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1. หลักการและเหตุผล
ด้วยปัจจุบัน สถาบันการศึกษาให้ความสาคัญ กับคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต ออกสู่
โลกแห่งการทางาน ในสายอาชีพครู หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน จึงมีความสาคัญต่อระบบการ
พัฒนาการศึกษาให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในภาพรวมใหญ่ระบบการบริหารจัดการและการดาเนิน
กิจกรรมตามภารกิจปกติของ สถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผ้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึ งพอใจ
(Satisfaction) และความ มั่นใจ(Confidence) ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) ได้แก่ ผ้เรียน
ผู้ปกครอง ผู้และผู้รับบริการทางอ้อม ได้แก่ สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม เพื่อให้ก้าวให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่ทวีความ รุนแรงกว่าในอดีตและเพื่อสร้างขีดความสามารถในสายอาชีพที่
มีความสาคัญกับอนาคตของชาติ อย่างยั่งยืน ดังนั้นแต่ละสถาบันจึงมีรูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอนที่
แตกต่างกันไป แต่เป้าหมายเดียวกัน รูปแบบเฉพาะของแต่ละสาขาวิชาก็แตกต่างกันไป แต่สุดท้ ายเป้าหมาย
สาคัญก็คือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ดังนั้น การแบ่งปันความรู้ในหัวข้อรูปแบบเฉพาะในการผลิตบัณฑิตของ
คณะครุศาสตร์ จึงได้ค้นหา กลุ่มบุคคล สาขาวิชาที่มีความเข้มแข็ง ทั้งในเรื่องหลักสูตรและการจัดรูปแบบการ
เรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาแบ่งประสบการณ์ การเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับสาขาวิชา
อื่นๆ เพื่อนาไปบูรณาการและ พัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในสาขาวิชาที่แตกต่างออกไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบเฉพาะในการผลิตของคณะครุศาสตร์
2. เพื่อเป็นการกระต้นให้เกิดการพัฒนาการดาเนินงานด้านการเรียนการสอน
3. เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง อาจารย์ระหว่างสาขาวิชา แต่อยู่ภายใต้คณะเดียวกัน
3. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2558
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
คณะครุศาสตร์

“รูปแบบเฉพาะในการผลิตบัณฑิตของคณะครุศาสตร์”
โดย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สถานการณ์ ปัจจุบัน
สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
1. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปัจจุบันโลกกาลังเผชิญกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเกิดการแข่งขันกันอย่างสูง ในปี
พุทธศักราช 2558 จะมีการเปิดประชาคมอาเซียน ทาให้เกิดการหลั่งไหลของแรงงานข้ามชาติ วิถีการ
ดาเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป การพัฒนาประเทศที่เน้นด้านเศรษฐกิจทาให้อัตราการว่างงานสูง มีปัญหาต่อเนื่อ ง
มายังรายได้ภาคครัวเรือน เกิดความยากจน เศรษฐกิจของครอบครัวไม่ดี ซึ่งจะยิ่งทวีคูณความรุนแรงขึ้นไป
เรื่อยๆ ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมจึงหลี กเลี่ยงไม่ได้ที่จะได้รับผลกระทบ ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจสังคม การเมืองและการศึกษา ประเทศไทยจึงจาเป็นต้องปรับตัว เปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อให้
สามารถอยู่ในสังคมโลกอย่ างมั่นคง โลกในปัจจุบันมีการติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นประเทศ
เดียวกันหรือการติดต่อข้ามประเทศ การติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ มีผลในเชิงธุรกิจการค้าขาย ซึ่งเรา
จาเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาอาเซียน โดยเฉพาะภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ คน
ไทยจาเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร ดังนั้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
สามารถทาหน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดู จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงเป็นปัจจัยสาคัญต่อคุณภาพประชากรของประเทศไทยในอนาคต
2. สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน จากแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2554 - 2559) ได้สรุปไว้ว่า
สังคมไทยมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วในทุก ๆด้าน ขาดภาวะสมดุล มีปัญหาที่ต้องดูแลแก้ไข บางเรื่องอยู่ใน
ขั้นวิกฤต ซึ่งมีเหตุจากสภาพภายในสังคมของเราเอง และจากการคล้อยตามกระแสโลกาภิวัฒน์ของโลก ผล
จากวิกฤตเศรษฐกิจทาให้อัตราการว่างงานสูง มีปัญหาทางสังคมอื่น ๆ ตามมา เช่น ปัญหาพ่อแม่วัยใส ความ
ยากจน ยาเสพติด อาชญากรรม ครอบครัวแตกแยก เป็นต้น โดยเฉพาะในปีพุทธศักราช 2555 มีการ
ตื่นตัวเรื่องการเปิดประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเปิดประชาคมอาเซียนจะเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช
2558 ได้สร้างความรุนแรงในการแข่งขันมีความจาเป็นที่จะต้องเสริมสร้างฐานความรู้ที่เข้มแข็งให้กับประเทศ
เพื่อความสามารถในการปรับตัว รู้เท่าทัน ไม่ให้ติดอยู่ในฐานะผู้เสียเปรียบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
ความเสื่อมโทรมอย่างรุนแรงนาไปสู่ความขัดแย้งในสังคมมากขึ้น คุณภาพการศึกษาของประเทศไทยโดยเฉลี่ย
ต่าลง และมีมาตรฐานค่อนข้างต่าเมื่อเทียบกับหลายประเทศในระดับเดียวกัน สังคมตกอยู่ในกระแสบริโภค
นิยมเห็นแก่ประโยชน์ส่ วนตนมากกว่าส่ วนรวม ส่ วนใหญ่ขาดความสามารถในการกลั่นกรอง คัดสรรทาง
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยศิลปะไทยที่ทรงคุณค่าถูกละเลย สถาบันทางศาสนา ซึ่งเคยเป็น
พลังสาคัญ และเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกอบรมของกุลบุตร กุลธิดาของศาสนิกชน ได้รับการยอมรับในฐานะเป็นที่
พึ่งทางใจน้อยลง ในขณะเดียวกันประชาคมอาเซียนมีเป้าหมายเพื่อให้อาเซียนเป็นสังคมที่เป็นเอกภาพเอื้อ
อาทรต่อกันมีความเป็นอยู่ที่ดีพัฒนาทุกด้านและมีความมั่นคงทางสังคมโดยการพัฒนามนุษย์ เน้นบูรณาการ
ด้านการศึกษา สร้างสังคมความรู้ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคมทุกวันนี้และในอนาคตเป็นสังคมฐานความรู้

ที่การเรียนรู้ ความรู้ และนวัตกรรมเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมและ
สร้างสภาพการณ์เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของ
คนส่วนใหญ่ โดยยึดหลักการให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนสังคมทุกระดับ ได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้นการจัดการศึกษาเพื่อผลิตครูปฐมวัย จึงต้องคานึงถึงสถานการณ์และปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง คือสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทยในปัจจุบันและทิศทางใหม่ในการพัฒนาสังคมที่เหมาะสมกับ
สังคมไทยที่อยู่ในสภาวการณ์การเปิดประชาคมอาเซียน แนวโน้มของหลักสูตรจึงจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสู่การ
ผลิตและการพัฒนาครูที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสานึก จรรยาบรรณในวิชาชีพ การพัฒนาความรู้
และทั ก ษะวิ ช าชี พ ครู ป ฐมวั ย ที่ ส อดรั บ กั บ การเปิ ด เข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น กรอบแนวทางในการปฎิ รู ป
การศึกษา และการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
3. สถานการณ์การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กระบวนทัศน์ใหม่แห่งการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่มีกระบวนการที่เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต
คือ การเรียนรู้เพื่อชีวิต การเรียนเพื่อรู้ การเรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้จริง การเรียนรู้เพื่อที่จะอยู่ร่วมกัน เพื่อให้ได้คน
ยุคใหม่ที่มีคุณลักษณะใฝ่รู้ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนใฝ่ดี มีจิตสาธารณะ
มีระเบียบวินัย มีจริยธรรม คุณธรรม และใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตมาเป็นแนวทางการผลิตครูยุคใหม่
มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ หรือความสามารถหลักของผู้เรียนเป็นสาคัญ ทั้งนี้ได้ผสมผสานแนวความคิดเรื่อง
การเรียนรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ไว้ด้วย รวมทั้งให้มีระบบสนับสนุนการผลิ ตครูที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ทั้งการออกแบบหลักสูตรที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติและมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา การพัฒนาวิชาชีพครู รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมสนับสนุน
การผลิตครูยุคใหม่

รูปแบบ เฉพาะหลักสูตร (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย)
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่ บ้ า นจอมบึ ง มุ่ ง สร้ า งครู ป ฐมวัย ให้ มี ค วามเจริ ญ งอกงามทางปัญ ญา บู ร ณาการความรู้ คู่ คุ ณธรรม
จริย ธรรม เน้น ปฏิบั ติน าทฤษฎี ให้ การวิจั ยเป็นส่ว นหนึ่งของการจัดการเรียนรู้เพื่อฝึ กการคิดวิเคราะห์ มี
ความสามารถในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ นาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อดูแล
ตนเองและผู้อื่น รวมทั้งสามารถใช้ภูมิปัญญาไทย ผสมผสานภูมิปัญญาสากล เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
1.2 ความสาคัญ
การผลิตครูปฐมวัยให้มีความรู้ ประสบการณ์และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพ
ชั้นสูง เป็นผู้วางรากฐานการเรียนรู้ที่สาคัญให้กับเด็กปฐมวัยเนื่องจากเป็นช่วงวัยที่สาคัญต่อการพัฒนาของ
บุคคล เพราะพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาเจริญอย่างรวดเร็ว จึงจาเป็นต้อง
มีหลักสูตรที่มีคุณภาพที่สามารถหล่อหลอมบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นครูปฐมวัยที่ดี ที่รองรับการเปิดประชาคม
อาเซียน สามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาในศตวรรษที่ 21
1.3 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิ ตบั ณ ฑิตสาขาวิช าการศึกษาปฐมวั ยให้ มีคุณลั กษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครู ดังนี้
1.3.1 มี คุ ณ ธรรม มี ค วามกล้ า หาญทางจริ ย ธรรม มี จ รรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู และมี ค วาม
รับผิดชอบสูงต่อวิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.3.2 มีความอดทน ใจกว้างและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการทางาน ร่วมกัน
กับผู้เรียนและผู้ร่วมงานทุกกลุ่ม
1.3.3 มีความรอบรู้และมีความสามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี และระเบียบ
วิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่
1.3.4 มีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา
และข้อโต้แย้งโดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้
1.3.5 มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทาง
วิชาการ วิชาชีพและสังคมอย่างมีเหตุผลที่สมเหตุสมผล โดยบูรณาการศาสตร์แบบสหวิทยาการพหุวิทยาการ
ผสมผสานภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1.3.6 มีความรอบรู้ทางการศึกษาปฐมวัยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความสามารถในการ
ติดตามพัฒนาการของศาสตร์ทางการศึกษาปฐมวัย และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสมรรถนะของตนอยู่เสมอ
1.3.7 มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

ครูปฐมวัยมืออาชีพ
ชั้นปีที่ 5
- สัมมนาเสริมความรู้เพิ่มเติมระหว่างการออกปฏิบัติการสอน
ภาคเรียนละอย่างน้อย 2 ครั้ง

-

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

-

ชั้นปีที่ 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

-

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

-

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

-

- ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2
ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2

- ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
ภาคการศึกษาที่ 1

- ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
ภาคการศึกษาที่ 2

รูปแบบการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
(ChomBueng Early Childhood Program Model)

ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ได้ ร ะบุ อั ต ลั ก ษณ์ ข องนั ก ศึ ก ษาไว้ ว่ า “ใฝ่ ดี ใฝ่ รู้ สู้ ง าน”
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจึงได้กาหนดกิจกรรมบ่มเพาะนักศึกษา ดังนี้
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ใฝ่ดี
- มี คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม - จัดให้นักศึกษาดาเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ วิชาชีพครู
จรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง
- มีวินัยในตนเอง
- จัดให้นักศึกษาฝึกกิจกรรมการรับเด็กตอนเช้าที่โรงเรียนสาธิตทุก
ภาคเรียนๆ ละ 10 วัน
- สาขาวิชากาหนดให้ทุกรายวิชามีการวัดผลทางด้านจิตพิสัย เช่น
การส่งเสริมการมีวินัยในตนเองในเรื่องการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา
เป็นต้น
- สนับสนุนให้นักศึกษาทากิจกรรมที่เน้นจิตอาสาหรือชมรม เพื่อ
สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ
ใฝ่รู้
- มี ค ว า ม ร อ บ รู้ ส า ม า ร ถ - สนับสนุนให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมทั้งในรายวิชาและค้นคว้า
ประยุ ก ต์ ท ฤษฎี เ พื่ อ น าไปสู่ ด้วยตนเองในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องที่หลากหลายรูปแบบ
องค์ ค วามรู้ ด้ ว ยตนเองทั้ ง - สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการคิด โดยให้โอกาสนักศึกษา
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ร่ ว มอภิ ป รายตามความคิ ด เห็ น กั บ อาจารย์ เพื่ อ น และ
- มีทักษะกระบวนการคิด เ ป็ น ผู้เกี่ยวข้อง
ร ะ บ บ น า ไ ป สู่ ก า ร - ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษามี โ อกาสได้ ใ ช้ ภ าษาเพื่ อ การสื่ อ สารและ
สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- มี ค วามสามารถในการใช้ - สนับสนุนให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ภูมิปัญญาไทยกับภูมิปัญญา
ภาษาและเทคโนโลยี
สากลตามหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โดย บู ร ณาการเข้ า สู่
- สามารถประยุกต์ภูมิปัญญาไทย กระบวนการของรายวิชาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
กับภูมิปัญญาสากลตามหลัก - กาหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องอ่านและบันทึกการอ่านหนังสือภาคเรียน
เศรษฐกิจพอเพียง
ละอย่างน้อย 5 เล่ม
สู้งาน
- มีความขยันอดทน รับผิดชอบ - สนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษาศึ ก ษาค้ น คว้ า และเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง
สามารถทางานร่ ว มกับ ผู้ อื่น ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรายวิชาที่เรียนและกิจกรรมเสริม
และมีความเชี่ยวชาญในการ หลักสูตรของสาขาวิชาโดยจัดให้มีการปฏิบัติงานการเป็นผู้ช่วยครู
จัดการเรียนการสอน
ในโรงเรี ย นสาธิ ต ทั้ ง ในเรื่ อ งการดู แ ลเด็ ก การเตรี ย ม
กิจกรรมการจัดทาสื่อ การจัดสภาพแวดล้อมในทุกๆ ภาคเรียนๆ
ละ 30 ชั่วโมง

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ผลการเรียนรู้ในตารางของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความหมายดังนี้
2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีเหตุผล และเคารพกฎเกณฑ์ทางสังคม
2) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
5) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น ทั้งทางกาย วาจา และใจ
2.1.2 ความรู้
1) มีความรู้ และความเข้าใจสาระส าคัญของหลั กการและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานชีวิตใน
เนื้อหาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2) มีความรู้กว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล
3) มีความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในปัจจุบัน รู้เท่าทันสถานการณ์
ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ
4) สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ได้
2.1.3 ทักษะทางปัญญา
1) มีทักษะการแก้ปัญหา แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต
2) สามารถคิดเชิงสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
3) ใช้ทักษะในการสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศเพื่อใช้แก้ ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
4) กาหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคตและแนวทางความเป็นไปได้ที่จะบรรลุ
เป้าหมายที่กาหนด
5) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่เหมาะสม
2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ
2) เข้าใจบทบาทของตน และเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล
3) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
4) มีการวางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่
5) มีทักษะในการสร้างความสามัคคี สามารถจัดการความขัดแย้งอย่างเหมาะสม
2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการดาเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
2) ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่ อสาร นาเสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4) สามารถใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติประมวลผล แปลความหมายและวิเคราะห์
ข้อมูลได้
5) ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน

2.2 ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาเฉพาะด้าน มีความหมายดังนี้
2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1) แสดงออกซึ่งพฤติ กรรมด้ านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ วิช าชีพ ครู มี
คุณธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามวิถีแห่งความพอเพียง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความ
เข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
1.2) สามารถจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิง
สัมพัทธ์ โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม เคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เข้าใจความรู้สึกและ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สานึกในหน้าที่ 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 สถานการณ์จาลอง
2.5) สอนโดยการมอบหมายงานให้รับผิดชอบ ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
2.6) ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านความประพฤติและการปฏิบัติ
2.7) การทาโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปีละอย่างน้อย 1 โครงการต่อชั้นปี
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
3.1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
3.2) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน
3.3) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร
3.4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา
3.5) วัดและประเมินจากการนาเสนอผลงานการทางานเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม
3.6) วัดและประเมินจากผลการประเมินอาจารย์ของนักศึกษา
3.7) วัดและประเมินจากรายงานผลการดาเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2.2.2 ความรู้
1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1.1) มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไปวิชาชีพครู และวิชาที่จะสอนอย่างกว้างขวางลึกซึ้ง
เป็นระบบ และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2) มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้งการบูร
ณาการข้ามศาสตร์ และการบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง เข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านใน
สาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง ตระหนักถึงความสาคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสอบ(Inquiry method)
2.2) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้
2.3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตขององค์ความรู้และทฤษฎี
2.4) การเรี ยนรู้ ร่วมมือ (Collaborative Learning) เพื่อประยุกต์และประเมินค่า 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 ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิด
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และทาการวิจัยเพื่อพัฒนางาน
และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
1.2) สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และนาไปสู่การแก้ไขได้
อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
1.3) มีความเป็นผู้นาทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และการ
พัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
2.1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็น วิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพ และทาง
สังคม (Problem – based learning)
2.2) การทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Research – based learning)
2.3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์ (Research and Development และ
Vision – based learning)
2.4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1) วั ดและประเมิ น จากผลการวิ เคราะห์ แ บบวิ ภ าษวิธี เ กี่ย วกั บประเด็ นวิ ก ฤตทาง
วิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม
3.2) วัดและประเมินจากผลการทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
3.3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
3.4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร
2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1.1) มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และทางสังคม
1.2) มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่าง
กลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
1.3) มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
2.1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative learning through action)
2.2) การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วม (Shared leadership) ในการนาเสนองานวิชาการ
2.3) การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ (Reflective thinking)
2.4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
3.1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ
3.2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า/แก้โจทย์
3.3) วัดและประเมินจากผลนาเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นาในการอภิปราย ซักถาม
3.4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร
2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ผลการเรี ยนรู้ ด้ านทั กษะการวิเคราะห์เชิงตั วเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1) มีความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูด
และภาษาเขียน อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
1.2) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้
ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
1.3) มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และ นาเสนอ
ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1) การติ ดตามวิ เคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็ นส าคั ญด้ านการศึ กษาจากข่ าว
หนังสือพิมพ์
2.2) การสืบค้นและนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
2.3) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.1) วั ดและประเมินจากผลการติดตามวิ เคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็ นส าคั ญ ด้า น
การศึกษา
3.2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้าน การศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.3) วั ด และประเมิ น จากการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเสริ ม ความเป็ น ครู เป็ น รายปี ต ลอด
หลักสูตร
2.2.6 ทักษะการจัดการเรียนรู้
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
1.1) มีความเชี่ ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรู ปแบบ ที่เป็ น
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non – formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
1.2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่ห ลากหลาย ทั้งผู้ เรียนที่มี
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. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กาหนดให้มีการปฐมนิเทศกับอาจารย์เข้าใหม่เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรที่สอน
ตลอดจนนโยบายของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นโยบายของคณะครุศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1.2 การฝึ ก อบรมคณาจารย์ ใ หม่ ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอน กลยุ ท ธ์ ก ารสอน การวั ด และ
ประเมินผลการบริหารงานวิชาการ การประกันคุณภาพและภาระงานที่ต้องปฏิบัติ
1.3 การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนสาหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิตผลงานวิจัย และการเข้า
ร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส

1.4 ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ โดยการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์การสอนและพัฒนาด้านการวิจัย
อย่างต่อเนื่องในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานและร่วมประชุมทาง
วิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 เพิ่มพูน ความรู้ แก่อาจารย์เพื่อจัดทาผลงานวิช าการ พัฒ นางานด้านการวิจัย พัฒนา
ทั ก ษะการจั ด การเรี ย นการสอน ตลอดจนการวั ด และประเมิ น ผล โดยผ่ า นกระบวนการจั ด กิ จ กรรมที่
หลากหลาย เช่ น การจั ด การอบรมเชิ ง ปฏิบั ติ ก าร การจั ด ประชุ ม สั ม มนา การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กั บ
ผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ
2.1.2 สนับสนุนให้คณาจารย์ได้มีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์ในการศึกษาดูงานและการศึกษา
ต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 จัดทาโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ด้านการศึกษา
ปฐมวัยที่ทันสมัยที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
2.2.2 ส่งเสริมให้คณาจารย์ทาผลงานทางวิชาการทางด้านการศึกษาปฐมวัยเพื่อกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น
2.2.3 พัฒนาคณาจารย์ด้านการบริหารงาน งบประมาณ บุคลากร และวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ เพื่อ
ความก้าวหน้าในการเป็นผู้บริหาร
2.2.4 สนับสนุนให้คณาจารย์ทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาการเรียนการสอน
2.2.5 จัดหาแหล่งสนับสนุนงบประมาณการทาวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก
2.2.6 สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมกลุ่มทาชุดโครงการวิจัยในระดับคณะและมหาวิทยาลัย
2.2.7 สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

รายชื่อผู้เข้าร่วม
การจัดการความรู้ การแบ่งปันความรู้ และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง “รูปแบบเฉพาะในการผลิตบัณฑิตของคณะครุศาสตร์”
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การแบ่งปันความรู้ และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง “การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย”
วันที่ 23 มิถุนายน 2558
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันนี้ นอกจากนักวิชาการ อาจารย์ ผู้สอน นักวิจัย นอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถใน
ศาสตร์ของตนแล้ว จาเป็นจะต้องมีความรู้ความสามารถที่จะทางานวิจัยที่มีความถูกต้องเหมาะสมในระเบียบ
วิธีวิจัย ด้วยและ ยังต้องมีความรู้ความสามารถในการเขียนบทความวิจัยเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่
อีกด้วย ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่นักวิชาการ อาจารย์ ผู้สอน จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิ คการตีพิมพ์
เผยแพร่บทความวิจัย
นอกจากนี้ บทความวิจัยที่นาไปตีพิมพ์เผยแพร่ยังมีข้อกาหนดด้านการเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ในการเผยแพร่บทความวิจัยยังมี ตัวชี้วัดหนึ่งที่สาคัญที่
ผู้วิจัยควรคานึงถึงก็คือ
“บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ที่สามารถนามานับได้มีเฉพาะ Article หรือ Conference
Paper หรือ Review เท่านั้น ส่วนบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
นั้นสามารถนามานับได้เฉพาะที่เป็นบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) เท่านั้น”
ความรู้ในเรื่อง “การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย” นี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน
เกี่ยวกับเทคนิคและขั้นตอนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความจากผลงานวิจัย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
2. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการการเรียนการสอนเพื่อการวิจัย
3. เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง อาจารย์ระหว่างสาขาวิชา แต่อยู่ภายใต้คณะเดียวกัน
3. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2558
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
คณะครุศาสตร์

“การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย”
โดย ทีม KM คณะครุศาสตร์
ปัจจุบันนี้ นอกจากนักวิชาการ อาจารย์ ผู้สอน นักวิจัย นอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถใน
ศาสตร์ของตนแล้ว จาเป็นจะต้องมีความรู้ความสามารถที่จะทางานวิจัยที่มีความถูกต้องเหมาะสมในระเบียบ
วิธีวิจัย ด้วยและ ยังต้องมีความรู้ความสามารถในการเขียนบทความวิจัยเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่
อีกด้วย ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่นักวิชาการ อาจารย์ ผู้สอน จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการตีพิมพ์
เผยแพร่บทความวิจัย
นอกจากนี้ บทความวิจัยที่นาไปตีพิมพ์เผยแพร่ยังมีข้อกาหนดด้านการเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ในการเผยแพร่บทความวิจัยยังมี ตัวชี้วัดหนึ่งที่สาคัญที่
ผู้วิจัยควรคานึงถึงก็คือ
“บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ที่สามารถนามานับได้มีเฉพาะ Article หรือ Conference
Paper หรือ Review เท่านั้น ส่วนบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
นั้นสามารถนามานับได้เฉพาะที่เป็นบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) เท่านั้น”
ความรู้ในเรื่อง “การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย” นี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน
เกี่ยวกับเทคนิคและขั้นตอนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความจากผลงานวิจัย

รูปแบบการเผยแพร่บทความวิจัย
การเผยแพร่ผลงานวิจัยตามสากลนิยมสามารถทาได้ 2 รูปแบบ ดังนี้คือ
1. การเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ (Conference) ซึ่งมักเป็นการนา
ผลงานวิจัยที่เพิ่งทาเสร็จมาเขียนเป็นบทความแล้วส่งให้บรรณาธิการของที่ประชุมวิชาการพิจารณา เพื่อการ
ประเมินคุณค่าและความถูกต้อง เมื่ออนุมัติผ่านบทความก็จะได้รับการตีพิมพ์รวมเล่มในเอกสารประกอบการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ซึ่งในการประชุมผู้วิจัยจะต้องมีหน้าที่นาเสนอบทความของตนเอง โดยการ
นาเสนออาจจะอยู่ในรูปโปสเตอร์หรือแบบปากเปล่า ควรพิจารณาผู้จัดประชุมวิชาการทั้งที่เป็นกลุ่มบุคคล
สมาคมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยที่จัด ตลอดจนสาขาที่ประชุมวิชาการที่เป็นผู้จัด ควรเลือกที่มีความเกี่ยวข้องหรือ
ความเชี่ยวชาญตรงกับงานของนักวิจัย
ข้อดีของการเผยแพร่ในรูปแบบนี้คือ ผลงานวิจัยจะได้รับการเผยแพร่อย่างรวดเร็ว ที่ประชุมวิชาการ
เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิจัยท่านอื่น นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้นักวิจัยอื่นรู้จักและ
สร้างเครือข่ายกับนักวิจัยในสาขาเดียวกัน
2. การเผยแพร่งานวารสารวิชาการ ช่องทางการเผยแพร่ในรูปแบบนี้จัดได้ว่าเป็นทางการและได้รับ
การยอมรับมากที่สุดในวงการวิชาการโดยทั่วไป ปัจจุบันวารสารส่วนใหญ่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองและผู้เขียน
สามารถลงทะเบียนเข้าเป็นผู้ใช้งานและทาการส่งเอกสารต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ รวมไปถึงการติดตามผลทาง
ออนไลน์ได้เลย สาหรับผลของการพิจารณาจะเป็นไปได้ 3 กรณี ดังนี้

2.1 การส่งกลับมาแก้ไข (Revise) มักจะมีกาหนดระยะเวลาให้ส่งกลับคืนด้วย อาจจะแนะให้
ทาการทดลองเพิ่ม ให้แก้ไขต้นฉบับและ/หรือให้ตอบคาถามต่างๆ การแก้ไขอาจต้องทา 2-3 รอบซึ่งเมื่อแก้ไข
แล้ว มีโอกาสได้รับการตีพิมพ์มากกว่า 50%
2.2 การถูกปฏิเ สธ (Reject) นักวิจัยอาจจะนามาแก้ไขตามที่ผู้ อ่านพิจารณาผลงาน
(Reviewer) แนะนา ดาเนินการปรับรูปแบบและส่งไปวารสารอื่น
2.3 การตอบรับให้ตีพิมพ์ (Accept) เมื่อได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ ทางวารสารจะจัดทา
ต้นฉบับที่เหมือนจริงในวารสารส่งให้นักวิจัยตรวจทานอีกครั้ง เพื่อป้องกันความผิดพลาด นักวิจัยต้องรีบ
ดาเนินการตรวจแก้ไขและส่งกลับคืนอย่างรวดเร็ว คล้ายกับการประชุมวิชาการ
ในปัจจุบันมีวารสารวิชาการจานวนมากที่เป็นแหล่งให้นักวิจัยตีพิมพ์ผลงานวิจัย วิธีการสังเกต
คุณภาพของวารสารคือ การพิจารณาจากดัชนีอ้างอิงของวารสารแต่ละฉบับว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด ฐานข้อมูล
ซึ่งเป็นที่นิยมของนักวิจัยในปัจจุบันก็คือ ฐานข้อมูลที่มีการคิดค่าดัชนีอ้างอิง (Impact Factor) หรือ Journal
Impact Factor (JIF) ค่า Impact Factor คือ ดัชนีผลกระทบการอ้างอิงวารสาร วัดจากจานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่
บทความของวารสารวิชาการนั้นได้รับการอ้างอิงในแต่ละปี บางข้อมูลที่เป็นของคนไทยคือ ดัชนีอ้างอิง
Thailand Citation Index (TCI) ซึ่งดูแลโดยศูนย์อ้างอิงดัชนีวารสารไทย ส่วนฐานข้อมูลของต่างประเทศ
ได้แก่ ดัชนีอ้างอิง SCImago ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Scopus ของบริษัท Elsevier และต้นตาหรับคือดัชนีอ้างอิง
ISI ซึ่งเป็นของบริษัทใหญ่ผู้ให้บริการด้านข้อมูล คือ Thomson Reuters

ขั้นตอนการเผยแพร่บทความวิจัย
1. ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้คาแนะนาพิจารณากลั่นกรองงานวิจัยที่จะตีพิมพ์
การพิจารณากลั่นกรองบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือนักวิจัยในสาขาที่
เกี่ยวข้องหรือที่เรียกว่า Peer review ก่อนที่บทความจะได้รับการตอบรับลงพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างๆ
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถในสาขานั้นๆ ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และถือว่ามีความสาคัญต่อวงการวิชาการเป็นอย่างยิ่ง จนถึงขนาดว่ามี
นักวิชาการบางท่าน เช่น Sir Peter Lachmann ผู้อานวยการ Academy Medical Sciences ได้กล่าวว่า
“กระบวนการกลั่ น กรองมี ค วามส าคั ญ ต่ อ วงวิ ช าการด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เฉกเช่ น ระบอบประชาธิ ป ไตยมี
ความสาคัญต่อการเมืองการปกครอง” (Mulligan, A., 2005: 135)
ดังนั้น ผู้ กลั่นกรองหรือผู้ พิจารณา (Referee) จึงมีบทบาทสาคัญมากในการรักษาคุณภาพ และ
มาตรฐานของบทความวิชาการ ด้วยเหตุนี้ บรรณาธิการของแต่ละวารสารจึงคัดเลือกผู้ที่เขาเชื่อว่าเป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ มาเป็นผู้กลั่นกรองบทความ โดยทั่วไป ผู้กลั่นกรองฯ
จะพิจารณาบทความในประเด็นต่างๆ เช่น ความเป็นเอกสารต้นฉบับ (Originality) ความเหมาะสมของ
วิธีดาเนินการวิจัย (Research Methodology) ความชัดเจนของการนาเสนอผลที่ได้รับ (Clearness and
Completeness) และบทสรุ ป ที่ส อดคล้ อ งกั น (Coherent Conclusion) รวมทั้ ง ความถู ก ต้อ งของ

เอกสารอ้างอิง (Citations) ซึ่งส่ ว นใหญ่ผู้ เขียนบทความจะไม่ทราบว่าใครคือผู้ กลั่ นกรองบทความของตน
ซึ่งเราเรียกกระบวนการนี้เป็นภาษาอังกฤษว่า blind review และหากทั้งผู้เขียนบทความและผู้กลั่นกรอง
บทความไม่ทราบว่าใครเป็นใคร เราเรียกกระบวนการนี้ เป็นภาษาอังกฤษว่า Double Blind Review
[Peer review policy on Fish & Shellfish Immunology, 2006: 669]
คาถามเกี่ยวกับผู้กลั่นกรองและระบบการกลั่นกรอง เช่น
1. ผู้กลั่นกรองเคยตัดสินใจผิดพลาดหรือไม่?
2. ผู้กลั่นกรองเป็นคนที่ยอมรับความคิดเห็นใหม่ๆ ที่แตกต่างหรือไม่มากน้อยเพียงใด?
3. ควรมีกระบวนการพิจารณาคุณภาพและความถูกต้องของผลการกลั่นกรองหรือไม่?
4. บทความที่กาลังถูกพิจารณากลั่นกรองนั้นเป็นความคิดของผู้เขียนจริงหรือไม่ และ/หรือ มีข้อมูล
ผิดพลาดหรือข้อมูลที่เคยตีพิมพ์มาแล้วหรือไม่?
5. ผู้กลั่นกรองใช้เวลามากน้อยแค่ไหนในการพิจารณาบทความ และเวลาที่ให้กับการกลั่นกรองนั้น
เพียงพอต่อคุณค่าของผลงานและมาตรฐานของวิทยาศาสตร์หรือไม่?
6. การจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้กลั่นกรองจะช่วยปรับปรุงการพิจารณาคุณภาพหรือไม่?
7. ผู้กลั่นกรองมีความน่าเชื่อถือในวงการวิชาการในสาขานั้นหรือไม่?
8. ผลการกลั่นกรองควรเก็บเป็นความลับอยู่หรือไม่?
9. และคาถามสุดท้ายคือ กระบวนการการกลั่นกรองคุณภาพบทความวิชาการที่ใช้อยู่ในทุกวันนี้
มีผลทาให้คุณภาพของบทความวิจัยที่จะตีพิมพ์ดีขึ้นหรือไม่
2. การเข้าร่วมเครือข่ายกับหน่วยงานที่มีวารสารที่จะต้องการตีพิมพ์เผยแพร่
“เครือข่าย” หมายถึง รูปแบบของการประสานงานกลุ่มของคนหรือองค์กรที่สมัครใจแลกเปลี่ยน
ข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน หรือทากิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือกัน โดยการติดต่ออาจทาได้ทั้งที่ผ่านศูนย์กลาง
แม่ข่ ายหรื อ แกนน า หรื ออาจจะไม่มี แม่ข่ ายหรือ แกนนาแต่ จะท าการติ ดต่ อโดยตรงระหว่างกลุ่ ม ซึ่ง จะมี
การจัดรูปแบบหรือจัดระเบียบโครงสร้างที่คนหรือองค์กรสมาชิกยังคงมีความเป็นอิสระ โดยที่อาจมีรูปแบบ
การรวมตัวแบบหลวมๆ เฉพาะกิจ ตามความจาเป็นหรือเป็นโครงสร้างที่มีความสัมพั นธ์ชัดเจน (ความหมาย
ของเครือข่าย, 2557: ออนไลน์)

3. ศึกษารายชื่อวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับจากฐานข้อมูล ICT ของ สกอ.
1.วารสารวิชาการระดับชาติ
กรณีที่ต้องการนาบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติในชื่อใด สามารถทาได้ดังนี้
1.1 การตรวจสอบรายชื่อวารสารวิชาการระดับชาติ ในฐานข้อมูล TCI สามารถค้นหาได้ตาม
ที่อยู่นี้ http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/search.html
1.2 การตรวจสอบค่ า Impact Factor
สามารถตรวจสอบได้ ต ามที่ อ ยู่ เ ว็ บ ไซต์
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. การตรวจสอบรายชื่อวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
2.1.1 การตรวจสอบชื่อวารสารวิชาการ (Journal) สายสังคมศาสตร์ (Social
Science) จากฐานข้อมูล SJR SCImago Journal & Country Rank
เมื่อต้องการสืบ ค้นจากฐานข้อมูล SJR www.scimagojr.com ซึ่งได้รับการ
สนั บ สนุ น จากฐานข้ อ มู ล Scopus ให้ เ ข้ า ไปที่ เ ว็ บ ไซต์ http://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 สาหรับสังคมศาสตร์
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 เรียงตามลาดับ

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

2.2 การตรวจสอบค่า Impact Factor
การตรวจสอบค่ารายชื่อวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สามารถตรวจสอบได้ตามที่
อยู่เว็บไซต์ http://www.uk.sagepub.com/isiranking/default.sp

4. การเลือกแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
เมื่อตรวจสอบรายชื่อ และค่า Impact Factor ของวารสารแล้ว ในการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ มี
วิธีการเลือกวารสารที่ต้องการตีพิมพ์เผยแพร่ ดังนี้
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