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1. หลักการและเหตุผล  

ด้วยปัจจุบัน สถาบันการศึกษาให้ความส าคัญ กับคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต ออกสู่
โลกแห่งการท างาน ในสายอาชีพครู หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน จึงมีความส าคัญต่อระบบการ
พัฒนาการศึกษาให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในภาพรวมใหญ่ระบบการบริหารจัดการและการด าเนิน
กิจกรรมตามภารกิจปกติของ สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผ้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความพึงพอใจ 
(Satisfaction) และความ มั่นใจ(Confidence) ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) ได้แก่ ผ้เรียน 
ผู้ปกครอง ผู้และผู้รับบริการทางอ้อม ได้แก่ สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม เพ่ือให้ก้าวให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่ทวีความ รุนแรงกว่าในอดีตและเพ่ือสร้างขีดความสามารถในสายอาชีพที่
มีความส าคัญกับอนาคตของชาติ อย่างยั่งยืน  ดังนั้นแต่ละสถาบันจึงมีรูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอนที่
แตกต่างกันไป แต่เป้าหมายเดียวกัน รูปแบบเฉพาะของแต่ละสาขาวิชาก็แตกต่างกันไป แต่สุดท้ ายเป้าหมาย
ส าคัญก็คือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ดังนั้น การแบ่งปันความรู้ในหัวข้อรูปแบบเฉพาะในการผลิตบัณฑิตของ
คณะครุศาสตร์ จึงได้ค้นหา กลุ่มบุคคล สาขาวิชาที่มีความเข้มแข็ง ทั้งในเรื่องหลักสูตรและการจัดรูปแบบการ
เรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาแบ่งประสบการณ์ การเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสาขาวิชา 
อ่ืนๆ  เพ่ือน าไปบูรณาการและ พัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในสาขาวิชาที่แตกต่างออกไป 

 
2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบเฉพาะในการผลิตของคณะครุศาสตร์ 
2. เพ่ือเป็นการกระต้นให้เกิดการพัฒนาการด าเนินงานด้านการเรียนการสอน  
3. เพ่ือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง อาจารย์ระหว่างสาขาวิชา แต่อยู่ภายใต้คณะเดียวกัน 

 

3. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2558 

 

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  
คณะครุศาสตร์ 
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สถานการณ์ ปัจจุบัน 
 
สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 1.  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ปัจจุบันโลกก าลังเผชิญกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเกิดการแข่งขันกันอย่างสูง  ในปี
พุทธศักราช  2558  จะมีการเปิดประชาคมอาเซียน  ท าให้เกิดการหลั่งไหลของแรงงานข้ามชาติ  วิถีการ
ด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป  การพัฒนาประเทศที่เน้นด้านเศรษฐกิจท าให้อัตราการว่างงานสูง  มีปัญหาต่อเนื่อ ง
มายังรายได้ภาคครัวเรือน  เกิดความยากจน  เศรษฐกิจของครอบครัวไม่ดี  ซึ่งจะยิ่งทวีคูณความรุนแรงขึ้นไป
เรื่อยๆ  ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะได้รับผลกระทบ  ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจสังคม  การเมืองและการศึกษา  ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องปรับตัว  เปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพ่ือให้
สามารถอยู่ในสังคมโลกอย่างมั่นคง  โลกในปัจจุบันมีการติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นประเทศ
เดียวกันหรือการติดต่อข้ามประเทศ การติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ มีผลในเชิงธุรกิจการค้าขาย  ซึ่งเรา
จ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาอาเซียน  โดยเฉพาะภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ  คน
ไทยจ าเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร  ดังนั้นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
สามารถท าหน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดู  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงเป็นปัจจัยส าคัญต่อคุณภาพประชากรของประเทศไทยในอนาคต 
 2.  สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน  จากแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ .ศ. 2554 - 2559) ได้สรุปไว้ว่า
สังคมไทยมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วในทุก ๆด้าน  ขาดภาวะสมดุล  มีปัญหาที่ต้องดูแลแก้ไข  บางเรื่องอยู่ใน
ขั้นวิกฤต  ซึ่งมีเหตุจากสภาพภายในสังคมของเราเอง  และจากการคล้อยตามกระแสโลกาภิวัฒน์ของโลก  ผล
จากวิกฤตเศรษฐกิจท าให้อัตราการว่างงานสูง  มีปัญหาทางสังคมอ่ืน ๆ ตามมา เช่น ปัญหาพ่อแม่วัยใส  ความ
ยากจน  ยาเสพติด  อาชญากรรม  ครอบครัวแตกแยก  เป็นต้น  โดยเฉพาะในปีพุทธศักราช  2555  มีการ
ตื่นตัวเรื่องการเปิดประชาคมอาเซียนเพ่ิมขึ้น  เนื่องจากการเปิดประชาคมอาเซียนจะเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช  
2558  ได้สร้างความรุนแรงในการแข่งขันมีความจ าเป็นที่จะต้องเสริมสร้างฐานความรู้ที่เข้มแข็งให้กับประเทศ  
เพ่ือความสามารถในการปรับตัว  รู้เท่าทัน ไม่ให้ติดอยู่ในฐานะผู้เสียเปรียบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
ความเสื่อมโทรมอย่างรุนแรงน าไปสู่ความขัดแย้งในสังคมมากขึ้น  คุณภาพการศึกษาของประเทศไทยโดยเฉลี่ย
ต่ าลง  และมีมาตรฐานค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับหลายประเทศในระดับเดียวกัน  สังคมตกอยู่ในกระแสบริโภค
นิยมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม  ส่วนใหญ่ขาดความสามารถในการกลั่นกรอง คัดสรรทาง
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยศิลปะไทยที่ทรงคุณค่าถูกละเลย  สถาบันทางศาสนา  ซึ่งเคยเป็น
พลังส าคัญ  และเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกอบรมของกุลบุตร กุลธิดาของศาสนิกชน  ได้รับการยอมรับในฐานะเป็นที่
พ่ึงทางใจน้อยลง  ในขณะเดียวกันประชาคมอาเซียนมีเป้าหมายเพ่ือให้อาเซียนเป็นสังคมที่เป็นเอกภาพเอ้ือ
อาทรต่อกันมีความเป็นอยู่ที่ดีพัฒนาทุกด้านและมีความมั่นคงทางสังคมโดยการพัฒนามนุษย์  เน้นบูรณาการ
ด้านการศึกษา  สร้างสังคมความรู้  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สังคมทุกวันนี้และในอนาคตเป็นสังคมฐานความรู้



 
 

ที่การเรียนรู้ ความรู้ และนวัตกรรมเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมและ
สร้างสภาพการณ์เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือพัฒนาคุณภาพ  ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของ
คนส่วนใหญ่  โดยยึดหลักการให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนสังคมทุกระดับ  ได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  ดังนั้นการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตครูปฐมวัย  จึงต้องค านึงถึงสถานการณ์และปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง  คือสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทยในปัจจุบันและทิศทางใหม่ในการพัฒนาสังคมที่เหมาะสมกับ
สังคมไทยที่อยู่ในสภาวการณ์การเปิดประชาคมอาเซียน แนวโน้มของหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสู่การ
ผลิตและการพัฒนาครูที่มีคุณภาพ  โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังจิตส านึก จรรยาบรรณในวิชาชีพ  การพัฒนาความรู้
และทักษะวิชาชีพครูปฐมวัยที่สอดรับกับการเปิดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  กรอบแนวทางในการปฎิรูป
การศึกษา  และการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 3.  สถานการณ์การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  กระบวนทัศน์ใหม่แห่งการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่มีกระบวนการที่เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
คือ การเรียนรู้เพื่อชีวิต การเรียนเพ่ือรู้ การเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติได้จริง การเรียนรู้เพ่ือที่จะอยู่ร่วมกัน  เพ่ือให้ได้คน
ยุคใหม่ท่ีมีคุณลักษณะใฝ่รู้  คิดวิเคราะห์  แก้ปัญหา  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ตลอดจนใฝ่ดี  มีจิตสาธารณะ  
มีระเบียบวินัย  มีจริยธรรม  คุณธรรม  และใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตมาเป็นแนวทางการผลิตครูยุคใหม่  
มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้  หรือความสามารถหลักของผู้เรียนเป็นส าคัญ  ทั้งนี้ได้ผสมผสานแนวความคิดเรื่อง
การเรียนรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ไว้ด้วย  รวมทั้งให้มีระบบสนับสนุนการผลิตครูที่มีคุณภาพมาตรฐาน  
ทั้งการออกแบบหลักสูตรที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติและมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา  การพัฒนาวิชาชีพครู  รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมสนับสนุน
การผลิตครูยุคใหม ่
 
รูปแบบ เฉพาะหลักสูตร (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย) 
 

1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง  มุ่งสร้างครูปฐมวัย  ให้มีความเจริญงอกงามทางปัญญา  บูรณาการความรู้คู่คุ ณธรรม  
จริยธรรม เน้นปฏิบัติน าทฤษฎี ให้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้เพ่ือฝึกการคิดวิเคราะห์  มี
ความสามารถในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ  น าเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เป็นประโยชน์เพ่ือดูแล
ตนเองและผู้อ่ืน  รวมทั้งสามารถใช้ภูมิปัญญาไทย  ผสมผสานภูมิปัญญาสากล  เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 1.2  ความส าคัญ 
  การผลิตครูปฐมวัยให้มีความรู้  ประสบการณ์และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพ
ชั้นสูง  เป็นผู้วางรากฐานการเรียนรู้ที่ส าคัญให้กับเด็กปฐมวัยเนื่องจากเป็นช่วงวัยที่ส าคัญต่อการพัฒนาของ
บุคคล  เพราะพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ  สังคมและสติปัญญาเจริญอย่างรวดเร็ว  จึงจ าเป็นต้อง
มีหลักสูตรที่มีคุณภาพที่สามารถหล่อหลอมบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นครูปฐมวัยที่ดี ที่รองรับการเปิดประชาคม
อาเซียน สามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
 1.3  วัตถุประสงค์ 



 
 

  เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครู  ดังนี้ 
  1.3.1 มีคุณธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีความ
รับผิดชอบสูงต่อวิชาการ  วิชาชีพ  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม 
  1.3.2 มีความอดทน  ใจกว้างและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้  รวมทั้งการท างาน ร่วมกัน
กับผู้เรียนและผู้ร่วมงานทุกกลุ่ม 
  1.3.3 มีความรอบรู้และมีความสามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี  และระเบียบ
วิธีการศึกษาวิจัย  เพื่อสร้างความรู้ใหม่ 
  1.3.4 มีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา
และข้อโต้แย้งโดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ 
  1.3.5 มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา  และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทาง
วิชาการ  วิชาชีพและสังคมอย่างมีเหตุผลที่สมเหตุสมผล  โดยบูรณาการศาสตร์แบบสหวิทยาการพหุวิทยาการ  
ผสมผสานภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล  เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.3.6 มีความรอบรู้ทางการศึกษาปฐมวัยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  มีความสามารถในการ
ติดตามพัฒนาการของศาสตร์ทางการศึกษาปฐมวัย  และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสมรรถนะของตนอยู่เสมอ 
  1.3.7 มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

            
            
            
            
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูปฐมวัยมืออาชีพ 

ชั้นปีท่ี  5 
-  สัมมนาเสริมความรู้เพิ่มเติมระหว่างการออกปฏิบัติการสอน 
   ภาคเรียนละอย่างน้อย  2  ครั้ง 
 

-  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1  และ  2   
    ภาคการศึกษาท่ี  1  และภาคการศึกษาท่ี 2 
 

ชั้นปีท่ี  4 
- ปฏิบัติงานรับเด็กปฐมวัยตอนเช้า  ภาคเรียนละ  10  วัน 
- ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครู  ภาคเรียนละ  30  ชั่วโมง 
- อบรมเสริมความรู้ด้านปฐมวัย  อย่างน้อย  1  ครั้ง 
- จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  อย่างน้อยปีละ  1  เรื่อง 
- กิจกรรมสะสมการอ่านอย่างน้อย ภาคเรียนละ 5 เล่ม 
- ศึกษาดูงานด้านปฐมวัย  1  ครั้ง 

-  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน  2 
    ภาคการศึกษาท่ี  1 
 

ชั้นปีท่ี  3 
-  ฝึกงานผู้ช่วยครูในโรงเรียนอนุบาลเครือข่ายก่อนเปิดภาคเรียน 
 เป็นเวลา  3  สัปดาห์ 
- ปฏิบัติงานรับเด็กปฐมวัยตอนเช้าภาคเรียนละ  10  วัน 
- ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครู  ภาคเรียนละ  30  ชั่วโมง 
- อบรมเสริมความรู้ด้านปฐมวัย  อย่างน้อย  1  ครั้ง 
- บริหารจัดการชุมนุมปฐมวัยสร้างสรรค์ 
- ออกค่ายพัฒนาห้องเรียนปฐมวัย     1  ครั้ง 
- จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  อย่างน้อยปีละ  1  เรื่อง 
- กิจกรรมสะสมการอ่านอย่างน้อย ภาคเรียนละ 5 เล่ม 
 
 

-  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน  1 
    ภาคการศึกษาท่ี  2 

ชั้นปีท่ี  2 
-  ปฏิบัติงานรับเด็กปฐมวัยตอนเช้าภาคเรียนละ  10  วัน 
-  ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครู  ภาคเรียนละ  30  ชั่วโมง 
-  อบรมเสริมความรู้ด้านปฐมวัย  อย่างน้อย  1  ครั้ง 
-  ร่วมกิจกรรมชุมนุมปฐมวัยสร้างสรรค์ 
-  จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  อย่างน้อยปีละ  1  เรื่อง 
-  กิจกรรมสะสมการอ่านอย่างน้อย ภาคเรียนละ 5 เล่ม 
 

ชั้นปีท่ี  1 
-  ปฏิบัติงานรับเด็กปฐมวัยตอนเช้าภาคเรียนละ  10  วัน 
-  ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครู  ภาคเรียนละ  30  ชั่วโมง 
-  อบรมเสริมความรู้ด้านปฐมวัย  อย่างน้อย  1  ครั้ง 
-  จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  อย่างน้อยปีละ  1  เรื่อง 
-  กิจกรรมสะสมการอ่านอย่างน้อย ภาคเรียนละ 5 เล่ม 
-  ร่วมกิจกรรมชุมนุมปฐมวัยสร้างสรรค์ 

รูปแบบการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
(ChomBueng Early Childhood Program Model) 

 



 
 

ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ได้ระบุอัตลักษณ์ของนักศึกษาไว้ว่า  “ใฝ่ดี ใฝ่รู้  สู้งาน”  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจึงได้ก าหนดกิจกรรมบ่มเพาะนักศึกษา  ดังนี้ 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ใฝ่ดี 
-  มี คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม 
 จรรยาบรรณ วิชาชีพครู 
-  มีวินัยในตนเอง 

 
-  จัดให้นักศึกษาด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
 จรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 
-  จัดให้นักศึกษาฝึกกิจกรรมการรับเด็กตอนเช้าที่โรงเรียนสาธิตทุก
 ภาคเรียนๆ ละ 10 วัน 
-  สาขาวิชาก าหนดให้ทุกรายวิชามีการวัดผลทางด้านจิตพิสัย เช่น 
 การส่งเสริมการมีวินัยในตนเองในเรื่องการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา 
 เป็นต้น 
-  สนับสนุนให้นักศึกษาท ากิจกรรมที่เน้นจิตอาสาหรือชมรม เพ่ือ
 สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ 

ใฝ่รู้ 
- มี ค ว า ม ร อ บ รู้ ส า ม า ร ถ
 ประยุกต์ทฤษฎีเพ่ือน าไปสู่
 องค์ความรู้ด้วยตนเองทั้ ง
 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
-  มีทักษะกระบวนการคิด เ ป็ น
 ร ะ บ บ น า ไ ป สู่ ก า ร
 สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา 
-  มีความสามารถในการใช้
 ภาษาและเทคโนโลยี 
-  สามารถประยุกต์ภูมิปัญญาไทย
 กับภูมิปัญญาสากลตามหลัก
 เศรษฐกิจพอเพียง 

 
-  สนับสนุนให้นักศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมทั้งในรายวิชาและค้นคว้า
 ด้วยตนเองในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องที่หลากหลายรูปแบบ 
- สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการคิด  โดยให้โอกาสนักศึกษา
 ร่วมอภิปรายตามความคิดเห็นกับอาจารย์   เ พ่ือน  และ
 ผู้เกี่ยวข้อง  
-  ส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสได้ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและ
 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- สนับสนุนให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ภูมิปัญญาไทยกับภูมิปัญญา
 สากลตามหลั ก เศรษฐกิ จพอเ พียง  โดย บู รณาการ เข้ าสู่
 กระบวนการของรายวิชาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องอ่านและบันทึกการอ่านหนังสือภาคเรียน 
 ละอย่างน้อย 5 เล่ม 

สู้งาน 
- มีความขยันอดทน รับผิดชอบ 
 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 และมีความเชี่ยวชาญในการ
 จัดการเรียนการสอน 

 
-  สนับสนุนให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง
 ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง  ทั้งในรายวิชาที่เรียนและกิจกรรมเสริม
 หลักสูตรของสาขาวิชาโดยจัดให้มีการปฏิบัติงานการเป็นผู้ช่วยครู
 ใน โ ร ง เ รี ยนสาธิ ต  ทั้ ง ใน เ รื่ อ งกา รดู แล เด็ ก  การ เตรี ยม
 กิจกรรมการจัดท าสื่อ การจัดสภาพแวดล้อมในทุกๆ ภาคเรียนๆ 
 ละ 30 ชั่วโมง  

 
 



 
 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1  ผลการเรียนรู้ในตารางของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความหมายดังนี้ 
  2.1.1  คุณธรรม จริยธรรม 
  1) มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  มีเหตุผล  และเคารพกฎเกณฑ์ทางสังคม 
  2) ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
  3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  วิชาชีพและสังคม 
  4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย ์
  5) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่น  ทั้งทางกาย  วาจา  และใจ 
  2.1.2 ความรู้ 
   1) มีความรู้และความเข้าใจสาระส าคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานชีวิตใน
เนื้อหาวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   2) มีความรู้กว้างขวาง  มีโลกทัศน์กว้างไกล 
   3) มีความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในปัจจุบัน  รู้เท่าทันสถานการณ ์
ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น  ระดับชาติ  และนานาชาติ 
   4) สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ  ได้ 
  2.1.3 ทักษะทางปัญญา 
   1) มีทักษะการแก้ปัญหา  แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
   2) สามารถคิดเชิงสร้างสรรค์  คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
   3) ใช้ทักษะในการสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้แก้ ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์
   4) ก าหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคตและแนวทางความเป็นไปได้ที่จะบรรลุ 
เป้าหมายที่ก าหนด 
   5) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่เหมาะสม 
  2.1.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ 
   2) เข้าใจบทบาทของตน  และเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล 
   3) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์  เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
   4) มีการวางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทหน้าที ่
   5) มีทักษะในการสร้างความสามัคคี  สามารถจัดการความขัดแย้งอย่างเหมาะสม 
  2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  1) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
   2) ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3) เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร น าเสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   4) สามารถใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติประมวลผล  แปลความหมายและวิเคราะห์
ข้อมูลได ้
   5) ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  นวัตกรรม  และสถานการณ์โลกปัจจุบัน 



 
 

 

 2.2  ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาเฉพาะด้าน  มีความหมายดังนี้ 
  2.2.1  คุณธรรม  จริยธรรม 
   1)  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
    1.1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม  และจรรยาบรรณ วิชาชีพครู  มี
คุณธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน  ตามวิถีแห่งความพอเพียง  มีความกล้าหาญทางจริยธรรม  มีความ
เข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจโลก มีจิตสาธารณะ เสียสละ  และเป็นแบบอย่างท่ีดี 
    1.2) สามารถจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิง
สัมพัทธ์  โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม  เคารพในคุณค่า  และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  เข้าใจความรู้สึกและ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  ส านึกในหน้าที่  มีวินัย  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  และประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวม 
   2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
    2.1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี  (Dialectics)  ในประเด็นวิกฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม
ของสังคมและวิชาการ  รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
    2.2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงวิชาการ  (Interactive action learning) 
    2.3) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู  เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
    2.4) สอนโดยใช้กรณีศึกษา  บุคคลต้นแบบ  การแสดงบทบาทสมมุติ  สถานการณ์จ าลอง 
    2.5) สอนโดยการมอบหมายงานให้รับผิดชอบ  ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 
    2.6) ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านความประพฤติและการปฏิบัติ 
    2.7) การท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปีละอย่างน้อย 1 โครงการต่อชั้นปี 
   3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
    3.1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
    3.2) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน 
    3.3) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู  เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
    3.4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
    3.5) วัดและประเมินจากการน าเสนอผลงานการท างานเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
    3.6) วัดและประเมินจากผลการประเมินอาจารย์ของนักศึกษา 
    3.7) วัดและประเมินจากรายงานผลการด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 

  2.2.2  ความรู้ 
   1)  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    1.1) มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไปวิชาชีพครู  และวิชาที่จะสอนอย่างกว้างขวางลึกซึ้ง  
เป็นระบบ  และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  และประเมินค่าองค์ความรู้  และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ 
    1.2) มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ  ทั้งการบูร
ณาการข้ามศาสตร์  และการบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง  เข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านใน
สาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง  ตระหนักถึงความส าคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้ 
     



 
 

   2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    2.1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสอบ(Inquiry method) 
    2.2) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้ 
    2.3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตขององค์ความรู้และทฤษฎี 
    2.4) การเรียนรู้ร่วมมือ (Collaborative Learning) เพ่ือประยุกต์และประเมินค่า องค์
ความรู้ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง 
    2.5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู  เป็นรายปีตลอดหลักสูตร  
   3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    3.1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
    3.2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้ 
    3.3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
    3.4) วัดและประเมินจากการเรียนรู้ร่วมมือ 
    3.5) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 

  2.2.3 ทักษะทางปัญญา 
   1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    1.1) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิด
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  การวินิจฉัย  แก้ปัญหา  และท าการวิจัยเพ่ือพัฒนางาน
และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
    1.2) สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน  เสนอทางออก  และน าไปสู่การแก้ไขได้
อย่างสร้างสรรค์  โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ 
    1.3) มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  มีวิสัยทัศน์  และการ
พัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์  รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม 
   2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    2.1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ  วิชาชีพ  และทาง
สังคม  (Problem – based learning) 
    2.2) การท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  (Research – based learning) 
    2.3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์ (Research and Development  และ 
Vision – based learning) 
    2.4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
   3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทาง
วิชาการ  วิชาชีพ  และทางสังคม 
    3.2) วัดและประเมินจากผลการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
    3.3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
    3.4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู  เป็นรายปี 
ตลอดหลักสูตร 
 

  2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 



 
 

   1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
    1.1) มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น  เข้าใจผู้อื่น  มีมุมมองเชิงบวก   
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  และทางสังคม 
    1.2) มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่าง 
กลุ่มได้อย่างสร้างสรรค ์
    1.3) มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี  มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน  และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
   2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ  
    2.1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative learning through action) 
   2.2) การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Shared leadership)  ในการน าเสนองานวิชาการ 
    2.3) การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ (Reflective thinking) 
    2.4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู  เป็นรายปีตลอดหลักสูตร  
   3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
    3.1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ 
    3.2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า/แก้โจทย์ 
    3.3) วัดและประเมินจากผลน าเสนอผลงานกลุ่ม  และการเป็นผู้น าในการอภิปราย ซักถาม 
    3.4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู  เป็นรายปี 
ตลอดหลักสูตร 
 

  2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
    1.1) มีความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ  หรือคณิตศาสตร์ภาษาพูด
และภาษาเขียน  อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
    1.2) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้
ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
    1.3) มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด  การเขียน  และ น าเสนอ
ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับบุคคลและกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกัน 
   2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
    2.1) การติดตามวิเคราะห์และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาจากข่าว
หนังสือพิมพ์ 
    2.2) การสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 
    2.3) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู  เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
   3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 



 
 

    3.1) วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห์  และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ ด้าน
การศึกษา 
    3.2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้าน การศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    3.3) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู  เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
  2.2.6  ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
   1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
    1.1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย  ทั้งรูปแบบ ที่เป็น
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non – formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal)  อย่างสร้างสรรค์ 
    1.2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ  ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง  และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 
    1.3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ 
   2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผู้เรียนด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
    2.1) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
    2.2) การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา (Field based learning through Action) 
    2.3) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
   3) กลยุทธ์การประเมินผลด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
    3.1) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
    3.2) การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา(Field based learning through Action) 
    3.3) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู  เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่   
 1.1 ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกับอาจารย์เข้าใหม่เพ่ือให้ได้รับความรู้  ความเข้าใจในหลักสูตรที่สอน  
ตลอดจนนโยบายของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  นโยบายของคณะครุศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 1.2 การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน   การวัดและ
ประเมินผลการบริหารงานวิชาการ  การประกันคุณภาพและภาระงานที่ต้องปฏิบัติ 
 1.3 การพัฒนาด้านการวิจัย  การจัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพ่ือผลิตผลงานวิจัย  และการเข้า
ร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 



 
 

 1.4 ส่งเสริมอาจารย์ใหม่  โดยการเพ่ิมพูนความรู้  ประสบการณ์การสอนและพัฒนาด้านการวิจัย
อย่างต่อเนื่องในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  รวมถึงสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ  ฝึกอบรม  ดูงานและร่วมประชุมทาง
วิชาการท้ังภายในและต่างประเทศ 
  
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
   2.1.1 เพ่ิมพูนความรู้แก่อาจารย์เพ่ือจัดท าผลงานวิชาการ  พัฒนางานด้านการวิจัย  พัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนการวัดและประเมินผล  โดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย  เช่น  การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การจัดประชุมสัมมนา  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้เชี่ยวชาญ  ฯลฯ 
  2.1.2 สนับสนุนให้คณาจารย์ได้มีโอกาสเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการศึกษาดูงานและการศึกษา
ต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
   2.2.1 จัดท าโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่นเก่ียวกับการพัฒนาความรู้ด้านการศึกษา
ปฐมวัยที่ทันสมัยที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 
   2.2.2 ส่งเสริมให้คณาจารย์ท าผลงานทางวิชาการทางด้านการศึกษาปฐมวัยเพ่ือก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 
   2.2.3 พัฒนาคณาจารย์ด้านการบริหารงาน งบประมาณ บุคลากร และวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ  เพ่ือ
ความก้าวหน้าในการเป็นผู้บริหาร 
  2.2.4 สนับสนุนให้คณาจารย์ท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
  2.2.5 จัดหาแหล่งสนับสนุนงบประมาณการท าวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก 
  2.2.6 สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมกลุ่มท าชุดโครงการวิจัยในระดับคณะและมหาวิทยาลัย 
  2.2.7 สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
รายชื่อผู้เข้าร่วม 

การจัดการความรู้  การแบ่งปันความรู้ และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
เรื่อง “รูปแบบเฉพาะในการผลิตบัณฑิตของคณะครุศาสตร์” 
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 ๑. ผศ.ดร.สมบรูณ ์  ลิขิตยิ่งวรา    
 ๒. ผศ.ดร.ภัคพิชา  แก่นเพ็ชร์   
 ๓. ผศ.ดร.กติติคม  คาวีรัตน ์     
 ๔. อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ชัย ไทรพงษ์พันธุ ์      
 ๕. อาจารย์ ดร.ทัศนีย ์ บุญชูวิทย ์    
 ๖. อาจารยจ์ิระชัย  ปัญญฤทธิ ์  
 ๗. อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด     



 
 

 ๘. อาจารย์ ดร.พัชร์ทิตา สระบัว   
 ๙. อาจารย์ ดร.ชวน  ภารังกูล   
 ๑๐. ผศ.สรุางค ์  มันยานนท์ 
 ๑๑. ผศ.วรลักษณ ์  กลัดแก้ว 
 ๑๒. อาจารย์วิจติรา  เงินบาท 
 ๑๓. ผศ.รักตวรรณ  ศิริถาพร 
 ๑๔. ผศ.อรณุ ี  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย ์

๑๕. ผศ.อุทัยวรรณ  ดอกพรม 
๑๖. ผศ.เสาวรส  ชูศรี 
๑๗. ผศ.ดร.สุธาพร  ฉายะรถ ี
๑๘. อาจารย์ทรงเกยีรต ิ อิงคามระธร 
๑๙. อาจารยส์มภสัสร บัวรอด 
๒๐. อาจารย์ ดร.พรศักดิ ์ สุจรติรักษ์ 

 ๒๑. อาจารย์ ดร.พัชราวลยั สังข์ศร ี
 ๒๒. อาจารย์จรินทร ์ งามแม้น 
 ๒๓. อาจารย์วนิดา  สาระต ิ
 ๒๔. อาจารย์อินธิรา เกื้อเสนาะ 
 ๒๕. อาจารย์ธนกร  สุวรรณพฤฒ ิ
 ๒๖. อาจารย์จริะวัฒน ์ หวังประกอบกุล 
 ๒๗. อาจารยส์ุจิตตรา จันทร์ลอย 
 ๒๘. อาจารยส์ุธิดา  ชูเกียรต ิ
 ๒๙. อาจารย์วัฒนพงศ ์ อ่อนนุ่ม 
 ๓๐. อาจารยส์ารัช  ดีงาม 
 ๓๑. อาจารย์ก าธร   ไพรจิตต ์
 ๓๒. อาจารย์เกรียงวุธ  นีละคุปต ์
 ๓๓. อาจารยภ์ุมรินทร ์  ชวนชม 
 ๓๔. อาจารย์ ดร.วิวัฒน์  วรวงษ ์
 ๓๕. อาจารยส์ุวรรนยี ์  ธุระแพง 
 ๓๖. อาจารย์ประภาช  วิวรรธมงคล 
 ๓๗. อาจารย์กรองทอง  พิพิธทพงษ์ 
 ๓๘. อาจารย์ปญุญิศา  ภูมิผล 
 ๓๙. อาจารย์ ดร.สงวนศร ี  โทรอค 
 ๔๐. Mr.Bradley   Eugene 
 
 ๑. ผศ.แชล่ม   บุญลุ่ม 
 ๒. ผศ.ร.ท.สรุีย ์   พันธ์รักษ ์
 ๓. อาจารย์ ดร.นมิิตร  มั่งมีทรัพย ์



 
 

 ๔. อาจารย์ ดร.เกศิน ี  โสขมุา 
 ๕. อาจารย์อินธริา   เกื้อเสนาะ 
 ๖. อาจารย์นติยา   เรืองมาก 
 ๗. อาจารย์นภาศล   เพ็ญแสวง 
 ๘. อาจารย์ ดร.กองกาญจน ์  วิเศษสุข 
 ๙. อาจารย์ชญาน ี   ชุ้นฟ้ง 
 ๑๐. Mr.Palu   Isayi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การแบ่งปันความรู้ และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
เรื่อง “การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย” 

วันที่ 23 มิถุนายน 2558 
 

1. หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบันนี้  นอกจากนักวิชาการ อาจารย์ ผู้สอน นักวิจัย นอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถใน
ศาสตร์ของตนแล้ว จ าเป็นจะต้องมีความรู้ความสามารถที่จะท างานวิจัยที่มีความถูกต้องเหมาะสมในระเบียบ
วิธีวิจัย ด้วยและ  ยังต้องมีความรู้ความสามารถในการเขียนบทความวิจัยเพ่ือให้ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่
อีกด้วย  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่นักวิชาการ อาจารย์ ผู้สอน จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการตีพิมพ์
เผยแพร่บทความวิจัย    
 นอกจากนี ้ บทความวิจัยที่น าไปตีพิมพ์เผยแพร่ยังมีข้อก าหนดด้านการเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  ในการเผยแพร่บทความวิจัยยังมีตัวชี้วัดหนึ่งที่ส าคัญที่
ผู้วิจัยควรค านึงถึงก็คือ  

“บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ที่สามารถน ามานับได้มีเฉพาะ Article หรือ Conference 
Paper หรือ Review เท่านั้น ส่วนบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
นั้นสามารถน ามานับได้เฉพาะที่เป็นบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) เท่านั้น”  
 ความรู้ในเรื่อง “การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย” นี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน
เกี่ยวกับเทคนิคและขั้นตอนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความจากผลงานวิจัย     

 
2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย 
2. เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการการเรียนการสอนเพ่ือการวิจัย 
3. เพ่ือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง อาจารย์ระหว่างสาขาวิชา แต่อยู่ภายใต้คณะเดียวกัน 
 

3. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2558 

 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  

คณะครุศาสตร์ 

 
 
 



 
 

“การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย” 
โดย ทีม KM คณะครุศาสตร ์

 
 ปัจจุบันนี้  นอกจากนักวิชาการ อาจารย์ ผู้สอน นักวิจัย นอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถใน
ศาสตร์ของตนแล้ว จ าเป็นจะต้องมีความรู้ความสามารถที่จะท างานวิจัยที่มีความถูกต้องเหมาะสมในระเบียบ
วิธีวิจัย ด้วยและ  ยังต้องมีความรู้ความสามารถในการเขียนบทความวิจัยเพ่ือให้ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่
อีกด้วย  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่นักวิชาการ อาจารย์ ผู้สอน จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการตีพิมพ์
เผยแพร่บทความวิจัย    
 นอกจากนี ้ บทความวิจัยที่น าไปตีพิมพ์เผยแพร่ยังมีข้อก าหนดด้านการเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  ในการเผยแพร่บทความวิจัยยังมีตัวชี้วัดหนึ่งที่ส าคัญที่
ผู้วิจัยควรค านึงถึงก็คือ  

“บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ที่สามารถน ามานับได้มีเฉพาะ Article หรือ Conference 
Paper หรือ Review เท่านั้น ส่วนบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
นั้นสามารถน ามานับได้เฉพาะที่เป็นบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) เท่านั้น”  
 ความรู้ในเรื่อง “การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย” นี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน
เกี่ยวกับเทคนิคและขั้นตอนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความจากผลงานวิจัย     

 

รูปแบบการเผยแพรบ่ทความวิจัย 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยตามสากลนิยมสามารถท าได้ 2 รูปแบบ ดังนี้คือ 
1. การเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ (Conference) ซึ่งมักเป็นการน า

ผลงานวิจัยที่เพ่ิงท าเสร็จมาเขียนเป็นบทความแล้วส่งให้บรรณาธิการของที่ประชุมวิชาการพิจารณา  เพ่ือการ
ประเมินคุณค่าและความถูกต้อง เมื่ออนุมัติผ่านบทความก็จะได้รับการตีพิมพ์รวมเล่มในเอกสารประกอบการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ซึ่งในการประชุมผู้วิจัยจะต้องมีหน้าที่น าเสนอบทความของตนเอง โดยการ
น าเสนออาจจะอยู่ในรูปโปสเตอร์หรือแบบปากเปล่า ควรพิจารณาผู้จัดประชุมวิชาการทั้งที่เป็นกลุ่มบุคคล 
สมาคมวิชาชีพ  มหาวิทยาลัยที่จัด  ตลอดจนสาขาท่ีประชุมวิชาการท่ีเป็นผู้จัด ควรเลือกท่ีมีความเก่ียวข้องหรือ
ความเชี่ยวชาญตรงกับงานของนักวิจัย 

ข้อดีของการเผยแพร่ในรูปแบบนี้คือ ผลงานวิจัยจะได้รับการเผยแพร่อย่างรวดเร็ว  ที่ประชุมวิชาการ
เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิจัยท่านอ่ืน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้นักวิจัยอ่ืนรู้จักและ
สร้างเครือข่ายกับนักวิจัยในสาขาเดียวกัน  

2. การเผยแพร่งานวารสารวิชาการ ช่องทางการเผยแพร่ในรูปแบบนี้จัดได้ว่าเป็นทางการและได้รับ
การยอมรับมากที่สุดในวงการวิชาการโดยทั่วไป ปัจจุบันวารสารส่วนใหญ่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองและผู้เขียน
สามารถลงทะเบียนเข้าเป็นผู้ใช้งานและท าการส่งเอกสารต้นฉบับเพ่ือตีพิมพ์  รวมไปถึงการติดตามผลทาง
ออนไลน์ได้เลย ส าหรับผลของการพิจารณาจะเป็นไปได้ 3 กรณ ีดังนี้  



 
 

2.1  การส่งกลับมาแก้ไข (Revise) มักจะมีก าหนดระยะเวลาให้ส่งกลับคืนด้วย อาจจะแนะให้
ท าการทดลองเพ่ิม ให้แก้ไขต้นฉบับและ/หรือให้ตอบค าถามต่างๆ การแก้ไขอาจต้องท า 2-3 รอบซึ่งเมื่อแก้ไข
แล้ว มีโอกาสได้รับการตีพิมพ์มากกว่า 50%  

2.2 การถูกปฏิเสธ (Reject) นักวิจัยอาจจะน ามาแก้ไขตามที่ผู้อ่านพิจารณาผลงาน 
(Reviewer) แนะน า ด าเนินการปรับรูปแบบและส่งไปวารสารอื่น  

2.3 การตอบรับให้ตีพิมพ์ (Accept) เมื่อได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ ทางวารสารจะจัดท า
ต้นฉบับที่เหมือนจริงในวารสารส่งให้นักวิจัยตรวจทานอีกครั้ง  เพ่ือป้องกันความผิดพลาด นักวิจัยต้องรีบ
ด าเนินการตรวจแก้ไขและส่งกลับคืนอย่างรวดเร็ว คล้ายกับการประชุมวิชาการ  

 ในปัจจุบันมีวารสารวิชาการจ านวนมากที่เป็นแหล่งให้นักวิจัยตีพิมพ์ผลงานวิจัย วิธีการสังเกต
คุณภาพของวารสารคือ การพิจารณาจากดัชนีอ้างอิงของวารสารแต่ละฉบับว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด  ฐานข้อมูล
ซึ่งเป็นที่นิยมของนักวิจัยในปัจจุบันก็คือ ฐานข้อมูลที่มีการคิดค่าดัชนีอ้างอิง (Impact Factor) หรือ Journal 
Impact Factor (JIF) ค่า Impact Factor คือ ดัชนีผลกระทบการอ้างอิงวารสาร วัดจากจ านวนครั้งโดยเฉลี่ยที่
บทความของวารสารวิชาการนั้นได้รับการอ้างอิงในแต่ละปี  บางข้อมูลที่เป็นของคนไทยคือ ดัชนีอ้างอิง 
Thailand Citation Index (TCI) ซึ่งดูแลโดยศูนย์อ้างอิงดัชนีวารสารไทย  ส่วนฐานข้อมูลของต่างประเทศ 
ได้แก่ ดัชนีอ้างอิง SCImago ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Scopus ของบริษัท Elsevier และต้นต าหรับคือดัชนีอ้างอิง 
ISI ซึ่งเป็นของบริษัทใหญ่ผู้ให้บริการด้านข้อมูล คือ Thomson Reuters  
 

ขั้นตอนการเผยแพร่บทความวิจัย   
1.  ควรมผีู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้ค าแนะน าพิจารณากลั่นกรองงานวิจัยท่ีจะตีพิมพ์  

การพิจารณากลั่นกรองบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือนักวิจัยในสาขาที่
เกี่ยวข้องหรือที่เรียกว่า Peer review ก่อนที่บทความจะได้รับการตอบรับลงพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างๆ                 
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถในสาขานั้นๆ ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และถือว่ามีความส าคัญต่อวงการวิชาการเป็นอย่างยิ่ง จนถึงขนาดว่ามี
นักวิชาการบางท่าน เช่น  Sir Peter Lachmann ผู้อ านวยการ Academy Medical Sciences ได้กล่าวว่า 
“กระบวนการกลั่นกรองมีความส าคัญต่อวงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เฉกเช่นระบอบประชาธิปไตยมี
ความส าคัญต่อการเมืองการปกครอง” (Mulligan, A., 2005: 135) 

ดังนั้น ผู้กลั่นกรองหรือผู้พิจารณา (Referee) จึงมีบทบาทส าคัญมากในการรักษาคุณภาพ และ
มาตรฐานของบทความวิชาการ ด้วยเหตุนี้ บรรณาธิการของแต่ละวารสารจึงคัดเลือกผู้ที่เขาเชื่อว่าเป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ มาเป็นผู้กลั่นกรองบทความ โดยทั่วไป ผู้กลั่นกรองฯ 
จะพิจารณาบทความในประเด็นต่างๆ เช่น ความเป็นเอกสารต้นฉบับ (Originality)  ความเหมาะสมของ
วิธีด าเนินการวิจัย (Research Methodology) ความชัดเจนของการน าเสนอผลที่ได้รับ (Clearness and 
Completeness) และบทสรุปที่สอดคล้องกัน (Coherent Conclusion) รวมทั้งความถูกต้องของ



 
 

เอกสารอ้างอิง (Citations) ซึ่งส่วนใหญ่ผู้เขียนบทความจะไม่ทราบว่าใครคือผู้กลั่นกรองบทความของตน                
ซึ่งเราเรียกกระบวนการนี้เป็นภาษาอังกฤษว่า blind review และหากทั้งผู้เขียนบทความและผู้กลั่นกรอง
บทความไม่ทราบว่าใครเป็นใคร เราเรียกกระบวนการนี้ เป็นภาษาอังกฤษว่า Double Blind Review                
[Peer review policy on Fish & Shellfish Immunology, 2006: 669]   

ค าถามเก่ียวกับผู้กลั่นกรองและระบบการกลั่นกรอง เช่น  
1. ผู้กลั่นกรองเคยตัดสินใจผิดพลาดหรือไม่? 
2. ผู้กลั่นกรองเป็นคนที่ยอมรับความคิดเห็นใหม่ๆ ที่แตกต่างหรือไม่มากน้อยเพียงใด?  
3. ควรมีกระบวนการพิจารณาคุณภาพและความถูกต้องของผลการกลั่นกรองหรือไม่? 
4. บทความที่ก าลังถูกพิจารณากลั่นกรองนั้นเป็นความคิดของผู้เขียนจริงหรือไม่ และ/หรือ มีข้อมูล

ผิดพลาดหรือข้อมูลที่เคยตีพิมพ์มาแล้วหรือไม่?  
5. ผู้กลั่นกรองใช้เวลามากน้อยแค่ไหนในการพิจารณาบทความ และเวลาที่ให้กับการกลั่นกรองนั้น

เพียงพอต่อคุณค่าของผลงานและมาตรฐานของวิทยาศาสตร์หรือไม่? 
6. การจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้กลั่นกรองจะช่วยปรับปรุงการพิจารณาคุณภาพหรือไม่?   
7. ผู้กลั่นกรองมีความน่าเชื่อถือในวงการวิชาการในสาขานั้นหรือไม่?   
8. ผลการกลั่นกรองควรเก็บเป็นความลับอยู่หรือไม่?  
9. และค าถามสุดท้ายคือ กระบวนการการกลั่นกรองคุณภาพบทความวิชาการที่ใช้อยู่ในทุกวันนี้               

มีผลท าให้คุณภาพของบทความวิจัยที่จะตีพิมพ์ดีขึ้นหรือไม่  
 
2.  การเข้าร่วมเครือข่ายกับหน่วยงานที่มีวารสารที่จะต้องการตีพิมพ์เผยแพร่ 

 “เครือข่าย” หมายถึง รูปแบบของการประสานงานกลุ่มของคนหรือองค์กรที่สมัครใจแลกเปลี่ยน
ข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน หรือท ากิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือกัน โดยการติดต่ออาจท าได้ทั้งที่ผ่านศูนย์กลาง             
แม่ข่ายหรือแกนน า หรืออาจจะไม่มีแม่ข่ายหรือแกนน าแต่จะท าการติดต่อโดยตรงระหว่างกลุ่ม  ซึ่งจะมี                  
การจัดรูปแบบหรือจัดระเบียบโครงสร้างที่คนหรือองค์กรสมาชิกยังคงมีความเป็นอิสระ โดยที่อาจมีรูปแบบ  
การรวมตัวแบบหลวมๆ เฉพาะกิจ ตามความจ าเป็นหรือเป็นโครงสร้างที่มีความสัมพันธ์ชัดเจน (ความหมาย
ของเครือข่าย, 2557: ออนไลน์) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.  ศึกษารายช่ือวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับจากฐานข้อมูล  ICT ของ สกอ. 
1. วารสารวิชาการระดับชาติ   

กรณีท่ีต้องการน าบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติในชื่อใด สามารถท าได้ดังนี้ 
  1.1 การตรวจสอบรายชื่อวารสารวิชาการระดับชาติ ในฐานข้อมูล TCI สามารถค้นหาได้ตาม             
ที่อยู่นี้ http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/search.html 

1.2 การตรวจสอบค่า  Impact Factor สามารถตรวจสอบได้ตามที่อยู่ เว็บไซต์    
http://www.kmutt.ac.th/jif/Impact/impact_h.php การตรวจสอบ Ranking วารสารตามสาขาที่หน้า
แรกของ TCI คลิก ที่ Thai-Journal Impact Factors   
 2.  วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
  2.1. การตรวจสอบรายช่ือวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
   2.1.1 การตรวจสอบชื่อวารสารวิชาการ (Journal) สายสังคมศาสตร์ (Social 
Science) จากฐานข้อมูล SJR SCImago Journal & Country Rank 
   เมื่อต้องการสืบค้นจากฐานข้อมูล SJR www.scimagojr.com ซึ่งได้รับการ
สนับสนุน  จากฐานข้อมูล  Scopus  ให้ เข้ า ไปที่ เ ว็บ ไซต์http://www.scimagojr.com/journalrank. 
php?area=3300 &category=3301&country=all&year=2012&order=sjr&min=0&min_type=cd 

 
 

 2.1.2 การตรวจสอบวารสารวิชาการสายวิทยาศาสตร์ ในฐานข้อมูล SCOPUS  



 
 

  ฐานข้อมูล SCOPUS ส่วนใหญ่จะเป็นวารสารสายวิทยาศาสตร์ มีการจัดแบ่งหมวด
วิชาออกเป็น 4 หมวด คือ Life Sciences, Physical Sciences, Health Sciences, and Social Sciences 
& Humanities ซึ่งแบ่งเป็นหมวดย่อยๆได้อีก 27 วิชาหลัก และมากกว่า 300 วิชารอง ส าหรับสังคมศาสตร์  
ตรวจสอบตามที่อยู่ http://www.elsevier.com/subjects/social-sciences จะพบหน้าเว็บไซต์ระบุหัวข้อ 
subject  ที่มีหลายหมวดวิชา สามารถเลือกคลิกดูตามหมวดวิชาที่ต้องการได้ เช่น Arts and Humanities  
และ Social Science เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.elsevier.com/journals/subjects/social-sciences/ 
title/s เมื่อเข้าไปในหมวดวิชาแล้วจะพบรายชื่อหนังสือและวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ เรียงตามล าดับ

ตัวอักษร A –Z 
  2.1.3 การตรวจสอบวารสารวิชาการในฐานข้อมูลของ Thompson Reuters  

  การตรวจสอบวารสารวิชาการจากฐานข้อมูล Web of Science ของ Thompson 
Reuters ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/ จะพบข้อความ Master 
Journal List เมื่อเลื่อนหน้าเว็บลงมาด้านล่างจะพบข้อความ Journal Lists for Researchable Databases 
ระบุฐานข้อมูลต่างๆที่เข้าไปสืบค้นรายชื่อวารสารวิชาการ เช่น Arts & Humanities Citation Index, Social 
Sciences Citation Index, Current Contents / Social & Behavior Science ฯลฯ 

 

http://www.elsevier.com/journals/subjects/social-sciences/


 
 

 
 

2.2 การตรวจสอบค่า Impact Factor 
การตรวจสอบค่ารายชื่อวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สามารถตรวจสอบได้ตามที่ 

อยู่เว็บไซต์    http://www.uk.sagepub.com/isiranking/default.sp    
 
4.  การเลือกแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 
  เมื่อตรวจสอบรายชื่อ และค่า Impact Factor ของวารสารแล้ว  ในการเลือกวารสารเพ่ือตีพิมพ์  มี

วิธีการเลือกวารสารที่ต้องการตีพิมพ์เผยแพร่ ดังนี้ 
 1.  เลือกวารสารในสาขาท่ีตรงกับสาขาท่ีด าเนินงานวิจัยหรือตรงกับท่ีเขียนไว้ เป็นการตรวจสอบว่า
วารสารนั้นต้องการบทความด้านใดบ้าง ซึ่งมักเขียนอธิบายไว้ว่า วารสารนั้นๆ สนใจในหัวใดบ้าง หากเลือกวารสาร
ท่ีไม่ตรงกับงานของเราอาจไม่เหมาะสมในการส่งหรือไม่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ 
 2. หลังเลือกวารสารได้แล้ว ให้ดาวน์โหลดบทความท่ีมีความใกล้เคียงกับของตนเองมาอ่าน            
เพื่อเป็นแนวทางเปรียบเทียบงานของผู้อื่นว่าท่ีเขาได้รับตีพิมพ์มีคุณภาพใกล้เคียงกับงานของเราหรือไม่ เพื่อสร้าง
ความมั่นใจว่าผลงานท่ีได้รับตีพิมพ์ต้องเขียนอย่างไร อาจเปรียบเทียบท้ังเนื้อหา รูป  กราฟ ตารางของผลงานวิจัย 
ถ้าอ่านแล้วพบว่าบทความวิจัยของตนเองมีผลวิจัยท่ีเทียบเคียงหรือดีกว่า อาจถือได้ว่าเมื่อส่งไปแล้วจะได้รับ
พิจารณาแน่นอน 

5. ศกึษารูปแบบวิธีการเขียนบทความวิจัย 
ก่อนส่งบทความวิจัย ให้ตรวจสอบรายละเอียดของวารสารนั้นก่อน โดยเฉพาะรูปแบบการเขียนและ

วิธีการส่งบทความ ดังต่อไปนี้ 



 
 

1. การศึกษารูปแบบการเขียน การเตรียมต้นฉบับมักใช้เป็น Word (*.doc) โดยเขียนในแบบแถวเดียว
เว้นสองบรรทัด ตัวอักษรตามวารสารก าหนด เช่น ใช้ฟอนท์ (Fonts) อะไร ขนาดเท่าใด (Point) ตั้งค่า
ขอบกระดาษอย่างไร เป็นสิ่งส าคัญและมองข้ามไม่ได้ เนื่องจากหากรูปแบบการเขียนไม่ถูกต้องแล้วอาจไม่ได้รับ
การพิจารณาหรือวารสารนั้นอาจส่งกลับมาให้แก้ไขก่อนและให้ส่งไปใหม่  อย่างไรก็ตาม ขอให้ตรวจสอบ
รูปแบบการเขียนจากรายละเอียดของวารสารหัวข้อ “Guide for authors”  

2. การศึกษาวิธีการเขียนเอกสารอ้างอิง (References) ถือว่าเป็นหัวข้อส าคัญเช่นกัน เนื่องจากแต่ละ 
วารสารอาจมีการใช้เอกสารอ้างอิงด้วยระบบที่แตกต่างกัน  

3. การศึกษาว่าบทคัดย่อให้เขียนได้ทั้งหมดกี่ค า 
4. การศึกษาว่าหัวข้อที่ส าคัญในวารสารนั้นว่ามีอะไรบ้าง อาจประกอบด้วย 

4.1 Abstract การเขียนบทคัดย่อต้องสั้นและกระชับ 
4.2 Introduction การเขียนบทน า อาจจะน ามาจากภูมิหลังที่มาของปัญหา/ความส าคัญและ

เหตุผล (Background/Significance and Rationale) ของการท าวิจัย 
4.3 Materials and Methods การเขียนวัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 
4.4 Results and Discussions การเขียนผลการวิจัย/ทดลอง ซึ่งอธิบายผลจากภาพ ไดอะแกรม 

ตาราง กราฟ ฯลฯ ที่จัดเรียงเนื้อหาไว้ตามล าดับ และการอภิปรายผล 
4.5 Conclusions การสรุปผลการวิจัย 
4.6 Acknowledgments กิตติกรรมประกาศ 
4.7 References การเขียนเอกสารอ้างอิงตามรูปแบบที่วารสารก าหนด 

5. การศึกษาว่าวารสารนั้นให้ส่งบทความแบบไหน เช่น ส่งข้อมูลเป็นไฟล์ทั้งหมดผ่านอีเมล หรือส่ง
บทความในรูปแบบระบบออนไลน์ (Submit Online) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวอย่าง รูปแบบการเขียนบทความวารสารวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนประกอบในบทความการวิจัย 
 

1.  ช่ือเรื่อง ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2.  ช่ือผู้วิจัย ให้ระบุชื่อเต็ม – นามสกุลเต็ม  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  รวมทั้งระบุหลักสูตรสาขาวิชา  

เดือน  ปี  ที่จบการศึกษาหน่วยงานหรือสถาบันที่สังกัด  หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร  และ               
E-mail  address  ที่สามารถติดต่อได้ 

3.  บทคัดย่อ ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกินอย่างละ 250 ค า หรือ 10 บรรทัด ตรงประเด็น  
โดยมีเฉพาะสาระส าคัญแต่ครบถ้วน คือ  
1. จุดประสงค์การวิจัย 
2. ตัวแปร/ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
3. เครื่องมือการวิจัย 
4. วิธีด าเนินการรวบรวมข้อมูล 
5. วิธีการ/สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
6. ผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
หมายเหตุ  ข้อ 1-5 เขียนรวมเป็นย่อหน้าเดียวกัน ส่วนข้อ 6 แยกเป็นอีกหนึ่งย่อหน้า 

4.  ค าส าคัญ ให้ระบุค าส าคัญที่เหมาะสมส าหรับการน าไปใช้เป็นค าค้นในระบบฐานข้อมูลให้ระบุทั้งค าใน 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใส่ไว้ท้ายบทคัดย่อของแต่ละภาษาอย่างละไม่เกิน 5 ค า 

5.  บทน า อธิบายถึงที่มาและความส าคัญของปัญหาและเหตุผลที่น าไปสู่การศึกษาวิจัยโดยให้ข้อมูลทาง 
วิชาการท่ีน่าเชื่อถืออ้างอิงและตรวจสอบได้ 

6.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย   เขียนให้ตรงกับรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
7.  ขอบเขตของการวิจัย  ให้ระบุทั้งขอบเขตด้านเนื้อหา  และด้านประชากร/กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ให้ข้อมูลหลัก/ 

ตัวแปรที่ศึกษา (อย่างใดอย่างหนึ่ง)   
8.  กรอบความคิดในการวิจัย/สมมุติฐานการวิจัย  ให้เสนอกรอบความคิดการวิจัย หรือสมมติฐานการวิจัย 
9.  วิธีด าเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย 
  9.1  บอกชนิดหรือประเภทการวิจัย 
  9.2  ประชากรและกลุ่มตัวย่าง  (รวมทั้งการได้มาของกลุ่มตัวอย่าง) 
  9.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  พร้อมวิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
         9.3.1 นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ ถ้ามี 
          9.3.2 เครื่องมือรวบรวมข้อมูล 
  9.4  วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  9.5  การวิเคราะห์ข้อมูล  และสถิติที่ใช้ (ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณ) 
หมายเหตุ ถ้าแหล่งข้อมูลไม่ใช่ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง นักวิจัยอาจกล่าวถึง กลุ่มเป้าหมาย/ 

ผู้ให้ข้อมูลหลักหรือตัวแปรที่ศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมวิธีการที่ได้มา 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.  ผลการวิจัย เสนอผลการวิจัยอย่างชัดเจน สอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ีต้องการท าเสมอ ถ้าการวิจัยเป็นข้อมูล 
เชิงปริมาณที่มีตัวเลขไม่มากนัก ควรใช้ค าบรรยาย แต่ถ้ามีตัวเลขหรือตัวแปรจ านวนมาก                  
ควรน าเสนอโดยใช้ตารางหรือแผนภูมิ ทั้งนี้ไม่เกิน 3 ตาราง โดยมีการแปลความหมายและ
วิเคราะห์ผลที่ค้นพบ 

11.  การอภิปรายผล  หรือการวิจารณ์และสรุป 
ให้ชี้แจงผลการวิจัยว่าตรงกับวัตถุประสงค์ / สมมติฐานการวิจัยสอดคล้อง หรือขัดแย้งกับหลัก
ทฤษฏี  หรือผลการวิจัยของผู้อ่ืนที่มีอยู่ก่อนหรือไม่การที่ผลการวิจัยออกมาเป็นเช่นเพราะเหตุใด 

12  ข้อเสนอแนะ 
  ให้ข้อเสนอแนะที่จะน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และให้แนวทางส าหรับการวิจัยต่อไป 
13.  บรรณานุกรม 
  ให้ลงรายการแหล่งข้อมูลทีปรากฏอ้างอิงแทรกในเนื้อความ (ทุกรายการ)  และเลือกแหล่งข้อมูล              

ที่ส าคัญ  ซึ่งใช้อ้างอิงมากในการท าวิจัยมาลงไว้ในบรรณานุกรม  มีจ านวนระหว่าง  5-10  รายการ  
ส าหรับรายการสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต ให้ระบุ วัน  เดือน  ปี   ที่สืบค้นไว้ด้วย 

 
รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม :  
วิรัช  วริัชนิภาวรรณ.  (2541).  การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่น  เปรียบเทียบ : อังกฤษ   

สหรัฐอเมริกา  ฝรั่งเศส  ญี่ปุ่น  และไทย.  กรุงเทพ ฯ : โอเดียนสโตร์. 
ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงแทรก 

(วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ.  2541: 52) 
หมายเหตุ  : 
 1.  การเขียนบทความวิจัย  จะต้องครอบคลุมสาระตามกระบวนการวิจัย  โดยเขียนให้กระชับ  สังเขป  
ครอบถ้วนชัดเจน  ทั้งนี้  รวมทั้งสิ้นไม่ควรเกิน  8  หน้ากระดาษ  A4  ภาษาไทยใช้  Font  Angsana  New  ขนาด  
16  Point 
 2.  ให้ส่งไฟล์รูปผู้ท าวิจัย และภาพกิจกรรมจากการวิจัยมาใหม่แผ่นบันทึกข้อมูลด้วย เพื่อสะดวกต่อการน า
ลงเผยแพร่ในวารสาร ถ้ามีภาพกิจกรรมจากการท าวิจัย ต้องมีอยู่ในเอกสารบทความ โดยมีค าบรรยายใต้ภาพไว้ด้วย 
(เป็นภาคผนวกไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ) 
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 15. อาจารย์วนิดา  สาระต ิ
 16. อาจารย์อินธิรา  เกื้อเสนาะ 
 17. อาจารย์จิระวัฒน ์ หวังประกอบกุล 
 18. อาจารย์สุจติตรา จันทร์ลอย 
 19. อาจารย์สุธิดา  ชูเกียรต ิ
 20. อาจารย์วัฒนพงศ์ อ่อนนุ่ม 
 21. อาจารย์สารัช  ดีงาม 
 22. อาจารย์ภุมรินทร ์  ชวนชม 
 23. อาจารย์สุวรรนีย ์  ธุระแพง 
 24. อาจารย์อินธิรา   เกื้อเสนาะ 
 25. อาจารย์นิตยา   เรืองมาก 
 26. อาจารย์ชญาน ี   ชุ้นฟ้ง 

 
 
 
 


