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หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561

วิทยาลัยชุมชนน่าน สถาบันวิทยาลัยชุมชน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
หลักสูต รอนุปริ ญญาสาขาวิช าการศึ กษาปฐมวัย พุ ทธศักราช 2561เป็ นหลัก สูตรที่ป รับปรุง มาจาก
หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 255๕โดยหลักสูตรฉบับนี้จะให้ความสาคัญกับความ
ต้องการของผู้ใช้ผู้สาเร็จ ควบคู่กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการบูรณาการเทคโนโลยีในการเรียนรู้
โดยได้ ป รั บ ปรุ ง เนื้ อ หาหลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12
(พุทธศักราช 2560-2564) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560และแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0
เน้นจุดเด่นด้านกระบวนการทางความคิดของสมองส่วนหน้า ภาษา วิทยาศาสตร์ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษารู้จริงในสิ่งที่ทาเชื่อมโยงกิจกรรมในห้องเรียนสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาปฐมวัย
คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรฉบับนี้ที่จัดทาขึ้นจะช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ให้กับสังคมและประเทศชาติ ต่อไป
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สารบัญ
เรื่อง
หน้า
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
5
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
5
3. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5
4. รูปแบบของหลักสูตร
5
5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6
6. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
6
7. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
6
8. ชื่อ–นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง
6
และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
9. สถานที่จัดการเรียนการสอน
7
10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณา
7
ในการวางแผนหลักสูตร
11. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 8
12.ความสัมพันธ์ (ถ้ามี)
8
หมวด 2

หมวด 3

หมวด 4

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง

10
10

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
(การฝึกประสบการณ์หรือสหกิจศึกษา)

11
11
12
29

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

30
30
35
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สารบัญ(ต่อ)
หมวด
หมวด 5

หมวด 6

หมวด 7

หมวด 8

หน้า
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

41
41
42

การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์

43
43

การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต/ผู้สาเร็จการศึกษา
3. นักศึกษา
4. อาจารย์
5. หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)

45
45
46
46
46
46
47

การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

48
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หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาลัยชุมชนน่าน
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา -

หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ภาษาอังกฤษ : Associate Degree Program in Early Childhood Education
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : อนุปริญญา (การศึกษาปฐมวัย)
ชื่อย่อ : อ. (การศึกษาปฐมวัย)
2.2 ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Associate Degree ( Early Childhood Education )
ชื่อย่อ : A. (Early Childhood Education)
3. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต
4. รูปแบบของหลักสูตร
4.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปี ระดับที่ ๑ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕2
4.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
4.3 การรับเข้าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
4.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของวิทยาลัยชุมชน
4.5 การให้อนุปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้อนุปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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5.สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
5.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2555
5.2 เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561
5.3 สภาวิทยาลัยชุมชนอนุมัติการจัดการเรียนการสอน ในการประชุม
ครั้งที่ 5 /2561 เมื่อวันที่ 17 /สิงหาคม/2561
5.4 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 11 /2561 เมื่อวันที่ 13 /พฤศจิกายน/2561
6. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมที่จะเผยแพรคุณภาพและมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติพ.ศ. ๒๕๕๒ ในป พ.ศ. 2562
7. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา
7.1 ผูดูแลเด็กปฐมวัย
7.2 พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
7.3 นักสรางสรรคกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย
8. ชื่อ–นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชนตำแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยประจำหลักสูตร
มคอ. 2
ปจจุบัน
1. นายนรินทร รินพนัสสัก* 1. นายนรินทร รินพนัสสัก

คุณวุฒิ
- กศ.ม. วิทยาการทางการศึกษาและ
การจัดการเรียนรู (การศึกษาปฐมวัย)
- ค.บ. การศึกษาพิเศษ
- ศศ.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย
2. นางกอบกมล ทบบัณฑิต 2. นางสาวนั ส วรรณ ใจมั่ น - กศ.ม. วิทยาการทางการศึกษาและ
การจัดการเรียนรู (การศึกษาปฐมวัย)
- ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส
3. นางเบญจพร นอยจีน
3. นางสาวนพรัตน พิมพสุข - ก ศ.ม (ว ิ จ ั ย แ ล ะ ป ร ะ เ ม ิ นผ ล
ก า ร ศึ ก ษ า ) แ ข น ง ว ิ ช า ว ั ด แ ละ
ประเมินผลการศึกษา
- ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
- วท.บ (สถิต)ิ
- ศศ.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย
- ป.นวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

หมายเหตุ
คงเดิม

เปลี่ยน
เปลี่ยน

* หมายเหตุ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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9.สถานที่จัดการเรียนการสอน
ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน และหน่วยจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนน่าน
10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
10.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12(พ.ศ. 2560-2564)
ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนอย่าง
รวดเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในขณะที่แนวโน้มโลกที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่อย่างรวดเร็วประเทศต่างๆกาลัง
เร่งพัฒนานวัตกรรมและนามาใช้ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตเพื่อเป็นอาวุธสาคัญในการต่อสู้ในสนามแข่ งขันของโลก
รวมทั้งการใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งยวดและการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลถึง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยประชากรส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มส่งเสริมการผลิตและกลุ่มแรงงานราคาถูก ส่งผลต่อ
วิถีชีวิตความเป็นอยู่เดิมประเทศไทยคนกลุ่มนี้ คอยเกื้ อกูลกัน ไม่มีปัญหาในการเลี้ยงดูเด็ก ไม่มีความจาเป็นที่
ต้องพาไปโรงเรียนอนุบาล แต่สถานการณ์ของการพัฒนาทางเศรษฐกิจทาให้ สภาพชีวิตของคนในชาติแปร
เปลี่ยนไป คนต้องจากถิ่นฐานหางานทาในเมือง ผู้เป็นแม่ต้องออกทางานเพื่อหารายได้มาเสริม สร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจของครอบครัว บทบาทในการเลี้ยงดูลูกต้องพึ่งพาโรงเรียน ดังนั้นครู ผู้ดูแลเด็กจึงเป็นผู้ทาหน้าที่
แทนพ่อและแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานเลี้ยงดูเด็ก หรือโรงเรียนอนุบาล จึงเป็นแหล่งสาคัญที่จะบ่มเพาะ
พัฒนาเด็ กปฐมวัย ให้มี การเจริ ญเติ บโตอย่า งมีคุ ณภาพ สมดุ ล รอบด้ านตามวั ย และเต็มศั กยภาพ จากการ
เปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อความจาเป็นของครอบครัวในยุคปัจจุบันที่ต้องดาเนินชีวิตอย่างเร่งรีบและสมาชิก
ในครอบครัวต่างแสวงหาหนทางการสร้างรายได้เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นจึงขาดผู้ทาหน้าที่ให้การอบรม
เลี้ ยงดูเ ด็ก ปฐมวั ยอย่า งใกล้ ชิด หลั กสู ตรนี้จึ ง มี ความสอดคล้ องกับ สถานการณ์ ความต้อ งการของสั ง คมและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ให้ความสาคัญกับการยกระดับคุณภาพของประชากรในประเทศโดย
เตรียมความพร้อมของผู้ดู แลเด็ก ปฐมวั ยรวมถึ ง การส่ง เสริ มและพัฒนาคุ ณภาพสถานศึ กษาเด็กปฐมวัยให้ มี
มาตรฐาน
10.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
มนุษย์เป็นทรัพยากรที่สาคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือพัฒนา “คน” ต้อง
ทาเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิตนับตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา สู่วัยเด็กวัยรุ่น วัยทางานและวัยชราโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่นเป็นวัยที่จะต้องปลูกฝังและต้องสร้างคุณค่าให้กับตนเองและเห็นคุณค่าความเป็น
มนุษย์ และในขณะเดียวกันก็จะได้รับการพัฒนาการศึกษาเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยงในการดาเนินชีวิตทั้ง
ปัจจุบันและอนาคตจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแห่ง ชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สะท้อนถึง
เป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป้าหมายในระยะยาวภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ต้องบรรลุภายในระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) คือเศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคง
และยั่งยืนบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนสังคมไทยเป็ นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้าน้อยคนไทยเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์เป็นพลเมืองที่มีวินัย “ตื่นรู้และเรียนรู้” ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิตมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์มี
ความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณมีจิตสาธารณะและทาประโยชน์ต่อส่วนรวมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควร
ต้องเริ่มตั้ง แต่เด็กปฐมวัยซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้กาหนดเรื่อง
การศึกษาไว้ในมาตรา 54รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจน
จบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายรัฐต้องดาเนินการให้เด็กเล็กได้ รับการดูแลและพัฒนา
ก่ อ นเข้ า รั บ การศึ ก ษาตามวรรคหนึ่ ง เพื่ อ พั ฒ นาร่ า งกายจิ ต ใจวิ นั ย อารมณ์ สั ง คมและสติ ปั ญ ญา
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ให้สมกับวั ย โดยส่ งเสริมและสนั บสนุ นให้ องค์ กรปกครองส่ว นท้อ งถิ่น และภาคเอกชนเข้ ามีส่ วนร่ วมในการ
ดาเนินการด้วยรัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆรวมทั้งส่งเสริมให้มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัด
การศึกษาทุกระดับโดยรัฐมีหน้าที่ดาเนินการกากับส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่ าวมีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสากลทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติและการดาเนินการและตรวจสอบการดาเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษา
แห่งชาติด้วยการศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินั ยภูมิใจในชาติสามารถเชี่ยวชาญได้ตามความ
ถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติในการดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับ
การดูแลและพัฒนาตามวรรคสองหรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสามรัฐต้องดาเนินการให้ผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตนเพื่อวางรากฐานให้เป็นคนมีคุณภาพใน
อนาคตและทั ก ษะที่ จาเป็ นต่ อ การด ารงชีวิ ต ในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ล ะช่ว งวั ยตามความเหมาะสม
รวมทั้ง การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในทุกระดับและยกระดับการเรียนรู้โดยเน้นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กปรับระบบการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบสามารถดึงดูดคนดีและคนเก่ง มีใจรักในการเป็นครูมีปริมาณเพียงพอและสามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพสามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นสถาบันการศึกษาจะต้องมีบทบาทสาคัญในการผลิตองค์ความรู้และคนที่มีคุณภาพตรงกับความ
ต้องการของสังคมทั้งในแง่องค์ความรู้ทักษะและวิธีคิดรวมทั้งจริยธรรมจิตสานึกให้ความสาคัญต่อการให้บริการ
แก่สังคมและองค์กรในสังคมโดยพิจารณาจากโจทย์ทางยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาในระดับประเทศ
รวมทั้งการตอบโจทย์ในระดับพื้นที่ท้องถิ่นชุมชนผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐภาคเอกชนท้องถิ่น
และชุมชน
11. ผลกระทบจาก ข้อ 10.1 และ 10.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
11.1 การพัฒนาหลักสูตร
การศึกษานับเป็นเครื่องมือสาคัญยิ่งในการพัฒนาพลเมืองของชาติให้มีความรู้ความสามารถก้าวให้ทัน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วรวมถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมตลอดจนวัฒนธรรมให้คงอยู่และก้าว
ต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่มีความสาคัญ ต่อการพัฒ นาประเทศเพราะการ
เรียนรู้ของเด็กในช่วงวัยนี้ถือเป็นรากฐานสาคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไปในอนาคต
โดยมีครอบครัวเป็นแกนหลักและผู้มีหน้าที่ดูแลเด็ก และทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการจัดบริการและ
สิ่ง แวดล้อมที่ดี เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพท้ องถิ่นการพัฒนาเด็กตามวัยต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้และการจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพ
จาเป็นที่สถาบันอุดมศึกษาบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพเพื่อสนองตอบความต้องการดังกล่าวเพื่อให้
เกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่ผู้รับบริการ ตอบสังคมได้ว่าการที่
กฎหมายให้ความสาคัญกับวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ ต้องใช้ความรู้ ทักษะ
และความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพและเพื่อให้การจัดการศึกษาปฐมวัยมีคุ ณภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการดังกล่าวจึงเห็นสมควรให้มีการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยขึ้นเพื่อสนองความ
ต้องการอัตรากาลังคนด้านการศึกษาปฐมวัยของสังคมไทย และยังเป็นการสนับสนุนให้การจัดการศึกษาของชาติ
ที่เป็นการศึกษาพื้นฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
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11.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
วิทยาลั ยชุมชนเป็นสถานศึก ษาในระดับอุ ดมศึกษาที่ต่ากว่าปริ ญ ญา มี วัตถุป ระสงค์ เพื่อให้
การศึ กษา วิ จัย ให้ บริ ก ารทางวิช าการ ทะนุ บารุง ศิ ลปะและวั ฒนธรรม และส่ง เสริ มการเรีย นรู้ ต ลอดชี วิ ต
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน การพัฒนาที่ยั่ง ยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองและ
สอดคล้อ งต่ อความต้ องการและการประกอบอาชีพ ของท้อ งถิ่ นและชุม ชนเสริม สร้า งโอกาสทางการศึก ษา
ระดับอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตและศักยภาพของบุคคลและชุมชน
ด้วยพันธกิจที่สาคัญของวิทยาลัยดัง กล่าว สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จึง เห็นสมควรให้มีการพัฒนา
หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยขึ้นเพื่อพัฒนานักการศึกษาปฐมวัยและบุคลากรทางการศึกษา
ปฐมวัยให้สามารถจัดศึกษาปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคมต่อไป
12. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ ภาควิชาอื่นของสถาบัน
12.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ ภาควิชา/ หลักสูตรอื่น
-หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
12.2 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/ หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
-ไม่มี
12.3 การบริหารจัดการ
มีการบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคณาจารย์จากสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยเป็นหลักมีอาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์หรือผู้แทนจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการจัดเรียนการสอนจัดหาสื่อการจัดห้องเรียนเวลาเรียนการวัดและประเมินผลรวมถึง
โรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนที่จัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อนาทฤษฎีสู่การปฏิบัติประสานกับสานักวิชาการในด้าน
การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามแผนการเรียนตลอดหลักสูตรและสอดคล้องกับนโยบายและข้อบังคับของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน
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หมวดที่ 2
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
พลังความรักการดูแล การพัฒนา และการสร้างสรรค์พลังการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย คือพลังอนาคตของ
ชุมชนและสังคม
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่ออกแบบตามทิศทางการพัฒนาประเทศและความรู้ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชนให้มีสมรรถนะในการดูแล พัฒนา และ
จัดการเรียนรู้ สาหรับเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและปัญญา
ได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณความเป็นครู
1.3.2 มีความรู้ เข้าใจ การดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ สาหรับเด็กปฐมวัย
1.3.3 มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ และทักษะการแก้ปัญหา
1.3.4 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.3.5 สามารถออกแบบกิจกรรมและจัดประสบการณ์ การดูแล พัฒนา และการเรียนรู้สาหรับเด็ก
แบบองค์รวม
2.แผนพัฒนาปรับปรุง
ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ ง
ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. ประเมิ น การใช้ ห ลั ก สู ต รอย่ า ง
ต่อเนื่อง

กลยุทธ์
- พั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย ได้
มาตรฐานทุก5ปี โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ร่วมวิพากษ์หลักสูตร
- ให้อาจารย์จัดทา มคอ.3-7
- การประเมินการสอนตาม มคอ. 3-7

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร(มคอ.2)
- รายงานการติดตามผู้สาเร็จ
การศึกษา
- เอกสาร มคอ.3 -7
- สรุปรายงานการประเมิน
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
- ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนมกราคม
- ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนกรกฎาคม
- ภาคการศึกษาฤดูร้อน ไม่มี
*ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใช้เวลาการศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็น ผู้ส าเร็ จการศึ กษาชั้น มัธ ยมศึ กษาตอนปลายหรื อเที ยบเท่า และมีคุ ณสมบัติ เป็ นไปตาม
ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ากว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน
พุทธศักราช 2560
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาที่วิทยาลัยชุมชน มีพื้นฐานความรู้และทักษะด้านภาษา คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอต่อการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 สอบวัดความรู้พื้นฐานในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอัง กฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.4.2 สอนปรับความรู้พื้นฐานในรายวิชาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ชั้นปีที่
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
รวม
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2561
2562
2563
2564
2565
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
60
90
90
90
30
30
30
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2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณ ดังนี้

หน่วย : บาท

หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน

2561
97,200

ภาคการศึกษา
2562
2563
2564
97,200
97,200
97,200

2565
97,200

รวม
486,000

ค่าวัสดุ
ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา
รวมทั้งสิ้น
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

12,000
4,500
113,700
3,790

12,000
4,500
113,700
3,790

12,000
4,500
113,700
3,790

60,000
22,500
568,500
18,950

12,000
4,500
113,700
3,790

12,000
4,500
113,700
3,790

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา พุทธศักราช
2560
3.หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
91 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.2548 ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
58 หน่วยกิต
(1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
12 หน่วยกิต
(2) วิชาชีพ
46 หน่วยกิต
(2.1) วิชาบังคับ
33 หน่วยกิต
(2.2) วิชาเลือก
9
หน่วยกิต
(2.3) วิชาการฝึกงาน
4
หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
3
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
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3.1.3.1 การกาหนดรหัสวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ศทXX XX
ลาดับที่ของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รหัสกลุ่มวิชา
๐๑ กลุ่มวิชาภาษา
๐๒ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๐๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
อักษรย่อหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ มีหลักเกณฑ์กาหนดรหัสวิชา ดังนี้
ปวXXXX
ลาดับที่ของรายวิชาในสาขาวิชา
ลาดับที่ของสาขาวิชา
อักษรย่อของสาขาวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
3.1.3.2 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
ศท0101
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา
3 (2-2-5)
GE 0101
Thai for Intellectual Development
ศท0102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
GE 0102
English for Communication 1
ศท0103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
GE 0103
English for Communication 2
ศท0104
การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
3 (2-2-5)
GE 0104
Development of Speaking and Writing Skills
ศท0105
ปัญญาจากวรรณกรรม
3 (2-2-5)
GE 0105
Wisdom through Literature
ศท0106
ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ
3 (2-2-5)
GE 0106
English through Recreation
ศท0107
ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
3 (2-2-5)
GE 0107
Neighboring Countries Language
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
ศท0201
จังหวัดศึกษา
3 (2-2-5)
GE 0201
Province Studies
ศท0202
ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0202
Arts and Skills for Self Development
ศท0203
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (2-2-5)
GE 0203
Civic Education
ศท0204
พลังของแผ่นดิน
3 (2-2-5)
GE 0204
Vitality of the Land
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
ศท0301
การเข้าใจดิจิทัล
3(2-2-5)
GE 0301
Digital Literacy
ศท0302
การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
3 (2-2-5)
GE 0302
Creative Thinking and Problem Solving
ศท0303
วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0303
Science and Environment for Life
ศท0304
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
3 (2-2-5)
GE 0304
Computer Program
ศท0305
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (2-2-5)
GE 0305
Mathematics in Daily Life
แนวทางการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาบังคับ
จานวน 24 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
จานวน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
ศท0101
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา
3 (2-2-5)
GE 0101
Thai for Intellectual Development
ศท0102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
GE 0102
English for Communication 1
ศท0103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
GE 0103
English for Communication 2
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
ศท0201
จังหวัดศึกษา
3 (2-2-5)
GE 0201
Province Studies
ศท0202
ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0202
Arts and Skills for Self Development
ศท0203
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (2-2-5)
GE 0203
Civic Education
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
ศท0301
การเข้าใจดิจิทัล
3 (2-2-5)
GE 0301
Digital Literacy
ศท0302
การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
3 (2-2-5)
GE 0302
Creative Thinking and Problem Solving
วิชาเลือก
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาภาษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
รหัสรายวิชา
ปว 0101
EC 0101
ปว 0102
EC 0102
ปว 0103
EC 0103
ปว 0104
EC 0104

ไม่น้อยกว่า
จานวน

58
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต

ชื่อรายวิชา

จานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
Early Childhood Development
สมองกับการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
Brain and Early Childhood Learning
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Early Childhood Parenting
การจัดการศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
Early Childhood Education
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(2) วิชาชีพ
(2.1) วิชาบังคับ
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ปว 0105
EC 0105
ปว 0106
EC 0106
ปว 0107
EC 0107
ปว 0108
EC 0108
ปว 0109
EC 0109
ปว 0110
EC 0110
ปว 0111
EC 0111
ปว 0112
EC 0112
ปว 0113
EC 0113
ปว 0114
EC 0114
ปว 0115
EC 0115

33 หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
Early Childhood Education Curriculum
ทักษะทางภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Language Skill for Early Childhood
ทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
Science and Mathematics Skills for Early Childhood
ดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย
3(1-4-4)
Music and Creative Arts for Early Childhood
สื่อการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
3(1-4-4)
Instructional Media for Early Childhood
การจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
Learning Management
การจัดการชั้นเรียน
3(3-0-6)
Classroom Management
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
Innovations in Early Childhood Education
การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
Assessing and Enhancing Early Childhood Behavior
การศึกษาพิเศษ
3(3-0-6)
Special Education
ความเป็นครู
3(3-0-6)
Professional Teacher

(2.2) วิชาเลือก
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ปว 0116
EC 0116
ปว 0117
EC 0117
ปว 0118
EC 0118
ปว 0119
EC 0119

9 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
การบริหารจัดการองค์การการศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
Organizational Management in Early Childhood Education
นิทานและวรรณกรรมสาหรับเด็กปฐมวัย
3(1-4-4)
Folk-Tales and Literatures for Early Childhood
การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
Research in Early Childhood Education
สุขอนามัยเด็กปฐมวัย
3(1-4-4)
Health for Early Childhood
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(2.3) วิชาการฝึกงาน
4 หน่วยกิต
ปว 0120
การฝึกประสบการณ์
4(300 ชั่วโมง)
EC 0120
Field Experience in Early Childhood Education
(ค) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
เลือกเรียนรายวิชาต่างๆ ในสาขาวิชาเดียวกันหรือต่างสาขาวิชาก็ได้ หรือเลือกจากหลักสูตรอื่น
ใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอื่นๆ โดยไม่ซ้าซ้อนกับรายวิชาที่เรียนมาแล้ว ส่วนรายวิชาที่หลักสูตรระบุ
ไม่ ใ ห้ นั บ หน่ ว ยกิ ตในการขอจบหลั ก สู ต ร จะเลื อ กเรี ย นเป็ น วิ ช าเลื อ กเสรี ไ ม่ ไ ด้ โดยมี ห น่ ว ยกิ ต
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
จานวนหน่วยกิต
ปีที่ 2

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะ
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป

ภาคการศึกษาที่ 2

-

6

6

-

6

-

-

30

9

3

-

-

-

-

-

-

-

12

15

6
15

-

9
15

9
15

-

6
3
15

3
6
4
3
16

-

33
9
4
3
91

[ภาคฤดูร้อน]

ภาคการศึกษาที่ 1

6

[ภาคฤดูร้อน]

ภาคการศึกษาที่ 2

6

[ภาคฤดูร้อน]

ภาคการศึกษาที่ 1

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30นก.
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 58นก.
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ12 นก.
2.2 วิชาชีพ 46 นก.
1) วิชาบังคับ 33 นก.
2) วิชาเลือก9 นก.
3) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ4 นก.
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 นก.
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รวม

ปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

ปีที่ 1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
กลุ่มวิชา
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ปว 0104 การจัดการศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ปว 0101 พัฒนาการเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ปว 0103 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
วิชาภาษา
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา 3(2-2-5)
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล
3(2-2-5)
และเทคโนโลยี
15(12-6-27)
รวม

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชา
วิชาบังคับ
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ

หมวดวิชาเฉพาะ

วิชาบังคับ

ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป

วิชาภาษา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ปว 0105 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ปว 0102 สมองกับการเรียนรู้สาหรับเด็ก
ปฐมวัย
ปว 0108 ดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์
สาหรับเด็กปฐมวัย
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ศท 0201 จังหวัดศึกษา
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
15(11-8-26)
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หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะ
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะ
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
กลุ่มวิชา
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
วิชาบังคับ
ปว 0110 การจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
วิชาบังคับ
ปว 0109 สื่อการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย 3(1-4-4)
วิชาบังคับ
ปว 0112 นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
วิชาภาษา
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา 3(2-2-5)
และเทคโนโลยี
15(9-12-24)
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
กลุ่มวิชา
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
วิชาบังคับ
ปว 0114 การศึกษาพิเศษ
วิชาบังคับ
ปว 0111 การจัดการชั้นเรียน
วิชาบังคับ
ปว 0107 ทักษะวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม
วิชาเลือก
ศทxxxx
XXXXXXXX
รวม

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชา
วิชาบังคับ
วิชาบังคับ

หมวดวิชาเฉพาะ
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป

วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาบังคับ

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ปว 0115 ความเป็นครู
ปว 0106 ทักษะทางภาษาสาหรับเด็ก
ปฐมวัย
ปวxxxx
XXXXXXXX
ศทxxxx
XXXXXXXX
ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
15(12-6-27)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
15(9-12-24)
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หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชา
วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาบังคับ

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกเสรี

ฝึกประสบการณ์
วิชาเลือก

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ปวXXX
XXXXXXXX
ปวXXX
XXXXXXXX
ปว 0113 การประเมินและสร้างเสริม
พฤติกรรมเด็กปฐมวัย
ปว 0120 การฝึกประสบการณ์
ปวXXX
XXXXXXXX
รวม

หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
4(300)
3(x-x-x)
16(x-x-x)

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
หมวดศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษา
ศท0101
ภาษาไทยเพือ่ การพัฒนาปัญญา
3 (2-2-5)
GE 0101
Thai for Intellectual Development
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ทั ก ษะการสื่ อ สาร การจั บ ใจความส าคั ญ ในการอ่ า นและการฟั ง การมี วิ จ ารณญาณวิ เ คราะห์ ตี ค วาม
และประเมินค่า การฟังเชิงลึก สุนทรียสนทนา ความมีสุนทรียภาพทางภาษา การใช้ภาษาไทยในการแสวงหา
ความรู้และสร้างสรรค์
ศท0102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1
3 (2-2-5)
GE 0102
English for Communication 1
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นคาศัพท์ สานวน โครงสร้างพื้นฐาน และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพื่อติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน
ศท0103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
GE 0103
English for Communication 2
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยเน้นคาศัพท์ สานวนโครงสร้างระดับกลาง
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพื่อติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการ
ทางาน
หมายเหตุ: ต้องผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 มาก่อน
ศท0104
การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
3 (2-2-5)
GE 0104
Development of Speaking and Writing Skills
ความสาคัญของทักษะการสื่อสาร การพูดอย่างเป็นทางการ การเล่าเรื่องเพื่อสร้างแรงบันดาล
ใจ การน าเสนอความคิ ดเห็ นอย่า งเป็ นระบบ การน าเสนอผลงาน การเขี ยนความเรีย ง การเขีย นรายงาน
การศึกษาค้นคว้าและการทางาน และการเขียนสรุปความ ฝึกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561 หน้า ๒๐

ศท0105
ปัญญาจากวรรณกรรม
3 (2-2-5)
GE 0105
Wisdom through Literature
วรรณกรรม คุณค่า และสุนทรียภาพจากวรรณกรรม การอ่าน การคิดวิเคราะห์ประเมินค่า
โลกทัศน์ ค่านิยม ความเชื่อ เพื่อเชื่อมโยงมนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม จากวรรณกรรมคัดสรร
ศท0106
ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ
3 (2-2-5)
GE 0107
English through Recreation
ฝึ ก ทั ก ษะการฟั ง และการพู ด โดยใช้ กิ จ กรรรมนั น ทนาการเป็ น สื่ อ ช่ ว ยในการถ่ า ยทอด
ความหมาย การนาคาศัพท์ สานวน ประโยค และการออกเสียง สามารถสื่อความคิดและความหมายได้ถูกต้อง
ศท0107
ภาษาประเทศเพือ่ นบ้าน
3 (2-2-5)
GE 0107
Neighboring Countries Languages
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน คาศัพท์และสานวนที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจาวัน ความเข้าใจ
ในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (เลือกภาษาประเทศเพื่อนบ้านภาษาใดภาษาหนึ่ง ที่ใกล้กับที่ตั้งของวิทยาลัย
ชุมชน ภาษาเขมร (Khmer) ภาษาจีน (Chinese) ภาษาลาว (Laotian) ภาษามาเลเซีย (Bahasa Malaysia)
หรือภาษาพม่า (Burmese)
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศท0201
จังหวัดศึกษา
3 (2-2-5)
GE 0201
Province Studies
บริบทชุมชนและจังหวัดของตนเอง ความเป็นชุมชนและความเข้มแข็งของชุมชนการศึกษา
ชุมชน เครื่องมือสาหรับปฏิบัติการเรียนรู้ชุมชนในภาคสนาม ปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน และการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชน
ศท0202
ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0202
Arts and Skills for Self Development
การวางจุดมุ่งหมายและการจัดการชีวิตปัญญาทางอารมณ์ หลักธรรมที่ใช้ในการดาเนินชีวิต
ภาวะผู้นา การรู้จักใช้เงินการพัฒนาตนและการเห็นคุณค่าแห่งตน สุนทรียภาพของชีวิต การเรียนรู้บุคคลใน
ชุมชนที่เป็นแบบอย่างการดาเนินชีวิต และดารงชีวิตอย่างมีความสุข
ศท0203
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3 (2-2-5)
GE 0203
Civic Education
ความเป็นพลเมือง สิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม หน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
คุณค่าและเอกลักษณ์ที่ดีงามอย่างไทย การมีจิตอาสา และสานึกสาธารณะ การมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย
วิเคราะห์ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม และเสนอแนวทางแก้ปัญหาในสังคมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
การจัดทาโครงการในบทบาทหน้าที่ของพลเมือง
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ศท0204
พลังของแผ่นดิน
3 (2-2-5)
GE 0204
Vitality of the Land
ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(ร.9) หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ การดาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหรือการจัดทาโครงงาน
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี บังคับ ๖ หน่วยกิต
ศท0301
การเข้าใจดิจิทัล
3 (2-2-5)
GE 0301
Digital Literacy
ความเข้ าใจและการใช้ เทคโนโลยี ดิจิ ทัล การสื่ อสารในยุค ดิจิ ทัล การท าธุ รกรรมออนไลน์
สังคมออนไลน์ การเรียนรู้และการสืบค้นจากสื่อดิจิทัล การวิเคราะห์และรู้ เท่าทันสื่อ นาเสนอในรูปแบบดิจิทัล
ผลกระทบ ความปลอดภัย คุณธรรมจริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล
ศท0302
การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
3 (2-2-5)
GE 0302
Creative Thinking and Problem Solving
การคิดสร้างสรรค์ เทคนิค เครื่อ งมือ และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ การฝึกคิดสร้างสรรค์
วิธีการแก้ปัญหา กระบวนการฝึกการคิดแก้ปัญหา
ศท0303
วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0303
Science and Environment for Life
กระบวนการคิ ดและการแก้ ปัญ หาทางวิท ยาศาสตร์มนุ ษย์และสิ่ง แวดล้ อม ผลกระทบจาก
ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ ม วิ ก ฤตพลั ง งาน ภาวะโลกร้ อ น และสารมลพิ ษ ในสิ่ ง แวดล้ อ ม การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
อย่างยั่งยืน
ศท0304
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
3 (2-2-5)
GE 0304
Computer Program
โปรแกรมสาเร็จรูปในการทางาน การใช้งานและบารุงรักษาคอมพิวเตอร์ ฝึกโปรแกรมประมวล
ผลคา ตารางคานวณ และการนาเสนองาน ในการพิมพ์แ ละจั ดทารูปแบบเอกสาร การแสดงผลด้วยกราฟ
การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น การสร้างการนาเสนองาน การทามัลติมีเดีย
ศท0305
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (2-2-5)
GE 0305
Mathematics in Daily Life
วิธีคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย การวัดในมาตราวัด
ต่า งๆ การหาพื้ นที่ ผิ วและปริ มาตร อั ตราส่ว นและร้อ ยละ การคานวณภาษี กาไร ค่ าเสื่ อมราคา ดอกเบี้ ย
และส่วนลด ขั้นตอนในการสารวจข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอข้อมูล
เบื้องต้น ความน่าจะเป็น และการตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องต้น
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หมวดวิชาเฉพาะ
ปว 0101 พัฒนาการเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
EC 0101 Early Childhood Development
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา
สมรรถนะเด็กปฐมวัย การส่งเสริมพัฒนาการและสมรรถนะเด็กปฐมวัย การเชื่อมต่อทางการศึกษาระหว่างระดับ
อนุบาลกับระดับประถมศึกษา
ปว 0102 สมองกับการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
EC 0102 Brain and Early Childhood Learning
โครงสร้างและการทางานของสมอง ทักษะสมองส่วนหน้า สมองกับการคิด การจัดประสบการณ์
ส่งเสริมทักษะการทางานของสมองส่วนหน้า
ปว 0103 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
EC 0103 Early Childhood Parenting

3(2-2-5)

หลัก การ วิธี การ รูป แบบการอบรมเลี้ย งดู แต่ ละช่ว งวั ย การสร้างวินั ยเชิง บวก การให้ค วามรู้
กับผู้ปกครอง บทบาทและการทางานร่วมกันของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และชุมชน
ปว 0104 การจัดการศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
EC 0104 Early Childhood Education
แนวคิด ทฤษฎี หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย องค์ประกอบและรูปแบบของการศึกษาปฐมวั ย
วิ วั ฒ นาการของการศึ ก ษาปฐมวั ย สิ ท ธิ เ ด็ ก สถานการณ์ แ ละผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น แนวทางการแก้ ปั ญ หา
นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปว 0105 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
EC 0105 Early Childhood Education Curriculum
องค์ ป ระกอบของหลั ก สู ตรการศึ กษาปฐมวัย หลั ก การพั ฒนาหลั ก สูต ร การจั ด ท าหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา การนาหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา
ปว 0106 ทักษะทางภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
EC 0106 Language skill for Early Childhood
ขอบข่ายและมาตรฐานการเรียนรู้ทางภาษา การจัดประสบการณ์ส่ง เสริมพัฒนาการด้านภาษา
การวัดและประเมิน
ปว 0107 ทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
EC 0107 Science and Mathematics Skills for Early Childhood
ขอบข่ายและมาตรฐานการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การจัดประสบการณ์ส่งเสริม
พัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การวัดและประเมิน
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ปว 0108 ดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย
3(1-4-4)
EC 0108 Music and Creative Arts for Early Childhood
ขอบข่ายและมาตรฐานการเรียนรู้ทางดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์ การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริม
พัฒนาการดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์ การวัดและการประเมิน
ปว 0109 สื่อการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
3(1-4-4)
EC 0109 Innovations in Early Childhood Education
สื่อ ที่ เ หมาะสมส าหรั บเด็ ก แต่ ล ะช่ ว งวั ย ประเภทของสื่ อ การเลื อ กใช้สื่ อ ปฏิ บั ติก ารผลิ ต สื่ อ
และของเล่น ทดลอง และประเมินสื่อ การเล่นและเกมทางการศึกษา ห้องสมุดมีชีวิตสาหรับเด็กปฐมวัย
ปว 0110 การจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
EC 0110 Learning Management
แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ แ ละการจั ด การเรี ย นรู้ การออกแบบและการเขี ย นแผนการจั ด
ประสบการณ์ การจั ด ประสบการณ์ ส าหรั บ เด็ กปฐมวั ย ภายใต้ บ ริ บทของพหุวั ฒ นธรรม ฝึ ก ปฏิบั ติ ก ารจั ด
ประสบการณ์ การประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ปว 0111 การจัดการชั้นเรียน
3(3-0-6)
EC 0111 Classroom Management
แนวคิด หลักการ และแนวทางจัดการชั้นเรียนการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การออกแบบชั้น
เรียน การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและจิตวิทยา
ปว 0112 นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
EC 0112 Innovations in Early Childhood Education
ความหมาย แนวคิ ด รู ป แบบนวั ต กรรมการศึ ก ษาปฐมวั ย ของไทยและต่ า งประเทศ
การนานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยมาออกแบบการจัดประสบการณ์ การพัฒนานวัตกรรมจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ปว 0113 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
EC 0113 Assessing and Enhancing Early Childhood Behavior
หลั ก การ รู ป แบบ และวิ ธี ก ารประเมิ น พั ฒ นาการแต่ ล ะช่ ว งวั ย การใช้ แ ละพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ
การประเมินพัฒนาการเด็ก การสร้างเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ การรายงานผลการประเมิน
ปว 0114 การศึกษาพิเศษ
3(3-0-6)
EC 0114 Special Education
ปรั ชญา แนวคิ ด หลั กการ การจั ดการศึก ษาพิเ ศษ จิต วิท ยาเด็ก พิเ ศษ กฎหมายที่เ กี่ย วข้ อ ง
กับคนพิการ การบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
การออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล การจัดทาแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล บทบาทครูและความร่วมมือระหว่าง
ครูและผู้ปกครอง
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ปว 0115 ความเป็นครู
3(3-0-6)
EC 0115 Professional Teacher
หลักการ แนวคิดของความเป็นครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครู บุคลิกภาพและจิต
วิญญาณความเป็นครูปฐมวัย ความเป็นครูเพื่อศิษย์ภาวะผู้นาของครู
ปว 0116 การบริหารจัดการองค์การการศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
EC 0116 Organizational Management in Early Childhood Education
มาตรฐานสถานศึกษาปฐมวัย หน่วยงานพัฒนาเด็กปฐมวัย รูปแบบการบริหารงานขององค์การทาง
การศึกษาปฐมวัย การบริหารธุรกิจทางด้านการศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์การทางการ
ศึกษาปฐมวัย
ปว 0117 นิทานและวรรณกรรมสาหรับเด็กปฐมวัย
3(1-4-4)
EC 0117 Folk-Tales and Literatures for Early Childhood
ความหมาย ความสาคัญของนิทานและวรรณกรรม คุณค่า ประเภทของนิทานและวรรณกรรม
การแต่งเพลง นิทาน คาคล้องจอง และการผลิตวรรณกรรมที่เหมาะสมสาหรับเด็กแต่ละช่วงวัย การเล่านิทาน
เสริมสร้างจินตนาการของเด็ก
ปว 0118 การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
EC 0119 Research in Early Childhood Education
ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ วิ ธี วิ จั ย ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า รู ป แ บ บ ก า ร วิ จั ย ก า ร ฝึ ก วิ จั ย ใ น ชั้ น เ รี ย น
การนาเสนอผลงานวิจัย การนาผลการวิจัยมาพัฒนาเด็กปฐมวัย จรรยาบรรณนักวิจัย
ปว 0119 สุขอนามัยเด็กปฐมวัย
3(1-4-4)
EC 0119 Health for Early Childhood
หลักการดูแลสุขภาพอนามัย โภชนาการ ทันตกรรมการสร้างสุขนิสัยที่ดี การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
การป้องกันโรค อุบัติเหตุ และอุบัติภัย
ปว 0120 การฝึกประสบการณ์
4 (300 ชั่วโมง)
EC 0120 Field Experience in Early Childhood Education
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการหรื อ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เริ่ ม จากการเตรี ย มการเพื่ อ การฝึ ก
การจัดทาแผนการฝึกที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ กระบวนการ การประเมินผล และการปรับปรุง
คุณภาพงาน ภายใต้คาแนะนาช่วยเหลือของอาจารย์นิเทศและพี่เลี้ยง
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3.2 ชื่อ–นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชนตำแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
3.2.1อาจารยประจำหลักสูตร
มคอ. 2
1. นายนรินทร รินพนัสสัก

2. นางกอบกมล ทบบัณฑิต

3. นางเบญจพร นอยจีน

ปจจุบัน
1. นายนรินทร รินพนัสสัก

คุณวุฒิ
- กศ.ม. วิทยาการทางการศึกษา
แ ล ะ ก า ร จ ั ด ก า ร เ ร ี ย น รู
(การศึกษาปฐมวัย)
- ค.บ. การศึกษาพิเศษ
- ศศ.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย
2. นางสาวนั ส วรรณ ใจมั่ น - กศ.ม. วิทยาการทางการศึกษา
แ ล ะ ก า ร จ ั ด ก า ร เ ร ี ย น รู
(การศึกษาปฐมวัย)
- ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส
3. นางสาวนพรัตน พิมพสุข - กศ.ม (วิ จ ั ย และประเมิ น ผล
ก า ร ศ ึ ก ษ า ) แ ข น ง ว ิ ช า วั ด
และประเมินผลการศึกษา
- ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
- วท.บ (สถิต)ิ
- ศศ.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย
- ป.นวั ต กรรมการพั ฒ นาเด็ ก
ปฐมวัย

หมายเหตุ
คงเดิม

เปลี่ยน

เปลี่ยน
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3.2.1 อาจารย์ประจา
ชือ่ -นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา

รายวิชา/สาขาวิชาที่สอน

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

นายปิยะพล ทวีวรรณ

วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์
ศษ.บ เทคโนโลยีและสื่อการศึกษา
วท.ม.เทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดล้อม
พธ.บ.การสอนภาษาไทย

การเข้าใจดิจิทัล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนาน่าน

-วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
เพื่อชีวิต
-ภาษาไทยเพื่อการพัฒนา
ปัญญา
จังหวัดศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย

2553
2549

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2551
2549

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

2549
2545
2554
2551

นายวัชชิระ หวั่นท๊อก

นายกิตติกรณ์ สมยศ
นางราชาวดี สุขภิรมย์
นางสาวพรศิริ กล่าป่วน
นางสาวชรัสนันท์ ตาชม
นายฌัชชภัทร พานิช

วท.ม.การจัดการนันทนาการ
ท่องเที่ยว
ค.บ.ธุรกิจศึกษา
กศ.ม.การประกันคุณภาพการศึกษา ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต
ศศ.บ.บริหารธุรกิจ
บธ.ม.การบัญชี
การคิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา
บธ.บ.การบัญชี
วท.ม.เกษตรศาสตร์
วท.บ.เกษตรศาสตร์
ปร.ด.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศศ.ม. การจัดการมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม
ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์
ส.บ. การบริหารงานสาธารณสุข
ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์

จังหวัดศึกษา
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม

ปี
2555
2555

2547
2544
2558

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 2545
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 2550
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 2553

2536

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ชือ่ -นามสกุล
นางรุ่งนภา ภู่เจริญ

นายประมวล ทบบัณฑิต
นางมยุรี พึ่งทอง

ตาแหน่ง/ประสบการณ์/
ความเชี่ยวชาญ
กศ.ม.การศึกษาปฐมวัย
-ดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์สาหรับเด็ก
ข้าราชการครู
คบ.การศึกษาปฐมวัย
ปฐมวัย
(ครูชานาญการ)
-สื่อการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
โรงเรียนราชานุบาล
-นิ ท านและวรรณกรรมส าหรั บ เด็ ก -ครูปฐมวัย 20 ปี
ปฐมวัย
ค.ม.นิเทศการศึกษาและพัฒนา
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ข้าราชการบานาญ
หลักสูตร
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
(ครูชานาญการพิเศษ)
กศ.บ.ภาษาอังกฤษ
-ครูภาษาอังกฤษ 32 ปี
กศ.ม การศึกษาปฐมวัย
-ทักษะทางภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย
ข้าราชการครู
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
-ทั ก ษะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์
(ครูชานาญการพิเศษ)
สาหรับเด็กปฐมวัย
โรงเรียนบ้านดอน
-สุขอนามัยเด็กปฐมวัย
-ครูปฐมวัย 20 ปี
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คุณวุฒิการศึกษา

รายวิชา/สาขาวิชาที่สอน

ชือ่ -นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา

นางประภัสสร ณ น่าน

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย

นางกินนารี จิตอารี

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
ค.บ.การประถมศึกษา

ตาแหน่ง/ประสบการณ์/
ความเชี่ยวชาญ
-พัฒนาการเด็กปฐมวัย
ข้าราชการครู
-นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
(ครู คศ.1)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบล
ไชยวัฒนา
-ครูปฐมวัย 14 ปี
-การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
ข้าราชการครู
-การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรม
(ครู คศ.1)
เด็กปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบล
สถาน
-ครูปฐมวัย 14 ปี
รายวิชา/สาขาวิชาที่สอน
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์หรือสหกิจศึกษา)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีความต้องการให้ผู้สาเร็จการศึกษามีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การ
ทางานจริง ดังนั้น ในหลักสูตรนี้จึงมีรายวิชาการฝึกประสบการณ์ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มวิชาชีพ
ที่
นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนก่อนจบการศึกษาดังนี้
(1) การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณ์
(2) การฝึกประสบการณ์ ในสถานศึกษาโดยอาศัยพื้นฐานจากการบูรณาการชุดวิชาในระหว่างเรียน
ในชั้นปีที่ 1-3
(3) การฝึกประสบการณ์ และงานการวิจัยในชั้นเรียนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษางานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนงานบริหารของโรงเรียนและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
(4) การนิเทศการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาโดยอาจารย์นิเทศจากวิทยาลัยและครูพี่เลี้ยงใน
โรงเรียน
(5) การสัมมนาย่อยระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์
(6) การให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลแก่นักศึกษาโดยอาจารย์นิเทศของวิทยาลัย
(7) การฝึกประสบการณ์ ในสถานศึกษาของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยโดยใช้โรงเรียนสาธิต ใน
ชุมชนที่นักศึกษาอาศัยอยู่เป็นโรงเรียนหลักในการฝึกประสบการณ์
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยครอบคลุม 6 ด้านได้แก่
1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะการจัดการ
เรียนรู้ โดยมีคุณลักษณะที่ดีของประสบการณ์ภาคสนามดังนี้
1. มีทักษะในการปฏิบัติงาน และมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพที่เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดู
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
2. สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาใช้ปฏิบัติจริงและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3. มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4. มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้
5. มีความมั่นใจในตนเอง และมีความคิดสร้างสรรค์ในการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย
4.2 ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ 3 ก่อนสาเร็จการศึกษา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
ไม่มี
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หมวดที่ 4
ผลการเรียนรูก้ ลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีทักษะในการปฏิบัติงานจริง

2. ด้านการเป็นผู้นาและการทางานเป็นทีม

3. มีจิตสาธารณะ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
-จัดการเรียนการสอนในรายวิชาให้นักศึกษาประยุกต์
ความรู้ทางทฤษฎีลงสู่การปฏิบัติในโรงเรียนหรือสถาน
ประกอบการด้านการศึกษาปฐมวัยในลักษณะของการ
เรี ย นรู้ จ ากการท างานโดยจั ด ให้ นั ก ศึ ก ษาลงฝึ ก
ภาคปฏิบัติในรายวิชาที่เกี่ยวข้องทุกภาคการศึกษา
-การทางานเป็นทีมในชั้นเรียน โดยมีกิจกรรม
มอบหมายงานให้นักศึกษาหมุนเวียนการเป็นหัวหน้า
ในการดาเนินกิจกรรม เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบและมีภาวะผู้นา
- การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อทาประโยชน์ต่อสาธารณะ
- การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชน
- การปฏิบัติตนในฐานะเป็นพลเมืองที่ดี

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
(1) มีระเบียบวินัย ประพฤติตนตามระเบียบของสังคม
(2) ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง และผู้อื่น
(3) ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่เรียนรู้
(4) ประหยัด อดออม และเลือกใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
กลยุทธ์การสอน
(1) การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยการบูรณาการเข้ากับรายวิชา
(2) การเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบ
(3) จัดทาโครงงานที่สะท้อนถึงคุณธรรมและจริยธรรม
กลยุทธ์การวัดและประเมินผล
(1) ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมโดยอาจารย์ผู้สอน กลุ่มเพื่อนนักศึกษา
(2) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมและผลงานของนักศึกษา
(3) ผู้เรียนประเมินตนเอง
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2.1.2 ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้
(1) มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาในการเรียนรู้และพัฒนาปัญญาได้อย่างต่อเนื่อง
(2) มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ สังคม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
(3) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสัง คม เศรษฐกิจ การเมือง และการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผล
กระทบต่อตนเองและผู้อื่น
(4) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
กลยุทธ์การสอน
(1) กิจกรรมเน้นผู้เรียนมีบทบาทในการคิดและการกระทาด้วยตนเอง หรือการกระทาเป็นกลุ่ม
(2) กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง และ
นาเสนอความรู้ได้
(3) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง การทากิจกรรมโครงการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์
(4) ฝึกทักษะต่าง ๆ ที่เป็นจุดเน้นของแต่ละรายวิชา
กลยุทธ์การวัดและประเมินผล
(1) การกาหนดสัดส่วนน้าหนักการประเมิน ของแต่ละผลลัพธ์การเรียนรู้
(๒) การประเมินย่อยเพื่อปรับปรุง พัฒนา และการประเมินผลรวม
(3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
(๔) การประเมินผลงานที่มอบหมาย
2.1.3 ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
(1) รู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า เชื่อมโยงความคิดอย่างองค์รวม
(2) สามารถระบุประเด็นปัญหา วางแผน เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาอย่างมีคุณค่าและสร้างสรรค์
กลยุทธ์การสอน
(1) การฝึกทักษะย่อย
(2) การจัดทาโครงการ หรือโครงงาน โดยการมอบหมายทางานเป็นกลุ่ม
(3) การอภิปรายกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(4) ฝึกคิดด้วยวิธีการต่าง ๆ
กลยุทธ์การวัดและประเมินผล
(1) การประเมินผลงานที่มอบหมาย
(2) ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ
(3) ประเมินการทางานร่วมกัน
2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
(1) มีความสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทางานอย่างมีส่วนร่วม มีภาวะผู้นาและผู้ตาม
(2) มีจิตสาธารณะ เสียสละ เห็นคุณค่าแห่งการแบ่งปัน
(3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม และส่วนรวม สามารถพึ่งตนเองได้
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กลยุทธ์การสอน
(1) การมอบหมายงาน หรือโครงการ
(2) การฝึกการทางานเป็นทีม
(3) ฝึกบทบาทภาวะผู้นา และผู้ตาม
กลยุทธ์การวัดและประเมินผล
(1) ประเมินกระบวนการการทางานเป็นกลุ่ม
(2) ประเมินผลงานของกลุ่ม
(3) ประเมินภาวะผู้นา และผู้ตาม
2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
(1) ใช้วิธีทางคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน ในการศึกษาค้นคว้าและนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
(2) มีทักษะในการสื่อสารและใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์การสอน
(1) ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) ฝึกการนาเสนอและการประเมินผลงานต่าง ๆ
(3) ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์การวัดและประเมินผล
(1) ประเมินกระบวนการปฏิบัติ
(2) ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ
(3) ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
(1) มีวินัย ซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
(2) รักและศรัทธาความเป็นครูปฐมวัย
(3) มีจิตสาธารณะ
กลยุทธ์การสอน
(1) ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
(2) จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง
(3) การยกตัวอย่างกรณีศึกษาและให้อภิปรายร่วมกัน
(4) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมกับวิทยาลัยฯและชุมชนของตนเอง
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) การสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน
(2) ประเมินกิจกรรมจากสภาพจริง
(3) การประเมินจากผลการฝึกงาน
(4) การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงานรายบุคคล
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2.2.2 ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้
(1) มีความรู้หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย
(2) มีความรู้ความเข้าใจการดูแล พัฒนา และการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
(3) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร พัฒนาสื่อ นวัตกรรม ห้องสมุดมีชีวิต และการจัด
ประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
กลยุทธ์การสอน
(1) การบรรยาย และอภิปราย โดยผู้สอน วิทยากร หรือผู้ทรงภูมิปัญญา
(2) กระบวนการสืบค้นด้วยตนเอง
(3) การมอบหมายงาน เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
(4) การศึกษาดูงาน และทารายงานพร้อมนาเสนอ
(5) จัดสถานการณ์จาลอง
(6) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
(7) การฝึกปฏิบัติการ
(8) การเรียนแบบแก้ปัญหา
(9) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) การใช้แบบทดสอบ
(2) การทาแบบฝึกหัด
(3) การประเมินจากสภาพจริง
(4) ประเมินผลจากการทางานหรือโครงงานที่ได้รับมอบหมาย
(5) การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน
2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
(1) แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
(2) มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และริเริ่มในการปฏิบัติงานด้านการศึกษาปฐมวัย
(3) สามารถประยุกต์ใช้ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยในการดูแล
พัฒนา และจัดการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
(1) กระบวนการสืบค้นด้วยตนเอง
(2) การจัดสถานการณ์จาลอง
(3) การมอบหมายงาน
(4) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
(5) การฝึกปฏิบัติการ
(6) การเรียนแบบแก้ปัญหา
(7) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
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วิธีการวัดและประเมินผล
(1) การนาเสนอผลงาน
(2) ผลงานที่ได้รับมอบหมาย/รายงาน
(3) แฟ้มสะสมงานความก้าวหน้าการเรียนรู้รายบุคคล
2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
(1) ท างานและมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ร่ ว มกั บ ครู ผู้ ป กครอง และชุ ม ชน เพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า ง
สร้างสรรค์ตามวิถีประชาธิปไตย
(2) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน
(3) เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
กลยุทธ์การสอน
(1) การฝึกปฏิบัติการ
(2) การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
(3) การเรียนแบบร่วมมือ
(4) การทางานร่วมเป็นกลุ่ม
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) การสังเกตพฤติกรรมการทางานร่วมกับผู้อื่น
(2) การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
(3) การสังเกตพฤติกรรมการเป็นผู้นา ผู้ตามที่ดี
2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
(1) สามารถวิเคราะห์ เลือกใช้ และตัดสินใจ ข้อมูลสารสนเทศของเด็กปฐมวัย
(2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูแ้ ละพัฒนา
กลยุทธ์การสอน
(1) มอบหมายงานโดยอาศัยกระบวนการสืบค้น
(2) การฝึกปฏิบัติการ
(3) มอบหมายงาน นาเสนอผลงานใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(4) การทารายงานและนาเสนอผลงาน
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินความก้าวหน้า ทักษะการใช้ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) ประเมินจากการนาเสนอผลงาน และการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์
(3) แบบทดสอบ
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2.2.6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
(1) สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์
(2) สามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
(3) สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการออกแบบการจัดประสบการณ์
กลยุทธ์การสอน
(1) จัดกิจกรรมการเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด
(2) การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
(3) การจัดการเรียนรู้แบบระดมสมอง
(4) ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง
(5) การศึกษาดูงานและทารายงาน
(6) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้คาถามเป็นหลัก
(7) นิเทศการสอน
(8) การจัดเรียนการสอนแบบแก้ปัญหา
(9) การสอนแบบ Game Learning และ Role Play
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินด้วยแบบทดสอบ
(2) ประเมินจากการตรวจผลงาน
(3) ประเมินการนาเสนอผลงาน
(4) สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมการเรียนการสอน
(5) ประเมินผลการฝึกงาน
3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ใดบ้างโดยระบุว่าเป็น
ความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรองซึ่งบางรายวิชาอาจไม่นาสู่มาตรฐานผลการเรียนรู้บางเรื่องก็ได้โดยผล
การเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีวินัย ซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
(2) รักและศรัทธาความเป็นครูปฐมวัย
(3) มีจิตสาธารณะ
2. ด้านความรู้
(1) มีความรู้หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย
(2) มีความรู้ความเข้าใจการดูแล พัฒนา และการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
(3) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร พัฒนาสื่อ นวัตกรรม ห้องสมุดมีชีวิต และการจัด
ประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
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3. ด้านทักษะทางปัญญา
(1) แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
(2) มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และริเริ่มในการปฏิบัติงานด้านการศึกษาปฐมวัย
(3) สามารถประยุกต์ใช้ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยในการดูแล
พัฒนา และจัดการเรียนรู้
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ทางานและมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับครูผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์
ตามวิถีประชาธิปไตย
(2) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน
(3) เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถวิเคราะห์ เลือกใช้ และตัดสินใจ ข้อมูลสารสนเทศของเด็กปฐมวัย
(2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูแ้ ละพัฒนา
6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
(1) สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์
(2) สามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
(3) สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการออกแบบการจัดประสบการณ์
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1. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก
รายวิชา

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1

กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
การพัฒนาทักษะการพูดและการ
เขียน
ปัญญาจากวรรณกรรม
ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ
ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
จังหวัดศึกษา
ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
พลังของแผ่นดิน
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
การเข้าใจดิจิทัล

3

4

1

2

















































4
















3









1

2




























































































3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา

2. ด้านความรู้

2

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3











5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
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รายวิชา

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1

การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญญา
วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน


2





3


4

1




3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา

2. ด้านความรู้




2



3

4





1





2





4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3









5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
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2. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1.ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม

2. ด้าน
ความรู้

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา

1 2 3 1 2 3 1 2 3
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
สมองกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
การจัดการศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ทักษะทางภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย
ทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย
ดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย
สื่อการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
การจัดการเรียนรู้
การจัดการชั้นเรียน


































































































































































































6.ด้านการ
จัดการ
เรียนรู้

1 2 3 1 2 3 1 2 3








5. ด้าน
4. ด้าน
ทักษะการ
ทักษะความ วิเคราะห์
สัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ระหว่าง การสื่อสาร
บุคคลและ และการใช้
ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ สารสนเทศ
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รายวิชา

1.ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม

2. ด้าน
ความรู้

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา

1 2 3 1 2 3 1 2 3
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
การศึกษาพิเศษ
ความเป็นครู
การบริหารจัดการองค์ทางการศึกษาปฐมวัย
นิทานและวรรณกรรมสาหรับเด็กปฐมวัย
การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
สุขอนามัยเด็กปฐมวัย
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ





























































5. ด้าน
4. ด้าน
ทักษะการ
ทักษะความ วิเคราะห์
สัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ระหว่าง การสื่อสาร
บุคคลและ และการใช้
ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ สารสนเทศ

1 2 3 1 2 3 1 2 3

























































6.ด้านการ
จัดการ
เรียนรู้
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หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดและการประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยเรื่องการ
จัดการศึกษาต่่ากว่าปริญญา พ.ศ. 2560
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
มีการกาหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการประกัน
คุณภาพการศึ กษา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ดังนี้
2.1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งอาจารย์ผู้สอนกาหนดให้ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
2.1.2 อาจารย์ผู้สอนศึกษาเลือกเครื่องมือที่จะนามาใช้ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ให้สัมพันธ์สอดคล้องกับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หรือรายละเอียดของประสบการณ์
วิชาชีพ (มคอ.4)
2.1.3อาจารย์ผู้สอนดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้โดยกระบวนการ
ต่างๆเช่นการสอบการสังเกตการตรวจสอบการประเมินผลในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนโดยใช้
เครื่องมือเช่นแบบสอบถามแบบสังเกตแบบสารวจแบบประเมินและแบบสัมภาษณ์
2.1.4อาจารย์ผู้สอนประมวลผลและรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
เพื่อใช้ประกอบการจัดทารายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)
2.1.5อาจารย์ ผู้ สอนน าเสนอรายงานการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ การเรี ยนรู้ ของนั กศึ กษาต่ ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพร้อมแนวทางปรับปรุงรายงานในรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หรือ
รายงานการดาเนินการของประสบการณ์วิชาชีพ (มคอ.6)
2.1.6อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของอาจารย์ผู้สอนโดยพิจารณา
จากเอกสารหลักฐานและสามารถเก็บข้อมูลเพิ่มเติมโดยใช้เครื่องมือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในแต่ละด้านและ
ภาพรวม
2.1.7อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทาการประมวลผลข้อมูลและจั ดทารายงานพร้อมเสนอแนวทาง
ปรับปรุงเสนองานหลักสูตร
2.1.8อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สูต รแจ้ ง ผลและแนวทางปรั บ ปรุ ง ต่ อ อาจารย์ ผู้ ส อนและเขี ย น
ในรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเน้นการทาวิจัยผลสัมฤทธิ์ของ
การประกอบอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและสถานศึกษาดังนี้
2.2.1 การทวนสอบจากภาวการณ์ ไ ด้ ง านท าของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาโดยประเมิ น จากผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาที่ได้งานทาหลังจากสาเร็ จการศึกษาของหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการ
เรียนรู้
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2.2.2 การทวนสอบจากสถานประกอบการร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้มีการประเมินนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้โดยการสัมภาษณ์หรือการใช้แบบสอบถามเพื่อ
ประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถโดยใช้ ม าตรฐานการเรี ย นรู้ ทั้ ง 6ด้ า นคื อ 1) คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม2) ความรู้
3) ทั ก ษะทางปั ญ ญา4) ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ร ะหว่ า งบุ ค คลและความรั บผิ ด ชอบ5) ทัก ษะการวิ เ คราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศและ6) ทักษะการจัดการเรียนรู้
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
- เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ากว่าปริญญา
ของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560 ดังนี้
1. ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามจานวนกิตที่กาหนดไว้ในโครงสร้างของหลักสูตร และเกณฑ์ขั้น
ต่าของแต่ละรายวิชา และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
2. ไม่มีพันธะทางการเงินหรือมีพันธะอื่น ๆ ต่อวิทยาลัย
3. ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่วิทยาลัยกาหนด
4. สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่วิทยาลัยกาหนด
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หมวดที่ 6
การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพื่ อชี้แ จงรายละเอี ยดของหลักสู ตรและแนะน าอาจารย์ผู้รั บผิด ชอบ
หลัก สูต รและมอบเอกสารที่ เกี่ ยวข้อ งกั บการเรี ยนการสอนได้แ ก่คู่ มือ หลั กสู ตรคู่มื อนั กศึ กษากฎระเบีย บ
ข้อบังคับและคู่มือปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
1.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมประชุมของทางวิทยาลัยชุมชนเพื่อทราบถึงปรัชญาพันธกิจและ
วิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา
1.3 ชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแนวทางในการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
การจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผล
การดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)
1.4 จั ดการอบรมเกี่ ยวกั บการจั ดการเรี ยนการสอนกลยุ ทธ์ การสอนและการประเมิ น ผลรวมถึ ง
การบูรณาการ เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลจากหน่วยงานทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก
2.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ที่ไ ด้
ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน
2.1.3 จั ด ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ โ ดยใช้ วิ ธี ก ารจั ด การความรู้ (Knowledge
Management) เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์และเกิดการแลกเปลี่ย นเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการบริหารหลักสูตร
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน และการให้บริการทางวิชาการ
2.2.1 พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวิจัย
2.2.2 การศึกษาดูงาน
2.2.3 การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู
2.3 พัฒนาสถานที่และสื่ออุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน
2.3.1 พัฒนาครูใ ห้ส ามารถผลิ ตสื่ อ เอกสารประกอบการสอน ชุ ดการสอนในรายวิ ชาที่
รับผิดชอบ
2.3.2 จัดหาสื่อ อุปกรณ์และตาราที่ทันสมัย ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
2.3.3 จัดสิ่งแวดล้อมและห้องเรียนเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้
2.4 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.4.1 ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาการเรียนการสอนและทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
2.4.2 ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนาความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหลักสูตร
2.4.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนและบริการสังคม
2.2.4 ส่งเสริมให้อาจารย์มีโอกาสไปศึกษาหรือเข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพัฒนาตนเองและเพิ่ม
คุณวุฒิ
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หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรดังนี้
1.1แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อวางแผนกากับและติดตามการดาเนินงานต่างๆ
ของหลักสูตร
1.2สร้ า งความตระหนั ก และความเข้ า ใจให้ แ ก่ บุ ค ลากรโดยการจั ด ประชุ ม ชี้ แ จงในประเด็ น ส าคั ญ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตลอดจนการประกันคุณภาพ
1.3มีกระบวนการจัดทาหลักสูตรโดยดาเนินการจัดทาแผนการสอนและเกณฑ์การวัดและการประเมินผล
1.3.1 มีร ายละเอียดของรายวิช าตามแบบ มคอ.3 ก่อนเปิดสอนในแต่ ละภาคการศึกษาครบทุ ก
รายวิชา
1.3.2 ประชุมวางแผนติดตามและทบทวนการดาเนิ นงานของหลักสูต รโดยอาจารย์ผู้รั บผิดชอบ
หลักสูตรมีส่วนร่วมอย่างน้อยร้อยละ80
1.3.3 จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5ภายใน30วันหลัง สิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
1.3.4 จัดท ารายงานผลการดาเนินการของหลั กสูต รตามแบบ มคอ.7ภายใน60วัน หลัง สิ้ นสุด ปี
การศึกษา
1.4 มีการวางแผนการรับนักศึกษาแผนการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอน
1.5 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษา
1.6 มีการกากับติดตามประเมินการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1.7 มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในและรายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชน และนาเอาข้ อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพมาปรับปรุง หลักสูตรอย่า ง
ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา
2. บัณฑิต
คุณภาพบัณฑิต
หลักสูตรมุ่งพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานโดยการประเมินและ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในขณะที่นักศึกษากาลังศึกษาและประเมิ นผลการมีงานทา
ตลอดจนความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมีการจัดการเพื่อติดตามการประเมินผลและการทวน
สอบเพื่อ การแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง เพื่อ ให้ ได้ บั ณ ฑิต ที่ ส าเร็ จ การศึ กษามี คุณ ลั ก ษณะบั ณฑิ ต ที่ พึง ประสงค์ เป็ น ไป
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอนุปริญญา และมาตรฐานผลการเรียนรู้ อย่างน้ อย6ด้านคือ1) คุณธรรมจริยธรรม
2) ความรู้3 ) ทัก ษะทางปั ญญา4) ทั กษะความสัม พั นธ์ ระหว่า งบุ ค คลและความรั บผิ ดชอบ5) ทัก ษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ทักษะด้านวิชาชีพ
หลักสูตรพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานสังคมและหรือ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยมีกลไกขับเคลื่อนการดาเนินงานดังนี้
1. ติดตามสารวจความต้องการจาเป็นของผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง
2. สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร
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3. จัดการประชุมโดยเชิญผู้ใช้บัณฑิตเข้ามามีส่วนร่วมในการวิพากษ์หลักสูตร
4. สร้างความเชี่ยวชาญให้กับนักศึกษาด้วยการลงมือทาด้วยการเรียนรู้จากการทางาน (Work-based
Learning)
5. จั ดกิ จ กรรมเสริ มให้ สอดคล้ องกับ บริบ ทของชุ มชนสัง คมไทยและสัง คมโลกติด ตามสถานการณ์
และวิกฤติทางการศึกษาปฐมวัย
6. จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีจิตสาธารณะโดยการบริการชุมชนด้วยองค์ความรู้ท างด้านการศึกษา
ปฐมวัยให้กับชุมชน
7. เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิดการทางานแบบมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ
3. นักศึกษา
จัดการประชุมวางแผนการรับนักศึกษาใหม่ การประชาสัมพันธ์ การรับนักศึกษาใหม่โดยการใช้รถแห่ การ
แจกใบปลิว การติดป้ายประชาสัมพันธ์ การส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ตามหน่วยงานต่างๆ และการแนะแนว
การศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยม และศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย การเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาโดยการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ การควบคุมการดูแล การให้
ค่าปรึกษาวิชาการ ตลอดจนถึงส่าเร็จการศึกษา โดยการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละสาขาวิชาให้ค่าปรึกษากับ
นักศึกษา
๔. อาจารย์
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่ต้องมีวุฒิการศึ กษาไม่
ต่่ า กว่ า ระดั บ ปริ ญ ญาโทสาขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย ก่ อ นจั ด การเรี ย นการสอนแต่ ล ะภาคการศึ ก ษา
มีการจัดปฐมนิเทศอาจารย์ผู้สอน ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการผลิตสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมใหม่ๆ
การจัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษา
๕. หลักสูตร
๕.๑ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รเป็ น ผู้ ดู แ ลและก่ า กั บ การจั ด ท่ า โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร
แผนการเรียน การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การพิจารณาภาระงาน การพิจารณาครูผู้สอน งบประมาณ
๕.๒ ก่ า กับ ติด ตาม การจั ดกระบวนการจัด การเรี ยนการสอนในหลั ก สูต รโดยหั วหน้ าสาขาวิ ช า
ได้แก่ การจัดท่ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
๕.๓ แต่ ง ตั้ ง อาจารย์ พิ เ ศษอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ต ามระเบี ย บสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ากว่าปริญญาของ จัดการประเมินและวิเคราะห์ข้อสอบในสาขาวิชา
ให้ได้มาตรฐาน
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
สาขาวิชาจัดสรรงบประมาณประจ่าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อต่ารา สื่อการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณ์อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อม

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561 หน้า 45

ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา ปัจจุบันวิทยาลัยชุมชน มีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการศึกษาที่สัมพันธ์
กับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอน ดังนี้
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์
๒. เครื่องฉาย LCD Projector
3. มีเอกสารสิ่งพิมพ์ และหนังสือในห้องสมุด ที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ระบุตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ใช้ในการติดตามประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจาปี
ตามตั ว บ่ ง ชี้ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ห รื อ ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ห ลั ก สู ต รพั ฒ นาขึ้ น เอง
โดยครอบคลุมหมวด1 – หมวด6
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน: ระดับ
ปีการศึกษา
ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่
2
3 4 5

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

ปี่ที่
1

1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3
และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และมคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ หรือ คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ / หรือ วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ / หรือ วิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยมากกว่า
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิต ที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
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เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้
ตัวบ่ ง ชี้บั งคับ (ตั วบ่ง ชี้ที่ 1 - 5) มีผ ลดาเนิน การบรรลุตามเป้ าหมาย และมีจานวนตัวบ่ ง ชี้ ที่มีผ ล
ดาเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวมโดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับ และ
ตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ประชุม สัมมนาร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อแนะนา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสอนแบบต่างๆ
1.1.2 ใช้วิธีการสอบถามนักศึกษาถึงประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
1.1.3 ประเมินนักศึกษาจากพฤติกรรมการเรียน การทากิจกรรม และผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
1.2.2 การประเมินการสอนของครูอาจารย์จากการเข้าสังเกตในชั้นเรียน
1.2.3 การนิ เ ทศและติ ด ตามการจั ด การศึ ก ษา ของคณะกรรมการนิ เ ทศและติ ด ตาม
การจัดการศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษาและศิษย์เก่า
ดาเนินการประเมินจากนักศึกษาโดยติดตามจากการปฏิบัติงานในรายวิชาการฝึกงาน ซึ่งอาจารย์นิเทศ
สามารถประเมินโดยสัมภาษณ์จากนักศึกษาเป็นรายบุคคลได้ สาหรับศิษย์เก่านั้นจะประเมินโดยใช้แบบสอบถามการ
ติดตามผลผู้ ส าเร็ จการศึ กษาหลั กสู ตรอนุ ปริ ญญา หรื ออาจสั มภาษณ์ ตั วแทนศิ ษย์ เก่ าตามโอกาสที่ เหมาะสม
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
2.2 ประเมินจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการ
ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา เพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา
ดาเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่คุณวุฒิสัมพันธ์กับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมาให้ความเห็น
เชิงการพัฒนาคุณภาพจากข้อมูลรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรหรือจากรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน
เพื่อการรับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนและเกณฑ์การประเมินประจาปี โดยคณะกรรมการประเมิน ๓ คน
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ๑ คน ที่เป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการ
ประกันคุณภาพภายใน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 เมื่ อ สิ้ น สุ ด ปี ก ารศึ ก ษา ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รสรุ ป ผลการด าเนิ น งานหลั ก สู ต รประจ าปี
โดยรวบรวมข้อมูลรายงานผลการประเมินการสอน รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม เพื่อนาผลมาประชุมร่วมกับอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ประจา
และอาจารย์พิเศษ วางแผนปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป
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4.2 เมื่ อ ครบรอบหลั ก สู ต ร ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รวิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
ของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมว่าผู้สาเร็จการศึกษาบรรลุผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่
และนาผลการวิเคราะห์มาวางแผนปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรต่อไป
4.3 สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทาทุกๆ 5 ปี โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
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การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมและโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา
โครงสร้างหลักสูตร
พ.ศ. ๒๕๔๘
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ของกระทรวงศึกษาธิการ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ นก.
นก.
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๔๕ นก. 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๕๘ นก.
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
๑๒ นก.
2.2 กลุ่มวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพ
2.2.1 วิชาบังคับ
2.2.1 วิชาบังคับ ๓๓ นก.
2.2.2 วิชาเลือก
2.2.2 วิชาเลือก ๙ นก.
2.2.3 วิชาการฝึกงาน
2.2.3 วิชาการฝึกงาน ๔ นก.
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๓ นก. 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๓ นก.
รวม ไม่น้อยกว่า ๙๐ หน่วยกิต
รวม ไม่น้อยกว่า ๙๑ หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต
หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕5
พ.ศ. ๒๕๖๑
ไม่น้อยกว่า ๓๐ นก.

ไม่น้อยกว่า ๓๐ นก.

ไม่น้อยกว่า ๕๗ นก.

ไม่น้อยกว่า ๕๘ นก.

ไม่น้อยกว่า ๑๒ นก.

ไม่น้อยกว่า ๑๒ นก.

ไม่น้อยกว่า ๔๕ นก.
๓๓ นก.
ไม่น้อยกว่า ๙ นก.
ไม่น้อยกว่า ๓ นก.
ไม่น้อยกว่า ๓ นก.
ไม่น้อยกว่า ๙๐ นก.

ไม่น้อยกว่า ๔๖ นก.
๓๓ นก.
ไม่น้อยกว่า ๙ นก.
ไม่น้อยกว่า ๔ นก.
ไม่น้อยกว่า ๓ นก.
ไม่น้อยกว่า ๙๑ นก.
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ตารางที่ ๒ การเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕5

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
ภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
ภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ภาษาอังกฤษ : Associate Degree Program in Early
ภาษาอังกฤษ : Associate of Education Program in Early Childhood Education
Childhood Education

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : อนุปริญญาศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
ชื่อย่อ : อ.ศบ.(การศึกษาปฐมวัย)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Associate of Education Program in Early
Childhood Education
ชื่อย่อ : A.Ed. (Early Childhood Education)

ชื่อปริญญา/สาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : อนุปริญญา (การศึกษาปฐมวัย)
ชื่อย่อ : อ.(การศึกษาปฐมวัย)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Associate Degree (Early Childhood Education)
ชื่อย่อ : A.(Early Childhood Education)

ปรัชญาของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรัก ความเข้าใจ และพัฒนาเด็กให้เป็น พลังความรัก การดูแล การพัฒนา และการสร้างสรรค์พลังการ
เด็กดีมีปัญญา
เรียนรูข้ องเด็กปฐมวัย คือพลังอนาคตของชุมชนและสังคม

หมายเหตุ
ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาในคราว
ประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
การกาหนดชื่อปริญญาระดับอนุปริญญาว่า
“อนุปริญญา” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาและกาหนดใช้
อักษรย่อว่า
“อ.(สาขาวิชา.....)” เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘
ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาในคราว
ประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
การกาหนดชื่อปริญญาระดับอนุปริญญาว่า
“อนุปริญญา” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาและกาหนดใช้
อักษรย่อว่า
“อ.(สาขาวิชา.....)” เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน
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ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕5
ความสาคัญของหลักสูตร
ผู้สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถอบรมเลี้ยงดูและ
ให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน ลด
ปัญหาการขาดผู้ ดูแ ลเด็ กปฐมวัย ในศูน ย์พัฒ นาเด็ กเล็ก หรื อ
โรงเรียนอนุบาล

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
หมายเหตุ
ความสาคัญของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่ออกแบบตามทิศทางการพัฒนาประเทศ ปรับปรุงให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและ
และความรู้ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลที่ปฏิบัติ ความรู้ใหม่ ทางด้านการศึกษาปฐมวัย
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชนให้มีสมรรถนะ
ในการดู แ ล พั ฒนา และจั ด การเรี ย นรู้ ส าหรั บเด็ ก ปฐมวั ย ให้ มี
พัฒนาการที่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สัง คม
และปัญญา ได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มุ่งพัฒนาให้ผู้สาเร็จ
การศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้
๑. เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม รัก ศรัทธาในวิชาชีพมี
จิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสั งคม มีบุคลิกภาพเหมาะสมใน
การเป็นครู/พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย มีภาวะความเป็นผู้นา ผู้ตามที่ดี
๒. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และ
ทฤษฎีการจัดการศึกษาปฐมวัย
๓. มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการบูรณาการการจัด
การศึกษาปฐมวัยและการจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย
๔.มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ และการคิดแก้ปัญหาในการอบรมเลี้ยงดูและให้
การศึกษาเด็กปฐมวัย
๕. สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณความเป็นครู
2. มีความรู้ เข้าใจ การดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้
สาหรับเด็กปฐมวัย
3. มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์ และทักษะการแก้ปัญหา
4. มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. สามารถออกแบบกิจกรรมและจัดประสบการณ์ การ
ดูแล พัฒนา และการเรียนรู้สาหรับเด็กแบบองค์รวม

ปรับปรุงเพื่อมุ่งเม้นการพัฒนาผู้เรียน ตาม Learning
outcome ของหลักสูตร
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ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕5
โครงสร้างหลักสูตร
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต โดย
มีสัดส่วนหน่วยกิต แต่ละหมวดวิชา และแต่ละกลุ่มวิชาดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ นก.
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๕๗ นก.
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ๑๒ นก.
2.2 กลุ่มวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ๔๕ นก.
2.2.1 วิชาบังคับ ๓๓ นก.
2.2.2 วิชาเลือก ๙ นก.
2.2.3 วิชาการฝึกงาน ๓ นก.
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๓ นก.
เปรียบเทียบรายวิชา

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
โครงสร้างหลักสูตร
หน่ ว ยกิ ต รวมตลอดหลั ก สู ต ร ไม่ น้ อ ยกว่ า 9๑หน่ ว ยกิ ต โดยมี
สัดส่วนหน่วยกิต แต่ละหมวดวิชา และแต่ละกลุ่มวิชาดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ นก.
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๕๘ นก.
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ๑๒ นก.
2.2 กลุ่ม
วิชาชีพ
2.2.1 วิชาบังคับ ๓๓ นก.
2.2.2 วิชาเลือก ๙ นก.
2.2.3 วิชาการฝึกงาน ๔ นก.
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๓ นก.

หมายเหตุ
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเพิ่มขึ้น จากไม่น้อย
กว่า ๙๐ หน่วยกิต เป็น จานวนไม่น้อยกว่า ๙๑ หน่วย
กิต โดยเพิ่มจานวนหน่วยกิตในวิชาการฝึกงาน จาก ๓
หน่วยกิต เป็น ๔ หน่วยกิต

1. หากมีการยกเลิกรายวิชา ให้ระบุข้อมูลในช่องหลักสูตรเดิมและเว้นว่างในช่องหลักสูตรใหม่ พร้อมระบุในช่องหมายเหตุว่า “ยกเลิกรายวิชา”
2. หากเป็นรายวิชาใหม่ที่ไม่ได้มีการปรับปรุงจากรายวิชาเดิมที่มีอยู่ในหลักสูตรเดิม ให้ระบุข้อมูลในช่องหลักสูตรใหม่และเว้นว่างในช่องหลักสูตรเดิม พร้อมระบุในช่องหมายเหตุว่า “รายวิชาใหม่”

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 12 หน่วยกิต
ศษ0101 จิตวิทยาสาหรับครู 3(2-2-5)
ศษ0102 จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย 3(2-2-5)
ศษ0103 การศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5)
ศษ0104 บุคลิกภาพครูปฐมวัย 3(2-2-5)

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 12 หน่วยกิต
...................................................................
......................................................................

ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา

รายวิชาการจัดการศึกษาปฐมวัย ๓ (๓-๐-๖)
.
..................................................................
รายวิชาพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3(3-0-6)
รายวิชาสมองกับการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย (3-0-6)
รายวิชาการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)

เปลี่ยนชื่อรายวิชา เป็น “การจัดการศึกษาปฐมวัย”
ยกเลิกรายวิชา
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
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ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕5
วิชาบังคับ 33 หน่วยกิต
ศษ0105 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5)
ศษ0106 การจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)
ศษ0107 การศึกษาพฤติกรรมเด็ก 3(2-2-5)
ศษ0108 การจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย3(1-4-4)
ศษ0109 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5)
ศษ0110 คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
ศษ 0111 สื่อการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย 3(1-4-4)
ศษ 0112 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
ศษ0113 โภชนาการสาหรับเด็กปฐมวัย 3(1-4-4)
ศษ0114 การศึกษาสาหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
ศษ0115 โครงการทางศึกษาปฐมวัย 3(1-4-4)

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
วิชาบังคับ 33 หน่วยกิต
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6)
การจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)
การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5)
สื่อการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย3(1-4-4)

หมายเหตุ
ปรับปรุงเนื้อหา/จานวนชั่วโมงทฤษฎีและปฏิบัติ
ปรับปรุงเนื้อหา
เปลี่ยนชื่อรายวิชา/ปรับปรุงเนื้อหา
ยกเลิกรายวิชา
ปรับปรุงเนื้อหา
ยกเลิกรายวิชา
ปรับปรุงเนื้อหา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา

ทักษะทางภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
ทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
ดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย 3(1-4-4)
การจัดการชั้นเรียน 3(3-0-6)
การศึกษาพิเศษ 3(3-0-6)
ความเป็นครู 3(3-0-6)

รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
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ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕5
วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ศษ 0116 สุขภาพอนามัยสาหรับมารดาและเด็ก
3(2-2-5)
ศษ 0117 ศิลปะสาหรับครูปฐมวัย 3(1-4-4)
ศษ 0118 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสาหรับเด็ก
ปฐมวัย 3(1-4-4)
ศษ 0119 นิทานและหุ่นสาหรับเด็กปฐมวัย3(2-2-5)
ศษ 0120 ภาษาอังกฤษสาหรับครูปฐมวัย 3(2-2-5)
ศษ 0121 หนังสือสาหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
ศษ 0122 คอมพิวเตอร์สาหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
ศษ 0123 สื่ออิเลคทรอนิกส์สาหรับครูปฐมวัย 3(2-2-5)
ศษ 0124 การจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ 3(2-2-5)

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

หมายเหตุ
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา

การบริหารจัดการองค์การการศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6)
นิทานและวรรณกรรมสาหรับเด็กปฐมวัย 3(1-4-4)
การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5)
สุขอนามัยเด็กปฐมวัย 3(1-4-4)

รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
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