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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ฉบับปรับปรุง 2561 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
สาขาวิชา   การศึกษาปฐมวัย 
     
     หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 
1. ช่ือหลักสูตร 

ช่ือภาษาไทย:    หลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ช่ือภาษาอังกฤษ:   Associate Program in Early Childhood Education 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  
  ช่ือเต็ม (ไทย):               อนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ช่ือยอ (ไทย):  อ.(การศึกษาปฐมวัย) 
 ช่ือเต็ม (อังกฤษ):           Associate Degree in Early Childhood Education 

ช่ือยอ (อังกฤษ):            A.(Early Childhood Education) 

3. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียน 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 91 หนวยกิต 

4. รูปแบบของหลักสูตร 
4.1 รูปแบบ  

หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ป ระดับท่ี 1 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2552 

4.2 ภาษาท่ีใช 
การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย เอกสารและตําราในวิชาหลัก เปนตําราภาษาไทยหรือ

ภาษาตางประเทศ 
 4.3 การรับเขาศึกษา 

 รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศท่ีสามารถฟง  พูด อาน เขียน  และเขาใจภาษาไทยเปน
อยางดี 

 4.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืน 
  -ไมมี- 
 4.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
  ใหอนุปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
5.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2555  
     เปดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2561 
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5.2 ผานการกลั่นกรองจากอนุกรรมการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ในการประชุมครั้งท่ี 3 เม่ือ 
    วันท่ี 23 สิงหาคม 2561 
5 .3  สภาวิทยาลัยชุมชนอนุ มั ติ การจัดการเรียนการสอน ในการประชุมครั้ ง ท่ี   8/2561 เม่ื อ                          

วันท่ี 12 กันยายน 2561 
5.4 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี............./.............เม่ือวันท่ี
........../......../......... 

6. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพรอมท่ีจะเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ใน
ปพ.ศ. 2563 

7. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
7.1 ผูดูแลเด็กปฐมวัย 
 7.2 พ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัย 
7.3 นักสรางสรรคกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย  

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน 
ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษา 

สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษา 

สถาบัน ป 

นางสาวจิราพร จันทภาโส 1909800447695 - ค.ม. 
ศศ.บ. 

- การศึกษาปฐมวยั 
- ภาษาเพือ่การพัฒนา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2558 
2555 

นางสาวศจีมาศ  พูลทรัพย 3959900362082 - กศ.ม 
ศศ.บ 

- หลักสูตรและการสอน 

- เทคโนโลยแีละส่ือสาร
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

2551 
2545 

นางปาริชาต  ชูสุวรรณ 3941000371855 - ศษ.ม.  
คบ. 

- จิตวิทยาการศึกษา 
 -ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 

2550 
2545 

 

8. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 วิทยาลัยชุมชนสงขลาและหนวยการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา   
จํานวน 6 ศูนยการเรียน 

9. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
9.1. สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

    วิกฤตการณท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลกในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหคนเริ่มตนแขงขันตั้งแต
ระดับปฐมวัย  ทุกคนตองพยายามเอาตัวรอดจากสภาพการณตางๆ  แมแตเด็กก็ตองปรับตัว  ใหเขากับ
สิ่งแวดลอมใหม ประกอบกับพอแมผูปกครองมีความจําเปนตองออกไปทํางานนอกบาน จึงไมมีผูดูแลเด็ก
ตองนําไปฝากไวท่ีสถานประกอบการหรือศูนยเด็กเล็ก  จึงเปนเรื่องท่ีตองใหความสําคัญและควรเริ่มตน
อยางจริงจังตั้งแตวัยปฐมวัย  ท่ีตองการท้ังดานรางกาย  อารมณ จิตใจ  สังคมและสติปญญา  ควรมุงใหเด็ก
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีมีพัฒนาการตามวัย  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรใหสามารถทํา
หนาท่ีในการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีประสิทธิภาพจึงเปนภารกิจท่ีสําคัญอยางยิ่งของ
วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
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9.2. สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
จากนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ.2560 – 2564) 

จุดเนนท่ีสําคัญคือ มุงพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาท่ียั่งยืน กระบวนการมีสวนรวม
จากภาครัฐ เอกชน ประชาชนและภาคการศึกษาในทุกพ้ืนท่ีของประเทศ การพัฒนาประเทศสูสังคม
ฐานความรู (สํานักงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,2553) การพัฒนาคนใหมีคุณภาพ
เริ่มไดจากเด็กปฐมวัยซ่ึงเปนวัยท่ีมีความพรอมแหงการพัฒนาอยางรอบดาน จากการศึกษาสถานการณทาง
สงัคมและวัฒนธรรมท่ีสงผลกระทบตอการจัดการศึกษาปฐมวัยพบวา การจัดการ ศึกษาปฐมวัยจําเปนตอง
เพ่ิมมาตรการในการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาท่ีเปนไปเพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางมีคุณภาพ
เนื่องจากมีเด็กปฐมวัยยังขาดโอกาสในการไดรับการดูแลและใหการศึกษาอยางเสมอภาค วิทยาลัยชุมชน
สงขลาท่ีรับผิดชอบการผลิตผูดูแลเด็กตองรูตระหนักถึงความสําคัญของเด็กและจัดการศึกษาแกเด็กท่ีอยูใน
สังคมและวัฒนธรรมแหงการเปลี่ยนแปลงนี้ใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ    

10. ผลกระทบจากขอ 10.1 – 10.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
11.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 จากนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ท่ีมุงเนนการ
เตรียมพรอมดานกําลังคนและการเสริมสรางศักยภาพของประชากร ในทุกชวงวัย มุงเนนการยกระดับ
คุณภาพทุนมนุษยของประเทศ โดยพัฒนาคนใหเหมาะสมตามชวงวัย เพ่ือใหเติบโตอยางมีคุณภาพ การหลอ
หลอมใหคนไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม เปนคนดี มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม          
มีระเบียบวินัย และมีจิตสํานึกท่ีดีตอสังคมสวนรวม การพัฒนาทักษะท่ีสอดคลองกับความ  ตองการใน
ตลาดแรงงานและทักษะท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ของคนในแตละชวงวัยตาม          
ความเหมาะสม การเตรียมความพรอมของกํา ลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีจะเปลี่ยนแปลงโลก
ใน อนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ การสรางเสริมใหคนมีสุขภาพดีท่ีเนน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปจจัยเสี่ยงดานสภาพแวดลอมท่ีสงผลตอสุขภาพ 

11. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน 
12.1 กลุมวิชา/รายวิชา ในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

 - รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ใชตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
12.2 การบริหารจัดการ 
 - ดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซ่ึงมีหัวหนาสาขาวิชาเปนผูรับผิดชอบหลักทํางาน
ประสานกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชา จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของ
รายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม อธิบายเนื้อหาสาระ การจัดตารางเวลาเรียนและสอบ  
เพ่ือเปนมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
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หมวดท่ี 2 
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

  พลังความรัก  การดูแล การพัฒนา และการสรางสรรคพลังการเรียนรูของเด็กปฐมวัย คือพลัง
อนาคตของชุมชนและสังคม 

1.2 ความสําคัญของหลักสูตร            
  เปนหลักสูตรท่ีออกแบบตามทิศทางการพัฒนาประเทศและความรูใหม เพ่ือตอบสนองความ

ตองการของบุคคลท่ีปฏิบัติหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชนใหมีสมรรถนะในการดูแล พัฒนา 
และจัดการเรียนรู สําหรับเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการท่ีสมบูรณพรอมท้ังดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและ
ปญญา ไดอยางถูกตองและมีคุณภาพ 
  1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
   เพ่ือใหผูเรียนมีคุณลักษณะ 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/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
-ปรับปรงุหลักสูตรอนุปริญญา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยใหมี
มาตรฐานต่ํากวาท่ี สกอ.กําหนด 

-พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก 
มคอ.1 
-ปรับปรุงหลักสูตรทุก 3 ป  
-นําผลท่ีไดจาก มคอ.7 มา
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร 

-เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
-รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

-ประเมินการใชหลักสูตรอยาง
ตอเนื่อง 

-ใหอาจารยทํา มคอ.3-มคอ.7  
-การประเมินการสอนตาม มคอ.3-
มคอ.7 
 

-เอกสาร มคอ.3-7  
-สรุปรายงานประเมิน 
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หมวดท่ี 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 ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนสิงหาคม – เดือนมกราคม 
 2.1.2 ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนกุมภาพันธ – เดือนกรกฎาคม 
 2.1.3 ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใชเวลาการศึกษาไดไมเกิน 6 ปการศึกษา และสําเร็จการศึกษาได
ไมกอน 5 ภาคการศึกษาปกต ิ
 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับชวงชั้นท่ี 4 หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเทา และคุณสมบัติอ่ืนๆใหเปนไปตามขอบังคับวิทยาลัยชุมชน 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
 -นักศึกษาแรกเขามีพ้ืนฐานความรูดานคณิตศาสตร ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และวิทยาศาสตรมี

ความแตกตางกันมาก 
 -นักศึกษาจํานวนหนึ่งออกจากระบบการศึกษาเปนระยะเวลานาน  จึงมีปญหาดานการปรับปรุง เม่ือ

เขาสูระบบการศึกษาใหม 
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา ขอ 2.3  
 2.4.1 จัดใหมีการทดสอบเพ่ือประเมินพ้ืนฐานความรูใน  4 รายวิชา  คือ รายวิชาวิทยาศาสตร  

รายวิชาคณิตศาสตร  รายวิชาภาษาอังกฤษ  และรายวิชาภาษาไทย 
 2.4.2  หากมีผลการประเมินไมผานเกณฑตามท่ีวิทยาลัยกําหนด จะตองเขาเรียนปรับพ้ืนฐานเฉพาะ

รายวิชาท่ีไมผาน 
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 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

จํานวนนักศึกษา จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ช้ันปท่ี 1 90 90 90 90 90 

ช้ันปท่ี 2 - 90 90 90 90 
ช้ันปท่ี 3 - - 90 90 90 

รวม 90 180 270 270 270 
จํานวนท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - 90 90 90 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน 
  ใชงบประมาณ  ดังนี้ 

รายละเอียดรายจาย 
ภาคการศึกษา 

1/2556 2/2556 1/2557 2/2557 1/2558 2/2558 
คาตอบแทนผูสอน 90,950 86,900 82,850 78,800 70,700 78,800 
คาวัสดุ  5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 
คาสาธารณูปโภค 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 
คาบํารุงสถานท่ีและอุปกรณ 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 
คาตอบแทนผูประสานงานและนักการดูแลสถานท่ี 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 
คาใชจายรายหัวนักศึกษา 1,161 1,116 1,071 1,025 936 1,026 

รวมท้ังสิ้น 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 

 โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาท่ีสอดคลองกับท่ีกําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548  ดังนี้ 

  ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
  ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 58 หนวยกิต 

     (1) วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ   12   หนวยกิต 
       (2) วิชาชีพ    46 หนวยกิต  
          (2.1) วิชาบังคับ   33   หนวยกิต 
         (2.2) วิชาเลือก    9   หนวยกิต 
         (2.3) วิชาการฝกงาน    4 หนวยกิต 
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 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  3 หนวยกิต 
 3.1.3 รายวิชา 
  3.1.3.1 การกําหนดรหัสวิชา 
         หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
      การกําหนดรหัสวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชน
กําหนด ดังนี้ 

ศท XX XX 
                                                                 ลําดบัท่ีของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
                                                                 รหัสกลุมวิชา 
         01 กลุมวิชาภาษา 
         02 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
         03 กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 
 
                                                                 อักษรยอหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   
 
   หมวดวิชาเฉพาะ 

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  มีหลักเกณฑกําหนดรหัสวิชา ดังนี้ 
       ปว XX XX 

                                                                 ลําดบัท่ีของรายวิชาในสาขาวิชา 
                                                                 ลําดบัท่ีของสาขาวิชา 
                                                                 ชื่อสาขาวิชา   
 
  3.1.3.2  รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
    ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา   30 หนวยกิต 

(1) กลุมวิชาภาษา       ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา     หนวยกิต(ท-ป-ศ) 
ศท 0101  ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปญญา   3 (2-2-5) 
GE 0101  Thai for Intellectual Development 
ศท 0102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1   3 (2-2-5) 
GE 0102  English for Communication 1 
ศท 0103  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2   3 (2-2-5)  
GE 0103  English for Communication 2 
ศท 0104  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน  3 (2-2-5) 
GE 0104  Development of Speaking and Writing Skills 
ศท 0105  ปญญาจากวรรณกรรม    3 (2-2-5) 
GE 0105  Wisdom through Literature 
ศท 0106  ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ   3 (2-2-5)  
GE 0106  English through Recreation 
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ศท 0107  ภาษาประเทศเพ่ือนบาน     3 (2-2-5) 
GE 0107  Neighboring Countries Language  

 (2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไมนอยกวา  9 หนวยกิต 
รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา     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 
ศท 0204  พลังของแผนดิน     3 (2-2-5) 
GE 0204  Vitality of the Land 

(3) กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา    6 หนวยกิต 
รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา     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 
ศท 0303  วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมเพ่ือชีวิต   3 (2-2-5) 
GE 0303  Science and Environment for Life 
ศท 0304  โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป   3 (2-2-5) 
 GE 0304  Computer Program 
ศท 0305  คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน   3 (2-2-5) 
GE 0305  Mathematics in Daily Life 
  

แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาบังคับ    จํานวน 24 หนวยกิต 
 กลุมวิชาภาษา       จํานวน 9 หนวยกิต 

 รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา    หนวยกิต(ท-ป-ศ) 
 ศท 0101  ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปญญา   3 (2-2-5) 
 GE 0101  Thai for Intellectual Development 
 ศท 0102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1   3 (2-2-5) 
 GE 0102  English for Communication 1 

 ศท 0103  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2   3 (2-2-5) 
 GE 0103  English for Communication 2 
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กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    จํานวน 9 หนวยกิต 
รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา     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  ช่ือรายวิชา     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     ไมนอยกวา 58 หนวยกิต 
 (1) วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ                     จํานวน  12 หนวยกิต 

 รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา     จํานวนหนวยกิต 
           (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิคนควาดวยตนเอง) 

ปว 0101 พัฒนาการเด็กปฐมวัย    3(3-0-6) 
  EC 0101 Early Childhood Development 

           ปว 0102          สมองกับการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย  3(3-0-6) 
  EC 0102 Brain and Early Childhood Learning    

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

            ปว 0104 การจัดการศึกษาปฐมวัย    3(3-0-6) 
  EC 0104 Early Childhood Education 
 

    (2) วิชาชีพ          
       (2.1) วิชาบังคับ     33  หนวยกิต 

รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา    จํานวนหนวยกิต 
       (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิคนควาดวยตนเอง) 

            ปว 0105 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย      3(3-0-6) 
  EC 0105 Early Childhood Education Curriculum 
  ปว 0106 ทักษะทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย     3(2-2-5) 
  EC 0106 Language Skill for Early Childhood 
  ปว 0107 ทักษะวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
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  EC 0107 Science and Mathematics Skills for Early Childhood 
ปว 0108 ดนตรีและศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย  3(1-4-4) 
EC 0108 Music and Creative Arts for Early Childhood 
ปว 0109 สื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย    3(1-4-4) 

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

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

  EC 0112 Innovations in Early Childhood Education 
ปว 0113 การประเมินและสรางเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย  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 ความเปนครู      3(3-0-6) 
  EC 0115 Professional Teacher  
    (2.2) วิชาเลือก        9  หนวยกิต 

รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา    จํานวนหนวยกิต 
       (ทฤษฎ-ี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. หมวดวิชาเลือกเสร ีไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
      เลือกเรียนรายวิชาตางๆ ในสาขาวิชาเดียวกันหรือตางสาขาวิชาก็ได หรือเลือกจากหลักสูตร
อ่ืนใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอ่ืนๆ โดยไมซํ้าซอนกับรายวิชาท่ีเรียนมาแลว สวนรายวิชาท่ีหลักสูตรระบุ
ไม ให นั บ ห น วย กิ ต ใน ก ารขอจบ ห ลั ก สู ต รจ ะ เลื อ ก เรี ย น เป น วิ ช า เลื อ ก เส รี ไม ได  โด ย มี ห น วย กิ ต 
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
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3.1.4 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร 
  

 
 

ปท่ี 1 / ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา กลุมวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต(ท-ป-ศ) 

ศึกษาท่ัวไป ศท 0101   ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปญญา    3 (2-2-5) 
ศึกษาท่ัวไป ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  3 (2-2-5) 
ศึกษาท่ัวไป 

(เลือก) 
ศท XXXX XXXXX  3 (2-2-5) 

วิชาแกน ปว 0104 การจัดการศึกษาปฐมวัย  3(3-0-6) 
วิชาชีพบังคับ ปว 0115 ความเปนครู  3(3-0-6) 

รวม 15(12-6-27) 
ปท่ี 1 / ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา กลุมวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต(ท-ป-ศ) 

ศึกษาท่ัวไป ศท 0103   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  3 (2-2-5) 
ศึกษาท่ัวไป ศท 0201   จังหวัดศึกษา  3 (2-2-5) 
วิชาแกน ปว 0101 พัฒนาการเด็กปฐมวัย  3(3-0-6) 
วิชาแกน ปว 0102 สมองกับการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 3(3-0-6) 

วิชาชีพบังคับ ปว 0108 ดนตรีและศิลปะสรางสรรคสาํหรับเด็กปฐมวัย      3(1-4-4) 
รวม 15(11-8-26) 

 
 
 
 
 
 

 
หมวดวิชา 

จํานวนหนวยกิต 
ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

ภาค 
การศึกษาท่ี 

 1 

ภาค
การศึกษาท่ี 

2 

ภาค
การศึกษาท่ี 

1 

ภาค
การศึกษาท่ี 

2 

ภาค
การศึกษาท่ี 

1 

ภาคการศึกษา
ท่ี 2 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 9 6 6 3 3 3 
  2. หมวดวิชาเฉพาะ 58 หนวยกิต       

1) พ้ืนฐานวิชาชีพ 12  หนวยกิต 3 6 - 3 - - 
2) วิชาเฉพาะ  46  หนวยกิต       
-  วิชาบังคับ     33  หนวยกิต 3 3 9 6 9 3 
 - วิชาเลือก      9 หนวยกิต - - - - - 9 
 - วิชาฝกงาน   4 หนวยกิต - - - - 4 - 

3.หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หนวยกิต - - - 3 - - 
รวม 15 15 15 15 16 15 



หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง 2561 หนา 12 
 

ปท่ี 2 / ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา กลุมวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต(ท-ป-ศ) 

ศึกษาท่ัวไป ศท 0302   การคิดสรางสรรคและการแกปญหา  3 (2-2-5) 
ศึกษาท่ัวไป ศท 0104   การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน  3 (2-2-5) 
วิชาชีพบังคับ ปว 0105 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   3(3-0-6) 
วิชาชีพบังคับ ปว 0110 การจัดการเรียนรู    3(2-2-5) 
วิชาชีพบังคับ ปว 0113 การประเมินและสรางเสริมพฤตกิรรมเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 

รวม 15(11-8-26) 
ปท่ี 2 / ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา กลุมวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต(ท-ป-ศ) 

ศึกษาท่ัวไป ศท 0202   ศิลปะและทักษะการใชชีวิต   3 (2-2-5) 
วิชาแกน ปว 0103 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 

วิชาชีพบังคับ ปว 0106 ทักษะทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 
วิชาชีพบังคับ ปว 0107 ทักษะวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 
วิชาเลือกเสร ี XXXX XXXX XXXXXX  3(x-x-x) 

รวม 15(10-10-25) 
ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา กลุมวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต(ท-ป-ศ) 

ศึกษาท่ัวไป ศท 0301  การเขาใจดิจิทัล   3 (2-2-5) 
วิชาชีพบังคับ ปว 0109 สื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย  3(1-4-4) 
วิชาชีพบังคับ ปว 0111 การจัดการชั้นเรียน   3(3-0-6) 
วิชาชีพบังคับ ปว 0112 นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย  3(2-2-5) 
การฝกงาน ปว 0120 การฝกประสบการณ                         4 (300 ชั่วโมง) 

รวม 16(8-8-20) 
ปท่ี 3 / ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา กลุมวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต(ท-ป-ศ) 

ศึกษาท่ัวไป ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม 3 (2-2-5) 

วิชาชีพบังคับ ปว 0114 การศึกษาพิเศษ   3(3-0-6) 

วิชาเลือก ปว XXXX XXXXXXX                       3(x-x-x) 
วิชาเลือก ปว XXXX XXXXXXX 3(x-x-x) 
วิชาเลือก ปว  XXXX XXXXXXX   3(x-x-x) 

รวม 15(x-x-x) 
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3.1.6 คําอธิบายรายวิชา     
คําอธิบายรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป 
กลุมวิชาภาษา 
  ศท 0101   ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปญญา     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  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1    3 (2-2-5)

  GE 0102  English for Communication 1 

 ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนคําศัพท สํานวน โครงสรางพ้ืนฐาน และวัฒนธรรม
ของเจาของภาษา เพ่ือติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
  
  ศท 0103  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2    3 (2-2-5) 
 GE 0103  English for Communication 2 
 ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนคําศัพท สํานวน โครงสรางระดับกลาง และ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา เพ่ือติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการทํางาน 
หมายเหตุ : ตองผานรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 มากอน 

 
ศท 0104  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน   3 (2-2-5) 
GE 0104    Development of Speaking and Writing  Skills 
 

 ความสําคัญของทักษะการสื่อสาร การพูดอยางเปนทางการ การเลาเรื่องเพ่ือสรางแรงบันดาลใจ การ
นําเสนอความคิดเห็นอยางเปนระบบ การนําเสนอผลงาน การเขียนความเรียง การเขียนรายงานการศึกษาคนควา
และการทํางาน และการเขียนสรุปความ ฝกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
  
 ศท 0105  ปญญาจากวรรณกรรม      3 (2-2-5) 
 GE 0105  Wisdom through Literature 

วรรณกรรม คุณคา และสุนทรียภาพจากวรรณกรรม การอาน การคิดวิเคราะห ประเมินคา            
โลกทัศน คานิยม ความเชื่อ เพ่ือเชื่อมโยงมนุษยกับผลงานสรางสรรคดานวรรณกรรม 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  ภาษาประเทศเพ่ือนบาน      3 (2-2-5) 
GE 0107  Neighboring Countries Languages 
ทักษะการฟง พูด อาน และเขียน คําศัพทและสํานวนท่ีใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน ความเขาใจ ใน

วัฒนธรรมของเจาของภาษา (เลือกภาษาประเทศเพ่ือนบานภาษาใดภาษาหนึ่งท่ีใกลกับท่ีตั้งของวิทยาลัยชุมชน 
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 หลักธรรมท่ีใชในการดําเนินชีวิต  ภาวะ
ผูนํา การรูจักใชเงิน การพัฒนาตนและการเห็นคุณคาแหงตน สุนทรียภาพของชีวิต การเรียนรูบุคคล      ในชุมชน
ท่ีเปนแบบอยางการดําเนินชีวิต และดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

 
 ศท 0203  พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม   3 (2-2-5)

 GE 0203  Civics and Social Responsibility 
  ความเปนพลเมือง สิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม หนาท่ีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

คุณคาและเอกลักษณท่ีดีงามอยางไทย การมีจิตอาสา และสํานึกสาธารณะ การมีสวนรวมในระบบประชาธิปไตย 
วิเคราะหปญหา ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับสังคม และเสนอแนวทางแกปญหาในสังคมอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม 
การจัดทําโครงการในบทบาทหนาท่ีของพลเมือง 
 

ศท 0204  พลังของแผนดิน      3 (2-2-5) 
GE 0204  Vitality of the Land 
ความเขาใจเก่ียวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (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 

  ความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารในยุคดิจิทัล การทําธุรกรรมออนไลน สังคม
ออนไลน การเรียนรูและการสืบคนจากสื่อดิจิทัล การวิเคราะหและรูเทาทันสื่อ นําเสนอในรูปแบบดิจิทัล 
ผลกระทบ ความปลอดภัย คุณธรรมจริยธรรม และกฎหมาย ท่ีเก่ียวของกับการใชสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
 ศท 0302  การคิดสรางสรรคและการแกปญหา    3 (2-2-5) 
      GE 0302    Creative Thinking and Problem Solving  

การคิดสรางสรรค เทคนิค เครื่องมือ และกระบวนการคิดสรางสรรค การฝกคิดสรางสรรค วิธีการ
แกปญหา กระบวนการฝกการคิดแกปญหา  

 
 ศท 0303  วิทยาศาสตรและส่ิงแวดลอมเพ่ือชีวิต   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 
โปรแกรมสําเร็จรูปในการทํางาน การใชงานและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร ฝกโปรแกรมประมวล 

ผลคํา ตารางคํานวณ และการนําเสนองาน ในการพิมพและจัดทํารูปแบบเอกสาร การแสดงผลดวยกราฟ การ
จัดการฐานขอมูลเบื้องตน การสรางการนําเสนองาน การทํามัลติมีเดีย 

 

ศท 0305  คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน    3 (2-2-5) 

GE 0305  Mathematics in Daily Life 

วิธีคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร การใหเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย การวัดในมาตราวัด
ตางๆ การหาพ้ืนท่ีผิวและปริมาตร อัตราสวนและรอยละ การคํานวณภาษี กําไร คาเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และ
สวนลด ข้ันตอนในการสํารวจขอมูล  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูลเบื้องตน 
ความนาจะเปน และการตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องตน 
 
คําอธิบายรายวิชาหมวดศึกษาเฉพาะ 

     ปว 0101  พัฒนาการเด็กปฐมวัย      3(3-0-6) 
     EC 0101  Early Childhood Development 

 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการพัฒนาการเด็กปฐมวัย ดานรางกาย อารมณ  จิตใจ สังคม สติปญญา 
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  การอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัย      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 สถานการณและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน แนวทางการแกปญหา นโยบายและกฎหมายท่ี
เก่ียวของ  
 

 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 

 ขอบขายและมาตรฐานการเรียนรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  การจัดประสบการณสงเสริม
พัฒนาการดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การวัดและประเมิน 
 
 ปว 0108 ดนตรีและศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย   3(1-4-4) 

EC 0108 Music and Creative Arts for Early Childhood 
ขอบขายและมาตรฐานการเรียนรูทางดนตรีและศิลปะสรางสรรค การจัดประสบการณ ท่ีสงเสริม

พัฒนาการดนตรีและศิลปะสรางสรรค การวัดและการประเมิน 
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ปว 0109 ส่ือการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย      3(1-4-4) 
EC 0109 Instructional Media for Early Childhood 

 สื่อท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กแตละชวงวัย ประเภทของสื่อ  การเลือกใชสื่อ ปฏิบัติการผลิตสื่อและของเลน  
ทดลอง และประเมินสื่อ การเลนและเกมทางการศึกษา หองสมุดมีชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย 
  

ปว 0110 การจัดการเรียนรู      3(2-2-5) 
EC 0110 Learning Management 

 แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรูและการจัดการเรียนรู  การออกแบบและการเขียนแผนการจัดประสบการณ 
การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยภายใตบริบทของพหุวัฒนธรรม  ฝกปฏิบัติการจัดประสบการณ การ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู 
 
 ปว 0111 การจัดการช้ันเรียน      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 การพัฒนานวัตกรรมจากภูมิปญญาทองถ่ิน  

 
ปว 0113 การประเมินและสรางเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย   3(2-2-5) 
EC 0113 Assessing and Enhancing Early Childhood Behavior 

 หลักการ รูปแบบ และวิธีการประเมินพัฒนาการแตละชวงวัย การใชและพัฒนาเครื่องมือการประเมิน
พัฒนาการเด็ก  การสรางเสริมพฤติกรรมท่ีพึงประสงค  การรายงานผลการประเมิน 
 

ปว 0114 การศึกษาพิเศษ        3(3-0-6) 
EC 0114 Special Education 

 ปรัชญา แนวคิด หลักการ การจัดการศึกษาพิเศษ  จิตวิทยาเด็กพิเศษ  กฎหมายท่ีเก่ียวของกับคนพิการ  
การบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
การออกแบบการเรียนรูท่ีเปนสากล การจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล  บทบาทครูและความรวมมือระหวางครู
และผูปกครอง  
 

ปว 0115 ความเปนครู        3(3-0-6) 
 EC 0115 Professional Teacher 

หลักการ แนวคิดของความเปนครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู  มาตรฐานวิชาชีพครู บุคลิกภาพและจิต
วิญญาณความเปนครูปฐมวัย  ความเปนครูเพ่ือศิษย ภาวะผูนําของครู 
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ปว 0116 การบริหารจัดการองคการการศึกษาปฐมวัย   3(3-0-6) 
          EC 0116 Organizational Management in Early Childhood Education  
  มาตรฐานสถานศึกษาปฐมวัย หนวยงานพัฒนาเด็กปฐมวัย รูปแบบการบริหารงานขององคการ
ทางการศึกษาปฐมวัย  การบริหารธุรกิจทางดานการศึกษา  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองคการ
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 และการผลิตวรรณกรรมท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กแตละชวงวัย 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 การสรางสุขนิสัยท่ีดี การปฐมพยาบาลเบื้องตน การ
ปองกันโรค อุบัติเหตุ และอุบัติภัย 

 
ปว 0120 การฝกประสบการณ     4 (300 ช่ัวโมง) 
EC 0120 Field Experience in Early Childhood Education   

 ฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือศูนยพัฒนาเด็ก เริ่มจากการเตรียมการเพ่ือการฝก การจัดทํา
แผนการฝกท่ีมีรายละเอียดเก่ียวกับวัตถุประสงค กระบวนการ การประเมินผล และการปรับปรุงคุณภาพงาน 

ภายใตคําแนะนําชวยเหลือของอาจารยนิเทศและพ่ีเลี้ยง 
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3.2 อาจารยผูสอน 
 3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

  ช่ือ-
สกุล 

คุณวุฒิการศึกษา 
รายวิชา/สาขาวิชาท่ี

สอน 

สําเรจ็การศึกษา 

สถาบัน ป 

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

-การจัดการศึกษา
ปฐมวัย 
-การจัดการเรียนรู 
-ทักษะทางภาษา
สําหรับเด็กปฐมวัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

2558 
2555 

นางสาวศจีมาศ  พูลทรัพย กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 

ศศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

-หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 
-สื่อการเรยีนรูสําหรับ
เด็กปฐมวัย  
-การฝกประสบการณ
  

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
(วิทยาเขตปตตานี) 

2551 
 

2545 

นางปาริชาต  ชูสุวรรณ ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษา 
คบ.    ภาษาอังกฤษ 

-การอบรมเลี้ยงดเูด็ก
ปฐมวัย 
-ความเปนคร ู
-สุขอนามัยเด็กปฐมวัย 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
(วิทยาเขตปตตานี)
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 

2550 
 
2545 

 
 3.2.2 อาจารยประจํา 
 
 

ท่ี ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา 
รายวิชา/สาขาวิชาท่ี

สอน 
ตําแหนง/ประสบการณ/ความ

ชําชาญ 
1 นางสาวลักษณา  ชิณวงศ ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ 

ค.บ.  ภาษาอังกฤษ 
- ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 1 
- ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 2 

รายวิชาภาษาอังกฤษระดับ
มัธยมศึกษา-อนุปรญิญา 15 ป 

2 นางสุธีเทพ  สุริวงค ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา 
ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน 

- จังหวัดศึกษา 
- ศาสตรพระราชา 

สอนวิชาสงขลาศึกษา 
วิชาสังคมศาสตรกับการพัฒนา,
การฝกงาน,สัมมนาปกครอง
ทองถ่ิน 

3 นางสาวพรเพ็ญ  ประกอบกิจ ศษ.ม. หลักสูตรและการนิเทศ 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

- นวัตกรรมการศึกษา
ปฐมวัย 

สอนในโรงเรยีนสังกัด สพฐ.18 ป  
สอนรายวิชาโครงการทาง
การศึกษา รายวิชาการฝกงาน
และรายวิชาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 

4 นายพิพัฒนพงษ หงษสัมฤทธ์ิ กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสาร
ทางการศึกษา 
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร 

- การเขาใจดิจิทัล   
- โปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเรจ็รูป 

รายวิชาดานโปรแกรม
คอมพิวเตอร,การออกแบบสื่อ
สิ่งพิมพ 15 ป 
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 3.2.3 อาจารยพิเศษ 
 

ท่ี ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา ภาระการสอน 
ตําแหนง/            

ประสบการณ/ความชำนาญ 

1 นายอายุ  หีมงอย กศ.ม.บริหารการศึกษา 
คบ.การศึกษาปฐมวัย 

- การจัดการช้ันเรียน 
- พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

ผูอํานวยการสถานศึกษา 
 

2 นางสาวกัณญาภัค จันทโช กศ.ม.การบริหารการศึกษา  
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 

- สมองกับการเรยีนรู
สําหรับเด็กปฐมวัย 

จัดการเรียนเสรมิประสบการณ  
อนุบาล 1 และ 2 

3 นางสาวรัชนก บูเอียด กศ.ม.การวัดผลการศึกษา 
วท.บ.สถิติประยุคต 

- ทักษะวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตรสําหรับ
เด็กปฐมวัย 

สอนคณติศาสตรเปนเวลา 7 ป 

4 นางสาวอุษณยี เสือด ี ศษ.ม.ศิลปศึกษา 
ค.บ.ศิลปศึกษา 

- ดนตรีและศิลปะ
สรางสรรคสําหรับเด็ก
ปฐมวัย      

สอนรายวิชาศลิปะ 7 ป 

5 นางรําภู  คงเพ็ชร กศ.ม.การวัดผลการศึกษา 
วท.บ.สถิติ มศว. 

- การประเมินและสราง
เสรมิพฤติกรรมเด็ก
ปฐมวัย 
- การวิจัยทางการศึกษา
ปฐมวัย 

นักวิชาการศึกษา หัวหนาฝาย
วิชาการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

6 นางสาวณัฐวดี ชูศร ี ศบ.ม.การศึกษานอกระบบ 
ศษ.บ.ปะถมศึกษา 

- การศึกษาพิเศษ  พ.ศ.2540-ปจจุบัน โรงเรียน
สงขลาพัฒนาปญญา 

7 นายกันตศักดื หลีเพ่ิมสุข กศ.ม.การบริหารการศึกษา  
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 

- นิทานและวรรณกรรม
สําหรับเด็กปฐมวัย  

รองผูอํานวยการสถานศึกษา 

9 นายประภาส  ทองนิล ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
ศศ.ม.ไทยคดีศึกษา  
ค.บ.สังคมศึกษา  

- ศิลปะและทักษะการ
ใชชีวิต 
- การคิดสรางสรรคและ
การแกปญหา 

อาจารยพิเศษ 

10 นางเพียงฤทัย แกวมีศร ี
กศ.ม.การบริหารการศึกษา 
ศศ.บ.ภาษาไทย 

- ภาษาไทยเพ่ือการ
พัฒนาปญญา 
- การพัฒนาทักษะการ
พูดและการเขียน 

ขาราชการคร ู

11 นางสาวยุวัลดา ชูรักษ 
 

ศศ.ม.พัฒนามนุษยและสังคม 
บธ.บ.การจัดการ  

- พลเมืองกับความ
รับผิดชอบตอสังคม 

อาจารยพิเศษ 

 
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน)  

ฝกปฏิบัติงานในหนาท่ีผูดูแล พ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาหรือศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย เริ่มจากการ
เตรียมการเพ่ือการฝกประสบการณ จัดทําแผนการฝกประสบการณท่ีมีรายละเอียดเก่ียวกับวัตถุประสงค 
กระบวนการทํางาน การประเมินผลการทํางาน และการปรับปรุงคุณภาพงาน ภายใตคําแนะนําชวยเหลือของผูมี
ประสบการณ  

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
 ผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
 4.1.1 มีวินัย ซ่ือสัตย ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีและมีจรรยาบรรณวิชาชีครู 
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 4.1.2 มีความรู เขาใจเก่ียวกับหลักสูตร พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและการจัดประสบการณสําหรับเด็ก
ปฐมวัย  

 4.1.3 สามารถประยุกตใช แนวคิด ทฤษฎี และหลักการท่ีเก่ียวกับการศึกษาปฐมวัยในการดูแล 
พัฒนาและจัดการเรียนรู 

 4.1.4 ทํางานและมีปฏิสัมพันธรวมกับครู ผูปกครอง และชุมชน เพ่ือการพัฒนาอยางสรางสรรคตาม
วิถีประชาธิปไตย 

 4.1.5 สามารถวิเคราะห เลือกใช และตัดสินใจ ขอมูลสารสนเทศของเด็กปฐมวัย 
4.2 ชวงเวลา 
 จํานวน 300 ชั่วโมง ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
 -ไมมี- 
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 หมวดท่ี 4 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
เรียนรูตลอดชีวิต  - สงเสริมการคนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆทั้งในและนอกสถานศึกษา 

- กิจกรรมสงเสริมการอาน 
- จัดกจิกรรมบูรณาการในรายวิชาที่สอน 
- การนําเสนองาน รายบุคคล/รายกลุม   

เปนคนดี มีจิตอาสา พัฒนาชุมชน - การเขารวมกจิกรรมเพื่อทําประโยชนตอสาธารณะ 
- การเขารวมกจิกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชน 
- การปฏิบัติตนในฐานะเปนพลเมืองที่ดี 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

 2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
2.1.1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู 
  (1) มีระเบียบวินัย ประพฤติตนตามระเบียบของสังคม  
  (2) ซ่ือสัตยสุจริตตอตนเอง และผูอ่ืน 
  (3) ขยันหม่ันเพียร อดทน  ใฝเรียนรู   
  (4) ประหยัด อดออม และเลือกใชทรัพยากรอยางคุมคา 
  กลยุทธการสอน 
  (1) การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมโดยการบูรณาการเขากับรายวิชา 
  (2) การเรียนรูจากบุคคลตนแบบ 
  (3) จัดทําโครงงานท่ีสะทอนถึงคุณธรรมและจริยธรรม 
  กลยุทธการวัดและประเมินผล 
   (1) ใชแบบสังเกตพฤติกรรมโดยอาจารยผูสอน กลุมเพ่ือนนักศึกษา  
   (2) ประเมินจากการเขารวมกิจกรรมและผลงานของนักศึกษา 
   (3) ผูเรียนประเมินตนเอง 
 2.2.2 ดานความรู 
 ผลการเรียนรู 
   (1) มีความรู ความสามารถในการใชภาษาในการเรียนรูและพัฒนาปญญาไดอยางตอเนื่อง 

(2) มีความรู ความเขาใจ เห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา เขาใจความสัมพันธ 
ระหวางมนุษยกับมนุษย สังคม และธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
(3) มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการเปลี่ยนแปลงท่ีสงผล
กระทบตอตนเองและผูอ่ืน 
 (4) มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลย ี

 



หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง 2561 หนา 23 
 

 กลยุทธการสอน 
  (1) กิจกรรมเนนผูเรียนมีบทบาทในการคิดและการกระทําดวยตนเอง หรือการกระทําเปนกลุม 

(2) กิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาคนควาแสวงหาความรู สรุปองคความรูดวยตนเอง และ
นําเสนอความรูได 

  (3) เรียนรูจากสถานการณจริง การทํากิจกรรมโครงการ รวมท้ังแลกเปลี่ยนประสบการณ 
  (4) ฝกทักษะตาง ๆ ท่ีเปนจุดเนนของแตละรายวิชา 
 กลยุทธการวัดและประเมินผล 
  (1) การกําหนดสัดสวนน้ําหนักการประเมิน ของแตละผลลัพธการเรียนรู 
  (2) การประเมินยอยเพ่ือปรับปรุง พัฒนา และการประเมินผลรวม 
  (3) ประเมินจากการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 
  (4) การประเมินผลงานท่ีมอบหมาย   
 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) การประเมินผลงานท่ีมอบหมาย 
   (2) ประเมินความกาวหนาในการพัฒนาทักษะตาง ๆ 
   (3) ประเมินการทํางานรวมกัน 

2.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ผลการเรียนรู 
  (1) มีความสามัคคี สามารถอยูรวมกับผูอ่ืน ทํางานอยางมีสวนรวม มีภาวะผูนําและผูตาม 
   (2) มีจิตสาธารณะ เสียสละ เห็นคุณคาแหงการแบงปน 
   (3) มีความรับผิดชอบตอตนเอง ชุมชน สังคม และสวนรวม สามารถพ่ึงตนเองได 
 กลยุทธการสอน 
  (1) การมอบหมายงาน หรือโครงการ 
  (2) การฝกการทํางานเปนทีม 
  (3) ฝกบทบาทภาวะผูนํา และผูตาม 
 กลยุทธการวัดและประเมินผล 
  (1) ประเมินกระบวนการการทํางานเปนกลุม 
  (2) ประเมินผลงานของกลุม 
  (3) ประเมินภาวะผูนํา และผูตาม 
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 2.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู 

  (1) ใชวิธีทางคณิตศาสตรและสถิติพ้ืนฐาน ในการศึกษาคนควาและนําไปใชไดอยางเหมาะสม 
 (2) มีทักษะในการสื่อสารและใชภาษาอยางมีประสิทธิภาพ 
 (3) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  กลยุทธการสอน 
   (1) ฝกปฏิบัติ วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติ 
   (2) ฝกการนําเสนอและการประเมินผลงานตาง ๆ 
   (3) ฝกทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูจากการปฏิบัติงาน 
  กลยุทธการวัดและประเมินผล 
  (1) ประเมินกระบวนการปฏิบัติ 
  (2) ประเมินจากผลงานท่ีปฏิบัติ 
  (3) ประเมินความกาวหนาในการพัฒนาทักษะตาง ๆ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 

3. ดานทักษะ
ทางปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 
กลุมวิชาภาษา                  
ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปญญา                 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1                 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2                 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                 
การพัฒนาทักษะการพูดและการ
เขียน 

                

ปญญาจากวรรณกรรม                 
ภาษาอังกฤษเพ่ือนันทนาการ                 
ภาษาประเทศเพ่ือนบาน                 
กลุมวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

                

จังหวัดศึกษา                 
ศิลปะและทักษะการใชชีวิต                 
พลเมืองกับความรับผดิชอบตอสังคม                 
พลังของแผนดิน                  

กลุมวิชาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

                

การเขาใจดิจิทัล                 
การคิดสรางสรรคและการแกปญญา                 
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รายวิชา 
1.ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 

3. ดานทักษะ
ทางปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 
วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมเพ่ือชีวิต                 
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป                 
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน                 
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 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
2.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

   ผลการเรียนรู 
   (1) มีวินัย ซ่ือสัตย และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   (2) รักและศรัทธาความเปนครูปฐมวัย  
   (3) มีจิตสาธารณะ 

  กลยุทธการสอน 
    (1) ผูสอนประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี 
    (2) จัดกิจกรรมเสริมประสบการณใหกับนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริง 
    (3) การยกตัวอยางกรณีศึกษาและใหอภิปรายรวมกัน 
    (4) จัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดมีสวนรวมกับวิทยาลัยฯและชุมชนของตนเอง 

  วิธีการวัดและประเมินผล 
    (1) การสังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน 

(2) ประเมินกิจกรรมจากสภาพจริง 
    (3) การประเมินจากผลการฝกงาน 
   (4) การประเมินจากแฟมสะสมผลงานรายบุคคล 
  2.2.2 ดานความรู 
   ผลการเรียนรู 

  (1) มีความรูหลักการ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการศึกษาปฐมวัย 
 (2) มีความรูความเขาใจการดูแล พัฒนา และการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 

(3) มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตร 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) การเรียนแบบแกปญหา 
 (9) การจดัการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยี 

   วิธีการวัดและประเมินผล 
 (1) การใชแบบทดสอบ 
 (2) การทําแบบฝกหัด 
 (3) การประเมินจากสภาพจริง 
 (4) ประเมินผลจากการทํางานหรือโครงงานท่ีไดรับมอบหมาย 

 (5) การประเมินจากแฟมสะสมงาน 
   



หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง 2561 หนา 28 
 

  2.2.3 ดานทักษะทางปญญา 
  ผลการเรียนรู 

(1) แสวงหาความรูไดดวยตนเอง คิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และแกปญหาอยาง
สรางสรรค 

 (2) มีจินตนาการ ความคิดสรางสรรค และริเริ่มในการปฏิบัติงานดานการศึกษาปฐมวัย 
(3) สามารถประยุกตใช แนวคิด ทฤษฎี และหลักการท่ีเก่ียวกับการศึกษาปฐมวัยในการดูแล 
พัฒนา และจัดการเรียนรู 

   กลยุทธการสอน 
  (1) กระบวนการสืบคนดวยตนเอง 
  (2) การจัดสถานการณจําลอง 
  (3) การมอบหมายงาน 
  (4) การเรียนรูแบบมีสวนรวม 
  (5) การฝกปฏิบัติการ 
  (6) การเรียนแบบแกปญหา 
  (7) การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยี 

   วิธีการวัดและประเมินผล 
  (1) การนําเสนอผลงาน 
  (2) ผลงานท่ีไดรับมอบหมาย/รายงาน 
  (3) แฟมสะสมงานความกาวหนาการเรียนรูรายบุคคล 

  2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
   ผลการเรียนรู 

 (1) ทํางานและมีปฏิสัมพันธรวมกับครู ผูปกครอง และชุมชน เพ่ือการพัฒนาอยางสรางสรรค
ตามวิถีประชาธิปไตย 

  (2) มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี การพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน  
  (3) เปนผูนําและผูตามท่ีดี 

  กลยุทธการสอน 
 (1) การฝกปฏิบัติการ 

 (2) การใชกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
 (3) การเรียนแบบรวมมือ 
 (4) การทํางานรวมเปนกลุม 

  วิธีการวัดและประเมินผล 
(1) การสังเกตพฤติกรรมการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

 (2) การเขารวมกิจกรรมของนกัศึกษา 
 (3) การสังเกตพฤติกรรมการเปนผูนํา ผูตามท่ีดี 

 2.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ผลการเรียนรู 

  (1) สามารถวิเคราะห เลือกใช และตัดสินใจ ขอมูลสารสนเทศของเด็กปฐมวัย 
  (2) สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   (3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูและพัฒนา 



หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง 2561 หนา 29 
 

  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) สามารถจัดประสบการณการเรียนรูท่ีหลากหลายอยางสรางสรรค  
 (2) สามารถจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 (3) สามารถประยุกตใชนวัตกรรมในการออกแบบการจัดประสบการณ 

   กลยุทธการสอน 
 (1) จัดกิจกรรมการเรียนแบบสรางแผนผังความคิด 
 (2) การจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
 (3) การจัดการเรียนรูแบบระดมสมอง 
 (4) ฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรู จากสถานการณจริงและสถานการณจําลอง 
 (5) การศึกษาดูงานและทํารายงาน 
 (6) การจัดการเรียนการสอนโดยใชคําถามเปนหลัก 
 (7) นิเทศการสอน 
 (8) การจดัเรียนการสอนแบบแกปญหา 
 (9) การสอนแบบ Game Learning และ Role Play 

  วิธีการวัดและประเมินผล 
 (1) ประเมินดวยแบบทดสอบ 
 (2) ประเมินจากการตรวจผลงาน 
 (3) ประเมินการนําเสนอผลงาน 
 (4) สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมการเรียนการสอน 
 (5) ประเมินผลการฝกงา 

 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
 แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูใดบาง โดยระบุวาเปนความ
รับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซ่ึงบางรายวิชาอาจไมนําสูมาตรฐานผลการเรียนรูบางเรื่องก็ได โดยผลการ
เรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม  
   (1) มีวินัย ซ่ือสัตย และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   (2) รักและศรัทธาความเปนครูปฐมวัย  
   (3) มีจิตสาธารณะ 
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2. ดานความรู 

  (1) มีความรูหลักการ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการศึกษาปฐมวัย 
 (2) มีความรูความเขาใจการดูแล พัฒนา และการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
 (3) มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตร พัฒนาสื่อ นวัตกรรม หองสมุดมีชีวิต และการจัด

ประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย 
 3. ดานทักษะทางปญญา 

 (1) แสวงหาความรูไดดวยตนเอง คิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และแกปญหาอยาง
สรางสรรค 

 (2) มีจินตนาการ ความคิดสรางสรรค และริเริ่มในการปฏิบัติงานดานการศึกษาปฐมวัย 
 (3) สามารถประยุกตใช แนวคิด ทฤษฎี และหลักการท่ีเก่ียวกับการศึกษาปฐมวัยในการดูแล 

พัฒนา และจัดการเรียนรู 
  4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1) ทํางานและมีปฏิสัมพันธรวมกับครู ผูปกครอง และชุมชน เพ่ือการพัฒนาอยางสรางสรรค
ตามวิถีประชาธิปไตย 

  (2) มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี การพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน  
  (3) เปนผูนําและผูตามท่ีดี 

 5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (1) สามารถวิเคราะห เลือกใช และตัดสินใจ ขอมูลสารสนเทศของเด็กปฐมวัย 
  (2) สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   (3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูและพัฒนา 

   6. ดานทักษะการจัดการเรียนรู 
    (1) สามารถจัดประสบการณการเรียนรูท่ีหลากหลายอยางสรางสรรค  

 (2) สามารถจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 (3) สามารถประยุกตใชนวัตกรรมในการออกแบบการจัดประสบการณ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

 
 
 
 

รายวิชา 
1.ดาน

คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ดาน
ความรู 

3. ดานทักษะ
ทางปญญา 

4. ดานทักษะ
ความ 

สัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ดาน
ทักษะการ
วิเคราะห
เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

6.ดานการ
จัดการ
เรียนรู 

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

สมองกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย                   

การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย                   

การจัดการศึกษาปฐมวัย                   

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย                   

ทักษะทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย                   

ทักษะวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย                   

ดนตรีและศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย                   

สื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย                   

การจัดการเรียนรู                   

การจัดการชั้นเรียน                   
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รายวิชา 
1.ดาน

คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ดาน
ความรู 

3. ดานทักษะ
ทางปญญา 

4. ดานทักษะ
ความ 

สัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ดาน
ทักษะการ
วิเคราะห
เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

6.ดานการ
จัดการ
เรียนรู 

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

การประเมินและสรางเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย                   

การศึกษาพิเศษ                   

ความเปนครู                   

การบริหารจัดการองคทางการศึกษาปฐมวัย                   

นิทานและวรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย                   

การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย                   

สุขอนามัยเด็กปฐมวัย                   

การฝกประสบการณ                   
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หมวดท่ี  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 บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูระดับรายวิชา 
(1) กําหนดกระบวนการหรือข้ันตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับ 

รายวิชา 
(2) กําหนดปฏิทินการดําเนนิงานการทวนสอบประจําภาคการศึกษาโดยกําหนด 

รายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาท่ีตองดําเนินการของผูท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูท้ังรายวิชาทฤษฎี
และรายวิชาปฏิบัติ 

(3) กําหนดความรับผิดชอบและสิ่งท่ีอาจารยประจําวิชาตองเตรียมและแจงใหทราบเพ่ือ
การเตรียมพรอมรับยการทวนสอบ ไดแก คะแนนผลการตรวจผลงาน คะแนนผลการสอบ หรือคะแนนสวนอ่ืน ๆ 
ท่ีกําหนดไวในเกณฑการประเมินผลการเรียนรูของรายวิชา พรอมหลักฐานท่ีแสดงท่ีมาของคะแนนแตละสวน เชน 
กระดาษคําตอบจากการสอบ แบบตรวจผลงาน/ชิ้นงาน  

(4) ดําเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว 
(5) จัดทํารายงานผลการสอบทวนประจําภาคการศึกษา 

2.1.3 กระบวนการหรือข้ันตอนการทวนสอบระดับรายวิชา 
(1) กําหนดรายวิชาท่ีจะทวนสอบ เชน ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  สุมรายวิชาใน

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และหมวดวิชาเลือกเสรี  
  (2) สุมตรวจสอบผลการใหคะแนนแตละสวนตามท่ีกําหนดเกณฑการประเมินผลการ

เรียนรูใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแตละรายวิชา โดยพิจารณาการใหคะแนนจากรายงาน ชิ้นงานหรือผลงาน 
จากการเรียนรู การประเมินพฤติกรรมจากการทํากิจกรรมการเรียนรู แบบทดสอบ แบบประเมินตามมาตรฐานการ
เรียนรูดานตาง ๆ หรือแบบประเมินงานอ่ืน ๆ ท่ีมอบหมายของรายวิชา 

(3) ใชขอมูลท่ีเก่ียวของจากรายงานผลการจัดการเรียนรูของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.
6 ท่ีอาจารยประจําวิชาจัดทํา เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ 

(4) จัดทํารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูรายวิชาประจําภาคการศึกษา 
ท่ีแสดงใหเห็นในภาพรวมวาคุณภาพของการจดัการเรียนรูของรายวิชาเปนอยางไร  ผูเรียนบรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรูท่ีกําหนดไวในแตละรายวิชาในระดับใด พรอมแสดงขอมูลหรือหลักฐานท่ียืนยันวาผูเรียนบรรลุตามมาตรฐาน
ท่ีกําหนด  
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2.2. การทวนสอบระดับหลักสูตร 
2.2.1 ใหแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูระดับหลักสูตร ประกอบดวย 

  (1) กรรมการจากสํานักวิชาการ 
  (2)  กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  (3)  ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา นั้น ๆ  

2.2.2 บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับหลักสูตร 
(1) กําหนดกระบวนการหรอืข้ันตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับ 

หลักสูตร เพ่ือการตรวจสอบและประเมินความสําเร็จของการผลิตผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
(2) กําหนดปฏิทินการดําเนินงานการทวนสอบประจําปการศึกษาท่ีมีผูสําเร็จการศึกษา 

โดยกําหนดรายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาท่ีตองดําเนินการของผูท่ีเก่ียวของ 
(3) กําหนดขอมูล แหลงขอมูล และผูใหขอมูล ท่ีตองเก็บรวบรวมและแจงใหผูเก่ียวของ

ทราบเพ่ือการเตรียมพรอม ไดแก รายงานผลการจัดการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)  คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร   แหลงฝกปฏิบัติผูใชบัณฑิต และผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานของผูสําเร็จ
การศึกษาหลังจากสําเร็จการศึกษา 

(4) ดําเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว 
(5) จําทํารายงานผลการทวนสอบประจําปการศึกษา  

2.2.3 กระบวนการหรือข้ันตอนการทวนสอบระดับหลกัสูตร 
(1) กําหนดลักษณะขอมูล แหลงขอมูลและผูใหขอมูล ท่ีสามารถนํามาใชวิเคราะห 

ผลสัมฤทธิก์ารเรียนรูท่ีครอบคลุมผลการเรียนรูทุกดานตามมาตรฐานการเรียนรูสาขาวิชา  เพ่ือประเมิน 
ความสําเร็จของการผลิตผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพของวิทยาลัยชุมชน 

(2) พัฒนาเครื่องมือ ท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีจําเปนตองใชดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลตามท่ีกําหนดไว 

(3) ใชขอมูลท่ีเก่ียวของจากรายงานผลการจัดการเรียนรูของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.
6 และขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทําเม่ือสิ้นสุด
ปการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ 

(4) จัดทํารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของผูสําเร็จการศึกษาประจําป
การศึกษา ท่ีแสดงใหเห็นในภาพรวมวา คุณภาพของการจดัการเรียนรูของหลักสูตรเปนอยางไร ผูสําเร็จการศึกษา
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูท่ีกําหนดไวในหลักสูตรครบถวนเพียงใด พรอมแสดงขอมูลหรือหลักฐานท่ียืนยันวา
บรรลุตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

 
3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์ไดรับอนุปริญญาตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้ 
 (1) เรียนครบตามโครงสรางของหลักสูตร 

 (2) ไดคาระดับผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 
 (3) ใชเวลาการศึกษาไมกอน 5 ภาคการศึกษา และไมเกิน 6 ปการศึกษา 
 (4) ไมมีพันธะดานหนี้สินใดๆ กับวิทยาลัยชุมชน 
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หมวดที ่ 6   
การพัฒนาอาจารย 

 
1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1 ปฐมนิเทศอาจารยใหม เพ่ือชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร และแนะนําอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และมอบเอกสารท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน ไดแก คูมือหลักสูตร คูมือนักศึกษา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และ
คูมือปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของอาจารย  

1.2 สงเสริมใหอาจารยใหมเขารวมประชุมของทางวิทยาลัยชุมชน เพ่ือทราบถึงปรัชญา พันธกิจ และ
วิสัยทัศน ของการจัดการศึกษา  

1.3 ชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอน แนวทางในการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน     
การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ.6)  

1.4 จัดการอบรมเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนและการประเมินผล รวมถึงการบูรณาการ 
เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน  
2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
   2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

  2.1.1 สนับสนุนใหอาจารยเขาฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  
กลยุทธ การสอน และการประเมินผล จากหนวยงานท้ังภายในและหนวยงานภายนอก  

  2.1.2 สนับสนุนใหอาจารยเขารวมประชุม สัมมนาทางวิชาการเพ่ือประยุกตใชความรูท่ีไดใหเกิด
ประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน  

 2.1.3 จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการความรู (Knowledge Management) 
เพ่ือใหเกิดการถายทอดประสบการณและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหาร
หลักสูตร  
  2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ  

   2.2.1 สงเสริมใหอาจารยพัฒนาการเรียนการสอนและทําวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม  
   2.2.2 ศึกษาดูงานท่ีเก่ียวของเพ่ือนาความรูมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและ

หลักสูตร  
   2.2.3 สงเสริมใหอาจารยมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชนและบริการสังคม  

    2.2.4 สงเสริมใหอาจารยมีโอกาสไปศึกษาหรือเขาฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมพัฒนาตนเองและเพ่ิมคุณวุฒิ 
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หมวดที ่ 7   
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1.  การกํากับมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร ดังนี้  
  1.1 แตงต้ังคณะกรรมการอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือวางแผน กํากับ และติดตาม การดําเนินงานตางๆ 
ของหลักสูตร  
  1.2 สรางความตระหนักและความเขาใจใหแกบุคลากร โดยการจัดประชุมชี้แจง ในประเด็นสําคัญ 
ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประกันคุณภาพ  
  1.3 มีกระบวนการจัดทําหลักสูตร โดยดําเนินการจัดทําแผนการสอนและเกณฑการวัดและการประเมินผล  
  1.3.1 มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 กอนเปดสอนในแตละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา  
  1.3.2 ประชุมวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตร โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
มีสวนรวม อยางนอยรอยละ 80  
  1.3.3 จัดทํารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา  
  1.3.4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด 
ปการศึกษา  
 1.4 มีการวางแผนการรับนักศึกษา แผนการจัดกิจกรรมและการจัดการเรยีนการสอน  
 1.5 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรูของนักศึกษา  
 1.6 มีการกํากับติดตาม ประเมินการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู  
 1.7 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตอสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน และนําเอาขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่องทุกป
การศึกษา 
2.  บัณฑิต 

คุณภาพบัณฑิต  
  หลักสูตรมุงพัฒนาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน โดยการประเมินและ 
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูในขณะท่ีนักศึกษากําลังศึกษา และประเมินผลการมีงานทํา 
ตลอดจนความพึงพอใจและความตองการของผูใชบัณฑิต มีการจัดการเพ่ือติดตามการประเมินผลและ การทวน
สอบเพ่ือการแกไขปรับปรุง เพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคเปนไปมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอนุปริญญา และมาตรฐานผลการเรียนรู อยางนอย 6 ดาน คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู  
3) ทักษะทางปญญา 4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

หลักสูตรพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพ่ือใหตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยมีกลไกขับเคลื่อนการดําเนินงาน ดังนี้  

1. ติดตาม สํารวจความตองการจําเปนของผูใชบัณฑิตอยางตอเนื่อง  
2. สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา 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 ประชุมเตรียมความเจาหนาท่ีประจําศูนยการเรียนท้ัง 7 ศูนยการเรียน เพ่ือเตรียมความ

พรอมกอนประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม 
3.1.2 ประชาสัมพันธประกาศรับสมัครนักศึกษาผานสื่อตางๆ ไดแก เว็บไซตของวิทยาลัยชุมชน

สงขลา ไวนิล ใบปลิว และแนะแนวในสถานศึกษา เชน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  

3.1.3 ผูท่ีสนใจสามารถสมัครเรียนดวยตนเองท่ีวิทยาลัยชุมชนสงขลา อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
โดยพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร ตามหลักเกณฑท่ีวิทยาลัยชุมชนสงขลากําหนด 

3.1.4 ประกาศรายชื่อผูสมัครท่ีผูผานเกณฑการท่ีกําหนด 
 3.2 กระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
  3.2.1 รายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

3.2.2 นักศึกษาใหมลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที 1  
  3.2.3 เตรียมความพรอมกิจกรรมทางวิชาการ โดยนักศึกษาใหมเรียนปรับพ้ืนฐานในรายวิชา 
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 ท้ังดานความรูและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และ
ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกอาจารยพิเศษผานเว็บไซตของวิทยาลัยชุมชนสงขลา  
  4.1.3 ปฐมนิเทศอาจารยใหม กอนเปดภาคเรียน เพ่ือชี้แจงกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 



หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง 2561 หนา 38 
 

5.  หลักสูตร 
อธิบายการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง การออกแบบหลักสูตร 

ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชา การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา    
การประเมินผูเรียน การกํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย การจัดกิจกรรม    
การเรียนการสอน ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5.1 การบริหารหลักสูตร มีดังนี้ 
 5.1.1 การสรางความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตร  ดําเนินการโดยการประชุมสรางความเขาใจแกครู

และบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
 5.1.2 การรับนักศึกษา จัดการชั้นเรียน วางแผนการเรียน จัดตารางสอน ดําเนินการโดย วาง

แผนการดําเนินงานการรับนักศึกษา จัดตารางสอนใหเหมาะสมแตละชั้นป 
 5.1.3 งานบริการเสริมวิชาการ ดําเนินการโดยการพัฒนาบุคลากรทางการสอน นิเทศ  

6.  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
  6.1 ระบบการดําเนินการของวิทยาลัยในการสนับสนุนการเรียนรู มีดังนี้ 
 6.1.1 ดําเนินการสํารวจความตองการสิ่งสนับสนุนของอาจารยผูสอนและนักศึกษา ทางดาน
อุปกรณโสตการเรียนการสอน ครุภัณฑ วัสดุอุปกรณ เพ่ือใชในการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  

 6.1.2 กําหนดแผนงบประมาณประจําป 2561เก่ียวกับครุภัณฑและการจัดหาวัสดุสําหรับ
สนับสนุนการเรียนการสอน ประจําป เชน การวางหมวดเงินงบประมาณ โดยไดมีการตรวจสอบขอมูลครุภัณฑ 
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
 6.1.3 บริหารจัดการการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ เพ่ือเตรียมพรอมตอการเรียนการสอน และ
การบํารุงรักษากอนเปดภาคการศึกษา 

  
7.  ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ระบุตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีใชในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําปตาม
ตัวบ งชี้ ต ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห งชาติ  หรือตัวบ งชี้ ท่ี หลักสูตรพัฒนาข้ึน เอง 
โดยครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 6 
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 ชนิดของตัวบงช้ี :  กระบวนการ 
 เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
 

ตัวบงชี้และเปาหมาย 
ปการศึกษา 

ปท่ี 
1 

ปท่ี 
2 

ปท่ี 
3 

ปท่ี 
4 

ปท่ี 
5 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการดาํเนินงานหลักสตูร 

x x x   

2. มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแหงชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา (ถามี) 

x x x   

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 
มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศกึษาใหครบทุกรายวิชา 

x x x   

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 5 และมคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี
เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

x x x   

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป
การศึกษา 

x x x   

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

x x x   

7. มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปท่ีแลว 

- x x   

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรบัการปฐมนิเทศ หรือ คําแนะนําดานการจัดการเรยีนการสอน x x x   
9. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคน ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ / หรือ วิชาชีพ อยางนอย  

ปละ 1 ครั้ง 
x x x   

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ / หรือ 
วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

x x x   

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย / บัณฑติใหม ท่ีมีตอคุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - x x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ท่ีมตีอบัณฑติใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

- - - x x 

13. อ่ืน ๆ ระบุ .... (ถามี)      
รวมตัวบงช้ี (ขอ) ในแตละป      
ตัวบงช้ีบังคับ (ขอท่ี)      
ตัวบงช้ีตองผานรวม (ขอ)      

 

เกณฑประเมิน : หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ตองผานเกณฑประเมิน ดังนี้   
         ตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ท่ี 1 - 5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงชี้ ท่ีมีผลดําเนินการ
บรรลุเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้รวมโดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับ และตัวบงชี้รวมในแต
ละป  
 



หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง 2561 หนา 40 
 

หมวดที ่ 8 
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1) การประเมินกลยุทธการสอน 
ชวงกอนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับสาขาวิชา และ/หรือ การ

ปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน สวนชวงระหวางและหลังการสอนควรมีการวิเคราะหผล
การประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษา 

ดานกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทําไดโดยรวบรวมปญหา/ขอเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงและมอบใหประธานหลักสูตรและทีมผูสอนนําไปปรบัปรุงและรายงานผลตอไป 

2) การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
การประเมินทักษะดังกลาวสามารถทําไดโดย 

- ประเมินนักศึกษาในแตละวิชา 
- การสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผูสอน 
- ภาพรวมของหลักสูตร ทําการประเมินโดยผูสําเร็จการศึกษา 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก 

- นักศึกษาปสุดทาย/ผูสําเร็จการศึกษา 
- ผูวาจาง/ผูมีสวนไดสวนเสีย 
- ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

 รวมท้ังสํารวจผลสัมฤทธิ์ของผูสําเร็จการศึกษา 
 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอนุปริญญา 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และตัวบงชี้เพ่ิมเติมขางตน รวมท้ังผานการประเมินการประกันคุณภาพภายใน 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 
- รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินนักศึกษา ผูวาจาง ผูทรงคุณวุฒิ 
- วิเคราะห ทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร 
- เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ (ถามี) 

 


