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ค าน า 
 

 หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2561เป็นหลักสูตรท่ีปรับปรุงมาจาก
หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 255๕โดยหลักสูตรฉบับนี้จะให้ความส าคัญกับความ
ต้องการของผู้ใช้ผู้ส าเร็จ ควบคู่กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และการบูรณาการเทคโนโลยีในการเรียนรู้
โดยได้ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 
(พุทธศักราช 2560-2564) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560และแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
เน้นจุดเด่นด้านกระบวนการทางความคิดของสมองส่วนหน้า ภาษา วิทยาศาสตร์ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษารู้จริงในส่ิงท่ีท าเช่ือมโยงกิจกรรมในห้องเรียนสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาปฐมวัย
 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรฉบับนี้ท่ีจัดท าขึ้นจะช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ให้กับสังคมและประเทศชาติ ต่อไป 
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สารบญั 
เร่ือง หน้า 
หมวด 1    ข้อมูลทั่วไป 
 1. รหัสและช่ือหลักสูตร 5 
 2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 5 
 3. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 5 
 4. รูปแบบของหลักสูตร 5 
 5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 6  
 6. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 6  
 7. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 6 
 8. ช่ือ–นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง  6 

    และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
 9. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 7 
 10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณา 7 
 ในการวางแผนหลักสูตร   
 11. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  8 

12.ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) 8 
  

หมวด 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 10  
 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 10 
 

หมวด 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 1. ระบบการจัดการศึกษา 11  
 2. การด าเนินการหลักสูตร 11  
 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 12  
 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 29 
     (การฝึกประสบการณ์หรือสหกิจศึกษา) 

 
หมวด 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 30  
 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 30 
 3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก 35 
 หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
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สารบญั(ต่อ) 

หมวด  หน้า 
หมวด 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 41  
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 41  
 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 42 
  
หมวด 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 43  
 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 43 
 
หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 1. การก ากับมาตรฐาน 45  

2. บัณฑิต/ผู้ส าเร็จการศึกษา 45  
3. นักศึกษา 46  
4. อาจารย์ 46  
5. หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน 46  
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้ 46 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 47  
  

หมวด 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 48 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   

 3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร   
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
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หลักสูตรอนปุรญิญา สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย 
หลักสูตรปรบัปรงุ พุทธศกัราช 2561 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       วิทยาลัยชุมชนน่าน 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   - 
 

หมวดที่ 1  
ข้อมูลทั่วไป 

 

1.  รหัสและช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย  : หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 ภาษาอังกฤษ  : Associate Degree Program in Early Childhood Education 
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 2.1 ภาษาไทย 
  ช่ือเต็ม : อนุปริญญา (การศึกษาปฐมวัย) 
  ช่ือย่อ : อ. (การศึกษาปฐมวัย) 
 2.2 ภาษาอังกฤษ 
  ช่ือเต็ม : Associate Degree ( Early Childhood Education ) 
  ช่ือย่อ : A. (Early Childhood Education) 
 
 

3. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต 
 

4. รูปแบบของหลักสูตร 
 4.1 รูปแบบ 
  เป็นหลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปี ระดับท่ี ๑ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕2 
 4.2 ภาษาที่ใช ้
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 4.3 การรับเข้าศึกษา  
  รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
 4.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของวิทยาลัยชุมชน 
 4.5 การให้อนุปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  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 
      ครั้งท่ี 5 /2561 เมื่อวันที่ 17 /สิงหาคม/2561 
5.4 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 
      ครั้งท่ี 11 /2561 เมื่อวันที ่13 /พฤศจิกายน/2561 

 

6. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพรอมท่ีจะเผยแพรคุณภาพและมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติพ.ศ. ๒๕๕๒ ในป พ.ศ. 2562 
  

7. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 
7.1 ผูดูแลเด็กปฐมวัย 
7.2 พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย 
7.3 นักสรางสรรคกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย  

 

8. ชื่อ–นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชนตำแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยประจำหลักสูตร
  

มคอ. 2 ปจจุบัน คุณวุฒิ หมายเหตุ 

1. นายนรินทร  รินพนัสสัก* 1. นายนรินทร  รินพนัสสัก - กศ.ม. วิทยาการทางการศึกษาและ
การจัดการเรียนรู (การศึกษาปฐมวัย) 
- ค.บ. การศกึษาพิเศษ 
- ศศ.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

คงเดิม 

2. นางกอบกมล  ทบบัณฑิต 2. นางสาวน ัสวรรณ ใจมั่น
  
 

- กศ.ม. วิทยาการทางการศึกษาและ
การจัดการเรียนรู (การศึกษาปฐมวัย) 
- ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส 

เปลี่ยน 

3. นางเบญจพร นอยจีน 3. นางสาวนพรัตน พิมพสุข - กศ .ม  (ว ิ จ ั ย แล ะปร ะ เ ม ิ นผ ล
ก า รศ ึ กษ า ) แ ขน ง ว ิ ช า ว ั ด และ
ประเมินผลการศึกษา 
- ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)  
- วท.บ (สถิต)ิ 
- ศศ.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย  
- ป.นวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

เปลี่ยน 

 
* หมายเหตุ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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9.สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน และหน่วยจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนน่าน 
 

10.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 10.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12(พ.ศ. 2560-2564) 
ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญท้ังภายนอกและภายในประเทศท่ีปรับเปล่ียนอย่าง
รวดเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในขณะท่ีแนวโน้มโลกท่ีมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่อย่างรวดเร็วประเทศต่างๆก าลัง
เร่งพัฒนานวัตกรรมและน ามาใช้ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตเพื่อเป็นอาวุธส าคัญในการต่อสู้ในสนามแข่งขันของโลก
รวมทั้งการใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งยวดและการเปล่ียนแปลงนี้ส่งผลถึง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยประชากรส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มส่งเสริมการผลิตและกลุ่มแรงงานราคาถูก ส่งผลต่อ
วิถีชีวิตความเป็นอยู่เดิมประเทศไทยคนกลุ่มนี้ คอยเกื้อกูลกัน ไม่มีปัญหาในการเล้ียงดูเด็ก ไม่มีความจ าเป็นท่ี
ต้องพาไปโรงเรียนอนุบาล แต่สถานการณ์ของการพัฒนาทางเศรษฐกิจท าให้ สภาพชีวิตของคนในชาติแปร
เปล่ียนไป คนต้องจากถิ่นฐานหางานท าในเมือง ผู้เป็นแม่ต้องออกท างานเพื่อหารายได้มาเสริมสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจของครอบครัว บทบาทในการเล้ียงดูลูกต้องพึ่งพาโรงเรียน ดังนั้นครู ผู้ดูแลเด็กจึงเป็นผู้ท าหน้าท่ี
แทนพ่อและแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานเล้ียงดูเด็ก หรือโรงเรียนอนุบาล จึงเป็นแหล่งส าคัญท่ีจะบ่มเพาะ
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ สมดุล รอบด้านตามวัย และเต็มศักยภาพ จากการ
เปล่ียนแปลงและตอบสนองต่อความจ าเป็นของครอบครัวในยุคปัจจุบันท่ีต้องด าเนินชีวิตอย่างเร่งรีบและสมาชิก
ในครอบครัวต่างแสวงหาหนทางการสร้างรายได้เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นจึงขาดผู้ท าหน้าท่ีให้การอบรม
เล้ียงดูเด็กปฐมวัยอย่างใกล้ชิดหลักสูตรนี้จึงมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ความต้องการของสังคมและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีให้ความส าคัญกับการยกระดับคุณภาพของประชากรในประเทศโดย
เตรียมความพร้อมของผู้ดูแลเด็กปฐมวัยรวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเด็กปฐมวัยให้มี
มาตรฐาน 

 

 10.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
มนุษย์เป็นทรัพยากรท่ีส าคัญท่ีสุดในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือพัฒนา “คน” ต้อง
ท าเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิตนับต้ังแต่อยู่ในครรภ์มารดา สู่วัยเด็กวัยรุ่น วัยท างานและวัยชราโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่นเป็นวัยที่จะต้องปลูกฝังและต้องสร้างคุณค่าให้กับตนเองและเห็นคุณค่าความเป็น
มนุษย์ และในขณะเดียวกันก็จะได้รับการพัฒนาการศึกษาเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันความเส่ียงในการด าเนินชีวิตท้ัง
ปัจจุบันและอนาคตจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี  12 (พ.ศ. 2560-2564) สะท้อนถึง
เป้าหมายการขับเคล่ือนการพัฒนาตามวาระการพัฒนาท่ียั่งยืนและเป้าหมายในระยะยาวภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ท่ีต้องบรรลุภายในระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) คือเศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคง
และยั่งยืนบนฐานการพัฒนาท่ียั่งยืนสังคมไทยเป็นสังคมท่ีเป็นธรรมมีความเหล่ือมล้ าน้อยคนไทยเป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์เป็นพลเมืองท่ีมีวินัย “ต่ืนรู้และเรียนรู้” ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิตมีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีสมบูรณ์มี
ความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณมีจิตสาธารณะและท าประโยชน์ต่อส่วนรวมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควร
ต้องเริ่มต้ังแต่เด็กปฐมวัยซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560   ได้ก าหนดเรื่อง
การศึกษาไว้ในมาตรา 54รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจน
จบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายรัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา
ก่อน เข้ ารั บการ ศึกษาตามวรรคหนึ่ ง เพื่ อพัฒนาร่ า งกายจิตใจวิ นั ยอารมณ์สังคมและสติปัญญา                                         
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ให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการด้วยรัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆรวมทั้งส่งเสริมให้มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัด
การศึกษาทุกระดับโดยรัฐมีหน้าท่ีด าเนินการก ากับส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสากลท้ังนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติและการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษา
แห่งชาติด้วยการศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัยภูมิใจในชาติสามารถเช่ียวชาญได้ตามความ
ถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับ
การดูแลและพัฒนาตามวรรคสองหรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสามรัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตนเพื่อวางรากฐานให้เป็นคนมีคุณภาพใน
อนาคตและทักษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี  21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม                
รวมท้ังการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในทุกระดับและยกระดับการเรียนรู้โดยเน้นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานท้ังการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กปรับระบบการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบสามารถดึงดูดคนดีและคนเก่งมีใจรักในการเป็นครูมีปริมาณเพียงพอและสามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพสามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้นสถาบันการศึกษาจะต้องมีบทบาทส าคัญในการผลิตองค์ความรู้และคนท่ีมีคุณภาพตรงกับความ
ต้องการของสังคมท้ังในแง่องค์ความรู้ทักษะและวธิีคิดรวมทั้งจริยธรรมจิตสานึกให้ความส าคัญต่อการให้บริการ
แก่สังคมและองค์กรในสังคมโดยพิจารณาจากโจทย์ทางยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาในระดับประเทศ
รวมทั้งการตอบโจทย์ในระดับพื้นท่ีท้องถิ่นชุมชนผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐภาคเอกชนท้องถิ่น
และชุมชน 

 
11.  ผลกระทบจาก ข้อ 10.1 และ 10.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  11.1 การพัฒนาหลักสูตร 

การศึกษานับเป็นเครื่องมือส าคัญยิ่งในการพัฒนาพลเมืองของชาติให้มีความรู้ความสามารถก้าวให้ทัน
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วรวมถึงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจสังคมตลอดจนวัฒนธรรมให้คงอยู่และก้าว
ต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเด็กปฐมวัยเป็นวัยท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศเพราะการ
เรียนรู้ของเด็กในช่วงวัยนี้ถือเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไปในอนาคต
โดยมีครอบครัวเป็นแกนหลักและผู้มีหน้าท่ีดูแลเด็ก และทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการจัดบริการและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นการพัฒนาเด็กตามวัยต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้และการจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพ 
จ าเป็นท่ีสถาบันอุดมศึกษาบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพเพื่อสนองตอบความต้องการดังกล่าวเพื่อให้
เกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาให้แก่ผู้รับบริการ ตอบสังคมได้ว่าการท่ี
กฎหมายให้ความส าคัญกับวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องจากเป็นวิชาชีพท่ีมีลักษณะเฉพาะ ต้องใช้ความรู้ ทักษะ 
และความเช่ียวชาญในการประกอบอาชีพและเพื่อให้การจัดการศึกษาปฐมวัยมีคุณภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการดังกล่าวจึงเห็นสมควรให้มีการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยขึ้นเพื่อสนองความ
ต้องการอัตราก าลังคนด้านการศึกษาปฐมวัยของสังคมไทย และยังเป็นการสนับสนุนให้การจัดการศึกษาของชาติ
ท่ีเป็นการศึกษาพื้นฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 
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  11.2  ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
วิทยาลัยชุมชนเป็นสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีต่ ากว่าปริญญา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้

การศึกษา วิจัย ให้บริการทางวิชาการ ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต                     
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน การพัฒนาท่ียั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองและ
สอดคล้องต่อความต้องการและการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชนเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตและศักยภาพของบุคคลและชุมชน 

 

 ด้วยพันธกิจท่ีส าคัญของวิทยาลัยดังกล่าว สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จึงเห็นสมควรให้มีการพัฒนา
หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยขึ้นเพื่อพัฒนานักการศึกษาปฐมวัยและบุคลากรทางการศึกษา 
ปฐมวัยให้สามารถจัดศึกษาปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคมต่อไป 

 
12.  ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 12.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ ภาควิชา/ หลักสูตรอื่น 
  -หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 12.2 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/ หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 

  -ไม่ม ี
 12.3  การบริหารจัดการ 

มีการบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคณาจารย์จากสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยเป็นหลักมีอาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์หรือผู้แทนจากหน่วยงาน     
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการจัดเรียนการสอนจัดหาส่ือการจัดห้องเรียนเวลาเรียนการวัดและประเมินผลรวมถึง
โรงเรียนท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อน าทฤษฎีสู่การปฏิบัติประสานกับส านักวิชาการในด้าน
การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามแผนการเรียนตลอดหลักสูตรและสอดคล้องกับนโยบายและข้อบังคับของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 
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หมวดที่ 2  
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
 พลังความรักการดูแล การพัฒนา และการสร้างสรรค์พลังการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย คือพลังอนาคตของ
ชุมชนและสังคม 
 1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรท่ีออกแบบตามทิศทางการพัฒนาประเทศและความรู้ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของบุคคลท่ีปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชนให้มีสมรรถนะในการดูแล พัฒนา       และ
จัดการเรียนรู้ ส าหรับเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการท่ีสมบูรณ์พร้อมท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและปัญญา 
ได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ 
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

  1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณความเป็นครู 
  1.3.2 มีความรู้ เข้าใจ การดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ ส าหรับเด็กปฐมวัย  
  1.3.3 มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดริเริ่มและสร้างสรรค์  และทักษะการแก้ปัญหา 
  1.3.4 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  
  1.3.5 สามารถออกแบบกิจกรรมและจัดประสบการณ์ การดูแล พัฒนา และการเรียนรู้ส าหรับเด็ก

แบบองค์รวม 
 

2.แผนพัฒนาปรับปรุง 
 ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

-  พัฒนาห ลัก สูตร ให้ ทันสมั ย  ไ ด้
มาตรฐานทุก5ปี โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ร่วมวิพากษ์หลักสูตร 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร(มคอ.2) 
- รายงานการติดตามผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

2. ประเมินการใช้หลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 

- ให้อาจารย์จัดท า มคอ.3-7  
- การประเมินการสอนตาม มคอ. 3-7 

- เอกสาร มคอ.3 -7  
- สรุปรายงานการประเมิน 
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หมวดที่ 3  
ระบบการจัดการศกึษา การด าเนนิการ และโครงสร้างหลักสตูร 

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.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 - ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนสิงหาคม     – เดือนมกราคม 
 - ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนกุมภาพันธ์   – เดือนกรกฎาคม 

   - ภาคการศึกษาฤดูร้อน ไม่มี 
 *ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใช้เวลาการศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีต่ ากว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน 
พุทธศักราช 2560 
 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  นักศึกษาท่ีเข้ามาศึกษาท่ีวิทยาลัยชุมชน มีพื้นฐานความรู้และทักษะด้านภาษา คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอต่อการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

 2.4.1 สอบวัดความรู้พื้นฐานในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  

 2.4.2 สอนปรับความรู้พื้นฐานในรายวิชาท่ีสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 
  2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี
 

 

ชั้นปีที ่
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ช้ันปีท่ี 1 30 30 30 30 30 
ช้ันปีท่ี 2 - 30 30 30 30 
ช้ันปีท่ี 3 - - 30 30 30 

รวม 30 60 90 90 90 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 30 30 30 

 

http://www.bcca.go.th/uploads/file/Rabiap(K)16012561(3).pdf
http://www.bcca.go.th/uploads/file/Rabiap(K)16012561(3).pdf
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2.6 งบประมาณตามแผน 
  ใช้งบประมาณ ดังนี้        หน่วย : บาท 

หมวดรายจ่าย ภาคการศึกษา  
2561 2562 2563 2564 2565 รวม 

ค่าตอบแทน 97,200 97,200 97,200 97,200 97,200 486,000 

ค่าวัสดุ 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 60,000 
ค่าบ ารุงหน่วยบริการการศึกษา 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 22,500 

รวมทั้งสิ้น 113,700 113,700 113,700 113,700 113,700 568,500 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 3,790 3,790 3,790 3,790 3,790 18,950 

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบช้ันเรียน 
 

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 แบ่งเป็นหมวดวิชาท่ีสอดคล้องกับท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
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 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bcca.go.th/uploads/file/Rabiap(K)16012561(4).pdf
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  3.1.3.1 การก าหนดรหัสวิชา 
    ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ศทXX XX 
ล าดับท่ีของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

                                                                 รหัสกลุ่มวิชา 
      ๐๑ กลุ่มวิชาภาษา 
      ๐๒ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
      ๐๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 
                                                                 อักษรย่อหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 
   ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  มีหลักเกณฑ์ก าหนดรหัสวิชา ดังนี้ 
  ปวXXXX 

      ล าดับท่ีของรายวิชาในสาขาวิชา 
                                                               ล าดับท่ีของสาขาวิชา 
      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  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1   3 (2-2-5) 
GE 0102  English for Communication 1 
ศท0103  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 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  วิทยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อมเพื่อชีวิต   3 (2-2-5) 
GE 0303  Science and Environment for Life 
ศท0304  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป   3 (2-2-5)  
GE 0304  Computer Program 
ศท0305  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   3 (2-2-5) 
GE 0305  Mathematics in Daily Life 

แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
รายวิชาบังคับ     จ านวน 24 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษา     จ านวน 9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา   (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

 ศท0101  ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา   3 (2-2-5) 
 GE 0101  Thai for Intellectual Development 
 ศท0102  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1   3 (2-2-5) 
 GE 0102  English for Communication 1 

 ศท0103  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2   3 (2-2-5) 
 GE 0103  English for Communication 2 
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน 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  จ านวน 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   ไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต 

(1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  จ านวน  12 หน่วยกิต 
 

รหัสรายวิชา  ชื่อรายวิชา    จ านวนหน่วยกิต 
        (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

ปว 0101  พัฒนาการเด็กปฐมวัย    3(3-0-6) 
 EC 0101  Early Childhood Development 
 ปว 0102  สมองกับการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย  3(3-0-6) 
 EC 0102  Brain and Early Childhood Learning    

ปว 0103  การอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัย   3(2-2-5) 
 EC 0103  Early Childhood Parenting 
ปว 0104  การจัดการศึกษาปฐมวัย    3(3-0-6) 

 EC 0104  Early Childhood Education 
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 (2) วิชาชีพ       
 (2.1) วิชาบังคับ    33  หน่วยกิต 

รหัสรายวิชา  ชื่อรายวิชา    จ านวนหน่วยกิต 
       (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

 ปว 0105  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย    3(3-0-6) 
 EC 0105  Early Childhood Education Curriculum 
 ปว 0106  ทักษะทางภาษาส าหรับเด็กปฐมวัย   3(2-2-5) 
 EC 0106  Language Skill for Early Childhood 
 ปว 0107  ทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
 EC 0107  Science and Mathematics Skills for Early Childhood 

ปว 0108  ดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 3(1-4-4) 
EC 0108  Music and Creative Arts for Early Childhood 
ปว 0109  ส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย   3(1-4-4) 

 EC 0109  Instructional Media for Early Childhood 
 ปว 0110  การจัดการเรียนรู้     3(2-2-5) 
 EC 0110  Learning Management 

ปว 0111  การจัดการช้ันเรียน    3(3-0-6) 
EC 0111  Classroom Management  
ปว 0112  นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย   3(2-2-5) 

 EC 0112  Innovations in Early Childhood Education 
ปว 0113  การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 

 EC 0113  Assessing and Enhancing Early Childhood Behavior 
ปว 0114  การศึกษาพิเศษ     3(3-0-6) 

 EC 0114  Special Education 
 ปว 0115  ความเป็นครู     3(3-0-6) 
 EC 0115  Professional Teacher  
 
  (2.2) วิชาเลอืก      9  หน่วยกิต 

รหัสรายวิชา  ชื่อรายวิชา    จ านวนหน่วยกิต 
       (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
ปว 0116  การบริหารจัดการองค์การการศึกษาปฐมวัย  3(3-0-6) 

 EC 0116  Organizational Management in Early Childhood Education 
 ปว 0117  นิทานและวรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย  3(1-4-4) 
 EC 0117  Folk-Tales and Literatures for Early Childhood  
 ปว 0118  การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย   3(2-2-5) 
 EC 0118  Research in Early Childhood Education 
 ปว 0119  สุขอนามัยเด็กปฐมวัย    3(1-4-4) 
 EC 0119  Health for Early Childhood  
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  (2.3) วิชาการฝึกงาน     4  หน่วยกิต 
 ปว 0120  การฝึกประสบการณ์    4(300 ช่ัวโมง) 

EC 0120  Field Experience in Early Childhood Education 
 
(ค) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

   เลือกเรียนรายวิชาต่างๆ ในสาขาวิชาเดียวกันหรือต่างสาขาวิชาก็ได้ หรือเลือกจากหลักสูตรอื่น
ใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอื่นๆ โดยไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาท่ีเรียนมาแล้ว ส่วนรายวิชาท่ีหลักสูตรระบุ
ไ ม่ ให้นั บหน่ วยกิ ต ในการขอจบห ลัก สูตรจะ เ ลือก เรี ยน เป็นวิ ชา เ ลือก เสรี ไ ม่ ไ ด้  โดยมี หน่ วยกิ ต 
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 

หมวดวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 
รวม 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

ภา
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ที่ 

1 
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1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30นก. 6 6 - 6 6 - 6 - - 30 
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 58นก.           

2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ12 นก. 9 3 - - - - - - - 12 
2.2 วิชาชีพ 46 นก.           

1) วิชาบังคับ 33 นก. - 6 - 9 9 - 6 3 - 33 
2) วิชาเลือก9 นก. - - - - - - 3 6 - 9 
3) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ4 นก. - - - - - - - 4 - 4 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  3 นก. - - - - - - - 3 - 3 

รวม 15 15 - 15 15 - 15 16 - 91 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปว 0104 การจัดการศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปว 0101 พัฒนาการเด็กปฐมวัย 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปว 0103 การอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
ศึกษาท่ัวไป วิชาภาษา ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา 3(2-2-5) 
ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

และเทคโนโลยี 
ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล 3(2-2-5) 

รวม 15(12-6-27) 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ    ปว 0105 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปว 0102 สมองกับการเรียนรู้ส าหรับเด็ก

ปฐมวัย 
3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ    ปว 0108 ดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

3(1-4-4) 

ศึกษาท่ัวไป วิชาภาษา ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 
ศึกษาท่ัวไป มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
ศท 0201 จังหวัดศึกษา 3(2-2-5) 

รวม 15(11-8-26) 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ    ปว 0110 การจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ    ปว 0109 ส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 3(1-4-4) 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ    ปว 0112 นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 
ศึกษาท่ัวไป วิชาภาษา ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 3(2-2-5) 
ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

และเทคโนโลยี 
ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา 3(2-2-5) 

รวม 15(9-12-24) 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ    ปว 0114 การศึกษาพิเศษ 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ    ปว 0111 การจัดการช้ันเรียน 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ    ปว 0107 ทักษะวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
3(2-2-5) 

ศึกษาท่ัวไป มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

3(2-2-5) 

ศึกษาท่ัวไป วิชาเลือก ศทxxxx XXXXXXXX 3(x-x-x) 
รวม 15(12-6-27) 

 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ    ปว 0115 ความเป็นครู 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ    ปว 0106 ทักษะทางภาษาส าหรับเด็ก

ปฐมวัย 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก ปวxxxx XXXXXXXX 3(x-x-x) 
ศึกษาท่ัวไป วิชาเลือก ศทxxxx XXXXXXXX 3(x-x-x) 
ศึกษาท่ัวไป วิชาบังคับ    ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต 3(2-2-5) 

รวม 15(9-12-24) 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก ปวXXX XXXXXXXX 3(x-x-x) 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก ปวXXX XXXXXXXX 3(x-x-x) 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ ปว 0113 การประเมินและสร้างเสริม

พฤติกรรมเด็กปฐมวัย 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ ฝึกประสบการณ์ ปว 0120 การฝึกประสบการณ์ 4(300) 
วิชาเลือกเสรี วิชาเลือก ปวXXX XXXXXXXX 3(x-x-x) 

รวม 16(x-x-x) 
 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาภาษา 
   ศท0101  ภาษาไทยเพือ่การพัฒนาปัญญา   3 (2-2-5) 
   GE 0101  Thai for Intellectual Development 
  การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการส่ือสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
ทักษะการส่ือสาร การจับใจความส าคัญในการอ่านและการฟัง การมีวิจารณญาณวิ เคราะห์ ตีความ                       
และประเมินค่า การฟังเชิงลึก สุนทรียสนทนา ความมีสุนทรียภาพทางภาษา การใช้ภาษาไทยในการแสวงหา
ความรู้และสร้างสรรค์ 
  ศท0102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1   3 (2-2-5)
  GE 0102  English for Communication 1 
  ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างพื้นฐาน และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพื่อติดต่อส่ือสารในชีวิตประจ าวัน 
 
  ศท0103  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   3 (2-2-5) 
  GE 0103  English for Communication 2 
  ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยเน้นค าศัพท์ ส านวนโครงสร้างระดับกลาง 
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพื่อติดต่อส่ือสารในชีวิตประจ าวัน การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และการ
ท างาน 
 หมายเหตุ: ต้องผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 มาก่อน 

 
 ศท0104  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน  3 (2-2-5) 

 GE 0104    Development of Speaking and Writing Skills 
  ความส าคัญของทักษะการส่ือสาร การพูดอย่างเป็นทางการ การเล่าเรื่องเพื่อสร้างแรงบันดาล
ใจ การน าเสนอความคิดเห็นอย่างเป็นระบบ การน าเสนอผลงาน การเขียนความเรียง การเขียนรายงาน
การศึกษาค้นคว้าและการท างาน และการเขียนสรุปความ ฝึกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
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  ศท0105  ปัญญาจากวรรณกรรม     3 (2-2-5) 
  GE 0105  Wisdom through Literature 

 วรรณกรรม คุณค่า และสุนทรียภาพจากวรรณกรรม การอ่าน การคิดวิเคราะห์ประเมินค่า             
โลกทัศน์ ค่านิยม ความเช่ือ เพื่อเช่ือมโยงมนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม จากวรรณกรรมคัดสรร 

 
 ศท0106  ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ    3 (2-2-5) 
 GE 0107  English through Recreation 

 ฝึกทักษะการฟังและการพูด โดยใช้กิจกรรรมนันทนาการเป็นส่ือช่วยในการถ่ายทอด
ความหมาย การน าค าศัพท์ ส านวน ประโยค และการออกเสียง สามารถส่ือความคิดและความหมายได้ถูกต้อง 
 

 ศท0107  ภาษาประเทศเพือ่นบ้าน     3 (2-2-5)
  GE 0107  Neighboring Countries Languages 

 ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ค าศัพท์และส านวนท่ีใช้ส่ือสารในชีวิตประจ าวัน ความเข้าใจ
ในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (เลือกภาษาประเทศเพื่อนบ้านภาษาใดภาษาหนึ่งท่ีใกล้กับท่ีต้ังของวิทยาลัย
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 เครื่องมือส าหรับปฏิบัติการเรียนรู้ชุมชนในภาคสนาม ปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน และการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชน 
 
  ศท0202  ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต  3 (2-2-5) 
  GE 0202  Arts and Skills for Self Development 
  การวางจุดมุ่งหมายและการจัดการชีวิตปัญญาทางอารมณ์ หลักธรรมท่ีใช้ในการด าเนินชีวิต 
ภาวะผู้น า การรู้จักใช้เงินการพัฒนาตนและการเห็นคุณค่าแห่งตน สุนทรียภาพของชีวิต การเรียนรู้บุคคลใน
ชุมชนท่ีเป็นแบบอย่างการด าเนินชีวิต และด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

 
 ศท0203  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3 (2-2-5) 

  GE 0203  Civic Education 
  ความเป็นพลเมือง สิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม หน้าท่ีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
คุณค่าและเอกลักษณ์ท่ีดีงามอย่างไทย การมีจิตอาสา และส านึกสาธารณะ การมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย 
วิเคราะห์ปัญหา ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับสังคม และเสนอแนวทางแก้ปัญหาในสังคมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
การจัดท าโครงการในบทบาทหน้าท่ีของพลเมือง 
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 ศท0204  พลังของแผ่นดิน   3 (2-2-5) 
 GE 0204  Vitality of the Land 

 ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
(ร.9) หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหรือการจัดท าโครงงาน 
 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี บังคับ  ๖ หน่วยกิต 

 ศท0301  การเข้าใจดิจิทัล     3  ( 2 - 2 - 5 )
  GE 0301  Digital Literacy 
  ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การส่ือสารในยุคดิจิทัล การท าธุรกรรมออนไลน์               
สังคมออนไลน์ การเรียนรู้และการสืบค้นจากส่ือดิจิทัล การวิเคราะห์และรู้ เท่าทันส่ือ น าเสนอในรูปแบบดิจิทัล 
ผลกระทบ ความปลอดภัย คุณธรรมจริยธรรม และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ส่ือและเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
 ศท0302  การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา  3 (2-2-5) 
 GE 0302  Creative Thinking and Problem Solving 

 การคิดสร้างสรรค์ เทคนิค เครื่องมือ และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ การฝึกคิดสร้างสรรค์ 
วิธีการแก้ปัญหา กระบวนการฝึกการคิดแก้ปัญหา  

 
  ศท0303  วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  3 (2-2-5) 
  GE 0303  Science and Environment for Life 
  กระบวนการคิดและการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์มนุษย์และส่ิงแวดล้อม ผลกระทบจาก
ปัญหาส่ิงแวดล้อม วิกฤตพลังงาน ภาวะโลกร้อน และสารมลพิษในส่ิงแวดล้อม การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม                
อย่างยั่งยืน 
 
  ศท0304  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป   3 (2-2-5)
  GE 0304  Computer Program 

 โปรแกรมส าเร็จรูปในการท างาน การใช้งานและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ ฝึกโปรแกรมประมวล 

ผลค า ตารางค านวณ และการน าเสนองาน ในการพิมพ์และจัดท ารูปแบบเอกสาร การแสดงผลด้วยกราฟ               
การจัดการฐานข้อมูลเบ้ืองต้น การสร้างการน าเสนองาน การท ามัลติมีเดีย 
 

ศท0305   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   3 (2-2-5) 
GE 0305   Mathematics in Daily Life 
วิธีคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย การวัดในมาตราวัด

ต่างๆ การหาพื้นท่ีผิวและปริมาตร อัตราส่วนและร้อยละ การค านวณภาษี ก าไร ค่าเส่ือมราคา ดอกเบี้ย             
และส่วนลด ขั้นตอนในการส ารวจข้อมูล  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล
เบ้ืองต้น ความน่าจะเป็น และการตัดสินใจเชิงสถิติเบ้ืองต้น 
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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 การเช่ือมต่อทางการศึกษาระหว่างระดับ
อนุบาลกับระดับประถมศึกษา  

 
ปว 0102 สมองกับการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย    3(3-0-6) 
EC 0102 Brain and Early Childhood Learning 
โครงสร้างและการท างานของสมอง  ทักษะสมองส่วนหน้า สมองกับการคิด  การจัดประสบการณ์

ส่งเสริมทักษะการท างานของสมองส่วนหน้า  
 
ปว 0103 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย       3(2-2-5) 
EC 0103 Early Childhood Parenting 

หลักการ วิธีการ รูปแบบการอบรมเล้ียงดูแต่ละช่วงวัย การสร้างวินัยเชิงบวก การให้ความรู้             
กับผู้ปกครอง  บทบาทและการท างานร่วมกันของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และชุมชน   

 
ปว 0104  การจัดการศึกษาปฐมวัย      3(3-0-6) 
EC 0104 Early Childhood Education 
แนวคิด ทฤษฎี หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย องค์ประกอบและรูปแบบของการศึกษาปฐมวัย 

วิวัฒนาการของการศึกษาปฐมวัย สิทธิเด็ก สถานการณ์และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น แนวทางการแก้ปัญหา                 
นโยบายและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ปว 0105 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย     3(3-0-6) 
EC 0105 Early Childhood Education Curriculum 
องค์ประกอบของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  หลักการพัฒนาหลักสูตร  การจัดท าหลักสูตร

สถานศึกษา การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ปว 0106 ทักษะทางภาษาส าหรับเด็กปฐมวัย    3(2-2-5) 
EC 0106 Language skill for Early Childhood 
ขอบข่ายและมาตรฐานการเรียนรู้ทางภาษา  การจัดประสบการณ์ส่ง เสริมพัฒนาการด้านภาษา   

การวัดและประเมิน 
 
ปว 0107 ทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 
EC 0107 Science and Mathematics Skills for Early Childhood 
ขอบข่ายและมาตรฐานการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  การจัดประสบการณ์ส่งเสริม

พัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การวัดและประเมิน 
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ปว 0108 ดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย   3(1-4-4) 
EC 0108 Music and Creative Arts for Early Childhood 
ขอบข่ายและมาตรฐานการเรียนรู้ทางดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์ การจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริม

พัฒนาการดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์ การวัดและการประเมิน 
 
ปว 0109 สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย     3(1-4-4) 
EC 0109 Innovations in Early Childhood Education 
ส่ือท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กแต่ละช่วงวัย ประเภทของส่ือ  การเลือกใช้ส่ือ ปฏิบัติการผลิตส่ือ           

และของเล่น  ทดลอง และประเมินส่ือ การเล่นและเกมทางการศึกษา ห้องสมุดมีชีวิตส าหรับเด็กปฐมวัย 
  
ปว 0110 การจัดการเรียนรู้      3(2-2-5) 
EC 0110 Learning Management 
แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้   การออกแบบและการเขียนแผนการจัด

ประสบการณ์ การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยภายใต้บริบทของพหุวัฒนธรรม  ฝึกปฏิบัติการจัด
ประสบการณ์ การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 

 
ปว 0111 การจัดการชั้นเรียน      3(3-0-6) 
EC 0111 Classroom Management 
แนวคิด หลักการ และแนวทางจัดการช้ันเรียนการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การออกแบบช้ัน

เรียน การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและจิตวิทยา 
 
ปว 0112 นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย     3(2-2-5) 
EC 0112 Innovations in Early Childhood Education 
ความหมาย แนว คิด  รู ปแบบนวั ตกรรมการศึกษาปฐมวัยของไทยและต่างประเทศ                         

การน านวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยมาออกแบบการจัดประสบการณ์ การพัฒนานวัตกรรมจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

 

ปว 0113 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย   3(2-2-5) 
EC 0113 Assessing and Enhancing Early Childhood Behavior 
หลักการ รูปแบบ และวิธีการประเมินพัฒนาการแต่ละช่วงวัย การใช้และพัฒนาเครื่องมือ                 

การประเมินพัฒนาการเด็ก  การสร้างเสริมพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์  การรายงานผลการประเมิน 
 

ปว 0114 การศึกษาพิเศษ        3(3-0-6) 
EC 0114 Special Education 
ปรัชญา แนวคิด หลักการ การจัดการศึกษาพิเศษ  จิตวิทยาเด็กพิเศษ  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง               

กับคนพิการ การบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
การออกแบบการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล การจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล บทบาทครูและความร่วมมือระหว่าง
ครูและผู้ปกครอง  
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ปว 0115 ความเป็นครู        3(3-0-6) 
EC 0115 Professional Teacher 
หลักการ แนวคิดของความเป็นครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู  มาตรฐานวิชาชีพครู บุคลิกภาพและจิต

วิญญาณความเป็นครูปฐมวัย  ความเป็นครูเพื่อศิษย์ภาวะผู้น าของครู 
 
ปว 0116 การบริหารจัดการองค์การการศึกษาปฐมวัย   3(3-0-6) 
EC 0116 Organizational Management in Early Childhood Education 
มาตรฐานสถานศึกษาปฐมวัย หน่วยงานพัฒนาเด็กปฐมวัย รูปแบบการบริหารงานขององค์การทาง

การศึกษาปฐมวัย  การบริหารธุรกิจทางด้านการศึกษา  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์การทางการ
ศึกษาปฐมวัย 

 
ปว 0117 นิทานและวรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย    3(1-4-4) 
EC 0117 Folk-Tales and Literatures for Early Childhood  
ความหมาย ความส าคัญของนิทานและวรรณกรรม คุณค่า ประเภทของนิทานและวรรณกรรม                

การแต่งเพลง นิทาน ค าคล้องจอง และการผลิตวรรณกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กแต่ละช่วงวัย 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 ช้ั น เ รี ย น                                     

การน าเสนอผลงานวิจัย การน าผลการวิจัยมาพัฒนาเด็กปฐมวัย  จรรยาบรรณนักวิจัย 
 
ปว 0119 สุขอนามัยเด็กปฐมวัย       3(1-4-4) 
EC 0119 Health for Early Childhood  
หลักการดูแลสุขภาพอนามัย โภชนาการ ทันตกรรมการสร้างสุขนิสัยท่ีดี การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 

การป้องกันโรค อุบัติเหตุ และอุบัติภัย 
 
ปว 0120 การฝึกประสบการณ์     4 (300 ช่ัวโมง) 
EC 0120 Field Experience in Early Childhood Education   

 ฝึกปฏิบั ติงานในสถานประกอบการหรือศูนย์พัฒนาเด็ก  เริ่มจากการเตรียมการเพื่อการฝึก                             

การจัดท าแผนการฝึกท่ีมีรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์  กระบวนการ  การประเมินผล และการปรับปรุง
คุณภาพงาน  ภายใต้ค าแนะน าช่วยเหลือของอาจารย์นิเทศและพี่เล้ียง 
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3.2 ชื่อ–นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชนตำแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย 
 3.2.1อาจารยประจำหลักสูตร 
  

มคอ. 2 ปจจุบัน คุณวุฒิ หมายเหตุ 

1. นายนรินทร  รินพนัสสัก 1. นายนรินทร  รินพนัสสัก - กศ.ม. วิทยาการทางการศึกษา
แ ล ะ ก า ร จ ั ด ก า ร เ ร ี ย น รู                  
(การศึกษาปฐมวัย) 
- ค.บ. การศกึษาพิเศษ 
- ศศ.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

คงเดิม 

2. นางกอบกมล  ทบบัณฑิต 2. นางสาวน ัสวรรณ ใจมั่น
  
 

- กศ.ม. วิทยาการทางการศึกษา
แ ล ะ ก า ร จ ั ด ก า ร เ ร ี ย น รู        
(การศึกษาปฐมวัย) 
- ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส 

เปลี่ยน 

3. นางเบญจพร นอยจีน 3. นางสาวนพรัตน พิมพสุข - กศ.ม (ว ิจ ัยและประเม ินผล
ก า ร ศ ึ ก ษ า ) แ ข น ง ว ิ ช า วั ด            
และประเมินผลการศกึษา 
- ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)  
- วท.บ (สถิต)ิ 
- ศศ.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย  
- ป.นว ัตกรรมการพ ัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

เปลี่ยน 
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 3.2.1 อาจารย์ประจ า 

ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา รายวิชา/สาขาวิชาที่สอน ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

นายปิยะพล  ทวีวรรณ วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์ 
ศษ.บ เทคโนโลยีและสื่อการศึกษา 

การเข้าใจดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนาน่าน 
 

2555 
2555 

นายวัชชิระ  หว่ันท๊อก วท.ม.เทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดล้อม 
พธ.บ.การสอนภาษาไทย 

-วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
เพ่ือชีวิต  
-ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนา
ปัญญา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยจฬุาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย 

2553 
2549 

นายกิตติกรณ์ สมยศ วท.ม.การจัดการนันทนาการ
ท่องเท่ียว 
ค.บ.ธุรกิจศึกษา 

จังหวัดศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

2551 
2549 

นางราชาวดี  สุขภิรมย์ กศ.ม.การประกันคุณภาพการศึกษา 
ศศ.บ.บริหารธุรกจิ 

ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ 

2549 
2545 

นางสาวพรศิริ กล่ าป่วน บธ.ม.การบัญชี 
บธ.บ.การบัญชี 

การคิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา มหาวิทยาลัยภาคกลาง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา 

2554 
2551 

นางสาวชรัสนันท์ ตาชม วท.ม.เกษตรศาสตร์ 
วท.บ.เกษตรศาสตร์ 

จังหวัดศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2547 
2544 

นายฌัชชภัทร  พานิช ปร.ด.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ศศ.ม. การจัดการมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม 
ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร ์
ส.บ. การบริหารงานสาธารณสุข 
ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

มหาวิทยาลัยราชภฎัเชียงราย 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 

2558 
 
2545 
2550 
2553 
2536 

 

3.2.3  อาจารยพ์ิเศษ 

ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา รายวิชา/สาขาวิชาที่สอน 
ต าแหน่ง/ประสบการณ์/

ความเชี่ยวชาญ 
นางรุ่งนภา  ภู่เจริญ กศ.ม.การศึกษาปฐมวัย 

คบ.การศึกษาปฐมวัย 
-ดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
-สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
-นิทานและวรรณกรรมส าหรับ เ ด็ก
ปฐมวัย  

ข้าราชการครู                          
(ครูช านาญการ) 

โรงเรียนราชานุบาล 
-ครูปฐมวัย 20 ปี 

นายประมวล ทบบัณฑิต ค.ม.นิเทศการศึกษาและพัฒนา
หลักสูตร 
กศ.บ.ภาษาอังกฤษ 

- ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 
- ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 
 

ข้าราชการบ านาญ 
(ครูช านาญการพิเศษ) 

-ครภูาษาองักฤษ 32 ปี 
นางมยุรี พ่ึงทอง กศ.ม การศึกษาปฐมวัย 

ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 
-ทักษะทางภาษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
-ทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
-สุขอนามัยเด็กปฐมวัย 

ข้าราชการคร ู
(ครูช านาญการพิเศษ) 

โรงเรียนบ้านดอน 
-ครูปฐมวัย 20 ปี 
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ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา รายวิชา/สาขาวิชาที่สอน 
ต าแหน่ง/ประสบการณ์/

ความเชี่ยวชาญ 
นางประภัสสร ณ น่าน ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 
-พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
-นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย 

ข้าราชการคร ู
(ครู คศ.1) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล               
ไชยวัฒนา 

-ครูปฐมวัย 14 ปี 
นางกินนารี จิตอารี ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 
ค.บ.การประถมศึกษา 

-การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 
-การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรม
เด็กปฐมวัย 

ข้าราชการคร ู
(ครู คศ.1) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล               
สถาน 

-ครูปฐมวัย 14 ปี 
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4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์หรือสหกิจศึกษา)  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีความต้องการให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การ

ท างานจริง ดังนั้น ในหลักสูตรนี้จึงมีรายวิชาการฝึกประสบการณ์ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มวิชาชีพ                                   ท่ี
นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนก่อนจบการศึกษาดังนี้ 

 (1) การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณ์  
 (2) การฝึกประสบการณ์ ในสถานศึกษาโดยอาศัยพื้นฐานจากการบูรณาการชุดวิชาในระหว่างเรียน

ในช้ันปท่ีี 1-3 
 (3) การฝึกประสบการณ์ และงานการวิจัยในช้ันเรียนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษางานกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนงานบริหารของโรงเรียนและงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 (4) การนิเทศการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาโดยอาจารย์นิเทศจากวิทยาลัยและครูพี่เล้ียงใน

โรงเรียน 
 (5) การสัมมนาย่อยระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ 
 (6) การให้ค าปรึกษาเป็นรายบคุคลแก่นักศึกษาโดยอาจารย์นิเทศของวิทยาลัย 
 (7) การฝึกประสบการณ์ ในสถานศึกษาของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยโดยใช้โรงเรียนสาธิตใน

ชุมชนท่ีนักศึกษาอาศัยอยู่เป็นโรงเรียนหลักในการฝึกประสบการณ์ 
 

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 ผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยครอบคลุม 6 ด้านได้แก่ 

1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะการจัดการ
เรียนรู้ โดยมีคุณลักษณะท่ีดีของประสบการณ์ภาคสนามดังนี้ 

 1. มีทักษะในการปฏิบัติงาน และมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพท่ีเกี่ยวกับการอบรมเล้ียงดู
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

  2. สามารถบูรณาการความรู้ท่ีเรียนมาใช้ปฏิบัติจริงและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
   3. มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี  
   4. มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้ 
 5. มีความมั่นใจในตนเอง และมีความคิดสร้างสรรค์ในการอบรมเล้ียงดูและส่งเสริมพัฒนาการ

เด็กปฐมวัย 
 

4.2 ช่วงเวลา  
  ช้ันปีท่ี 3 ก่อนส าเร็จการศึกษา 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
  จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 

5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
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หมวดที ่4  
ผลการเรยีนรูก้ลยทุธ์การสอนและการประเมนิผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีทักษะในการปฏิบัติงานจริง -จัดการเรียนการสอนในรายวิชาให้นักศึกษาประยุกต์
ความรู้ทางทฤษฎีลงสู่การปฏิบัติในโรงเรียนหรือสถาน
ประกอบการด้านการศึกษาปฐมวัยในลักษณะของการ
เรียนรู้จากการท า งานโดยจัดให้นัก ศึกษาลง ฝึก
ภาคปฏิบัติในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคการศึกษา 

2. ด้านการเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม -การท างานเป็นทีมในช้ันเรียน โดยมีกิจกรรม
มอบหมายงานให้นักศึกษาหมุนเวียนการเป็นหัวหน้า
ในการด าเนินกิจกรรม เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบและมีภาวะผู้น า 

3. มีจิตสาธารณะ - การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อท าประโยชน์ต่อสาธารณะ 
- การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชน 
- การปฏิบัติตนในฐานะเป็นพลเมืองท่ีดี 

 

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) จัดท าโครงงานท่ีสะท้อนถึงคุณธรรมและจริยธรรม 
  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 และธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 
   (3) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผล
กระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
   (4) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 
 กลยุทธ์การสอน 
  (1) กิจกรรมเน้นผู้เรียนมีบทบาทในการคิดและการกระท าด้วยตนเอง หรือการกระท าเป็นกลุ่ม 
  (2) กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง และ
น าเสนอความรู้ได้ 
  (3) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง การท ากิจกรรมโครงการ รวมท้ังแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
  (4) ฝึกทักษะต่าง ๆ ท่ีเป็นจุดเน้นของแต่ละรายวิชา 
 กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
  (1) การก าหนดสัดส่วนน้ าหนักการประเมิน ของแต่ละผลลัพธ์การเรียนรู้ 
  (๒) การประเมินย่อยเพื่อปรับปรุง พัฒนา และการประเมินผลรวม 
  (3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
  (๔) การประเมินผลงานท่ีมอบหมาย   
2.1.3 ทักษะทางปัญญา 
 ผลการเรียนรู้ 
  (1) รู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า เช่ือมโยงความคิดอย่างองค์รวม  
  (2) สามารถระบุประเด็นปัญหา วางแผน เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาอย่างมีคุณค่าและสร้างสรรค์ 
 กลยุทธ์การสอน 
  (1) การฝึกทักษะย่อย 
  (2) การจัดท าโครงการ หรือโครงงาน โดยการมอบหมายท างานเป็นกลุ่ม 
  (3) การอภิปรายกลุ่ม การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
  (4) ฝึกคิดด้วยวิธีการต่าง ๆ 
 กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
  (1) การประเมินผลงานท่ีมอบหมาย 
   (2) ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ 
   (3) ประเมินการท างานร่วมกัน 
2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ผลการเรียนรู้ 
  (1) มีความสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ท างานอย่างมีส่วนร่วม มีภาวะผู้น าและผู้ตาม 
   (2) มีจิตสาธารณะ เสียสละ เห็นคุณค่าแห่งการแบ่งปัน 
   (3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม และส่วนรวม สามารถพึ่งตนเองได้ 
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 กลยุทธ์การสอน 
  (1) การมอบหมายงาน หรือโครงการ 
  (2) การฝึกการท างานเป็นทีม 
  (3) ฝึกบทบาทภาวะผู้น า และผู้ตาม 
 กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
  (1) ประเมินกระบวนการการท างานเป็นกลุ่ม 
  (2) ประเมินผลงานของกลุ่ม 
  (3) ประเมินภาวะผู้น า และผู้ตาม 
 

2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ 

  (1) ใช้วิธีทางคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน ในการศึกษาค้นคว้าและน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 (2) มีทักษะในการส่ือสารและใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  กลยุทธ์การสอน 
   (1) ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
   (2) ฝึกการน าเสนอและการประเมินผลงานต่าง ๆ 
   (3) ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน 
  กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
  (1) ประเมินกระบวนการปฏิบัติ 
  (2) ประเมินจากผลงานท่ีปฏิบัติ 
  (3) ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ 

 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

    ผลการเรียนรู้ 
   (1) มีวินัย ซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   (2) รักและศรัทธาความเป็นครูปฐมวัย  
   (3) มีจิตสาธารณะ 

    กลยุทธ์การสอน 
      (1) ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
      (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 และการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 (3) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร พัฒนาส่ือ นวัตกรรม ห้องสมุดมีชีวิต และการจัด

ประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
   กลยุทธ์การสอน 
 (1) การบรรยาย และอภิปราย โดยผู้สอน วิทยากร หรือผู้ทรงภูมิปัญญา 
 (2) กระบวนการสืบค้นด้วยตนเอง  
 (3) การมอบหมายงาน เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 
 (4) การศึกษาดูงาน และท ารายงานพร้อมน าเสนอ 
 (5) จัดสถานการณ์จ าลอง 
 (6) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 (7) การฝึกปฏิบัติการ  
 (8) การเรียนแบบแก้ปัญหา 
 (9) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี 
   วิธีการวัดและประเมินผล 
 (1) การใช้แบบทดสอบ 
 (2) การท าแบบฝึกหัด 
 (3) การประเมินจากสภาพจริง 
 (4) ประเมินผลจากการท างานหรือโครงงานท่ีได้รับมอบหมาย 
 (5) การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน 
  2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  ผลการเรียนรู้ 

 (1) แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

 (2) มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และริเริ่มในการปฏิบัติงานด้านการศึกษาปฐมวัย 
 (3) สามารถประยุกต์ใช้ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการท่ีเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยในการดูแล 

พัฒนา และจัดการเรียนรู้ 
   กลยุทธ์การสอน 
  (1) กระบวนการสืบค้นด้วยตนเอง 
  (2) การจัดสถานการณ์จ าลอง 
  (3) การมอบหมายงาน 
  (4) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
  (5) การฝึกปฏิบัติการ 
  (6) การเรียนแบบแก้ปัญหา 
  (7) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี 
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   วิธีการวัดและประเมินผล 
  (1) การน าเสนอผลงาน 
  (2) ผลงานท่ีได้รับมอบหมาย/รายงาน 
  (3) แฟ้มสะสมงานความก้าวหน้าการเรียนรู้รายบุคคล 
 
  2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   ผลการเรียนรู้ 

     (1) ท างานและมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับครู ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่าง
สร้างสรรค์ตามวิถีประชาธิปไตย 

  (2) มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี การพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน  
  (3) เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 

   กลยุทธ์การสอน 
  (1) การฝึกปฏิบัติการ 
  (2) การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
  (3) การเรียนแบบร่วมมือ 
  (4) การท างานร่วมเป็นกลุ่ม 
   วิธีการวัดและประเมินผล 
  (1) การสังเกตพฤติกรรมการท างานร่วมกับผู้อื่น 
  (2) การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
  (3) การสังเกตพฤติกรรมการเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดี 
 
 2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ผลการเรียนรู้ 

  (1) สามารถวิเคราะห์ เลือกใช้ และตัดสินใจ ข้อมูลสารสนเทศของเด็กปฐมวัย 
  (2) สามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   (3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูแ้ละพัฒนา 
   กลยุทธ์การสอน 
  (1) มอบหมายงานโดยอาศัยกระบวนการสืบค้น 
  (2) การฝึกปฏิบัติการ 
  (3) มอบหมายงาน น าเสนอผลงานใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (4) การท ารายงานและน าเสนอผลงาน 
   วิธีการวัดและประเมินผล 
  (1) ประเมินความก้าวหน้า ทักษะการใช้ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (2) ประเมินจากการน าเสนอผลงาน และการแลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์ 
  (3) แบบทดสอบ 
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  2.2.6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
   ผลการเรียนรู้ 

 (1) สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลายอย่างสร้างสรรค์  
 (2) สามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 (3) สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการออกแบบการจัดประสบการณ์ 

   กลยุทธ์การสอน 
  (1) จัดกิจกรรมการเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด 
  (2) การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
  (3) การจัดการเรียนรู้แบบระดมสมอง 
  (4) ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง 
  (5) การศึกษาดูงานและท ารายงาน 
  (6) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ค าถามเป็นหลัก 
  (7) นิเทศการสอน 
  (8) การจัดเรียนการสอนแบบแก้ปัญหา 
  (9) การสอนแบบ Game Learning และ Role Play 
   วิธีการวัดและประเมินผล 
  (1) ประเมินด้วยแบบทดสอบ 
  (2) ประเมินจากการตรวจผลงาน 
  (3) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
  (4) สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมการเรียนการสอน 
  (5) ประเมินผลการฝึกงาน 
 
3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
 แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ใดบ้างโดยระบุว่าเป็น
ความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรองซึ่งบางรายวิชาอาจไม่น าสู่มาตรฐานผลการเรียนรู้บางเรื่องก็ได้โดยผล
การเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
   (1) มีวินัย ซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   (2) รักและศรัทธาความเป็นครูปฐมวัย  
   (3) มีจิตสาธารณะ 
2. ด้านความรู้ 

  (1) มีความรู้หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย 
 (2) มีความรู้ความเข้าใจการดูแล พัฒนา และการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 (3) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร พัฒนาส่ือ นวัตกรรม ห้องสมุดมีชีวิต และการจัด

ประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
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 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 (1) แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 
 (2) มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และริเริ่มในการปฏิบัติงานด้านการศึกษาปฐมวัย 
 (3) สามารถประยุกต์ใช้ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการท่ีเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยในการดูแล 

พัฒนา และจัดการเรียนรู้ 
  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1) ท างานและมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับครูผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์
ตามวิถีประชาธิปไตย 

  (2) มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี การพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน  
  (3) เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 

 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (1) สามารถวิเคราะห์ เลือกใช้ และตัดสินใจ ข้อมูลสารสนเทศของเด็กปฐมวัย 
  (2) สามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   (3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูแ้ละพัฒนา 
   6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
    (1) สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลายอย่างสร้างสรรค์  

 (2) สามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 (3) สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการออกแบบการจัดประสบการณ์ 
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1. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 
กลุ่มวิชาภาษา                  
ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปัญญา                 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1                 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2                 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                 
การพัฒนาทักษะการพูดและการ
เขียน 

                

ปัญญาจากวรรณกรรม                 
ภาษาอังกฤษเพ่ือนันทนาการ                 
ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน                 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

                

จังหวัดศึกษา                 
ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต                 
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม                 
พลังของแผ่นดิน                 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี

                

การเข้าใจดิจิทัล                 
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รายวิชา 
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 
การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญญา                 
วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต                 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป                 
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                 
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2. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 
 

รายวิชา 
1.ด้าน

คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้าน
ความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้าน
ทักษะความ 

สัมพันธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

5. ด้าน
ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

6.ด้านการ
จัดการ
เรียนรู้ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3  1 2 3 1 2 3 1 2 3 
พัฒนาการเด็กปฐมวัย                    

สมองกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย                    

การอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัย                    

การจัดการศึกษาปฐมวัย                    

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย                    

ทักษะทางภาษาส าหรับเด็กปฐมวัย                    

ทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย                    

ดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย                    

ส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย                    

การจัดการเรียนรู้                 
   

การจัดการช้ันเรียน                    
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รายวิชา 
1.ด้าน

คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้าน
ความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้าน
ทักษะความ 

สัมพันธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

5. ด้าน
ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

6.ด้านการ
จัดการ
เรียนรู้ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3  1 2 3 1 2 3 1 2 3 
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย                    

การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย                    

การศึกษาพิเศษ                    

ความเป็นครู                    

การบริหารจัดการองค์ทางการศึกษาปฐมวัย                    

นิทานและวรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย                    

การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย                    

สุขอนามัยเด็กปฐมวัย                    

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ         
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หมวดที่  5 
หลักเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศกึษา 

 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

 การวัดและการประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยเรื่องการ
จัดการศึกษาต่่ากว่าปริญญา พ.ศ. 2560  
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 มีการก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการประกัน

คุณภาพการศึกษา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ดังนี้ 

 2.1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งอาจารย์ผู้สอนก าหนดให้ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน   
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

 2.1.2 อาจารย์ผู้สอนศึกษาเลือกเครื่องมือท่ีจะน ามาใช้ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ให้สัมพันธ์สอดคล้องกับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หรือรายละเอียดของประสบการณ์
วิชาชีพ (มคอ.4)  

 2.1.3อาจารย์ผู้สอนด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้โดยกระบวนการ
ต่างๆเช่นการสอบการสังเกตการตรวจสอบการประเมินผลในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนโดยใช้
เครื่องมือเช่นแบบสอบถามแบบสังเกตแบบส ารวจแบบประเมินและแบบสัมภาษณ์ 

 2.1.4อาจารย์ผู้สอนประมวลผลและรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
เพื่อใช้ประกอบการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)  

 2.1.5อาจารย์ผู้สอนน าเสนอรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพร้อมแนวทางปรับปรุงรายงานในรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หรือ
รายงานการด าเนินการของประสบการณ์วิชาชีพ (มคอ.6)  

 2.1.6อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของอาจารย์ผู้สอนโดยพิจารณา
จากเอกสารหลักฐานและสามารถเก็บข้อมูลเพิ่มเติมโดยใช้เครื่องมือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในแต่ละด้านและ
ภาพรวม 

 2.1.7อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าการประมวลผลข้อมูลและจัดท ารายงานพร้อมเสนอแนวทาง
ปรับปรุงเสนองานหลักสูตร 

 2.1.8อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งผลและแนวทางปรับปรุงต่ออาจารย์ผู้สอนและเขียน 
ในรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเน้นการท าวิจัยผลสัมฤทธิ์ของ

การประกอบอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและสถานศึกษาดังนี้ 
 2.2.1 การทวนสอบจากภาวการณ์ได้งานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาโดยประเมินจากผู้ส าเร็จ

การศึกษาท่ีได้งานท าหลังจากส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการ
เรียนรู้ 
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 2.2.2 การทวนสอบจากสถานประกอบการร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้มีการประเมินนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้โดยการสัมภาษณ์หรือการใช้แบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความรู้ความสามารถโดยใช้มาตรฐานการเรียนรู้ ท้ัง6ด้านคือ1 ) คุณธรรมจริยธรรม2) ความรู้ 
3) ทักษะทางปัญญา4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ5 ) ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศและ6) ทักษะการจัดการเรียนรู้ 

 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

- เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีต่ ากว่าปริญญา
ของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

1. ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามจ านวนกิตท่ีก าหนดไว้ในโครงสร้างของหลักสูตร และเกณฑ์ขั้น
ต่ าของแต่ละรายวิชา และต้องได้รับคะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 

2. ไม่มีพันธะทางการเงินหรือมีพันธะอื่น ๆ ต่อวิทยาลัย 
3. ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีวิทยาลัยก าหนด 
4. สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามท่ีวิทยาลัยก าหนด 
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หมวดที่  6   
การพัฒนาอาจารย์ 

 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพื่อช้ีแจงรายละเอียดของหลักสูตรและแนะน าอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและมอบเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนได้แก่คู่มือหลักสูตรคู่มือนักศึกษากฎระเบียบ
ข้อบังคับและคู่มือปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 

1.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมประชุมของทางวิทยาลัยชุมชนเพื่อทราบถึงปรัชญาพันธกิจและ
วิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา 

1.3 ช้ีแจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแนวทางในการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน    
การจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผล      
การด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)  

1 .4 จัดการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลรวมถึง 
การบูรณาการ เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
  2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 2.1.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลจากหน่วยงานท้ังภายในและหน่วยงานภายนอก 

  2.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีได้ 
ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน 

 2 .1 .3 จัดให้มี การแลก เป ล่ียน เรี ยนรู้ โ ดยใ ช้วิ ธี ก าร จัดการความรู้  (Knowledge 
Management) เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการบริหารหลักสูตร 

2.2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน และการให้บริการทางวิชาการ 
  2.2.1 พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวิจัย  

2.2.2 การศึกษาดูงาน  
2.2.3 การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู 

 2.3 พัฒนาสถานที่และสื่ออุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน 
  2.3.1 พัฒนาครูให้สามารถผลิตส่ือ เอกสารประกอบการสอน ชุดการสอนในรายวิชาท่ี
รับผิดชอบ 

2.3.2 จัดหาส่ือ อุปกรณ์และต าราท่ีทันสมัย ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
2.3.3 จัดส่ิงแวดล้อมและห้องเรียนเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ 

  2.4 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
  2.4.1 ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาการเรียนการสอนและท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
  2.4.2 ศึกษาดูงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือนาความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหลักสูตร 
 2.4.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนและบริการสังคม 

  2.2.4 ส่งเสริมให้อาจารย์มีโอกาสไปศึกษาหรือเข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพัฒนาตนเองและเพิ่ม
คุณวุฒ ิ
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หมวดที่  7 
การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 

 
1.  การก ากับมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรดังนี้ 
 1.1แต่งต้ังคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อวางแผนก ากับและติดตามการด าเนินงานต่างๆ
ของหลักสูตร 
  1.2สร้างความตระหนักและความเข้าใจให้แก่บุคลากรโดยการจัดประชุมช้ีแจงในประเด็นส าคัญ  
ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตลอดจนการประกันคุณภาพ 
  1.3มีกระบวนการจัดท าหลักสูตรโดยด าเนินการจัดท าแผนการสอนและเกณฑ์การวัดและการประเมินผล 
  1.3.1 มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุก
รายวิชา 
  1.3.2 ประชุมวางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตรโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีส่วนร่วมอย่างน้อยร้อยละ80 
  1.3.3 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5ภายใน30วันหลังส้ินสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
  1.3.4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7ภายใน60วันหลังส้ินสุดปี
การศึกษา 
 1.4 มีการวางแผนการรับนักศึกษาแผนการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอน 
 1.5 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 1.6 มีการก ากับติดตามประเมินการจัดการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
 1.7 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชน และน าเอาข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
 

2.  บัณฑิต 
คุณภาพบัณฑิต 

  หลักสูตรมุ่งพัฒนาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานโดยการประเมินและ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในขณะท่ีนักศึกษาก าลังศึกษาและประเมินผลการมีงานท า
ตลอดจนความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมีการจัดการเพื่อติดตามการประเมินผลและการทวน
สอบเพื่อการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ได้บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์เป็นไป
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอนุปริญญา และมาตรฐานผลการเรียนรู้ อย่างน้อย6ด้านคือ1) คุณธรรมจริยธรรม      
2) ความรู้3) ทักษะทางปัญญา4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ5 ) ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ทักษะด้านวิชาชีพ 

หลักสูตรพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานสังคมและหรือ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยมีกลไกขับเคล่ือนการด าเนินงานดังนี้ 

1. ติดตามส ารวจความต้องการจ าเป็นของผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 
2. ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในหลักสูตร 
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3. จัดการประชุมโดยเชิญผู้ใช้บัณฑิตเข้ามามีส่วนร่วมในการวิพากษ์หลักสูตร 
4. สร้างความเชี่ยวชาญให้กับนักศึกษาด้วยการลงมือท าด้วยการเรียนรู้จากการท างาน  (Work-based 

Learning)  
5. จัดกิจกรรมเสริมให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนสังคมไทยและสังคมโลกติดตามสถานการณ์             

และวิกฤติทางการศึกษาปฐมวัย 
6. จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีจิตสาธารณะโดยการบริการชุมชนด้วยองค์ความรู้ทางด้านการศึกษา

ปฐมวัยให้กับชุมชน 
7. เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิดการท างานแบบมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้

ทางวิชาชีพ 
 

3. นักศึกษา 
จัดการประชุมวางแผนการรับนักศึกษาใหม่ การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่โดยการใช้รถแห่ การ

แจกใบปลิว การติดป้ายประชาสัมพันธ์ การส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ตามหน่วยงานต่างๆ และการแนะแนว
การศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยม และศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย การเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาโดยการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ การควบคุมการดูแล การให้
ค่าปรึกษาวิชาการ ตลอดจนถึงส่าเร็จการศึกษา โดยการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละสาขาวิชาให้ค่าปรึกษากับ
นักศึกษา 

 

๔. อาจารย์ 
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่

ต่่ากว่าระดับปริญญาโทสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ก่อนจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา                      
มีการจัดปฐมนิเทศอาจารย์ผู้สอน ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการผลิตสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมใหม่ๆ                         
การจัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษา 

 

๕. หลักสูตร 
 ๕.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ดูแลและก่ากับการจัดท่า โครงสร้างหลักสูตร             
แผนการเรียน การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การพิจารณาภาระงาน การพิจารณาครูผู้สอน งบประมาณ 
 ๕.๒ ก่ากับ ติดตาม การจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรโดยหัวหน้าสาขาวิชา               
ได้แก่ การจัดท่ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน 
   ๕.๓ แต่งต้ังอาจารย์พิเศษอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีคุณสมบัติตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน                 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่่ากว่าปริญญาของ  จัดการประเมินและวิเคราะห์ข้อสอบในสาขาวิชา
ให้ได้มาตรฐาน 
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

สาขาวิชาจัดสรรงบประมาณประจ่าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อต่ารา สื่อการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณ์อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อม                 
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ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา ปัจจุบันวิทยาลัยชุมชน มีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการศึกษาที่สัมพันธ์
กับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอน ดังนี้  

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์  
๒. เครื่องฉาย  LCD Projector 
3. มีเอกสารส่ิงพิมพ์ และหนังสือในห้องสมุด ท่ีสัมพันธ์กับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 

7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ระบุตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีใช้ในการติดตามประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปี

ตามตัวบ่งช้ีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือตัวบ่ง ช้ีท่ีหลักสูตรพัฒนาขึ้นเอง 
โดยครอบคลุมหมวด1 – หมวด6 
 ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 

 เกณฑ์มาตรฐาน: ระดับ 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปี่ที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา (ถา้มี) 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 
และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และมคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

- x x x x 

8. อาจารย์ใหม่ (ถา้มี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ หรือ ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน x x x x x 
9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน ได้รับการพฒันาทางวชิาการ และ / หรือ วชิาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

x x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ / หรือ วิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดทา้ย / บัณฑิตใหม ่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยมากกวา่ 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - x x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิต ที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 - - - x x 
 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้   
         ตัวบ่งช้ีบังคับ (ตัวบ่งช้ีท่ี 1 - 5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งช้ี ท่ีมีผล
ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีรวมโดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งช้ีบังคับ และ
ตัวบ่งช้ีรวมในแต่ละปี  
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หมวดที่ 8  
การประเมนิและปรบัปรุงการด าเนนิการของหลักสตูร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 ประชุม สัมมนาร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอน เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและข้อแนะน า 
เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสอนแบบต่างๆ 

1.1.2 ใช้วิธีการสอบถามนักศึกษาถึงประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
1.1.3 ประเมินนักศึกษาจากพฤติกรรมการเรียน การท ากิจกรรม และผลการสอบ 

 1 2.  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 
1.2.2 การประเมินการสอนของครูอาจารย์จากการเข้าสังเกตในช้ันเรียน 
1.2.3 การนิ เทศและติดตามการจัดการศึกษา ของคณะกรรมการนิ เทศและติดตาม                       

การจัดการศึกษา 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 ประเมินจากนักศึกษาและศิษย์เก่า 

ด าเนินการประเมินจากนักศึกษาโดยติดตามจากการปฏิบัติงานในรายวิชาการฝึกงาน ซึ่งอาจารย์นิเทศ
สามารถประเมินโดยสัมภาษณ์จากนักศึกษาเป็นรายบุคคลได้ ส าหรับศิษย์เก่านั้นจะประเมินโดยใช้แบบสอบถามการ
ติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา หรืออาจสัมภาษณ์ตัวแทนศิษย์เก่าตามโอกาสท่ีเหมาะสม             
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

 2.2 ประเมินจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 
ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา เพื่อการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
 2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา 

ด าเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีคุณวุฒิสัมพันธ์กับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมาให้ความเห็น 
เชิงการพัฒนาคุณภาพจากข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรหรือจากรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน  
เพื่อการรับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพื่อการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนและเกณฑ์การประเมินประจ าปี โดยคณะกรรมการประเมิน ๓ คน 
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ๑ คน ท่ีเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการ
ประกันคุณภาพภายใน 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1 เมื่อ ส้ินสุดปีการศึกษา ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี                        
โดยรวบรวมข้อมูลรายงานผลการประเมินการสอน รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม เพื่อน าผลมาประชุมร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า 
และอาจารย์พิเศษ วางแผนปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป 
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 4.2 เมื่อครบรอบหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิ เคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผล                     
ของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมว่าผู้ส าเร็จการศึกษาบรรลุผลการเรียนรู้ตามท่ีคาดหวังไว้หรือไม่ 
และน าผลการวิเคราะห์มาวางแผนปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรต่อไป 
 4.3 ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับนั้นจะกระท าทุกๆ 5 ปี โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
ท้ังนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
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การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมและโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง 
 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา 
พ.ศ. ๒๕๔๘  

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลักสูตร 
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

จ านวนหน่วยกิต 
หลักสูตรเดิม 
พ.ศ. ๒๕๕5 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ 
นก. 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ นก. ไม่น้อยกว่า ๓๐ นก. ไม่น้อยกว่า ๓๐ นก. 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๔๕ นก. 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๕๘ นก. ไม่น้อยกว่า ๕๗ นก. ไม่น้อยกว่า ๕๘ นก. 

    2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  
    2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 
๑๒ นก. 

ไม่น้อยกว่า ๑๒ นก. ไม่น้อยกว่า ๑๒ นก. 

    2.2 กลุ่มวิชาชีพ      2.2 กลุ่มวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า ๔๕ นก.  ไม่น้อยกว่า ๔๖ นก.  
         2.2.1 วิชาบังคับ           2.2.1 วิชาบังคับ ๓๓ นก.         ๓๓ นก.         ๓๓ นก. 
         2.2.2 วิชาเลือก             2.2.2 วิชาเลือก   ๙ นก. ไม่น้อยกว่า ๙ นก. ไม่น้อยกว่า ๙ นก. 
         2.2.3 วิชาการฝึกงาน           2.2.3 วิชาการฝึกงาน ๔ นก. ไม่น้อยกว่า ๓ นก. ไม่น้อยกว่า ๔ นก. 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๓ นก. 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า ๓ นก. ไม่น้อยกว่า ๓ นก. ไม่น้อยกว่า ๓ นก. 

รวม ไม่น้อยกว่า ๙๐ หน่วยกิต รวม ไม่น้อยกว่า ๙๑ หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า ๙๐ นก. ไม่น้อยกว่า ๙๑ นก. 
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ตารางท่ี ๒ การเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕5 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมายเหตุ 
ชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา ศึกษาศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ภาษาอังกฤษ : Associate of Education Program in Early 
Childhood Education 

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 
ภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ภาษาอังกฤษ : Associate  Degree Program in Early 
Childhood Education 

ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาในคราว
ประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
การก าหนดช่ือปริญญาระดับอนุปริญญาว่า 
“อนุปริญญา” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาและก าหนดใช้
อักษรย่อว่า  
“อ.(สาขาวิชา.....)” เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

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

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

ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาในคราว
ประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
การก าหนดช่ือปริญญาระดับอนุปริญญาว่า 
“อนุปริญญา” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาและก าหนดใช้
อักษรย่อว่า  
“อ.(สาขาวิชา.....)” เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
 

ปรัชญาของหลักสูตร 
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรัก ความเข้าใจ และพัฒนาเด็กให้เป็น
เด็กดีมีปัญญา 

ปรัชญาของหลักสูตร 
พลังความรัก  การดูแล การพัฒนา และการสร้างสรรค์พลังการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย คือพลังอนาคตของชุมชนและสังคม 

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน 
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ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕5 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมายเหตุ 
ความส าคัญของหลักสูตร 
     ผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถอบรมเล้ียงดูและ
ให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน ลด
ปัญหาการขาดผู้ดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือ
โรงเรียนอนุบาล  
 

ความส าคัญของหลักสูตร 
เป็นหลักสูตรท่ีออกแบบตามทิศทางการพัฒนาประเทศ

และความรู้ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลท่ีปฏิบัติ
หน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชนให้มีสมรรถนะ
ในการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ ส าหรับเด็กปฐมวัยให้มี
พัฒนาการท่ีสมบูรณ์พร้อมท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และปัญญา ได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ 
 

 
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและ
ความรู้ใหม่ ทางด้านการศึกษาปฐมวัย 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มุ่งพัฒนาให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 
     ๑. เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม รัก ศรัทธาในวิชาชีพมี
จิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม มีบุคลิกภาพเหมาะสมใน
การเป็นครู/พี่เล้ียงเด็กปฐมวัย มีภาวะความเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดี 
     ๒. มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ  และ
ทฤษฎีการจัดการศึกษาปฐมวัย 
     ๓. มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการบูรณาการการจัด
การศึกษาปฐมวัยและการจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย 
     ๔.มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ และการคิดแก้ปัญหาในการอบรมเล้ียงดูและให้
การศึกษาเด็กปฐมวัย 
     ๕. สามารถส่ือสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณความเป็นครู   
2. มีความรู้ เข้าใจ การดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ 

ส าหรับเด็กปฐมวัย  
3. มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดริเริ่มและ

สร้างสรรค์  และทักษะการแก้ปัญหา 
4. มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5. สามารถออกแบบกิจกรรมและจัดประสบการณ์ การ

ดูแล พัฒนา และการเรียนรู้ส าหรับเด็กแบบองค์รวม  
 

 
ปรับปรุงเพื่อมุ่งเม้นการพฒันาผู้เรียน ตาม Learning 
outcome ของหลักสูตร 
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ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕5 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมายเหตุ 
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. 

โครงสร้างหลักสูตร 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 9๑หน่วยกิต 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. 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเพิ่มขึ้น จากไม่น้อย
กว่า ๙๐ หน่วยกิต เป็น จ านวนไม่น้อยกว่า ๙๑ หน่วย
กิต โดยเพิ่มจ านวนหน่วยกิตในวิชาการฝึกงาน จาก ๓ 
หน่วยกิต เป็น ๔ หน่วยกิต 

เปรียบเทียบรายวิชา 
1. หากมีการยกเลิกรายวิชา ให้ระบุข้อมูลในช่องหลักสูตรเดิมและเว้นว่างในช่องหลักสูตรใหม่ พร้อมระบุในช่องหมายเหตุว่า “ยกเลิกรายวิชา” 
2. หากเป็นรายวิชาใหม่ที่ไม่ได้มีการปรับปรุงจากรายวิชาเดิมที่มีอยู่ในหลักสูตรเดิม ให้ระบุข้อมูลในช่องหลักสูตรใหม่และเว้นว่างในช่องหลักสูตรเดิม พร้อมระบุในช่องหมายเหตุว่า “รายวิชาใหม่” 
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 12 หน่วยกิต 
ศษ0101  จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5)  
ศษ0102  จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเล้ียงดูเด็ก 
ปฐมวัย 3(2-2-5)  
ศษ0103  การศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 
ศษ0104 บุคลิกภาพครูปฐมวัย 3(2-2-5)  
 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 12 หน่วยกิต 
................................................................... 
...................................................................... 
 
รายวิชาการจัดการศึกษาปฐมวัย ๓ (๓-๐-๖)            . 
.................................................................. 
รายวิชาพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3(3-0-6) 
รายวิชาสมองกับการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย (3-0-6) 
รายวิชาการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 

 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
 
เปล่ียนช่ือรายวิชา เป็น “การจัดการศึกษาปฐมวัย” 
ยกเลิกรายวิชา 
รายวิชาใหม่ 
รายวิชาใหม่ 
รายวิชาใหม่ 
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วิชาบังคับ 33 หน่วยกิต 
ศษ0105 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  3(2-2-5) 
ศษ0106 การจัดการเรียนรู้   3(2-2-5) 
ศษ0107 การศึกษาพฤติกรรมเด็ก 3(2-2-5) 
ศษ0108 การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย3(1-4-4) 
ศษ0109 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 
ศษ0110 คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับเด็กปฐมวัย 
3(2-2-5) 
ศษ  0111 ส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 3(1-4-4) 
ศษ  0112 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
ศษ0113 โภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย 3(1-4-4) 
ศษ0114 การศึกษาส าหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 
3(2-2-5) 
ศษ0115 โครงการทางศึกษาปฐมวัย 3(1-4-4) 
 

วิชาบังคับ 33 หน่วยกิต 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6) 
การจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
 
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 
 
 
ส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย3(1-4-4)  
 
 
 
 
 
 
ทักษะทางภาษาส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
ทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
ดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 3(1-4-4) 
การจัดการช้ันเรียน 3(3-0-6)   
การศึกษาพิเศษ 3(3-0-6)   
ความเป็นครู 3(3-0-6) 
 

   

 
ปรับปรุงเนื้อหา/จ านวนช่ัวโมงทฤษฎีและปฏิบัติ 
ปรับปรุงเนื้อหา 
เปล่ียนช่ือรายวิชา/ปรับปรุงเนื้อหา 
ยกเลิกรายวิชา 
ปรับปรุงเนื้อหา 
ยกเลิกรายวิชา 
 
ปรับปรุงเนื้อหา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
 
ยกเลิกรายวิชา 
 
รายวิชาใหม่ 
รายวิชาใหม่ 
รายวิชาใหม่ 
รายวิชาใหม่ 
รายวิชาใหม่ 
รายวิชาใหม่ 
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วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    9  หน่วยกิต 
ศษ  0116  สุขภาพอนามัยส าหรับมารดาและเด็ก 
3(2-2-5) 
ศษ  0117  ศิลปะส าหรับครูปฐมวัย  3(1-4-4) 
ศษ  0118  กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะส าหรับเด็ก 
ปฐมวัย  3(1-4-4) 
ศษ  0119 นิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวัย3(2-2-5) 
ศษ  0120 ภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัย 3(2-2-5) 
ศษ  0121 หนังสือส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
ศษ  0122 คอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
ศษ  0123 ส่ืออิเลคทรอนิกส์ส าหรับครูปฐมวัย 3(2-2-5) 
ศษ  0124 การจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการ 
พิเศษ 3(2-2-5) 

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

 
ยกเลิกรายวิชา 
 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
 
รายวิชาใหม่ 
รายวิชาใหม่ 
รายวิชาใหม่ 
รายวิชาใหม่ 

 




































































