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โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เริ่มจากการก่อตั้งและเปิดสอนทางด้านการศึกษาปฐมวัยในรูปของการเปิด
โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2483 ซึ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลของรัฐแห่งแรกของประเทศไทย และ
ต่อมาได้มีการขยายการพัฒนาครู มีการผลิตครูอนุบาลและดาเนินการมาจนถึงปัจจุบันอย่างมีคุณภาพ จาก
ประวัติศาสตร์อันยาวนี้สวนดุสิตจึงถือเป็นแหล่งการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับในการผลิตครูที่มีคุณภาพของสัง คม
มาโดยตลอด ทาให้ปัจจุบันมีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย กับมหาวิทยาลัยฯ เป็นจานวน
มากและมีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเพื่อเป็นการรองรับและขยายโอกาสการเข้าศึกษาต่อใน
สาขาวิชาดังกล่าวให้กับผู้สนใจในจังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออก ให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาโดยสามารถดารงอยู่ในภูมิลาเนาเดิม ถือเป็นการสร้างความเข้ มแข็งของครอบครัวและชุมชน และ
เป็นการประหยัดค่าใช้จ่า ยในการศึกษาของนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาในสาขาวิชานี้ ซึ่งศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้งนครนายกมีความพร้อมในการจัดการศึกษาด้านการศึกษาปฐมวัย ที่ปรากฎเป็นรูปธรรมในรูปแบบของ
โรงเรียนสาธิตเพื่อใช้ในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการ อีกทั้งมีบุคลากรที่มีความสามารถและศักยภาพทางด้าน
การศึก ษาปฐมวัยโดยตรงในระดับปริญ ญาโทและปริญ ญาเอก พร้อมทั้ง ได้รับ การสนับสนุนและควบคุม
คุณภาพทางวิชาการให้เกิดมาตรฐานเดียวกัน ระหว่างศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก และในมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต
มหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต ศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกที่ ตั้ ง นครนายก เปิ ด การเรี ย นการสอนครั้ ง แรก
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2541-ปัจจุบัน ตามนโยบายการพัฒนาองค์ความรู้ ทางการศึกษาของรัฐบาลที่
ต้องการให้ผู้ที่อยู่ในภูมิภาคมีโอกาสได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้หน่วยงานท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาโดยมีพันธกิจหลักในการจัดการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่นเพื่อให้สามารถเรียนรู้
ได้ตลอดชีวิต ส่งเสริมด้านการวิจัย การบริการวิชาการและการจัดการศึกษาสาหรับครูในศตวรรษที่ 21 โดย
เน้นกระบวนการการสอนแบบ Active Learning และการลงมือทาด้วยการเรียนรู้จากการทางาน (Workbased Learning) รวมถึ ง การใช้ ร ะบบเสริ ม ศั ก ยภาพให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาโดยใช้ เ ทคโนโลยี ช่ ว ยขั บ เคลื่ อ น
(Technological Scaffolding) และการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดกิจกรรม
ดัง นั้น การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ หลัก สูตรศึก ษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึก ษาปฐมวัย
(หลักสูตรห้าปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยดาเนินงานตามนโยบายของมหาวิท ยาลัย ซึ่ง ถือเป็น
ส าคัญ ว่าการศึกษาปฐมวัยเป็นหนึ่งในอั ตลักษณ์เด่นของมหาวิทยาลัย สวนดุสิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนา
บัณฑิ ตให้เ ป็นคนดี มี บุคลิก ภาพดี มี ความรู้ สามารถถ่ายทอดความรู้ และชานาญด้านเทคโนโลยี โดยมี
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศเป็นแหล่ง ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่สาคัญ และมีโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่จังหวัด
นครนายก จัง หวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว เป็นแหล่งฝึก ประสบการณ์เน้นให้นักศึกษาเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จ ริง เพื่ อ เป็นการผลิตบัณฑิ ตให้เ ป็นครูวิชาชีพออกสู่ชุม ชนอย่างมี คุณภาพ สามารถสร้าง
ประโยชน์ต่อสังคมและวงการการศึกษา และเป็นผู้ที่ดารงตนอยู่ในสังคมไทยตามบริบทได้อย่างมีความสุข

2

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.

รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

2.

:

25501651103801

:
:

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
Bachelor of Education Program in Early Childhood
Education

ชื่อปริญญาและสาขา
2.1 ชื่อปริญญา
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
ชื่อย่อ : ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Bachelor of Education (Early Childhood Education)
ชื่อย่อ : B.Ed. (Early Childhood Education)
2.2 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้ความเห็นชอบ
ในการประชุม ครั้งที่ 3(9)/2560 เมื่อวันที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560
2.3 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้ว
เมื่อ วันที่....................เดือน...................................พ.ศ............................

3.

วิชาเอก
ไม่มี

4.

จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
171 หน่วยกิต

5.

รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ
หลัก สูตรระดับปริญญาตรี หลัก สูตร 5 ปี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2554
5.2 ประเภทหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
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5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถเข้าใจและสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5.6 การให้ปริญญาแก่ผสู้ าเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6.

สถานภาพของหลักสูตร และการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร (หลักสูตรที่จดั
การเรียนการสอน ณ ศูนย์การศึกษานอกทีต่ ั้ง)
6.1 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้ความเห็นชอบ
ในการประชุม ครั้งที่ 8(14)/2560 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560
6.2 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้ว
เมื่อวันที่............เดือน.......................พ.ศ...............

7.

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในปี พ.ศ. 2563

8.

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน
8.2 นักวิชาการทางการศึกษา/ศึกษานิเทศก์
8.3 ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
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9.

ชื่อ-นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
9.1 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย

ชื่อ – นามสกุล
วุฒิการศึกษา/
เลขประจาตัวประชาชน
สถาบัน
1. นางสาวพรชุลี ลังกา
Ph.D. (Early Childhood
3-7007-0045x-xx-x
Education), Liverpool John
Moores University,
United Kingdom
ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1
(การศึกษาปฐมวัย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. นางจุฬินฑิพา นพคุณ กศ.ด. (การศึกษาปฐมวัย)
3-1104-0085x-xx-x
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศศ.ม. (ปฐมวัยศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
3. นางสาวปนรรฐพร
ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
คาหาญสุนทร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-1101- 0199x-xx-x
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คบ. (การศึกษาปฐมวัย)
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
4. นางเอื้ออารี จันทร
ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
3-3201-0002x-xx-x
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บธ.ม. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา, มัธยม-วิทย์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
ค.ศ. 2015

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2558

อาจารย์

พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2557

อาจารย์

พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2539

อาจารย์
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ชื่อ – นามสกุล
วุฒิการศึกษา/
เลขประจาตัวประชาชน
สถาบัน
5.นางสาวสุดา เชิดเกียรติ ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)
กุล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3-1005-0033x-xx-x
ศศ.ม. (ศิลปะการแสดง)
หลักสูตรนานาชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ. (นาฏยศิลป์ตะวันตก)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
พ.ศ. 2555

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2542

9.2 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
ชื่อ – นามสกุล
วุฒิการศึกษา/
เลขประจาตัวประชาชน
สถาบัน
1. นางสาวรวี ศิริปริชยา M.Sc. (Early Childhood
กร
Education) University of
1-1007-9900x-xx-x
Houston Clear Lake, The
United States of America
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
เกียรตินิยมอันดับ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. นางสาวมุทิตา
ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
ทาคาแสน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3-5407-0016 x-xx-x
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
3. นางสาวนิศารัตน์
อิสระมโนรส
1-1020-0008 x-xx-x

ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
4. นายชัยยศ ชาวระนอง ปร.ด. (การวิจัย วัดผล และสถิติ
3-7207-0029 x-xx-x
การศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา
กศ.ม. (การพัฒนาหลักสูตรและ
การสอน)
มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่สาเร็จ ตาแหน่งทาง ผลงานทาง
การศึกษา
วิชาการ
วิชาการ
ค.ศ. 2013
อาจารย์ ภาคผนวก ง

พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2553

อาจารย์

ภาคผนวก ง

อาจารย์

ภาคผนวก ง

พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2543

ผู้ช่วย
ภาคผนวก ง
ศาสตราจารย์
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ชื่อ – นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

5. นางชัชรี สุนทราภัย
3-1802-0003 x-xx-x

10.

วุฒิการศึกษา/
สถาบัน
กศ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยบูรพา
ศษ.บ. (การวัดและประเมินผล
การศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
สถาบันราชภัฏพระนคร

ปีที่สาเร็จ ตาแหน่งทาง ผลงานทาง
การศึกษา
วิชาการ
วิชาการ
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2557

อาจารย์

ภาคผนวก ง

พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2542

สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จังหวัดนครนายก

11.

สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
อยู่ในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลางสถานการณ์โลก
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและเป็นรูปแบบของวิวัฒนาการที่จะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการดาเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอย่างมาก ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจากัดต่อการพัฒนาที่รุนแรงขึ้นและเป็นประเด็นท้าทายอย่างมาก
ที่จะต้องเร่งพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุก
ด้านภายใต้ส ถานการณ์ที่ขีดความสามารถด้านการแข่ ง ขันของประเทศซึ่งมีข้อจากั ดหลายด้าน ในขณะที่
แนวโน้มโลกที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่อย่างรวดเร็ว ประเทศต่างๆ กาลังเร่งพัฒนานวัตกรรมและนามาใช้ใน
การเพิ่มมูลค่าผลผลิตเพื่อเป็นอาวุธสาคัญในการต่อสู้ในสนามแข่งขันของโลก รวมทั้งการใช้ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งสาหรับประเทศไทยที่จะต้องเร่งพัฒนานวัตกรรมและนามาใช้
ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกๆ ด้าน โดยจาเป็นต้องผลักดันและขับเคลื่อนการปฏิรูปในเรื่องคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการสร้าง
โอกาสการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมในระดับชุมชนรวมถึงการพัฒนาด้านสังคมเพื่อปรับโครงสร้างประเทศ
ไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้ นวัตกรรมและการพัฒนาโดยรวมซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
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การพัฒนาดังกล่าวจะสัมฤทธิ์ผลได้นั้นต้องปรับการบริหารจัดการให้มีธรรมาภิบาลในทุกระดับ ต้อง
ปรับ ให้สังคมไทยเป็นสัง คมคุณภาพ เป็นธรรม มี ธรรมาภิบาล ดัง นั้น ภาคส่วนต่างๆ ในสัง คมต้องมีความ
ตระหนักร่วมกันว่าการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ลุล่วงสัมฤทธิ์ผลได้จริงจังภายใต้สภาพแวดล้อมที่ท้าท ายใน
ทุ ก ด้าน นอกจากนี้ ทุ ก หน่วยงานที่ เ กี่ ยวข้องจ าเป็นต้องเรียนรู้ก ารเปลี่ยนแปลง ( Change) และปรับ ตัว
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ ที่ประกอบด้วยแนวคิดสาคัญ 2 ประการ ประการที่ 1 คือ การสร้างความ
เข้มแข็งจากภายใน (Strength from within) ซึ่งมีกลไกขับเคลื่อนหลัก คือ การยกระดับนวัตกรรมทุกภาค
ส่วนของประเทศ การสร้างสังคมที่มีจิตวิญญาณของความเป็นผูป้ ระกอบการ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และเครือข่าย (Community Driven position) ประการที่ 2 คือ การเชื่อมโยงภายนอก (Connect to the
World) ซึ่ง มี ก ารเชื่อ มโยง 3 ระดับ คือ เศรษฐกิ จ ภายในประเทศ เศรษฐกิ จ ภูมิ ภาคระดับ อาเซียนและ
เศรษฐกิจโลก
ดังนั้น การพัฒนานักศึกษาจึงมุ่งเน้นให้มีคุณลักษณะสาคัญของความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 และครู
ไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 คือ มีจิตวิญญาณความเป็นครู หรือมุ่งมั่นที่จะทาให้ศิษย์เป็นคนดี มีบุคลิกภาพดี
มีความรู้ รู้เรื่องในสิ่งที่สอน มีเทคนิคการสอนดี มีทักษะการพูด ถ่ายทอดเข้าใจง่ายและมีความรู้ความชานาญ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ หากครูได้พัฒ นา
ตนเองหรือได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะส่งผลถึงคุณภาพการศึกษา
จากสถานการณ์ดังกล่าว การวางแผนหลัก สูตรควรมีความสอดคล้องและเป็นไปตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมโดยการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยให้ได้มาตรฐานสากล พัฒนาคนและ
สังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
โดยเฉพาะการพั ฒ นาเด็ก ปฐมวัยอย่างเป็นองค์ร วมทั้ ง ด้านสติปัญ ญา อารมณ์ คุณธรรมและจริยธรรม
มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง โดยเตรียมความพร้อมของพ่อแม่ และผู้ดูแลเด็ก รวมถึงการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีมาตรฐาน

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สะท้อนถึงเป้าหมายการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป้าหมายในระยะยาวภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องบรรลุ
ภายในระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) คือ เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนบน
ฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้าน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็น
พลเมืองที่มีวินัย “ตื่นรู้และเรียนรู้ ” ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ มีค วาม
เจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็นพลเมืองไทย พลเมือง
อาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทที่สาคัญในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานของ
การใช้นวัตกรรมดิจิทัล สามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น มีความเป็นสังคมประกอบการ มีฐานการ
ผลิตและบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการในตลาดโลก เป็นฐานการผลิตและบริการที่
สาคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงิน ระบบโลจิสติกส์ บริการด้านสุขภาพและท่องเที่ยวคุณภาพ
เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการ อัจฉริยะที่เป็นอุตสาหกรรม
แห่งอนาคตที่ใช้นวัตกรรม ทุนมนุษย์ทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาต่อยอดฐานการผลิตและบริการที่มี
ศักยภาพในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ ๆ เพื่อนาประเทศไทยไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจ
สังคม และประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะได้ในระยะยาว
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ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควรต้องเริ่มตั้งแต่เด็กปฐมวัย โดยการพัฒนาให้เด็กมีสุขภาพกายและใจ
ที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ หล่อ
หลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม คนไทยในทุกช่วงวัยเป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม มี ร ะเบียบวินัย มี จิตส านึก ที่ดีต่อสัง คมส่วนรวม และพัฒนาทั กษะความรู้ความสามารถของคน
มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยเพื่อวางรากฐานให้เป็นคนมีคุณภาพในอนาคต การพัฒนา
ทักษะสอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของ
คนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม รวมทั้งการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในทุกระดับและ
ยกระดับการเรียนรู้ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ปรับ ระบบการจัดการเรียนการสอน และการพัฒ นาคุณภาพครูทั้ ง ระบบ รวมทั้ ง การยกระดับ คุ ณ ภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และพัฒนาระบบทวิภาคี หรือสหกิจศึกษา
ให้เอื้อต่อการเตรียมคนที่มีทักษะให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน นอกจากนี้ต้องให้ความสาคัญกับการสร้ างปัจจัย
แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และรวมถึงการพัฒนา
คุณภาพครูยุคใหม่ให้เป็นผู้เอื้ออานวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า มีระบบกระบวนการผลิต
และพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
สามารถดึงดูดคนเก่งและคนดี มีใจรักมาเป็นครู มีปริมาณเพียงพอ และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ให้ความสาคัญกับคุณภาพของคนในเรื่ององค์ความรู้และความ
เพียรสุจริต จึง ควรได้รับการส่ง เสริมให้มีการปรับใช้เพื่อให้สัง คมโดยรวมรู้จักความพอดี ใช้เ หตุผล และมี
ภูมิคุ้มกันท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้ง ต่อ
ประเทศโดยรวม พื้นที่ ท้องถิ่นชุ มชนและปัจเจกบุคคล ปัจจัยเรื่องคนจึงเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดสาหรับการ
พัฒนาในระยะต่อไป โดยต้องฝากความหวังที่จะปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงปรารถนาให้เกิดกับคนรุ่นใหม่ของ
สังคมไทย ดังนั้น สถาบันการศึกษารวมทั้งมหาวิทยาลัยจะต้องมีบทบาทสาคัญในการผลิตองค์ความรู้และคนที่
มีคุณภาพตรงกับความต้องการของสังคมทั้งในแง่องค์ความรู้ ทักษะ และวิธีคิดรวมทั้งจริยธรรม จิตสานึก ให้
ความสาคัญต่อการให้บริการแก่สังคมและองค์กรในสังคมโดยพิจารณาจากโจทย์ทางยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
การพัฒนาในระดับประเทศ รวมทั้งการตอบโจทย์ในระดับพื้นที่/ท้องถิ่น/ชุมชนผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและท้องถิ่น/ชุมชน

12.

ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย

12.1 การพัฒนาหลักสูตร
เห็นได้ว่าจากสถานการณ์ในปัจจุบัน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม ตามที่ได้
กล่าวมานั้น การศึกษานับเป็นเครื่องมือสาคัญยิ่งในการพัฒนาพลเมืองของชาติ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถที่
จะก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการการศึกษาของชาติเพื่อ
พัฒนาพลเมืองให้เป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรมให้คงอยู่และก้าวต่อไป
ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นควรเป็นการจัดการการศึกษาให้ครอบคลุมต่อเนื่องไปในแต่ละช่วงวัยและ
ลาดับขั้นพัฒนาการมนุษย์โดยสอดคล้องกับนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายของการจัดการการศึกษาของชาติ
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เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะการเรียนรู้ของเด็กในช่วงวัยนี้ถือเป็นรากฐานสาคัญ
ของการพัฒนาบุคลิกภาพเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไปในอนาคต การจัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยเป็นรากฐาน
สาคัญต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการผลิตครูและบุคลากรด้านการศึกษาปฐมวัย จึงเป็นภารกิจ สาคัญที่
หน่วยงานทางการศึกษาต้องรับผิดชอบพัฒนาครู ระดับนี้เป็นครูมืออาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ที่ได้กาหนดนโยบายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกคนอย่างมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ มีครอบครัวเป็น
แกนหลักและผู้มีหน้าที่ดูแลเด็ก และทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดบริก ารและสิ่งแวดล้อ มที่ ดี
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นและการพัฒนาเด็กตามวัย รวมถึงนโยบายที่สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ
หรือหน่วยงานอื่นๆ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในด้านการจัดการศึก ษาปฐมวัย ซึ่งการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และการจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพ จาเป็นที่สถาบันการศึกษาระดับ
ศึก ษาอุดมศึก ษาต้อ งผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยที่มี คุณภาพเพื่อสนองตอบความต้องการ
ดังกล่าว
ตามที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีพันธกิจสาคัญ คือ การเป็นสถาบันการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ
ขั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง สร้างบัณฑิต วิจัย บริการทางวิชาการแก่
สังคมและท้องถิ่น ริเริ่ม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาองค์ความรู้ในด้านที่มีความเชี่ยวชาญและทานุบารุง
ศิล ปะและวัฒ นธรรม ซึ่ง เป้าประสงค์ ส าคัญ คือ ด้านการผลิตบัณฑิ ตที่ มี คุณภาพและยกระดับ คุ ณ ภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะ สร้างอัตลักษณ์ ที่โดดเด่นบนพื้นฐานความเป็นเลิศ มีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ
บนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม ด้วยประเด็นยุทธศาสตร์สาคัญ ได้แก่ การพัฒนาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบน
พื้นฐานความเป็นเลิศ และการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตที่ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน บนฐานการพัฒนาหลักสูตรจากความเชี่ยวชาญและรากฐานประสบการณ์ที่สั่งสม
จากอดีตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตั้งแต่การก่อตั้งเป็นโรงเรียนการเรือน
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มี 4 ด้าน คือ ด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการ
บริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ ซึ่งหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต เป็น 1 ใน 4 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากตระหนัก
ถึงความสาคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยกับการพัฒนาประเทศ ตั้งแต่การจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ ซึ่ง
เป็นต้นแบบโรงเรียนอนุบาลของรัฐแห่งแรกในประเทศไทยต่อมาได้พัฒนาเป็นโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ทั้งนี้
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยได้ดาเนินการผลิตบัณฑิตด้านการศึกษาปฐมวัยอย่าง
ต่อเนื่องและเชื่อมโยงการเรียนรู้จากการ-ทางาน (Work-Based Learning) การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็ น ฐาน (School Based Education) โดยมี โ รงเรี ย นสาธิ ต ละอออุ ทิ ศ ซึ่ ง ถึ ง พร้ อ มด้ ว ยบุ ค ลากรที่ มี
ประสบการณ์และเชี่ ยวชาญด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นฐานฝึกประสบการณ์สาคัญระหว่างการเรียน
โดยหลัก สูตรการศึก ษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึก ษาปฐมวัย มุ่ ง ผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู ให้เ ป็นผู้มี คุณธรรม
จริยธรรม ความรู้ ความคิด จิตสานึก ความสามารถ และดารงรักษาจรรยาบรรณ เพื่อทาหน้าสร้างสรรค์ องค์
ความรู้ ที่ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับทุกสภาวะและสถานการณ์ สามารถจัดการเรียนรู้ ให้กับเด็กปฐมวัย
อย่างเต็ม ตามศักยภาพผู้เรียน บนพื้ นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถประยุกต์องค์ความรู้ด้าน
การศึกษาปฐมวัยสู่วิชาชีพครูปฐมวัยได้เป็นอย่างดี ดังนั้นสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จึงมีบทบาทหลักในการ
พัฒนาคนให้มีคุณภาพในวิชาชีพครูจึงพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยขึ้นเพื่อ
สร้างบัณฑิตให้เป็นครูมืออาชีพทางการศึกษาปฐมวัย ที่ทักษะความเป็นครูปฐมวัยมีความรู้พร้อมด้วยคุณธรรม
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มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสามารถในการใช้ศิลปะ ดนตรี ลีลาการเคลื่อนไหว การใช้เทคโนโลยี
มีกลยุทธ์สาคัญที่สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างสมดุล นอกจากนี้ยังเน้น
ความส าคัญ ต่อ การฝึก ปฏิบัติ สร้างประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนรู้ควบคู่ไปกั บ การเรียนการสอน
มุ่งแสวงหาสืบค้นวิทยาการผสมผสานนวัตกรรมเทคโนโลยี ความรู้ และประสบการณ์มาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้จนมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่หลากหลาย
ปัจจุบัน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตได้ผลิตบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ดาเนินการพัฒนา
บัณฑิตโดยใช้หลักสูตรในปี พ.ศ.2554 จาเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
ไป ทั้ ง ในบริบ ทในประเทศ จากการประกาศจุดเน้นการสร้างเศรษฐกิ จใหม่ “เศรษฐกิจ ที่ขับ เคลื่อนด้วย
นวัตกรรม (Value-Based Economy)” สู่โมเดลประเทศไทย 4.0 ซึ่งกลุ่มผู้เรียนมีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุค
สังคมดิจิทัลอย่างเต็มระบบที่เรียกว่า “Digital Citizen”
ดัง นั้น เพื่ อ ให้ก ารจัดการศึกษาด้านการศึกษาปฐมวัยสอดคล้องกับ บริบ ทในปัจจุบันประกอบกับ
หลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบันกาลังจะสิน้ สุดการใช้งาน จึงจาเป็นต้องดาเนินการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
พันธกิจของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คือ การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการ
ของสังคม โดยมีจุดเด่นด้านบุคลิกภาพเฉพาะตามวัฒนธรรมสวนดุสิต สร้างพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและการพัฒนาความเข้มแข็งชุมชน สังคม และประเทศในลักษณะการ
ให้บริการวิชาการ ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน เผยแพร่
และส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างและพัฒ นาความเข้มแข็งวิชาชีพครูโดยยึดหลักการบริหารจัดการ
ที่คานึงถึงการปรับตัวเพื่อการเตรียมรับตามแนวโน้มและบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและ
สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคอาเซียน ซึ่งพันธกิจดังกล่าวตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ
จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยเพื่อสร้างครู และบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยต้องมี
คุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึ กษา อันประกอบด้วย มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตนและเกณฑ์การรับรองปริญญาของคุรุสภาจนได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) โดยมุ่งพัฒนาบัณฑิตครูให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ มีคุณธรรม มี
ความกล้าหาญทางจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม มีค วามอดทน ใจกว้างและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการทางาน
ร่วมกันกับผู้เรียนและผู้ร่วมงานทุกกลุ่ม มีความรอบรู้และมีความสามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ใน
ทฤษฎี และระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา และ
ข้อโต้แย้งโดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการแสวงหาทางเลือกใหม่ทเี่ หมาะสมและปฏิบัติได้ มีความสามารถ
ในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการ วิชาชีพและสังคมอย่างมีเหตุผลที่
สมเหตุสมผล โดยการบูรณาการศาสตร์แบบสหวิทยาการและพหุวิทยาการเพื่อเสริมสร้า งการพัฒนาที่ยั่งยืน มี
ความสามารถในการติดตามพัฒนาการของศาสตร์ทั้งหลาย และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสมรรถนะของตน
อยู่เสมอ อันจะส่งผลต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน
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ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคมและสติปัญญา และวัฒนธรรม ตลอดจนสามารถเป็นผู้ปฏิบัติงานหรือเป็นผู้นาทางวิชาการให้กับ
หน่วยงานทางการศึกษา สามารถพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ และการบริก ารทางวิชาการให้แก่ ชุม ชน บุคลากรด้านการศึก ษาปฐมวัยหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยพันธกิจที่สาคัญของมหาวิทยาลัยของดังกล่าว สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จึงจัดให้มีการพัฒนา
หลัก สูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาการศึก ษาปฐมวัยขึ้นเพื่อพัฒ นาครูปฐมวัยและบุคลากรทาง
การศึกษาให้สามารถจัดศึกษาปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยจัดหลักสูตร
ที่มีการบูรณาการเทคโนโลยีกับการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบของ Technological Pedagogical and
Content Knowledge (TPACK) โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ร่วมกับการเน้นทักษะปฏิบัติใน
สถานศึก ษาบนฐานการเรียนรู้จ ากการท างาน (Work-based Learning) และ การบริห ารจัดการโดยใช้
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศเป็นฐาน (School Based Education)

13.

ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
มีการบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคณาจารย์จาก
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเป็นหลัก มีอาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์หรือผู้แทนจาก
หน่วยงานและคณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการจัดเรียนการสอน จัดหาสื่อ การจัดห้องเรียน เวลาเรียน
การวัดและประเมินผล โดยได้มีการประสานความร่วมมือกับทางคณะครุศาสตร์และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
รวมถึงโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนที่จัดการศึกษาปฐมวัย โดยให้เป็นไปตามแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
และสอดคล้องกับนโยบายและข้อบังคับของทางมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
สร้ า งครู ป ฐมวั ย มื อ อาชี พ ที่ มี ค วามรู้ ดี บุ ค ลิ ก ภาพเด่ น เน้ น ภาษา เรี ย นรู้ ผ่ า นเทคโนโลยี
จากความเชี่ยวชาญที่มีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.2 ความสาคัญ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นการลงทุ นที่คุ้มค่ามากที่สุดสาหรับการพัฒ นาประเทศ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการวางรากฐานในการให้การดูแลและให้การศึกษา เด็กปฐมวัย
อีกทั้งเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเด็ก ทาให้เด็กมีพัฒนาการที่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคมและสติปัญญา มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ประเทศไทย
ได้ประกาศจุดเน้นการสร้างเศรษฐกิจใหม่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy)”
สู่โมเดลประเทศไทย 4.0 ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคสังคม
ดิจิทัลอย่างเต็มระบบ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อพัฒนาบัณฑิตทีม่ ีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
1. มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู เ ป็ น หลั ก ในการปฏิ บั ติ ต น และ
มีความรับผิดชอบต่อวิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
2. มีความรอบรู้ เข้าใจในพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้และ งานด้าน
การศึกษาปฐมวัย สามารถประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีที่มีกับการปฏิบัติงานจริงในบริบทของสถานศึกษาและ
ชุมชนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน
3. มี ทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 โดยเน้ น ทั ก ษะการเรียนรู้และนวั ต กรรม ทั ก ษะการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสารทางการศึก ษา ทั กษะการสื่อสารและทางานร่วมกั บเด็ก ครอบครัว ผู้เ กี่ ยวข้องกับ
การศึกษาปฐมวัย ทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา แสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและ
ปฏิบัติได้
4. มี ค วามสามารถในการติ ด ตามพั ฒ นาการของศาสตร์ทั้ ง หลาย และบู ร ณาการศาสตร์แบบ
สหวิ ท ยาการและพหุ วิ ท ยาการเพื่ อ เสริ ม สร้ า งการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น รวมถึ ง การแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้
ในกลุ่มวิชาชีพในลักษณะชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
5. มี บุ ค ลิ ก ภาพและสมรรถนะส าหรั บ ครู ป ฐมวั ย มื อ อาชี พ อดทน ใจกว้ า ง มี ค วามมุ่ ง มั่ น
ในการพั ฒ นาสมรรถนะของตนอยู่ เ สมอ พร้ อ มทั้ ง มี ค วามสามารถด้ า นภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ
เพื่อการสื่อสาร
6. มี ความสามารถด้านการพั ฒ นางานประจาจากการวิจัย โดยใช้ร ะเบียบวิธีก ารศึก ษาวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาพัฒนางานในชั้นเรียนและสร้างองค์ความรู้ใหม่ในงานการศึกษาปฐมวัย
7. มี ความสามารถเป็นผู้นาทางวิชาการให้กับหน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานประกอบการที่
เกี่ยวข้องได้
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดว่าจะดาเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. แผนการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง 1. ส่ ง เสริ มอาจารย์ผู้ ส อนให้เ ข้ารับ 1. จานวนอาจารย์ ผู้ ส อนที่ ท าวิ จัย เพื่ อ
บุ คลากรด้ านการเรี ยนการสอน
การอบรมหรื อ ศึ ก ษาดู ง านที่
พั ฒนาการจั ดการเรียนรู้ ร้ อยละ 80
และวิ จั ย ให้ มี คุ ณ ภาพ รวมทั้ ง
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาด้ า น
ของจานวนอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด
สามารถนาเทคโนโลยี เข้ ามาใช้
การจั ด การเรี ย นการสอนและ
พัฒนาการเรียนการสอน
การวิ จั ย ทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ
2. จั ด ระบบการประเมิ นผลความ 2. รายงานผลความพึงพอใจของนักศึกษา
พึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ
ที่มีต่อคุณภาพ การเรียนการสอนและ
คุ ณภาพการเรี ยนการสอน และ
สิ่ งสนั บสนุ นการเรียนรู้ โดยมี คะแนน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.51 ทุกรายวิชา
3. ส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ ผู้ ส อนน า 3. จานวนรายวิ ชาที่นาเทคโนโลยีเข้ ามา
เทคโนโลยี มาบู ร ณาการกั บ การ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอน
ไม่ น้ อยกว่ าร้ อยละ 80 ของจ านวน
รายวิชาทั้งหมด
4. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนเผยแพร่ 4. อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ต รแต่ ล ะท่ าน
ผลงานทางวิชาการ
มี ผลงานทางวิ ชาที่ ได้ รั บการเผยแพร่
ตามเกณฑ์ สกอ. อย่างน้อย 1 เรื่องต่อ
ปี
2. แผนการพั ฒนาคุ ณลั กษณะทาง 1. ส่ ง เสริ มนั กศึ กษาให้ มีภ าวะผู้ นา 1. จานวนรายวิ ช าที่ มีกิจกรรมส่ ง เสริม
วิชาชีพครูให้แก่นักศึกษา
และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
นั ก ศึ ก ษาให้ มี ค วามเป็ น ผู้ น าและ
มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ไม่ น้ อ ยกว่ า
ร้ อ ยละ 80 ของจ านวนราย วิ ช า
ทั้งหมด
2. ส่ ง เสริ มให้ นักศึ ก ษามี คุ ณ ธรรม 2. จานวนรายวิชาที่มีกิจกรรมส่งเสริมให้
จริ ย ธรรมและจรรย าบ ร ร ณ
นั กศึ กษามี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและ
วิชาชีพ
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ไม่ น้ อ ยกว่ า
ร้ อ ยละ 80 ของจ านวนราย วิ ช า
ทั้งหมด
3. ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ าร่ วม 3. มี ร ายวิ ช าที่ พั ฒ นาคุ ณ ธรร มแ ละ
กิ จ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ
จริยธรรมในวิชาชีพและทักษะ ความ
ความเป็นครู
เป็นครูให้กับนักศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจานวนรายวิชาทั้งหมด
4. มี ก ารประเมิ น และติ ด ตามผล 4. รายงานผลการประเมิ นคุ ณลั ก ษณะ
การ พั ฒ นาคุ ณลั กษ ณ ะ ท า ง
ทางวิชาชีพครูทุกปี
วิชาชีพครู
5. จั ด โครงการส่ ง เสริ ม ค วาม มี 5. รายงานโครงการจิตอาสาเพื่อพั ฒ นา
จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน
ชุมชน 1 เรื่องต่อปีการศึกษา
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึก ษาเป็นระบบทวิภาค ให้เ ป็นไปตามข้อบัง คับ มหาวิท ยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน สาหรับนักศึกษาที่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไป
ตามโครงสร้างของหลักสูตร ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน-เวลาราชการปกติ เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา
ภาคการศึกษาที่หนึ่ง
ระหว่างเดือนสิงหาคม-เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่สอง
ระหว่างเดือนมกราคม-เดือนพฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ระหว่างเดือนมิถุนายน-เดือนสิงหาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ เที ย บเท่ า จากสถาบั น การศึ ก ษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2) ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions) หรือผ่าน
การคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3) ผ่านการทดสอบวัดแววความเป็นครู
4) ในกรณีที่เป็นนักศึกษาต่างประเทศจะต้องสามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทย
เป็นอย่างดี และจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 1) ถึง 3)
5) มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู รักเด็ก มีความใฝ่รู้
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
1) นักศึกษาต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้และการบริหารจัดการตนเอง ให้สอดคล้องกับ
การเรียนในระดับอุดมศึกษา
2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่แตกต่างกัน
3) นักศึกษามีพื้นฐานความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารที่แตกต่างกัน
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
1) พัฒนาความสามารถในการปรับตัวเพื่ออยูร่ ่วมกันของนักศึกษาดังนี้
- จั ด ปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม่ เน้ น กิ จ กรรมแนะน าวิ ธี ก ารเรี ย นและการด ารงชี วิ ต ใน
มหาวิทยาลัย กิจกรรมเสริมทักษะชีวิตในการเรียนระดับอุดมศึกษา ได้แก่ การบริหารจัดการเวลา การสื่อสาร
และทางานเป็นทีม เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับอุดมศึกษา
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- แต่ง ตั้ง อาจารย์ที่ ป รึก ษาเพื่อให้คาแนะนาทางด้านประสบการณ์ และด้านวิชาการแก่
นักศึกษา
- จัดตั้งชมรมตามบริบทวัฒนธรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมความเป็นอยู่
การยอมรับ การทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
- จัดบริก ารหอพักและกิจกรรมสาหรับนักศึกษาหอพักเพื่อส่งเสริมการดูแลช่วยเหลือกัน
การสร้างความสัมพันธ์อันดี ความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
- ปรับ พื ้น ฐานความรู้ข องนัก ศึก ษา ให้ส อดคล้องกับ การเรียนในระดับ อุด มศึก ษาและ
ธรรมชาติของรายวิชา ได้แก่ พื้นฐานภาษาอังกฤษ พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
สืบค้นและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น
- จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นครูปฐมวัย จัดกิจกรรมเปิดโลกการศึกษาปฐมวัย รู้จักเด็ก รู้จัก
ครู รู้จักสถานศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย โดยการศึกษาสังเกต ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทศิ และโรงเรียนเครือข่าย
2) จั ด กิ จ กรรมเสริ ม ทั ก ษะการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มส าหรับ
การเรียนรู้ของนักศึกษา
- การจัดกิ จ กรรมเตรียมความพร้อมเกี่ ยวกั บพื้นฐานการใช้เ ทคโนโลยีและสารสนเทศที่
เกี่ ยวข้องกั บการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เช่น การลงทะเบียนเรียน การตรวจสอบผลการเรียนผ่านระบบ
ออนไลน์ เป็นต้น
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูล การใช้ฐานข้อมูลและแหล่ง เรียนรู้
ออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
- การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ในระบบของมหาวิทยาลัย
(WBSC-LMS)
2.5 แผนการรับนักศึกษา และผู้สาเร็จการศึกษา ในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
รวม
จานวนนักศึกษาที่คาด
ว่าจะสาเร็จการศึกษา

2560
30
30
-

จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2561
2562
2563
2564
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
60
90
120
150
-

-

-

30

2565
30
30
30
30
30
150
30
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2.6 งบประมาณตามแผน (งบของศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง)
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
รายละเอียด
รายรับ
2560
2561
2562
2563
967,500
1,935,000
2,902,500
3,870,000
ค่าบารุงการศึกษา
210,000
210,000
210,000
210,000
ค่าลงทะเบียน
24,000
48,000
72,000
96,000
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
1,201,500
2,193,000
3,184,500
4,176,000
รวมรายรับ
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
41B 4 1B

หมวด เงิน
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน (ไม่
รวม 3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม (ข)
รวม (ก)+(ข)
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2564

2565

4,837,500
210,000
120,000
5,167,500

4,837,500
210,000
120,000
5,167,500

2564

2565

2560

2561

ปีงบประมาณ
2562
2563

1,569,000

2,161,500

2,930,100

3,672,500

4,156,200

5,477,500

248,000

262,900

278,700

295,500

313,200

332,000

-

-

-

-

193,500

387,000

580,500

774,000

967,500

967,500

2,010,500

2,811,400

3,789,300

4,742,000

5,436,900

6,777,000

750,000

525,000

367,500

257,250

180,250

126,175

750,000

525,000

367,500

257,250

180,250

126,175

2,760,500

3,336,400

4,156,800

4,999,250

5,617,150

6,903,175

30

60

90

120

150

150

92,017

55,607

46,187

41,660

37,448

46,021

-

-

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
(ภาคผนวก ก)
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร ให้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 171 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู
2.1.1 กลุ่มวิชาการศึกษา
2.1.2 กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.2.2 กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก
2.2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า
3.1.3 รายวิชา ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติแล้ว
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1500201
1500119
1500120
1500121
2500116
2500117
4000112

ความเป็นสวนดุสิต
Suan Dusit Spirit
ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผูร้ อบรู้
Thai for Being Scholars
ภาษาอังกฤษเพื่อการนาตน
English for Self-direction
ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด
English for Reflective Thinking
สังคมอารยชน
Civilized People Societies
พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี
Smart Thai and Global Citizens
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Science and Mathematics in Daily Life

171
30
135
52
36
16
83
68
9
6
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต
4(2-4-6)
6(6-0-12)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(2-4-6)
4(2-4-6)
4(2-4-6)
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2. หมวดวิชาเฉพาะ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต
รหัสวิชา
1011109
1011110
1011111
1051106
1022304
1023646
1022601
1043410
1032702
1042107
1063105
1083102

2.1 กลุ่มวิชาชีพครู
จานวน 52 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาการศึกษา
จานวน 36 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและความเป็นครู
3(3-0-6)
Virtue Morality Ethics and Teachership
ปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
Philosophy of Education
ภาษาและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Languages and Cultures
จิตวิทยาสาหรับครู
3(3-0-6)
Psychology for Teachers
การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Development
การออกแบบและการจัดการเรียนรู้
3(3-0-6)
Learning Management and Designs
การจัดการชั้นเรียน
3(3-0-6)
Classroom Management
การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
Research for Learning Development
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
Innovation and Information Technologies in
Education
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
Measurement and Evaluation of Learning
การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Administration and Educational
Quality Assurance
การศึกษาพิเศษ
3(3-0-6)
Special Education
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รหัสวิชา
1014803
1014804
1015802
1015803

รหัสวิชา
1071105
1072204
1073404
1074906
1074907
1074701
1074311
1071106
1071107
1071108

2.1 กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จานวน 16 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
2(90)
Practicum 1
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
2(90)
Practicum 2
การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1
6(270)
Internship/Externship 1
การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2
6(270)
Internship/Externship 2
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
ชื่อวิชา
การศึกษาปฐมวัย
Early Childhood Education

จานวน 83 หน่วยกิต
จานวน 68 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)

หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
School Curriculum in Early Childhood Education
สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย
Media and Technology in Early Childhood Education
การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
Research in Early Childhood Education
สัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย
Seminar in Early Childhood Education
การบริหารจัดการองค์กรทางการศึกษาปฐมวัย
Organizational Management in Early Childhood Education
ศาสตร์ของพระราชากับการศึกษาปฐมวัย
The King's Philosophy with Early Childhood
Education
พัฒนาการเด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ
Infant and Toddler Development
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
Young Children Development
สมองและการเรียนรู้ของเด็ก
Brain and Child Learning

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

20
รหัสวิชา
1072311
1073310
1073311
1072405
1073602
1071305
1072312
1072104
1071306
1074503

1073101
1074101
1074102

ชื่อวิชา
พัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย
Language Development of Young Children
ทักษะทางอารมณ์และสังคมของเด็กปฐมวัย
Emotional and Social Skills of Young Children
วิทยาศาสตร์การเคลือ่ นไหวสาหรับเด็กปฐมวัย
Movement Science for Young Children
นิทานและวรรณกรรมสาหรับเด็กปฐมวัย
Fairy Tales and Literature for Young Children
การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
Assessment in Early Childhood Children

หน่วยกิต
3(2-2-5)

ศิลปะสร้างสรรค์สาหรับครูปฐมวัย
Creative Arts for Early Childhood Teachers
ดนตรีและนาฏลีลาสาหรับครูปฐมวัย
Music and Movement for Early Childhood Teachers
การเรือนสาหรับครูปฐมวัย
Household Work for Early Childhood Teachers
บุคลิกภาพและสมรรถนะสาหรับครูปฐมวัย
Personality and Competency for Early Childhood
Teachers
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
Participation of Parents and Community in Early
Childhood Education Management
การสือ่ สารภาษาอังกฤษสาหรับครูปฐมวัย
English Communication for Early Childhood Teachers
การอ่านภาษาอังกฤษด้านการศึกษาปฐมวัย
English Reading in Early Childhood Education
การเขียนภาษาอังกฤษด้านการศึกษาปฐมวัย
English Writing in Early Childhood Education

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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รหัสวิชา
1072313
1073312
1073313

รหัสวิชา
1073102
1074504
1074702
1073703
1073314
1073315
1073405
1073103
1074103
1074104
1074312

2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
จานวน 9 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
วิทยาการจัดการเรียนรูร้ ะดับปฐมวัย
3(2-2-5)
Science of Learning Management in Early Childhood
Education
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Mathematics and Technology for Young Children
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Scientific and Technology for Young Children
2.2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่าจานวน 6 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาปฐมวัย
2(2-0-4)
New Paradigm in Early Childhood Education
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
3(3-0-6)
Professional Learning Community
การออกแบบและจัดสภาพแวดล้อมสาหรับสถานศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
Designs and Environment Management for Early
Childhood Institution
เศรษฐศาสตร์เพื่อการศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
Economics for Early Childhood Education
การสือ่ สารทางภาษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
2(2-0-4)
Basic Sign Language for Children with Special Needs
การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
3(3-0-6)
Early Intervention for Children with Special Need
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
3(2-2-5)
Assistive Technology for Children with Special Need
การเล่นสาหรับเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
Plays for Young Children
ทักษะชีวิตสาหรับเด็กปฐมวัย
2(2-0-4)
Life Skills for Young Children
สิทธิเด็ก
3(3-0-6)
Rights of the Child
พหุวัฒนธรรมกับการดารงชีวิตของเด็กปฐมวัย
2(2-0-4)
Multicultural Context with Livelihood for Young
Children

22
รหัสวิชา
1074313

ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การเรียนรู้ภาษาทีส่ องสาหรับครูปฐมวัย
3(2-2-5)
Learning Second Language for Early Childhood
Teachers
1073316
ดนตรีปฏิบัตสิ าหรับครูปฐมวัย
2(1-2-3)
Music Performance for Early Childhood Teachers
1073317
การว่ายน้าสาหรับครูปฐมวัย
1(0-2-1)
Swimming for Early Childhood Teachers
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยไม่
ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และจะต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสาเร็จการศึกษาของหลักสูตร

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
1500201
2500117
1011110
1011109
1071105
1071106

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความเป็นสวนดุสิต
พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพครู
ปรัชญาการศึกษา
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
และความเป็นครู
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
การศึกษาปฐมวัย
พัฒนาการเด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษา
ด้วยตนเอง

4
4

2
2

4
4

6
6

3

3

0

6

3

3

0

6

3
3
20

3
2
15

0
2
10

6
5
35
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
1500120
1011111
1051106
1071107
1071108
1071306
1071305

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษเพื่อการนาตน
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพครู
ภาษาและวัฒนธรรม
จิตวิทยาสาหรับครู
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
สมองและการเรียนรู้ของเด็ก
บุคลิกภาพและสมรรถนะสาหรับครูปฐมวัย
ศิลปะสร้างสรรค์สาหรับครูปฐมวัย
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

1500119
1022304
1032702
1072204
1072405
1072311

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผูร้ อบรู้
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพครู
การพัฒนาหลักสูตร
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
นิทานและวรรณกรรมสาหรับเด็กปฐมวัย
พัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษา
ด้วยตนเอง

4

4

0

8

3
3

3
3

0
0

6
6

3
3
3
3
22

2
3
2
2
19

2
0
2
2
6

5
6
5
5
41

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษา
ด้วยตนเอง

6

6

0

12

3

2

2

5

3

2

2

5

3
3
3
21

2
2
2
16

2
2
2
10

5
5
5
37

24

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
1500121
1022601
1042107
1072312
1072104
1072313

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพครู
การจัดการชั้นเรียน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
ดนตรีและนาฏลีลาสาหรับครูปฐมวัย
การเรือนสาหรับครูปฐมวัย
กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก
วิทยาการจัดการเรียนรูร้ ะดับปฐมวัย
กลุ่มวิชาเลือกเสรีจานวน 3 หน่วยกิต

xxxxxxx
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
2500116
1083102
1063105
1073311
1073310
1073404
xxxxxxx

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สังคมอารยชน
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพครู
การศึกษาพิเศษ
การบริหารการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
วิทยาศาสตร์การเคลือ่ นไหวสาหรับเด็ก
ปฐมวัย
ทักษะทางอารมณ์และสังคมของเด็กปฐมวัย
สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย
กลุ่มวิชาเอกเลือกจานวน 2-3 หน่วยกิต

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษา
ด้วยตนเอง

4

4

0

8

3
3

3
2

0
2

6
5

3
3

2
2

2
2

5
5

3

2

2

5

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษา
ด้วยตนเอง

4

2

4

6

3

3

0

6

3

3

0

6

3

2

2

5

3
3

2
2

2
2

5
5

3
22

2

การสื่อสารทงภาษาสาหรับเด็กพิเศษ

รวม

21-22

0

4
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
4000112

1023646
1043410
1073602
1073101
1073312
1073313

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจาวัน
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพครู
การออกแบบและการจัดการเรียนรู้
การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
การสือ่ สารภาษาอังกฤษสาหรับครูปฐมวัย
กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับ
เด็กปฐมวัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับ
เด็กปฐมวัย
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

1014803
1074311
1074906
1074101

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพครู
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
ศาสตร์ของพระราชากับการศึกษาปฐมวัย
การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
การอ่านภาษาอังกฤษด้านการศึกษาปฐมวัย
กลุ่มวิชาเอกเลือก จานวน 2-3 หน่วยกิต

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษา
ด้วยตนเอง

4

2

4

6

3
3

3
2

0
2

6
5

3
3

2
2

2
2

5
5

3

2

2

5

3

2

2

5

22

15

14

37

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษา
ด้วยตนเอง

2
2
3
3

xxxxxxx
กลุ่มวิชาเลือกเสรีจานวน 3 หน่วยกิต
xxxxxxx
รวม

15-16

90
2
2
2

0
2
2

4
5
5
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

1014804
1074701
1074907
1074503
1074102

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพครู
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
การบริหารจัดการองค์กรทางการศึกษา
ปฐมวัย
สัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนใน
การจัดการศึกษาปฐมวัย
การเขียนภาษาอังกฤษด้านการศึกษา
ปฐมวัย
กลุ่มวิชาเอกเลือกจานวน 2-3 หน่วยกิต

หน่วยกิต

ทฤษฎี

2

ปฏิบัติ

ศึกษา
ด้วยตนเอง

90

3

2

2

5

3
3

2
2

2
5

5
5

3

2

2

5

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษา
ด้วยตนเอง

xxxxxxx

1015802

รวม

16-17

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพครู
การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษาในสาขา
วิชาเฉพาะ 1
รวม
ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2

1015803

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพครู
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขา
วิชาเฉพาะ 2
รวม

6

270

6

270

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

6

270

6

270

ศึกษา
ด้วยตนเอง
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

ลาดับ

1.

ชื่อ–นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

นางสาวรวี ศิริปริชยากร
1-1007-9900

x-xx-x

2.

นางสาวมุทิตา
ทาคาแสน
3-5407-0016

x-xx-x
3.

นางสาวนิศารัตน์
อิสระมโนรส
1-1020-0008

x-xx-x
4.

นายชัยยศ ชาวระนอง
3-7207-0029

x-xx-x

5.

นางชัชรี สุนทราภัย
3-1802-0003

x-xx-x

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

อาจารย์

คุณวุฒิสาขาวิชาเอก
และสถาบันทีจ่ บ

M.Sc. (Early Childhood Education)
University of Houston Clear Lake,
The United States of America
ค.ศ.2013
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย )
เกียรตินิยมอันดับ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549
อาจารย์
ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
พ.ศ. 2548
อาจารย์
ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
พ.ศ. 2549
ผู้ช่วย
ปร.ด. (การวิจัย วัดผล และสถิติ
ศาสตราจารย์ การศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2553
กศ.ม. (การพัฒนาหลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2543
กศ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2539
ศษ.บ. (การวัดและประเมินผล
การศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2557
อาจารย์
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ. 2557
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)

ภาระการสอน ชม./
สัปดาห์/
ภาคการศึกษา/

ผลงานทาง
วิชาการ

ภาระงาน
สอนที่มีอยู่
แล้ว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง)

ภาระ
งานที่จะ
มีใน
หลักสูตร
นี้

ภาคผนวก ง

9

9

ภาคผนวก ง

9

9

ภาคผนวก ง

9

9

ภาคผนวก ง

9

9

ภาคผนวก ง

9

9
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ลาดับ

6.

ชื่อ–นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

นางสาวอัญชิษฐา
ปิยะจิตติ
3-7599-0017

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

อาจารย์

x-xx-x
7.

นางสาวจิราภรณ์
ยกอินทร์
1-2097-001-1

อาจารย์

x-xx-x
8.

นางสาวกุลธิดา
มีสมบรูณ์
3-1999-00-23

อาจารย์

x-xx-x
9.

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ขวัญใจ
จริยาทัศน์กร
3-1005-0003

x-xx-x

อาจารย์

คุณวุฒิสาขาวิชาเอก
และสถาบันทีจ่ บ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
พ.ศ. 2551
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
สถาบันราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2542
ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555
กศ.บ. (ดุริยางค์ศาสตร์ไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ.2547
ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556
ศษ.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ประเมินผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2551
ศษ.ม.(ปฐมวัยศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559
พย.บ. พยาบาลศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับ1)
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2542
ปร.ด (วิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2558
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ. 2543
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ. 2536

ภาระการสอน ชม./
สัปดาห์/
ภาคการศึกษา/

ผลงานทาง
วิชาการ

ภาระงาน
สอนที่มีอยู่
แล้ว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง)

ภาระ
งานที่จะ
มีใน
หลักสูตร
นี้

ภาคผนวก ง

9

9

ภาคผนวก ง

9

9

ภาคผนวก ง

9

9

ภาคผนวก ง

9

9

3.2.2 อาจารย์พิเศษ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ข)
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
แหล่งเรียนรู้หลักที่สาคัญสาหรับการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพในหลักสูตร คือ โรงเรียนสาธิตละออ
อุทิศและโรงเรียนเครือข่าย นักศึกษาได้ทั้งศึกษา สังเกตและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานครูตั้งแต่ ชั้นปีที่ 1
ซึ่งมีระดับของการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทั้งความรู้ ทักษะและทัศนคติต่อวิชาชีพครูปฐมวัย นักศึกษาทุกคนต้อง
เรียนรู้จากการเตรียมฝึกประสบการณ์ระหว่างเรียนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีที่ 4 และฝึกปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาเป็นเวลา 1 ปี ในชั้นปีที่ 5
วิธีการจัดการเรียนการสอน
1) เตรียมความพร้อม “ความเป็นครูปฐมวัย” ด้วยการเตรียมฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาในทุกชั้น ปี
ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-5 ดังนี้
- ชั้นปี ที่ 1 งานครูปฐมวัย รู้จักเด็ก รู้จักครู รู้จักสถานศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย สังเกตสภาพแวดล้อม
ภายใน ภายนอกห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน
- ชั้นปีที่ 2 ทั ก ษะเฉพาะด้านที่ส่ง เสริม ความเป็นครูปฐมวัย สัง เกตงานในหน้าที่ครูประจา กลวิธี
การจัดประสบการณ์ในชั้นเรียน การใช้สื่อการสอน การประเมินผลและสังเกตพฤติกรรมของเด็ก
- ชั้นปีที่ 3 การมีส่วนร่วมในงานครู ฝึกงานการเป็นผู้ช่วยครูหรือบุคลากรทางการศึกษา การจัดการใน
ชั้นเรียน ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน การจัดป้ายนิเทศ การฝึกงานธุรการในชั้นเรียน
การพัฒนาวินัยผู้เรียน การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
- ชั้นปีที่ 4 เตรียมฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมในงานครู จัดทาแผนการจัดการ
เรียนรู้หรือแผนการปฏิบัติงานการพัฒนาสื่อ การศึกษาผู้เรียนเป็นรายกรณีเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน การทดลอง
การจัดการเรียนรู้หรือปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษาปฐมวัย
- ชั้นปีที่ 5 ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาปฐมวัยเต็มรูปแบบ
(1) การปฐมนิเ ทศนักศึก ษาก่อนการปฏิบัติก ารสอนและฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ การฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ดาเนินการทั้ง 2 ภาคการศึกษา
(2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ อาศัยพื้นฐานจากการบูรณาการชุด
วิ ช าในระหว่ า งเรี ย น ชั้ น ปี ที่ 1-4 เพื่ อ น ามาใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ก ารสอนในสถานศึ ก ษาเต็ ม รู ป ตลอด
2 ภาคการศึกษา ควบคู่กับการนิเทศจากครูพี่เลี้ยง และอาจารย์ประจาหลักสูตรในชั้นปีที่ 5
(3) การปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและงานการวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริหารของโรงเรียน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
(4) การทดลองวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อการสอนที่สร้างสรรค์
(5) การนิเทศการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา โดยอาจารย์นิเทศก์จากมหาวิทยาลัย
และครูพี่เลี้ยงในโรงเรียน
(6) การสัมมนาย่อยระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(7) การให้คาปรึก ษาเป็นรายบุคคลแก่ นัก ศึก ษา โดยอาจารย์นิเ ทศก์ ของมหาวิท ยาลั ย
ครูพี่เลี้ยงที่โรงเรียน
(8) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในลักษณะของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างนักศึกษา
อาจารย์และครูของโรงเรียน
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(9) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของหลักสูตรการศึกษาปฐมวั ย โดยใช้โรงเรียนสาธิต
ละอออุทิศเป็นโรงเรียนหลักในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(10) การจัดเก็บแฟ้มผลงานในลักษณะของแฟ้มผลงานครูอิเล็กทรอนิกส์ตลอดหลักสูตร
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ผลการเรียนรู้ป ระสบการณ์ภาคสนามของสาขาวิชาการศึก ษาปฐมวัย ครอบคลุม 6 ด้าน คือ
1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม แสดงออกถึง พฤติก รรมด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความเข้าใจในผู้อื่นและเข้าใจโลก มีจิตสาธารณะ เสียสละและเป็นแบบอย่าง
ที่ดี เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม รวมถึงการจัดการและปัญหาทางคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธ์ โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์
ของสังคมส่วนรวม 2) ด้านความรู้ เป็นการแสดงความรอบรู้ด้านวิชาชีพครูและการศึกษาปฐมวัยอย่างลึกซึง้ รู้
ห ลั ก ก า ร แ ล ะ ท ฤ ษฎี ใ น อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง อ ย่ า ง บู ร ณ า ก า ร ทั้ งการบู ร ณาก า ร ศา ส ต ร์
ด้ า นการศึ ก ษาปฐมวั ย การบู ร ณาการข้ ามศาสตร์ และการบูร ณาการกั บ โลกแห่ง ความเป็น จริง เข้าใจ
ความก้ า วหน้ า ของความรู้ เ ฉพาะด้ า นในวิ ช าชี พ ครู แ ละวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย อย่ า งลึก ซึ้ ง ตระหนั ก ถึง
ความส าคัญ ของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้ แสดงออกถึง ความสามารถในการวิเ คราะห์
สั ง เคราะห์ และประเมิ น ค่ า องค์ ค วามรู้ และสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ ครู อ ย่ างมี
ประสิท ธิภาพ 3) ด้านทั ก ษะทางปัญ ญา เน้นความสามารถในการคิดค้นหาข้อเท็จ จริง ความเข้าใจ และ
ประเมิ นข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมู ลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย
แก้ปัญหา และทาการวิจัยเพื่อพัฒนางานและพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถคิ ดแก้ปัญหาที่มีความ
สลับ ซับซ้อน เสนอทางออก และนาไปสู่ก ารแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึง ถึง ความรู้ท างภาคทฤษฎี
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ มีความเป็นผู้นาทางปัญญาในการคิดพัฒนางาน
สามารถสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และการพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมี
นวัตกรรม มีความเป็นผู้นาในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ประเมินค่า และนาความรู้เกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาวิ ชา
การศึกษาปฐมวัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ 4)
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เกี่ยวข้องกับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและผู้อื่นในการทางานและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร และใน
การเรียนรู้พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปญ
ั หาในกลุ่มและ
ระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความ
รับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงให้เห็น
ความสามารถในการสื่อ สารอย่ างมี ประสิทธิภาพ ทั้ ง การเลือกใช้ภาษาในการพูดและภาษาเขียน การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การเก็บข้อมูลและนาเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุ่มบุคคลทีม่ ี
ความแตกต่างกัน การใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และตระหนักถึงคุณค่าในการใช้
ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติ เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
การวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือ คณิตศาสตร์ ภาษาพูด ภาษาเขียน ในการเก็บข้อมูล
และนาเสนอข้อมูล อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหาอย่า งรวดเร็วและความสามารถใน
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การบูรณาการข้อมูลเพื่อการสื่อสารอย่างเป็นระบบด้วยสื่อและเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6) ด้าน
ทักษะการจัดการเรียนรู้ แสดงออกถึงความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่
เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่ งทางการ (Non-formal) และรูป แบบไม่ เป็นทางการ (Informal) อย่าง
สร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้ส าหรับ ผู้เ รียนที่ ห ลากหลาย ทั้ ง ผู้เ รียนที่ มี ความสามารถพิเ ศษ ผู้เ รียนที่ มี
ความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่ มีความต้องการพิเศษอย่างมี นวัตกรรม รวมถึง การจัดการเรียนรู้ใน
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยอย่างบูรณาการ
4.2 ช่วงเวลา
1) การบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่เรียนกับการปฏิบัติวิชาชีพในการศึกษาวิชาพื้นฐานและใน
สาขาวิชาเฉพาะระหว่างการศึกษาในชั้นปีที่ 1-4
2) การฝึ ก ปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ ระหว่ างเรีย น ก าหนดให้ มี ก ารจัด เตรีย มฝึก ประสบการณ์ ในปี ที่ 4
ตลอดทั้ง 2 ภาคการศึกษา
3) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะชั้นปีที่ 5 ตลอดทั้ง 2 ภาคการศึกษา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน จัดให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน
2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ จัดให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรายวิชา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ
270 ชั่วโมง รวม 1 ปีการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงการหรืองานวิจัย
ไม่มี
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีทักษะในการปฏิบัติงานจริง

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. จั ด การเรีย นการสอนในรายวิ ช าให้นั ก ศึก ษา
ประยุ ก ต์ ค วามรู้ ท างทฤษฎี ลงสู่ ก ารปฏิ บั ติ
ในโรงเรี ย นหรื อ สถานประกอบการด้ า น
การศึกษาปฐมวัยในลักษณะของการเรียนรู้จาก
การทางาน โดยจัดให้นักศึกษาลงฝึกภาคปฏิบัติ
ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องทุกภาคการศึกษา
2. มี กิ จ กรรมเสริม หลัก สูต รเพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านในโรงเรี ย นสาธิ ต ละอออุ ทิ ศ
สถานศึกษาปฐมวัยทั้งของภาครัฐและเอกชน หรือ
สถานประกอบการด้านการศึกษาปฐมวัยทุ ก ปี
การศึกษา เพื่อฝึกการมี ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็ก
นักเรียน ครู และผู้ปกครอง รวมทั้งการฝึกปฏิบัติ
ในหน้ า ที่ ครู ป ฐมวั ย โดยใช้ ก ารบันทึ ก สะท้ อน
การเรียนรู้ในแต่ละปี
- ชั้นปีที่ 1 งานครูปฐมวัย รู้จักเด็ก รู้จักครู รู้จัก
ส ถา น ศึ ก ษา ส า หรั บ เด็ กปฐ มวั ย สั ง เกต
สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกห้องเรียนและ
บริเวณโรงเรียน
- ชั้นปีที่ 2 ทักษะเฉพาะด้านที่ส่งเสริมความเป็น
ครูปฐมวัย สังเกตงานในหน้าที่ครูประจา กลวิธี
การจั ด ประสบการณ์ ใ นชั้ น เรี ย น การใช้ สื่ อ
การสอน การประเมินผลและสังเกตพฤติกรรม
ของเด็ก
- ชั้ น ปี ที่ 3 การมี ส่ ว นร่ ว มในงานครู ฝึ ก งาน
การเป็นผู้ช่วยครูห รือบุคลากรทางการศึก ษา
การจั ด การในชั้ น เรี ย น ตลอดจนการจั ด
สภาพแวดล้ อ มภายในห้ อ งเรี ย น การจั ด
ป้ า ยนิ เ ทศ การฝึ ก งานธุ ร การในชั้ น เรี ย น
การพัฒนาวินัยผู้เรียน การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
- ชั้ น ปี ที่ 4 เ ต รี ย ม ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ก า ร ส อ น
ในสถานศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมในงานครู จัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการปฏิบัติงาน
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2. มี ทั ก ษะการเรียนรู้และนวัตกรรม มี ก ารใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและสื่ อ สารทาง
การศึก ษาได้อ ย่างมี ป ระสิท ธิภาพ สามารถ
วิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสาร
จากเด็กปฐมวัย

3. มีบุคลิกภาพที่ดีตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
การพัฒ นาสื่อ การศึก ษาผู้เ รียนเป็นรายกรณี
เพื่ อ แก้ ปั ญ หาผู้ เ รี ย น การทดลองการจั ด
การเรียนรู้ห รือปฏิบัติง านจริง ในสถานศึ ก ษา
ปฐมวัย
- ชั้ น ปี ที่ 5 ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารสอนในสถานศึก ษา
ปฐมวัยเต็มรูปแบบ
3. จั ด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งครู
ใ น โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต ล ะ ออ อุ ทิ ศ นั ก ศึ ก ษา
ฝึ ก ประสบการณ์ แ ละนั ก ศึ ก ษาที่ ก าลั ง เรี ย น
ในระดั บ ชั้ น ปี ที่ 1-4 ในลั ก ษณะของชุ ม ชน
นักปฏิบัติ
1. บูรณาการเทคโนโลยีกับการเรียนการสอนในทุก
รายวิชา (Technology Based Learning)
2. ใช้ เ ทคโนโลยี เ ป็ น ช่ อ งทางการเรี ย นรู้ แ ละ
การสื่อสาร
3. ก าหนดให้ มี ก ารพั ฒ นาสื่ อ เทคโนโลยี ห รื อ
นวั ต กรรมการเรี ย นรู้ ด้ า นการศึ ก ษาปฐมวั ย
ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาห้ อ งเรี ย นแบบดั้ ง เดิ ม
เป็น ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)
4. จั ด กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม การวิ เ คราะห์ และ
สังเคราะห์ ข้อมูลข่าวสาร บทความ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง
5. ให้นัก ศึก ษาบันทึ ก สะท้ อนการเรียนรู้ผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ในทุกภาคการศึกษา
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนานวัตกรรม
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษาปฐมวั ย ในแต่ ล ะ
รายวิชา
1. มีอาจารย์ให้คาแนะนา และให้คาปรึกษาในเรื่อง
การแต่งกาย บุคลิกภาพและการวางตัว มารยาท
ในการเข้าสังคมและความเป็นครูปฐมวัย
2. จัดกิจกรรมอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
ของนัก ศึกษา ในหัวข้อ การพัฒ นาบุคลิกภาพ
ภายนอก การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน ศิลปะ
การแต่งกาย มารยาททางสังคม
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4. ความเป็นนานาชาติ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
3. มี ก ารสอดแทรกการส่ง เสริม บุค ลิก ภาพด้าน
การสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การทางาน
เป็นกลุ่มในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
4. จัดกิจกรรมเสริมบุคลิกภาพในหอพัก
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านภาษา
ทั้ ง ในรายวิ ช า การเรี ยนรู้ด้ ว ยตนเองผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
2. ส่ง เสริม ให้นัก ศึก ษาเข้าร่วมกิจ กรรมในระดับ
นานาชาติ เช่ น การประชุ ม นานาชาติ ด้ า น
การศึกษาปฐมวัย การต้อนรับและทากิจกรรม
ร่ ว มกั บ นั ก ศึ ก ษา หรื อ ครู ที่ ม าในโครงการ
แลกเปลี่ยนต่างๆ เป็นต้น
3. เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย หรือคณะที่มี
ความร่วมมือและจัดกิจกรรมร่วมกันกับสถาบั น
หรือหน่วยงานในต่างประเทศ เช่น การแลกเปลี่ยน
นักศึกษา การศึกษาดูงาน เป็นต้น
4. มี การทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยใช้
แบบวัดที่เป็นมาตรฐานของมหาวิทยาลัย

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม
2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
มหาวิท ยาลัยสวนดุสิตมุ่ งผลิตบัณฑิตที่ มีคุณธรรมก ากับ ความรู้ ตั้ง มั่ นอยู่ในหลัก
คุณธรรม และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม มีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนมีสานึกต่อ
สังคมส่วนรวมซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยมีคุณลักษณะสาคัญ ดังนี้
1) มี คุณลัก ษณะตามค่านิยมไทยที่ ดี ได้แก่ การประพฤติตนตามหลัก คุณธรรม
จริยธรรมพื้นฐาน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีระเบี ยบวินัย รักษากฎหมาย มีอุดมการณ์ในสิ่งที่
ดีงาม มีความกตัญญู มีสัมมาคารวะ รู้จักเคารพผู้ใหญ่ และรู้จักการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทย
2) รู้จักประหยัด อดออมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) มี จิตสาธารณะ ได้แก่ คุณลัก ษณะการมี จิตใจเสียสละ มี ส านึก รับ ผิดชอบต่อ
ส่วนรวม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเอื้ออาทร ใส่ใจเพื่อนและผู้อื่นให้ความร่วมมือต่อการเรียนการสอนและ
กิจกรรมสาธารณะ
4) มีความภูมิใจในความเป็นไทย
5) ทัศนคติปฏิเสธคอร์รัปชั่น ที่แสดงออกมาในด้านความคิดและพฤติกรรม
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6) มีความเป็นสวนดุสิต ได้แก่ การมี ความรักและศรัทธาในองค์กร ดารงตนอย่างมี
ศักดิ์ศรี มุ่งมั่น ทุ่มเท ร่วมแรงใจเป็นหนึ่งเดียว ขยันอดทน พากเพียร ใฝ่รู้มีความประณีตพิถีพิถันและรูจ้ ริงในสิง่
ที่ทา มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม แสดงความเป็นผู้นาและความเป็นสวนดุสิตได้อย่างเหมาะสมในทุกสถานการณ์
จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ
2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โ ดยผู้ ส อนวิ เ คราะห์ พฤติ ก รรมการเรี ยนรู้ และ
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ครอบคลุม ตามแผนที่ ก ระจายความรับ ผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์
การเรียนรู้และนามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับรายวิชา
2) เน้นการมี ส่วนร่วมของผู้เ รียนในการดาเนินกิ จ กรรมการเรีย นรู้ โดยการน า
ตัวอย่างกรณีศึกษาจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ให้เกิดการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
และการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
3) จัดกิ จ กรรมพิ เ ศษที่ ส่ง เสริมให้ผู้เ รียนเกิ ดพัฒ นาการการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรมตามที่กาหนดในรายวิชาอย่างต่อเนื่อง
4) มอบหมายให้นัก ศึ ก ษาผลิต ชิ้น งานหรือโครงงานที่ ส ะท้ อ นคุ ณ ลัก ษณะด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมตามผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
5) ผู้สอนแสดงออกถึงการเป็นต้นแบบที่ดี
2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) สร้างเครื่อ งมื อการวัดประเมิ นตามสภาพจริง โดยสร้างเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนน
(Scoring Rubric)
2) ประเมินการเข้าเรียนและการส่งงานของนักศึกษาตามกาหนดเวลา
3) ประเมินระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม และการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
ในระหว่างการทางานร่วมกัน
4) สังเกตพฤติกรรมที่นักศึกษาแสดงออกในระหว่างเรียน
5) ประเมินความรับผิดชอบ ความรักในความเป็นไทย การเป็นผู้มีจิตสาธารณะ
6) วัดเจตคติของผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการ
สอนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้หรือแต่ละภาคเรียน
2.1.2 ด้านความรู้
2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ความรู้ที่ผู้เรียนพึงได้รับจากการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วยความรู้
พื้นฐานที่จะทาให้เข้าใจถึงธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่นและสังคม มีความรอบรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและ
สังคมโลก รวมทั้งสามารถนาความรู้ไปใช้เพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และดารงตนอยู่ในสังคมได้
โดยเนื้อหาความรู้พหุศาสตร์ที่นักศึกษาได้เรียนรู้ครอบคลุมในเนื้อหาสาคัญ ดังนี้
1) มีความรู้อย่างกว้างขวางเพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
2) มีโลกทัศน์กว้างไกล
3) มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองและผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ
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4) มี ความรู้ในศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ ยวข้องกับกลุ่มวิชาสัง คมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
ภาษา และวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
5) สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินชีวิต
2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ออกแบบกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ โดยผู้ส อนวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ แ ละ
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ให้ครอบคลุมตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้และ
นามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับรายวิชา
2) ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ที่หลากหลายสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาเช่น การใช้กรณีศึกษา การสนทนา อภิปรายกลุ่ม
ย่อย และการนาเสนอเนื้อหาความรู้หน้าชั้นเรียน
3) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง การท ากิ จกรรมโครงงาน รวมทั้ ง การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ การศึกษาจากผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญและจากวิทยากรหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
4) จั ด กิ จ กรรมส่ง เสริม การเรีย นรู้ค รอบคลุม เนื้ อหาสาระตามแผนที่ ก ระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ในรายวิชาโดยมอบหมายงานเป็นรายบุคคล
หรือโครงงานกลุ่ม
5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้วิธีการแสวงหา
ความรู้และการสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง
2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) การถาม-ตอบความรู้ที่เรียนในระหว่างการจัดการเรียนรู้
2) ทดสอบย่อยหลังจบการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์
3) การตอบคาถามท้ายบทเรียน
4) การทดสอบกลางภาคและปลายภาค
5) การประเมินจากชิ้นงานรวบยอด เช่น รายงาน โครงงาน โครงการ ชิ้นงาน
6) การประเมิ นผลลัพธ์ก ารเรียนรู้ที่ เ กิ ดขึ้นในระหว่างดาเนิน กิ จ กรรมส่ง เสริ ม
การเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา
2.1.3 ทักษะทางปัญญา
2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผูท้ ี่มีสติปัญญา ใฝ่เรียนรู้ มีวิจารณญาณ มีกระบวนการ
คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล สามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะ และสังเคราะห์แนวคิดที่เป็นประโยชน์ เพื่อนามาใช้ในการ
ดารงชีวิตได้ คุณลักษณะที่ครอบคลุมทักษะทางปัญญา ได้แก่
1) มีทักษะในการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2) มีทักษะการคิดแบบองค์รวมและเชิงตรรกะอย่างมีเหตุผล
3) มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
4) มีทักษะการคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม
5) มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
6) ความสามารถในการรักษาสุขภาพ
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2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลลัพธ์
การเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะทางปั ญ ญาให้ ค รอบคลุ ม ตามแผนที่ ก ระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลลั พ ธ์
การเรียนรู้และนามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับรายวิชาการ
2) จัดกิ จ กรรมการเรียนการสอนที่ มีก ารประยุกต์ใช้ทั ก ษะทางปัญ ญา เช่น การ
วางแผนงาน การตัดสินใจแก้ ปัญ หา การบูร ณาการเชื่อมโยงความคิด การวิเ คราะห์ สัง เคราะห์และสรุป
แนวความคิดในการทารายงาน โครงงาน โครงการ ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์
3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ได้แก่ การคิดเชิง
ตรรกะ การอภิปรายกลุ่ม การแสดง สาธิต การทดลองและสรุปผลอย่างมีหลักการ น่าเชื่อถือและสามารถ
อ้างอิงได้
4) การจัดการเรียนการสอนโดยให้ศึกษาจากต้นแบบ (Model) แล้วสรุปองค์ความรู้
5) การศึกษาดูงานนอกสถานที่
2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การประเมินผลตามสภาพจริงในระหว่างการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญา
2) การประเมินผลชิ้นงานในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ รายงาน โครงงาน หรือชิ้นงานที่
เป็นสิ่งประดิษฐ์
3) การจัดประกวดโครงงาน
4) การถาม-ตอบในระหว่างการจัดการเรียนรู้
5) การทดสอบย่อย
6) การสอบกลางภาคและปลายภาค
2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทั ก ษะความสัมพั นธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบเป็นความสามารถในการ
แสดงบทบาทของตนเองอย่างเหมาะสม เพื่ออยู่ร่วมในสังคม และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น และมี
ความสุข โดยครอบคลุมความรู้และทักษะต่อไปนี้
1) มีความตระหนักรู้ถึงสิทธิ บทบาทและหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนเข้าใจ เห็นคุณค่า
และเคารพสิทธิของผู้อื่น
2) ความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าและรับผิดชอบต่อสังคมไทยและสังคมโลก
3) มีทักษะในการประสานงานความร่วมมือในการทางานเป็นทีม การเป็นผู้นาและผู้
ตามที่ ดี มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี มี ทั ก ษะในการแก้ ปั ญ หาสั ง คม ได้ แ ก่ การรั บ รู้ ปั ญ หา การเข้ า ใจปั ญ หา
การเรียงลาดับความสาคัญของปัญหา และแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี
4) มี ความเข้าใจในสัง คมพหุวัฒ นธรรม มี ทั ก ษะในการปฏิสัม พันธ์กั บ ผู้อื่นอย่าง
สร้างสรรค์ ตระหนัก และเข้าใจในวัฒ นธรรมของสังคมที่ ตนเองอาศัยอยู่ร วมทั้ ง เข้าใจความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม และสามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
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2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลการ
เรียนรู้ด้านทัก ษะความสัมพั นธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ให้ครอบคลุม ตามแผนที่ กระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้และนามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับรายวิชา
2) จัดการเรียนการสอนที่ มุ่ง เน้นการจัดกิจ กรรมกลุ่มในลักษณะกรณีศึก ษาการ
อภิปราย การสอนโดยการตั้งโจทย์ปัญหาและการแสดงบทบาทสมมติ
3) จัดการเรียนการสอนโดยมอบหมายการทางานเป็นทีมและให้ใช้กระบวนการกลุ่ม
ทางานด้วยความเสียสละ
4) ส่ง เสริม การท ากิ จ กรรมที่ เ ป็นโครงงานกลุ่ม และการเข้าร่วมกิ จ กรรมที่ เ น้น
ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
2.1.4.3 กลยุ ทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและการทางานเป็นทีม
2) สังเกตพฤติกรรม ความเสียสละและจิตอาสาในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
3) ประเมินผลความสาเร็จของโครงงานที่แสดงให้เห็นถึงการกาหนด แบ่งบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบการเป็นผู้มีจิตอาสา ความเสียสละ การพึ่งพาอาศัยและการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
2.1.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5.1 ผลการเรีย นรู้ด้า นทั ก ษะในการวิเ คราะห์เชิ งตั วเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถใน
การใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และการวิเคราะห์เชิงเหตุผลเพื่อการศึกษาค้นคว้าหาแนวทางแก้ปัญหา
รวมทั้ ง การใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อเข้าถึง ข้อมู ลความรู้ อีก ทั้ ง ความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมคุณลักษณะดังนี้
1) มีความรู้ในการใช้สื่อและข้อมูลสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน
2) ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีทักษะในการคิดคานวณ การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและเชิงเหตุผลที่เป็นตรรกะ
4) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยีต่างๆ ในการทางานและการสื่อสาร
2.1.5.2 กลยุ ทธ์การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรีย นรู้ด้า นทักษะในการวิเ คราะห์เชิ งตั ว เลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีให้ครอบคลุมตามแผนที่กระจาย
ความรับผิดชอบ มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้และนามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับรายวิชา
2) จัดการเรียนการสอนที่ เ น้นการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์เ ชิงตัวเลข การคิดเชิง
ตรรกะบนพื้นฐานของความเป็นเหตุและผล
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3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการสร้างสถานการณ์ การจาลองเหตุการณ์ และ หรือ
บทบาทสมมติเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการอ่าน การเขียน การพูดและการฟัง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4) มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น
การสร้างช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านสื่อออนไลน์ การใช้ e-Learning ในห้องเรียนกลับ
ด้าน (Flipped classroom) ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และทบทวนบทเรียน ศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองทั้งก่อน
และหลังบทเรียนที่ต้องเข้าเรียนกับอาจารย์ผู้สอน
5) ส่ ง เสริม ให้เ กิ ด การประยุ ก ต์ ใ ช้ การวิ เ คราะห์เ ชิ ง ตั ว เลข การคิ ด เชิ ง ตรรกะ
ความสมเหตุผลตามข้อเท็จจริง การวิเคราะห์ข้อมูล การพูดและการเขียนสื่อสาร เพื่อรายงานเนื้อหาสาระ
ต่างๆ ตามข้อกาหนดในรายวิชา ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบในการจัดทารายงาน หรือโครงงานที่
ศึกษาค้นคว้า
6) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ใ ช้ ก ระบวนการเรี ย นรู้ แ บบบู ร ณาการเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ใช้วิธีการถาม-ตอบ ความรู้ที่เกี่ยวข้องในระหว่างการจัดการเรียนรู้
2) ทดสอบย่อยหลังจบการจัดการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์
3) ประเมินจากโครงงานหรือชิ้นงานรวบยอดที่มอบหมายให้ใช้ความรู้และทักษะด้าน
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีประกอบในการสร้างงาน
2.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะด้าน
การพัฒนาผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะด้านซึ่งเป็นหมวดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรที่ประกอบด้วย
กลุ่มวิชาชีพครูและกลุ่มวิชาเอก
2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจในผู้อื่นและเข้าใจโลก
4) มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
5) เคารพและยึดถือในกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
6) สามารถจัดการและแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิง
สัมพัทธ์โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา และเป็นแบบอย่างทีด่ ี
ให้กับนักศึกษา
2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interacive Action Learning)
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3) การปลูก ฝัง ให้นัก ศึก ษามี ร ะเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา
ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4) การใช้ก รณีศึก ษา บทบาทสมมติ ใช้ตัวแบบที่ ดี เช่น ตัวแบบที่ เ ป็นจริง ข่าว
เหตุการณ์ ชีวประวัติ สื่อ อินเทอร์เน็ต ใช้กระบวนการปรับพฤติกรรม โดยใช้การเสริมแรงทีเ่ หมาะสม กิจกรรม
ที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
6) การจัดกิ จ กรรมส่ง เสริม คุณธรรมจริยธรรม เช่น การยกย่องนัก ศึก ษาที่ ท าดี
ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย การร่วมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน
2) ประเมิ นจากการมี วิ นัย และความพร้อมเพรียงของนัก ศึก ษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4) ประเมินจากผลงาน กลุ่มเพื่อน และเครื่องมือวัดต่างๆ เช่น แบบสอบถาม แบบ
สังเกต แบบวัดเจตคติ เป็นต้น
5) ประเมินจากผลงานกรณีศึกษา
6) ประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
2.2.2 ด้านความรู้
2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรอบรู้ในด้านวิชาชีพครู และวิชาเฉพาะสาขาอย่างกว้างขวางลึกซึ้ง และ
เป็นระบบ
2) มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎี ในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ
ทั้งการบูรณาการศาสตร์วิชาเฉพาะสาขา การบูรณาการข้ามศาสตร์ และการบูรณาการกับโลกแห่งความเป็น
จริง
3) มี ค วามเข้ า ใจความก้ า วหน้ า ของความรู้ เ ฉพาะด้ า นในวิ ช าชี พ ครู แ ละวิ ช า
เฉพาะสาขาอย่างลึกซึ้ง ตระหนักถึงความสาคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้
4) มี ค วามสามารถในการวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ และประเมิ น ค่ า องค์ ค วามรู้
และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ใช้ ก ารจั ด การเรีย นรู้ ห ลากหลายรูป แบบโดยเน้ น การเรีย นรู้เ ชิ ง รุก (Active
Learning) โดยใช้การเรียนรู้จากการทางานเป็นฐาน (Work-based Learning) เน้นหลักการทางทฤษฎี ผนวก
กับภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ
2) การจัดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญทีม่ ี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
3) ฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องที่ศึกษาด้วยตนเอง และฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่จาเป็นได้
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4) ฝึก ให้ผู้เ รียนวิเ คราะห์ก ารคิดการกระท าของตนเอง ของแผนการปฏิบัติตาม
เป้าหมายที่กาหนด ควบคุมกากับตนเองให้ปฏิบัติตามแผน และประเมินผลการปฏิ บัติเพื่อปรับปรุงต่อไปใน
ลักษณะของการเรียนรู้ด้วยการกากับตนเอง (Self Regulation)
5) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) เพื่อประยุกต์และประเมินค่า
องค์ความรู้ในสถานการณ์ปัจจุบัน
6) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้
1) การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
3) ประเมินจากแฟ้มผลงานอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษา
4) ประเมินจากการนาเสนอผลงานในชั้นเรียน
5) ประเมินจากโครงการที่นาเสนอ
6) ประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7) ประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิดค้นหาข้อเท็ จ จริง ท าความเข้าใจ และประเมิ นข้อมู ลสารสนเทศ
และแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และทาการวิจัยเพื่อ
พัฒนางานและพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
2) สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และนาไปสู่
การ
แก้ ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึง ถึง ความรู้ท างภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบ
จากการตัดสินใจ
3) มี ความเป็นผู้นาทางปัญญาในการคิดพัฒ นางานอย่างสร้างสรรค์ มี วิสัยทั ศน์
และการพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
4) การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี
และหลั ก การที่ เ กี่ ย วข้ อ งในศาสตร์ ส าขาวิ ช าเฉพาะสาขาไปใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้ แก้ ปั ญ หา
การพั ฒ นาผู้เ รี ยน และการวิ จัยต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ มี ค วามเป็ น ผู้นาในการปฏิ บัติ ง านอย่ างมี วิ สั ยทั ศน์
ในการพัฒนาการเรียนการสอน
2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ใช้การเสริมแรง ข้อมูลย้อนกลับและให้ความรู้เพิ่มเติม
2) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–Based Learning: PBL)
3) การเรียนรู้ จากการท างานฐาน (Work-Based Learning) ให้ ล งมื อปฏิ บัติอย่าง
สม่าเสมอ ใช้สถานการณ์จริงและปัญหาที่หลากหลาย เพื่อฝึกฝนจนเกิดความชานาญ
4) การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Research-Based Learning)
5) การใช้เครื่องมือทางความคิด (Mind Tools) ถ่ายทอดความคิด สรุปรวบยอดความคิด
6) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
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2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินโดยใช้แบบทดสอบและการสังเกตพฤติกรรม
2) ประเมินจากการนาเสนองานในชั้นเรียน
3) ประเมินจากผลการทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
4) ประเมินจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
5) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
6) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานในแฟ้มผลงานอิเล็กทรอนิกส์ และการนาเสนอ
ผลงานในชั้นเรียน
2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและ
ผู้อื่นในการทางานและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร และในการเรียนรู้พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง
2) มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้
อย่างสร้างสรรค์
3) มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4) มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
และสังคม เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรีย นรู้ด้า นทักษะความสัมพันธ์ระหว่า ง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1) ใช้การสอนที่มีการกาหนดให้มีกิจกรรมกลุ่มและการเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
(Participative Learning through Action)
2) ฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูลจากบุคคลและแหล่งข้อมูลต่างๆ
2) การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วม (Shared Leadership) ในการนาเสนองานวิชาการ
3) การแสดงความคิดเห็น การรับฟังข้อเสนอแนะของผู้อื่น และการบันทึกสะท้อน การ
เรียนรู้ (Reflective Learning)
4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
2.2.4.3 กลยุ ทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษา ในขณะร่วมกิจกรรมต่างๆ
รวมถึงการแสดงความคิด การรับฟังข้อเสนอแนะของผู้อื่น และการบันทึกสะท้อนการเรียนรู้
2) ประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า และการแก้ปัญหา พิจารณาจากความครบถ้วน
ชัดเจนและตรงประเด็นตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
3) ประเมินจากผลนาเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นาในการอภิปราย
4) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
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2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การเก็บข้อมูลและนาเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุ่มบุคคลทีม่ ี
ความแตกต่างกัน
2) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และ
ตระหนักถึงคุณค่าในการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
3) มี ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร ทั้ ง ที่ เ ป็นตัวเลขเชิง สถิติ หรือ
คณิตศาสตร์ ภาษาพูด ภาษาเขียน ในการเก็บข้อมูลและนาเสนอข้อมูล อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้
หรือประเด็นปัญหาอย่างรวดเร็ว
4) มีความสามารถในการบูรณาการข้อมูลเพื่อการสือ่ สารอย่างเป็นระบบด้วยสื่อและ
เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การวิเคราะห์ จากกรณีศึกษาเรียนรู้เทคนิคและประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ
2) การสื บ ค้ น และน าเสนอรายงานในประเด็ น ส าคั ญ ทางการศึ ก ษาที่ มี
ความเกี่ยวข้องกับการดารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) การติดตาม วิเคราะห์เหตุการณ์โลกปัจจุบันจากข่ าวสาร ทั้งแหล่งเรียนรู้แบบ
ดั้งเดิมและแหล่งเรียนรู้แบบออนไลน์
4) จัดให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการใช้สถิติพื้นฐานและสถิติเพื่อการวิจัย
5) ฝึกการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียนและการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ โดยมีการให้
ข้อมูลป้อนกลับและการให้ความช่วยเหลือ
6) บูรณาการเทคโนโลยีกับการเรียนการสอนในทุกรายวิชา
2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ ทั้ง
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติเชิงสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษา
2) ประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า/แก้ปัญหาจากโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย
3) ประเมินจากผลงานที่เป็นชิ้นงาน แผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่นาเสนอ โดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4) ประเมิ นจากการติดตามวิเ คราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็ นส าคั ญ ด้ า น
การศึกษาปฐมวัย
5) ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีในแต่ละรายวิชา
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2.2.6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
2.2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็น
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-Formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะสาขาอย่างบูรณาการ
2.2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
1) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2) การฝึกประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เป็นทางการ และ
ไม่เป็นทางการในสถานศึกษาปฐมวัยตามรายวิชาที่เรียน
3) การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา (Field-Based Learning through Action)
4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
2.2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
1) ประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอน
2) ประเมินจากการการฝึกประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ที่
เป็นทางการ และไม่เป็นทางการในสถานศึกษาปฐมวัยตามรายวิชาที่เรียน
3) ประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา
4) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
ของหมวดการศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

ที่

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1.1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1500201 ความเป็นสวนดุสิต
1500119 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้
1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาตน
1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด
2500116 สังคมอารยชน
2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี
4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจาวัน

1.2

1.3

1.4

1.5

2. ด้านความรู้
1.6

2.1

2.2

       
 
 

 

 
  
 

 
    
 

2.3

2.4


 


 
  
  

 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ด้านทักษะทางปัญญา
2.5

3.1

3.2

3.3




3.4

3.5

3.6

4.1

  
  
  


4.3

4.4

วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1






4.2

5. ด้านทักษะการคิด










5.3

5.4



   



   



  



    

        

5.2
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ผลการเรียนรู้รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในตาราง มีความหมายดังนี้
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1) มีคุณลักษณะตามค่านิยมไทยที่ดี ได้แก่ การประพฤติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน มีความ
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย รักษากฎหมาย มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงาม มีความกตัญญู มีสัมมา
คารวะ รู้จักเคารพผู้ใหญ่ และรู้จักการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทย
2) รู้จักประหยัด อดออมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) มี จิตสาธารณะ ได้แก่ คุณลัก ษณะการมี จิตใจเสียสละ มี ส านึก รับ ผิดชอบต่อส่วนรวม เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม เอื้ออาทร ใส่ใจเพื่อนและผู้อื่นให้ความร่วมมือต่อการเรียนการสอน และกิจกรรมสาธารณะ
4) มีความภูมิใจในความเป็นไทย
5) ทัศนคติปฏิเสธคอร์รัปชั่น ที่แสดงออกมาในด้านความคิดและพฤติกรรม
6) มีความเป็นสวนดุสิต ได้แก่ การมีความรักและศรัทธาในองค์กร ดารงตนอย่างมีศักดิ์ศรี มุ่งมั่น ทุ่มเท
ร่วมแรงใจเป็นหนึ่งเดียว ขยันอดทน พากเพียร ใฝ่รู้มีความประณีตพิถีพิถันและรู้จริงในสิ่งที่ทา มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสม แสดงความเป็นผู้นาและความเป็นสวนดุสิตได้อย่างเหมาะสมในทุกสถานการณ์จนเป็นที่ประจักษ์ตอ่
สาธารณะ
2. ด้านความรู้
1) มีความรู้อย่างกว้างขวางเพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
2) มีโลกทัศน์กว้างไกล
3) มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองและผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ
4) มี ค วามรู้ ใ นศาสตร์ พื้ น ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กลุ่ ม วิ ช าสั ง คมศาสตร์ มนุ ษ ยศาสตร์ ภาษา และ
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
5) สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินชีวิต
3. ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีทักษะในการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2) มีทักษะการคิดแบบองค์รวมและเชิงตรรกะอย่างมีเหตุผล
3) มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
4) มีทักษะการคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม
5) มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
6) ความสามารถในการรักษาสุขภาพ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความตระหนักรู้ถึงสิทธิ บทบาท และหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนเข้าใจ เห็นคุณค่า และเคารพสิทธิ
ของผู้อื่น
2) ความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าและรับผิดชอบต่อสังคมไทยและสังคมโลก
3) มี ทั ก ษะในการประสานงานความร่ ว มมื อ ในการท างานเป็ น ที ม การเป็ น ผู้ น าและผู้ ต ามที่ ดี
มีม นุษยสัมพันธ์ที่ดี มี ทั ก ษะในการแก้ ปัญหาสังคมได้แก่ การรับรู้ปัญ หา การเข้าใจปัญหา การเรียงลาดับ
ความสาคัญของปัญหา และแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี
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4) มีความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ ตระหนักและ
เข้าใจในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่ รวมทั้งเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม และสามารถปรับตัว
ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความรู้ในการใช้สื่อและข้อมูลสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน
2) ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีทักษะในการคิดคานวณ การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและเชิงเหตุผลที่เป็นตรรกะ
4) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และสื่อเทคโนโลยีต่างๆ ในการทางานและการสื่อสาร
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ของ หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพครู
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
วิชาการศึกษา
1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา
1.1

1011109
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
และความเป็นครู
1011110
ปรัชญาการศึกษา
1011111
ภาษาและวัฒนธรรม
1051106
จิตวิทยาสาหรับครู
1022304
การพัฒนาหลักสูตร
1023646
การออกแบบและการจัดการเรียนรู้
1022601
การจัดการชั้นเรียน
1043410
การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้

1.2

1.3

1.4

1.5

2. ความรู้
1.6

2..1

2..2

2..3

3. ทักษะทางปัญญา
2..4

3..2

5. ทักษะการวิเคราะห์
ตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1

3.. 3

3.4

4.1

4.2

            





      



 

         

3..1

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

 

4.3

4.4



5.2

5.3

5.4

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้

6.1

6.2

6.3
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1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา
1.1

1032702
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
1042107
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1063105
การบริหารการศึกษาและ
การประกันคุณภาพการศึกษา
1083102
การศึกษาพิเศษ

1.2

1.3

1.4

1.5

2. ความรู้
1.6

2..1

2..2

2..3

3. ทักษะทางปัญญา
2..4

3.1

3.2

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
ตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

5.2

5.3

5.4

            





      

            





      

            





      

            





      

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้
6.1

6.2

6.3
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วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
ตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

             







       

             







       

             







       

             







       

1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา
1.1

1014803
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
1014804
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
1015802
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ในสาขาวิชาเฉพาะ 1
1015803
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ในสาขาวิชาเฉพาะ 2

1.2

1.3

1.4

1.5

2. ความรู้
1.6

2..1

2..2

2..3

3. ทักษะทางปัญญา
2..4

3.1

3..2

3..3

5.2

5.3

5.4

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้
6.1

6.2

6.3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
วิชาเอกบังคับ
1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา
1.1

1071105
การศึกษาปฐมวัย
1072204
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
1073404
สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย
1074906
การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
1074907
สัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย
1074701
การบริหารจัดการองค์กรทางการศึกษา
ปฐมวัย
1074311
ศาสตร์ของพระราชากับการศึกษาปฐมวัย
1071106
พัฒนาการเด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ
1071107
พัฒนาการเด็กปฐมวัย

1.2

1.3

1.4

1.5

2. ความรู้
2..1

2..2

2..3

5. ทักษะการวิเคราะห์
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2..4

3.1

3..2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

    





 











         





 









    





 







         





 





         





 



         





 

         





   

    



         



   

1.6

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

  

6.1

6.2





 



  



 





  



 







  



 









  



 

















 

 











  



 



 









  



 



 









  



 



5.2

5.3

5.4

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้
6.3
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1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา
1.1

1071108
สมองและการเรียนรู้ของเด็ก
1072311
พัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย
1073310
ทักษะทางอารมณ์และสังคมของเด็กปฐมวัย
1073311
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสาหรับ
เด็กปฐมวัย
1072405
นิทานและวรรณกรรมสาหรับเด็กปฐมวัย
1073602
การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
1071305
ศิลปะสร้างสรรค์สาหรับครูปฐมวัย
1072312
ดนตรีและนาฏลีลาสาหรับครูปฐมวัย
1072104
การเรือนสาหรับครูปฐมวัย
1071306
บุคลิกภาพและสมรรถนะสาหรับ
ครูปฐมวัย

1.2

1.3

1.4

1.5

2. ความรู้
1.6

2..1

2..2

5. ทักษะการวิเคราะห์
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.1

3..2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.4

6.1

6.2

         





 











  



 

         





 











  



 

         





 











  



 

         





 

















 

        





 









  



 

         





 











  



         





 















 

         





 















 

         





 











  







 











  



5.3

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้

2..4

      

2..3

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ



6.3
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1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา
1.1

1074503
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนใน
การจัดการศึกษาปฐมวัย
1073101
การสื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับครูปฐมวัย
1074101
การอ่านภาษาอังกฤษด้านการศึกษา
ปฐมวัย
1074102
การเขียนภาษาอังกฤษด้านการศึกษา
ปฐมวัย

1.2

1.3

1.4

1.5

2. ความรู้
1.6

2..1

2..2

2..3

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2..4

3.1

3..2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

         





 













         





 









         





 







         





 







5.3

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้
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วิชาการสอนวิชาเอก
1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา
1.1

1072313
วิทยาการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
1073312
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับ
เด็กปฐมวัย
1073313
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับ
เด็กปฐมวัย

1.2

1.3

1.4

1.5

2. ความรู้
1.6

2.1

3. ทักษะทางปัญญา
3.4

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
ตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.1

5.1

5.2

5.3

5.4

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้

2..2

2..3

2.4

3.1

3.2

3.3

4.2

4.3

4.4

6.1

6.2

6.3
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วิชาเอกเลือก
1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา
1.1

1073102
กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาปฐมวัย
1074504
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
1074702
การออกแบบและจัดสภาพแวดล้อม
สาหรับสถานศึกษาปฐมวัย
1073703
เศรษฐศาสตร์เพื่อการศึกษาปฐมวัย
1073314
การสื่อสารทางภาษาสาหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ
1073315
การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสาหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ
1073405
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
1073103
การเล่นสาหรับเด็กปฐมวัย

1.2

1.3

1.4

1.5

2. ความรู้
2..3

3. ทักษะทางปัญญา
2.4

3.1

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
ตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.1

4.2

5.2

5.3

5.4

6 .ทักษะการ
จัดการเรียนรู้

1.6

2.1

2..2

3.2

3.3

3.4

4.3

4.4

5.1

6.1

6.2

6.3
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1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา
1.1

1074103
ทักษะชีวิตสาหรับเด็กปฐมวัย
1074104
สิทธิเด็ก
1074312
พหุวัฒนธรรมกับการดารงชีวิตของ
เด็กปฐมวัย
1074313
การเรียนรู้ภาษาที่สองสาหรับครูปฐมวัย
1073316
ดนตรีปฏิบัติสาหรับครูปฐมวัย
1073317
การว่ายน้าสาหรับครูปฐมวัย

1.2

1.3

1.4

1.5

2. ความรู้
2..3

3. ทักษะทางปัญญา
2.4

5. ทักษะการวิเคราะห์
ตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.1

2.1

2..2

3.2

3.3

3.4

4.3

4.4

5.1
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5.2

5.3

5.4

6 .ทักษะการ
จัดการเรียนรู้

1.6



3.1

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

6.1

6.2

6.3
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ผลการเรียนรู้รายวิชาของสาขาวิชาในตารางมีความหมายดังนี้
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) มีคุณธรรมจริยธรรมทีเ่ สริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) มีความกล้าหาญทางจริยธรรมกล้าแสดงออกในสิง่ ที่เหมาะสมด้วยความเข้าใจในผู้อื่น เข้าใจโลกและ
มีจิตสาธารณะ
4) มีความเสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
6) สามารถจัดการและแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชี พครูเชิงสัมพัทธ์โดยใช้ดุลย
พินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
2. ด้านความรู้
1) มีความรอบรู้ในด้านวิชาชีพครู และวิชาเฉพาะสาขาอย่างกว้างขวางลึกซึ้ง และเป็นระบบ
2) มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ทเี่ กี่ยวข้องอย่างบูรณาการทัง้ การบูรณาการข้าม
ศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
3) มี ความเข้าใจความก้ าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาที่ จะสอนอย่างลึกซึ้ง ตระหนักถึง
ความสาคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้
4) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้และสามารถนาไปประยุกต์
ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิ ด ค้น หาข้ อ เท็ จ จริง ท าความเข้ าใจ และประเมิ นข้ อ มู ล สารสนเทศและแนวคิดจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และทาการวิจัยเพื่อพัฒนางานและ
พัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
2) สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และนาไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
โดยคานึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
3) มีความเป็นผู้นาทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์และการพัฒนาศาสตร์
ทางครุศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
4) การคิดวิเ คราะห์ สัง เคราะห์ ประเมิ น ค่า และนาความรู้เ กี่ ยวกั บ แนวคิด ทฤษฎีและหลัก การที่
เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการ
วิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นาในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ บทบาทหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของตนเองและผู้ อื่ น ใน
การทางานและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร และในการเรียนรู้พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2) มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
3) มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผูเ้ รียน และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทัง้ ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
4) มี ความไวในการรับ รู้ความรู้สึก ของผู้อื่น มี มุ ม มองเชิง บวก มี วุฒิภาวะทางอารมณ์และสัง คม
เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มี ค วามสามารถในการสื่อ สารอย่า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพ ทั้ ง การพู ด การเขี ย น การใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ การเก็ บ ข้ อ มู ล และน าเสนอข้ อ มู ล ในรู ป แบบที่ เ หมาะสมส าหรับ บุ ค คลและกลุ่ม บุค คลที่ มี
ความแตกต่างกัน
2) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และตระหนักถึงคุณค่าใน
การใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติเพื่ อการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
3) มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือ คณิตศาสตร์ ภาษาพูด
ภาษาเขียน ในการเก็บข้อมูลและนาเสนอข้อมูล อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหาอย่าง
รวดเร็ว
4) มีความสามารถในการบูรณาการข้อมูลเพื่อการสื่อสารอย่างเป็นระบบด้วยสื่อและเทคโนโลยีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal)
รูปแบบกึ่งทางการ (Non-Formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะสาขาอย่างบูรณาการ
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หมวดที่ 5

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการประเมิ นผลการศึ กษาให้เป็ นไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย สวนดุสิต ว่ า ด้ ว ย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา หลักสูตรกาหนดให้มีการทวน
สอบโดยใช้ร ายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.6) และรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) หลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาทุกภาคการศึกษา ทาหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา เช่น
2.1.1 ทวนสอบข้อสอบเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์และเนื้อหาในรายวิชาเรียนที่กาหนดในรายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ.3)
2.1.2 สุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนนของ
รายวิชา
2.1.3 สุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
2.1.4 สุ่ม สัม ภาษณ์นัก ศึกษาเพื่ อตรวจสอบความรู้นักศึกษาหลัง จากส่งผลการเรียนแล้วสอบถาม
นักศึกษาในประเด็นต่อไปนี้
1) การรับทราบรายละเอียดของแนวทางการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล
การเรียนรู้ในชั่วโมงแรกของการเรียนรายวิชา
2) ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการตรวจสอบความรู้นักศึกษาอย่างสม่าเสมอ โดยการสอบถาม
และให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียน
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
หลัก สูตรก าหนดวิธีก ารทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนัก ศึก ษาหลัง จากนัก ศึก ษาส าเร็ จ
การศึก ษา โดยเน้นการท าวิจัยผลสัม ฤทธิ์ก ารประกอบอาชีพ ของบั ณฑิ ต อย่ างต่อเนื่องเป็ นป ระจ าทุ ก ปี
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนาผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลในการประชุมพิจารณา เพื่อหาแนวทาง
การปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีการดาเนินการ ดังนี้
2.2.1 ติดตามภาวะการมีงานทาของบัณฑิต โดยประเมินบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาและปฏิบัติงานครบ
1 ปี ในแต่ละปีการศึกษา
2.2.2 ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยประเมินความพึงพอใจ
จากผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้นๆ ได้แก่
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ด้านความสั มพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะการปฏิบัติงาน และ
ความสามารถด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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2.2.3 การทวนสอบโดยการเก็ บ รวบรวมข้อมู ลจากความเห็นของผู้ท รงคุณวุฒิภายนอกที่ ม าร่วม
ปรับปรุงหรือวิพากษ์หลักสูตรต่อความของพร้อมของนักศึกษาในการเรียนหรือคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) ดังนี้
3.1.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษา
3.1.2 ไม่มีพันธะหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย
3.1.3 ได้รับการอนุมัติการให้ปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย
3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจานงขอสาเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึก ษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) ดังนี้
3.2.1 มีความประพฤติดี
3.2.2 มีผลการเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร รวมทั้งเงื่อนไขที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
3.2.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
3.2.4 มีระยะเวลาศึกษาตามเกณฑ์หลักสูตรปริญญาตรี (ห้าปี) สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาค
การศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา

61

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร และแนะนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ได้แก่ คู่มือหลักสูตร คู่มือนักศึกษา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และคู่มือปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
1.2 ส่ง เสริมให้อาจารย์ใหม่ เข้าร่วมประชุม ของทางมหาวิท ยาลัย เพื่อทราบถึง ปรัชญา พันธกิ จ และ
วิสัยทัศน์ ของผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย
1.3 มอบหมายอาจารย์อ าวุโ สเป็นพี่ เ ลี้ยงในการให้คาแนะน าเทคนิค และเป็นที่ ป รึก ษาในส่วนของ
การสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยการสอนคู่กันระหว่างอาจารย์ใหม่และอาจารย์อาวุโส
1.4 ชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอน แนวทางในการท าวิจัยเพื่อพัฒ นาการเรียนการสอน
การจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการ
ดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)
1.5 จั ด การอบรมเกี่ ยวกั บ การจั ดการเรีย นการสอน กลยุ ท ธ์ ก ารสอนและการประเมิ น ผล รวมถึง
การบูรณาการเทคโนโลยีกับการเรียนการสอน
1.6 จัดการอบรมด้านการวิจัย การจัดเงินทุนสาหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิตผลงานวิจัย และการเข้าร่วมเป็น
คณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส รวมถึงการจัดทาคลีนิกวิจัยสาหรับนักวิจัยรุ่นใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.1.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ การสอน
และการประเมินผล จากหน่วยงานทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง
2.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประยุก ต์ใช้
ความรู้ที่ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน
2.1.3 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูโ้ ดยใช้วิธีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อให้เกิดการ
ถ่ายทอดประสบการณ์และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 ส่ง เสริมให้อ าจารย์จัดท าผลงานเพื่อพัฒ นาเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ โดยก าหนดอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทาผลงานเพื่อพัฒนาเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ ภายใน 2 ปี และจัดกิจกรรมส่งเสริม
ให้อาจารย์ประจาหลักสูตรจัดทาผลงานวิชาการ
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาการเรียนการสอนและทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การจัดเงินทุน
เพื่อผลิตผลงานวิจัยให้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ
2.2.3 ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนาความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหลักสูตร
2.2.4 ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนและบริการสังคม
2.2.5 ส่งเสริมให้อาจารย์มีโอกาสไปศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร ดังนี้
1.1 แต่ง ตั้ง คณะกรรมการอาจารย์ผู้รับ ผิด ชอบหลัก สู ตร เพื่อวางแผน ก ากั บ และติดตามการ
ดาเนินงานต่างๆ ของหลักสูตร
1.2 สร้างความตระหนักและความเข้าใจให้แก่บุคลากร โดยการจัดประชุมชี้แจง ในประเด็นสาคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประกันคุณภาพ
1.3 มี ก ระบวนการจั ด ท าหลัก สูต ร โดยด าเนิ น การจั ด ท าแผนการสอนและเกณฑ์ ก ารวั ดและ
การประเมินผล
1.3.1 มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อย 30 วัน ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาครบทุกรายวิชา
1.3.2 ประชุมวางแผน ติดตามและทบทวนการดาเนินงานของหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตรมีส่วนร่วม อย่างน้อยร้อยละ 80
1.3.3 จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
1.3.4 จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
1.4 มีการวางแผนการรับนักศึกษา แผนการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอน
1.5 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษา
1.6 มีการกากับติดตาม ประเมินการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1.7 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ต่อมหาวิทยาลัยและนาเอาข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกปี
การศึกษา
2. บัณฑิต
คุณภาพบัณฑิต
หลักสูตรมุ่งพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการประเมินและ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในขณะที่นักศึกษาก าลังศึกษา และประเมิ นผลการมีงานทา
ตลอดจนความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีการจัดการเพื่อติดตามการประเมินผลและ การ
ทวนสอบเพื่อการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ได้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เป็นไป
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) วิชาเอกการศึกษา
ปฐมวัยอย่างน้อย 6 ด้าน คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัม พันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และ 6) ทักษะการจัดการเรียนรู้ และมีคุณลักษณะพิเศษ ตามที่หลักสูตรกาหนด ซึ่ง เน้นทักษะสากลของคนใน
ศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานของความเป็นไทย ร่วมกับความเป็นสวนดุสิตตามแนวทางการพัฒนาบัณฑิตสวนดุสติ
“SDU SPIRIT” ประกอบด้วย ความเป็นผู้นา เสียสละ เอื้ออาทร รักและศรัทธามหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการ
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ดาเนินงาน บุคลิกภาพดี อ่อนน้อมถ่อมตน แสดงความเป็นสวนดุสิต ดารงตนอย่างมีคุณค่า ทางานด้วยความ
ประณีต
หลักสูตรพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีกลไกขับเคลื่อนการดาเนินงาน ดังนี้
1. ติดตาม สารวจความต้องการจาเป็นของผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง
2. ท าวิ จั ย เพื่ อ ส ารวจความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ที่ จ บการศึ ก ษา
ในหลักสูตร
3. จัดการประชุมโดยเชิญผู้ใช้บัณฑิตเข้ามามีส่วนร่วมในการวิพากษ์หลักสูตร
4. จัดโครงการอบรมสัมมนาโดยเชิญ วิทยากรที่เ ชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพและตัวแทนขององค์กร
วิชาชีพมาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา
5. สร้างความเชี่ยวชาญในงานครูป ฐมวั ยให้ กั บ นัก ศึก ษา ด้วยการลงมื อท าด้ว ยการเรี ยนรู้ จ าก
การทางาน (Work-based Learning)
6. จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน สังคมไทยและ
สังคมโลก ติดตามสถานการณ์และวิกฤติทางการศึกษาปฐมวัย
7. จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีจิตสาธารณะ โดยการบริการชุมชน ด้วยองค์ความรู้ทางด้านการศึกษา
ปฐมวัยให้กับชุมชน
8. เสริมศักยภาพ ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ระบบเสริมศักยภาพให้กับ
นักศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีช่วยขับเคลื่อน (Technological Scaffolding) และนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาบูรณาการกับการจัดกิจกรรม และการเรียนรู้ของนักศึกษาเพื่อสร้างนิสัยการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
9. เน้นพั ฒ นาทั ก ษะกระบวนการคิ ด การท างานแบบมี ส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายชุ ม ชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
3. นักศึกษา
กระบวนการรับนักศึกษา และข้อกาหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
3.1 การรับนักศึกษา
3.1.1 สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สอบถามแผนการรับนักศึกษาในระบบแอดมิชชั่นกลาง
มายังคณะ และคณะได้ดาเนินการประสานงานสอบถามไปยังหลักสูตร
3.1.2 หลักสูตรมีการจัดประชุมเพื่อกาหนดแผนการรับนักศึกษา แล้วแจ้งข้อมูลจานวนนักศึกษา
ตลอดจนคุณสมบัติของผูท้ ี่จะสมัครตามคุณสมบัติทรี่ ะบุไว้ ใน มคอ.2 กลับไปยังคณะ เพื่อให้คณะนาส่งสานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนต่อไป เพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
3.2 กาหนดเกณฑ์การรับนักศึกษา ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยและหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
(ภาคผนวก ก)
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3.3 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
- ส านักส่งเสริมวิชาการงานทะเบียน ประชาสัมพันธ์เกณฑ์ การรับนักศึกษาและก าหนดการต่างๆ
ผ่านช่องทางออนไลน์ http://entrance.dusit.ac.th
- สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กาหนดเกณฑ์ในการทดสอบความรู้ทั่วไป สอบวัดแววความ
เป็นครู และการสัมภาษณ์
- สมัครสอบผ่านช่องทางออนไลน์
3.4 การรับสมัครนักศึกษา
การรับสมัครนักศึกษาและข้อก าหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิท ยาลัยส วนดุสิต ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
3.5 ดาเนินการจัดสอบและประกาศผลสอบ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
(ภาคผนวก ก)
3.6 นักศึกษารายงานตัว
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
(ภาคผนวก ก)
3.7 ปฐมนิเทศนักศึกษา
จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เน้นกิจกรรมแนะนาวิธีการเรียนและการดารงชีวิตในมหาวิทยาลัย กิจกรรม
เสริมทักษะชีวิตในการเรียนระดับอุดมศึกษา ได้แก่ การบริหารจัดการเวลา การสื่อสารและทางานเป็นทีม เป็น
ต้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับอุดมศึกษา แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึก ษา เพื่อให้คาแนะนาทางด้าน
ประสบการณ์ และด้านวิชาการแก่นักศึกษา ปรับ พื้นฐานความรู้ของนักศึก ษาให้สอดคล้องกับการเรียนใน
ระดับ อุดมศึกษาและธรรมชาติของรายวิชา ได้แก่ พื้นฐานภาษาอังกฤษ พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการสืบค้นและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็น ต้น จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นครูปฐมวัย
จัดกิ จ กรรมเปิดโลกการศึกษาปฐมวัย รู้จัก เด็ก รู้จัก ครู รู้จัก สถานศึก ษาสาหรับเด็กปฐมวัย โดยการศึกษา
สังเกต ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และศึกษาดูงาน ณ สถานศึกษาด้านการศึกษาปฐมวัยภายนอก รวมทั้ง
ปฐมนิเทศกิจกรรมสาหรับนักศึกษาหอพัก เพื่อส่งเสริมการดูแลช่วยเหลือกัน การสร้างความสัมพันธ์อันดี ความ
เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
3.8 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
- วางแผนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกับอาจารย์ผู้สอน
ร่วมกันพิจารณาประเด็นที่นักศึกษาต้องการการเตรียมความพร้อมและจัดทาแผนงานและกิจกรรมเสริม
- ดาเนินการเตรียมความพร้อมก่ อนเข้าศึกษา โดยจัดให้มีก ารปฐมนิเทศนัก ศึก ษาใหม่ เพื่อชี้แจง
กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อ ง หลัก สูตร และสิ่ง สนับสนุนการเรียนรู้ โดยเฉพาะการเน้นรายละเอียดที่สาคัญ
ของข้อบังคับและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
- ประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
และทาการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการจัดการศึกษามาร่วมทาการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อหาจุด
แข็งและจุดอ่อน และกาหนดมาตรการรองรับในปีต่อๆ ไป
- ปรั บ ปรุ ง กระบวนการเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นเข้ า ศึ ก ษา โดยการน ามาตรการที่ ไ ด้ จ าก
การประเมินลงสู่ปฏิบัติในภาคการศึกษาและปีการศึกษาต่อไป (อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา)
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3.9 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามการคงอยู่ของนักศึกษาผ่านการประชุมอาจารย์หลักสูตร และนา
ประเด็นปัญหาต่างๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการคงอยู่ของนักศึกษาเข้าพิจารณา เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา
และอาจารย์ผู้รับ ผิดชอบส่วนต่างๆ ก ากั บ ดูแลและติดตามผลการเรียนของนักศึก ษาจากระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา
3.10 ความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินผลความพึงพอใจของนักศึก ษาที่ มีต่อหลัก สูตรและการจัด
การเรียนการสอน ทั้ ง ด้านหลัก สูตร กิ จ กรรมเสริม หลักสูตร อาจารย์ และสิ่ง สนับ สนุนการเรียน รู้ จัดท า
แบบฟอร์มคาร้องสาหรับนักศึกษา และมีกระบวนการในการจัดการข้อร้องเรียนในรูปแบบต่างๆ ที่นักศึกษา
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย โดยนาข้อร้องเรียนมาหารือกับคณะกรรมการอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร จากนั้น
จะนาข้อสรุป ข้อ ร้อ งเรียนแจ้ง ให้นัก ศึก ษาและผู้เ กี่ ยวข้องทราบ นอกจากนั้น หลัก สูตรยัง มี ช่องทางที่ให้
นักศึกษาเขียนข้อร้องเรียนได้อีกหลายช่องทาง เช่น เฟสบุ๊ค อีเมล์ เป็นต้น
4. อาจารย์
4.1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
ใช้ร ะบบการสรรหาทรัพ ยากรบุคคล ทั้ ง นี้เ ป็นไป ตามข้อบัง คับ มหาวิท ยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ค) กาหนดไว้โดยมีระบบและกลไก ดังนี้
1. มีการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรโดยดาเนินการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพื่อ อธิบาย
กระบวนการทางาน บริบท ปรัชญา และวิสัยทัศน์ของหลักสูตร รวมถึงบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน กรณีอาจารย์ใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์สอนเด็กปฐมวัย ต้องมีการฝึกประสบการณ์ทางด้าน
การศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
2. กาหนดบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยด้านการจัดการเรียนการสอนโดยส่งเสริม
ให้อาจารย์ประจาหลักสู ตรมีการจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ออกแบบการจัดการเรียนการสอน
จัดทาเอกสารประกอบการเรียน และออกข้อสอบร่วมกัน
3. การพิจารณาการต่อสัญญาจ้าง และการเพิ่มค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากผลการประเมิน
ประจาปีและผลงานทางวิชาการตามที่หลักเกณฑ์การพิจารณากาหนด ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่า
ด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ค) จนกว่าจะเกษียณตามอายุราชการ
4.2 การบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีระบบการบริหารอาจารย์ โดยมี
การสารวจ วิเคราะห์ภาระงานและอัตรากาลัง มีนโยบายหรือแผนระยะยาว จัดทาแผนบริหารอาจารย์ให้
เป็นไปตามเกณฑ์ม าตรฐานการอุ ดมศึกษา และสอดคล้องกับข้อบัง คับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 จัดทาภาระงานอาจารย์ เพื่อกาหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร ตามความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้มีความ
สอดคล้องกับสมรรถนะของบุคลากร และกาหนดเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 ซึ่ง ประกอบด้วยการประเมินปีละ 2 รอบ โดยการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 70 และประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ร้อยละ 30
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4.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
โดยจั ด ท าแผนพั ฒ นาอาจารย์ จั ด ท างบประมาณตามแผน ด าเนิ น งานตามแผนและประเมิ นผล การ
ดาเนินงาน โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการพัฒนาตนเองโดยแนวทางสาหรับการ
พั ฒ นาตนเองของอาจารย์ ประกอบด้ ว ย การส่ ง เสริม ให้อาจารย์ ศึ ก ษาต่ อ การเข้ าร่วมอบรมกั บ กอง
บริหารงานบุคคล หรือ การเข้าร่วมอบรมในหัวข้อที่ตนเองสนใจและมีความเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
- การพั ฒ นาคุณวุฒิโ ดยส่ง เสริม ให้อ าจารย์ป ระจ าหลัก สู ตรศึก ษาต่อ ในระดับ ปริญ ญาเอก
โดยพิ จ ารณาความจ าเป็น ความเหมาะสมและความต้ องการของหลัก สูตร และอยู่ ภ ายใต้ เ งื่อนไข คื อ
มีผลการปฏิบัติงานดี ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- การส่งเสริมงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ โดยกาหนดนโยบายการต่อสัญญาจ้างต้องมีผลงาน
ทางวิชาการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เช่น มีเอกสารประกอบการสอน งานวิจัย ตาแหน่งทางวิชาการ มีการ
สนับสนุนทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
- การส่ง เสริม ทั ก ษะวิชาชีพ มี ก ารส่ง เสริม และพัฒ นาตนเองในด้านความรู้ท างวิชาชีพโดย
อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องพัฒนาความรู้ผ่านกระบวนการอบรมและเพิ่มพูนทักษะทางวิชาชีพอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง
- ดาเนินการตรวจสอบติดตามการพัฒนาอาจารย์ โดยให้อาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมจัดทารายงาน
และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมในการประชุม และเขียนรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน
5.1 การบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
แต่งตั้งคณะกรรมการจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กากับดูแลและประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินหลัก สูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
ผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ประจาทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยมีระบบกลไกการพัฒนาตามเป้าหมายการบริหารหลักสูตร และการประเมินผล
หลักสูตร ดังนี้
ตัวบ่งชี้
1. การพั ฒ นาปรับ ปรุง หลัก สูต รและการจัดการ
เรียนการสอน
1.1 การปรับปรุงหลักสูตร
1.2 การพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน
(1) การพัฒนาการเรียนการสอนคณาจารย์
ใหม่
(2) การพัฒนาการเรียนการสอนคณาจารย์
ประจาการ
(3) การพัฒนาบุคลากรด้านสนับสนุนการ
เรียนการสอน

เกณฑ์การประเมิน
- มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างน้อย 1 ครั้งใน
5 ปี
- มี ก ารปฐมนิ เ ทศคณาจารย์ ใ หม่ ด้ า นการเรียน
การสอนทุกคน
- มีการพัฒนาคณาจารย์ประจาการด้านวิธีการสอน
และวิธีการวัดผล อย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 2 ปี ทุกคน
- มีการพัฒนาบุคลากรด้านการสนับสนุนการเรียน
การสอนอย่างน้อย 1 ครั้งใน 2 ปีทุกคน
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ตัวบ่งชี้
2. การวางแผนการดาเนินการหลักสูตร
2.1 การจัดคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

เกณฑ์การประเมิน

- มี ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รท าหน้ า ที่
วางแผนการสอน จัดการสอนและประเมินผลการ
2.2 การจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู
สอน
- มี โ ครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ทุ ก ปีตลอดหลัก สูตร โดยมี คณะกรรมการบริหาร
โครงการ และมี ก ารประเมิ นผลการเข้าโครงการ
ของนักศึกษาเป็นรายบุคคลประกอบการพิจารณา
อนุ มั ติ ใ ห้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาร่ ว มกั บ ผลการเรี ย น
2.3 การจัดคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รายวิชาตามหลักสูตร
2.4 การจัดท ารายละเอี ยดของหลัก สูตรตาม - มีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์
แบบ มคอ.2
- จัดทารายละเอียดหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ
2.5 การจั ด ท ารายละเอี ย ดของรายวิ ช าและ ภายในปีการศึกษา 2560
ประสบการณ์ ภ าคสนามตามแบบ มคอ.3 และ - รายวิชาใหม่จัดทารายละเอียดวิชาตามมาตรฐาน
มคอ.4
คุณวุฒิฯ สาขา ภายในปีการศึกษา 2560
3. การดาเนินการตามแผนและจัดทารายงานผล
3.1 การจัดสรรทรัพยากร
(1) อาคารสถานที่สาหรับการเรียนการสอน - มี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเหมาะสมกั บ การเรียน
การสอนและจานวนนักศึกษา
(2) เทคโนโลยี สื่ อ คอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ - มี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเหมาะสมกั บ การเรียน
การเรียนการสอน
การสอนและจานวนนักศึกษา
(3) อาคารสถานที่สาหรับการวิจัย
- มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสม เอื้ออานวยต่อ
(4) หนังสือห้องสมุด
การวิจัย
(5) การจั ด สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง - มีจานวนเพียงพอตามวิชาเอกที่เปิดสอน
การเรียนรู้ตามอัธยาศัย
- มี ก ารจัดสิ่ง แวดล้อมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
3.2 การจัดการเรียนการสอนและรายงานผล
อันพึงประสงค์
(1) การจัดทาประมวลผลการสอนรายวิชา - มี ป ระมวลผลการสอนรายวิ ช าที่ ค รอบคลุ ม
(2) การรายงานผลการดาเนินการรายวิชา พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ทุกรายวิชา
ตามแบบ มคอ.5
(3) การรายงานผลการดาเนินการประสบการณ์ - มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการรายวิชาที่
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.6
เปิดสอนทุกภาคการศึกษา
(4) การรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร - มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการประสบการณ์
ตามแบบ มคอ. 7
ภาคสนามที่เปิดสอนทุกปีการศึกษา
- มี ก ารจัดท ารายงานผลการดาเนินการหลักสูตร
ทุกปีการศึกษา
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ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
4. การพัฒ นาการจัดการเรียนการสอน กลยุท ธ์
การสอน หรื อ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จ าก
ผลการประเมินการดาเนินงาน
4.1 การประเมินการสอนของคณาจารย์
- มี ก ารประเมิ น ผลการสอนของคณาจารย์ ทุ ก
ภาคการศึกษา
4.2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและ กล - มี ก ารน าผลการประเมิ น การสอนมาใช้ ใ น
ยุทธ์การสอน
การปรับปรุงประมวลการสอนรายวิชา โดยระบุไว้
ในประมวลการสอนในภาคการศึกษาถัดไป
4.3 การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

- มี ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาที่
ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้
4.4 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ - มี ก ารรายงานผลการติ ด ตาม ตรวจสอบและ
เรียนการสอน
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ต่ อ
สภาสถาบันอุดมศึกษาทุกปี
5. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนด มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน
ในมาตรฐานคุณวุฒิฯ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ ของผู้สาเร็จการศึกษาทุกรุ่น
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
ประชุมคณาจารย์ทุกคนเพื่อกาหนดอาจารย์ผสู้ อนประจาแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ
ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญที่ตรงกับวิชาที่เปิดสอน และอาจารย์ผู้สอนต้องมีภาระงานเท่ากับ
หรือไม่ต่ากว่าเกณฑ์ภาระงานขั้นต่าของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมสอนในบาง
หัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง โดยเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงหรือมีวุฒิการศึกษา
อย่างต่าในระดับปริญญาโท ทั้งนี้หลักสูตรฯ ได้มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ประสานงานเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยผ่านการเห็นชอบจากประธานหลักสูตรและคณบดี แล้วกาหนดไว้ใน มคอ.3 ของรายวิชา
อาจารย์ประจาหลักสูตรกากับการจัดทา มคอ.3 และ มคอ.5 โดยแจ้งกาหนดการส่งกับอาจารย์
ผู้สอนทุกคนในการประชุมของหลักสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 3 สัปดาห์ โดยส่งผ่านออนไลน์เข้า
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของเลขานุการประจาหลักสูตร และจัดประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรและตัวแทน
ผู้สอนเพื่อพิจารณา มคอ.3 และ มคอ.5 และผลการพิจารณาให้กับอาจารย์ผู้สอนเพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ แล้วส่ง มคอ.3 และ มคอ.5 ฉบับปรับปรุงอีกครัง้ ทั้งนีต้ ้องเสร็จสิน้ ก่อนเปิดภาคการศึกษา โดย
การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้สอน เน้นทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน (การทัศนศึกษานอกสถานที่) หรือจากการทา
วิจัยและการสัมมนา และทุกรายวิชาจะมี มคอ.3 ที่แสดงรายละเอียดของการเรียนการสอนก่อนเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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5.3 การประเมินผู้เรียนและการกากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย
อาจารย์ประจาหลักสูตรประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิมาทบทวนในการประชุม
เพื่อให้ความรู้แก่อาจารย์ และเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทา มคอ.3 แล้วร่วมกันพิจารณาว่า ในแต่ละรายวิชามี
การประเมินผลเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ หากมีวิชาใดที่มีการประเมินผลการเรียนรู้ไม่ครบถ้ วน อาจารย์
ประจารายวิชาจะดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง การจัดการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละรายวิชา ต้อง
มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชานั้นๆ และในการประเมินใช้ระบบอิงกลุ่ม
หรือระบบอิงเกณฑ์ มีเครื่องมือที่ใช้ในการวัดประเมินผลที่หลากหลาย เช่น การทดสอบกลางภาค การทดสอบ
ปลายภาค การประเมินจากผลงานการประเมินจากการทารายงาน การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา โดยเป็นไป
ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา นอกจากนี้ กาหนดให้ในกิจกรรมการเรียนการสอนชั่วโมงแรก
ของแต่ละรายวิชาจะมีการชี้แจงแนวทางการประเมินให้นักศึกษาได้รับรู้ก่อนเรียน
คณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อกากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนและประเมิ นหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ และมี การประชุมเพื่อกากับดูแลการประเมิ นตามสภาพจริง
ด้วยวิธีการ การที่หลากหลาย คณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันใน
การวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหาแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตร และแนวทางการผลิตบัณฑิตให้ เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ครอบคลุม การประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการประเมินสภาพจริง ซึ่งประกอบด้วย การประเมินผล
งานระหว่างเรียนในรายวิชาต่างๆ โดยใช้แฟ้ม ผลงานอิเ ล็ก ทรอนิกส์ การประเมิ นผลการปฏิบัติง านของ
นักศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศการสอน การให้ผลป้อนกลับเพื่อพัฒนาผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม
(1) อาคารสถานที่สาหรับการเรียนการสอน
อาคารเรี ยนภายในมหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต กรุ ง เทพมหานคร และมหาวิ ท ยาลั ยสวนดุ สิ ต
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ดาเนินการโดยใช้มาตรฐานเดียวกัน
- ห้ อ งเรี ยนทั่ ว ไป ภายในห้ อ งประกอบด้ ว ย อุ ป กรณ์ ก ารเรีย นการสอนของมหาวิ ท ยาลัย
สวนดุสิตประจาในห้องเรียนที่ครบถ้วน เช่น เครื่องฉายภาพสามมิติ เครื่องเสียง และระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการจัดตารางการใช้ห้องเรียนอย่างเป็นระบบ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคดูแลการให้บริการให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้ตลอดเวลาก ากั บ ดูแลการใช้ห้อ งเรียน โดยส านัก ส่ง เสริม วิชาการและงานทะเบี ยน โดยมี ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการให้บริการด้านระบบเครือข่ายบริเวณห้องเรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดูแล
และการให้บริการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ กากับดู แลการใช้ห้องโดยสานักงานศูนย์ฯ สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน การให้บริการด้านระบบเครือข่ายบริเวณห้องเรียน
- ห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนสาหรั บการเรียน โดยใช้
แ ท็ บ เ ล็ ต คอ ม พิ วเ ต อ ร์ ห้ อ ง เ รี ย น อั จ ฉ ริ ย ะ (Smart Classroom) ทั้ ง แ บ บ ส ม า ร์ ท บ อ ร์ ด แ ล ะ
แบบเคลื่ อ นที่ ไ ด้ มี ก ารจั ด ตารางการใช้ ห้ อ งเรี ย นอย่ า งเป็ น ระบบ ส าหรั บ มหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต
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กรุงเทพมหานคร ดูแลการให้บริการโดยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก กากับดูแลการใช้ห้องโดยสานักงานศูนย์ฯ โดยมีเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ สารวจความพร้อมของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องเรียน และห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และดาเนินการซ่อมบารุงวัสดุอุปกรณ์ หรือดาเนินการเขียนใบแจ้งการส่งซ่อม
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ
(2) เทคโนโลยี สื่อคอมพิวเตอร์ สาหรับการเรียนการสอน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรห้าปี) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560 เน้นการบูรณาการเทคโนโลยีกับการเรียนการสอน ใช้เทคโนโลยีเป็นช่องทางการเรียนรู้สาคัญเพื่อ
การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ โดยมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมเทคโนโลยี สื่อ โครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่หลากหลาย ดังนี้
แหล่งเรียนรู้และสื่อออนไลน์
- Suan Dusit Internet Broadcasting
- ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (WBSC-LMS) ที่ https://wbsc.dusit.ac.th/
- ฐานข้อมูลวารสารวิจัย มสด.
- iTunes U
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายใต้การดูแลของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านทาง www.dusit.ac.th ประกอบด้วย
- ระบบพิสจู น์ตัวตน ก่อนเข้าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ
- บริการ Account Internet ของมหาวิทยาลัย
- บริการเครือข่ายไร้สาย ( Wi-Fi)
- บริการเครือข่ายเสมือน VPN
- บริการ e-mail สาหรับนักศึกษา ที่ http://ms.dusit.ac.th/office365
- บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลส่วนตัว 1 TB (OneDrive)
- บริการจัดทาเว็บไซต์ส่วนตัว (Site)
- บริการสมุดบันทึกอิเล็คทรอนิคส์(OneNote)
- บริการพื้นทีจ่ ัดทาเว็บไซต์สวนตัว (Webhosting) http://hosting.dusit.ac.th
- บริการ Cloud Computing (Private Cloud)
- บริการยืม-คืน หนังสือ ที่ http://vtls.dusit.ac.th/
- ระบบงานทะเบียนนักศึกษา ที่ http:// iregis.dusit.ac.th
- ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ที่ http://elibrary.dusit.ac.th
- บริการฐานข้อมูลออนไลน์
(3) อาคารสถานที่สาหรับการวิจัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สนับสนุนการทาวิจัยของคณาจารย์ในหลักสูตร
อย่างเต็ม รูป แบบ โดยการให้บ ริก าร ณ อาคาร 1 ชั้น 2 มี บ ริก ารการจัด คลินิก วิจัย (Researcher Club)
ส่งเสริมการทาวิจัยให้กับคณาจารย์ของหลักสูตร รวมถึงการให้บริการในรูปแบบออนไลน์เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานของวิทยาเขต รวมถึงฐานข้อมูลวารสารวิจัย มสด. โดยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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จัดบริเวณพื้นที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลในการทาวิจัย มีการจัดห้องวิทยานิพนธ์และงานวิจัย เพื่อสนับสนุนข้อมูล
สาหรับการทาวิจัยของคณาจารย์ในหลักสูตร 7 วันทาการ รวมถึงการให้บริการห้องประชุมจานวนทั้งหมด 5 ห้อง
สาหรับการประชุมวิจัย ในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กรุงเทพมหานคร และโรงเรียน
เครือข่ายที่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. เป็นสถานที่ปฏิบัติการวิจัยภาคสนามเช่นกัน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดสถานที่สาหรับการวิจัย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
รวมถึงโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก และโรงเรียนเครือข่ายที่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก
สมศ. นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู ยังเป็นสถานที่ในการลงปฏิบัติการวิจัยภาคสนาม
อีกด้วย
(4) หนังสือห้องสมุด
หนังสือ ตารา สื่อสิ่งพิมพ์ที่ใ ห้บริการสาหรับนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหารและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ทั้งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
นครนายก มีการจัดหาและจัดทาข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทาการสารวจ
และจั ด หาหนัง สือ วารสาร สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ อ ย่ า งน้ อ ยปีล ะ 1 ครั้ ง โดยน าผลการส ารวจส่ ง ส านั ก ฯ เพื่ อ ขอ
งบประมาณในการจัดซื้อให้เพียงพอต่อการใช้งาน ทั้ง หนังสือเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย (ภาษาไทย) หนังสือ
เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย (ภาษาอังกฤษ) ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/วิจัย (การศึกษาปฐมวัย) หนังสือสาหรับ
ศึกษาค้นคว้าทั่วไป
ฐานข้อมูลออนไลน์ ประกอบด้วย ฐานข้อมูลออนไลน์วารสาร (Journal) ฐานข้อมูลออนไลน์
(Online Database) และฐานข้อ มู ลอิ เล็ก ทรอนิก ส์ (e-book) ดู แลการให้ บริการโดยส านั กวิ ทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้ง นครนายก ดาเนินการโดยใช้มาตรฐานเดียวกัน
(5) การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรห้าปี) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560 กาหนดให้ผู้เรียนทุกคนนาแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยตนเองทั้ ง แบบรายบุคคลและเครือข่ายการเรียนรู้ ทั้ ง มหาวิท ยาลัย สวนดุสิต กรุง เทพมหานคร และ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยใช้รูปแบบเดียวกันเพื่อสร้างความเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ดังนั้น จึงมีการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ตามอัธยาศัยด้วยการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีเป็น
ฐาน บูรณาการเทคโนโลยีบนฐานการเรียนรู้โดยจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการเรียนรู้และรูปแบบการเรียนรู้ (Learning Style) ที่แตกต่างกันของนักศึกษาแต่ละคน นอกจาก
กิจกรรมในห้องเรียน ยังมีการจัดเตรียมทรัพยากรการเรียนรู้ที่สนับสนุนการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ดังนี้
- ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (WBSC-LMS) ที่ https://wbsc.dusit.ac.th/
- SDU Sharing
- EDLRU
- ฐานข้อมูลวารสารวิจัย มสด.
- iTunes U
เสริม สร้างสภาพแวดแวดล้อ มและภูมิ ทั ศน์ ของหอพัก ที่ ส นับ สนุ นและส่ง เสริม ความมี วิ นั ย
ความรับผิดชอบต่อตนเอง เคารพสิทธิของผู้อื่น เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในลักษณะของชุมชนแห่ง การเรียนรู้
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(6) โรงเรียนเครือข่ายในการปฏิบัติการสอน
แหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู ต้นแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยง แนวคิด
ทฤษฎี หลักการความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูเพื่อใช้เป็นแนวทางการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง คือ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร เรียนรู้และฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และ
โรงเรียนเครือข่ายที่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ก ารศึก ษานอกที่ ตั้ง นครนายก นัก ศึก ษาได้เ รียนรู้และฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพครู ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และโรงเรียนเครือข่ายที่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ.
เช่น โรงเรียนอนุบาลคุณากรฯ จังหวัดนครนายก
(7) หอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ก ารศึก ษานอกที่ ตั้ง นครนายก มี บ ริก ารหอพัก นัก ศึก ษาซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของสถานที่ฝึกประสบการณ์ บุคลิกภาพ ความมีวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเอง เคารพสิทธิของ
ผู้อื่น เรียนรู้ การอยู่ร่วมกันในลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีกิจกรรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและ
ความเป็นครู มีการกาหนดกฎ กติกาในการอาศัยอยู่ร่วมกัน โดยมีผู้จัดการหอพักรับผิดชอบการบริหารจัดการ
และควบคุมการให้บริการ
6.2 การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
ดาเนินการจัดหา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยใช้ลักษณะการดาเนินการในลักษณะเดียวกัน คือ
6.2.1 ส ารวจความต้ อ งการใช้ ห นั ง สื อ และต าราจากอาจารย์ ผู้ ส อนและนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ เสนอ
ชื่อหนังสือและตาราที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนให้กับมหาวิทยาลัยฯ ดาเนินการจัดหาเข้าห้องสมุดเพิ่มเติม
เพื่อบริการอาจารย์และนักศึกษาในการค้นคว้าและประกอบการเรียนการสอน และมีการสารวจประเมินความ
พึงพอใจของผู้เรียนต่อห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้โดยภาพรวม ประเมินความ
พึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ 4 ด้าน ดังนี้
1) ด้านห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย
2) ด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา
3) ด้านสิ่งอานวยความสะดวกในการเรียนรู้
4) ด้านระบบสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร
6.2.2 ประสานงานกับ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้ อหนังสือและตารา
ที่ เ กี่ ยวข้องเพื่อบริการให้อ าจารย์และนัก ศึก ษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน การประสาน
การจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจน
สื่ออุปกรณ์ต่างๆ ที่จาเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น ต้องมีทรัพยากรขั้นต่าเพื่อเตรียมการจัดการเรียน
การสอน ดังนี้
1) การเตรียมห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ รวมทั้ง
ระบบเครือข่าย โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เอื้อให้อาจารย์ผู้สอนสามารถ
ปฏิบัติการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2) การเตรียมห้อ งสมุ ดหรือแหล่ง เรียนรู้และสิ่ง อานวยความสะดวกในการสืบ ค้น ความรู้
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ ตารา และวารสารในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่เปิดสอนทั้งภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในจานวนที่เหมาะสม โดยมีกระบวนการจัดซื้ออย่างสม่าเสมอ
6.3 การประเมินความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เป้าหมาย
การดาเนินการ
1. มีทรัพยากรการเรียน 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทาหน้าที่วางแผน
การสอนของนักศึกษา
จั ด ห า แ ละ ติ ดต า มกา รใ ช้ ทรั พ ยากร
และอาจารย์ เพียงพอ
การเรียนการสอน
ต่อความจาเป็น
1.2 คณะกรรมการส ารวจความต้ อ งการ
ทรัพยากรการเรียนการสอนของนักศึกษา
และอาจารย์ทุกปีการศึกษา
2. มีการจัดหาทรัพยากร 2.1 คณะกรรมการเสนอรายชื่ อ ทรั พ ยากร
การเรียนการสอนตาม
การเรียนการสอน ที่ต้องการต่อ คณะครุศาสตร์
ความต้องการของ
และมหาวิทยาลัย
นักศึกษาและอาจารย์
2.2 คณะครุศาสตร์และมหาวิ ท ยาลัยจัด สรร
งบประมาณประจาปีเพื่อจัดหาทรัพยากร
การเรียนการสอนตามความต้องการ

การประเมินผล
1.1 มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
1.2 มีผลการสารวจความต้องการ
ทรัพยากรการเรียนการสอน
ของนั ก ศึ ก ษาและอาจารย์
ทุกปีการศึกษา

2.1 มีเอกสารแจ้งรายชื่อทรัพยากร
การเรียนการสอนที่ต้องการ
ต่ อ คณะ ครุ ศา ส ต ร์ แ ล ะ
มหาวิทยาลัย
2.2 มี ก ารจั ด สรรงบประมาณ
ประจ าปี ของคณะครุศาสตร์
เพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียน
การสอนตามความต้องการ
3. มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3.1 สารวจข้อมูลจากอาจารย์และนักศึก ษาใน 3.1 มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงพอ
ประกอบ การเรียน
เรื่ อ งของสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ป ระกอบ
ต่ อ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
การสอนเพียงพอต่อ
การเรียนการสอนแต่ละรายวิชา
อาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาใน
ความต้องการของ
แต่ละรายวิชา
อาจารย์และนักศึกษา 3.2 เสนอสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ต้ อ งการใช้
ในแต่ละรายวิชา
ประกอบการเรียนการสอนและการค้นคว้า
กับห้องสมุดมหาวิทยาลัย
4. มีการประเมินผลการ 4.1 คณะกรรมการสารวจ ความพึงพอใจของ 4.1 ผลการสารวจความพึงพอใจ
ใช้ทรัพยากรการเรียน
นั ก ศึ ก ษาต่ อ การใช้ ท รั พ ยากรการเรี ย น
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ ก า ร ใช้
การสอนของนักศึกษา
การสอน เพื่อการพัฒนาปรับปรุง
ทรัพยากรการเรียนการสอน
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ชนิดตัวบ่งชี้: กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน: ระดับ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ 
ประชุมวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินการงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่ สอดคล้องกับ กรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิชา
3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ์ 
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า และรายงานผล 
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ นการของหลั กสู ต ร ตามแบบมคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6 . มี การ ท วนส อบ ผ ล สั มฤ ท ธิ์ ข อง นั กศึ ก ษาต า มมาต ร ฐ า น 
ผลการเรี ยนรู้ ที่ กาหนดใน มคอ. 3 และมคอ. 4 อย่ างน้ อยร้ อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มี ก ารพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอน กลยุ ท ธ์
การสอน หรื อ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จากผลการประเมิ น
การดาเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ ใ หม่ ทุ กคน ได้ รั บ การปฐมนิ เ ทศหรื อค าแนะนาด้ านการ 
จัดการเรียนการสอน
9 . จ า น ว น บุ ค ล า ก ร ส นั บ ส นุ น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ไ ด้ รั บ 
การพัฒนาวิชาการและหรือ วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ต่อปี
10. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/ 
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายหรือบัณฑิตใหม่ที่ มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย มากกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5
12. ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บั ณฑิ ต ที่ มีต่ อบั ณ ฑิ ต ใหม่ บั ณ ฑิ ต
เฉลี่ ย มากกว่ า 3.50 จากคะแนนเต็ ม 5 (หลั ง จากบั ณ ฑิ ต ส าเร็ จ
การศึกษาอย่างน้อย 1 ปี)
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ทั้ ง นี้ เ กณฑ์ ก ารประเมิ น ผ่ า นในระดั บ ดี คื อ มี ก ารด าเนิ น งานตามข้ อ 1-5 จากตารางตั ว บ่ ง ชี้
การดาเนินงานและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) การประเมินจากอาจารย์ประจาหลักสูตร
(2) การประเมินจากการสังเกตการสอนของผู้สอน
(3) การประเมินจากรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) และ
เอกสารประกอบการสอน
(4) การประเมินจากความพึงพอใจของผู้เรียน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
(1) การพัฒนาการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
(2) การประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
(3) การสังเกตพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ผู้สอนโดยคณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตร
(4) การประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนโดยการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
ประเมิ นหลัก สูตรในภาพรวมโดยนัก ศึก ษาสาขาวิชาการศึก ษาปฐมวัยชั้นปีที่ 5 ในภาคเรียนที่ 2
ในรูป แบบแบบสอบถามหรือ การประชุมตัวแทนนัก ศึกษากั บอาจารย์ และประเมิ นหลัก สูตรในภาพรวม
โดยบัณฑิตผู้สาเร็จอย่างน้อย 1 ปี ในรูปแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ตัวแทนบัณฑิต
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก
ประเมินรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรในแต่ละปีในการเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมิ นคุ ณภาพการศึ ก ษาประจ าปี ตามดั ชนี บ่ ง ชี้ ผ ลการด าเนิ นงานที่ ระบุในหมวดที่ 7 ข้ อ ที่ 7
คณะกรรมการที่ ได้ รับ การแต่ง ตั้งจากมหาวิท ยาลัยสวนดุสิต และเป็นผู้ท รงคุณวุฒิภายนอกในสาขาวิชา
อย่างน้อย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.1 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรจากผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ทราบปัญหาของ
การบริ ห ารหลั ก สู ต รทั้ ง ในภาพรวมและในแต่ ล ะรายวิ ช าและจะด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง รายวิ ช านั้ น ๆ
ได้ทันที
4.2 คณะกรรมการประเมิ น หลั ก สู ต รจั ด ท ารายงานการประเมิ น ผล และเสนอประเด็ น ที่ จ าเป็ น
ในการปรับปรุงหลักสูตร
4.3 ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับ ความ
ต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต โดยมี ก ารจั ด ประชุ ม ระดมความคิ ด เห็ น จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต
จากศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน โดยสรุปตามตาราง
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

แผนการพั ฒ นาและปรั บ ปรุง 1. ปรับปรุงหลักสูตรให้
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความ สอดคล้องตามเกณฑ์
ต้ อ ง ก า ร ของ สั ง คมแ ละได้ มาตรฐานของสานักงาน
มาตรฐานตามที่คุรุสภากาหนด
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2. ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ
3. กาหนดรายวิชาในหมวด
วิชาชีพครูให้มีเนื้อหา
ครอบคลุมตามสาระการ
เรียนรู้ที่คุรสุ ภากาหนด
4. ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต

หลักฐาน

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร

2. รายงานผลการดาเนินงานของ
หลักสูตร
3. เนื้อหารายวิชาในหมวดวิชาชีพ
ครูครบตามสาระการเรีย นรู้ ที่
คุรุสภากาหนด
4. รายงานผลความพึง พอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

ภาคผนวก ข
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2550
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95

96

ภาคผนวก ค
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558
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ผลงานทางวิชาการ
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ผลงานทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. อาจารย์รวี ศิริปริชยากร
บทความ (E-Proceedings)
Jitsupa, J., Siriprichayakorn, R. and Nilsook, P. (2015). A Comparison of Academic
Achievement in English Subject of Suan Dusit Rajabhat University Students
Majoring in Early Childhood of Education with the Developing of Electronic Story
Books in English for Young Children using the ADDIE model. ARTS-LC 2015.
Bangkok, Thailand. 3-4 September, 2015. 252-262.
บทความ (Proceedings)
ขวัญใจ จริยาทัศน์กร รวี ศิริปริชยากร และสุพฒ
ั นา หอมบุปฝา. (2560). การวิเคราะห์จาแนกปัจจัยทีส่ ่งผล
ต่อเกณฑ์การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กตามวัย. การประชุมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 55 (31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์), 126-133.
บทความ
รวี ศิริปริชยากร และขวัญใจ จริยาทัศน์กร (2561). ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จังหวัดนครนายก ตามการปฏิบัตทิ ี่เหมาะสมกับพัฒนาการ. วารสารวิจัย มสด สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 14(1), 1-14. (accepted)
2. อาจารย์มทุ ิตา ทาคาแสน
บทความ
อัญชิษฐา ปยะจิตติ กุลธิดา มีสมบูรณ มุทิตา ทาคาแสน และสุดา เชิดเกียรติกุล. (2559). ผลของการ
ใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบเพลงทีม่ ีต่อความคิดสร้างสรรค์และความพึงพอใจต่อการ
พัฒนาสุนทรียภาพของนักศึกษาในรายวิชาสุนทรียศึกษากับการพัฒนาทักษะทางอารมณ์.
วารสารอนาคตวิทยาทางการศึกษา, 1(1), 99-113
3. อาจารย์นิศารัตน์ อิสระมโนรส
บทความ
Janbuala, S., Dhirapongse, S., Issaramanorose, N. & Iembua, M. (2013). A Study of Using
Instructional Media to Enhance Scientific Process Skill for Young Children in
Child Development Centers in Northeastern Area. International Forum of
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Teaching and Studie. 9(2), 40-47.
Issaramanorose, N., Nimnuan, P., Eiambua, M. and Janbuala, S. (2015). A Study of Using
Instructional Media to Enhance Cognitive development for young children in
child development centers in the northeast provinces. Proceedings: Book 2
- Social and Behavioral Sciences. 348-353.
Issaramanorose, N., Nimnuan, P., Eiambua, M. and Janbuala, S. (2016). The Development
of Learning Media to Enhance Cognitive Development For Young Children
Using Local Knowledge in Child Development Centers in the Northeast
Provinces. Sakon Nakhon Graduate Studies Journal. 61(13), 131 -142.
4. อาจารย์ ผศ. ดร.ชัยยศ ชาวระนอง
บทความวิชาการ
ชัยยศ ชาวระนอง. (2559). การประมาณค่าความสามารถของผูส้ อบจากเวลาที่ใช้ในการตอบข้อสอบของการ
ทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์. วารสารอนาคตวิทยาทางการศึกษา, 1(1), 13-25
5. อาจารย์ชัชรี สุนทราภัย
บทความวิชาการ
ชัชรี สุนทราภัย. (2559). บุคลิกภาพด้านท่วงทีและอิริยาบทสาหรับครูปฐมวัย. วารสารอนาคตวิทยาทาง
การศึกษา, 1(1), 13-25
อาจารย์ประจาหลักสูตร
1. อัญชิษฐา ปยะจิตติ
บทความ
อัญชิษฐา ปยะจิตติ กุลธิดา มีสมบูรณ มุทิตา ทาคาแสน และสุดา เชิดเกียรติกุล. (2559). ผลของการ
ใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบเพลงทีม่ ีต่อความคิดสร้างสรรค์และความพึงพอใจต่อการ
พัฒนาสุนทรียภาพของนักศึกษาในรายวิชาสุนทรียศึกษากับการพัฒนาทักษะทางอารมณ์.
วารสารอนาคตวิทยาทางการศึกษา, 1(1), 99-113
2. จิราภรณ์ ยกอินทร์
บทความ
จิราภรณ์ ยกอินทร์ นิศารัตน์ อิสระมโนรส ปนรรฐพร คาหาญสุนทร และเอือ้ อารี จันทร. (2559). การศึกษา
ผลการใช้รปู แบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรายวิชาการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2. วารสารอนาคตวิทยาทางการศึกษา. 1(1), 75-84.
U
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3. กุลธิดา มีสมบูรณ์
บทความ
อัญชิษฐา ปยะจิตติ กุลธิดา มีสมบูรณ มุทิตา ทาคาแสน และสุดา เชิดเกียรติกุล. (2559). ผลของการ
ใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบเพลงทีม่ ีต่อความคิดสร้างสรรค์และความพึงพอใจต่อการ
พัฒนาสุนทรียภาพของนักศึกษาในรายวิชาสุนทรียศึกษากับการพัฒนาทักษะทางอารมณ์.
วารสารอนาคตวิทยาทางการศึกษา, 1(1), 99-113.
4. ขวัญใจ จริยาทัศน์กร
บทความ (Proceedings)
ขวัญใจ จริยาทัศน์กร รวี ศิริปริชยากร และสุพฒ
ั นา หอมบุปฝา. (2560). การวิเคราะห์จาแนกปัจจัยทีส่ ่งผล
ต่อเกณฑ์การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กตามวัย. การประชุมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 55 (31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์), 126-133.
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รายงานผลการสารวจความต้องการของตลาดแรงงาน
และคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ สาขาการศึกษาปฐมวัย
ในเขตจังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
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ส่วนที่ 1
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ความต้องการของตลาดแรงงานและคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์
สาขาการศึกษาปฐมวัย ในเขตจังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้ดาเนินการศึกษา
สารวจความต้องการของตลาดแรงงานและคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ในเขต
จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นแนวคิดที่จะเปิดสอนในระดับปริญญาตรี สาขา
การศึกษาปฐมวัย โดยมุ่งเน้นในการสอบถามคุณสมบัติของบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี 6) ด้ า นทั ก ษะการจั ด การเรี ย นรู้ และ 7) ด้ า นอั ต ลั ก ษณ์ บั ณ ฑิ ต ศู น ย์ น อกที่ ตั้ ง นครนายก
ผลการศึกษาทาให้ทราบถึงคุณภาพบัณฑิตที่จะผลิตออกมาสามารถปฏิบัติงานตอบสนองแก่หน่วยงานที่ว่าจ้างได้
ตรงตามความต้องการที่ สุด และสามารถนาผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและ
พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้ได้บัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของนายจ้างและผู้ประกอบการ อีกทั้งยังเป็น
กลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การส ารวจ โดยใช้ แ บบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อในการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล
แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความต้องการ
ของตลาดแรงงานและคุ ณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ สาขาการศึกษาปฐมวัย 7 ด้าน ได้แก่
1)
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรั บ ผิ ด ชอบ 5) ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อสาร และการใช้ เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ
6) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 7) ด้านอัตลักษณ์บัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
นครนายก ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
1. ข้อมูลทั่วไป
ตารางที่ 1 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
เพศ

ชาย
หญิง
รวม

จังหวัด

นครนายก
ปราจีนบุรี

จานวน
73
227
300
181
72

ร้อยละ
24.33
75.67
100
60.33
24.00

108
สระแก้ว

47
300
78
78
144
300

รวม
ความเกี่ยวข้องกับบัณฑิต
ของท่านในฐานะ

ผู้บริหาร
หัวหน้าสายชั้น
ครูประจาชั้น
รวม

15.67
100
26.00
26.00
48.00
100

จากตารางที่ 1 ผู้ตอบตอบแบบสอบถามมีจ านวนทั้ ง สิ้น 300 ราย จากจัง หวัดนครนายกคิดเป็น
ร้อยละ 60.33 จังหวัดปราจีนร้อยละ 24.00 และจังหวัดสระแก้ว 15.67 เป็นผู้บริหารร้อยละ 26.00 หัวหน้า
สายชั้นร้อยละ 26.00 และครูประจาชั้นร้อยละ 48.00
2. ความต้องการของตลาดแรงงานและคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ สาขาการศึกษาปฐมวัย
ความต้องการของตลาดแรงงานและคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ สาขาการศึกษาปฐมวัย โดย
ภาพรวม และจาแนกรายด้าน
ตารางที่ 2 การจัดอันดับความต้องการของตลาดแรงงานและคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์
สาขาการศึกษาปฐมวัย
รายการ
ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตลักษณ์บัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ศูนย์
การศึกษานอกที่ตงั้ นครนายก
รวม

x

SD

4.74
4.72
4.72
4.71
4.71

0.44
0.43
0.45
0.45
0.45

ระดับการประเมิน
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.70

0.46

มากที่สุด

4.67

0.47

มากที่สุด

4.70

0.46

มากที่สุด

ความต้องการของตลาดแรงงานและคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ สาขาการศึกษาปฐมวัย
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกด้าน เรียงตามลาดับดังนี้ ด้านความรู้ ( x = 4.74) ด้านทักษะทางปัญญา ( x = 4.72) ด้านทักษะการจัดการ
เรียนรู้ ( x = 4.72) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ( x = 4.71) ด้านทั ก ษะความสัม พันธ์ระหว่างบุคคลและความ
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รับผิดชอบ ( x = 4.71) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( x =
4.70) อัตลักษณ์บัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ( x = 4.67) โดยมี
รายละเอียดในแต่ละด้านดังนี้
ตารางที่ 3 ความต้องการของตลาดแรงงานและคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ สาขา
การศึกษาปฐมวัย
รายการ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1. มีจิตสานึกในความเป็นไทย เคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และดาเนินวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีจิตสาธารณะ ทาประโยชน์แก่ส่วนรวมด้วยใจเป็นสุข
3. มีวินัย เคารพกฎระเบียบ และมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ต่อวิชาชีพ องค์กรและสังคม
4. มีความสามารถจัดการกับปัญหาทางคุณธรรม
จริยธรรมในการดารงชีพและการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพครู
รวม
ด้านความรู้
6. มีความรอบรู้ ในศาสตร์ด้านการศึกษาปฐมวัยอย่าง
กว้างขวางลึกซึง้ และเป็นระบบ
7. มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ด้าน
การศึกษาปฐมวัยอย่างบูรณาการ ทั้งการบูรณาการข้าม
ศาสตร์ และการบูรณาการกับโลกปัจจุบัน
8. สามารถติดตามความก้าวหน้าในศาสตร์ด้านการ
ศึกษาปฐมวัยอย่างลึกซึง้ และตระหนักถึงความสาคัญของ
งานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้
9. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและนา
ความรู้ในศาสตร์ด้าน การศึกษาปฐมวัยไปประยุกต์ในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
10. มีความรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ค้นคว้าองค์ความรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
รวม

x

SD

แปลผล

4.73

0.45

มากที่สุด

4.76
4.69

0.43
0.46

มากที่สุด
มากที่สุด

4.70

0.46

มากที่สุด

4.68
4.71

0.47
0.45

มากที่สุด
มากที่สุด

4.78

0.42

มากที่สุด

4.76

0.43

มากที่สุด

4.72

0.45

มากที่สุด

4.71

0.45

มากที่สุด

4.73

0.45

มากที่สุด

4.74

0.44

มากที่สุด
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x

ด้านทักษะทางปัญญา
11. สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และ
4.79
ประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินจิ ฉัย
แก้ปัญหา และทาการวิจัย เพื่อพัฒนางาน และพัฒนา
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
12. สามารถคิดแก้ปัญหาทีม่ ีความสลับซับซ้อน เสนอ
4.73
ทางออก และนาไปสูก่ ารแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดย
คานึงถึงความรู้ทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และ
ผลกระทบจากการตัดสินใจ
13. มีความเป็นผู้นาทางปัญญาในการคิดพัฒนางาน
4.67
อย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ รวมทัง้ มีการพัฒนาศาสตร์
ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และการพัฒนาทางวิชาชีพ
อย่างมีนวัตกรรม
14. มีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนา
4.69
ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้อง
ในศาสตร์สาขาวิชากลุ่มวิชาเอก ไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอด
องค์ความรู้ มีความเป็นผู้นาในการปฏิบัติงานอย่างมี
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาเอก
รวม
4.72
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
15. ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
4.70
ของตนเอง และผู้อื่นในการทางานและการอยู่ร่วมกันอย่าง
เป็นกัลยาณมิตร และในการเรียนรู้พัฒนาตนเองและวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง
16. มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่ม 4.71
และระหว่างกลุ่มได้
17. มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน
4.69
และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม
18. มีความไวในการรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้เรียนระดับ 4.74
กลุ่มวิชาเอก ตลอดจนบุคคลอื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์และสังคม เอาใจใส่ในการ รับฟัง และพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
รวม
4.71

SD

แปลผล

0.41

มากที่สุด

0.45

มากที่สุด

0.47

มากที่สุด

0.46

มากที่สุด

0.43

มากที่สุด

0.46

มากที่สุด

0.45

มากที่สุด

0.47

มากที่สุด

0.44

มากที่สุด

0.45

มากที่สุด
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แปลผล
SD
x
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
19. มีความไวในการวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูล
4.75 0.43
มากที่สุด
สารสนเทศทั้งทีเ่ ป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร์
ภาษาพูดและภาษาเขียน อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์
ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
20. มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการ
4.70 0.46
มากที่สุด
ประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้ข้อมูล
สารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง
21. มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทัง้ 4.66 0.47
มากที่สุด
การพูด การเขียน และนาเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
สาหรับบุคคลและกลุม่ ที่มีความแตกต่างกัน
22. มีทักษะในการวิจัยที่สามารถนาไปใช้เป็นเครื่องมือ
4.69 0.46
มากที่สุด
ในการศึกษาค้นหาแนวทางแก้ปัญหาหรือปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
รวม
4.70 0.46
มากที่สุด
ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
23. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็ก
4.68 0.47
มากที่สุด
ปฐมวัย
24. มีความสามารถในการจัดการเรียนรูส้ าหรับเด็ก
4.77 0.42
มากที่สุด
ปฐมวัยที่มีความสามารถพิเศษ และความต้องการพิเศษ
อย่างมีนวัตกรรม
25. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้อย่างบูรณา
4.73 0.45
มากที่สุด
การ
26. สามารถประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว
4.70 0.46
มากที่สุด
สถานศึกษา และชุมชนในการจัดการศึกษา
รวม
4.72 0.45
มากที่สุด
ด้านอัตลักษณ์บัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก
27. มีคุณธรรม จริยธรรมนาทางในการดาเนินชีวิต
4.70 0.46
มากที่สุด
28. มีจรรยาบรรณเป็นหลักในการปฏิบัติตน
4.72 0.45
มากที่สุด
29. มีจิตวิญญาณความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ
4.71 0.46
มากที่สุด
30. มีความรับผิดชอบต่อวิชาการ วิชาชีพครู เศรษฐกิจ 4.70 0.46
มากที่สุด
สังคมและสิง่ แวดล้อม
31. มีทักษะรอบด้านสามารถจัดการเรียนรู้ด้าน
4.69 0.46
มากที่สุด
การศึกษาปฐมวัย
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32. สามารถใช้ภาษาในการ สื่อสาร และทางานร่วมกับ
เด็ก ครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน และสังคมได้อย่างมี
ความสุข
33. มีความสามารถในการใช้นวัตกรรมและ เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และ
แก้ปัญหาผูเ้ รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
34. การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนือ่ ง
35. มีความสามารถในการคิด
36. มีการพัฒนาตนเองให้ประสบความสาเร็จอยูเ่ สมอ
37. มีความรอบรู้ เชี่ยวชาญ เป็นผู้นาทางวิชาการ
สามารถประยุกต์ความรู้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี
และระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่ไปใช้
ในการปฏิบัติ
38. ความสามารถในการติดตามพัฒนาการของศาสตร์
ด้านการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้และ
สมรรถนะของตนเองอยู่เสมอ
รวม

x

SD

4.69

0.46

แปลผล
มากที่สุด

4.64

0.48

มากที่สุด

4.64
4.61
4.66
4.63

0.48
0.49
0.47
0.48

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.62

0.49

มากที่สุด

4.67

0.45

มากที่สุด

1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความต้องการอยู่ในระดับมากที่ สุดทุ กหัวข้ออยู่ในระดับมากที่สุด
จาแนกรายข้อดังนี้ มีจิตสาธารณะ ทาประโยชน์แก่ส่วนรวมด้วยใจเป็นสุข ( x = 4.76) รองลงมาคือ มีจิตสานึก
ในความเป็นไทย เคารพในคุณค่าและศัก ดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และดาเนินวิถีชีวิตตามหลัก ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ( x = 4.73) และน้อยที่สุดคือ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพครู ( x = 4.68)
2) ด้านความรู้ ความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุดทุกหัวข้ออยู่ในระดับมากที่สุด จาแนกรายข้อดังนี้
มีความรอบรู้ ในศาสตร์ด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างกว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ ( x = 4.78) รองลงมาคือ มี
ความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างบูรณาการ ทั้งการบูรณาการข้ามศาสตร์
และการบูรณาการกับโลกปัจจุบัน ( x = 4.76) และน้อยที่สุดคือ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน
และนาความรู้ในศาสตร์ด้าน การศึกษาปฐมวัยไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ ( x = 4.71)
3) ด้านทักษะทางปัญญา ความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุดทุกหัวข้ออยู่ในระดับมากที่สุด จาแนก
รายข้อดังนี้ สามารถคิดค้นหาข้อ เท็ จ จริง ท าความเข้าใจ และประเมิ นข้อมูล สารสนเทศและแนวคิดจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และทาการวิจัย เพื่อพัฒนางาน และ
พัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ( x = 4.79) รองลงมาคือ สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอ
ทางออก และนาไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และ
ผลกระทบจากการตัดสินใจ ( x = 4.73) และน้อยที่สุดคือ มีความเป็นผู้นาทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่าง
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สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ รวมทั้งมีการพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และการพัฒนาทางวิชาชีพอย่าง
มีนวัตกรรม ( x = 4.67)
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกหัวข้ออยู่ในระดับมากที่สุด จาแนกรายข้อดังนี้ มีความไวในการรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้เรียนระดับกลุ่ม
วิชาเอก ตลอดจนบุคคลอื่ น มี มุ มมองเชิงบวก มี วุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม เอาใจใส่ในการ รับฟัง และพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ ( x = 4.74) รองลงมาคือ มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการ
แก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้ ( x = 4.71) และน้อยที่สุดคือ มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้เรียน และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ( x = 4.69)
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความต้องการ
อยู่ในระดับมากที่สุดทุกหัวข้ออยู่ในระดับมากที่สุด จาแนกรายข้อดังนี้ 19. มีความไวในการวิเคราะห์และเข้าใจ
ข้อมูลสารสนเทศทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน อันมีผลให้สามารถเข้าใจ
องค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ( x = 4.75) รองลงมาคือ มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดี
ในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้ข้อมูล สารสนเทศ โดยใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศได้อย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง ( x = 4.70) และน้อยที่สุดคือ มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการ
พูด การเขียน และนาเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน ( x = 4.66)
6) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ ความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุดทุกหัวข้ออยู่ในระดับมากที่สุด
จาแนกรายข้อดังนี้ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัยที่มีความสามารถพิเศษ และความ
ต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม ( x = 4.77) รองลงมาคือ มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการ
( x = 4.73) และน้อยที่สุดคือ มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย ( x = 4.68)
7) ด้านอัตลักษณ์บัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ความ
ต้องการอยู่ในระดับมากที่สุดทุกหัวข้ออยู่ในระดับมากที่สุด จาแนกรายข้อดังนี้ มีจรรยาบรรณเป็นหลักในการ
ปฏิบัติตน ( x = 4.72) รองลงมาคือ มีจิตวิญญาณความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ ( x = 4.71) และน้อยที่สุดคือ มี
ความสามารถในการคิด ( x = 4.61)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติของบัณฑิต ที่หน่วยงานต้องการ
-
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ประเด็นของการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2551 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ.
2552 รวมทั้งประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 กาหนดไว้ดังนี้
1.ประเด็นการเปิดดาเนินการหลักสูตร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 7
มิถุนายน 2541-ปัจจุบัน ตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาของรัฐบาลที่ต้องการให้ผู้ที่อยู่ในภูมิภาค
มีโอกาสได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้หน่วยงานท้องถิ่นมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาโดยมีพันธ
กิจหลักในการจัดการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่นเพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิ ต ส่งเสริมด้านการ
วิจัย การบริการวิชาการและการจัดการศึกษาสาหรับครูในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นกระบวนการการสอนแบบ
Active Learning และการลงมือทาด้วยการเรียนรู้จากการทางาน (Work-Based Learning) รวมถึงการใช้
ระบบเสริมศักยภาพให้กับนักศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีช่วยขับเคลื่อน (Technological Scaffolding) และการ
นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดกิจกรรม
ดัง นั้นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ห ลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยดาเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นสาคัญ
ว่าการศึกษาปฐมวัยเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์เด่นของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้
เป็นคนดี มีบุคลิกภาพดี มีความรู้ สามารถถ่ายทอดความรู้ และชานาญด้านเทคโนโลยี โดยมีโรงเรียนสาธิต
ละอออุทิศเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่สาคัญ และมีโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครนายก จังหวัด
ปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์เน้นให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อ
เป็นการผลิตบัณฑิตให้เป็นครูวิชาชีพออกสู่ชุมชนอย่างมีคุณภาพ สามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคมและวงการ
การศึกษา และเป็นผู้ที่ดารงตนอยู่ในสังคมไทยตามบริบทได้อย่างมีความสุข
2.ประเด็นด้านอาจารย์
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตงั้ นครนายก มีอาจารย์ประจาหลักสูตรฯคนละชุด
กับในสถานที่ตงั้ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร ปฏิบัติตามหน้าที่จริงและครบถ้วนตาม
ตารางสอน ประกอบด้วยอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ชื่อ – นามสกุล
วุฒิการศึกษา/
ปีที่สาเร็จ
ตาแหน่งทาง
เลขประจาตัวประชาชน
สถาบัน
การศึกษา
วิชาการ
นางสาวรวี ศิริปริชยากร
Master of Science (Majored in Early
ค.ศ. 2013
1-1007-9900 x-xx-x
Childhood Education)
อาจารย์
University of Houston Clear Lake,
The United State of America
B

B

B

B

B

1B

B
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ชื่อ – นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
B

B

2. นางสาวมุทิตา ทาคาแสน
3-5407-0016 x-xx-x

3. นางสาวนิศารัตน์
อิสระมโนรส
1-1020-0008 x-xx-x
4. นายชัยยศ ชาวระนอง
3-7207-0029 x-xx-x

วุฒิการศึกษา/
สถาบัน
คบ. (การศึกษาปฐมวัย)
เกียรตินิยมอันดับ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
B

B

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
พ.ศ. 2549
B

B

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

พ.ศ. 2553
อาจารย์
พ.ศ. 2548

ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
พ.ศ. 2552
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
พ.ศ. 2549
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปร.ด. (การวิจัย วัดผล และสถิติ
พ.ศ. 2553
การศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา
กศ.ม. (การพัฒนาหลักสูตรและ
พ.ศ. 2543
การสอน)
มหาวิทยาลัยบูรพา
กศ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์)
พ.ศ. 2539
มหาวิทยาลัยบูรพา
ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) พ.ศ. 2557
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
พ.ศ. 2557
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
พ.ศ. 2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
พ.ศ. 2542
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

อาจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

36B 3 6B

5. นางชัชรี สุนทราภัย
3-1802-0003 x-xx-x
9B

อาจารย์
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3.ประเด็นด้านสถานที่
ปี พ.ศ. 2541 – 2546 เป็นช่วงระยะเวลาที่สถาบันราชภัฏสวนดุสิตได้ขยายการจัดการศึกษาออกไป
อย่างกว้างขวาง ทั้งการเปิดสอนในหลักสูตรใหม่ ๆ เพิ่มเติม และการขยายศูนย์การศึกษาฯ ออกไปยังเขต
ปริมณฑลและต่างจังหวัด เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าเรียนเป็นจานวนมาก ประกอบกับมีการจัดการศึกษาทั้งใน
ระดับ ปริญ ญาโท (ครุศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิ ต บริห ารธุรกิจ มหาบัณฑิ ต และ
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต) และเปิดสอนในระดับปริญญาเอกเป็นครั้งแรก (พ.ศ. 2545) หลักสูตรการจัดการ
ดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Management)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อ
วันที่ 7 มิ ถุนายน 2541 โดยใช้พื้ นที่ ของโรงเรียนเทคโนโลยีวีร พัฒ น์ ตั้ง อยู่ที่ ข/4-389 ถ.สุวรรณศร ต.
นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก 26000 และปัจจุบันในปี พ.ศ. 2560 มีการจัดสร้างอาคารเรียนใหม่ ตั้งอยู่ที่
เลขที่ ข4-390 ถนนสุวรรณศร ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 เพื่อตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลในเรื่องการศึกษาใน Thailand 4.0 โดยทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้มีการจัดการเรียนการสอนที่
นาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับห้อง Smart Classroom ยังเปิดโอกาสให้กับนักเรียนในท้องถิ่นได้รับ โอกาส
ทางการศึกษาเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน
โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดาเนินงาน ซึ่งในการ
ดาเนินการดังกล่าวมีวัตถุประดังนี้ (1) จัดการศึกษาและฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นใน
สาขาที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ (2) จัดการศึกษาโดยเน้นเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
เรียนการสอนและเป็นผู้นาในสังคมฐานความรู้ (3) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม (4) สร้าง
ความร่วมมือระหว่างศูนย์การศึกษา หน่วยงานในท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ (5) เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
ได้ทั้งในการฝึกอบรมและบริการวิชาการ (6) สนับสนุนทางธุรกิจวิชาการของมหาวิทยาลัย
4. ประเด็นด้านสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาและการจัดบริการนักศึกษา
หลัก สูตรการศึกษาปฐมวัย ศูนย์ก ารศึก ษานอกที่ตั้งนครนายก ได้มี ก ารจัดสภาพแวดล้อมและสิ่ง
อานวยความสะดวก สิ่งสนับสนุนทางการจัดบริการนักศึกษา เช่น
1. ทรัพยากรการเรียนการสอน ได้แก่ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการสื่อการเรียนการสอนปฐมวัย
ห้ อ งปฏิ บัติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ห้ อ ง Smart classroom โครงการสวนดุ สิต โฮมเบเกอร์รี่ศู น ย์น ครนายก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่สาคัญ และมี
โรงเรียนเครือ ข่ายในพื้นที่ จัง หวัดนครนายก ปราจีนบุรี และ สระแก้ ว เป็นแหล่งฝึก ประสบการณ์เน้นให้
นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
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ห้องปฏิบัติการสื่อการเรียนการสอนปฐมวัย

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ห้อง Smart Classroom
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2. การจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่ สระว่ายน้ามาตรฐาน ศูนย์สุขภาพ
ห้องฟิตเนส บริการฟรี Wifi และหอพักนักศึกษา

3. สิ่งสนับสนุนทางการจัดบริการนักศึกษา ได้แก่ ห้องพยาบาล โรงอาหาร
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5 . ประเด็นด้านนักศึกษา
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
นัก ศึก ษาหลัก สูตรศึก ษาสตรบัณฑิ ต สาขาการศึก ษาปฐมวัย ได้มี ส่วนรวมในการท า
กิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์ มีน้าใจ มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่
มีความมุ่งมั่นในการทางานให้สาเร็จสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น อาทิเช่น
กิจกรรมวันไหว้ครู
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อระลึก
ถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอน

กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้จัดโครงการให้แก่นักศึกษาปีที่ 1 เพื่อเป็นการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในการเตรียมความพร้อมการเป็นครูปฐมวัย
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เทศการคเณศจตุรถี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมขบวนแห่เครื่องสักการะ
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ในเทศการคเณศจตุรถี

ด้านความรู้
เป็นการส่งเสริมความรู้ จากแนวคิด ทฤษฎี หลักการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านการศึกษาปฐมวัย
ที่นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้งนครนายกได้ศึกษาและเรียนรู้ในเอกสารตารา พร้อมกับให้นักศึกษาได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมต่างๆที่
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้นาทฤษฏีสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้มีทักษะด้านอาชีพครู มีความสนใจใฝ่รู้
ด้วยแสวงหาความรู้ด้วยความกระตือรือร้น เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ อาทิเช่น
กิจกรรม "การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตสื่อปฐมวัย"
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กิจกรรม "การอบรมพัฒนาศักยภาพความเป็นครู "

กิจกรรม "การอบรมทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21"
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ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้งนครนายกได้รับการส่งเสริมความสามารถด้านการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์
แก่ตนเองและส่วนรวม มีสืบค้นและประเมินข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถคิดวิเคราะห์ รู้เท่า
ทันสถานการณ์และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และนาความรู้ไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อทาความ
เข้าใจและสร้างสรรค์สังคม ด้วยตัวอย่างกิจกรรมดังต่อไปนี้
กิ จ กรรม ศึก ษาดูง านการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้ในลัก ษณะเชิงบูรณาการจากแหล่งเรียนรู้จริง ที่
โรงเรียนเกษมพิ ท ยา แผนกอนุบ าล เพื่ อ ประกอบกิ จ กรรมการเรียนการสอนในรายวิ ชา นวัตกรรมทาง
การศึกษาปฐมวัย
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ซึ่งนาความรู้จากรายวิชามาจัดกิจกรรมบูรณาการเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ทัศนคติที่ดีในการจัด
กิจกรรมสาหรับเด็กปฐมวัย อาทิเช่น โครงการสนุกหรรษา – วัฒนธรรมไทย ,โครงการ การจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานของนักศึกษา

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นัก ศึก ษาหลัก สูตรศึก ษาศาสตรบัณฑิ ต สาขาการศึก ษาปฐมวัย มหาวิท ยาลัยสวนดุสิต ศูนย์
การศึก ษานอกที่ ตั้ง นครนายก จะได้รับ การส่งเสริม ให้ท ากิจ กรรมร่วมกันเป็นกลุ่มในลัก ษณะของการมี
ปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และระดมสมอง เพื่อฝึกปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตาม
หน้าที่และบทบาทของตนเองในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไข
ปัญหากลุ่ม โดยสามารถปรับตัว รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น และทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งในฐานะผู้นาและ
สมาชิกของกลุ่ม นอกจากนี้ยังได้รับการฝึกฝนเรื่องมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี กับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคล
ทั่วไปในสังคม ดังตัวอย่างกิจกรรมดังต่อไปนี้,โครงการ การให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
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ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ได้รับการฝึกฝนทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้ภาษาในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ อย่าง
เหมาะสมและสื่อสารกับบุคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง ติดต่อสื่อสาร และนาเสนอข้อมูลในการอภิปรายหรือรายงาน และในชีวิตประจาวันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
กิจกรรม "การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ"

6. ประเด็นด้านการบริหาร การประสานงานระหว่างศูนย์กับสถานที่ตั้งหลัก
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย ศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกที่ ตั้ ง นครนายก มี โ ครงสร้ า งการบริ ห ารงานและ
องค์ป ระกอบของบุคลากรที่ บริหารจัดการศูนย์ ตามโครงสร้างการบริห ารของคณะครุศาสตร์ สาขาวิชา
การศึก ษาปฐมวัยในสถานที่ตั้ง มี ก ารประสานงานและท างานด้านวิชาการร่วมกัน เช่น การจัดท า มคอ.3
มคอ.5 มคอ.7 และการทาวิจัย อีกทั้งอาจารย์ผู้สอนในสถานที่ตั้ง และศูนย์การศึกษา มีการแลกเปลีย่ นอาจารย์
ที่มีศักยภาพร่วมกันในการจัดการเรียนการสอน

