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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ฉบับปรับปรุง 2561
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
สาขาวิชา

วิทยาลัยชุมชนสงขลา
การศึกษาปฐมวัย
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1.

ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย:
ชื่อภาษาอังกฤษ:

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
Associate Program in Early Childhood Education

2.

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
ชื่อยอ (ไทย):
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
ชื่อยอ (อังกฤษ):

อนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
อ.(การศึกษาปฐมวัย)
Associate Degree in Early Childhood Education
A.(Early Childhood Education)

3.

จํานวนหนวยกิตที่เรียน
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 91 หนวยกิต

4.

รูปแบบของหลักสูตร
4.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ป ระดับที่ 1 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2552
4.2 ภาษาที่ใช
การจั ด การเรี ย นการสอนเป น ภาษาไทย เอกสารและตํ า ราในวิ ช าหลั ก เป น ตํ าราภาษาไทยหรื อ
ภาษาตางประเทศ
4.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่สามารถฟง พูด อาน เขียน และเขาใจภาษาไทยเปน
อยางดี
4.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่นหรือหนวยงานอื่น
-ไมมี4.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหอนุปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

5.

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
5.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2555
เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง 2561 หนา 2

5.2 ผานการกลั่นกรองจากอนุกรรมการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ในการประชุมครั้งที่ 3 เมื่อ
วันที่ 23 สิงหาคม 2561
5.3 สภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนอนุ มั ติ ก ารจั ด การเรี ย นการสอน ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 8/2561 เมื่ อ
วันที่ 12 กันยายน 2561
5.4 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่............./.............เมื่อวันที่
........../......../.........
6.

7.

ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมที่จะเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ใน
ปพ.ศ. 2563
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
7.1 ผูดูแลเด็กปฐมวัย
7.2 พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
7.3 นักสรางสรรคกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย
ชื่อ-สกุล

เลขบัตรประชาชน

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

นางสาวจิราพร จันทภาโส

1909800447695

-

นางสาวศจีมาศ พูลทรัพย

3959900362082

-

ค.ม.
ศศ.บ.
กศ.ม
ศศ.บ

นางปาริชาต ชูสวุ รรณ

3941000371855

-

ศษ.ม.
คบ.

สาขาวิชา
- การศึกษาปฐมวัย
- ภาษาเพือ่ การพัฒนา
- หลักสูตรและการสอน
- เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
- จิตวิทยาการศึกษา
-ภาษาอังกฤษ

สําเร็จการศึกษา
สถาบัน

ป

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2558
2555
2551
2545

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2550
2545

8.

สถานที่จัดการเรียนการสอน
วิท ยาลั ย ชุ ม ชนสงขลาและหน ว ยการจัด การศึ กษาของวิท ยาลัย ชุม ชนสงขลา ในพื้ น ที่ จั งหวัด สงขลา
จํานวน 6 ศูนยการเรียน

9.

สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
9.1. สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
วิกฤตการณที่เกิดขึ้นทั่วโลกในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหคนเริ่มตนแขงขันตั้งแต
ระดับปฐมวัย ทุกคนตองพยายามเอาตัวรอดจากสภาพการณ ตางๆ แมแตเด็กก็ตองปรับตัว ใหเขากับ
สิ่งแวดลอมใหม ประกอบกับพอแมผูปกครองมีความจําเปนตองออกไปทํางานนอกบาน จึงไมมีผูดูแลเด็ก
ตองนําไปฝากไวที่สถานประกอบการหรือศูนยเด็กเล็ก จึงเปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญและควรเริ่มตน
อยางจริงจังตั้งแตวัยปฐมวัย ที่ตองการทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา ควรมุงใหเด็ก
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีมีพัฒ นาการตามวัย การจัด การศึกษาเพื่ อพั ฒ นาบุ คลากรใหส ามารถทํ า
หน าที่ ในการอบรมเลี้ ย งดู แ ละพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ให มีป ระสิ ท ธิ ภ าพจึ งเป น ภารกิ จ ที่ สํ าคั ญ อย างยิ่งของ
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
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9.2. สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากนโยบายของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)
จุดเนนที่สําคัญคือ มุงพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาที่ยั่งยืน กระบวนการมีสวนรวม
จากภาครั ฐ เอกชน ประชาชนและภาคการศึ กษาในทุ กพื้ น ที่ ของประเทศ การพั ฒ นาประเทศสู สั งคม
ฐานความรู (สํานักงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,2553) การพัฒนาคนใหมีคุณภาพ
เริ่มไดจากเด็กปฐมวัยซึ่งเปนวัยที่มีความพรอมแหงการพัฒนาอยางรอบดาน จากการศึกษาสถานการณทาง
สังคมและวัฒนธรรมที่สงผลกระทบตอการจัดการศึกษาปฐมวัยพบวา การจัดการ ศึกษาปฐมวัยจําเปนตอง
เพิ่ ม มาตรการในการอบรมเลี้ ย งดู และให การศึ ก ษาที่ เป น ไปเพื่ อการพั ฒ นาเด็ก ปฐมวัย อยางมีคุ ณ ภาพ
เนื่องจากมีเด็กปฐมวัยยังขาดโอกาสในการไดรับการดูแลและใหการศึกษาอยางเสมอภาค วิทยาลัยชุมชน
สงขลาที่รับผิดชอบการผลิตผูดูแลเด็กตองรูตระหนักถึงความสําคัญของเด็กและจัดการศึกษาแกเด็กที่อยูใน
สังคมและวัฒนธรรมแหงการเปลี่ยนแปลงนี้ใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ
10. ผลกระทบจากขอ 10.1 – 10.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
11.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่มุงเนนการ
เตรียมพรอมด านกําลั งคนและการเสริมสรางศั กยภาพของประชากร ในทุกชวงวัย มุงเนนการยกระดับ
คุณภาพทุนมนุษยของประเทศ โดยพัฒนาคนใหเหมาะสมตามชวงวัย เพื่อใหเติบโตอยางมีคุณภาพ การหลอ
หลอมให คนไทยมี คานิ ย มตามบรรทั ดฐานที่ ดี ท างสั งคม เป น คนดี มี สุ ขภาวะที่ ดี มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
มีระเบี ยบวินัย และมี จิตสํานึกที่ ดีตอสั งคมสวนรวม การพัฒ นาทักษะที่ส อดคลองกับความ ตองการใน
ตลาดแรงงานและทั ก ษะที่ จํ า เป น ต อ การดํ า รงชี วิ ต ในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต ล ะช ว งวั ย ตาม
ความเหมาะสม การเตรียมความพรอมของกํา ลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลก
ใน อนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ การสรางเสริมใหคนมีสุขภาพดีที่เนน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปจจัยเสี่ยงดานสภาพแวดลอมที่สงผลตอสุขภาพ
11. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
12.1 กลุมวิชา/รายวิชา ในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
- รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใชตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
12.2 การบริหารจัดการ
- ดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีหัวหนาสาขาวิชาเปนผูรับผิดชอบหลักทํางาน
ประสานกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชา จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของ
รายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม อธิบายเนื้อหาสาระ การจัดตารางเวลาเรียนและสอบ
เพื่อเปนมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
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หมวดที่ 2
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
พลังความรัก การดูแล การพัฒนา และการสรางสรรคพลังการเรียนรูของเด็กปฐมวัย คือพลัง
อนาคตของชุมชนและสังคม
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
เป น หลั กสูตรที่ ออกแบบตามทิศทางการพัฒ นาประเทศและความรูใหม เพื่ อตอบสนองความ
ตองการของบุคคลที่ปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชนใหมีสมรรถนะในการดูแล พัฒนา
และจัดการเรียนรู สําหรับเด็กปฐมวัยใหมีพัฒ นาการที่สมบู รณ พรอมทั้ งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและ
ปญญา ไดอยางถูกตองและมีคุณภาพ
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะ ดังนี้
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณความเปนครู
(2) มีความรู เขาใจ การดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู สําหรับเด็กปฐมวัย
(3) มีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดริเริ่มและสรางสรรค และทักษะการแกปญหา
(4) มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(5) สามารถออกแบบกิจกรรมและจัดประสบการณ การดูแล พัฒนา และการเรียนรูสําหรับเด็ก
แบบองครวม
2. แผนการพัฒนา/ปรับปรุง
-ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
-ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา
-พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก -เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยใหมี
มคอ.1
-รายงานผลการประเมินหลักสูตร
มาตรฐานต่ํากวาที่ สกอ.กําหนด
-ปรับปรุงหลักสูตรทุก 3 ป
-นําผลที่ไดจาก มคอ.7 มา
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร
-ประเมินการใชหลักสูตรอยาง
-ใหอาจารยทํา มคอ.3-มคอ.7
-เอกสาร มคอ.3-7
ตอเนื่อง
-การประเมินการสอนตาม มคอ.3- -สรุปรายงานประเมิน
มคอ.7
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
- ไมมี –
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
- ไมมี –
2. การดําเนินการของหลักสูตร
2.1 ระยะเวลาของการดําเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนมกราคม
2.1.2 ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนกุมภาพันธ – เดือนกรกฎาคม
2.1.3 ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใชเวลาการศึกษาไดไมเกิน 6 ปการศึกษา และสําเร็จการศึกษาได
ไมกอน 5 ภาคการศึกษาปกติ
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับชวงชั้นที่ 4 หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเทา และคุณสมบัติอื่นๆใหเปนไปตามขอบังคับวิทยาลัยชุมชน
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
-นักศึกษาแรกเขามีพื้นฐานความรูดานคณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตรมี
ความแตกตางกันมาก
-นักศึกษาจํานวนหนึ่งออกจากระบบการศึกษาเปนระยะเวลานาน จึงมีปญหาดานการปรับปรุง เมื่อ
เขาสูระบบการศึกษาใหม
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา ขอ 2.3
2.4.1 จัดใหมีการทดสอบเพื่อประเมินพื้นฐานความรูใน 4 รายวิชา คือ รายวิชาวิทยาศาสตร
รายวิชาคณิตศาสตร รายวิชาภาษาอังกฤษ และรายวิชาภาษาไทย
2.4.2 หากมีผลการประเมินไมผานเกณฑตามที่วิทยาลัยกําหนด จะตองเขาเรียนปรับพื้นฐานเฉพาะ
รายวิชาที่ไมผาน
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษา

ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
รวม
จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2.6 งบประมาณตามแผน
ใชงบประมาณ ดังนี้
รายละเอียดรายจาย
คาตอบแทนผูส อน
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
คาบํารุงสถานที่และอุปกรณ
คาตอบแทนผูประสานงานและนักการดูแลสถานที่
คาใชจายรายหัวนักศึกษา
รวมทั้งสิ้น

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา

2561
90
90
-

2562
90
90
180
-

2563
90
90
90
270
90

2564
90
90
90
270
90

2565
90
90
90
270
90

ภาคการศึกษา
1/2556 2/2556 1/2557 2/2557 1/2558 2/2558
90,950 86,900 82,850 78,800 70,700 78,800
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
1,161 1,116 1,071 1,025
936
1,026
104,450 100,400 96,350 92,300 84,200 92,300

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียนผาน
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต
เปนไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา พ.ศ. 2560
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 91 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางของหลักสูตร
โครงสร างหลั ก สู ต ร แบ งเป น หมวดวิ ช าที่ ส อดคล อ งกั บ ที่ กํ าหนดไว ในเกณฑ ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30
หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
58
หนวยกิต
(1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
12
หนวยกิต
(2) วิชาชีพ
46
หนวยกิต
(2.1) วิชาบังคับ
33
หนวยกิต
(2.2) วิชาเลือก
9
หนวยกิต
(2.3) วิชาการฝกงาน
4
หนวยกิต

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง 2561 หนา 7

กําหนด ดังนี้

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
3
หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 การกําหนดรหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การกําหนดรหัสวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปเปนไปตามหลักเกณฑที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ศท XX XX

ลําดับที่ของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รหัสกลุมวิชา
01 กลุมวิชาภาษา
02 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
03 กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
อักษรยอหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาเฉพาะ
รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ มีหลักเกณฑกําหนดรหัสวิชา ดังนี้
ปว XX XX
ลําดับที่ของรายวิชาในสาขาวิชา
ลําดับที่ของสาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา
3.1.3.2 รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
(1) กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ศท 0101
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปญญา
GE 0101
Thai for Intellectual Development
ศท 0102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
GE 0102
English for Communication 1
ศท 0103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
GE 0103
English for Communication 2
ศท 0104
การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
GE 0104
Development of Speaking and Writing Skills
ศท 0105
ปญญาจากวรรณกรรม
GE 0105
Wisdom through Literature
ศท 0106
ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ
GE 0106
English through Recreation

30
หนวยกิต
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
หนวยกิต(ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
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ศท 0107
ภาษาประเทศเพื่อนบาน
GE 0107
Neighboring Countries Language
(2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ไมนอยกวา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ศท 0201
จังหวัดศึกษา
GE 0201
Province Studies
ศท 0202
ศิลปะและทักษะการใชชีวิต
GE 0202
Arts and Skills for Self Development
ศท 0203
พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
GE 0203
Civics and Social Responsibility
ศท 0204
พลังของแผนดิน
GE 0204
Vitality of the Land
(3) กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ศท 0301
การเขาใจดิจิทัล
GE 0301
Digital Literacy
ศท 0302
การคิดสรางสรรคและการแกปญหา
GE 0302
Creative Thinking and Problem Solving
ศท 0303
วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต
GE 0303
Science and Environment for Life
ศท 0304
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
GE 0304
Computer Program
ศท 0305
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
GE 0305
Mathematics in Daily Life
แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาบังคับ
กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ศท 0101
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปญญา
GE 0101
Thai for Intellectual Development
ศท 0102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
GE 0102
English for Communication 1
ศท 0103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
GE 0103
English for Communication 2

3 (2-2-5)
9 หนวยกิต
หนวยกิต (ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
6 หนวยกิต
หนวยกิต (ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
จํานวน 24 หนวยกิต
จํานวน 9 หนวยกิต
หนวยกิต(ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
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กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวน 9 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หนวยกิต (ท-ป-ศ)
ศท 0201
จังหวัดศึกษา
3 (2-2-5)
GE 0201
Province Studies
ศท 0202
ศิลปะและทักษะการใชชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0202
Arts and Skills for Self Development
ศท 0203
พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
3 (2-2-5)
GE 0203
Civics and Social Responsibility
กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวน 6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หนวยกิต (ท-ป-ศ)
ศท 0301
การเขาใจดิจิทัล
3 (2-2-5)
GE 0301
Digital Literacy
ศท 0302
การคิดสรางสรรคและการแกปญหา
3 (2-2-5)
GE 0302
Creative Thinking and Problem Solving
วิชาเลือก
จํานวน 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชาภาษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาศาสตรคณิตศาสตร
และเทคโนโลยี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
ปว 0101
EC 0101
ปว 0102
EC 0102
ปว 0103
EC 0103
ปว 0104
EC 0104

พัฒนาการเด็กปฐมวัย
Early Childhood Development
สมองกับการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
Brain and Early Childhood Learning
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
Early Childhood Parenting
การจัดการศึกษาปฐมวัย
Early Childhood Education

(2) วิชาชีพ
(2.1) วิชาบังคับ
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
ปว 0105
EC 0105
ปว 0106
EC 0106
ปว 0107

ไมนอยกวา
58 หนวยกิต
จํานวน
12 หนวยกิต
จํานวนหนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ คนควาดวยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

33 หนวยกิต
จํานวนหนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ คนควาดวยตนเอง)
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
Early Childhood Education Curriculum
ทักษะทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Language Skill for Early Childhood
ทักษะวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
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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

Science and Mathematics Skills for Early Childhood
ดนตรีและศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย
3(1-4-4)
Music and Creative Arts for Early Childhood
สื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
3(1-4-4)
Instructional Media for Early Childhood
การจัดการเรียนรู
3(2-2-5)
Learning Management
การจัดการชั้นเรียน
3(3-0-6)
Classroom Management
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
Innovations in Early Childhood Education
การประเมินและสรางเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Assessing and Enhancing Early Childhood Behavior
การศึกษาพิเศษ
3(3-0-6)
Special Education
ความเปนครู
3(3-0-6)
Professional Teacher
(2.2) วิชาเลือก
9 หนวยกิต
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
จํานวนหนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ คนควาดวยตนเอง)
ปว 0116
การบริหารจัดการองคการการศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
EC 0116
Organizational Management in Early Childhood Education
ปว 0117
นิทานและวรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย
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
(2.3) วิชาการฝกงาน
4 หนวยกิต
ปว 0120
การฝกประสบการณ
4(300 ชั่วโมง)
EC 0120
Field Experience in Early Childhood Education
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
เลือกเรียนรายวิชาตางๆ ในสาขาวิชาเดียวกันหรือตางสาขาวิชาก็ได หรือเลือกจากหลักสูตร
อื่นใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอื่นๆ โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่เรียนมาแลว สวนรายวิชาที่หลักสูตรระบุ
ไม ให นั บ ห น วย กิ ต ใน ก ารข อ จ บ ห ลั ก สู ต รจ ะเลื อ ก เรี ย น เป น วิ ช าเลื อ ก เส รี ไ ม ได โด ย มี ห น วย กิ ต
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
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3.1.4 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร
ปที่ 1
ภาค
ภาค
การศึกษาที่ การศึกษาที่
1
2
9
6

หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 58 หนวยกิต
1) พื้นฐานวิชาชีพ 12 หนวยกิต
2) วิชาเฉพาะ 46 หนวยกิต
- วิชาบังคับ 33 หนวยกิต
- วิชาเลือก 9 หนวยกิต
-วิชาฝกงาน 4 หนวยกิต
3.หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หนวยกิต
รวม

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
(เลือก)
วิชาแกน
วิชาชีพบังคับ

กลุมวิชา
ศท
ศท
ศท

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาชีพบังคับ

กลุมวิชา
ศท
ศท
ปว
ปว
ปว

ปว
ปว

จํานวนหนวยกิต
ปที่ 2
ภาค
ภาค
การศึกษาที่ การศึกษาที่
1
2
6
3

ปที่ 3
ภาคการศึกษา
ที่ 2
3

3

6

-

3

-

-

3
15

3
15

9
15

6
3
15

9
4
16

3
9
15

ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปญญา
0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

XXXX XXXXX
0104
0115

ภาค
การศึกษาที่
1
3

การจัดการศึกษาปฐมวัย
ความเปนครู
รวม
ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
0201 จังหวัดศึกษา
0101 พัฒนาการเด็กปฐมวัย
0102 สมองกับการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
0108 ดนตรีและศิลปะสรางสรรคสาํ หรับเด็กปฐมวัย
รวม

หนวยกิต(ท-ป-ศ)

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
15(12-6-27)
หนวยกิต(ท-ป-ศ)

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

กลุมวิชา
ศท
ศท
ปว
ปว
ปว

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
วิชาแกน
วิชาชีพบังคับ
วิชาชีพบังคับ
วิชาเลือกเสรี

กลุมวิชา
ศท
ปว
ปว
ปว
XXXX

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
วิชาชีพบังคับ
วิชาชีพบังคับ
วิชาชีพบังคับ
การฝกงาน

กลุม วิชา
ศท
ปว
ปว
ปว
ปว

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
วิชาชีพบังคับ
วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือก

กลุมวิชา
ศท
ปว
ปว
ปว
ปว

ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
0302 การคิดสรางสรรคและการแกปญหา
0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
0105 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
0110 การจัดการเรียนรู
0113 การประเมินและสรางเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
รวม
ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
0202 ศิลปะและทักษะการใชชีวิต
0103 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
0106 ทักษะทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย
0107 ทักษะวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย
XXXX XXXXXX
รวม
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
0301 การเขาใจดิจิทัล
0109 สื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
0111 การจัดการชั้นเรียน
0112 นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
0120 การฝกประสบการณ
รวม
ปที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
0114 การศึกษาพิเศษ
XXXX XXXXXXX
XXXX XXXXXXX
XXXX XXXXXXX
รวม

หนวยกิต(ท-ป-ศ)

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
15(11-8-26)

หนวยกิต(ท-ป-ศ)

3 (2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
15(10-10-25)

หนวยกิต(ท-ป-ศ)

3 (2-2-5)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4 (300 ชั่วโมง)
16(8-8-20)

หนวยกิต(ท-ป-ศ)

3 (2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
15(x-x-x)
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3.1.6 คําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาภาษา
ศท 0101
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปญญา
3 (2-2-5)
GE 0101
Thai for Intellectual Development
การพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยในการสื่อสาร ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน ทักษะการ
สื่อสาร การจับใจความสําคัญในการอานและการฟง การมีวิจารณญาน วิเคราะห ตีความและประเมินคา การฟง
เชิงลึก สุนทรียสนทนา ความมีสุนทรียภาพทางภาษา การใชภาษาไทยในการแสวงหาความรู และสรางสรรค
ศท 0102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
GE 0102
English for Communication 1
ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนคําศัพท สํานวน โครงสรางพื้นฐาน และวัฒนธรรม
ของเจาของภาษา เพื่อติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน
ศท 0103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
GE 0103
English for Communication 2
ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนคําศัพท สํานวน โครงสรางระดับกลาง และ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา เพื่อติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการทํางาน
หมายเหตุ : ตองผานรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 มากอน
ศท 0104
GE 0104

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
Development of Speaking and Writing Skills

3 (2-2-5)

ความสําคัญของทักษะการสื่อสาร การพูดอยางเปนทางการ การเลาเรื่องเพื่อสรางแรงบันดาลใจ การ
นําเสนอความคิดเห็นอยางเปนระบบ การนําเสนอผลงาน การเขียนความเรียง การเขียนรายงานการศึกษาคนควา
และการทํางาน และการเขียนสรุปความ ฝกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
ศท 0105
ปญญาจากวรรณกรรม
3 (2-2-5)
GE 0105
Wisdom through Literature
วรรณกรรม คุ ณ ค า และสุ น ทรี ย ภาพจากวรรณกรรม การอ า น การคิ ด วิ เคราะห ประเมิ น ค า
โลกทัศน คานิยม ความเชื่อ เพื่อเชื่อมโยงมนุษยกับผลงานสรางสรรคดานวรรณกรรม จากวรรณกรรมคัดสรร
ศท 0106
ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ
3 (2-2-5)
GE 0106
English through Recreation
ฝกทักษะการฟงและการพูด โดยใชกิจกรรรมนันทนาการเปนสื่อชวยในการถายทอดความหมาย การ
นําคําศัพท สํานวน ประโยค และการออกเสียง สามารถสื่อความคิดและความหมายไดถูกตอง
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ศท 0107
ภาษาประเทศเพื่อนบาน
3 (2-2-5)
GE 0107
Neighboring Countries Languages
ทักษะการฟง พูด อาน และเขียน คําศัพทและสํานวนที่ใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน ความเขาใจ ใน
วัฒนธรรมของเจาของภาษา (เลือกภาษาประเทศเพื่อนบานภาษาใดภาษาหนึ่งที่ใกลกับที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชน
ภาษาเขมร (Khmer Language) ภาษาจีน (Chinese) ภาษาลาว (Laotian) ภาษามาเลเซีย (Bahasa Malaysia)
หรือภาษาพมา (Burmese))
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ศท 0201
จังหวัดศึกษา
3 (2-2-5)
GE 0201
Province Studies
บริบทชุมชนและจังหวัดของตนเอง ความเปนชุมชนและความเขมแข็งของชุมชน การศึกษาชุมชน
เครื่องมือสําหรับปฏิบัติการเรียนรูชุมชนในภาคสนาม ปญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน และการมีสวนรวม ใน
การพัฒนาชุมชน
ศท 0202
ศิลปะและทักษะการใชชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0202
Arts and Skills for Self Development
การวางจุดมุงหมายและการจัดการชีวิต ปญญาทางอารมณ หลักธรรมที่ใชในการดําเนินชีวิต ภาวะ
ผูนํา การรูจักใชเงิน การพัฒนาตนและการเห็นคุณคาแหงตน สุนทรียภาพของชีวิต การเรียนรูบุคคล ในชุมชน
ที่เปนแบบอยางการดําเนินชีวิต และดํารงชีวิตอยางมีความสุข
ศท 0203
พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
3 (2-2-5)
GE 0203
Civics and Social Responsibility
ความเป น พลเมือง สิท ธิ เสรีภ าพ ความยุติธรรม หนาที่ความรับ ผิ ดชอบต อตนเองและสั งคม
คุณคาและเอกลักษณท่ีดีงามอยางไทย การมีจิตอาสา และสํานึกสาธารณะ การมีสวนรวมในระบบประชาธิปไตย
วิเคราะหปญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม และเสนอแนวทางแกปญหาในสังคมอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม
การจัดทําโครงการในบทบาทหนาที่ของพลเมือง
ศท 0204
พลังของแผนดิน
3 (2-2-5)
GE 0204
Vitality of the Land
ความเขาใจเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)
หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหรือการจัดทําโครงงาน
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กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
ศท 0301
การเขาใจดิจิทัล
3 (2-2-5)
GE 0301
Digital Literacy
ความเข าใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารในยุคดิจิทัล การทําธุรกรรมออนไลน สังคม
ออนไลน การเรี ย นรู แ ละการสื บ ค น จากสื่ อ ดิ จิ ทั ล การวิ เคราะห แ ละรู เท า ทั น สื่ อ นํ าเสนอในรู ป แบบดิ จิ ทั ล
ผลกระทบ ความปลอดภัย คุณธรรมจริยธรรม และกฎหมาย ที่เกี่ยวของกับการใชสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล
ศท 0302
การคิดสรางสรรคและการแกปญหา
3 (2-2-5)
GE 0302
Creative Thinking and Problem Solving
การคิดสรางสรรค เทคนิค เครื่องมือ และกระบวนการคิดสรางสรรค การฝกคิดสรางสรรค วิธีการ
แกปญหา กระบวนการฝกการคิดแกปญหา
ศท 0303
วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0303
Science and Environment for Life
กระบวนการคิดและการแกปญหาทางวิทยาศาสตร มนุษยและสิ่งแวดลอม ผลกระทบจากปญหา
สิ่งแวดลอม วิกฤตพลังงาน ภาวะโลกรอน และสารมลพิษในสิ่งแวดลอม การอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ศท 0304
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
3 (2-2-5)
GE 0304
Computer Program
โปรแกรมสํ าเร็จ รูป ในการทํ างาน การใช งานและบํารุงรั กษาคอมพิวเตอร ฝกโปรแกรมประมวล
ผลคํา ตารางคํานวณ และการนําเสนองาน ในการพิมพและจัดทํารูปแบบเอกสาร การแสดงผลดวยกราฟ การ
จัดการฐานขอมูลเบื้องตน การสรางการนําเสนองาน การทํามัลติมีเดีย
ศท 0305
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (2-2-5)
GE 0305
Mathematics in Daily Life
วิธีคิดและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร การใหเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนั ย การวัดในมาตราวัด
ตางๆ การหาพื้นที่ ผิวและปริมาตร อัตราสวนและรอยละ การคํานวณภาษี กําไร คาเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และ
สวนลด ขั้นตอนในการสํารวจขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูลเบื้องตน
ความนาจะเปน และการตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องตน
คําอธิบายรายวิชาหมวดศึกษาเฉพาะ
ปว 0101
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
EC 0101
Early Childhood Development
แนวคิ ด ทฤษฎี และหลั ก การพั ฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย ด านรางกาย อารมณ จิต ใจ สังคม สติ ป ญ ญา
สมรรถนะเด็กปฐมวัย การสงเสริมพัฒนาการและสมรรถนะเด็กปฐมวัย การเชื่อมตอทางการศึกษาระหวางระดับ
อนุบาลกับระดับประถมศึกษา
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ปว 0102
สมองกับการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
EC 0102
Brain and Early Childhood Learning
โครงสรางและการทํางานของสมอง ทักษะสมองสวนหนา สมองกับการคิด การจัดประสบการณสงเสริม
ทักษะการทํางานของสมองสวนหนา
ปว 0103
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
EC 0103
Early Childhood Parenting
หลักการ วิธีการ รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแตละชวงวัย การสรางวินัยเชิงบวก การใหความรูกับผูปกครอง
บทบาทและการทํางานรวมกันของพอแม ผูปกครอง ครู และชุมชน
ปว 0104
การจัดการศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
EC 0104
Early Childhood Education
แนวคิด ทฤษฎี หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย องคประกอบและรูปแบบของการศึกษาปฐมวัย วิวัฒนาการ
ของการศึกษาปฐมวัย สิทธิเด็ก สถานการณและผลกระทบที่เกิดขึ้น แนวทางการแกปญหา นโยบายและกฎหมายที่
เกี่ยวของ
ปว 0105
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
EC 0105
Early Childhood Education Curriculum
องคประกอบของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
การนําหลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา
ปว 0106
ทักษะทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
EC 0106
Language Skill for Early Childhood
ขอบขายและมาตรฐานการเรียนรูทางภาษา การจัดประสบการณสงเสริมพัฒนาการดานภาษา การวัด
และประเมิน
ปว 0107
ทักษะวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
EC 0107
Science and Mathematics Skills for Early Childhood
ขอบข า ยและมาตรฐานการเรี ย นรู ท างวิท ยาศาสตรและคณิ ต ศาสตร การจั ด ประสบการณ ส งเสริ ม
พัฒนาการดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การวัดและประเมิน
ปว 0108
ดนตรีและศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย
3(1-4-4)
EC 0108
Music and Creative Arts for Early Childhood
ขอบข า ยและมาตรฐานการเรี ย นรู ท างดนตรี แ ละศิ ล ปะสร างสรรค การจั ด ประสบการณ ที่ ส งเสริ ม
พัฒนาการดนตรีและศิลปะสรางสรรค การวัดและการประเมิน
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ปว 0109
สื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
3(1-4-4)
EC 0109
Instructional Media for Early Childhood
สื่อที่เหมาะสมสําหรับเด็กแตละชวงวัย ประเภทของสื่อ การเลือกใชสื่อ ปฏิบัติการผลิตสื่อและของเลน
ทดลอง และประเมินสื่อ การเลนและเกมทางการศึกษา หองสมุดมีชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย
ปว 0110
การจัดการเรียนรู
3(2-2-5)
EC 0110
Learning Management
แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรูและการจัดการเรียนรู การออกแบบและการเขียนแผนการจัดประสบการณ
การจั ด ประสบการณ สํ าหรับ เด็ กปฐมวัยภายใตบ ริบ ทของพหุวัฒ นธรรม ฝกปฏิบั ติการจัดประสบการณ การ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู
ปว 0111
การจัดการชั้นเรียน
3(3-0-6)
EC 0111
Classroom Management
แนวคิด หลักการ และแนวทางจัดการชั้นเรียน การสรางบรรยากาศการเรียนรู การออกแบบชั้นเรียน การ
จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและจิตวิทยา
ปว 0112
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
EC 0112
Innovations in Early Childhood Education
ความหมาย แนวคิด รูปแบบนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัยของไทยและตางประเทศ การนํานวัตกรรมทาง
การศึกษาปฐมวัยมาออกแบบการจัดประสบการณ การพัฒนานวัตกรรมจากภูมิปญญาทองถิ่น
ปว 0113
การประเมินและสรางเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
EC 0113
Assessing and Enhancing Early Childhood Behavior
หลักการ รูปแบบ และวิธีการประเมินพัฒนาการแตละชวงวัย การใชและพัฒนาเครื่องมือการประเมิน
พัฒนาการเด็ก การสรางเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค การรายงานผลการประเมิน
ปว 0114
การศึกษาพิเศษ
3(3-0-6)
EC 0114
Special Education
ปรัชญา แนวคิด หลักการ การจัดการศึกษาพิเศษ จิตวิทยาเด็กพิเศษ กฎหมายที่เกี่ยวของกับคนพิการ
การบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กที่มีความตองการพิเศษ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
การออกแบบการเรียนรูที่เปนสากล การจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล บทบาทครูและความรวมมือระหวางครู
และผูปกครอง
ปว 0115
ความเปนครู
3(3-0-6)
EC 0115
Professional Teacher
หลั กการ แนวคิ ดของความเป น ครู จรรยาบรรณวิช าชีพ ครู มาตรฐานวิช าชีพ ครู บุคลิกภาพและจิต
วิญญาณความเปนครูปฐมวัย ความเปนครูเพื่อศิษย ภาวะผูนําของครู
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ปว 0116
การบริหารจัดการองคการการศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
EC 0116
Organizational Management in Early Childhood Education
มาตรฐานสถานศึกษาปฐมวัย หนวยงานพัฒนาเด็กปฐมวัย รูปแบบการบริหารงานขององคการ
ทางการศึ กษาปฐมวัย การบริห ารธุรกิ จทางดานการศึ กษา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริห ารจั ดการองคการ
ทางการศึกษาปฐมวัย
ปว 0117
นิทานและวรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย
3(1-4-4)
EC 0117
Folk-Tales and Literatures for Early Childhood
ความหมาย ความสําคัญของนิทานและวรรณกรรม คุณคา ประเภทของนิทานและวรรณกรรม การแตง
เพลง นิทาน คําคลองจอง และการผลิตวรรณกรรมที่เหมาะสมสําหรับเด็กแตละชวงวัย การเลานิทานเสริมสราง
จินตนาการของเด็ก
ปว 0118
การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
EC 0119
Research in Early Childhood Education
ระเบียบและวิธีวิจัยทางการศึกษา รูปแบบการวิจัย การฝกวิจัยในชั้นเรียน การนําเสนอผลงานวิจัย การ
นําผลการวิจัยมาพัฒนาเด็กปฐมวัย จรรยาบรรณนักวิจัย
ปว 0119
สุขอนามัยเด็กปฐมวัย
3(1-4-4)
EC 0119
Health for Early Childhood
หลักการดูแลสุขภาพอนามัย โภชนาการ ทันตกรรม การสรางสุขนิสัยที่ดี การปฐมพยาบาลเบื้องตน การ
ปองกันโรค อุบัติเหตุ และอุบัติภัย
ปว 0120
การฝกประสบการณ
4 (300 ชั่วโมง)
EC 0120
Field Experience in Early Childhood Education
ฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือศูนยพัฒนาเด็ก เริ่มจากการเตรียมการเพื่อการฝก การจัดทํา
แผนการฝกที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค กระบวนการ การประเมินผล และการปรับปรุงคุณภาพงาน
ภายใตคําแนะนําชวยเหลือของอาจารยนิเทศและพี่เลี้ยง
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3.2 อาจารยผูสอน
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
สกุล

ชื่อ-

คุณวุฒิการศึกษา

นางสาวจิราพร จันทภาโส ค.ม. การศึกษาปฐมวัย
ศศ.บ. ภาษาเพื่อการพัฒนา

นางสาวศจีมาศ พูลทรัพย กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
ศศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา

นางปาริชาต ชูสุวรรณ

ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษา
คบ. ภาษาอังกฤษ

รายวิชา/สาขาวิชาที่
สอน
-การจัดการศึกษา
ปฐมวัย
-การจัดการเรียนรู
-ทักษะทางภาษา
สําหรับเด็กปฐมวัย
-หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย
-สื่อการเรียนรูส ําหรับ
เด็กปฐมวัย
-การฝกประสบการณ

สําเร็จการศึกษา
สถาบัน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ป
2558
2555

มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
(วิทยาเขตปตตานี)

2551

-การอบรมเลี้ยงดูเด็ก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ปฐมวัย
(วิทยาเขตปตตานี)
-ความเปนครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
-สุขอนามัยเด็กปฐมวัย

2545

2550
2545

3.2.2 อาจารยประจํา
ที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ สาขาวิชา

1 นางสาวลักษณา ชิณวงศ

ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ
ค.บ. ภาษาอังกฤษ

2 นางสุธีเทพ สุริวงค

ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา
ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน

รายวิชา/สาขาวิชาที่
สอน
- ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 1
- ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 2
- จังหวัดศึกษา
- ศาสตรพระราชา

ตําแหนง/ประสบการณ/ความ
ชําชาญ
รายวิชาภาษาอังกฤษระดับ
มัธยมศึกษา-อนุปริญญา 15 ป

สอนวิชาสงขลาศึกษา
วิชาสังคมศาสตรกับการพัฒนา,
การฝกงาน,สัมมนาปกครอง
ทองถิ่น
3 นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ ศษ.ม. หลักสูตรและการนิเทศ - นวัตกรรมการศึกษา
สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.18 ป
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย
สอนรายวิชาโครงการทาง
การศึกษา รายวิชาการฝกงาน
และรายวิชาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย
4 นายพิพัฒนพงษ หงษสัมฤทธิ์ กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสาร
- การเขาใจดิจิทัล
รายวิชาดานโปรแกรม
ทางการศึกษา
- โปรแกรมคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร,การออกแบบสื่อ
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร สําเร็จรูป
สิ่งพิมพ 15 ป
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3.2.3 อาจารยพิเศษ
ที่

ชื่อ-สกุล

1

นายอายุ หีมงอย

2
3

คุณวุฒิ สาขาวิชา

กศ.ม.บริหารการศึกษา
คบ.การศึกษาปฐมวัย
นางสาวกัณญาภัค จันทโช กศ.ม.การบริหารการศึกษา
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
นางสาวรัชนก บูเอียด
กศ.ม.การวัดผลการศึกษา
วท.บ.สถิติประยุคต

4

นางสาวอุษณีย เสือดี

ศษ.ม.ศิลปศึกษา
ค.บ.ศิลปศึกษา

5

นางรําภู คงเพ็ชร

กศ.ม.การวัดผลการศึกษา
วท.บ.สถิติ มศว.

6

นางสาวณัฐวดี ชูศรี

7

นายกันตศักดื หลีเพิ่มสุข

9

นายประภาส ทองนิล

ศบ.ม.การศึกษานอกระบบ
ศษ.บ.ปะถมศึกษา
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ศศ.ม.ไทยคดีศึกษา
ค.บ.สังคมศึกษา

10 นางเพียงฤทัย แกวมีศรี
11 นางสาวยุวัลดา ชูรักษ

กศ.ม.การบริหารการศึกษา
ศศ.บ.ภาษาไทย
ศศ.ม.พัฒนามนุษยและสังคม
บธ.บ.การจัดการ

ภาระการสอน
- การจัดการชั้นเรียน
- พัฒนาการเด็กปฐมวัย
- สมองกับการเรียนรู
สําหรับเด็กปฐมวัย
- ทักษะวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตรสําหรับ
เด็กปฐมวัย
- ดนตรีและศิลปะ
สรางสรรคสําหรับเด็ก
ปฐมวัย
- การประเมินและสราง
เสริมพฤติกรรมเด็ก
ปฐมวัย
- การวิจัยทางการศึกษา
ปฐมวัย
- การศึกษาพิเศษ

ตําแหนง/
ประสบการณ/ความชำนาญ
ผูอํานวยการสถานศึกษา
จัดการเรียนเสริมประสบการณ
อนุบาล 1 และ 2
สอนคณิตศาสตรเปนเวลา 7 ป
สอนรายวิชาศิลปะ 7 ป
นักวิชาการศึกษา หัวหนาฝาย
วิชาการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา

พ.ศ.2540-ปจจุบัน โรงเรียน
สงขลาพัฒนาปญญา
- นิทานและวรรณกรรม รองผูอํานวยการสถานศึกษา
สําหรับเด็กปฐมวัย
- ศิลปะและทักษะการ อาจารยพิเศษ
ใชชีวิต
- การคิดสรางสรรคและ
การแกปญหา
- ภาษาไทยเพื่อการ
พัฒนาปญญา
ขาราชการครู
- การพัฒนาทักษะการ
พูดและการเขียน
- พลเมืองกับความ
อาจารยพิเศษ
รับผิดชอบตอสังคม

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน)
ฝกปฏิบัติงานในหนาที่ผูดูแล พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาหรือศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย เริ่มจากการ
เตรียมการเพื่อการฝกประสบการณ จัดทําแผนการฝกประสบการณที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค
กระบวนการทํางาน การประเมินผลการทํางาน และการปรับปรุงคุณภาพงาน ภายใตคําแนะนําชวยเหลือของผูมี
ประสบการณ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 มีวินัย ซื่อสัตย ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีและมีจรรยาบรรณวิชาชีครู
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ปฐมวัย

4.1.2 มีความรู เขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและการจัดประสบการณสําหรับเด็ก

4.1.3 สามารถประยุกตใช แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยในการดูแล
พัฒนาและจัดการเรียนรู
4.1.4 ทํางานและมีปฏิสัมพันธรวมกับครู ผูปกครอง และชุมชน เพื่อการพัฒนาอยางสรางสรรคตาม
วิถีประชาธิปไตย
4.1.5 สามารถวิเคราะห เลือกใช และตัดสินใจ ขอมูลสารสนเทศของเด็กปฐมวัย
4.2 ชวงเวลา
จํานวน 300 ชั่วโมง ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
-ไมมี-
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หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา

เรียนรูตลอดชีวิต

- สงเสริมการคนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆทั้งในและนอกสถานศึกษา
- กิจกรรมสงเสริมการอาน
- จัดกิจกรรมบูรณาการในรายวิชาที่สอน
- การนําเสนองาน รายบุคคล/รายกลุม

เปนคนดี มีจิตอาสา พัฒนาชุมชน

- การเขารวมกิจกรรมเพื่อทําประโยชนตอสาธารณะ
- การเขารวมกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชน
- การปฏิบัติตนในฐานะเปนพลเมืองที่ดี

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู
(1) มีระเบียบวินัย ประพฤติตนตามระเบียบของสังคม
(2) ซื่อสัตยสุจริตตอตนเอง และผูอื่น
(3) ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝเรียนรู
(4) ประหยัด อดออม และเลือกใชทรัพยากรอยางคุมคา
กลยุทธการสอน
(1) การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมโดยการบูรณาการเขากับรายวิชา
(2) การเรียนรูจากบุคคลตนแบบ
(3) จัดทําโครงงานที่สะทอนถึงคุณธรรมและจริยธรรม
กลยุทธการวัดและประเมินผล
(1) ใชแบบสังเกตพฤติกรรมโดยอาจารยผูสอน กลุมเพื่อนนักศึกษา
(2) ประเมินจากการเขารวมกิจกรรมและผลงานของนักศึกษา
(3) ผูเรียนประเมินตนเอง
2.2.2 ดานความรู
ผลการเรียนรู
(1) มีความรู ความสามารถในการใชภาษาในการเรียนรูและพัฒนาปญญาไดอยางตอเนื่อง
(2) มีความรู ความเขาใจ เห็นคุณคาของศิลปวัฒ นธรรม และภูมิปญญา เขาใจความสัมพั นธ
ระหวางมนุษยกับมนุษย สังคม และธรรมชาติสิ่งแวดลอม
(3) มี ความรู ความเขาใจ เกี่ ยวกับ สังคม เศรษฐกิ จ การเมื อง และการเปลี่ ย นแปลงที่ ส งผล
กระทบตอตนเองและผูอื่น
(4) มี ความรู ความเข าใจ เกี่ ย วกับ หลั กการและวิธีการทางวิท ยาศาสตร คณิ ตศาสตร และ
เทคโนโลยี
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กลยุทธการสอน
(1) กิจกรรมเนนผูเรียนมีบทบาทในการคิดและการกระทําดวยตนเอง หรือการกระทําเปนกลุม
(2) กิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาคนควาแสวงหาความรู สรุปองคความรูดวยตนเอง และ
นําเสนอความรูได
(3) เรียนรูจากสถานการณจริง การทํากิจกรรมโครงการ รวมทัง้ แลกเปลี่ยนประสบการณ
(4) ฝกทักษะตาง ๆ ที่เปนจุดเนนของแตละรายวิชา
กลยุทธการวัดและประเมินผล
(1) การกําหนดสัดสวนน้ําหนักการประเมิน ของแตละผลลัพธการเรียนรู
(2) การประเมินยอยเพื่อปรับปรุง พัฒนา และการประเมินผลรวม
(3) ประเมินจากการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
(4) การประเมินผลงานที่มอบหมาย
2.2.3 ทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
(1) รูจักคิด วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา เชื่อมโยงความคิดอยางองครวม
(2) สามารถระบุประเด็นปญหา วางแผน เสนอแนะแนวทางการแกปญหาอยางมีคุณคาและ
สรางสรรค
กลยุทธการสอน
(1) การฝกทักษะยอย
(2) การจัดทําโครงการ หรือโครงงาน โดยการมอบหมายทํางานเปนกลุม
(3) การอภิปรายกลุม การแลกเปลี่ยนเรียนรู
(4) ฝกคิดดวยวิธีการตาง ๆ
กลยุทธการวัดและประเมินผล
(1) การประเมินผลงานที่มอบหมาย
(2) ประเมินความกาวหนาในการพัฒนาทักษะตาง ๆ
(3) ประเมินการทํางานรวมกัน
2.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู
(1) มีความสามัคคี สามารถอยูรวมกับผูอื่น ทํางานอยางมีสวนรวม มีภาวะผูนําและผูตาม
(2) มีจิตสาธารณะ เสียสละ เห็นคุณคาแหงการแบงปน
(3) มีความรับผิดชอบตอตนเอง ชุมชน สังคม และสวนรวม สามารถพึ่งตนเองได
กลยุทธการสอน
(1) การมอบหมายงาน หรือโครงการ
(2) การฝกการทํางานเปนทีม
(3) ฝกบทบาทภาวะผูนํา และผูตาม
กลยุทธการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินกระบวนการการทํางานเปนกลุม
(2) ประเมินผลงานของกลุม
(3) ประเมินภาวะผูนํา และผูต าม
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2.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู
(1) ใชวิธีทางคณิตศาสตรและสถิติพื้นฐาน ในการศึกษาคนควาและนําไปใชไดอยางเหมาะสม
(2) มีทักษะในการสื่อสารและใชภาษาอยางมีประสิทธิภาพ
(3) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธการสอน
(1) ฝกปฏิบัติ วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ฝกการนําเสนอและการประเมินผลงานตาง ๆ
(3) ฝกทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูจากการปฏิบัติงาน
กลยุทธการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินกระบวนการปฏิบัติ
(2) ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ
(3) ประเมินความกาวหนาในการพัฒนาทักษะตาง ๆ

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง 2561 หนา 25

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก
รายวิชา
กลุมวิชาภาษา
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปญญา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
การพัฒนาทักษะการพูดและการ
เขียน
ปญญาจากวรรณกรรม
ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ
ภาษาประเทศเพื่อนบาน
กลุมวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
จังหวัดศึกษา
ศิลปะและทักษะการใชชีวิต
พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
พลังของแผนดิน
กลุมวิชาวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
การเขาใจดิจิทลั
การคิดสรางสรรคและการแกปญญา

1.ดานคุณธรรม จริยธรรม
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3. ดานทักษะ
ทางปญญา

2. ดานความรู

2

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3












5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3























หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง 2561 หนา 26

รายวิชา

1.ดานคุณธรรม จริยธรรม
1

วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวติ
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน


2




3


4


3. ดานทักษะ
ทางปญญา

2. ดานความรู
1



2


3

4




1




2




4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3







5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู
(1) มีวินัย ซื่อสัตย และจรรยาบรรณวิชาชีพ
(2) รักและศรัทธาความเปนครูปฐมวัย
(3) มีจิตสาธารณะ
กลยุทธการสอน
(1) ผูสอนประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
(2) จัดกิจกรรมเสริมประสบการณใหกับนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริง
(3) การยกตัวอยางกรณีศึกษาและใหอภิปรายรวมกัน
(4) จัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดมีสวนรวมกับวิทยาลัยฯและชุมชนของตนเอง
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) การสังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน
(2) ประเมินกิจกรรมจากสภาพจริง
(3) การประเมินจากผลการฝกงาน
(4) การประเมินจากแฟมสะสมผลงานรายบุคคล
2.2.2 ดานความรู
ผลการเรียนรู
(1) มีความรูหลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย
(2) มีความรูความเขาใจการดูแล พัฒนา และการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
(3) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร พัฒนาสื่อ นวัตกรรม หองสมุดมีชีวิต และการจัด
ประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย
กลยุทธการสอน
(1) การบรรยาย และอภิปราย โดยผูสอน วิทยากร หรือผูทรงภูมิปญญา
(2) กระบวนการสืบคนดวยตนเอง
(3) การมอบหมายงาน เปนรายบุคคลหรือรายกลุม
(4) การศึกษาดูงาน และทํารายงานพรอมนําเสนอ
(5) จัดสถานการณจําลอง
(6) การเรียนรูแบบมีสวนรวม
(7) การฝกปฏิบัติการ
(8) การเรียนแบบแกปญ
 หา
(9) การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยี
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) การใชแบบทดสอบ
(2) การทําแบบฝกหัด
(3) การประเมินจากสภาพจริง
(4) ประเมินผลจากการทํางานหรือโครงงานที่ไดรับมอบหมาย
(5) การประเมินจากแฟมสะสมงาน
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2.2.3 ดานทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
(1) แสวงหาความรูไดดวยตนเอง คิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และแกปญหาอยาง
สรางสรรค
(2) มีจินตนาการ ความคิดสรางสรรค และริเริ่มในการปฏิบัติงานดานการศึกษาปฐมวัย
(3) สามารถประยุกตใช แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยในการดูแล
พัฒนา และจัดการเรียนรู
กลยุทธการสอน
(1) กระบวนการสืบคนดวยตนเอง
(2) การจัดสถานการณจําลอง
(3) การมอบหมายงาน
(4) การเรียนรูแบบมีสวนรวม
(5) การฝกปฏิบัติการ
(6) การเรียนแบบแกปญหา
(7) การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยี
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) การนําเสนอผลงาน
(2) ผลงานที่ไดรับมอบหมาย/รายงาน
(3) แฟมสะสมงานความกาวหนาการเรียนรูรายบุคคล
2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู
(1) ทํางานและมีปฏิสัมพันธรวมกับครู ผูปกครอง และชุมชน เพื่อการพัฒนาอยางสรางสรรค
ตามวิถีประชาธิปไตย
(2) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ การพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน
(3) เปนผูนําและผูตามที่ดี
กลยุทธการสอน
(1) การฝกปฏิบัติการ
(2) การใชกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม
(3) การเรียนแบบรวมมือ
(4) การทํางานรวมเปนกลุม
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) การสังเกตพฤติกรรมการทํางานรวมกับผูอื่น
(2) การเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
(3) การสังเกตพฤติกรรมการเปนผูนํา ผูตามที่ดี
2.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู
(1) สามารถวิเคราะห เลือกใช และตัดสินใจ ขอมูลสารสนเทศของเด็กปฐมวัย
(2) สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูและพัฒนา
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กลยุทธการสอน
(1) มอบหมายงานโดยอาศัยกระบวนการสืบคน
(2) การฝกปฏิบัติการ
(3) มอบหมายงาน นําเสนอผลงานใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(4) การทํารายงานและนําเสนอผลงาน
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินความกาวหนา ทักษะการใชภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) ประเมินจากการนําเสนอผลงาน และการแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณ
(3) แบบทดสอบ
2.2.6 ดานทักษะการจัดการเรียนรู
ผลการเรียนรู
(1) สามารถจัดประสบการณการเรียนรูที่หลากหลายอยางสรางสรรค
(2) สามารถจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
(3) สามารถประยุกตใชนวัตกรรมในการออกแบบการจัดประสบการณ
กลยุทธการสอน
(1) จัดกิจกรรมการเรียนแบบสรางแผนผังความคิด
(2) การจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม
(3) การจัดการเรียนรูแบบระดมสมอง
(4) ฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรู จากสถานการณจริงและสถานการณจําลอง
(5) การศึกษาดูงานและทํารายงาน
(6) การจัดการเรียนการสอนโดยใชคําถามเปนหลัก
(7) นิเทศการสอน
(8) การจัดเรียนการสอนแบบแกปญหา
(9) การสอนแบบ Game Learning และ Role Play
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินดวยแบบทดสอบ
(2) ประเมินจากการตรวจผลงาน
(3) ประเมินการนําเสนอผลงาน
(4) สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมการเรียนการสอน
(5) ประเมินผลการฝกงา
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูใดบาง โดยระบุวาเปนความ
รับผิดชอบหลักหรือรับ ผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสูมาตรฐานผลการเรียนรูบ างเรื่องก็ได โดยผลการ
เรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีวินัย ซื่อสัตย และจรรยาบรรณวิชาชีพ
(2) รักและศรัทธาความเปนครูปฐมวัย
(3) มีจิตสาธารณะ
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2. ดานความรู
(1) มีความรูหลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย
(2) มีความรูความเขาใจการดูแล พัฒนา และการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
(3) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร พัฒนาสื่อ นวัตกรรม หองสมุดมีชีวิต และการจัด
ประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย
3. ดานทักษะทางปญญา
(1) แสวงหาความรูไดดวยตนเอง คิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และแกปญหาอยาง
สรางสรรค
(2) มีจินตนาการ ความคิดสรางสรรค และริเริ่มในการปฏิบัติงานดานการศึกษาปฐมวัย
(3) สามารถประยุกตใช แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยในการดูแล
พัฒนา และจัดการเรียนรู
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ทํางานและมีปฏิสัมพันธรวมกับครู ผูปกครอง และชุมชน เพื่อการพัฒนาอยางสรางสรรค
ตามวิถีประชาธิปไตย
(2) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ การพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน
(3) เปนผูนําและผูตามที่ดี
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถวิเคราะห เลือกใช และตัดสินใจ ขอมูลสารสนเทศของเด็กปฐมวัย
(2) สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูและพัฒนา
6. ดานทักษะการจัดการเรียนรู
(1) สามารถจัดประสบการณการเรียนรูที่หลากหลายอยางสรางสรรค
(2) สามารถจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
(3) สามารถประยุกตใชนวัตกรรมในการออกแบบการจัดประสบการณ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

พัฒนาการเด็กปฐมวัย
สมองกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
การจัดการศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ทักษะทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย
ทักษะวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย
ดนตรีและศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย
สื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
การจัดการเรียนรู
การจัดการชั้นเรียน

1.ดาน
คุณธรรม
จริยธรรม

4. ดานทักษะ
ความ
สัมพันธ
3. ดานทักษะ
ทางปญญา ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

2. ดาน
ความรู

1 2 3 1 2 3 1 2


3
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3 1 2 3 1 2 3


































































































































































































6.ดานการ
จัดการ
เรียนรู
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5. ดาน
ทักษะการ
วิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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รายวิชา

นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
การประเมินและสรางเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
การศึกษาพิเศษ
ความเปนครู
การบริหารจัดการองคทางการศึกษาปฐมวัย
นิทานและวรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย
การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
สุขอนามัยเด็กปฐมวัย
การฝกประสบการณ

1.ดาน
คุณธรรม
จริยธรรม

4. ดานทักษะ
ความ
สัมพันธ
3. ดานทักษะ
ทางปญญา ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

2. ดาน
ความรู

1 2 3 1 2 3 1 2
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6.ดานการ
จัดการ
เรียนรู

3 1 2 3 1 2 3
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5. ดาน
ทักษะการ
วิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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หมวดที่ 5
หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดและการประเมินผลการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยเรื่องการจัด
การศึกษาต่ํากวาปริญญา พ.ศ. 2560
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบระดับรายวิชา
2.1.1 แตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับรายวิชา ประกอบดวย
(1) กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(2) กรรมการจากอาจารยประจํากลุมวิชา
2.1.2 บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับรายวิชา
(1) กําหนดกระบวนการหรือขั้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับ
รายวิชา
(2) กําหนดปฏิทินการดําเนินงานการทวนสอบประจําภาคการศึกษาโดยกําหนด
รายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ตองดําเนินการของผูที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูทั้งรายวิชาทฤษฎี
และรายวิชาปฏิบัติ
(3) กําหนดความรับผิดชอบและสิ่งที่อาจารยประจําวิชาตองเตรียมและแจงใหทราบเพื่อ
การเตรียมพรอมรับยการทวนสอบ ไดแก คะแนนผลการตรวจผลงาน คะแนนผลการสอบ หรือคะแนนสวนอื่น ๆ
ทีก่ ําหนดไวในเกณฑการประเมินผลการเรียนรูของรายวิชา พรอมหลักฐานที่แสดงที่มาของคะแนนแตละสวน เชน
กระดาษคําตอบจากการสอบ แบบตรวจผลงาน/ชิ้นงาน
(4) ดําเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว
(5) จัดทํารายงานผลการสอบทวนประจําภาคการศึกษา
2.1.3 กระบวนการหรือขั้นตอนการทวนสอบระดับรายวิชา
(1) กําหนดรายวิชาที่จะทวนสอบ เชน ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ สุมรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี
(2) สุมตรวจสอบผลการใหคะแนนแตละสวนตามที่กําหนดเกณฑการประเมินผลการ
เรียนรูใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแตล ะรายวิชา โดยพิ จารณาการใหคะแนนจากรายงาน ชิ้น งานหรือผลงาน
จากการเรียนรู การประเมินพฤติกรรมจากการทํากิจกรรมการเรียนรู แบบทดสอบ แบบประเมินตามมาตรฐานการ
เรียนรูดานตาง ๆ หรือแบบประเมินงานอื่น ๆ ที่มอบหมายของรายวิชา
(3) ใชขอมูลที่เกี่ยวของจากรายงานผลการจัดการเรียนรูของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.
6 ที่อาจารยประจําวิชาจัดทํา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ
(4) จัดทํารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูรายวิชาประจําภาคการศึกษา
ที่แสดงใหเห็นในภาพรวมวาคุณภาพของการจดัการเรียนรูของรายวิชาเปนอยางไร ผูเรียนบรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรูที่กําหนดไวในแตละรายวิชาในระดับใด พรอมแสดงขอมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันวาผูเรียนบรรลุตามมาตรฐาน
ที่กําหนด
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2.2. การทวนสอบระดับหลักสูตร
2.2.1 ใหแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับหลักสูตร ประกอบดวย
(1) กรรมการจากสํานักวิชาการ
(2) กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(3) ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา นั้น ๆ
2.2.2 บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับหลักสูตร
(1) กําหนดกระบวนการหรือขั้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับ
หลักสูตร เพื่อการตรวจสอบและประเมินความสําเร็จของการผลิตผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ
(2) กําหนดปฏิทินการดําเนินงานการทวนสอบประจําปการศึกษาที่มีผูสําเร็จการศึกษา
โดยกําหนดรายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ตองดําเนินการของผูที่เกี่ยวของ
(3) กําหนดขอมูล แหลงขอมูล และผูใหขอมูล ที่ตองเก็บรวบรวมและแจงใหผูเกี่ยวของ
ทราบเพื่อการเตรียมพรอม ไดแก รายงานผลการจัดการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร แหลงฝกปฏิบัติผูใชบัณฑิต และผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานของผูสําเร็จ
การศึกษาหลังจากสําเร็จการศึกษา
(4) ดําเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว
(5) จําทํารายงานผลการทวนสอบประจําปการศึกษา
2.2.3 กระบวนการหรือขัน้ ตอนการทวนสอบระดับหลกัสูตร
(1) กําหนดลักษณะขอมูล แหลงขอมูลและผูใหขอมูล ที่สามารถนํามาใชวิเคราะห
ผลสัมฤทธิก์ ารเรียนรูที่ครอบคลุมผลการเรียนรูทุกดานตามมาตรฐานการเรียนรูสาขาวิชา เพื่อประเมิน
ความสําเร็จของการผลิตผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพของวิทยาลัยชุมชน
(2) พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ที่ ใช ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ที่ จํ า เป น ต อ งใช ดํ า เนิ น การเก็ บ
รวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลตามที่กําหนดไว
(3) ใชขอมูลที่เกี่ยวของจากรายงานผลการจัดการเรียนรูของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.
6 และขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทําเมื่อสิ้นสุด
ปการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ
(4) จัดทํารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของผูสําเร็จการศึกษาประจําป
การศึกษา ที่แสดงใหเห็นในภาพรวมวา คุณภาพของการจดัการเรียนรูของหลักสูตรเปนอยางไร ผูสําเร็จการศึกษา
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตรครบถวนเพียงใด พรอมแสดงขอมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันวา
บรรลุตามมาตรฐานที่กําหนดไว
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่มีสิทธิ์ไดรับอนุปริญญาตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
(1) เรียนครบตามโครงสรางของหลักสูตร
(2) ไดคาระดับผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
(3) ใชเวลาการศึกษาไมกอน 5 ภาคการศึกษา และไมเกิน 6 ปการศึกษา
(4) ไมมีพันธะดานหนี้สินใดๆ กับวิทยาลัยชุมชน
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หมวดที่ 6
การพัฒนาอาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 ปฐมนิเทศอาจารยใหม เพื่อชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร และแนะนําอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
และมอบเอกสารที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน ไดแก คูมือหลักสูตร คูมือนักศึกษา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และ
คูมือปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของอาจารย
1.2 สงเสริมใหอาจารยใหม เขารวมประชุมของทางวิทยาลัยชุมชน เพื่อทราบถึงปรัชญา พั นธกิจ และ
วิสัยทัศน ของการจัดการศึกษา
1.3 ชี้ แจงแนวทางในการจั ด การเรีย นการสอน แนวทางในการทํ าวิจัย เพื่ อ พั ฒ นาการเรีย นการสอน
การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ.6)
1.4 จัดการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนและการประเมินผล รวมถึงการบูรณาการ
เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สนับสนุนใหอาจารยเขาฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ การสอน และการประเมินผล จากหนวยงานทั้งภายในและหนวยงานภายนอก
2.1.2 สนับสนุนใหอาจารยเขารวมประชุม สัมมนาทางวิชาการเพื่อประยุกตใชความรูที่ไดใหเกิด
ประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน
2.1.3 จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการความรู (Knowledge Management)
เพื่อใหเกิดการถายทอดประสบการณและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหาร
หลักสูตร
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
2.2.1 สงเสริมใหอาจารยพัฒนาการเรียนการสอนและทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม
2.2.2 ศึกษาดูงานที่เกี่ยวของเพื่อนาความรูมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและ
หลักสูตร
2.2.3 สงเสริมใหอาจารยมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชนและบริการสังคม
2.2.4 สงเสริมใหอาจารยมีโอกาสไปศึกษาหรือเขาฝกอบรมเพื่อเพิ่มพัฒนาตนเองและเพิ่มคุณวุฒิ
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หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร ดังนี้
1.1 แตงตั้งคณะกรรมการอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อวางแผน กํากับ และติดตาม การดําเนินงานตางๆ
ของหลักสูตร
1.2 สร า งความตระหนั ก และความเข า ใจให แ ก บุ ค ลากร โดยการจั ด ประชุ ม ชี้ แ จง ในประเด็ น สํ า คั ญ
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประกันคุณภาพ
1.3 มีกระบวนการจัดทําหลักสูตร โดยดําเนินการจัดทําแผนการสอนและเกณฑการวัดและการประเมินผล
1.3.1 มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 กอนเปดสอนในแตละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา
1.3.2 ประชุมวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตร โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
มีสวนรวม อยางนอยรอยละ 80
1.3.3 จั ดทํ ารายงานผลการดาเนิ น การของรายวิช าตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วั น หลังสิ้น สุดภาค
การศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
1.3.4 จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของหลั ก สู ต รตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วั น หลั ง สิ้ น สุ ด
ปการศึกษา
1.4 มีการวางแผนการรับนักศึกษา แผนการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอน
1.5 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรูของนักศึกษา
1.6 มีการกํากับติดตาม ประเมินการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
1.7 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตอสถาบัน
วิท ยาลั ย ชุ มชน และนํ าเอาข อเสนอแนะจากผลการประเมิน คุณ ภาพมาปรับ ปรุงหลัก สูตรอยางตอเนื่องทุก ป
การศึกษา
2. บัณฑิต
คุณภาพบัณฑิต
หลักสูตรมุงพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน โดยการประเมินและ
ทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรีย นรูในขณะที่ นักศึกษากํ าลังศึกษา และประเมิ น ผลการมี งานทํ า
ตลอดจนความพึงพอใจและความตองการของผูใชบัณฑิต มีการจัดการเพื่อติดตามการประเมินผลและ การทวน
สอบเพื่อการแกไขปรับปรุง เพื่อใหไดบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคเปนไปมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับ อนุป ริญ ญา และมาตรฐานผลการเรียนรู อยางนอย 6 ดาน คือ 1) คุ ณธรรมจริยธรรม 2) ความรู
3) ทักษะทางปญญา 4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อใหตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยมีกลไกขับเคลื่อนการดําเนินงาน ดังนี้
1. ติดตาม สํารวจความตองการจําเปนของผูใชบัณฑิตอยางตอเนื่อง
2. สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา ในหลักสูตร
3. จัดการประชุมโดยเชิญผูใชบัณฑิตเขามามีสวนรวมในการวิพากษหลักสูตร
4. สรางความเชี่ยวชาญใหกับนักศึกษา ดวยการลงมือทําดวยการเรียนรูจาก การทํางาน (Work-based
Learning)
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5. จัดกิจกรรมเสริม ใหสอดคลองกับบริบทของชุมชน สังคมไทยและสังคมโลก ติดตามสถานการณและ
วิกฤติทางการศึกษาปฐมวัย
6. จัดกิจกรรมเสริมสรางการมีจิตสาธารณะ โดยการบริการชุมชน ดวยองคความรูทางดานการศึกษา
ปฐมวัยใหกับชุมชน
7. เนนพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การทํางานแบบมีสวนรวม และการสรางเครือขายชุมชน การเรียนรู
ทางวิชาชีพ
3. นักศึกษา
อธิบายกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา การควบคุมการดูแล การให
คําปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของ
นักศึกษา
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา มีดังนี้
3.1.1 ประชุมเตรียมความเจาหนาที่ประจําศูนยการเรียนทั้ง 7 ศูนยการเรียน เพื่อเตรียมความ
พรอมกอนประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม
3.1.2 ประชาสัมพันธประกาศรับสมัครนักศึกษาผานสื่อตางๆ ไดแก เว็บไซตของวิทยาลัยชุมชน
สงขลา ไวนิ ล ใบปลิ ว และแนะแนวในสถานศึ กษา เช น สํ านั กงานส งเสริ มการศึ กษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
3.1.3 ผูที่สนใจสามารถสมัครเรียนดวยตนเองที่วิทยาลัยชุมชนสงขลา อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา
โดยพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร ตามหลักเกณฑที่วิทยาลัยชุมชนสงขลากําหนด
3.1.4 ประกาศรายชื่อผูสมัครที่ผูผานเกณฑการที่กําหนด
3.2 กระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
3.2.1 รายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
3.2.2 นักศึกษาใหมลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที 1
3.2.3 เตรียมความพรอมกิจกรรมทางวิชาการ โดยนักศึกษาใหมเรียนปรับพื้ นฐานในรายวิช า
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร
4. อาจารย
อธิบายกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารยตั้งแตระบบการรับอาจารยใหม การคัดเลือกอาจารย
คุณสมบัติ ความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมีความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย
4.1 กระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย มีดังนี้
การรับและคัดเลือกอาจารยใหม
4.1.1 ประกาศรับสมัครอาจารยพิเศษ หลักสูตรระดับอนุปริญญา ผานเว็บไชตของวิทยาลัย
ชุมชนสงขลา
4.1.2 พิจาณาคุณสมบัติอาจารยพิเศษ ทั้งดานความรูและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และ
ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกอาจารยพิเศษผานเว็บไซตของวิทยาลัยชุมชนสงขลา
4.1.3 ปฐมนิเทศอาจารยใหม กอนเปดภาคเรียน เพื่อชี้แจงกระบวนการจัดการเรียนการสอน
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5. หลักสูตร
อธิบายการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง การออกแบบหลักสูตร
ควบคุม กํากั บ การจัด ทํารายวิช า การวางระบบผู สอนและกระบวนการจัดการเรีย นการสอนในแตล ะรายวิช า
การประเมินผู เรียน การกํากับ ใหมีการประเมิน ตามสภาพจริง มีวิธีการประเมิน ที่ห ลากหลาย การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
5.1 การบริหารหลักสูตร มีดังนี้
5.1.1 การสรางความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร ดําเนินการโดยการประชุมสรางความเขาใจแกครู
และบุคลากรที่เกี่ยวของ
5.1.2 การรับนักศึกษา จัดการชั้นเรียน วางแผนการเรียน จัดตารางสอน ดําเนิน การโดย วาง
แผนการดําเนินงานการรับนักศึกษา จัดตารางสอนใหเหมาะสมแตละชั้นป
5.1.3 งานบริการเสริมวิชาการ ดําเนินการโดยการพัฒนาบุคลากรทางการสอน นิเทศ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 ระบบการดําเนินการของวิทยาลัยในการสนับสนุนการเรียนรู มีดังนี้
6.1.1 ดําเนิ นการสํ ารวจความตองการสิ่งสนั บ สนุ นของอาจารยผูส อนและนักศึกษา ทางด าน
อุปกรณโสตการเรียนการสอน ครุภัณฑ วัสดุอุปกรณ เพื่อใชในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
6.1.2 กํ า หนดแผนงบประมาณประจํ าป 2561เกี่ ย วกั บ ครุ ภั ณ ฑ แ ละการจั ด หาวั ส ดุ สํ า หรั บ
สนับสนุนการเรียนการสอน ประจําป เชน การวางหมวดเงินงบประมาณ โดยไดมีการตรวจสอบขอมูลครุภัณฑ
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
6.1.3 บริหารจัดการการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ เพื่อเตรียมพรอมตอการเรียนการสอน และ
การบํารุงรักษากอนเปดภาคการศึกษา
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ระบุตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ใชในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําปตาม
ตั ว บ ง ชี้ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ หรื อ ตั ว บ ง ชี้ ที่ ห ลั ก สู ต รพั ฒ นาขึ้ น เอง
โดยครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 6
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ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
ตัวบงชี้และเปาหมาย
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
หรือ มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา / สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ
มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 5 และมคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป
การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ. 3 และ
มคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปที่แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรบั การปฐมนิเทศ หรือ คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคน ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ / หรือ วิชาชีพ อยางนอย
ปละ 1 ครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ / หรือ
วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย / บัณฑิตใหม ที่มีตอ คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ที่มตี อบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอ ยกวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0
13. อื่น ๆ ระบุ .... (ถามี)
รวมตัวบงชี้ (ขอ) ในแตละป
ตัวบงชี้บังคับ (ขอที่)
ตัวบงชี้ตองผานรวม (ขอ)

ปที่
1
x

ปการศึกษา
ปที่ ปที่ ปที่ ปที่
2
3
4 5
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

-

-

x

x

x

-

-

-

x

x

เกณฑประเมิน : หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ตองผานเกณฑประเมิน ดังนี้
ตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ที่ 1 - 5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงชี้ ที่มีผลดําเนินการ
บรรลุเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้รวมโดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับ และตัวบงชี้รวมในแต
ละป
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1) การประเมินกลยุทธการสอน
ชวงกอนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับสาขาวิชา และ/หรือ การ
ปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน สวนชวงระหวางและหลังการสอนควรมีการวิเคราะหผล
การประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษา
ดานกระบวนการนําผลการประเมิน ไปปรับปรุง สามารถทําไดโดยรวบรวมปญหา/ขอเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงและมอบใหประธานหลักสูตรและทีมผูสอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป
2) การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
การประเมินทักษะดังกลาวสามารถทําไดโดย
- ประเมินนักศึกษาในแตละวิชา
- การสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผูสอน
- ภาพรวมของหลักสูตร ทําการประเมินโดยผูสําเร็จการศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก
- นักศึกษาปสุดทาย/ผูสําเร็จการศึกษา
- ผูวาจาง/ผูมีสวนไดสวนเสีย
- ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสํารวจผลสัมฤทธิ์ของผูสําเร็จการศึกษา
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอนุปริญญา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และตัวบงชี้เพิ่มเติมขางตน รวมทั้งผานการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
- รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินนักศึกษา ผูวาจาง ผูทรงคุณวุฒิ
- วิเคราะห ทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร
- เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ (ถามี)

