จำนวน 4 หน่วย มีความหมาย ดังนี้ 
 1. เลขหน่วย 1      หมายถึง ภาควิชาหรือกลุ่มวิชา 
 2. เลขหน่วยที่ 2-4 หมายถงึ  ลำดับรายวิชาในภาควิชา หมวดวิชาและหรือกลุ่มวิชา 
 
 หมายเหตุ : อักษรเลขรหัสหน่วยกิต 

เช่น น(บ-ป-ต)   
น  หมายถึง  หน่วยกิต 
บ  หมายถึง  บรรยาย 
ป  หมายถึง  ปฏิบัติ    
ต  หมายถึง  ศึกษาด้วยตนเอง 

 3(3-0-6) 
3 หมายถึง  3 หน่วยกิต 
(3-   หมายถึง  บรรยาย 3 ชั่วโมง 
-0-    หมายถึง  ไม่มีปฏิบัติ 
-6)    หมายถึง  ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง 
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3.1.4 แผนการจัดการศึกษา  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

GE1001 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 3 0 6 

GExxxx วิชาเลือก    3 3 0 6 
BU5001 ประวัติและพัฒนาการของ

พระพุทธศาสนา 

3 3 0 6 

BU5004 การปฏิบัติกรรมฐาน    3 2 2 5 
ED1001 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู 3 3 0 6 

ED2034 การศึกษาปฐมวัย               3 3 0 6 
ED2036 สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย    3 3 0 6 

รวมจำนวนหน่วยกิต/ลงทะเบยีนเรียน 21    
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 21 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

GE3001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    3 3 0 6 
GE3002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 3 0 6 
BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา           3 3 0 6 
ED1005 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา                                                        
3 2 2 5 

ED1009 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2 0 90 0 
ED2035 คุณธรรมสำหรับครูปฐมวัย           3 3 0 6 
ED2038 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย          3 3 0 6 

รวมจำนวนหน่วยกิต/ลงทะเบยีนเรียน 20    
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 41 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

GE2001 แนวคิดทางปรัชญาและวิทยาศาสตร์ 3 3 0 6 

BUxxxx วิชาเลือก                                           2 2 0 4 
ED1002 ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา 2 2 0 4 

ED1006 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 2 2 5 

ED2039 สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 3 3 0 6 
ED2040 คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย     3 2 2 5 
ED2041 สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรบัเด็กปฐมวัย    3 2 2 5 
EDxxxx วิชาเลือก 3 3 0 6 

รวมจำนวนหน่วยกิต/ลงทะเบยีนเรียน 22    
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 63 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

GE3003 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 3 3 0 6 

GE4001 สถิติเพ่ือการวิจัยและการเรียนรู้ 3 3 0 6 

BU5003 ภาษาบาลีและสันสกฤตเพ่ือการค้นคว้า
พระพุทธศาสนา 

3 3 0 6 

ED1003 จิตวิทยาสำหรับครู 3 3 0 6 

ED1010 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2 0 90 0 
ED2042 การพัฒนาและการใช้หลักสูตรการศึกษปฐมวัย 3 3 0 6 
EDxxxx วิชาเลือก 3 2 2 4 

รวมจำนวนหน่วยกิต/ลงทะเบยีนเรียน 20    
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 83 

 
 

 
  



25 
 

หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

GExxxx วิชาเลือก 3 3 0 6 
BUxxxx วิชาเลือก 2 2 0 4 
BUxxxx วิชาเลือก 2 2 0 4 
ED1004 หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3 2 2 5 
ED2043 วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย      3 3 0 6 
ED2044 การจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ 

เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย         
3 3 0 6 

ED2037 พัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบองคร์วม          3 3 0 6 
EDxxxx วิชาเลือก 3 3 0 6 

รวมจำนวนหน่วยกิต/ลงทะเบยีนเรียน 22    
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 105 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

GExxxx วิชาเลือก 3 3 0 6 
GExxxx วิชาเลือก 3 3 0 6 
ED1007 การวิจัยและพฒันานวัตกรรมการเรียนรู้                3 2 2 5 
ED1011 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3  2 0 90 0 
ED2046 ภาษาไทยสำหรับเด็กปฐมวัย         3 3 0 6 
ED2047 การวิจัยกับการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย   3 3 0 6 
EDxxxx วิชาเลือก 3 2 2 4 

รวมจำนวนหน่วยกิต/ลงทะเบยีนเรียน 20    
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 125 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

ED1012 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา4  6 0 270 0 
รวมจำนวนหน่วยกิต/ลงทะเบยีนเรียน 6    

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 131 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
ED1008 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู  3 3 0 6 
ED2045 ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย           3 3 0 6 
EDxxxx วิชาเลือก 3 3 0 6 
EDxxxx วิชาเลือก 3 3 0 6 
EDxxxx วิชาเลือก 2 2 2 4 
EDxxxx เลือกเสรี 3 3 0 6 
EDxxxx เลือกเสรี 3 3 0 6 

รวมจำนวนหน่วยกิต/ลงทะเบยีนเรียน 20    
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 151 

 
 
3.1.5 คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 (1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต  
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา    น(บ-ป-ต) 
 GE1001 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต   3(3-0-6) 
   Prevention and Suppression of Corruption 
   ศึกษาปัญหาการทุจริตในประเทศไทย สาเหตุของปัญหา รูปแบบของการทุจริต 
พฤติกรรมการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายที่เกี่ ยวข้อง การเสริมสร้างจิตสำนึก 
ค่านิยมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน การบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แนวทางการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พฤติกรรมที่แสดงถึงความทุจริต และผลที่เกิดจากการทุจริต 
บทบาทของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรณีศึกษาการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในประเทศไทย 
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 This course aims to have the students to study about the corruption in 
Thailand; the cause of the problem, the format of corruption, the behaviors of corruption, the 
defensive measure and anti-corruption, and the relevant laws. The students will learn to raise 
awareness and consciousness, the value of anti-corruption to people, state agency, and private 
agency, the administration based on good governance, the participation of anti-corruption, the 
way of enhancing the strength of anti-corruption, the behaviors of corruption and the effect of 
corruption. Moreover, the students will learn about the role of the office of the national anti-
corruption commission, the development of personnel potential in term of anti-corruption as 
well as case studies of anti-corruption in Thailand. 
 
 

GE1002 พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  3(3-0-6) 
   Buddhism and Philosophy of Sufficiency Economy 

ศึกษาหลักคำสอนและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระพุทธศาสนา ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่าง
หลักคำสอนพระพุทธศาสนากับปรัชญเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจำวัน แนวคิดและหลักการโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่
การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียงกับชีวิ ตและสังคม 
เศรษฐกิจพอเพียงกับความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน 

  This course aims to have the students study the sermon and 
the Concept of Philosophy of Sufficiency Economy in Buddhism, Philosophy of Sufficiency 
Economy based on the royal idea of His Majesty King Bhumibol Adujyadej, the relationship 
between the Buddha’s teaching and Philosophy of Sufficiency Economy based on the royal 
Idea, the application of His Majesty the King’s working principles, the principles of Philosophy 
of Sufficiency Economy, and the concepts of sustainable development in daily life. Besides, 
students have to learn the concepts and principles of the royal projects initiated by His Majesty 
King Bhumibol Adujyadej, as well as analyze “Learn Wisely” learning concept of His Majesty 
King Bhumibol Adulyadej in order to develop the model community according to the King’s 
Philosophy. Also, students will learn how to apply the King’s Philosophy and the Concept of 
Philosophy of Sufficiency Economy for life and society, as well as the sufficient economy and 
the change of the world in the present. 
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GE1003 กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 

Law and Equity Process in Daily Life 
   ศึกษาแนวคิด หลักการ ความหมายของการบริหารงานยุติธรรมทางแพ่ง อาญา และ
ปกครอง ประวัติและพัฒนาการของกระบวนการยุติธรรมสากล ความรู ้พื ้นฐานเกี ่ยวกับกฎหมายทั่วไป 
กฎหมายสำคัญในการดำเนินชีวิต กฎหมายที่เป็นข้อบังคับของสังคมและสหประชาชาติ หลักนิติธรรม  
กระบวนการยุติธรรทางเลือก ปัญหาและอุปสรรคที ่เกิดขึ ้นในกระบวนการยุติธรรม หลักศีลธรรมใน
พระพุทธศาสนากับหลักกฎหมาย การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในกระบวนการยุติธรรมและ
การบังคับใช้กฎหมาย 

This course aims to have the students study on the concepts, the 
principles, and the meaning of justice administration in terms of civil laws, criminal laws, and 
administrative laws, as well as the history and development of the international justice process, 
the fundamental knowledge of law in general, the essential law of life. Moreover, students will 
learn about the laws which are the regulations of society and United Nations, the rule of law, 
alternatives to justice, the problems and obstacles occurred in the process of justice, the 
morality of Buddhism and the principle of law. Students also learn how to apply the Buddha’s 
teaching in the process of justice and the law enforcement. 

 
GE1004 สิทธิมนุษยชน คุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 3(3-0-6) 

   Human Right, Virtues, Ethics and Good Governance 
   ศึกษาหลักสิทธิมนุษยชน บทบาทและการพัฒนาของสิทธิมนุษยชนระดับสากลและ
สังคมไทย มโนทัศน์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน นโยบายการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชน แนวคิดทางด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคมของบุคลากรภาครัฐ การปฏิบัติตนตามหลักธรรมาธิบาล 
ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ ผลกระทบทางสังคม และแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนาและส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน 

This course aims to have the students study on human rights, the role 
and the development of human rights in Thailand and international ranks, the concept of 
human rights, as well as the state policy of development affected to human rights. Students 
will also learn about the virtuous and ethic concept, and cooperate social responsibility of the 
state personnel, the behaviors based on good governance; furthermore, they have to study 
the ethical problems of globalization, the effect to society, and the path to developing the 
virtue, the ethics and the Buddha’s teaching in order to develop and promote the human 
rights. 
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GE1005 พระปริตร พระเครื่อง และโหราศาสตร์ไทย  3(3-0-6) 

   Verses of Safeguard, Amuletic Buddha Image, and Thai Astrology 
   ศึกษาประวัติความเชื่อในสังคมไทยและสังคมโลก ประวัติ ตำนานพระปริตรและ
คาถาหรือมนต์ในพระพุทธศาสนา การสวดพระปริตร บทพระปริตรที่สำคัญในพิธีกรรมและความเชื ่อใน
สังคมไทย ความเชื่อเรื่องมนต์หรือคาถาในสังคมไทย บทคาถาและการสวดคาถาประเภทต่าง ๆ ปฏิทินปักข
คณนาและการคำนวณปฏิทินปักขคณนา พุทธศิลป์และพระเครื่องไทย พระพุทธรูปที่สำคัญในประเทศไทย 
ตระกูลพระเครื่องไทยที่สำคัญ พุทธคุณพระเครื่องไทย ประวัติและตำราโหราศาสตร์ไทยและโหราศาสตร์สากล 
ปีนักษัตรและปฏิทินจันรคติ การคำนวณและการใช้ปฏิทินจันทรคติ โหราศาสตร์กับศาสตร์สมัยใหม่ 
โหราศาสตร์กับหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา 
   This course aims to have the students study on; the history and belief 
of Thailand and global communities, the history and legend of the verses of safeguard, the 
holy stanzas, and the charms in Buddhism, the chanting of the verses, the verses which are 
important to ceremony and belief in Thailand. Students will also learn about the belief of the 
spells and holy stanzas in Thai society, the types of holy stanzas and chanting, the polynomial 
calendar and the calculation of the polynomial calendar, Buddhist arts and the amuletic 
Buddha images, as well as the Buddha image in Thailand, the categories and qualities and of 
the amuletic Buddha images. Besides, students will study about the history and textbooks of 
Thai and universal astrology, Chinese zodiac and lunar calendar, as well as they will learn how 
to calculate and apply the lunar calendar, the astrology and modern science, and the astrology 
and the Buddha’s teaching. 
 

GE1006 พระพุทธศาสนากับจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม  3(3-0-6) 
   Buddhism and Public Mind for Social Development 
   ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการเก่ียวกับจิตอาสา รูปแบบ แนวทาง กระบวนการสร้าง
งานจิตอาสาเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม หลักคำสอนในพระพุทธที่เป็นรากฐานที่มาแนวคิดจิตอาสา แบบอย่าง
บุคคลจิตอาสาในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา การพัฒนาและสร้างคุณลักษณะความเป็นจิตอาสาตามแนวคิด 
ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์ของมหาวิทยาลัย กรณีศึกษาบทบาท หน้าที่บุคคคล กลุ่ม องค์กร หน่วยงาน
ที่ทำงานด้านจิตอาสา โดยผู้เรียนต้องเรียรู้กระบวนการสร้างจิตอาสา การบำเพ็ญประโยชน์ หรืออาสาสมัคร
โดยผ่านกระบวนการทำกิจกรรมอาสาพัฒนาสังคม และจิตอาสาในโอกาส  ต่าง ๆ อย่างชัดเจน 

This course aims to have the students study on the concept, the 
principle, and the way of public mind, the pattern, method, and process of public-mind affair 
for self and social development, the public-mind concept based on the teaching of the Lord 
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Buddha, and the people as the model with public mind in the history of Buddhism. Students 
will also learn how to develop and construct the characteristics with public mind based on 
the concepts, rules, harmony and benefit making of Mahamakut Buddhist University by learning 
the process of public-mind making, benefit making, or volunteering through the process of 
public-mind activities for society and other opportunities.  
 

GE1007 ไทยศึกษากับพหุวัฒนธรรม    3(3-0-6) 
   Thai Study and Multiculturism 
   ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์ พัฒนาการทางการเมือง การปกครอง รูปแบบ
ความเชื่อและการดำเนินชีวิตของคนไทย โครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม พระพุทธศาสนาใน
ฐานะเป็นบ่อเกิดวัฒนธรรม ความเชื ่อ หลักคิดและภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ชาติพันธุ์และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม วัฒนธรรมตะวันตก วัฒนธรรมตะวันออก วัฒนธรรม
อาเซียน วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตน์กับ
ผลกระทบทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพื่อการสร้างความเข้าใจอันดีในการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขของสังคมพหุวัฒนธรรม 

This course aims to have the students study on the analytical history of 
Thailand, the development of politics and government, the pattern of Thai people’s belief 
and way of life, the structure of economy, society, and culture, Buddhism as the cradle of 
culture, belief, main idea, and wisdom of Thailand, the variety of culture, ethnic groups, 
including cross-cultural communication. Students will also learn the western culture, the 
eastern culture, and ASEAN culture as well as Thai culture and local culture in Thailand. 
Besides, students will learn the social change and the trend of globalization, the effect of 
globalization towards culture and way of life, including the Buddha’s teaching for peaceful co-
existence of multicultural community. 

 
 GE1008 ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย                             3(3-0-6) 
  Citizenship in Democratic Society 
  ศึกษาแนวคิด หลักการ และองค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย 
และหน้าทีข่องพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ การดำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ การอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การพัฒนา การมีส่วนร่วมอย่างสันติวิธี การพัฒนา
จิตสาธารณะเพ่ือบ่มเพาะความเป็นพลเมือง พระพุทธศาสนากับความเป็นพลเมืองที่ดี 
  This course aims to have the students study on the concept, principle, and 
body of knowledge about citizenship in democratic society, and civics according to the 
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constitution, and the maintenance of human dignity and value. Moreover, students will learn 
about the peaceful co-existence in Thai society and world community based on the principle 
of tolerance, as well as the development and peaceful participation, the development of 
public mind in order to incubate the good citizenship based on Buddhism. 
 
 GE 1009 อนาคตสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลง                       3(3-0-6) 
  Future of Thai Society and Changing World Society 
  ศึกษาและสืบค้นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย สังคมโลก จากแหล่งการ 
เรียนรู้ที่หลากหลาย การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของสังคมไทย สังคมโลก การเสนอ 
แนวทางการปรับตัว การแก้ปัญหาและการพัฒนาของพลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน์ หลักคำสอน 
พระพุทธศาสนากับความตระหนักรู้และการปรับตัวในสังคมการเปลี่ยนแปลง 
  This course aims to have the students study, analyze and investigate  
the information about the change of Thai society and world society from various 
resources, as well as propose the way of adaptation, the solution and development 
of citizen in the trend of globalization, the Buddha’s teaching and the realization,  
including the adaptation in the social change. 
 
 GE 1010 การเมืองการปกครองไทย                                              3(3-0-6) 
  Thai Politics and Government of Thailand 
  ศึกษาเก่ียวกับวิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทย การบริหารราชการ 
แผ่นดิน การปกครองท้องถิ่น พรรคการเมือง การเลือกตั้ง องค์กรตามรัฐธรรมนูญ แนวนโยบาย 
พ้ืนฐานแห่งรัฐและสิทธิมนุษยชน การเมืองการปกครองตามแนวพระพุทธศาสนา 
      The aim of this course is to have the students study about the  
evolution of politics and government in Thailand, public administration, local  
government, political party, election, including constitutional organization, the  
fundamental state policy, human rights, and the politics and government based on  
Buddhism. 
 
 
 
 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 รหัสวิชา ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา    น(บ-ป-ต) 
 GE2001 แนวคิดทางปรัชญาและวิทยาศาสตร์   3(3-0-6) 
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   Concepts of Philosophy and Sciences 
ศึกษาธรรมชาติของปรัชญาและวิทยาศาสตร์ แนวคิดพ้ืนฐานทาง 

วิทยาศาสตร์ ความแตกต่างระหว่างปรัชญากับวิทยาศาสตร์  สำนักปรัชญาและกลุ ่มสำนักคิดวันตกและ
ตะวันออก โดยศึกษาให้ครอบคลุมทั้งอภิปรัชญา ญาณวิทยาและจริยศาสตร์ ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผลเพ่ือ
การแสวงหาความรู้และการตัดสินใจ แนวทางการดำเนินชีวิตและทำงานตามหลักปรัชญาและศาสนา การ
ประยกุต์ใช้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญาในการดำรงชีวิต 
   This course aims to have the students study the nature of philosophy 
and sciences, the basic concept of sciences, the difference s between philosophy and sciences, 
the house of philosophy and the house of thinkers in the west and the east by scrutinizing 
metaphysics, epistemology, ethics, logic, including the use of reason to seek knowledge and 
decision making. Students, moreover, will learn the way of life and works based on the 
principle of philosophy and religion, as well as how to apply the concepts of philosophy and 
sciences for life. 
 
 GE2002 การคิดเชิงเหตุผลและการแก้ปัญหา  3(3-0-6) 

Logical Thinking and Problem Solution 
   ศึกษาหลักการ แนวคิด และกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล การแสวงหาข้อมูลและ
ความรู้ ภาษากับการใช้เหตุผล การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ การ
ตัดสินใจ วิเคราะห์และสรุปข้อมูลเพื ่อการคิดและการตัดสินใจ การประยุกต์การคิดทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาวิเคราะห์และอิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบันและการ
ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้รับ วิธีคิดตามหลักพระพุทธศาสนา 
   This course aims to have the students study the principle, the concept, 
and the process of logical thinking. The searching of information and knowledge, language and 
reasoning, creative thinking ang problem solution, creative thinking techniques, and decision 
making. Besides, students will learn how to analyze and conclude the information in order for 
thinking and decision making, how to apply mathematical thinking, scientific thinking, and social 
science thinking in order to solve problems, analyze  and explain the news information in the 
current world, and how to make decision based on the received information, including the 
way of thinking based on Buddhism. 
 

GE2003 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา    3(3-0-6) 
Man, Civilization and Religion  
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ศึกษาธรรมชาติของมนุษย์และสังคม พัฒนาการและความสัมพันธ์ของมนุษย์ในอารย
ธรรมและวัฒนธรรมต่าง ๆ ในมิติทางสังคม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ความเชื่อ ลัทธิและ
ศาสนา ที่มีผลต่อแนวคิดแนวปฏิบัติของมนุษย์และสังคม พระพุทธศาสนากับมนุษย์และอารยธรรม 

This course aims to have the students study about the nature of 
mankind and society, the development and the relationship between mankind with civilization 
and various cultures in social dimension as well as study the history, culture, economy, politics, 
belief, creed and religion which affect the concept and action of mankind and society, including 
Buddhism, mankind, and civilization. 

 
GE2004 ชีวิต ความสุข ความตาย    3(3-0-6) 

Life, Happiness and Death  
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับชีวิต ความสุข ความตาย พัฒนาการของชีวิต ชีวิต

กับการเรียนรู้ การวางแผนชีวิตและครอบครัว การออกแบบชีวิตและการใช้ชีวิตในโลกการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
และวิธีการแก้ไขปัญหาชีวิต มิติของความสุข ศิลปะการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข การปฏิบัติตนให้เกิดสุข
ภาวะทางกายและสุขภาวะทางใจ การดำเนินชีวิตอย่างมีสุนทรียภาพ แนวคิดและความเชื่อเรื่องการตาย ชีวิต
และความตายภาวะหลังการตาย การดำรงชีวิตให้มีความสุขและการตายอย่างสงบตามหลักพระพุทธศาสนา 
กรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 

This course aims to have the students study the concept and theory 
about life, happiness, and death, the progress of life, life and learning, life and family planning, 
life design and life in the changing world, the problem and solution of life, dimension of 
happiness, arts of living with happiness, self-performance for body and mind wellness, and 
way of life with aesthetics. Moreover, students have to study about the concept and belief of 
death, life and death, post-death condition, living with happiness and death in peace based 
on Buddhism, including case studies of the models who live with happiness. 

 
GE2005 ความเป็นผู้นำและการจัดการ    3(3-0-6) 

Leadership and Management  
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ บุคลิกภาพ ลักษณะและบทบาทผู้นำ 

การสร้างทีมงานและการทำงานเป็นทีม หลักการและทฤษฎีการจัดการ การจัดการตนเอง การจัดการกับภาวะ
วิกฤต การจัดการกับการเปลี่ยนแปลง การจัดการความขัดแย้ง การจัดการเชิงกลยุทธิ์ แนวทางในการพัฒนา
ทักษะความเป็นผู้นำ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาบุคลิกภาพ ภาวะผู้นำและการจัดการ และการประยุกต์ใช้
หลักธรรในพระพุทธศาสนาเพ่ือความเป็นผู้นำและการจัดการ 
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This course aims to have the students study the concept and theory of 
leadership, the personality, character, and roles of leader, team building and working, the 
principle and theory of management, self-management, crisis management, change 
management, conflict management, and strategic management. Furthermore, students will 
learn about the way of developing leadership skills, Buddhism and personality development, 
the condition of leader and management, as well as how to apply the Buddha’s teaching in 
order for leadership and management. 

 
 
 

 GE2006         จิตวิทยากับชีวิตสมัยใหม่     3(3-0-6) 
                              Psychology and Modern Life 
                     ศึกษาศาสตร์และธรรมชาติทางสมองของมนุษย์ การเข้าใจและการควบคุมอารมณ์ 
จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต แรงจูงใจในการเรียนรู้ กระบวนการจิตปัญญา การคิดแบบองค์รวม การปรับตัวสู่
สังคมสมัยใหม่ การรักษาความรักและความสุขในชีวิตสมัยใหม่ และการเป็นพลเมืองดี ในโลกสมัยใหม่ การ
ประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อความเข้าใจที่หลากหลายของมนุษย์ในด้านชาติพันธ์ วัฒนธรรม 
และทัศนคติเพ่ือความผาสุกในชีวิต หลักจิตวิทยาในพระพุทธศาสนา สมาธิและสติในแนวจิตวิทยา การมีเมตตา
และการให้อภัย การแก้ปัญหาและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขด้วยหลักธรรมและหลักจิตวิทยา 

                     This course aims to have the students study the science and nature of 
human brain, the understanding and controlling of emotion, psychology of living, the 
motivation of learning, the contemplative process, holistic thinking, the adaptation for modern 
life, the preservation of love and happiness in modern life, and the good citizenship in modern 
life as well. In addition, students will learn how to apply the concept and theory of psychology 
for understanding the variety of mankind in terms of ethnicity, culture, and attitude in order 
for happiness of life. Students will also learn the principle of Buddhist psychology, the 
concentration and mindfulness in psychology, loving-kindness and forgiveness, as well as learn 
how to solve the problem and how to live happily by employing the Dhamma and the 
principle of psychology. 
 
          GE2007  การพัฒนาทักษะชวิีตเพื่อสุภาพและสังคม             3(3-0-6)          
  Life Skill Development for Health and Society   

ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา และ
นันทนาการ หลักการเลือกกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและสุขภาพ การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี
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กับครอบครัว เพื่อน สังคม กระบวนการทางประชาสังคมเพื่อกำหนดบทบาทของตัวเองในการมีส่วนร่วม
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาและเอดส์ศึกษาอย่างรอบด้าน สารเสพติด สารพิษและอุบัติภัยของ
ชุมชน และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่สัมพันธ์กับชุมชน นโยบายสารธารณะเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 
พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพ หลักเสขิยวัตรเพ่ือสุขอนามัยในพระพุทธศาสนา  

The aim of this course is to have the students learn how to apply the 
principle and process of physical education, health education, and recreation, and also learn 
the principle of choosing the activities which develop life skills and health, the provision for 
activities to enhance the good relationship with family, friends, and society, and the civil 
society process for determining their own roles involved with the learning process of sex 
education and AIDS education carefully. Additionally, students have to study about additive 
substances, poisonous substances, and accidents in community, including the activities for 
health which are involved with community, the public policy for health, monks and health 
care, and the seventy-five rules of training for good health in Buddhism. 
 
 
 

(2) กลุ่มวิชาภาษา 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา    น(บ-ป-ต) 
GE3001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 

   Thai Language for Communication 
แนวคิดทั่วไปของการสื่อสาร ภาษากับการสื่อสาร การใช้ภาษาไทยมาตรฐานและ

ภาษาไทยร่วมสมัย ภาษาไทยในสังคมดิจิทอล การใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ วิเคราะห์และ
สรุปประเด็นจากเรื่องที่ฟัง ดู อย่างมีวิจารณญาณ อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความจ ากงานเขียน
ประเภทต่าง ๆ เขียนผลงานประเภทต่าง ๆ ตามหลักการเขียน มารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียน ฝึกทักษะ
การฟัง พูด อ่าน และเขียนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวันและเป็นพ้ืนฐานการแสวงหาความรู้ การสืบค้นและ
การอ้างอิงเพ่ือการนำเสนอและการสื่อสารในสื่อผสมและเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

This course aims to provide the students opportunities to study the 
general concept of communication, Language and communication, use of standard and 
contemporary Thai language, Thai language in digital society, and use of Thai language in the 
appropriate situation. In addition, students have to analyze and conclude the idea from what 
they have heard and watched critically, and to read aloud in accordance with orthography, 
read for main idea from various written works. Students will also have to write many types of 
writing based on the writing principles. the appropriate manners for listening, speaking, reading 
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and writing, the practice of listening, speaking, reading and writing skills for daily life 
communication and the base of seeking knowledge will also be focused. Besides, students 
have to learn about searching and referring for presentation and communication with mixed 
media and online networking. 

 
GE3002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                         3(3-0-6) 

   English Language for Communication 
  พัฒนาทักษะการใช ้ภาษาอังกฤษเพื ่อการส ื ่อสาร ในสถานการณ์ต ่าง ๆ ใน

ชีวิตประจำวัน การทักทายและการแนะนำตัว การบรรยายลักษณะบุคคล สิ่งชอง สถานที่ การสอบถามเส้นทาง
และการบอกทิศทาง การแสดงความรู้สึก การอ่านข่าว ประกาศ โฆษณาและบทความสั้น ๆ ธรรมะพากย์
ภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการสื่อสาร รวมทั้งการสืบค้นสารสนเทศ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ การอ้างอิง และเรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์  

  This course aims to have the students develop English communicative 
skills in various situations in daily life, greeting and introduction, the description for personality, 
objects, and places, as well as asking and answering directions, feeling expression, reading 
news, announcement, advertisement, causerie and Dhamma in English. in addition, students 
have to develop English listening, speaking, reading and writing skills which are necessary for 
communication, including searching electronic information, referring, learning from various 
types of learning media, electronic database, and printing media. 
 

GE3003 ทักษะการพูดการฟังภาษาอังกฤษ                           3(3-0-6) 
   English Speaking and Listening Skills 

  พัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้คำศัพท์และสำนวนที่เหมาะสม
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันที่มีประสิทธิภาพ พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นสำคัญ ฟังบทสนทนา
และข้อความสั้น ๆ แล้วจับใจความ ใช้ประโยคและสำนวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว การพูดโต้ตอบในสถานการณ์
ชีวิตประจำวัน การติดต่องาน การเดินทาง การท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษเพื่อการบรรยายธรรมะและการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา  

  This course aims to have the students develop their listening and 
speaking skills with the vocabulary and idioms which are appropriate for daily effective 
communication, describe the details, summarize the important idea, and listen to short 
conversations or messages and tell the main idea. Students also have to learn how to use 
sentences and idioms involved with their surroundings, e.g. responding in daily life, making 
contact, taking a trip, traveling, including English for Dhamma preaching and Buddhist tourism. 
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GE3004 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา              3(3-0-6) 

   English for Study Skills  
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ การสรุปความ และแสดง 

ความคิดเห็น เทคนิคและวิธีการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจำวัน การอ้างอิงและบริบท ฝึกวิเคราะห์
องค์ประกอบชองคำและคำผสม ฝึกเขียนคำตามคำบอกและเขียนสรุปจากเรื่องที่ได้ยินพร้อมทั้งจับใจความ
สำคัญ การใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษเพ่ือการอ่านและการเขียน โดยใช้สื่อระบบสารสนเทศ เครือข่ายส่งคม
ออนไลน์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

This course aims to have the students develop English skills for learning, 
summarization, opinion expression, techniques and methods of English four skills in daily life, 
as well as reference and context in order to practice the analysis of word components and 
compound words. Moreover, students have to practice the dictation and summarization and 
also getting the main idea from what they have heard, as well as students have to learn how 
to use English dictionary for reading and writing by using information systems media, online 
social network, and electronic database 

GE3005 ธรรมะพากย์ภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
Dhamma Preaching in English  
ศึกษาหมวดธรรมและหัวข้อธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ใช้ในชีวิตประจำวันภาค

ภาษาอังกฤษ อักษรโรมันและการใช้อักษรโรมันในงานพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษศัพท์ภาษาอังกฤษ
เฉพาะทางพระพุทธศาสนา การใช้ภาษาอังกฤษเพื ่อการอธิบายและบรรยายธรรมะ ภาษาอังกฤษในงาน
วิชาการและการเผยแผ่พระพระพุทธศาสนา 

This course aims to have the students study Dhamma and Dhamma 
topics in Buddhism which are used in daily life in English. In addition, Roman alphabets and 
the use of Roman alphabets for Buddhist works in English, English technical terms in Buddhism, 
English for Dhamma explanation and description, English for academic works and Dhamma 
propagation will be focused. 

 
 

GE3006 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมประกอบอาชีพ  3(3-0-6) 
English for Careers Preparation  
ศึกษาหลักการและพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือ

เป็นผู้ประกอบการและการสมัครงาน ในด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนว เน้นการตอบคำถามในการ
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สัมภาษณ์ การอ่านข่าว การโฆษณาสิ้นค้า ผลิตภัณฑ์ การโฆษณางาน การสมัครงาน การเขียนจดหมายอีเมล์
เพ่ือสมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัว การกรอกแบบฟอร์มสมัครงาน และการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ 

This course aims to have the students study the principle of English use 
in advance and develop the ability of English use in advance for entrepreneurship and job 
application in terms of listening, speaking, reading and writing, and also focus on answering in 
interviews, reading news, advertising e.g. goods, products, or jobs. Additionally, email writing 
for job application, resume writing, writing for job application and sharing opinions will be 
focused in this course. 

 
GE3007 ภาษาจีนพื้นฐาน      3(3-0-6) 

Fundamental Chinese  
ศึกษาหลักการและระบบสัทอักษรจีน (ฮั่นอวี่พินอิน) รูปแบบโครงสร้างและหลัก

ไวยากรณ์พื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีน สามารถสื่อสารและเรียบเรียง
ประโยคอย่างง่ายๆ ได้ ฝึกการฟังจากสื่อมีเดียภาษาจีนอย่างง่าย สร้างประโยคเพ่ือสนทนาโต้ตอบและสื่อสารใน
ชีวิตประจำวันโดยใช้รูปโครงสร้างประโยคที่ไม่ซับซ้อน เรียนรู้หลักการค้นหาคำศัพท์จากพจนานุกรม สามารถ
เขียนตัวอักษรจีนได้ ตลอดจนสามารถจดจำและอ่านตัวอักษรจีนที่ได้ถูกต้อง 

 
This course aims to have the students study the principle and system 

of Pinyin, basic structure and grammar, the practice of listening, speaking, reading and writing. 
Students will be able to communicate and compose simple sentences, to practice listening 
with Chinese simple media, to compose responsive sentences and to communicate in daily 
life by using the simplicity of sentence structures. Besides, students will learn the principle of 
searching vocabulary from dictionary as well as will be able to write Chinese alphabets until 
they can remember and read Chinese alphabets correctly. 

 
 GE 3008  ภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มประเทศอาเซียน                     3(3-0-6) 
        ASEAN Languages and Cultures 
   ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มประชาคมอาเซียน  
ความหลากหลายของภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ลักษณะร่วมและลักษณะเฉพาะด้านความคิด 
ค่านิยมซึ่งแสดงออกผ่านภาษา วรรณกรรม และงานเขียน  

   This course aims to have the students learn and understand about the 
languages and cultures of ASEAN community, the diversity of ASEAN languages, the individual 
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and mutual characters of thinking, and the value express through language, literature, and 
writing. 

 
 GE 3009  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ                        3(2-2-5) 
        Thai Language for Careers Communication 
        ศึกษาและปฏิบัติการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร การวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และประเมินค่าสานในชีวิตประจำวัน และในงานอาชีพจากสื่อประเภทต่าง ๆ การนำเสนอข้อมูลหรือ 
บรรยายสรุป การพูดในงานอาชีพในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม การใช้ภาษาไทยในงานวิชาการ การ 
เขียนเพ่ือติดต่อกิจธุระและธุรกิจ และการเขียนรายงานวิชาการหรือรายงานการวิจัย การใช้ภาษาไทย 
ในการบรรยายธรรมและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การใช้ภาษาไทยที่เหมาะสมในสื่อสังคมออนไลน์ 
       This course aims to have the students study and practice Thai 
language for communication, analysis, synthesis and evaluation in daily life and for  
careers from various types of media. In addition, students will learn about the  
presentation of information and summarization, public relations, spokesman, masters  
of ceremonies, moderator, the use of Thai language for academic affairs, writing for  
business, writing for academic papers or research report, use of Thai language for  
Dhamma preaching and Buddhism propagation, including the appropriate use of 
Thailanguage on online community. 
 
 GE 3010 การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน                                      3(2-2-5) 
  Performance Report Writing 
     ศึกษาและปฏิบัติหลักการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน การเลือกใช้ถ้อยคำ สำนวน ระดับ
ภาษา การรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการเขียนรายงานแต่ละประเภท โดยใช้หลักการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประเมินค่า กระบวนการเรียบเรียงความคิดและการเขียนเนื้อหาตามขั้นตอน การเขียนรายงานการปฏิบัติการ
สอนและรายงานการปฏิบัติงานประเภทต่าง ๆ รายงานการศึกษาค้นคว้า รายงานการเดินทาง รายงานความ
คืบหน้า รายงานการประชุม รายงานการศึกษาดูงาน รายงานวิเคราะห์เพื่อเลือกแนวางและรายงานนำเสนอ
ภายในองค์กร 

This course aims to have the students study and practice the principle of 
performance report writing, the selection of words, idioms, or language types, the data 
collection for planning report writing by using the principles of analysis, synthesis, and 
evaluation. Besides, students will learn the process of thinking arrangement, content writing in 
regular stages, as well as writing report of teaching practicum report, other types of 
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performance report writing, research report, travel report, progressive report, meeting report, 
field study report, analysis report for alternatives, presentation report in organization 

 
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา    น(บ-ป-ต) 
GE4001 สถิติเพื่อการวิจัยและการเรียนรู้    3(3-0-6) 
  Statistics for Research and Learning 

ศึกษาหลักสถิติและการเลือกใช้สถิติในงานวิจ ัยและการสำรวจความคิดเห็น 
สมมติฐาน ค่ามาตรฐาน การวัด การเก็บข้อมูล ประชากร กลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การอ่าน
และการแปรผลข้อมูล การตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลทางสถิติเพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ในสังคมการ
เปลี่ยนแปลง การนำข้อมูลทางสถิติไปใช้ในการทางการบริโภคและการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน  จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางสถิติ 

This course aims to have the students study the principle and selection 
of statistics for research, the exploration of opinion, hypothesis, standard score, measurement, 
data collection, population, representative sample, analysis of statistical data, as well as data 
interpretation and transformation. In addition, students will learn how to make decision based 
on statistic data in order for self-development and learning in the changing society, how to 
apply the statistical data for consumption and learning in daily life, and learn about ethics and 
morality in statistics. 

 
GE4002 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด   3(3-0-6) 
  Mathematics for Thinking Skills Development 

ศึกษาการฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยเน้นทักษะการแก้ปัญหา 
ทักษะการใช้เหตุผล ทักษะการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ ทักษะในการ
เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ และทักษะความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์

This course aims to have the students study the practice of mathematic 
skills and processes focused on problem-solution skills, reasoning skills, communicative skills, 
mathematic communication and presentation, mathematic knowledge connection skills, 
mathematic connection for careers, and creative thinking skills. 

 
GE4003 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้  3(3-0-6) 

Buddhism and Learning Skill Development  
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ศึกษาโลกทัศน์และกระบวนทัศน์ความรู้ในพระพุทธศาสนา กระบวนการทางปัญญา 
มิติความรู้และกระบวนการพัฒนาความรู้ในพระพุทธศาสนา แนวคิดสำคัญของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 หลักธรรมสำคัญเพ่ือการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ การรู้ดิจิทอล การคิดเชิงวิเคราะห์ การคัดสรรแหล่งสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ การประเมิน
วิเคราะห์ การเขียนและการนำเสนอในเชิงวิชาการ จรรยาบรรณและความเที่ยงตรงทางวิชาการ 

This course aims to have the students study the vision and paradigm of 
knowledge in Buddhism, the process of wisdom, the knowledge dimension, the process of 
knowledge development in Buddhism, the important concept of learning skills in the 21st 
century, as well as the relationship between Buddhism and learning in the 21st century. 
Moreover, the important teaching of the Buddha for learning skill development, digital literacy, 
analytical thinking, the selection of information resource, the assessment of analysis, the 
composition and presentation for academic affairs, the ethics and validity of academic affairs 
will be focused. 

 
 
 

GE4004 ปัญญาประดิษฐ์    3(3-0-6) 
Artificial Intelligence  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของปัญญาประดิษฐ์ แนวคิดและเทคนิค

ของปัญญาประดิษฐ์ การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ให้มีประสิทธิภาพ แนวคิดและ เทคนิคการ
นำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยพัฒนาการเรียนรู้ เทคโนโลยีของปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบัน ทัศนะของบุคคลสำคัญ
ของโลกต่อปัญญาประดิษฐ์ พุทธศาสนากับปัญญาประดิษฐ์ วิธีการนำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยส่งเสริมและเผย
แผ่พระพุทธศาสนา 

This course aims to have the students study the introduction to the 
history of artificial intelligence, concepts and techniques of artificial intelligence, solving 
problems and developing effective artificial intelligence, concepts and techniques of using 
artificial intelligence to help develop learning, technology of artificial intelligence and how to 
bring artificial intelligence to help promote and disseminate Buddhism. 

 
GE4005 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า  3(3-0-6) 

            Information Technology for Further Study 
แนวคิดและหล ักการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช ้ระบบปฏ ิบ ัต ิการ

คอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ทักษะการรู้สารสนเทศ การสืบค้น การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์
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สารสนเทศเพื่อนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการนำไปใช้ การใช้
สื่อมัลติมีเดียและเครือข่ายสังคมออนไลน์  และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาค้นคว้า กฎหมายและ
จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

This course aims to have the students study the concept and principle 
of information technology system, the use of the computer operating system which is 
necessary for operation, the information literacy skills, the searching, collecting, analyzing and 
synthesizing information for research presentation and technology reference of geoinformatics 
and for application. Students will also learn the use of multimedia and online social network, 
electronic database for study, including law and ethics of using information technology. 

 
GE4006 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต  3(3-0-6) 

            Science for Life Quality 
ศึกษากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การเปลี ่ยนแปลงและความก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ศึกษาสาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแก้ไขสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ระบบนิเวศน์ สิ ่งแวดล้อมเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการรู้เท่าทันต่อสถาการณ์ความ
เปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม การเกษตร พลังงาน การสื่อสาร อาหารและโภชนาการ สุขภาพและ
สุขอนามัย ฯลฯ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี การประยุกต์ใช้หลักพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีในชีวิตประจำวัน 

This course aims to have the students study the process of science, the 
change and progression of science, technology and innovation, the cause, effect and solution 
of changing situation of ecosystem and environment as well as the scientific skills and process 
for the literacy of changing situation in terms of environment, agriculture, energy, 
communication, food and nutrition, health and hygiene etc. in order for life quality. 
Additionally, students will learn how to apply the Buddha’s teaching and science for 
developing life quality in daily life. 

 
GE4007 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำหรับงานยุคดิจิทัล  3(3-0-6) 

            Program Application for Digital-Age Careers 
ศึกษาพื้นฐานและเทคนิคการใช้งานโปรกรมประมวลผลคำและโปรแกรมตารางงาน 

การสร้างเอกสารต้นฉบับ การสร้างจดหมายเวียน การสร้างสารบัญ การจัดดัชนี การผนวกเอกสาร การสร้าง
สูตรคำนวณในรูปแบบต่าง ๆ การสร้างแผนภูมิและการใช้ฟังก์ชั่น การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางงานร่วมกับ
โปรแกรมสำนักงานอ่ืน ๆ เพื่อสนับสนุนงานในองค์กรยุคดิจิทัล การประยุกต์ใช้งานแอพพลิเคชั่นและเครือข่าย
สังคมออนไลน์ตามกฎหมายและหลักจริยธรรม 
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This course aims to have the students study the introduction and 
technique for the application of word processor, spreadsheet, creating original document, 
creating a mail merge, creating contents, index arrangement, document combination, and 
creating various types of calculation formulae. In addition, student will learn how to create 
charts, how to use the function, how to apply spreadsheet program cooperated with other 
types of programs used in office in order to support works of organization in the digital age, 
including how to use the application and online social network in accordance with law and 
ethics. 
 
3.1.6 หมวดวิชาเฉพาะ 

1) กลุ่มวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา    น(บ-ป-ต) 
BU5001 ประวัติและพัฒนาการของพระพุทธศาสนา  3(3-0-6) 

History and Development of Buddhism  
โลกทัศน์และกระบวนทัศน์ก่อนพุทธกาล สำนักคิดก่อนพุทธกาล พุทธประวัติเชิง

วิเคราะห์ การสังคายนา นิกายในพระพุทธศาสนา พระสาวก พระสาวิกา พระพุทธศาสนาในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ภูมิศาสตร์พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ วิธีคิดและคณลักษณะ
พิเศษแห่งพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย ว ันสำคัญ และพุทธศาสนพิธี มหาเถรสมาคมและองค์กรทาง
พระพุทธศาสนาในประเทศไทยและต่างประเทศ วัดและพระสงฆ์ไทย นักคิดทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ การจัดการ
ศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยสงฆ์ การส่งเสริมและการคุ้มครองพระพุทธศาสนา ศึกษา
สถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน 

This course aims to have the students study the vision and paradigm of 
pre-Buddhist era, the office of thought before Buddhist era, the analytical history of the 
Buddha, the convocation, the sects of Buddhism, the male disciples, the female disciple, 
Buddhism in Thailand and other countries, geography of Buddhism, and Buddhism as the 
national religion of Thailand. Students will also learn the method of thinking and the 
outstanding characteristics of Buddhism, the Triple Gem, the important days, Buddhist 
ceremonies, The Sangha Supreme Council of Thailand, Buddhist organizations of Thailand and 
other countries, temples and Buddhist monks in Thailand, important thinkers of Buddhism, the 
education management of Buddhism in Thailand and Buddhist universities, the promotion and 
protection of Buddhism, including the study on Buddhism situation in the present time. 

 
BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา      3(3-0-6) 
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   Tipitaka Studies 
ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างพระไตรปิฎก การจัดหมวดหมู่หลักธรรในพระไตรปิฎก 

ประเภทและลำดับชั้นคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา หลักพระธรรมวินัย ภูมิปัญญาในพระไตรปิฎกโดยศึกษา
วิเคราะห์พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก หลักการศึกษา การเมือง การปกครอง การ
บริหารในพระไตรปิฎก การวิเคราะห์ ตีความ และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพระไตรปิฎกในการดำรงชีวิต 

This course aims to have the students study and analyze the structure 
of Tipitaka, the classification of Dhamma in Tipitaka, types and categories of Buddhist scriptures, 
the principle of Dhamma and Vinaya, the wisdom in Tipitaka by analyzing Vinayapitaka, Sutta-
pitaka, and Abhidhamma-pitaka, as well as the principle of education, politics, government, 
the administration in Tipitaka, the analysis, interpretation and application of Tipitaka in living. 

 
 BU5003 ภาษาบาลีและสันสกฤตเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา 3(3-0-6) 
   Pali and Sanskrit for Buddhist Research 

ศึกษาไวยากรณ์ภาษาบาลีและสันสฤต หลักการอ่านและแปลภาษาบาลีและ
สันสกฤต ศัพท์บาลีและสันสกฤตในภาษาไทย คัมภีร์ภาษาบาลีและสันสกฤตที่สำคัญของพระพุทธศาสนา และ
ฝึกวิเคราะห์เนื้อหาย่อ ๆ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจากเอกสารภาษาบาลีและสันสกฤต 

This course aims to have the students study the basic grammar of Pali 
and Sanskrit, the principles of reading and translation of Pali and Sanskrit, Pali and Sanskrit 
vocabulary in Thai, Pali and Sanskrit scriptures of Buddhism, and practice analyzing short 
contents about Buddhism from Pali and Sanskrit documents. 

 
BU5004 การปฏิบัติกรรมฐาน     3(2-2-5) 

   Meditation Practice 
แนวคิด หลักการ และวิธีการปฏิบัติกรรมฐานในพระพุทธศาสนา หลักการปฏิบัติ

ธุดงค์ การสอนและการปฏิบัติกรรมฐานของสำนักกรรมฐานที่สำคัญในประเทศไทย และการออกฝึกปฏิ บัติ
กรรมฐานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  
   This course aims to have the students study the concept, principles and 
methods of meditation practice in Buddhism, the principles of Austere practices, the important 
meditation institution in Thailand and meditation practice according to the rules of university. 
 

BU5005 พระพุทธศาสนานิกายหลัก    2(2-0-4) 
   Principle Sects of Buddhism 
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   สถานการณ์พระพุทธศาสนาหลังพุทธปรินิพพาน การเกิดนิกายในพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทและนิกายมหายาน แนวคิดและหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนานิกายหลัก 
พระพุทธศาสนามหายายนิกายหลัก พระพุทธศาสนามหายานในประเทศไทย บทบาทของพระพุทธศาสนามหายานใน
โลกตะวันตก นักคิดพระพุทธศาสนามหายานที่สำคัญ 

    This course aims to have the students study the Buddhism situation of the 
post-Nibbana, the occurrence of Buddhist sects, Theravada Buddhism and Mahayana Buddhism, the 
concepts and the important principles of the Buddhist main sects, the major sect of Mahayana, 
Mahayana in Thailand, the roles of Mahayana Buddhism in the west, and the  Buddhist important 
thinkers of Mahayana. 

 
BU5006 ศาสนาเพื่อการพัฒนา     2(2-0-4) 

   Religion for Development 
          ความรู้พื ้นฐานทางศาสนา แนวคิดทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของ

ศาสนา สถานะปัจจุบันของศาสนาในสังคมโลก หลักการศาสนสัมพันธ์ และศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาทและ
มหายาน วรรณกรรมที่สำคัญในพระพุทธศาสนา สภาพการณ์บริหารจัดการวัด การบริหารจัดการทุน บัญชีวัด 
และการตรวจสอบ หลักการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการวัดของชุมชน 

This course aims to have the students study the Introduction to religions; 
the cultural, economic, social and political concepts of religions; the current situations of 
religions in the global society; the principles of religious relationship; Theravada Nikaya and 
Mahayana Nikaya in Buddhism; the important Buddhist literature works; the conditions of 
monastery management; monastery fund management, monastery accounts management, 
and the investigation; the principles of the community’s participation in monastery 
management. 
 

BU5007        ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2(2-0-4) 

   English and Information Technology for Buddhism Propagation 
ศึกษาหลักการ วิธีการและยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา คุณสมบัติและการ

พัฒนาคุณลักษณะนักเผยแผ่ที ่ด ี ย ุทธศาสตร์ การกำหนดเนื ้อหา และการออกแบบเพื ่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาด้วยเทคโนโลยีสานสนเทศ แอพพลิเคชั่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทางพระพุทธศาสนา ฝึกสนทนาและอธิบาย
ธรรมะและฝึกเขียนบทความธรรมะด้วยภาษาอังกฤษ 

This course aims to have the students study the principles, methods, 
and the strategies of Buddhism propagation, the attributes and development of good 
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personalities of Dhamma preachers, and the strategies, content determination, design for 
Buddhism propagation with information technology. In addition, students will learn about the 
application of online social network, the English use of communication and Buddhism 
propagation, English technical terms in Buddhism, the practice of Dhamma conversation and 
explanation as well as the practice of English Dhamma writing.  

 
 
 

BU5008 พระพุทธศาสนากับศาสตร์ร่วมสมัย 2(2-0-4) 
   Buddhism and Contemporary Science 

 โลกทัศน์พระพุทธศาสนาว่าด้วยความรู ้และความจริง โลกและชีว ิตกับการ
เปลี่ยนแปลง ความเข้าใจในหลักอริยสัจ กฎแห่งกรรม และการตีความคำสอนพระพุทธศาสนาในบริบทสังคม
การเปลี่ยนแปลง พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์สมัยใหม่ พระพุทธศาสนากับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ศึกษาวิเคราะห์พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนาในสภาวการณ์โลกการ
เปลี่ยนแปลง 
   This course aims to have the students study the vision of Buddhism for 
knowledge and truth, the world, life and change, the understanding of the Four Noble Truth, 
the law of Khamma, the interpretation of the Buddha’s teaching in the changing social context, 
Buddhism, technology science and modern science, including Buddhism and learning in the 
21st century, the analysis of Buddhism and problem-solving, and the development of world 
circumstances of change. 
 

BU5009 พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพ    2(2-0-4) 
   Monks and Health Care 

ศึกษาประวัติและความเป็นมาเกี่ยวกับพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ความหมายและ
คุณสมบัติของพระสงฆ์ บทบาทและหน้าที ่ของพระสงฆ์ พระสงฆ์กับการปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย 
ความสำคัญและคุณค่าของพระสงฆ์ต่อสังคมไทย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ สถานการณ์การ
ดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ในปัจจุบัน ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 วิธีการดูแลตนและการ
ช่วยเหลือผู ้อื ่นของพระสงฆ์ การส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์  หลักเสขิยวัตรเพ่ือ
สุขอนามัยของพระสงฆ ์

This course aims to have the students study the background and history 
of Buddhis monks, the denotation and qualification of Buddhist monks, roles and duties of 
Buddhist monks, Buddhist monks and observance of Dhamma-Vinaya, the importance and 
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value of Buddhist monks to Thai society. Moreover, students will learn the concepts and 
theories about healthiness, the present situation of Buddhist monks’ healthiness, the national 
constitution of monks’ health in 2 0 1 7 , the way of self-caring and helping humanity, the 
promotion and support of caring Buddhist monks’ health, including the seventy-five rules for 
training for Buddhist monks’ health. 

 
 BU5010 นวัตกรรมวัดเชิงท่องเที่ยว     2(2-0-4) 
   Innovation of Buddhist Temples for Tourism 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงพุทธ วัดและพุทธ
สถาน พุทธศิลป์และพระพุทธรูปในวัดและพุทธสถาน  กฎหมายเกี่ยวกับโบราณคดีและวัดในพระพุทธศาสนา 
บทบาทและหน้าที่ของวัดต่อสังคม วิธีการการอนุรักษ์และการพัฒนาวัด นวัตกรรมการบริหารจัดการวัดที่ดี 
นวัตกรรมการบริหารจัดการวัดเพื่อการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา การประยุกต์วัดเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
เหมาะสม และศึกษากรณีวัดตัวอย่างที่บูรณาการด้วยการท่องเที่ยว 

This course aims to have the students study the concepts and theories 
of tourism, Buddhist tourism, temples and Buddhist places, Buddhist arts and Buddha images 
in temples and Buddhist places, the law of archaeology and Buddhist temples, the roles and 
duties of temple to society, the way of temple conservation and development, including the 
innovation of temple administration and the innovation of temple administration for Buddhist 
tourism. Students also will learn how to apply the temples for tourism, and study the samples 
of temples integrated as for tourism. 
 

BU5011 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย   2(2-0-4) 
   Thai Buddhist Literature 

ศึกษาวรรณกรรมที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน โดยศึกษา
และวิเคราะห์สาระสังเขป ลักษณะเด่น ว ิว ัฒนาการ ในแง่ค ุณค่าและอิทธิพลที ่ม ีต ่อสังคมไทยและ
พระพุทธศาสนา เช่น ไตรภูมิพระร่วง มังคลัตถทีปนี ปัญญาสชาดก มหาชาติคำหลวง มหาเวสสันดรชาดก ปฐม
สมโพธิกถา เป็นต้น ศึกษาประวัติและผลงานปราชญ์ชาวพุทธไทยทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ รวมทั้งวรรณกรรม
ทางพระพุทธศาสนาในท้องถิ่นของไทย 

This course aims to have the students study the significance of Buddhist 
literature since Ayutthaya period to present by studying and analyzing the abstract, the dominant 
feature, the evolution in terms of the value and the influence on Thai society and Buddhism, namely 
Trai Bhum Pra Ruang, Magalatthadipani, Paññasajataka, the royal version of Mahajati, Maha Vessantara 
Jataka, Phra Pathomsombodhikatha, and so on. In addition, students will learn the biography and 



48 
 

หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

works of Thai Buddhist philosophers as both monks and lay people including Buddhist literature in 
regions of Thailand. 

 
BU5012 พุทธศิลป์และโบราณคดี                                2(2-0-4) 

   Buddhist Art and Archaeology 
ความหมายประวัติความเป็นมาขอบเขตและประโยชน์พุทธศิลป์ วิวัฒนาการและ

อิทธิพลพุทธศิลป์ในด้านสถาปัตยกรรม  ประติมากรรม จิตรกรรม ปรัชญาธรรมทางวัตถุ ลักษณะของ
ศิลปวัฒนธรรมไทยสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์พุทธศิลปะกับศาสตร์ต่าง ๆ 
สกุลศิลปะ การสงวนรักษา การอนุรักษ ์และการบริหารจัดการพุทธศิลป์ 

This course aims to have the students study the meaning, the history, the 
range, and the usefulness of Buddhist arts, the evolution and the influence of Buddhist arts in terms 
of architecture, sculpture, painting, Dhamma philosophy, and characteristic objects of Thai arts and 
cultures both pre-history and history period, the relation between Buddhist arts and various sciences, 
the school the preservation, the conservation, and the administration of Buddhist arts. 

 
 
 
 
 

BU5013 การบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ไทย 2(2-0-4) 
   Administration and Sangha Governance of Thailand 

ศึกษาประวัติการปกครองคณะสงฆ์ไทย โครงสร้างการบริหารและการ 
ปกครองคณะสงฆ์ไทยการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัย ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนจักรและ
อาณาจักร กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ สมณศักดิ์ สมเด็จพระสังฆราชและมหาเถร
สมาคม การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย ส่วนราชการและการบริหารราชการแผ่นดินกับการบริหารและการ
ปกครองคณะสงฆ์ไทย 

This course aims to have the students study the history of the Sangha 
administration of Thailand, the structure of the administration and Sangha governance of 
Thailand, the Sangha governance based on Dhamma and Vinaya, the relationship between 
Sangha kingdom and royal kingdom, the law involved with the Sangha Administration and 
governance. In addition, students will study the honorific ranks of Supreme Patriarch (Somdech 
Phra Sangharaja), and the Sangha Supreme Council of Thailand, the education management 
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of Sangha, department of government service, including government administration and 
Administration and Sangha Governance of Thailand. 

 
2) กลุ่มวิชาชีพครู 35 หน่วยกิต  

  รายวิชามาตรฐานความรู้  23 หน่วยกิต 
          รหัสวิชา ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา    น(บ-ป-ต) 

ED1001         คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู        3(3-0-6) 
Virtues and Ethics for Teacher  
ศึกษาบทบาทหน้าที่และความสำคัญของครู ครูในฐานะปูชนียบุคคลและกัลยาณมิตร 

การปลูกฝังความศรัทธาในวิชาชีพครูและจิตวิญญาณความเป็นครู ความประพฤติและการปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ การวิเคราะห์  สังเคราะห์และบูรณาการองค์ความรู้เกี ่ยวกับค่านิยมของครู 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู การพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู องค์กรวิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครู การพัฒนาวิชาชีพครู การพัฒนาตนเองในการ
เป็นครูที่ดี ความรอบรู้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง และการนำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาเป็น
หลักปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพครู 

This course aims to have the students study the roles, duties, and the 
importance of teacher, teachers as venerable persons and good friendship, the cultivation of 
faith in teaching profession and the spirit of teacher, the behaviors and performance based on 
the ethics of teaching profession, as well as the analysis, synthesis, integration of the body of 
knowledge involved with the teacher values. Additionally, students will learn the educational 
law and the law involved with teaching profession, the organization of teaching profession, the 
standard of teaching profession, the development of teaching profession, self-development as 
a good teacher, the omniscience of change, including the Dhamma application as the standard 
of teaching profession. 

 
 

ED1002 ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา    2(2-0-4) 
  Philosophy and Concepts in Education 

ศึกษาความหมายและความสำคัญของปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา ปรัชญา
การศึกษาและแนวคิดทางการศึกษาที่สำคัญและมีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษา ปัญหาการศึกษา การปฏิรูป
การศึกษา แนวโน้มการศึกษาในอนาคต พระพุทธศาสนากับการศึกษา   

This course aims to have the students study the meaning and the 
importance of philosophy and education concepts, the philosophy of education and the 
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concepts of education which is important and influential to education management, education 
problems, the education reformation, the future tendency of education, including Buddhism 
and education. 

 
ED1003 จิตวิทยาสำหรับครู     3(3-0-6) 

   Psychology for Teachers 
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาช่วงวัย จิตวิทยา

พื้นฐาน จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษาของจิตวิทยากลุ่ม
ต่าง ๆ ใช้จิตวิทยาสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ และให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้เรียนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

Study of psychological concepts and theories:  psychology of human 
development, lifespan developmental psychology, fundamental psychology, learning 
psychology, educational psychology, guidance psychology, and counseling of various 
psychological branches; application of psychological theories to support the learner’s learning 
proficiency and recommendation to assist the learner with better quality of life.   

     
ED1004 หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้    3(2-2-5) 

Curriculum and Learning Management Science  
ความหมายและความสำคัญของหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตร หลักการและแนวคิด

พ้ืนฐานในการจัดทำหลักสูตร องค์ประกอบและโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การใช้หลักสูตรให้
เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น วิทยาการการจัดการเรียนรู้  วิธีการสอนที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยให้ความสำคัญแก่ผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษาและ
การฝึกปฏิบัติด้วยการสะท้อนคิด การวางแผนการเรียนและการสอน การฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการสอน การ
ฝึกเทคนิคและทักษะต่าง ๆ ในการสอน การฝึกปฏิบัติการสอนตามรูปแบบที่กำหนดในแผนการสอน 

This course aims to have the students study the meaning and 
importance of curriculum, curriculum theories, principles and concepts of curriculum design, 
elements and structures of the basic education curriculum, curriculum implementation to 
local surroundings, and learning management science of teaching procedures in accordance 
with learning content. In addition, students will have to learn about learner-centered learning 
activities, the management of Experience-Based Learning, case study and reflection practices, 
learning planning, practical lesson plans, practical teaching techniques and skills, and practical 
teaching upon specified lesson plans. 

ED1005  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  3(2-2-5)  
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Educational Innovation and Information Technology 
หลักการ แนวคิด และทฤษฎี นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

การศึกษาและ การเรียนรู กฎหมายและจรรยาบรรณในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล การใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ออกแบบการจัด การเรียนรูตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมีความเปนน
วัตกร ผูเรียนที่มีความ ตองการพิเศษ การวิเคราะห การเลือก การออกแบบ การพัฒนา การประเมิน การบูร
ณาการและการประยุกตใช นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียน
รูไดอยางมีประสิทธิภาพ การไม่ ละเมิดทรัพยสินทางปญญา ใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนา
ตนเองใหเปนครูที่ดี มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง 

Principles, approaches, and theories of innovation and information 
technology for educational communication learning; digital technology laws and codes of 
ethics; using digital technology for design of learning management according to the nature of 
major areas of study to develop intellectual and innovative learners; learners with special 
needs; analysis, selection, design, development, evaluation, integration and application of 
using innovation and information technology for educational communication and learning 
efficiently, infringement of an intellectual property, applying reflections to self-development 
to be a good teacher with knowledge, modernity and transformation literacy. 

 
 ED1006 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้    3(2-2-5) 
   Measurement and Evaluation in Learning 

หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
หลักการสร้างเครื่องมือทดสอบและประเมินผล ปฏิบัติการวัดและการประเมินผล วัดและประเมินผลตามสภาพ
จริง ธรรมชาติของการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชา นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน   

Principles, concepts and practices of measurement and evaluation in 
learning; principles of construction of test and evaluation instruments; measurement and 
evaluation in practices: authentic measurement and evaluation, nature of measurement and 
evaluation in each subject; implementation of evaluation results for learning development. 
 ED1007 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้    3(2-2-5) 

Research for Learning Innovation Development  
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวิจัย แนวปฏิบัติในการวิจัย คุณลักษณะของการวิจัยทาง

การศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ทำวิจัย เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน การวางแผนการวิจัยทางการศึกษา การออกแบบ การสร้าง
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เครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผลการวิจัย นำผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

Research principles, concepts and theories; research guidelines; 
characteristics of educational research and action research in the classroom; research 
implementation and production for learning innovation development; research for 
instructional innovation development and learner development; planning for educational 
research: research design, development of research instruments, data collection, data analysis, 
research report, and implementation of research results for instruction. 

 

ED1008  ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู     3(3-0-6) 
Communicative Language for Teachers 
วาทว ิทยาสำหรับครู หล ักการ ทฤษฎี และเทคนิคว ิธ ีการใช้ภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง  เพื่อการสื่อความหมายในการเรียน
การสอน การนำเสนอทางวิชาการและงานบริการวิชาการแก่สังคม 

Communicative Language for teachers: principles, theories, techniques 
of Thai and foreign usage for listening, speaking, reading, writing and gestures to communicate 
the meaning; academic presentation and social services. 

  
 รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  12 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา    น(บ-ป-ต) 
 ED1009 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   2(90)  
   Teaching Practicum in School 1   

            การจัดการเรียนการสอนให้รอบรู้ในงานครู เช่น งานธุรการในชั้นเรียน การสังเกต
ปัญหาของผู้เรียนและการแก้ปัญหาในชั้นเรียน การประสานงาน การออกตรวจเยี่ยมโครงการเยี่ยมบ้านกับ
โรงเรียนในการประสานกับผู้ปกครองและชุมชน การจัดการในชั้นเรียนและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
เรียนรู้ในฐานะครูผู้สอน หรืองานกิจกรรมอื่นใดของโรงเรียน ภายใต้การนิเทศจากอาจารย์นิเทศก์ และครูพ่ี
เลี้ยง 

Expert knowledge teaching in Teacher work as Administrative Assistant 
in classroom, observe and solve the problems of students, coordinate work, to visit the project 
and home of students by cooperative teacher with parent and community. Teaching and 
environment teaching for learning as teacher or another activity in school under supervisory 
of supervisor and the school cooperative teacher. 
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ED1010 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   2(90) 
   Teaching Practicum in School 2 

                    การปฏิบัติการในฐานะผู้ช่วยครูในสถานศึกษา ได้แก่ ช่วยงานครูประจำชั้น งานให้
ความรู้ และอบรมผู้เรียน ช่วยงานสอน ผลิตสื่อ และการวัดประเมิน จัดทำโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ ภายใต้การนิเทศจากอาจารย์นิเทศก์ และครูพ่ีเลี้ยง 

                   Operation as assistant teacher in school include helping the class 
teacher, knowledge work, students training, teach, teaching media product and evaluation, 
activity development, knowledge sharing or exchange under supervisory of supervisor and 
the school cooperative teacher. 

 
 
 

 ED1011 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3            2(90) 
Teaching Practicum in School 3 

                    ปฏิบัติการทดลองสอนในสถานศึกษาโดยบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาในสาขาวิชาเอกออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุข จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดข้ันสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทาง
การศึกษาท่ีทันสมัย เรียนรู้แนวทางการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล เพ่ือ
นำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง ภายใต้การนิเทศจากอาจารย์
นิเทศก์ และครูพ่ีเลี้ยง 
                             Operation try out on teaching practice in school by integration all the 
knowledge to teach in main major, design a class atmosphere that encourages students to 
learn and be happy, organize learning activities that encourage students to create advanced 
thinking processes by applying digital technology or modern educational innovations, study 
the characteristics with the process of the correct research methodology and apply for develop 
themselves to be expert, modern, and world change under supervisory of supervisor and the 
school cooperative teacher. 
 
 
 
 ED1012 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4            6(270) 

Teaching Practicum in School 4 
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                               ปฏบิัติการสอนในหน้าที่ครูอย่างครบถ้วน จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเอก การ
วัดและประเมินผล และนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ
แบ่งปันความรู้ การสัมมนาการศึกษา ภายใต้การนิเทศจากอาจารย์นิเทศก์ และครูพ่ีเลี้ยง  
                               Teaching practicum to be a teacher of main major subjects; 
measurement and evaluation; implementation for learner development; research for learner 
development; knowledge sharing or exchange; educational seminar under the supervisory of 
supervisor and the school cooperative teacher. 

 
 (3) กลุ่มวิชาเฉพาะทางการศึกษาปฐมวัย 62 หน่วยกิต 
  รายวิชาเอกบังคับ 42 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา    น(บ-ป-ต) 
ED2034 การศึกษาปฐมวัย      3(3-0-6) 

    Early Childhood Education 
   แนวคิด นโยบาย ความสำคัญ ความมุ ่งหมายและขอบข่ายของการจัด

การศึกษาปฐมวัย วิวัฒนาการและความเคลื่อนไหวของการจัดการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรและรูปแบบการจัด
การศึกษาปฐมวัยทั้งในประเทศและต่างประเทศกฎหมายและสิทธิเด็กท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย 

   Concept, policy, importance, goals and scope of early childhood 
education, evolution and movement of arranging for early childhood education, curriculum, 
and forms of arranging for early childhood education in Thailand and foreign countries, Laws 
and the child right related childhood education. 
 

ED2035 คุณธรรมสำหรับครูปฐมวัย     3(3-0-6) 
   Morality for Early Childhood Teachers 

   ความประพฤติ การปฏิบัติหน้าที่ของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครูปฐมวัย 
องค์กรวิชาชีพ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา อันเป็นพื้นฐานคุณธรรมของครูปฐมวัย การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู 

   Behavior, teachers’  teaching, early childhood teachers’ 
professional etiquette, professional organization, Buddhism Dhamma as a means of 
fundamental ethic of early childhood teacher, development of merit and ethic personality.  

 
 
 
ED2036 สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย    3(2-2-5) 
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   Health and Physical Education 
   ศึกษาแนวคิด หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับสุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับ

เด็กปฐมวัย พัฒนาการและความพร้อมทางด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย การเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน เกมและการเล่น 
การสร้างเกมสำหรับเด็กปฐมวัย การจัดพื้นฐานที่สนามเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย 
การวัดและประเมินพัฒนาการทางร่างกาย 

   To study concept, priciples and theories relating tohealth and 
physical education for childhool, physical development and readiness of childhood, basic 
moving, games and plays, construction of games, arrangement for playground for physical 
development, evaluation and assessment of physical development. 

 
   ED2037 พัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม    3 ( 3 - 0 - 6 )
    Early Childhood Development in Holistic 

   ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีพัฒนาการของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยเด็ก
ตอนต้น พัฒนาการชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนารูปแบบการเลี้ยงดูตามวิถีไทยการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการทุกๆ ด้านตามวัย เรียนรู้และสังเกตเด็กปฐมวัยในบ้าน และสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 

   To study and analyze child development from birth to early 
childhood, life development based on principles of Buddhism, forms of child-rearing, According 
to the Thai ways, training in promoting learning, and to observe early childhood children at 
home, and schools for early childhood children. 

 
   ED2038 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย    3(3-0-6) 
     Assessment of Young Children Development  
     ความสำคัญ ความมุ่งหมายของการประเมินพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย 
ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการประเมินผลและจุดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย 
เทคนิค วิธีการการสร้างเครื่องมือ และการจัดทำสารนิทัศน์การประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน การเสนอผลการ
ประเมิน การร่วมมือกับผู้ปกครองในการประเมินผล 
  The importance, goals of assessing the development of young children, 
relations between assessing process and goals of preparing experiences for young children, 
techniques, methods, construction of tools, and preparation documents, assessment of 
development of four measures, presentation of the results of assessment, cooperation of 
caretakers in carrying out assessment. 
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   ED2039 สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย    3(3-0-6) 
     Brain and Learning for Young Children  

   ความหมาย ความสำคัญและทฤษฎีที่เกี ่ยวข้องกับสมอง เรียนรู้เกี ่ยวกับ
โครงสร้างของสมอง การทำงานของสมองการจัดประสบการณ์และการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของ
สมอง การเสริมสร้างศักยภาพ ความถนัด การพัฒนาการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมองตามหลักพระพุทธศาสนา 

The meaning, Importance and the theory of brain, to learn about structure of 
brain, brain functioning, preparation experience and learning related brain for developing young 
children, construction of potentials, talents, and Learning development based on principles of 
Buddhism 

 
ED2040 คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย     3(3-0-6) 

    Mathematics for Young Children 
    ความหมาย ความสำคัญ ทฤษฎีและพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ แนว

ทางการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
การผลิตสื่อและการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านคณิตศาสตร์ การฝึกปฏิบัติและการประเมินผลทักษะทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 

   The Meaning, importance, theory and development of 
Mathematics, ways of organizing activities for the development of mathematics skills of young 
children, atmosphere settings of learning mathematics, production of media and application 
of media for promoting mathematics learning development, practice and assessment of young 
children’s mathematics skills. 

 
ED2041 สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย   3(2-2-5) 

   Instructional Media and Innovation for Young Children 
     ความหมายและความสำคัญของสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 
ศึกษาวิวัฒนาการของสื่อการเรียนรู้ประเภทต่างๆ และนวัตกรรมทางการศึกษาระดับปฐมวัย รูปแบบการเรียนรู้
เทคนิคการใช้สื่อการเรียนรู้ประเภทต่างๆ และนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย การเลือกซื้อสื่อ ประโยชน์ของ
สื่อการเรียนรู้ประเภทต่างๆ และนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย บทบาทของครู ผู้ปกครองและผู้ที่
เกี่ยวข้องในการใช้สื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
     The meaning and importance Instructional Media and Innovation 
for Young Children, to study the evolution of instructional medias and innovation for young 
children, usefulness of instructional media and innovation, roles of teachers, parents and the 
concerned in making arrangement for using instructional media and innovation. 
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ED2042 การพัฒนาและการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   3(3-0-6) 

    Early Childhood Curriculum Development and Implementation 
   ความหมายความสำคัญแนวคิดและความมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัยปฐมวัย กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์หลักสูตร
ปฐมวัย การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การนำไปใช้ การติดตามและการประเมินผลหลักสูตร ศึกษา
เปรียบเทียบหลักสูตรปฐมวัยและต่างประเทศ 

   The meaning, importance, concepts and goals of early childhood 
curriculum, process of curriculum development, local wisdom applied for using in community, 
analysis of young childhood curriculum, preparing curriculum for educational institutions, 
application, monitoring and curriculum assessment, a comparative study of early childhood 
curriculum in Thailand and foreign countries. 

 
  ED2043 วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย     3(2-2-5) 
   Science for Young Children 

   ความสำคัญทางธรรมชาติทางวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
กับพัฒนาการ ทางสติปัญญา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
การผลิตสื่อและการใช้สื่อเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
การฝึกปฏิบัติและการประเมินผลทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 

    The importance of natural sciences, theories and concepts about 
intellectual development, scientific skill process, arrangement for learning activity of science, 
production of media and application of media for promoting learning sciences, atmosphere 
settings of learning sciences, practice and assessment of young children’s scientific skills 

 
  ED2044 การจัดกิจกรรมแบบบูรณาการเพ่ือการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย  3(3-0-6)  

    Integrated Learning Arrange for Early Childhood Children 
   ความหมายและความสำคัญของการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการศึกษาและ

วิเคราะห์ทฤษฎี หลักการ และวิธีการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัย การเขียนแผนการจั ด
ประสบการณ์ และการฝึกปฏิบัติการการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ 

   The meaning and importance of learning-integrated activities, to 
study and analyze theories, principles and methods of arranging for integrated activities for 
young children, writing lesson plan, and practice in preparing integrated activities. 

 



58 
 

หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

 
 

  ED2045 ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย     3(3-0-6) 
    English for Early Childhood 

   ศึกษาทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย กระบวนการจัด
กิจกรรมและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย 

   To study basic English language skills of Early childhood, process 
of arranging activities and medic promotion in enhancing English language skills, evaluation and 
assessment of learning process. 
 

  ED2046 ภาษาไทยสำหรับเด็กปฐมวัย     3(3-0-6) 
  Thai Language for Young Children 

   ความหมายและความมุ่งหมายของการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กปฐมวัย
ธรรมชาติและพฤติกรรมทางภาษา พัฒนาการทางภาษาของเด็ก 0-6 ปี จิตวิทยาการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ พัฒนาการทางภาษาของเด็ก 3-6 ปี การจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมทักษะเกี่ยวกับการคิด การฟัง การพูด 
การเตรียมความพร้อมด้านการอ่านและการเขียนสำหรับเด็กปฐมวัย การจัดโปรแกรมการสอนภาษาเด็กปฐมวัย 
การทดสอบและประเมินผล ความพร้อมทางการเรียนภาษาเด็กปฐมวัย การผลิตสื่อและของเล่น เพื่อส่งเสริม
ทักษะด้านภาษา 

   The meaning and goals of teaching Thai for young children, 
linguistic behavior, development of linguistics for young children aging 0- 6 years, learning 
psychology, arranging for learning activity, development of linguistics for children aging 3-6 
years, arranging for supplementing skills of thinking, listening, speaking, and preparing the 
readiness of young children for reading and writing, arranging for language teaching programs 
for young children, test and evaluation, readiness of young children for learning language, 
production of media and active learning for the enhancement of language learning skill. 

 
  ED2047 การวิจัยกับการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย    3(2-2-5) 
    Research and Early Childhood Education Development 

    การศึกษาและการรายงานผลการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยที่เกี่ยวข้องกับ
พัฒนาการเด็กปฐมวัยการอบรมเลี้ยงดูสื่อการเรียนและของเล่นสุขภาพอนามัย การพัฒนาการจัดประสบการณ์ 
หลักสูตร การประเมินพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย สรุปข้อคิดเห็นจาก
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งานวิจัยฝึกปฏิบัติการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนำไปใช้แนะแนวทางให้เกิดประโยชน์ในการจัดประสบการณ์เพ่ือ
พัฒนาสำหรับเด็กปฐมวัย  

    Studying and reporting results of research study in early 
childhood education relating to development of child- rearing, learning media and active 
learning and health, developing curriculum, assessment of children development in applying 
educational technology and innovation.to summarize suggestions and opinions retrieved form 
research studies for the usefulness of providing young children with experience development. 
 
 

รายวิชาเลือกเรียน ไม่น้อยกว่า  20 หน่วยกิต  
  รหัสวิชา          ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา                   น(บ-ป-ต) 
  รหัสวิชา ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา    น(บ-ป-ต) 
  ED2048 การบริหารและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย   3(2-2-5) 
    Early Childhood Educational Administration  

  and Management 
   ความหมาย ความสำคัญและจุดมุ ่งหมายของการบริหารและการจัด

การศึกษาระดับปฐมวัย รูปแบบการบริหารสถานศึกษาปฐมวัย บทบาท หน้าที ่และบุคลิกภาพผู้บริหาร 
หลักการบริหารศูนย์เลี้ยงเด็ก โรงเรียนเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล การเปิดดำเนินงานสถานศึกษา การนิเทศ
และการติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน การจัด
โครงสร้างองค์กร การจัดระบบงานบริหารด้านวิชาการ งานบุคลากร งานอาคารสถานที่ งานธุรการ งานกิจการ
นักเรียนและงานชุมชนสัมพันธ์ 

The meaning, importance and goals of educational administration and 
management at early childhood educational level, forms of administration and management 
in a school, roles, responsibilities and personality of school administrator, principles of 
administration and development in child care center, school for young children, and 
kindergarten school, opening run of educational institution, supervision and follow-up to work 
performance, cooperation of a school, children parents and communities, the structure of 
organization, technical service system, personnel administration, school buildings, 
administration, student affairs, and community relations. 

 
  ED2049 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย   3(3-0-6) 
   Creative Thinking Development of Young Children 
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   ความหมายและความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์พัฒนาการทางความคิด
สร้างสรรค์ บทบาทของครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์และการประเมินผล การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตามแนวพุทธวิธี 

   The meaning and importance of creative thinking, the 
development of creative thinking, roles of teachers and parents in promoting creative thinking, 
arranging for activity extending creative thinking and evaluation, and development of creative 
thinking based on a means of Buddhism. 

ED2050 ศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย   3(2-2-5)  
Creative Arts, for Young Children 

   ความหมายและความสำคัญของศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย 
พัฒนาการ ทฤษฎีทางศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กการฝึกปฏิบัติ และการ
พัฒนางานศิลปะเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 

   The meaning and importance of Creative Arts for Young Children 
Development and theories art for young children, making arrangement for creative activities of 
young children, practice and development of artistic work to enhance young children 
development. 

ED2051 ดนตรีกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย   3(2-2-5) 
  Music, Activity, Movement and Stroke for Young Children 

   ความหมายและความสำคัญของดนตรีกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ
สำหรับเด็กปฐมวัย วิธีการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องตามหลักสรีระวิทยา การใช้ จังหวะ ดนตรี และเพลงในการจัด
กิจกรรมสำหรับเด็ก การพัฒนาการเคลื่อนไหวโดยใช้จังหวะดนตรี การเต้นรำเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ มิติสัมพันธ์
ด้านเวลาและพ้ืนที่ 

   The meaning and importance of music, activity, movement and 
stroke for young children, methods of correct movement based on principles of anatomy, use 
of music sound strokes, music and songs arranging for young children, movement development 
using music sound stroke, dancing for personality development, dimension of relations relating 
to timing and space. 

 
ED2052 วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย            3(2-2-5) 

    Literature for Young Children 
   ความหมายและความสำคัญของสื่อประเภทนิทาน หุ่น วรรณกรรมสำหรับ

เด็กปฐมวัย คุณค่าและประเภทหนังสือเด็ก หนังสือพระพุทธศาสนาสำหรับเด็กปฐมวัย ลักษณะของหนังสือที่ดี 
ระดับความพร้อมและความต้องการในการใช้หนังสือของเด็กแต่ละวัย การเลือกหนังสือให้เหมาะสมกับวัย 
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หลักการสร้างและเขียนหนังสือสำหรับเด็ก ปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกแต่ง สร้างและวิจารณ์หนังสือเด็ก การส่งเสริม
การใช้และการรักษาหนังสือ 

   The meaning and importance of instructional for Young Children, 
value and category of books for children, Buddhism books for young children, characteristics 
of a good book, the readiness and needs of books for children in each age range, selection of 
book suitable for each age range, principles of producing and writing books for children, 
practice in writing, production and criticism of books for children, extension of the usage, 
storage and maintenance of books.   

 
  ED2053 สุขอนามัยและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 
    Hygienics and Nutrition for Young Children 

   ความหมายและความสำคัญของสุขอนามัยและโภชนาการที่มีต่อสุขภาพ
อนามัยและสติปัญญาของเด็กปฐมวัย วิเคราะห์หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับสุขอนามัยและโภชนาการสำหรับ
เด็กปฐมวัย หลักโภชนาการ วิธีการจัดอาหารกลางวัน อาหารว่างสำหรับเด็กปฐมวัย การประกอบอาหารที่มี
คุณค่าทางอาหารอย่างครบถ้วน การส่งเสริมสุขอนามัยในการรับประทานอาหาร การวิเคราะห์ปัญหา
โภชนาการและสุขภาพของเด็กปฐมวัย การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับสุขอนามัยของเด็กปฐมวัย ในสถานศึกษาและ
สถานพัฒนาเด็ก บทบาทของครูในการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพที่ดีในเด็กปฐมวัย 

The meaning and importance of hygiene and nutrition resulting in health and 
intelligence of young children, to study and analysis of principles theories resulting to health 
and hygiene and nutrition of young children, principles of food, methods of arranging for lunch 
program and supper for young children, preparation for essential nutrient foods, extension of 
a hygienic habit in having meals, analysis the problems of nutrition and health of young 
children, practices in taking health care of young children at schools and development centers 
of young children, roles of teacher in protecting and promoting a good health of young 
children. 

 
  ED2054 การศึกษาปฐมวัยสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง  และชุมชน 3(2-2-5) 

   Early Childhood Education for Parents and Communities 
   ความหมาย ความสำคัญและความจำเป็นของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

แก่พ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชนที่มีต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย หลักการและแนวคิดในการจัดการศึกษาให้ความ
ร่วมมือกับพ่อแม่ ผู ้ปกครองและชุมชน การประสานงานและการให้ความรู้ด้านการพัฒนาเด็กแก่พ่อแม่ 
ผู้ปกครองและชุมชน พ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชน กับการมีส่วนร่วมส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย การให้บริการการศึกษาแก่พ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชนในรูปแบบต่างๆ ให้นักศึกษาเลือก
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จัดบริการการศึกษาระดับปฐมวัยแก่พ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชน 1 กิจกรรม ศึกษาและสังเกตการรับบริการของ
พ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชน การติดตามและการนำเสนอผลงาน 
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  The meaning the importance and the necessity of providing parents 
caretakers and communities education for young children, principles and concept of arranging 
education, cooperation in coordinating and giving knowledge about young children 
development to parents, caretakers and communities, caretakers and community participating 
in providing young children development, services for parents caretakers and communities 
with various forms of education, to allow students to choose and give one education and 
communities and to observe receiving services follow-up and presentation of its results. 

 
ED2055 สัมมนาการศึกษาปฐมวัย      3(2-2-5) 

   Seminar on Early Childhood Education 
   ศึกษาและรวบรวมปัญหาการศึกษาปฐมวัยจากการค้นคว้า สัมภาษณ์ และ

สังเกต เพื่อมาวิเคราะห์ อภิปรายและนำเสนอแนวทางแก้ปัญหา รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ และผลลัพธ์ของ
โครงการต่างๆ ทางการศึกษาปฐมวัย จัดสัมมนาแบบปิดหรือเปิดกว้างรับคนจากชุมชนเข้าร่วมสัมมนา โดย
เลือกหัวข้อที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาปฐมวัย ในช่วงเวลานั้น 1 เรื่อง 

   To study and collect problems of early childhood education 
retrieved from previous research studies, interview, and observation for analysis, discussion 
and suggestions for problem- solving, quantitative collection of data and results of various 
projects of early childhood education, one case at time. 

 
  ED2056 จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 3(3-0-6) 

  Psychological development and Young Children Care 
   ความหมายและความสำคัญของจิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดู

เด็กปฐมวัย การศึกษาความสัมพันธ์ของพ่อแม่ สมาชิกในครอบครัวและรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่มีอิทธิพลต่อ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย หลักการและวิธีการอบรม การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังนิสัยและส่งเสริมให้เด็กสามารถ
พัฒนาและปรับตนเอง มีความเชื่อม่ันในการที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

   The meaning and importance of psychological development and 
child care to study the relations between parents, family members and forms of children-
rearing influencing over young children development, principles and methods of rearing and 
training, arranging for activities of growing a habit and promoting children in order to being able 
to develop and adjust themselves in being confident to live in with other people. 
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  ED2057 สื่อการเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  3(2-2-6) 

Learning Media and Active Learning for Developing  
 Early Childhood 

   ความหมาย ความสำคัญของสื่อเกมการศึกษาและการเล่นของเด็กปฐมวัย 
วิวัฒนาการของสื่อการเรียนของเด็กปฐมวัย ตามแนวคิดของนักการศึกษา ทฤษฎีและพัฒนาการของการเล่น
เด็กปฐมวัย การเลือกและการผลิตสื่อการเรียนเกมการศึกษาและของเล่ นเด็กปฐมวัย ประโยชน์ของสื่อการ
เรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย การประเมินผลและการตรวจสอบสื่อเกมการศึกษาและของเล่น  
บทบาทของครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมการใช้สื่อและการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กการจัดบริการห้องสมุดของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย การจัดบริการศูนย์สื่อสำหรับครูปฐมวัย 

   The meaning and importance of learning media, didactic gams 
and active learning for developing early childhood, evolution of instructional media for early 
childhood children based on concept of educators, the theory and development of active 
learning, selection and production of instructional media , didactic gams and active learning 
toys, usefulness, assessment and examination of instructional media didactic gams and toys, 
roles of teachers, parents and the concerned in making arrangement for using media activity 
and active learning for promoting children development, services toys library for children, and 
service center of early childhood for teachers. 

 
  ED2058  คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย2(2-2-4) 
   Computer for Young Children 

   ศึกษาความสำคัญและบทบาทของคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนอนุบาล การ
เลือกและการจัดโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
การสอนคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย การทำสารสนเทศทางการศึกษาโดยใช้คอมพิวเตอร์ แ ละการ
ประเมินผลการใช้คอมพิวเตอร ์

    To study the importance of computer used for kindergarten 
schools, selection and preparation for computerized programs for promoting the development 
of four measures, development of computerized programs, and providing a class of young 
children with teaching the use of computer, preparation for educational information by using 
a computer, and evaluation of computer use. 
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3.2 อาจารย์ผู้สอน 
 3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

3.2.1.1สำหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นดังนี้ 

 

 
 

ลำดับ ชื่อ ฉายา/นามสกุล ตำแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ(สาขาวิชาเอก) 
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปีที่จบ 

1 นางรัชนีบรูณ์  เนตรภักด ี อาจารย์ 

 

ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน

การศึกษาพิเศษ) 

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 

ม.ขอนแก่น 

 

สถาบันราชภัฏเลย 

2552 
 
2543 

2 นางอรัญญา วิจิตร อาจารย์ (ศษ.ม.) หลักสูตรและการสอน 

(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 

วิทยาลัยครูเทพสตรี 

2547 
2537 

3 นางสาวสราญรมณ์  อ้วนเย็นดี อาจารย์ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 

วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ 

สถาบันราชภัฏเลย 

2551 
2543 

4 นางสาววิจิตรา  ทิพรมย์ อาจารย์ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

ศน.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 

ม.ศรีปทุม 

ม.มหามกุฎราชวิทยาลัย 

2560 
2558 

5 นางสาววชิรญา   พิลา อาจารย์ กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 

ม.มหาสารคาม 

สถาบันราชภัฏเลย 

2551 
2543 
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3.2.2 อาจารย์ประจำ 
สำหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดังนี้ 

ลำดับ ชื่อ ฉายา/นามสกุล ตำแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ(สาขาวิชาเอก) 
สถาบันทีส่ำเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปีท่ีจบ 
1 พระครูสุธีจริยวัฒน ์ อาจารย์ ปร.ด. (บริหารการศึกษา) 

ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ม.ขอนแก่น 
ม.นเรศวร 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2555 
2543 
2537 

2 พระครูธรรมาภิสมัย อาจารย์ ปร.ด. (บริหารการศึกษา) 
ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา) 
ศน.บ. (บริหารการศึกษา) 

ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ม.มหาสารคาม 
ม.มหามกุฎราชวิทยาลัย 

2555 
2544 
2538 

3 พระมหาศุภชัยสุภกิจฺโจ อาจารย์ ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) 
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
ศนบ. (การสอนภาษาอังกฤษ) 

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย     
ม.มหาสารคาม 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2559 
2552 
2549 

4 นายวิทูล  ทาชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) 
M.A. (Linguistics) 
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 
University of Delhi (India) 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2559 
2541 
2537 

5 นายไพโรจน์ บัวสุข รองศาสตราจารย์ Ph.D. (English) 
M.A. (Linguistics) 
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

Panjab University, India 
University of Delhi, India 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2546 
2540 
2536 
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7 นายเสงี่ยม ศิริสวัสดิ์ รองศาสตราจารย์ M.A. (Linguistics) 
M.A. (Linguistics) 
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

Banaras Hindu University, India 
Banaras Hindu University, India 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2541 
2541 
2537 

 
8 นายศักดิพงษ ์ โสภาจร อาจารย์ M.A. (Linguistics) 

ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
Nagpur University, India 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2548 
2544 

9 นายสมควร  ข่าสะโปน อาจารย์ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ม.ราชธาน ี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2548 
2544 

10 นายแสงอาทิตย์  ไทยมิตร อาจารย์ ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ) 
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

ม.อุบลราชธานี 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2552 
2547 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
สำหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นดังนี้ 

ลำดับที่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชาเอก) ตำแหน่งทางวิชาการ 

1 รศ.ดร.บำเพ็ญ วงศ์ศรีแก้ว M.A.(Ag.Education& Community Development) 
กศ.บ.(สังคมศึกษา) 

อาจารย์ 

2 ดร.จรูญ บุญธรรม ปร.ด.(การบริหารการศึกษา) อาจารย์ 

3 นางจงจิต เค้าสิม ศ.ศ.ม (การประถมศึกษา) 
ศ.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 

อาจารย์ 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (รายงานการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา) (ถ้ามี) 
 หลักสูตรกำหนดให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูตามเกณฑ์การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่ผ่ านการ

รับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ภายใต้ระบบการนิเทศโดย
คณะกรรมการนิเทศจากมหาวิทยาลัยและครูพ่ีเลี้ยง ซึ่งนักศึกษาจะได้พัฒนาความรู้และสมรรถนะที่สำคัญผ่าน
ประสบการณ์ท่ีได้รับระหว่างการออกไปปฏิบัติการสอนทุกชั้นปีจากกิจกรรมต่าง ๆ การบูรณาการความรู้ในการ
จัดทำแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชา
เฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
และผู้เรียน การจัดทำบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การทำโครงการ
พัฒนาผู้เรียน การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน และการสัมมนา
ทางการศึกษาทางการศึกษา 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
4.1.1 มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
4.1.2 มีความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติการสอนซึ่งเป็นวิชาชีพของสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
4.1.3 มีทักษะการทำงานด้านการวางแผน การจัดการ และการติดต่อสื่อสาร 
4.1.4 มีการพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีม 

4.2 ช่วงเวลา 
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน 

              1) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ในภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษาท่ี 1 
 2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ในภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษาที่ 2 
 3) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 ในภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษาที่ 3 
 4) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ตลอดภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษาที่ 4 

 

     4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. (หรือเป็นไปตามสถานศึกษาที่นักศึกษาเข้าปฏิบัติการสอน

กำหนด) 
     4.4 กิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities) 
   กิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี ปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม ดังนี้ 
 1) กิจกรรมบังคับ ได้แก่ 

 (1) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบำเพ็ญประโยชน์ ให้จัดเป็นประจำทุกปี
      การศึกษา 

 (2) กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ให้จัดในปีการศึกษาใดก็ได้ ดังต่อไปนี้ 

ก. กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 

ข. กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา 
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ค. กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และปลูกฝังความซี่อสัตย์สุจริตและ
การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 

ง. กิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนารี/ ยุวกาชาด 

จ. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ ป้องกันโรค และการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์โดยไม่มี
ความพร้อม 

ฉ. กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง และกิจกรรมสภานักเรียน  

ช. กิจกรรมการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา 
 2) กิจกรรมเลือก สามารถจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมใหน้ักศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 (1)  กิจกรรมการพัฒนาตนสู่ความเป็นครู 
 (2)  กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี  
 (3)  กิจกรรมการบริการและร่วมมือกับชุมชน 
 (4)  กิจกรรมการเข้าร่วมการเสวนา สัมมนา อบรม ประชุมปฏิบัติการทางวิชาการ 
 (5)  กิจกรรมการปลูกฝังวินัยและความซื่อสัตย์ทางวิชาการ 
 (6)  กิจกรรมอ่ืนตามบริบทของสถาบันการศึกษา 
 

5 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายงานการปฏิบัติการสอน (ถ้ามี) 
5.1 คำอธิบายโดยย่อ 

การทำรายงานการปฏิบัติการสอนโดยให้มีการดำเนินการดังนี้ 
5.1.1 บทนำ 
5.1.2 แผนจัดการเรียนรู้ 
5.1.3 กิจกรรมขณะปฏิบัติการสอน 
5.1.4 ปัญหาและการแก้ปัญหา 
5.1.5 โครงการขณะปฏิบัติการสอน 
5.1.6 การวิจัยในชั้นเรียน 
5.1.7 การศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี (Case Study) 
5.1.8 ประมวลภาพกิจกรรม 
5.1.9 บันทึกลงเวลา 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
5.2.1 นักศึกษาจัดแผนการเรียนรู้ตามสาขาวิชาเอก 
5.2.2 นักศึกษาทำวิจัยในชั้นเรียนได้ 
5.2.3 จัดกระบวนการการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

5.3 ช่วงเวลา 
5.3.1  ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 1 
5.3.2  ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 2 
5.3.3  ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 3 
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5.3.4  ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีที่ 4 
5.4 จำนวนหน่วยกิต 

12 หน่วยกิต  
5.5 การเตรียมการ 

5.5.1 ปฐมนิเทศนักศึกษา 
5.5.2 ประสานงานสถานศึกษาเครือข่าย 
5.5.3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
5.5.4 ส่งนักศึกษาเข้าปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
5.5.5 นิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
5.5.6 ติดตามและประเมินผล 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
5.6.1 มีคณะกรรมการประเมินผลรายงานการปฏิบัติการสอน ประกอบด้วยคณะกรรมการ รวม 3-5 คน ทำ

หน้าที่ประเมินการปฏิบัติการสอน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเนื้อหาและรูปเล่ม 
5.6.2 คณะกรรมการประเมินผลรายงานการฝึกปฏิบัติการสอน ทำหน้าที่ประเมินความก้าวหน้า 

การทำรายงานการปฏิบัติการสอน พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น (หากมี) 
5.6.3 เมื่อนักศึกษาได้เสร็จสิ้นการการปฏิบัติการสอน ให้นักศึกษาทำรายงานการการปฏิบัติการ 

สอนเล่มสมบูรณ์ เพ่ือส่งให้คณะกรรมการทำหน้าที่ตรวจรายงานฯ และอนุมัติ  
5.6.4 นักศึกษาจะผ่านรายวิชานี้เมื่อคณะกรรมการสรุปความเห็นให้ผ่าน  
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
ระบุคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่เป็นความคาดหวังหรือเป้าหมายเฉพาะของหลักสูตรนี้   พร้อมทั้ง

ระบุกลยุทธ์หรือกิจกรรมการดำเนินการที่จะส่งผลให้เกิดคุณลักษณะพิเศษดังกล่าว  
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมการดำเนินการ 

1.1 การวางแผนการทำงาน การติดต่อ สื่อสารการ
ทำงานร่วมกัน มีมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณ 

- มีรายวิชาคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ ที่มี
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการทำกิจกรรมทั้ง
ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อเรียนรู้การวาง
แผนการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ  
- จัดกิจกรรมเสร ิมหลักส ูตรและกิจกรรมเสริม       
ความเป็นครู   
- นักศึกษามีโอกาสติดต่อ สื่อสารเพื่อแลกเปลี ่ยน
เรียนรู้ ทำงานบริการให้กับชุมชนผ่านกิจกรรมและ
ผ่านโครงการต่าง ๆ  

1.2 ความสามารถด้านวิทยาการปฐมวัย - มีชมรมเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึก
ทักษะทางวิชาชีพด้านปฐมวัย ได้ในทุกสถานการณ ์
- จัดการเรียนการสอนโดยใช้ทฤษฎีทางการศึกษา
ปฐมวัย เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกใช้ทักษะใน
ห้องเรียนเพิ่มขึ้น  

1.3 ความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ - ให้นักศึกษาจัดกิจกรรมตามวันสำคัญต่าง ๆ เช่น 
วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวัน
สำคัญอ่ืน ๆ  
- มีรายวิชาสัมมนาการการศึกษาปฐมศึกษา เพื่อให้
นักศึกษาได้อภิปรายปัญหาและหาข้อสรุป 
- มอบหมายให้นักศึกษาทำการวิจ ัยเพื ่อพัฒนา      
การเรียนรู้ 

1.4 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา
ค้นคว้า เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ  
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
2.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และกลุ่มพระพุทธศาสนา 

             2.1 คุณธรรมจริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิต 

2) มีวินัย เคารพในกฎหมายและ

สิทธิของคนอ่ืน ๆ  

3) มีจิตใจเสียสละ ประพฤติตน

เกื้อกูลต่อสังคม ประเทศชาติ และ

ศาสนา 

 

1) มีการสอนสอดแทรกหลักธรรม

หรือจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือ

พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

2) มีการปลูกฝังความมีระเบียบ

ว ิ น ั ย  ส อดแทรกกา ร เ ค า รพ

กฎหมายและเคารพส ิทธ ิของ

บุคคล 

3) มีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 

หร ือจ ิตอาสาท ี ่แสดงถ ึงความ

เกื้อกูลต่อสังคม ประเทศชาติและ

ศาสนา 

 

1) ประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนที่

มีการนำหลักธรรมต่างๆไปใช้ใน

ชีวิต 

2) ประเมินความมีว ิน ัย ความ

รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ และ

งานที่ได้รับมอบหมาย 

3) ประเม ินการม ีส ่วนร ่วมใน
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือจิต
อาสา 

  

  
 2.1.2 ความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1) รู้จักกฎเกณฑ์ทางสังคม เคารพ
กฎหมาย และเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของตนเอง 
2) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ 
ทฤษฎี และเนื้อหา 
3) เข้าใจในหลักเกณฑ์ธรรมชาติ
ของมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
4) ตระหนักรู้ในคุณค่าของศิลปะ 
ภาษาและวัฒนธรรมทั้งของไทย
และของประชาคมนานาชาติ 

1) ผู้เรียนวิเคราะห์กฎเกณฑ์และ
อธิบายบทบาทของตนเอง 
2)  การมอบหมายงานศ ึ กษา
ค้นคว้า การปฏิบัติการ และการ
นำเสนอผลงานจากการค้นคว้า   
3) การจ ัดกระบวนการเร ียนรู้
อย ่างหลากหลาย การเข ้าร ่วม
ก ิ จ ก ร ร ม ท า ง ส ั ง ค ม  แ ล ะ
ประชุมสัมมนา 
4) จัดประสบการณ์เรียนรู ้แบบ
บูรณาการสาระความรู้ทุกรายวชิา

1) ประเมินผลการเรียนรู้โดยการ
สอบ ทดสอบ  ทดลองปฏิบัติ  การ
นำเสนอผลงานจากการศ ึกษา
ค้นคว้า การใช้สื ่อ  และประเมิน
ความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
2) ประเมินพฤติกรรมที่ผ่านการ
เรียนรู้ ความมีระเบียบวินัย และ
การเคารพกฎหมาย 
3) ประเมินการมีส ่วนร่วมและ
ความรับผิดชอบในกิจกรรม  
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5 ) ร ู ้หล ักการดำเน ินช ีว ิตตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา 

ผ่านเวทีกิจกรรมสรุปบทเรียนใน
รูปแบบต่างๆ 

 
 

  
 
 
 2.1.3  ทักษะทางปัญญา 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1) ฉลาดรู้ที่จะปฏิบัติตนให้เกื้อกูล
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
2 )  ว ิ เ ค ร า ะ ห ์  แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น
สถานการณ์และสภาวการณ์ได้
อย่างเหมาะสม 
3) ฉลาดรู้ที่จะแสวงหาแนวทางการ
ทำงานและดำรงชีวิตได้อย่างเป็น
สุขและสร้างสรรค์ 
4) ฉลาดรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีให้เป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษา การทำงาน 
และการติดต่อสื่อสาร 

1) ฝึกการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล 
ผ่านกิจกรรมและสถานการณ์
จริง 
2) ให้มีการถอดบทเรียนจากงาน
และชีวิต และวางแผนใหม่โดยใช้
ข้อมูลอย่างมีเหตุผลให้วิเคราะห์
อย่างมีวิจารณญาณ และปฏิบัติ
อย่างมีสติและสร้างสรรค์ 
3) จัดเวทีสรุปบทเรียนในแต่ละ
กิจกรรมที่มอบหมาย 
 

1) ประเมินกิจกรรม  
2)  สังเกตพฤติกรรม การกระทำ 
และการแสดงออก 
3) ประเมินการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาและการติดต่อสื่อสาร 
 

 
 

 2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) มีภาวะผู้นำ รู้จักการใช้เหตุผล 
วางตนได้อย่างถูกต้องตาม
กาลเทศะ   
2) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 
3) วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ 
และสภาวการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
4) รู้จักวางแผนในการทำงาน และ
ดำเนินตามแผนที่ได้วางไว้ 

1) กำหนดวิธีการเรียนการสอน
โ ด ย ใ ห ้ มี ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ แ บ บ
กระบวนการกลุ่ม 
2) จัดให้มีกิจกรรมสัมพันธ์และ
การทำงานเป็นทีม 
3) ให ้ม ีการถอดบทเร ียนจาก
สถานการณ์ต่างๆ และวางแผน
ก ิจกรรมโดยใช ้ข ้อม ูลอย ่างมี
เหตุผล 
  

1) ประเมินผลจากการทำงานเป็น
ทีมและการมีส่วนร่วมในกลุ่ม 
2) ให้ประเมินตนเองและประเมิน
เพ่ือน 
3) มีการประเมินพฤติกรรมของ
ผู้เรียน 
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 2.1.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

1) มีความสามารถจัดกลุ่มความรู้ และคิด
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขได้ ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลได้อย่างคุ้นเคย สามารถติดตาม
เพิ ่มพูนความรู ้ในเทคโนโลยีอุบัติใหม่
อย่างมีประสิทธิผล 
2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู้  
การจัดเก็บ ประมวลผลข้อมูลและการ
นำเสนอข้อมูลผ่านอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ สามารถใช้เครื่องมือเพ่ือ
การสืบค้นข้อมูลที่ถูกต้อง ตระหนักถึง
ลิขสิทธิ์และประเด็นการคัดลอกผลงาน 
สามารถสร้างสรรค์และผลิตสื ่อดิจิทัล 
มัลติมีเดีย และนวัตกรรมทางการสอน
เพ ื ่อว ัตถ ุประสงค ์ท ี ่หลากหลาย มี
ความสามารถในการสอนหรือการเรียนรู้
ผ่านระบบเทคโนโลยี หรือแอพพลิเคชั่นที่
ช่วยเหลือทางการสอน 
3) ม ีความสามารถสื ่อสารได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถเลือกใช้รูปแบบ
การส ื ่อท ี ่สารท ี ่ เหมาะสม สามารถ
ติดต่อสื่อสาร ประสานงานและทำงาน
ผ่านระบบออนไลน์ซึ ่งมีเครื ่องมือและ
ช่องทางที ่หลากหลาย สำหรับบุคคลที่
แตกต่างกันได้ มีความตระหนักถึงความ
ปลอดภัยทางออนไลน์ การรู้จักป้องกัน
ข้อมูลและภาพลักษณ์ส่วนตน ระมัดระวัง
และไตร่ตรองในการแบ่งปันข้อมูลและ
การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทางออนไลน์ 

1) ให้มีการวิเคราะห์เชิงตัวเลข เชิงข้อมูล
สถิติให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตาม
ยุคสมัย ปลูกฝังให้ตระหนักถึงลิขสิทธิ์และ
จรรยาบรรณทางวิชาการในการการศึกษา
ค้นคว้าผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล 
2) ออกแบบทร ัพยากรการเร ียนร ู ้ ที่
สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผ่าน
ระบบออนไลน์ที่ชี้ให้เห็นความสำคัญของ
การใช้ในระดับจำเป็นและระดับสูง 
3) ให้มีกระบวนการแบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้า
ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล  
 

1) ประเม ินผลการ
เร ียนรู้ โดยใช้ข ้อมูล 
สถิติ 
2) ประเมินผลผ่าน
ร ะ บ บ เ ค ร ื อ ข ่ า ย
เทคโนโลยีดิจิทัล 
3 )  ป ร ะ เ ม ิ น ก า ร
นำเสนอผลงานจาก
ก า ร ค ้ น ค ว ้ า ผ ่ า น
เครือข่ายเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และกลุ่มวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิต 
2) มีวินัย เคารพในกฎหมายและสิทธิของคนอื่น ๆ  
3) มีจิตใจเสียสละ ประพฤติตนเกื้อกูลต่อสังคมสังคม ประเทศชาติ และศาสนา   

2. ด้านความรู ้
1) รู้จักกฎเกณฑ์ทางสังคม เคารพกฎหมาย และเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 
2) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎี และเนื้อหา 

3) เข้าใจในหลักเกณฑ์ธรรมชาติของมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
4) ตระหนักรู้ในคุณค่าของศิลปะ ภาษาและวัฒนธรรมท้ังของไทยและของประชาคมนานาชาติ 
5) รู้หลักการดำเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ฉลาดรู้ที่จะปฏิบัติตนให้เกื้อกูลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
2) วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ และสภาวการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
3) ฉลาดรู้ท่ีจะแสวงหาแนวทางการทำงานและดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุขและสร้างสรรค์ 
4) ฉลาดรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา การทำงาน และการติดต่อสื่อสาร 

4. ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีภาวะผู้นำ รู้จักการใช้เหตุผล วางตนได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ 

2) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  

3) มีการสอดส่อง และป้องกันไม่ให้เกิดการประพฤติมิชอบในองค์กรและสังคม 
4) รู้จักวางแผนในการทำงาน และดำเนินตามแผนท่ีได้วางไว้ 

5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีความสามารถจัดกลุ่มความรู้ และคิดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขได้ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่าง 

คุ้นเคย สามารถติดตามเพิ่มพูนความรู้ในเทคโนโลยีอุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิผล    
2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู้  การจัดเก็บ ประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลผ่าน

อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้ สามารถใช้เครื่องมือเพื่อการสืบค้นข้อมูลที่ถูกต้อง ตระหนักถึงลิขสิทธิ์และ
ประเด็นการคัดลอกผลงาน สามารถสร้างสรรค์และผลิตสื่อดิจิทัล มัลติมีเดีย และนวัตกรรมทางการสอนเพื่อ
วัตถุประสงค์ที่หลากหลาย มีความสามารถในการสอนหรือการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยี หรือแอพพลิเคชั่นท่ี
ช่วยเหลือทางการสอน 
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3) มีความสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกใช้รูปแบบการสื่อที่สารที ่เหมาะสม 
สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงานและทำงานผ่านระบบออนไลน์ซึ่งมีเครื่องมือและช่องทางท่ีหลากหลาย สำหรับ
บุคคลที่แตกต่างกันได้ มีความตระหนักถึงความปลอดภัยทางออนไลน์ การรู้จักป้องกันข้อมูลและภาพลักษณ์ส่วน
ตน ระมัดระวังและไตร่ตรองในการแบ่งปันข้อมูลและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทางออนไลน์ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

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

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

รายวิชาบังคับเรยีน 

GE1001 การป้องกันและปราบปรามการทุจรติ                    

รายวิชาเลือกเรียน 

GE1002 พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง                    

GE1003 กระบวนการยุตธิรรมและกฎหมายในชีวติประจำวัน                       

GE1004 สิทธิมนุษยชน คุณธรรม จรยิธรรมและหลกัธรรมาภิบาล                    

GE1005 พระปริตร พระเครือ่ง และโหราศาสตร์ไทย                    

GE1006 พระพุทธศาสนากับจิตอาสาเพือ่พัฒนาสังคม                    

GE1007 ไทยศึกษากับพหุวัฒนธรรม                    

GE1008  ความเป็นพลเมอืงในสังคมประชาธิปไตย                    

GE 1009 อนาคตสังคมไทยและสังคมโลกทีเ่ปลี่ยนแปลง                    

GE 1010 การเมอืงการปกครองไทย                    

 2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                    
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รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

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

รายวิชาบังคับเรยีน                    

GE2001 แนวคิดทางปรัชญาและวทิยาศาสตร ์                    

รายวิชาเลือกเรียน                    

GE2002 การคิดเชิงเหตุผลและการแก้ปัญหา                    

GE2003 มนุษยก์ับอารยธรรมและศาสนา                    

GE2004 ชีวิต ความสขุ ความตาย                    

GE2005 ความเป็นผูน้ำและการจัดการ                    

GE2006 จิตวิทยากับชีวิตสมยัใหม ่                    

GE2007 การพัฒนาทกัษะชวีิตเพือ่สุขภาพและสังคม                    

 3) กลุ่มวิชาภาษา                     

รายวิชาบังคับเรยีน                    

GE3001 ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร                    

GE3002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร                    

GE3003 ทักษะการพดูและการฟงัภาษาองักฤษ                    

รายวิชาเลือกเรียน                    

GE3004 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา                    
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รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

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

GE3005 ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ                    

GE3006 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรยีมความพรอ้มประกอบอาชีพ                    

GE3007 ภาษาจีนพื้นฐาน                    

GE3008 ภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มประเทศอาเซียน                    

GE3009 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ                    

GE3010 การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน                    

 4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์                    

รายวิชาบังคับเรยีน                    

GE4001 สถิติเพื่อการวิจยัและการเรียนรู ้                    

รายวิชาเลือกเรียน                    

GE4002 คณิตศาสตร์เพือ่พัฒนาทกัษะการคิด                    

GE4003 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาทกัษะการเรียนรู้                    

GE4004 ปัญญาประดิษฐ ์                    

GE4005 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การศึกษาค้นคว้า                    

GE4006 วิทยาศาสตร์เพือ่คุณภาพชวีิต                    

GE4007 การประยกุต์ใช้โปรแกรมสำหรบังานยุคดิจทิัล                    
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา กลุ่มวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

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

1) หมวดวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา                     

รายวิชาบังคับเรยีน 12 หน่วยกิต 

BU5001 ประวัติและพัฒนาการของพระพทุธศาสนา                    

BU5002 พระไตรปิฎกศกึษา                    

BU5003 ภาษาบาลีและสันสกฤตเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา                    

BU5004 การปฏิบัติกรรมฐาน                    

รายวิชาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต 

BU5005 พระพุทธศาสนานิกายหลัก                    

BU5006 ศาสนาเพื่อการพัฒนา                    

BU5007 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา                    

BU5008 พระพุทธศาสนากับวิทยาการร่วมสมัย                    

BU5009 พระสงฆก์ับการดแูลสุขภาพ                    

BU5010 นวัตกรรมวัดเชิงทอ่งเทีย่ว                    

BU5011 วรรณกรรมทางพระพทุธศาสนาของไทย                    
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รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

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

BU5012 พุทธศิลป์และโบราณคด ี                    

BU5013 การบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ไทย                    
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2.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล กลุ่มวิชาพระเฉพาะทางพุทธศาสนา 
 2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1) มีจิตสำนึกและตระหนักศึกษา
ในการปฏิบัต ิตามจรรยาบรรณ
ทางอาชีพ 
2) มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม 
3) มีจิตสาธารณะ รักและ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และ
ประเทศชาติ 

1) มีการสอนในบางรายวิชาใน
หมวดศึกษาทั่วไปและวิชาเฉพาะ
พระพุทธศาสนา 
2) สอดแทรกกิจกรรมคุณธรรม
และจริยธรรมในบางรายวิชาที่มี
การเรียนการสอน 
3) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

1) ประเม ินผลการเร ียนตาม
รายวิชา และประเมินผลการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
2) ประเมินพฤติกรรมโดยเพื่อน
น ักศ ึกษา อาจารย ์ท ี ่ปร ึกษา 
อาจารย์ผู้สอน 
3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต 
โดยผู้ใช้บัณฑิต 

 2.2.2 ความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ
และทฤษฎีสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
2) มีทักษะและประสบการณ์การ
เรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา
สามารถปฏิบัติงานในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้ 
3) มีความรู้ความเข้าใจใน
พัฒนาการใหม่ ๆ ในทาง
พระพุทธศาสนา รวมถึงงาน วิจัย
ที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหา
และการต่อยอดองค์ความรู้ทาง
พระพุทธศาสนา 
4) ตระหนักศึกษาในธรรมเนียม
ปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 
5) มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนา 

1) การสอนหลายรูปแบบใน
รายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การ
บรรยาย อภิปราย การนำเสนอ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การ
เขียนรายงาน  
2) การฝึกปฏิบัติ การฝึกงาน การ
ได้ฝึกการทำงานเดี่ยวและเป็น
กลุ่ม 
3) การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม 
และประชุมสัมมนาในโอกาส   
ต่าง ๆ 
 

1) ประเมินผลการเรียนรู้โดยการ
สอบ ทดสอบ ทดลองปฏิบัติ  
การนำเสนอผลงานจาก
การศึกษาค้นคว้า และประเมิน
ความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต 
โดยผู้ใช้บัณฑิต 
3) ประเมินผลจากการเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา 
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            2.2.3 ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) สามารถค้นหา ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการ
พัฒนาความรู้และการแก้ปัญหา
ทางอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ 
2) สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่ม
สร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ของตนในการ
แก้ปัญหาการทำงานได้ 
3) สามารถวางแผนการทำงาน
และการบริหารจัดการงานได้ 

1) มอบหมายให้ทำรายงาน ทำ
โครงงาน หรืองานวิจัยตามความ
สนใจของผู้เรียน 
2) มอบหมายใหเ้ข้าร่วมกิจกรรม
ทางสังคม กิจกรรมวิชาการ และ
การศึกษาดูงาน 
3) จัดเวทีสรุปบทเรียนในแต่ละ
กิจกรรมที่มอบหมาย และการ
นำเสนอผลงาน เพ่ือรับการ
ประเมินผลงาน นำไปสู่การ
ปรับปรุงงานให้ถูกต้อง 

1) ประเมินรายงาน โครงงานหรือ
งานวิจัยของผู้เรียน  
2) ประเมินผลจากรายงานการ
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ผู้เรียน 
3) ประเมินผลจากการนำเสนอ
ผลงานผ่านเวทีสาธารณะและใน
ชั้นเรียน และประเมิน
คุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้
บัณฑิต 
 

 2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน  วิธีการวัดและประเมินผล 

1) มีภาวะผู้นำ รู้จักการใช้เหตุผล 
ว า งตน ได ้ อย ่ า งถ ู กต ้ อ งตาม
กาลเทศะ   
2) มีความเสียสละ บำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
3) มีการสอดส่อง และป้องกัน
ไม่ให้เกิดการประพฤติมิชอบใน
องค์กรและสังคม 
 

1) กำหนดวิธ ีการเรียนการสอน
โดยเน้นการเรียนรู้แบบเป็นกลุ่ม 
2) จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 
3) จัดให้มีกิจกรรมสัมพันธ์และ
การทำงานเป็นทีม 
 

1) ประเมินผลจากการทำงาน
เป็นทีมและการมีส ่วนร ่วมใน
กลุ่ม 
2) อาจารย์ผู้สอนมีการประเมิน
พฤติกรรมของผู้เรียน 
3) ให้นักศึกษาประเมินตนเอง
และเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
 

  
 2.2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

1) มีความสามารถจัดกลุ่มความรู้ และ
คิดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขได้  ใช้
เทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลได ้อย ่างค ุ ้นเคย 

1) จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่
เกี ่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การตระหนัก
ถึงล ิขส ิทธ ิ ์และประเด ็นการค ัดลอก

1) ประเมินผลการ
เร ียนรู ้โดยอาจารย์
ผู ้สอนจากเครื่องมือ
วัดผล  
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สามารถติดตามเพิ ่มพ ูนความร ู ้ ใน
เทคโนโลยีอุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิผล 
2) ม ีความสามารถในการแสวงหา
ความรู้  การจัดเก็บ ประมวลผลข้อมูล
และการนำเสนอข้อมูลผ่านอุปกรณ์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้ สามารถ
ใช้เครื ่องมือเพื ่อการสืบค้นข้อมูลที่
ถ ูกต ้อง ตระหนักถ ึงล ิขส ิทธ ิ ์ และ
ประเด็นการคัดลอกผลงาน สามารถ
สร ้ า งส ร รค ์ และผล ิ ตส ื ่ อด ิ จ ิ ทั ล 
มัลติมีเดีย และนวัตกรรมทางการสอน
เพื ่อว ัตถ ุประสงค์ท ี ่หลากหลาย มี
ความสามารถในการสอนหรือการ
เร ียนร ู ้ผ ่านระบบเทคโนโลยี หรือ
แอพพลิเคชั่นที่ช่วยเหลือทางการสอน 
3) มีความสามารถสื ่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถเลือกใช้รูปแบบ
การสื ่อที ่สารที ่ เหมาะสม สามารถ
ติดต่อสื่อสาร ประสานงานและทำงาน
ผ่านระบบออนไลน์ซึ่งมีเครื่องมือและ
ช่องทางที่หลากหลาย สำหรับบุคคลที่
แตกต่างกันได้ มีความตระหนักถึง
ความปลอดภัยทางออนไลน์ การรู้จัก
ป้องกันข้อมูลและภาพลักษณ์ส่วนตน 
ระม ัดระว ั งและไตร ่ตรองใน การ
แบ่งปันข้อมูลและการมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อื่นทางออนไลน์ 

ผลงานเพ ื ่ อการศ ึกษาค ้นคว ้า ผ ่าน
เครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล 
2) ออกแบบทรัพยากรการเร ียนร ู ้ที่
สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ผ ่ า น ร ะบ บ ออน ไ ล น ์ ท ี ่ ช ี ้ ใ ห ้ เ ห็ น
ความสำคัญของการใช้ในระดับจำเป็น
และระดับสูง 
3) มอบหมายงานโดยการให้แบ่งกลุ่ม
ศ ึกษาค ้นคว ้าผ ่านระบบเคร ือข ่ าย
เทคโนโลยีดิจิทัล  
 

2) ประเมินผลจาก
การศ ึกษาค ้นคว้ า
ผ่านระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีดิจิทัล 
3 )  ป ร ะ เ ม ิ น ก า ร
นำเสนอผลงานจาก
ก า ร ค ้ น ค ว้ า ผ ่ า น
เครือข่ายเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
 
  

 
 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้  
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วิชาพระพุทธศาสนา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1) มีจิตสำนึกและตระหนักศึกษาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางอาชีพ 
 2) มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

3) มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ 
2. ความรู้ 
 1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
 2) มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาสามารถปฏิบัติงานในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้ 
 3) มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ ๆ ในทางพระพุทธศาสนา รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
กับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา 
 4) ตระหนักศึกษาในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 

    5) มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนา 
3. ทักษะทางปัญญา 
 1) สามารถค้นหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการพัฒนาความรู้และการแก้ปัญหา
ทางอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ 
 2) สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนในการ
แก้ปัญหาการทำงานได้ 

    3) สามารถวางแผนการทำงานและการบริหารจัดการงานได้ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีภาวะผู้นำ รู้จักการใช้เหตุผล วางตนได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ   
2) มีความเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 
3) มีการสอดส่อง และป้องกันไม่ให้เกิดการประพฤติมิชอบในองค์กรและสังคม 

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)   มีความสามารถจัดกลุ่มความรู้ และคิดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขได้  ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่าง

คุ้นเคย สามารถติดตามเพ่ิมพูนความรู้ในเทคโนโลยีอุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิผล 
2)  มีความสามารถในการแสวงหาความรู้  การจัดเก็บ ประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลผ่าน

อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้ สามารถใช้เครื่องมือเพื่อการสืบค้นข้อมูลที่ถูกต้อง ตระหนักถึงลิขสิทธิ์
และประเด็นการคัดลอกผลงาน สามารถสร้างสรรค์และผลิตสื่อดิจิทัล มัลติมีเดีย และนวัตกรรมทางการสอน
เพื ่อวัตถุประสงค์ที ่หลากหลาย มีความสามารถในการสอนหรือการเรียนรู ้ผ่านระบบเทคโนโลยี หรือ
แอพพลิเคชั่นที่ช่วยเหลือทางการสอน 
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3)  มีความสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกใช้รูปแบบการสื่อที่สารที่เหมาะสม 
สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงานและทำงานผ่านระบบออนไลน์ซึ่งมีเครื่องมือและช่องทางท่ีหลากหลาย 
สำหรับบุคคลที่แตกต่างกันได้ มีความตระหนักถึงความปลอดภัยทางออนไลน์ การรู้จักป้องกันข้อมูลและ
ภาพลักษณ์ส่วนตน ระมัดระวังและไตร่ตรองในการแบ่งปันข้อมูลและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนทางออนไลน์ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา กลุ่มวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง  

 

รายวิชา 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 
ความรู้ 

ทักษะทาง 

ปัญญา 
 

 

ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

1) หมวดวิชาเฉพาะทางพระพทุธศาสนา                  

รายวิชาบังคับเรียน                  

BU5001 ประวัติและพัฒนาการของ

พระพุทธศาสนา  
                 

BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา                  

BU5003 ภาษาบาลีและสันสกฤตเพ่ือการ

ค้นคว้าพระพุทธศาสนา 
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รายวิชา 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 
ความรู้ 

ทักษะทาง 

ปัญญา 
 

 

ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

BU5004  การปฏิบัติกรรมฐาน                  

BU5005 พระพุทธศาสนานิกายหลัก                  

รายวิชาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต                  

BU5006  ศาสนาเพื่อการพัฒนา                  

BU5007 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
                 

BU5008  พระพุทธศาสนากับวิทยาการร่วม

สมัย 
                 

BU5009  พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพ                  
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รายวิชา 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 
ความรู้ 

ทักษะทาง 

ปัญญา 
 

 

ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

BU5010  นวัตกรรมวัดเชิงท่องเที่ยว                  

BU5011 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา

ของไทย 
                 

BU5012 พุทธศิลป์และโบราณคดี                  

BU5013 การบริหารและการปกครองคณะ

สงฆ์ไทย 
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2.3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล หมวดวิชาเฉพาะ  
พิจารณาความเชื่อมโยงของผลการเรียนรู้ของหลักสูตรและของรายวิชา แสดงให้เห็นว่ าแต่ละ

รายวิชาในหลักสูตร รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลัก หรือความ
รับผิดชอบรอง ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้ดังตารางที่แนบ 

2.3.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครมูีจิต
วิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครูและ
ปฏิบัติ ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทน อด
กลั ้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและ
ซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้าน
วิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน เป็น
แบบอย่างที ่ดีแก่ศิษย์ครอบครัว สังคม
และประเทศชาติและเสร ิมสร ้างการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
3 )  ม ี ค ่ าน ิ ยมและค ุณล ั กษณะเป็น
ประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิและให้
เกียรติคนอื่น มีความสามัคคีและทำงาน
ร่วมกับผู ้อื ่นได้ใช้เหตุผลและปัญญาใน
การดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทาง
ค ุณธรรมจร ิยธรรม สามารถว ิน ิจฉัย 
จัดการและ คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรม
จริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับ
สังคม การทำงานและสภาพแวดล้อม 
โดยอาศัยหลักการเหตุผลและใช้ด ุลย
พินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม 
ความรู ้สึกของผู ้อื ่นและประโยชน์ ของ
สังคมส่วนรวม มีจิตสำนึกในการธำรง
ความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และความไม่

1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีใน
ประ เด ็ น ว ิ กฤตด ้ านค ุณธ ร รม
จริยธรรมของสังคมและวิชาการ
รวมทั้งประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพครู 

2) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
3) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
4) การเรียนรู้จากกระบวนการ

กระจ่างค่านิยม 
5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการ

ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
6) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 
7) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น

ฐาน 
8) การเข้าร ่วมกิจกรรมเสริม

ความเป็นครู 
9)การจัดกิจกรรมเพื ่อพัฒนา

ทั ก ษ ะ ท า ง ส ม อ ง  Executive 
Function: EF 

1) ว ั ดและประเม ินจากการ
สังเกตพฤติกรรมในขณะทำงานตาม
สภาพจริง 

2)ว ัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 

3) ว ัดและประเม ินจากกลุ่ม
เพ่ือน 

4) ว ั ดและประเม ินจากการ
เรียนรู้กรณีศึกษา  

5)วัดและประเมินโดยใช้แบบวัด
คุณธรรมจริยธรรม 

6)  วัดและประเม ินค ่ าน ิ ยม
อุดมการณ์และจิตวิญญาณความ
เป็นครูจากผลการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 

7) ว ั ด และประ เม ิ นผลภาค 
ปฏิบัติ/ทักษะการปฏิบัติ 

8) วัดและประเมินผลจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการ
ลอกเลียนผลงาน 

 
 
 
2.3.2 ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีเนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู
อาทิค่านิยม ของครู คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญา
ความเป็นครูจิตวิทยาสำหรับครู จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อ
จัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา 
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน หลักสูตรและ
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารการศึกษา และการเรียนรู้การวัด
ประเมินการศึกษาและการเรียนรู้การ
วิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารสำหรับ
ครูทักษะการนิเทศและการสอนงาน 
ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะ การ
ทำงานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการ
ร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 
21 มีความรู้ความเข้าใจ ในการบูรณา
การความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูร
ณาการข้ามศาสตร์อาทิ การบูรณาการ
การสอน (Technological 
Pedagogical Content Knowledge: 
TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

1)การจัดการเรียนรู้ตามแนว
ทฤษฎีสรรสร้างนิยม
(Constructivism) โดยให้ผู้เรียน
วิเคราะห์ละสังเคราะห์องค์ความรู้
ด้วยตนเอง 

2)การเรียนรู้โดยใช้การสืบเสาะ 
3) Team-based-learning 
4) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น

ฐาน 
5) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น

ฐาน 
6) การเร ียนร ู ้แบบผสมผสาน 

โดยบูรณาการเทคโนโลยีด ิจ ิทัล
สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองนอก
ชั้นเรียนและเรียนร่วมกันในชั้นเรียน 

7)การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ด้าน 

8) การเรียนรู้โดยบูรณาการการ
ปฏิบัติงานจริงในสถาน ศึกษา 

9) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 
10) การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

ทักษะทางสมอง Executive 
Function : EF 

1)  ว ั ดและประเม ินจากการ
ทดสอบความรู้  

2) วัดและประเมินจากการสังเกต
การทำงานตามสภาพจร ิง/การ
ปฏิบัติตามสภาพจริง 

3)  ว ั ดและประเม ินจากการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 

4) ว ั ดและประ เม ิ นจากการ
นำเสนอโครงงานหรือรายงานการ
ค้นคว้า 

5)วัดและประเมินผลภาคปฏิบัติ/
ทักษะการปฏิบัติ 

6)ว ัดและประเมินผลจากกลุ่ม
เพ่ือน/พ่อแม่/ผู้ปกครอง 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
กระบวนการทางวิศวกรรมและ
คณิตศาสตร์(Science Technology 
Engineering and Mathematics 
Education: STEM Education) ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (Professional Learning 
Community: PLC) และมี ความรู้ใน
การประยุกต์ใช้ 
2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีเนื้อหาวิชาที่สอน สามารถ
วิเคราะห์ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่สอน
อย่างลึกซึ้ง สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนำไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ผู้เรียน โดยมี
ผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้าน
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของ
แต่ละสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้าย 
3) มีความรู้เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจ
โลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกต่าง ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญ
และเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม และสามารถนำแนวคิดปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
การดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน
และพัฒนาผู้เรียน  
4) มีความรู้และความสามารถในการใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร ตามมาตรฐาน 
5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญ
ของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
และ นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน 
พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
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2.3.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และ
ประเม ินข ้อม ูล ส ื ่อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูล ที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน 
เป็นพลเมืองตื่นรู้มีสำนึกสากล สามารถ
เผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง ใน
โลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม 
(Platform) และ โ ลกอนาค ต  น ำ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัย
แก ้ป ัญหาและพ ัฒนางานได ้ อย ่ า ง
สร้างสรรค์โดยคำนึงถึงความรู้หลักการ
ทางทฤษฎีประสบการณ์  ภาคปฏิบ ัติ
ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์
ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบ
ที่อาจเกิดข้ึน 
2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่าง
สร้างสรรค์ 
3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการ
ทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนา การเรียนรู้ของผู้เรียนและ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้าง
นวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ 
แก่ชุมชนและสังคม 

1)การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ 
2)การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็น

ฐาน 
2)การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการ

คิดข้ันสูง 
3)การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
4)การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์/

ปรากฏการณ์/ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน 
6)การเรียนรู้โดยบูรณาการการ

ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
7) Workplace-based 

learning 
8)การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
9)การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง 
10) การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน

เป็นฐาน 
11)  ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ โ ด ย ว ิ ธี  

โสเครติส 
12) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
13) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
14) การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ท ั ก ษ ะ ท า ง ส ม อ ง  Executive 
Function: EF 

1) วัดและประเมินจากผลการ
ทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

2) ว ั ด แ ล ะ ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก
ผลการวิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรม 

3)  ว ัดและประเม ินจากการ
ส ัง เกตพฤต ิกรรมการเร ียนการ
ปฏิบัติงานตามสภาพจริงหรือใน
ห้องปฏิบัติงาน 

4) วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 

5)วัดและประเมินจากการเรียนรู้
กรณีศึกษา 

 
2.3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของ
ผู้อื ่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ ์และทางสังคม 
2) ทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป็นทีม เป็น
ผู้นำและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ

1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ   
2) การเร ียนแบบม ีส ่วนร ่วม

ปฏิบัติการ 
3) Team-based-learning 
4) การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง 

1) วัดและประเมินจากผลการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ 

2) วัดและประเมินผลจากกลุ่ม
เพ่ือน/พ่อแม่/ผู้ปกครอง 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
ผู ้เรียน ผู ้ร่วมงาน ผู ้ปกครองและคนใน
ชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง 
ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง 
กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
4) มีภาวะผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ มี
ความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้นำและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน 
สถานศ ึกษา ช ุมชนและส ั งคมอย่ า ง
สร้างสรรค์ 

5) การจัดกิจกรรมเพื ่อพัฒนา
ท ั ก ษ ะ ท า ง ส ม อ ง  Executive 
Function: EF 

3) ว ัดและประเม ินจากการ
ทำงานเป็นทีม/ผลการนำเสนอ
งานเป็นกลุ่ม/การเป็นผู้นำและผู้
ตามท่ีดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

4) ว ัดและประเม ินจากการ
สังเกตพฤติกรรมการเรียน/การ
ทำงานตามสภาพจริง/การปฏิบัติ
ตามสภาพจริง 

 
2.3.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การ
สังเคราะห์ข้อมูลเช ิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ เพื ่อเข้าใจองค์ความรู ้ หรือ
ประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง 
2) สื ่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู ้ปกครอง 
บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้อง
กลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย
สามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การ
เขียน หรือการนำเสนอด้วยรูปแบบต่าง 
ๆ  โดยใช ้ เทคโนโลย ีการสื่ อสารหรือ
นวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นสำหรับการ

1) การเร ียนร ู ้ โดยใช ้การสืบ
สอบ 

2) การติดตาม วิเคราะห์ และ
นำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้าน
การศึกษาจากข่าวสารบนสื่อสังคม
ออนไลน์ 

3)  การส ืบค ้นและนำเสนอ
รายงานโดยบ ู รณาการการใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

4) การจ ั ดทำอ ิน โฟกรา ฟิก

(Infographics)  เพื ่อสรุปประเด็น
สาระสำคัญของงานที่นำเสนอ 

5)  ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ โ ด ย ใ ช้
สถานการณ์/ปรากฏการณ์/ฉาก
ทัศน์เป็นพื้นฐาน 

1)  ว ัดและประเม ินจากการ
ต ิดตาม ว ิ เคราะห ์และนำเสนอ
ร า ย ง า น ป ร ะ เ ด ็ น ส ำ ค ั ญ ด ้ า น
การศึกษา 

2) วัดและประเมินจากผลการ
สืบค้นและนำเสนอรายงานประเด็น
สำคัญการศึกษาที่มีการบูรณาการ
เ ท ค โ น โ ล ย ี ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

3)  ว ั ด และประ เม ิ นผลจาก
กรณีศึกษา 

4)วัดและประเมินผลโดยใช้แบบ
วัดทางจิตวิทยา/ทักษะดิจิทัล 

5) วัดและประเมินจากผลการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
เรียนรู้การจัดการเรียนรู้การทำงาน การ
ประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและ
สารสน เทศ ร ั บและส ่ งข ้ อม ู ลและ
สารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที ่ดี ในการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและ
สารสนเทศอีกทั้งตระหนักถึงการละเมิด
ลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
 

6) การเร ียนรู ้โดยบูรณาการ
การปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 

7) การเรียนรู้จากกรณี ศึกษา 
8) Workplace-based learning 
9) MOOC (Massive Open 

Online Course) 
10) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
11)  ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ แ บ บ 

STEMEducation 
12) การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ท ั ก ษ ะ ท า ง ส ม อ ง  Executive 
Function: EF 

6) วัดและประเมินจากผลจาก
การสร ้างผลงาน/ผลผล ิต/องค์
ความรู้ใหม ่

7)  ว ัดและประเม ินจากการ
ส ังเกตพฤติกรรมการเร ียน/การ
ทำงานตามสภาพจริง/การปฏิบัติ
ตามสภาพจริง 

 
2.3.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อ
ในการสร ้างหล ักส ูตรรายว ิชา การ
ออกแบบ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร 
การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร 
จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้
แหล่งการเรียนรู ้ในโรงเร ียนและนอก
โรงเรียน แหล่งการเรียนรู ้แบบเปิด ได้
อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกัน
ของผู้เรียนและพ้ืนที่    
2) สามารถในการนำความรู้ทางจิตวิทยา
ไปใช ้ ในการว ิ เ คราะห ์ผ ู ้ เ ร ี ยน เป็ น
รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัด
เนื ้อหาสาระ การบริหารจัดการ และ
กลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริม
พัฒนา ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ 
ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของ

1) การออกแบบการจ ัดการ
เร ียนร ู ้ โดยบ ูรณาการความร ู ้ ใน
เนื้อหาวิชาเฉพาะผนวกวิธีสอนกับ
เทคโนโลยี 

2) การเรียนรู้โดยบูรณาการการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 

3) การทำวิจัยในชั ้นเรียนเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ 
5) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  
6)การเร ียนรู ้โดยใช้โครงงาน

เป็นฐาน 
7) การเร ียนรู ้แบบห้องเร ียน

กลับด้าน 
8) Workplace-based learning 
9) MOOC (Massive Open 

Online Course) 

1) วัดและประเมินจากการฝึก
ทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์
จำลอง 

2) วัดและประเมินจากผลการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

3) วัดและประเมินจากรายงาน
การทำวิจัยในชั้นเรียน 

4)วัดและประเมินผลโดยใช้แบบ
วัดทางจิตวิทยา/ทักษะการเรียนรู้/
ทักษะดิจิทัล 

5) ว ั ด แ ล ะ ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล
ภาคปฏิบัติ/ ทักษะการปฏิบัติ 

6) วัดและประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมการเรียน/การทำงานตาม
สภาพจริง/การปฏิบัติตามสภาพจริง 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
ผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง บุคคล 
ทั ้งผ ู ้ เรียนปกติและผู ้ เร ียนที ่ม ีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ หรือผู ้เร ียนที ่มี
ข้อจำกัดทางกาย  
3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการ
เ ร ี ยนร ู ้ ใ ห ้ ผ ู ้ เ ร ี ยน ได ้ เ ร ี ยน ร ู ้ จ า ก
ประสบการณ์ เร ียนรู้  ผ่านการลงมือ
ปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์จริง 
ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทำงาน 
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึก
การปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น โดย
บูรณาการการทำงานกับการเรียนรู้และ 
คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์
ความรู ้มาใช้เพื ่อป้องกัน แก้ไขปัญหา 
และพัฒนา ด ้วยความความซ ี ่อส ัตย์  
สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดย
ยึดผู้เรียนสำคัญท่ีสุด  
4 )  ส ร ้ า ง บ ร ร ย า ก า ศ  แ ล ะ จั ด
สภาพแวดล ้อม ส ื ่อการเร ียน แหล่ง
วิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาทั ้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือ
การ เร ี ยนร ู ้ ม ี ความสามารถในการ
ประสานงานและสร้างความร่วมมือกับ
บิดามารดา ผู ้ปกครอง และบุคคลใน
ชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออำนวยความสะดวก
และร่วมมือ กันพัฒนาผู้เรียนให้มีความ
รอบรู้มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 
5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี 21 เช่น 
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะ
การคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน

10) การเรียนรู ้โดยใช้ Active 
Learning 

11) การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ท ั ก ษ ะ ท า ง ส ม อ ง  Executive 
Function: EF 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
แบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร ทักษะเทคโนโลยีและการดำเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถนำทักษะเหล่านี้ 
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 

 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 

Mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
หมวดวิชาเฉพาะ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครูมีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครูและปฏิบัติ ตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทน อดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับ

มอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดี

แก่ศิษย์ครอบครัว สังคมและประเทศชาติและเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิและให้เกียรติคนอ่ืน มีความสามัคคี

และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ใช้เหตุผลและปัญญาในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ 

4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ คิดแก้ปัญหา
ทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทำงานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ
เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ ของสังคมส่วนรวม 
มีจิตสำนึกในการธำรงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และความไม่ถูกต้อง 
ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

2. ด้านความรู้  
1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครูอาทิค่านิยม ของครู 

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครูจิตวิทยาสำหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน หลักสูตรและ
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา และการเรียนรู้การ
วัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และภาษาเพ่ือการ
สื่อสารสำหรับครูทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะ การทำงานวิจัยและวัด
ประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู้ความเข้าใจ ในการบูรณาการความรู้
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กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical 
Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทาง
วิศวกรรมและคณิตศาสตร์(Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM 
Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) และมี ความรู้ในการ
ประยุกต์ใช้ 

2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ และเนื้อหาวิชา
ที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ผู้เรียน โดย
มีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชา ตาม
เอกสารแนบท้าย 

3) มีความรู้เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง ทาง
วัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนำแนวคิดปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน  

4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ตามมาตรฐาน 
5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืนและ นำมา

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูล ที่หลากหลาย
อย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง ในโลกยุคดิจิทัล 
เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัย
แก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์โดยคำนึงถึงความรู้หลักการทางทฤษฎีประสบการณ์ ภาคปฏิบัติ
ค่านิยม แนวคดิ นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา การเรียนรู้

ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ แก่ชุมชนและ
สังคม 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และทางสังคม 
2) ทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน 

ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถช่วยเหลือ

และแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
4) มีภาวะผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถชี้นำและ

ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
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5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  เพื่อเข้าใจองค์

ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง  ๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนำเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้

เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม 

3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง  ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้การทำงาน การ
ประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดี ในการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศอีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน 

6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ  เนื้อหาสาระ 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร  จัดการชั้น

เรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิด ได้อย่าง

เหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่    

2) สามารถในการนำความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบกิจกรรม 

การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา  ผู้เรียนที่ตอบสนอง

ความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติ

และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจำกัดทางกาย  

3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้ ผ่านการลง

มือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทำงาน การจัดการ การเผชิญ

สถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น โดยบูรณาการการทำงานกับการเรียนรู้และ คุณธรรม

จริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์ สุจริต มี

วินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสำคัญท่ีสุด  

4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี  วัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้มีความสามารถในการประสานงานและสร้างความร่วมมือ

กับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออำนวยความสะดวกและร่วมมือ กันพัฒนาผู้เรียนให้

มีความรอบรู้มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้
เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทักษะ
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เทคโนโลยีและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำทักษะเหล่านี้ มาใช้ใน
การจัดการเรยีนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้      
จากหลักสูตรสู่รายวิชากลุ่มวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping) 

⚫  ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 
ความรู้ 

ทักษะทาง

ปัญญา  

ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

การวิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยี 

ทักษะการจดัการเรียนรู้ 

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

กลุ่มวิชาชีพครู                         

รายวิชาครู 23 หน่วยกิต                          

ED1001 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู                         

ED1002 ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา                         

ED1003 จิตวิทยาสำหรับครู                         

ED1004 หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้                         

ED1005 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศึกษา 
                        

ED1006 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                         
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รายวิชา 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 
ความรู้ 

ทักษะทาง

ปัญญา  

ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

การวิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยี 

ทักษะการจดัการเรียนรู้ 

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

ED1007 การวิจ ัยและพัฒนานวัตกรรมการ

เรียนรู้     
                        

ED1008 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู                         

รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

12 หน่วยกิต 
                        

ED1009 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1                         

ED1010 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2                         

ED1011 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3                         

ED1012 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา4                         

กลุ่มวิชาทางการศึกษาปฐมวัย                         

รายวิชาบังคับเรียน  42 หน่วยกิต                         

ED2034 การศึกษาปฐมวัย                         

ED2035 คุณธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย                         
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หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

รายวิชา 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 
ความรู้ 

ทักษะทาง

ปัญญา  

ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

การวิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยี 

ทักษะการจดัการเรียนรู้ 

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

ED2036 สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับเด็ก

ปฐมวัย                         

ED2037 พัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม                    
     

ED2038 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย   
                   

   

ED2039 สมองกับการเร ียนรู ้สำหร ับเด็ก

ปฐมวัย 

        
 
    

 
     

  
  

 

ED2040 คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย    
                   

  
ED2041 สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับ 
เด็กปฐมวัย 

  
      

   

        

  
 

  

ED2042 การพัฒนาและการใช ้หล ักส ูตร

การศึกษาปฐมวัย 

        
    

          

  

ED2043 วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย           
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หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

รายวิชา 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 
ความรู้ 

ทักษะทาง

ปัญญา  

ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

การวิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยี 

ทักษะการจดัการเรียนรู้ 

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

ED2044 การจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ
เพ่ือการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 

  

  
  

   
    

  
        

 

ED2045 ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย       
                  

ED2046 ภาษาไทยสำหรับเด็กปฐมวัย       
      

            
ED2047 การวิจัยกับการพัฒนาการศึกษา

ปฐมวัย 

        
 

   

   
      

 
  

รายวิชาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต                         

ED2048 การบริหารและการจัดการศึกษา

ระดับปฐมวัย 

   

 
   

   

    

 
     

 
  

 

ED2049 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ 
เด็กปฐมวัย  

  

 
    

       
         

ED2050 ศ ิลปะสร ้ างสรรค ์สำหร ับเด็ก

ปฐมวัย 
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หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

รายวิชา 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 
ความรู้ 

ทักษะทาง

ปัญญา  

ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

การวิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยี 

ทักษะการจดัการเรียนรู้ 

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

ED2051 ดนตรีกิจกรรมการเคลื่อนไหวและ

จังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย 

       

    
         

 
  

 

ED2052 วรรณกรรมสำหรับ 
เด็กปฐมวัย 

        
      

 
        

 

ED2053 สุขอนามัยและโภชนาการสำหรับ

เด็กปฐมวัย 

   

 
    

  
  

 
       

    

ED2054 การศึกษาปฐมวัยสำหรับพ่อ แม่ 

ผู้ปกครองและชุมชน 

        
 
           

    

ED5055 สัมมนาการศึกษาปฐมวัย                     
    

ED2056 จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรม

เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 

        
  

          
  

  

ED2057 สื่อการเรียนรู้และการเล่นเพื่อ

พัฒนาเด็กปฐมวัย 

  

  
    

 
   

  
     

  
   

ED2058 คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย   
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หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
หรือระเบียบที่มหาวิทยาลัยประกาศใหม่ 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 
 2.1.1 สุ่มประเมินรายละเอียดรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ที ่กำหนดสอดคล้องกับความ 

รับผิดชอบในหลักสูตร 
 2.1.2 สุ่มประเมินข้อสอบของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามท่ีกำหนดในรายละเอียดวิชา 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
 2.2.1 การเปรียบเทียบวิเคราะห์คะแนน 

2.2.2 การใช้ข้อสอบกลาง หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปแล้วเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย 
2.2.3 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา ซึ่งอาจเป็น ต่างกลุ่ม ต่างชั้นปี ต่าง

คณะ แล้วแต่กรณี เพ่ือนำผลมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชา 
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 การสำเร็จการศึกษา 
 3.1.1 ต้องเรียนให้ครบตามหน่วยกิตท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร 

3.1.2 ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 
3.2 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  
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หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 การให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์ให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการ
บริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้มีทักษะ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการ
สอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงทำหน้าที่ให้คำแนะนำในด้านการจัดการเรียนการสอน  
1.3 การชี้แจงและแนะนำหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 
1.4 การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอน ในหัวข้อ

หนึ่งหรือหลายหัวข้อที่อาจารย์ใหม่มีความรู้และถนัด เพื่อทดลองทำการสอนภายใต้คำแนะนำของอาจารย์พ่ี
เลี้ยง หรือประธานหลักสูตร 

          1.5 การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนสำหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพ่ือผลิตผลงานวิจัย และการ
เข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 

 
 
 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 2.1.1 กำหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการเปิด
หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ
ผลิตผลงานทางวิชาการ เป็นประจำทุกปี 

2.1.2 การจัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การสอน
ร่วมกับคนอ่ืน รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีมการสอน 
 2.1.3 การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการ
สอนระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือทำวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถนำไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
ที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
 2.2.1 การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัด
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

 2.2.2 การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ และการนำเสนอผลงานใน
การประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการนำเสนอปีละ 1 เรื่อง 
 2.2.3 สนับสนุนงบประมาณในการอบรมและการทำวิจัยทางการศึกษา 
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หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การกำกับมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีการดำเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
 1.1  จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 5 คน และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลา
ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
 1.2  คุณสมบัตขิองอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 กำหนดให้อาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนขั้นต่ำปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 1.3  คุณสมบัตขิองอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 กำหนดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอนขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุ คคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง มีทำหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 
 1.4  คุณสมบัตขิองอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์พิเศษภายนอก มีวุฒิการศึกษาทั้งในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกตรงตามกำหนดของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสภาวิชาการของ
มหาวิทยาลัย และผ่านเกณฑ์ตรวจสอบคุณวุฒิจากสกอ. เรียบร้อย 
 
2. บัณฑิต 
 จัดให้มีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและ
วิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 คือเป็นผู้มี
ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการ
ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจมีความสำนึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง
และพลโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  มีการกำหนดทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพเป็นมาตรฐานเฉพาะด้าน ครอบคลุมผลการเรียนรู้
อย่างน้อย 5 ด้าน โดยประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตมากกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา 
    2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
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  โดยสำรวจจากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ได้งานทำหรือมี
กิจการของตนเองทีม่ีรายได้ประจำภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา 
 
3. นักศึกษา 
 การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษาเริ ่มดำเนินการตั ้งแต่ระบบการรับ
นักศึกษาการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาภายใต้การดำเนินการดังกล่าวให้
พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
 3.1 การรับนักศึกษา 
  - มีระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
  - มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
  - มีการควบคุมการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
  - มีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
  - มีการทำรายงานการคงอยู่ของนักศึกษา 
  - มีการทำบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา 
  - มีการสำรวจความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
4. อาจารย์ 
 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
  - มีระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 
  - มีระบบการบริหารอาจารย์ 
  - มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
  - มีแผนการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  - มีระบบการพัฒนาผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
  - มีการส่งเสริมให้อาจารย์ประจำหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการ 
 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
  - มีการรายงานการคงอยู่ของอาจารย์ 
  - มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรและมีการรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน 
 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
  - มีการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
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  - มีระบบกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตอบสนองความต้องการของสังคมและสอดคล้องตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  - มีการกำหนดผู้สอน 
  - มีการประชุมวางแผนเตรียมอาจารย์ก่อนการเรียนการสอนและการกำหนดผู้สอนให้เป็นไปตาม
หลักสูตร 
  - มีระบบการกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และมคอ.4) และการ
จัดการเรียนการสอน 
  - มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 5.3 การประเมินผู้เรียน 
  - มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
  - มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
  - มีการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 
 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
  - มีผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่
ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรดำเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา 
อาจารย์ประจำหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปีในแบบรายงานผลการดำเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7) 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 มีระบบการดำเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบันโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตร
เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา และมีห้องให้คำปรึกษาแก่
นักศึกษา 
 6.2 มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน เช่น มีห้องสมุด มีระบบ
สืบค้นหนังสือ 
 6.3 มีกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
 
7. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
     หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีตัวบ่งชี้ที่ 1-5 ต้องมีผลดำเนินการบรรลุตาม
เป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีจำนวนตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที ่ 6-12) ที่มีผลการดำเนินการบรรลุ
เป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม และ(ตัวบ่งชี้ที่ 13-14) เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
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ตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562 โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวม
ในแต่ละปี  

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

     

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4 จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

     

5 จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กำหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ีรายงาน
ใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

     

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำ ด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

     

9 อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10 จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ คุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

13 นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูครบถ้วนทุก
กิจกรรมท่ีกำหนดและเป็นประจำทุกปี 

     

14 มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ใน
สถานศึกษาเป็นประจำทุกปีการศึกษา 
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15 ผ่านการประเมินผลสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของบัณฑิตครู ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

     

รวมตัวบ่งชี้บังคับท่ีต้องดำเนินการ (ข้อ 1-5) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
รวมตัวบ่งชี้แต่ละปี 11 12 12 14 1 

ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดำเนินงานตามข้อ 1-5 จากตารางตัวบ่งชี้การดำเนินงาน และ อย่าง

น้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในกลุ่มวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ
จากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์หรือเพ่ือนร่วมงาน 
 2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของการ
เรียนแต่ละรายวิชา 
 3) การประเมินจากผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน 
 4) การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาหรือ
กลุ่มรายวิชา 
 5) การประเมินรายวิชาจากนักศึกษาผ่านการกรอกแบบประเมิน 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ตามระบบของ
คณะฯและมหาวิทยาลัย 
 2) การประเมินการสอนของอาจารย์โดยหัวหน้ากลุ ่มวิชา หรือเพื ่อนร่วมงาน ตามระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของอาจารย์ 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ เพื่อนำข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุงการ
จัดการแผนการเรียนการจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้ำซ้อน ไม่ทันสมัย ยาก/ง่ายเป็นต้น 
 2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพื ่อติดตามผลการนำความรู ้และประสบการณ์ที ่ได้รับจาก
การศึกษาในหลักสูตรไปใช้ในการทำงาน 
 2.3 การประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้ใช้บัณฑิต เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้ 
 
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินผลการจัดการหลักสูตร ซึ ่งเป็นไปตามระบบการประเมินผลการจั ดการหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทุกสิ้นปีการศึกษา มีเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย 12 ตัวบ่งชี้ของ 
สกอ. ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินการที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน 
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑ์การ
ประเมินดังนี้ 
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เกณฑ์ประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดำเนินการครบ 4 ข้อ    
ตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 

มีการดำเนินการครบ 8 ข้อ    
ตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 

มีการดำเนินการครบทุกข้อ 

 
          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดชันี
ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และมีการประเมินพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 
 
4. การทบทวนผลการประเมินหลักสูตร วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 
 4.1 อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ผู้สอนนำผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
 4.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรนำผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ดำเนินการทุกสิ ้นปีการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์พร้อมนำเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดที ่มี
ข้อบกพร่อง สำหรับปีการศึกษาถัดไป 
 4.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรนำผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตร เพ่ือทบทวนและพิจารณา
ในการนำไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
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ภาคผนวก ก 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

ก. ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5ปี) 
Bachelor of Education Program in Early 
Childhood Education 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4ปี) 
Bachelor of Education Program in Early 
Childhood Education 

คงเดิม 

ชื่อปริญญา 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 
ชื่อย่อ ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
B.Ed. (Early Childhood Education) 

ชื่อปริญญา 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 
ชื่อย่อ ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
B.Ed. (Early Childhood Education) 

คงเดิม 

 
ข. โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ปรับปรุงตาม

หลักสูตรของ
มหาวิทยาลยั 

 1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ 6 หน่วยกิต  1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
 2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ 6 หน่วยกิต  2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ 6 หน่วยกิต 
 3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต  3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
 4) กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์กับคณติศาสตร์ 6 หน่วยกิต  4) กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์กับคณติศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 155 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 115 หน่วยกิต ลดหน่วยกิต 

 1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา      30 หน่วยกิต 
     - วิชาบังคับเรียน                        24 หน่วยกิต 
     - วิชาเลือกเรียน                        6 หน่วยกิต 

 1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา      18 หน่วยกิต 
     - วิชาบังคับเรียน                        12 หน่วยกิต 
     - วิชาเลือกเรียน                        6 หน่วยกิต 

คงเดิม 

 2) กลุ่มวิชาชีพครู     46 หน่วยกิต 
    - รายวิชามาตรฐานความรู้วชิาชพีครู   31 หน่วยกิต 
    - รายวิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ15หน่วยกิต 

 2) กลุ่มวิชาชีพครู       35 หน่วยกิต 
     - รายวิชาชีพครู                         23 หน่วยกิต 
     - การปฏิบัติการวิชาชีพครู              12 หน่วยกิต 

ลดหน่วยกิต 

 3) กลุ่มวิชาเฉพาะทางการศึกษาปฐมวัย 79  หน่วยกิต 
    - วิชาบังคับ                                  69 หน่วยกิต 
    - วิชาการสอนวิชาเอก                      6  หน่วยกิต 
    - เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอน          4  หน่วยกิต 
      วิชาเอกเพิ่มเติม 

 3) กลุ่มวิชาเฉพาะทางการศึกษาปฐมวัย 62 หน่วยกิต 
     
 

ลดหน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต คงเดิม 
ตลอดหลักสตูร 191 หน่วยกิต ตลอดหลักสตูร 151 หน่วยกิต ลดหน่วยกิต 
รายวิชาบังคับเรียน  3 หน่วยกิต รายวิชาบังคับเรียน  3 หน่วยกิต คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 
รายวิชาบังคับเรียน  3 หน่วยกิต รายวิชาบังคับเรียน  3 หน่วยกิต คงเดิม 
GE1001 การต่อต้านการทุจริต  GE1001 การป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ปร ับช ื ่อรายชว ิชา

และคำอธิบาย 
รายวิชาเลือกเรียน                  3 หน่วยกิต รายวิชาเลือกเรียน       3 หน่วยกิต คงเดิม 
GE1002 ท้องถิ่นศึกษา - ตัดออก 
- GE1002 พระพ ุทธศาสนาก ับปร ัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
เพิ่มเข้ามาใหม่ 

GE1003 มนุษย์กับกฎหมาย  - ตัดออก 
- GE1003 กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายใน

ชีวิตประจำวัน    

เพิ่มเข้ามาใหม่ 

GE1004 สันติศึกษา  - ตัดออก 
 GE1004 สิทธิมนุษยชน คุณธรรมจริยธรรมและ

หลักธรรมาภิบาล 

เพิ่มเข้ามาใหม่ 

GE1005 การศึกษาเพื่อชีวิต  - ตัดออก 

- GE1005 พ ร ะ ป ร ิ ต ร  พ ร ะ เ ค ร ื ่ อ ง  แ ล ะ
โหราศาสตร์ไทย 

เพิ่มเข้ามาใหม่ 

GE1006 ไทยศึกษา - ตัดอออก 
- GE1006 พระพุทธศาสนากับจิตอาสาเพื่อพัฒนา เพิ่มเข้ามาใหม่ 

GE1007 มนุษย์กับหน้าที่พลเมือง  - ตัดออก 
- GE1007 ไทยศึกษากับพหุวัฒนธรรม เพิ่มเข้ามาใหม ่

- GE1008  ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย เพิ่มเข้ามาใหม ่

- GE1009 อ น า ค ต ส ั ง ค ม ไ ท ย แ ล ะ ส ั ง ค ม โ ล ก ที่
เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มเข้ามาใหม ่

- GE 1010 การเมืองการปกครองไทย เพิ่มเข้ามาใหม ่

2) รายวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์   
รายวิชาบังคับเรียน                3  หน่วยกิต รายวิชาบังคับเรียน     3  หน่วยกิต คงเดิม 
GE2001 มนุษย์กับการแสวงหาความรู้ - ตัดออก 
- GE2001 แนวคิดทางปรัชญาและวิทยาศาสตร์ เพิ่มเข้ามาใหม่ 
รายวิชาเลือกเรียน                3   หน่วยกิต - คงเดิม 
GE2002 พุทธจริยธรรมศึกษา - ตัดออก 

- GE2002 การคิดเชิงเหตุผลและการแก้ปัญหา เพิ่มเข้ามาใหม่ 
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GE2003 การวางแผนชีวิต - ตัดออก 
- GE2003 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา เพิ่มเข้ามาใหม ่

GE2004 พุทธศิลป์และโบราณคดี - ย้ายเป็นวิชาเลือก 
กลุ่มวชิาเฉพาะ
พระพุทธศาสนา 

- GE2004 ชีวิต ความสุข ความตาย  เพิ่มเข้ามาใหม่ 
GE2005 จิตวิทยากับชีวิต  ตัดออก 
 GE2005 ความเป็นผู้นำและการจัดการ เพิ่มเข้ามาใหม่ 

- GE2006 จิตวิทยากับชีวิตสมัยใหม่ เพิ่มเข้ามาใหม ่
- GE2007 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุภาพและสังคม เพิ่มเข้ามาใหม่ 

3) กลุ่มวชิาภาษา 12 หน่วยกิต 3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต คงเดิม 
รายวิชาบังคับเรียน 9 หน่วยกิต รายวิชาบังคับเรียน 9 หน่วยกิต คงเดิม 
GE3001 ภาษาไทย GE3001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  เปลี ่ยนชื่อและคำอิ

บายรายวิชา 
GE3002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน - ตัดออก 
GE3003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น GE3002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

- GE3003 ทักษะการพูดการฟังภาษาอังกฤษ เพิ่มเข้ามาใหม่ 

- GE3005 ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ เพิ่มเข้ามาใหม่ 

- GE3006 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมประกอบ
อาชีพ 

เพิ่มเขา้มาใหม่ 

รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต คงเดิม 
- GE3004 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา เพิ่มเข้ามาใหม่ 

GE3004 การแปลอังกฤษ - ตัดออก 
- GE3005 ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ เพิ่มเข้ามาใหม ่

GE3005 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา GE3006 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมประกอบ
อาชีพ 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา
และรายชื่อวิชา 

3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต คงเดิม 
GE3006 ภาษาอาเซียนเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรม GE3007 ภาษาจีนพื้นฐาน  เปลี่ยนรหัสรายวิชา

และช่ือรายวิชา 
- GE3008 ภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มประเทศอาเซียน เพิ่มเข้ามาใหม่ 
- GE3008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ เพิ่มเข้ามาใหม่ 
- GE3009 การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน เพิ่มเข้ามาใหม่ 
4) กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต 4)กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต คงเดิม 
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต คงเดิม 
GE4001 สถิติเพื่อการวิจัย GE4001 สถิติเพื่อการวิจัยและการเรียนรู้ เ ป ล ี ่ ย น ช ื ่ อ แ ล ะ

คำอธิบายรายวิชา 
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รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต คงเดิม 
GE4002 คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน  - ตัดออก 

- GE4002 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด เพิ่มเข้ามาใหม่ 

GE4003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า - ตัดออก 
 GE4003 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาทักษะการ

เรียนรู ้

เพิ่มเข้ามาใหม่ 

GE4004 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ตัดออก 
- GE 4004 ปัญญาประดิษฐ์ เพิ่มเข้ามาใหม ่

- GE4005 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการศึกษา
ค้นคว้า 

เพิ่มเข้ามาใหม ่

- GE4006 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต เพิ่มเข้ามาใหม ่

- GE4007 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำหรับงานยุค
ดิจิทัล 

เพิ่มเข้ามาใหม่ 

กลุ่มวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา 30 หน่วยกิต กลุ่มวชิาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา 18 หน่วยกิต ปรับลด 
- บังคับเรียน 24 หน่วยกิต - บังคับเรียน 12 หน่วยกิต ปรับลด 
- เลือกเรียน 6 หน่วยกิต - เลือกเรียน 6 หน่วยกิต คงเดิม 

กลุ่มรายวิชาบังคับเรียน 24 หน่วยกิต  กลุ่มรายวิชาบังคับเรียน 12  หน่วยกิต ปรับลด  
BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา BU5001 ประวัติและพัฒนาการของพระพุทธศาสนา เ ป ล ี ่ ย น ช ื ่ อ แ ล ะ

คำอธิบายรายวิชา 
BU5002 พระไตรปฎิกศึกษา 1 - ตัดออก 
BU5003 พระไตรปฎิกศึกษา 2 - ตัดออก 
BU5004 พระไตรปฎิกศึกษา 3 - ตัดออก 

- BU5002 พระไตรปฎิกศึกษา เพิ่มเข้ามาใหม่ 
BU5005 พุทธวิถีไทย  - ตัดออก 
BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา - ตัดออก 
BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา - ตัดออก 
 BU5003 ภาษาบาลีและสันสกฤตเพื ่อการค้นคว้า

พระพุทธศาสนา 
เพิ่มเข้ามาใหม่ 

BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน  BU5004 การปฏิบัติกรรมฐาน 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
และปรับคำอธิบาย
รายวิชา 

BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน - ตัดออก 
- BU5005 พระพุทธศาสนานิกายหลัก เพิ่มเข้ามาใหม่ 

กลุ่มรายวิชาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต  กลุ่มรายวิชาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต  คงเดิม 
BU5010 ศาสนศึกษา  - ตัดออก 

- BU5006 ศาสนาเพื่อการพัฒนา เพิ่มเข้ามาใหม่ 
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BU5011 ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา - ตัดออก 
- BU5007 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
เพิ่มเข้ามาใหม ่

- BU5008 พระพุทธศาสนากับศาสตร์ร่วมสมยั เพิ่มเข้ามาใหม ่
- BU5009 พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพ เพิ่มเข้ามาใหม ่
- BU5010 นวัตกรรมวัดเชิงท่องเที่ยว เพิ่มเข้ามาใหม ่

BU5012 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย BU5012 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
BU5013 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา - ตัดออก 
BU5014 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - ตัดออก 
BU5015 พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์  - ตัดออก 
BU5016 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน  - ตัดออก 
BU5017 พระพุทธศาสนาในสังคมไทยร่วมสมัย - ตัดออก 
BU5018 การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา - ตัดออก 

- BU5013 พุทธศิลป์และโบราณคดี เพิ่มเข้ามาใหม ่
รายวิชามาตรฐานความรู้  31 หน่วยกิต รายวิชาชีพครู   23 หน่วยกิต เพิ่มหน่วยกิต 

ED1001 ความรู้พื้นฐานสำหรับความเป็นครู ED1001  คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู เปล ี ่ ยนช ื ่ อและ
คำอธิบายรายวิชา 

ED1002 ปรัชญาการศึกษา ED1002 ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา เปล ี ่ ยนช ื ่ อและ
คำอธิบายรายวิชา 

ED1003  ภาษาและวัฒนธรรม - ตัดออก 
ED1004 จิตวิทยาสำหรับครู ED1003 จิตวิทยาสำหรับคร ู เปลี่ยนรหัส

รายวิชา 
- ED1004 หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้ เพิ่มเข้ามาใหม่ 

ED1008 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา 

ED1005 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา 

ED1009 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ED1006 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เปลี่ยนรหัส
รายวิชา 

ED1005 การพัฒนาหลักสูตร - ตัดออก 
 ED1007 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ

เรียนรู้ 
เพิ่มเข้ามาใหม่ 

- ED1008 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู เพิ่มเขา้มาใหม่ 
ED1006 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน - ตัดออก 
ED1007 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ - ตัดออก 
ED1010 การประกันคุณภาพการศึกษา - ตัดออก 
รายวิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 15 หน่วยกิต รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต ลดหน่วยกิต 
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- ED1009  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 เพิ่มเข้ามาใหม่ 
- ED1010 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 เพิ่มเข้ามาใหม่ 

ED1012 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน - ตัดออก 
ED1013 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ED1011การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3 เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

เปล่ียนคำอธิบายรายวิชา 
ED1014 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ED1012 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา4 เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา 

 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559 (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 (4 ปี) เหตุผล 
กลุ ่มว ิชาเฉพาะทางการศ ึกษา
ปฐมวัย   79 

หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะทางการศึกษาปฐมวัย    62 หน่วยกิต 
 

รายวิชาบังคับเรียน                       
69 

หน่วยกิต รายวิชาเอกบังคับ                          42 หน่วยกิต 
 

ED2052 พัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม ED2037 พัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม เ ป ล ี ่ ย น ร หั ส
รายวิชา 

ED2053 สมองก ับการเร ียนร ู ้สำหร ับเด็ก
ปฐมวัย 

ED2039
  

สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย เ ป ล ี ่ ย น ร หั ส
รายวิชา 

ED2054 การจ ัดก ิจกรรมแบบ
บ ู รณาการ เพ ื ่ อ กา ร
เ ร ี ยนร ู ้ ส ำหร ั บ เ ด็ ก
ปฐมวัย 

 ED2044 การจัดกิจกรรมแบบบูรณาการเพื่อการเรียนรู้
สำหรับเด็กปฐมวัย เ ป ล ี ่ ย น ร หั ส

รายวิชา 

ED2055 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ED2038 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย เ ป ล ี ่ ย น ร หั ส
รายวิชา 

ED2056 สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับ
เด็กปฐมวัย        

ED2041 สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย เ ป ล ี ่ ย น ร หั ส
รายวิชา 

ED2057 การพ ัฒนาและการใช ้หล ักส ูตร
การศกึษาปฐมวัย 

ED2042 การพัฒนาและการใช ้หล ักส ูตรการศ ึกษา
ปฐมวัย 

เ ป ล ี ่ ย น ร หั ส
รายวิชา 

ED2058 ศิลปะสร้างสรรค์และดนตรีสำหรับ
เด็กปฐมวัย 

 - ตัดออก 

เปล ี ่ ยนไปเป็น
รายว ิชา เล ือก
เรียน 

ED2059 การวิจ ัยกับการพัฒนาการศึกษา
ปฐมวัย 

ED2047 การวิจัยกับการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย เ ป ล ี ่ ย น ร หั ส
รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559 (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 (4 ปี) เหตุผล 
ED2060 ภาษาไทยสำหรับเด็ก

ปฐมวัย 
 ED2046 ภาษาไทยสำหรับเด็กปฐมวัย  เ ป ล ี ่ ย น ร หั ส

รายวิชา 

ED2061 คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
ปฐมวัย 

 ED2040 คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  เ ป ล ี ่ ย น ร หั ส
รายวิชา 

ED2062 ว ิทยาศาสตร ์สำหรับ
เด็กปฐมวัย      

 ED2043 วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  เ ป ล ี ่ ย น ร หั ส
รายวิชา 

ED2063 ส ังคมศาสตร ์สำหรับ
เด็กปฐมวัย 

  -  
ตัดออก 

ED2064 ดนตร ี  ก ิจกรรมการ
เคลื่อนไหวและจังหวะ
สำหรับเด็กปฐมวัย     

  -  เปล ี ่ ยนไปเป็น
รายว ิชา เล ือก
เสรี 

ED2065 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กปฐมวัย                

 -  เปล ี ่ ยนไปเป็น
รายว ิชา เล ือก
เสรี 

ED2066 สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับเด็ก
ปฐมวัย   

ED2036 สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย เ ป ล ี ่ ย น ร หั ส
รายวิชา 

ED2067 ภาษาอังกฤษสำหรับ
เด็กปฐมวัย 

 ED2045 ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย  เ ป ล ี ่ ย น ร หั ส
รายวิชา 

ED2068 ค ุณธรรมสำหร ับครู
ปฐมวัย      

 ED2035 คุณธรรมสำหรับครูปฐมวัย  เ ป ล ี ่ ย น ร หั ส
รายวิชา 

ED2069 การศึกษาปฐมวัยสำหรับผู้ปกครอง  -  เปล ี ่ ยนไปเป็น
รายว ิชาบ ังคับ
เลือก 

ED2070 นิทานและหุ ่นสำหรับ
เด็กปฐมวัย 

  -  
ตัดออก 

ED2071 วรรณกรรมสำหรับเด็ก
ปฐมวัย 

  -  เปล ี ่ ยนไปเป็น
รายว ิชา เล ือก
เรียน 

ED2072 โภชนาการสำหรับเด็ก
ปฐมวัย 

  - เ ป ล ี ่ ย น ร หั ส
ร า ย ว ิ ช า แ ล ะ
เปล ี ่ ยนไปเป็น
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หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559 (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 (4 ปี) เหตุผล 
รายว ิชา เล ือก
เรียน 

ED2073 การจ ัดบร ิการการศ ึกษาระดับ
ปฐมวัยแก่ชุมชน    

 -  เ ป ล ี ่ ย น ร หั ส
ร า ย ว ิ ช า แ ล ะ
เพิ่มเติมเนื้อหา 

ED2074 ส ั ม ม น า ก า ร ศ ึ ก ษ า
ปฐมวัย 

  -  เปล ี ่ ยนไปเป็น
รายว ิชา เล ือก
เรียน 

ED2075 การศึกษาปฐมวัย  
(เดิมเป็นวิชาการสอน
วิชาเอก) 

 ED2034 การศึกษาปฐมวัย  เ ป ล ี ่ ย น ร หั ส
ร า ย ว ิ ช า แ ล ะ
เ ป ล ี ่ ย น จ า ก
ว ิ ช า เ อ ก เป็ น
วิชาเอกบังคับ 

 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559 (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 (4 ปี) เหตุผล 
    รายวิชาเลือกเรียน  20 หน่วยกิต   

วิชาการสอนวิชาเอกไม่น้อยกว่า       6 หน่วยกิต  -   
ED2075 การศึกษาปฐมวัย   - ตัดออก 

เปลี่ยนไปเปน็
รายวิชาเอก
บังคับ 

ED2076 การบริหารและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย               ED2048 การบริหารและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เปลี่ยนรหัส
รายวิชา 

เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก
เพิ่มเติมไม่น้อยกว่า                              4 

 
หน่วยกิต 

-  
 

ED2077 จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย 

ED2056 จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา  

ED2078 สื่อการเรียนรู้และการเล่นเพ่ือพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

ED2057 สื่อการเรียนรู้และการเล่นเพ่ือพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา 

ED2079 พระพุทธศาสนาสำหรับเด็ก
ปฐมวัย     

  -  ตัดออก 

ED2080 สุขอนามัยสำหรับเด็กปฐมวัย       ตัดออก 
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หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559 (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 (4 ปี) เหตุผล 
ED2081 ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย     -  ตัดออก 

ED2082 เกมสำหรับเด็กปฐมวัย   -  ตัดออก 

ED2083 กิจกรรมนาฏศิลป์สำหรับเด็ก
ปฐมวัย   

  -  ตัดออก 

ED2084 คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย  ED2058 คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย  เปลี่ยนไปเปน็
รายวิชาเลือก
เรียน 

   ED2049
  

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย เปลี่ยนรหัส
รายวิชา และ
เปลี่ยนมาจาก
รายวิชาบังคบั
เรียน 

   ED2050 ศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย เปลี่ยนรหัส
รายวิชา และ
เปลี่ยนมาจาก
รายวิชาบังคบั
เรียน 

   ED2051 ดนตรีและกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ
สำหรับเด็กปฐมวัย 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา และ
เปลี่ยนมาจาก
รายวิชาบังคบั
เรียน 

   ED2052 วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย  เปลี่ยนรหัส
รายวิชา และ
เปลี่ยนมาจาก
รายวิชาบังคบั
เรียน 

   ED2053 สุขอนามัยและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย เปลี่ยนรหัส
รายวิชา และ
เปลี่ยนมาจาก
รายวิชาบังคบั
เรียน 
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หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559 (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 (4 ปี) เหตุผล 
   ED2054 การศึกษาปฐมวัยสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง 

และชุมชน 
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา และ
เปลี่ยนมาจาก
รายวิชาบังคบั
เรียน 

   ED2055 สัมมนาการศึกษาปฐมวัย เปลี่ยนรหัส
รายวิชา และ
เปลี่ยนมาจาก
รายวิชาบังคบั
เรียน 

หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ตามรายวิชาที่
เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและไม่ซ้ำกับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วโดยอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และหัวหน้าภาควิชานั้นๆ 

หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ตามรายวิชาที่
เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและไม่ซ้ำ
กับรายวิชาที ่เคยเรียนมาแล้วโดยอนุมัติจากอาจารย์ที่
ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชานั้น ๆ 

คงเดิม 
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หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ประวัติและผลงานทางวิชาการ  

อาจารย์ประจำหลักสูตร 
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หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

1. ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 

1. ช่ือ – นามสกุล  นางรัชนีบูรณ์  เนตรภักดี 
 ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
 สังกัด  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

2. คุณวุฒิ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา/ประเทศ ปีท่ีสำเร็จ 

ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2552 

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏเลย 2543 

3. งานวิชาการ 
 3.1 บทความวิชาการ 
นางรัชนีบูรณ์  เนตรภักดี เรื่อง “แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษาสู่ความ

เป็นเลิศ” วารสารแสงอีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 
เดือน ก.ค. – ธ.ค. 2560, หน้า 16 ISSN 1685-5329. 

4. ประสบการณ์การสอน 
ที ่ รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1 ED2081 ดนตรีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กปฐมวัย 3 
2 ED2083 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 3 
3 ED2072 สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 3 
4 ED2098 การศึกษาปฐมวัย 3 
 รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน  
1 GE2003 การวางแผนชีวิต 3 
2 ED1006 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 
3 ED1005 การพัฒนาหลักสูตร 3 
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หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

2. ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 

1. ช่ือ – นามสกุลนางอรัญญา วิจิตร 
 ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
 สังกัด  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

2. คุณวุฒิ 
วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา/ประเทศ ปี พ.ศ. จบ 

(ศษ.ม.) หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 2547 

(ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยครูเทพสตรี 2537 

3. งานวิชาการ 
3.1ผลงานวิจัย 

อรัญญา วิจิตร วชิรญาพิลา  สราญรมณ์  อ้วนเย็นดี  วิจิตรา  ทิพย์รมณ์  ปาริฉัตร  ไชยเดช ศุภวัฒน์ 
บุญนาดี  ยุรัตน์ดา  สุขไชย  เตือนใจ  ผางคำ (2561)“การศึกษาความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนปฐมวัย โดยใช้กลวิธี KWLH-Plus” วารสาร MBU Education Journal 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 2(กรกฎาคม – ธันวาคม 2561), 
หน้า 592–601 ISSN: 2408-199X. 

4. ประสบการณ์การสอน 
ที ่ รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1 ED2069 สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 3 
2 ED 2012 การวิจัยกับการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 3 
3 ED2057 การพัฒนาและการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 3 
 รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน  
1 ED1010 การประกันคุณภาพการศึกษา 3 
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หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

3. ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 

1. ช่ือ – นามสกุล  นางสาวสราญรมณ์  อ้วนเย็นดี 
 ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
 สังกัด  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

2. คุณวุฒิ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา/ประเทศ ปีท่ีสำเร็จ 

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ 2551 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏเลย 2543 

 

3. งานวิชาการ 
3.1 ผลงานวิจัย 

นางพวงทอง  อ่อนจำรัส วชิรญา  พิลา  สราญรมณ์  อ้วนเย็นดี  วิจิตรา  ทิพรมณ์  ปาริฉัตร  ไชยเดช ศุภวัฒน์   
บุญนาดี  ยุรัตน์ดา  สุขไชย  เตือนใจ  ผางคำ (2561)“การศึกษาความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนปฐมวัย โดยใช้กลวิธี KWLH-Plus” วารสาร MBU Education Journal 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561), 
หน้า 592 – 601 ISSN: 2408-199X. 

4. ประสบการณ์การสอน 
ที ่ รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1 ED2072 โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย 3 
2 ED2081 ดนตรีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กปฐมวัย 3 
 รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน  
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หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

4. ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 

1. ช่ือ – นามสกุล  นางสาววิจิตรา  ทิพรมย์ 
 ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
 สังกัด  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

2. คุณวุฒิ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา/ประเทศ ปีท่ีสำเร็จ 

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2560 
ศน.บ. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 2558 

3. งานวิชาการ 
3.1 ผลงานวิจัย 

นางพวงทอง  อ่อนจำรัส วชิรญา  พิลา  สราญรมณ์  อ้วนเย็นดี  วิจิตรา  ทิพรมณ์  ปาริฉัตร  ไชยเดช ศุภวัฒน์   
บุญนาดี  ยุรัตน์ดา  สุขไชย  เตือนใจ  ผางคำ (2561)“การศึกษาความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนปฐมวัย โดยใช้กลวิธี KWLH-Plus” วารสาร MBU Education Journal 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561), 
หน้า 592 – 601 ISSN: 2408-199X. 

4. ประสบการณ์การสอน 
ที ่ รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
3 ED2072 สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 3 
 รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน  
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หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

5. ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 

1. ช่ือ – นามสกุล  นางสาววชิรญา  พิลา 
 ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
 สังกัด  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

2. คุณวุฒิ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา/ประเทศ ปีท่ีสำเร็จ 

กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2551 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏเลย 2543 

3. งานวิชาการ 
3.1 ผลงานวิจัย 

นางพวงทอง  อ่อนจำรัส วชิรญา  พิลา  สราญรมณ์  อ้วนเย็นดี  วิจิตรา  ทิพรมณ์  ปาริฉัตร  ไชยเดช ศุภวัฒน์   
บุญนาดี  ยุรัตน์ดา  สุขไชย  เตือนใจ  ผางคำ (2561)“การศึกษาความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนปฐมวัย โดยใช้กลวิธี KWLH-Plus” วารสาร MBU Education Journal 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561), 
หน้า 592 – 601 ISSN: 2408-199X. 

4. ประสบการณ์การสอน 
ที ่ รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1 ED2083 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 3 
 รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน  
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หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ค ำส่ังแต่งตัง้คณะกรรมกำรพฒันำหลักสูตร 
และวิพำกษห์ลักสูตร 
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หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 
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หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 
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หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 
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หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 
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หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
ระเบียบมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย 

ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 
2559 
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หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 
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หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 
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หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 
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หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 
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หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 
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หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 
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หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 
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หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 
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หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 
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หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 
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หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 
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หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 
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หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 
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หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 
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หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

 

 

 

 

 


