รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ฉบับปรับปรุง 2561
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
สาขาวิชา

วิทยาลัยชุมชนปตตานี
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. วิชาเอก
- ไมมี 4. จํานวนหนวยกิตที่เรียน
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 91 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
4.1 รูปแบบ
หลักสูตรอนุปริญญา 3 ป ระดับที่ 1 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
4.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
4.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่ สามารถฟง พูด อาน เขียน และเขาใจภาษาไทยไดเป น
อยางดี
4.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่นหรือหนวยงานอื่น
หลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง ไมมีความรวมมือกับสถาบันการศึกษา หรือ
หนวยงานอื่น
4.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหอนุปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
5.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555
5.2 เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561
5.3.สภาวิทยาลัยชุมชนอนุมัติการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมครั้งที่ 8/2516 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม
2561
5.4 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่............./.............เมื่อวันที่
........../......../.........
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2552 ในป พ.ศ. 2563
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สามารถประกอบอาชีพเปนผูดูแลเด็ก
ปฐมวัย พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย และนักสรางสรรคกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัยในหนวยงานของรัฐบาลและหนวยงาน
เอกชน
9. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล

เลขประจําตัว
ประชาชน

นางสาวศุภพิชญ ดํานวล 3 9305 00202 XX X
นางสุวรรณี วัชรีบํารุง

3 9599 00113 XX X

ตําแหนง
คุณวุฒิ
ทางวิชาการ การศึกษา
-

กศ.ม.
ศศ.บ.

-

ศษ.ม.
กศ.บ.

นางจันจีรา นิอามัน*

3 9409 00423 XX X

-

คบ.

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ป

หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยทักษิณ
การประถมศึกษา
มหาวิทยาลัย
(เกียรตินิยมอันดับ 2) สงขลานครินทร
หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
ศิลปศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสงขลา

2550
2540
2552
2530
2525

หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีสัญญาจางกับวิทยาลัยชุมชนปตตานี ระยะเวลาสัญญาจาง 1 ปขึ้นไป
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยชุมชนปตตานี และสถานที่จัดการศึกษาในชุมชนที่วิทยาลัยชุมชนปตตานีกําหนด
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การขับ เคลื่อนให เศรษฐกิ จเจริญ เติบ โตในชวงแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ ที่ 12
(พ.ศ.2560-2564) ไดใหความสําคัญในการพัฒนานวัตกรรม การเตรียมความพรอมของประเทศในดานการพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การเตรียมพรอมดานกําลังคนและการเสริมสรางศักยภาพของประชากร
ในทุ กช วงวั ย ให มีป ระสิ ทธิ ภ าพ โดยเฉพาะในช ว งปฐมวั ย ซึ่ งเปน รากฐานของการพั ฒ นาทั้ งปวง เป น การพั ฒ นา
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คุ ณ ภาพมนุ ษ ย ที่ ยั่ งยื น และป อ งกั น ป ญ หาสั งคมในระยะยาว การพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวัย อย างเป น องค ร วมทั้ งด า น
สติ ป ญ ญา อารมณ คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม ให มี ภู มิ คุ ม กั น ต อ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงและตอบสนอง
ตอความจําเปนของครอบครัวในยุคปจจุบันที่ตองดําเนินชีวิตอยางเรงรีบและสมาชิกในครอบครัวตางแสวงหาหนทาง
การสรางรายได เพื่ อให มี ชี วิ ตความเป น อยู ดี ขึ้น จึงขาดผู ทํ าหน าที่ ให ก ารอบรมเลี้ย งดูเด็กปฐมวัย อย างใกลชิ ด
หลักสูตรนี้จึงมีความสอดคลองกับสถานการณความตองการของสังคม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ที่ใหความสําคัญกับการยกระดับคุณภาพของประชากรในประเทศ โดยเตรียมความพรอมของครูปฐมวัย รวมถึงการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเด็กปฐมวัยใหมีมาตรฐาน
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ ย นแปลงทางสั งคมและวัฒ นธรรมที่ เกิด ขึ้น อยางรวดเร็ว ในศตวรรษที่ 21 ทํ าให เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เชน สังคมมีการเปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธในครอบครัว วิถีชีวิตความเปนอยูในครอบครัว
เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะวิถีการดํารงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเปนสังคมออนไลน มีการสื่อสารไรพรมแดน เศรษฐกิจ
และสังคมโลกเปลี่ย นแปลงจากเศรษฐกิจ สังคมอุ ต สาหกรรมสู เศรษฐกิจ สังคมดิ จิทัล สงผลต อการจัด การศึ กษา
ที่จะตองผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศ จึงตองปรับปรุงหลักสูตร
การเรียนการสอนที่สงเสริมการคิดวิเคราะหมากกวาการทองจํา และปรับเปลี่ยนการผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถ
ที่หลากหลาย มีทักษะสูงและสื่อสารภาษาตางประเทศได ควบคูไปกับการสรางจิตสํานึกของความเปนไทย ความเปน
ครูป ฐมวัยที่มีคุณธรรมจริยธรรมเปน ตนแบบในการขับ เคลื่ อนการศึกษาที่จะสรางคุณค าทางวัฒ นธรรมในสังคม
พหุวัฒนธรรมที่จะตองผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถิ่น เพื่อวางพื้นฐานทางวัฒนธรรมใหกับเด็กปฐมวัย
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ ภ ายนอกมี ผ ลกระทบโดยตรงต อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู ส อนที่ จ ะต อ ง
มี ค วามรู ในศาสตร เฉพาะด า น เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการของบริ บ ทสั ง คม ต อ งเป น ผู มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
เปนแบบอยางที่ดีปรากฏใหเห็นและประเมินได สงผลกระทบตอการพัฒนาการเรียนการสอนที่ตองสอดคลองกับการ
เรี ย นรู ในศตวรรษที่ 21 ที่ เปลี่ ย นกระบวนการเรี ย นรู ให ค รู เป น ผู ส นั บ สนุ น ช ว ยเหลื อ ให ผู เรี ย นสามารถเปลี่ ย น
สารสนเทศเปนความรู สรางวัฒนธรรมการสืบคนใชทักษะความรูใหมอยางสรางสรรค สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
จึงตองทําหนาที่ในการผลิตครูปฐมวัยใหมีความรู มีทักษะในการบูรณาการการเรียนการสอน มีจิตสํานึกในการเปน
ครูปฐมวัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม พัฒ นาความสามารถของตนเองเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
ในศาสตรการศึกษาปฐมวัย
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน
การพั ฒ นาหลั ก สู ตรมี ความสอดคลองกั บ พั น ธกิ จ ของวิท ยาลัย ชุมชนป ตตานีที่ มุงสูความเปน เลิ ศ
ทางดานการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและสงเสริมการเรียนรู เพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนและสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีความสอดคลองกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม วัฒ นธรรม
และเศรษฐกิจในปจจุบัน ตลอดจนการเตรียมความพรอมดานความรู ทักษะ และประสบการณทางวิชาชีพสําหรับ
ยกระดับการศึกษาตอในระดับปริญญา โดยมีเปาประสงคที่จะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพทางดานสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ใหเปนครูปฐมวัยที่ มีคุณภาพ เป นครูดี ครูเกง มีจิตวิญญาณความเป นครู มุงมั่นที่จะทําใหศิษยเปนคนดี
มีบุคลิกภาพดี มีความรอบรูในสิ่งที่สอน มีเทคนิคการสอนดี มีทักษะการพูด ถายทอดเขาใจงายและมีความรูความ
ชํานาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีจิตสาธารณะ
รวมพัฒนาชุมชน กลับคืนสูชุมชน เพราะตระหนักไววา การพัฒนาคุณภาพของคนในชุมชน คือ การพัฒนาทองถิ่น
และการพัฒนาทองถิ่น คือ การรวมพัฒนาประเทศชาติตอไป
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13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ ภาควิชาอื่นของวิทยาลัยชุมชน
13.1 กลุมวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ ภาควิชา/ หลักสูตรอื่น
กลุมรายวิชาที่นักศึกษาตองไปเรียนรวมกับสาขาวิชาอื่นๆ ประกอบดวย รายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
13.2 กลุมวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/ หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
รายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอื่นสามารถเลือกเรียนเปนรายวิชาเลือกเสรี
13.3 การบริหารจัดการ
ดํ า เนิ น การโดยอาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร/อาจารย ป ระจํ าหลั กสู ต ร ติ ด ต อประสานงานและ
ให คํ าปรึ ก ษาหารื อ ระหว างผู ส อนรายวิ ช าที่ ส อนให ห ลั ก สู ต รอื่ น และที่ ส อนโดยหลั ก สู ต รอื่ น ด านเนื้ อ หาสาระ
การจัดตารางเรียนและตารางสอบ และความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูในรายวิชาของหลักสูตร
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หมวดที่ 2
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
พลั งความรัก การดูแล การพั ฒ นา และการสรางสรรค พลั งการเรีย นรูของเด็ กปฐมวัย คือพลั ง
อนาคตของชุมชนและสังคม
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
เป น หลั ก สู ตรที่ ออกแบบตามทิ ศทางการพั ฒ นาประเทศและความรูใหม เพื่ อ ตอบสนองความ
ตองการของบุคคลที่ปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชนใหมีสมรรถนะในการดูแล พัฒนา และ
จัดการเรียนรู สําหรับเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการที่สมบูรณพรอมทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและปญญา ได
อยางถูกตองและมีคุณภาพ
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถและคุณลักษณะ ดังนี้
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณความเปนครู
(2) มีความรู เขาใจ การดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู สําหรับเด็กปฐมวัย
(3) มีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดริเริ่มและสรางสรรค และทักษะการแกปญหา
(4) มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(5) สามารถออกแบบกิจกรรมและจัดประสบการณ การดูแล พัฒนา และการเรียนรูสําหรับเด็กแบบ
องครวม
2. แผนการพัฒนา/ปรับปรุง
แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง
1. พั ฒ นาหลั กสู ต รให มี ม าตรฐาน
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ
สกอ. และสอดคลองกับความกาวหนา
ทางวิชาการ ความตองการตลาด/
ผู ป ระกอบการ/การเปลี่ ย นแปลง
ของสังคมปจจุบัน
2. ปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอน ด ว ยการบู ร ณาการรู ป แบบ
การสอนต างๆ ให มี ส อดคล องกั บ
ผลการเรียนรูในหลักสูตร

กลยุทธ
หลักฐาน / ตัวบงชี้
- ติ ด ตามการประเมิ น หลั ก สู ต ร - รายงานผลการประเมินหลักสูตร
และปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ
- รายงานผลการดํ าเนิ น การของ
หลักสูตร (มคอ.7)
- เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
- วางแผนและดําเนินการปรับปรุง
กระบวนการเรี ย นการสอนให มี
ค ว าม ส อ ด ค ล อ งกั บ ผ ล ก า ร
ดํ า เนิ น การของรายวิ ช าแล ะ
ประสบการณ ภ าคสนามอย า ง
สม่ําเสมอ

- รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
- รายละเอี ย ดของประสบการณ
ภาคสนาม (มคอ.4)
- รายงานผลการดํ าเนิ น การของ
รายวิชา (มคอ.5)
- รายงานผลการดํ าเนิ น การของ
ประสบการณภาคสนาม (มคอ.6)
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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 และสําเร็จการศึกษา
ไดไมกอน 5 ภาคการศึกษาปกติ
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 ผู ส มั ค รเข า ศึ ก ษาเป น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ เที ย บเท า
ตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2.2.2 ผูสมัครเขาศึกษาเปนนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตางประเทศที่สามารถฟง พูด อาน เขียน
และเขาใจภาษาไทยไดเปนอยางดี
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
2.3.1 นั ก ศึ ก ษามี พื้ น ฐานความรูวิช าภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตรแ ละ
คอมพิวเตอรในระดับต่ํา ทําใหประสิทธิภาพการเรียนรูไมเปนไปตามวัตถุประสงค
2.3.2 นักศึกษาบางคนเลือกสาขาวิชาไมเหมาะสมกับความถนัดของตนเอง จึงมีการเปลี่ยนแปลง
ยายสาขาวิชาในภายหลัง
2.3.3 การปรับตัวดานสังคมและสภาพแวดลอมของนักศึกษา เนื่องจากความแตกตางทางดาน
วัยวุฒิ ดานอาชีพ และวิถีชีวิต
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา ขอ 2.3
2.4.1 จัดใหมีการเรียนปรับพื้นฐานความรูในรายวิชาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร
2.4.2 จัดใหมีผูสอนทําหนาที่ใหคําปรึกษาและแนะแนวการศึกษากับนักศึกษา พรอมทั้งนักศึกษา
รุนพี่เพื่อสรางความสนิทสนมระหวางรุนพี่และรุนนองจะกอใหเกิดการดูแลกันเองระหวางนักศึกษา ซึ่งจะมีชองวาง
นอยกวานักศึกษาและผูสอน
2.4.3 จัดให มีโครงการเสริมหลักสู ตรต างๆ ที่ เหมาะสมกับ นั กศึ กษาใหม เพื่ อสรางความเข าใจ
ในการจัดการเรียนการสอน การใชงานระบบบริการการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน การอยูรวมกันในสังคมที่มีความ
หลากหลายทั้งดานวัยวุฒิและคุณวุฒิ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับนักศึกษาใหม
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ชั้นปที่
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
รวม
จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2561
120
120
-

จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา
2562
2563
2564
120
120
120
120
120
120
120
120
240
360
360
120

2565
120
120
120
360
120

2.6 งบประมาณตามแผน
รายละเอียดรายรับ
คาธรรมเนียมการศึกษา
คาตอบแทนผูส อน
คาวัสดุการศึกษา
คาบํารุงสถานที่
รวม
รายจาย
คาตอบแทนผูส อน
คาวัสดุการศึกษา
คาบํารุงสถานที่
รวม
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

1/2561
64,200
275,400
24,000
9,000
372,600
1/2561
275,400
24,000
9,000
308,400
120
2,570

2/2561
59,760
307,800
24,000
9,000
400,560
2/2561
307,800
24,000
9,000
340,800
120
2,840

ภาคการศึกษา
1/2562
2/2562
1/2563
2/2563
132,000 123,960 199,800 186,360
599,400 631,800 923,400 891,000
48,000
48,000
72,000
72,000
18,000
18,000
27,000
27,000
797,400 821,760 1,222,200 1,176,360
ภาคการศึกษา
1/2562
2/2562
1/2563
599,400 631,800 923,400
48,000
48,000
72,000
18,000
18,000
27,000
665,400 697,800 1,022,400
240
240
360
2,773
2,908
2,840

2/2563
891,000
72,000
27,000
990,000
360
2,750

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต
ให เป น ไปตามระเบี ย บสถาบั น วิท ยาลัย ชุม ชน วาด ว ยการเที ย บโอนผลการเรีย นของนั กศึ ก ษา
พ.ศ. 2560
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 91 หนวยกิต
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3.1.2 โครงสรางของหลักสูตร
โครงสรา งหลั กสู ต ร แบ งเปน หมวดวิช าที่ส อดคลองกับ ที่กําหนดไวในเกณฑ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30
หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
58
หนวยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จํานวน
12
หนวยกิต
2.2 วิชาชีพ
จํานวน
46
หนวยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ
จํานวน
33
หนวยกิต
2.2.2 วิชาเลือก
จํานวน
9
หนวยกิต
2.2.3 วิชาการฝกงาน
จํานวน
4
หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
3
หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 การกําหนดรหัสวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การกําหนดรหัสวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปเปนไปตามหลักเกณฑที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน
กําหนด ดังนี้
 พยัญชนะ 2 หลักแรก หมายถึง อักษรยอหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 เลขรหัส หลักที่ 3-4
หมายถึง รหัสกลุมวิชา
01 หมายถึง รายวิชาในกลุมวิชาภาษา
02 หมายถึง รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
03 หมายถึง รายวิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
 เลขรหัส หลักที่ 5-6
หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
มีหลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชา ดังนี้
 พยัญชนะ 2 หลักแรก หมายถึง อักษรยอรหัสสาขาวิชา
 เลขรหัส หลักที่ 3-4
หมายถึง รหัสสาขาวิชา
 เลขรหัส หลักที่ 5-6
หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชา
3.1.3.2 รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
(1) กลุมวิชาภาษา
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
ศท 0101
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปญญา
3 (2-2-5)
GE 0101
Thai for Intellectual Development
ศท 0102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
GE 0102
English for Communication 1
ศท 0103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 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
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ศท 0105
ปญญาจากวรรณกรรม
3 (2-2-5)
GE 0105
Wisdom through Literature
ศท 0106
ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ
3 (2-2-5)
GE 0106
English through Recreation
ศท 0107
ภาษาประเทศเพื่อนบาน
3 (2-2-5)
GE 0107
Neighboring Countries Language
(2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (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
ชื่อรายวิชา
น (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
วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต
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
แนวทางการจัดการเรียนการสอน
(1) รายวิชาบังคับจํานวน
24 หนวยกิต
(1.1) กลุมวิชาภาษา
จํานวน 9 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
ศท 0101
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปญญา
3 (2-2-5)
GE 0101
Thai for Intellectual Development
ศท 0102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
GE 0102
English for Communication 1
ศท 0103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
GE 0103
English for Communication 2
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คณิตศาสตรและเทคโนโลยี

(1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวน 9 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (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
(1.3) กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (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
(2) วิชาเลือก
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชาภาษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาศาสตร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา 58 หนวยกิต
(1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จํานวน 12 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
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
จํานวน 46 หนวยกิต
(2.1) วิชาบังคับ
จํานวน 33 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
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)
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
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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
จํานวน 9 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
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 หรือเลือกจาก
หลั กสูต รอื่ น ใดในระดั บ เดี ย วกั น จากวิ ทยาลัย ชุมชนอื่น ๆ โดยไมซ้ําซอนกับ รายวิช าที่เรีย นมาแลว สว นรายวิช า
ที่หลักสูตรระบุไมใหนับหนวยกิตในการขอจบหลักสูตรจะเลือกเรียนเปนวิชาเลือกเสรีไมได โดยมีจํานวนหนวยกิต
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
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3.1.4 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร
แผนการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีดังนี้
จํานวนหนวยกิต
ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคฤดูรอน

ภาคการศึกษาที่ 1

6

-

6

6

-

6

6

3

-

3

3

6

6

9

15

15

-

15

15

-

3
6
15

6
3
4
3
16

ภาคฤดูรอน

ภาคการศึกษาที่ 1

6

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคฤดูรอน

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 นก.
2.หมวดวิชาเฉพาะ 58 นก.
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 12 นก.
2.2 วิชาชีพ 46 นก.
1) วิชาชีพบังคับ 33 นก.
2) วิชาชีพเลือก 9 นก.
3) ฝกงาน
4 นก.
3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 3 นก.
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

ปที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

ปที่ 1

รวม

-

30

-

12

-

33
9
4
3
91

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
กลุมวิชา
รหัสรายวิชา
ศึกษาทั่วไป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศท 0201
ศึกษาทั่วไป วิทยาศาสตรคณิตศาสตร ศท 0303
และเทคโนโลยี
เฉพาะ
พื้นฐานวิชาชีพ
ปว 0101
เฉพาะ
พื้นฐานวิชาชีพ
ปว 0104
เฉพาะ
บังคับ
ปว 0115
รวม

ชื่อรายวิชา

จังหวัดศึกษา
วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
การจัดการศึกษาปฐมวัย
ความเปนครู

หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
15 (13-4-28)

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
กลุมวิชา
รหัสรายวิชา
ศึกษาทั่วไป
ภาษา
ศท 0101
ศึกษาทั่วไป วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศท 0301
และเทคโนโลยี
เฉพาะ
พื้นฐานวิชาชีพ
ปว 0102
เฉพาะ
บังคับ
ปว 0105
เฉพาะ
บังคับ
ปว 0108
รวม

ชื่อรายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปญญา
การเขาใจดิจิทัล
สมองกับการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ดนตรีและศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย

หนวยกิต
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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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
กลุมวิชา
ศึกษาทั่วไป
ภาษา
ศึกษาทั่วไป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เฉพาะ
พื้นฐานวิชาชีพ
เฉพาะ
บังคับ
เฉพาะ
บังคับ

รหัสรายวิชา
ศท 0102
ศท 0202
ปว 0103
ปว 0110
ปว 0112
รวม

ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ศิลปะและทักษะการใชชีวิต
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
การจัดการเรียนรู
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

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

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
กลุมวิชา
ศึกษาทั่วไป
ภาษา
ศึกษาทั่วไป วิทยาศาสตรคณิตศาสตร
และเทคโนโลยี
เฉพาะ
บังคับ
เฉพาะ
เฉพาะ

บังคับ
บังคับ

รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
ปว 0107 ทักษะวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
สําหรับเด็กปฐมวัย
ปว 0109 สื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
ปว 0111 การจัดการชั้นเรียน
รวม

หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (1-4-4)
3 (3-0-6)
15 (10-10-25)

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
กลุมวิชา
รหัสรายวิชา
ศึกษาทั่วไป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศท 0203
ศึกษาทั่วไป วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศท 0302
และเทคโนโลยี
เฉพาะ
บังคับ
ปว 0106
เฉพาะ
เลือก
ปว xxxx
เฉพาะ
เลือก
ปว xxxx
รวม

ชื่อรายวิชา
พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
การคิดสรางสรรคและการแกปญหา

หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

ทักษะทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย
xxxx
xxxx

3 (2-2-5)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
15 (X-X-X)

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
เฉพาะ
เฉพาะ
เฉพาะ
เฉพาะ
เลือกเสรี

กลุมวิชา
บังคับ
บังคับ
เลือก
การฝกงาน
xxxx

รหัสรายวิชา
ปว 0113
ปว 0114
ปว xxxx
ปว 0120
xx xxxx
รวม

ชื่อรายวิชา
การประเมินและสรางเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
การศึกษาพิเศษ
xxxx
การฝกประสบการณ
xxxx

หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
4 (300)
3 (x-x-x)
16 (x-x-x)
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3.1.6 คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาภาษา
ศท 0101
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปญญา
3 (2-2-5)
GE 0101
Thai for Intellectual Development
การพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยในการสื่อสาร ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน ทักษะ
การสื่อสาร 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
3 (2-2-5)
Development of Speaking and Writing Skills

ความสําคัญของทักษะการสื่อสาร การพูดอยางเปนทางการ การเลาเรื่องเพื่อสรางแรงบันดาลใจ 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
ทัศน คานิยม ความเชื่อ เพื่อเชื่อมโยงมนุษยกับผลงานสรางสรรคดานวรรณกรรม จากวรรณกรรมคัดสรร

โลก

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
วัฒ นธรรมของเจาของภาษา (เลือกภาษาประเทศเพื่ อนบานภาษาใดภาษาหนึ่งที่ใกลกับที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชน
ภาษาเขมร (Khmer Language) ภาษาจีน (Chinese) ภาษาลาว (Laotian) ภาษามาเลเซีย (Bahasa Malaysia)
หรือภาษาพมา (Burmese))
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ศท 0201
จังหวัดศึกษา
3 (2-2-5)
GE 0201
Province Studies
บริบ ทชุมชนและจังหวัดของตนเอง ความเป นชุมชนและความเขมแข็งของชุ มชน 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 ในชุมชนที่
เปนแบบอยางการดําเนินชีวิต และดํารงชีวิตอยางมีความสุข
ศท 0203
พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
3 (2-2-5)
GE 0203
Civics and Social Responsibility
ความเปนพลเมือง สิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม หนาที่ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม คุณคาและ
เอกลักษณ ที่ดีงามอยางไทย การมีจิตอาสา และสํานึกสาธารณะ การมีสวนรวมในระบบประชาธิปไตย วิเคราะห
ปญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม และเสนอแนวทางแกปญหาในสังคมอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม การจัดทํา
โครงการในบทบาทหนาที่ของพลเมือง
ศท 0204
พลังของแผนดิน
3 (2-2-5)
GE 0204
Vitality of the Land
ความเขาใจเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)
หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหรือการจัดทําโครงงาน
กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
ศท 0301
การเขาใจดิจิทัล
GE 0301
Digital Literacy

3 (2-2-5)
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ความเข าใจและการใช เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล การสื่ อ สารในยุ ค ดิ จิ ทั ล การทํ าธุ ร กรรมออนไลน สั งคม
ออนไลน การเรียนรูและการสืบคนจากสื่อดิจิทัล การวิเคราะหและรูเทาทันสื่อ นําเสนอในรูปแบบดิจิทัล ผลกระทบ
ความปลอดภัย คุณธรรมจริยธรรม และกฎหมาย ที่เกี่ยวของกับการใชสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล
ศท 0302
การคิดสรางสรรคและการแกปญหา
3 (2-2-5)
GE 0302
Creative Thinking and Problem Solving
การคิดสรางสรรค เทคนิค เครื่องมือ และกระบวนการคิ ดสรางสรรค การฝกคิดสรางสรรค วิธีการ
แกปญหา กระบวนการฝกการคิดแกปญหา
ศท 0303
วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0303
Science and Environment for Life
กระบวนการคิ ดและการแกป ญ หาทางวิ ทยาศาสตร มนุษ ยและสิ่ งแวดลอม ผลกระทบจากป ญ หา
สิ่งแวดลอม วิกฤตพลังงาน ภาวะโลกรอน และสารมลพิษในสิ่งแวดลอม การอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ศท 0304
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
3 (2-2-5)
GE 0304
Computer Program
โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ในการทํ างาน การใช งานและบํ ารุงรัก ษาคอมพิ ว เตอร ฝ กโปรแกรมประมวล
ผลคํา ตารางคํานวณ และการนําเสนองาน ในการพิมพและจัดทํารูปแบบเอกสาร การแสดงผลดวยกราฟ การจัดการ
ฐานขอมูลเบื้องตน การสรางการนําเสนองาน การทํามัลติมีเดีย
ศท 0305
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (2-2-5)
GE 0305
Mathematics in Daily Life
วิธีคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร การใหเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย การวัดในมาตราวัดตางๆ การหาพื้นที่
ผิวและปริมาตร อัตราสวนและรอยละ การคํานวณภาษี กําไร คาเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และสวนลด ขั้นตอนในการ
สํารวจขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูลเบื้องตน ความนาจะเปน และ
การตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องตน
หมวดวิชาเฉพาะ
ปว 0101
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
EC 0101
Early Childhood Development
แนวคิ ด ทฤษฎี และหลั ก การพั ฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย ด า นร า งกาย อารมณ จิ ต ใจ สั งคม สติ ป ญ ญา
สมรรถนะเด็กปฐมวัย การสงเสริมพัฒ นาการและสมรรถนะเด็กปฐมวัย การเชื่อมตอทางการศึกษาระหวางระดับ
อนุบาลกับระดับประถมศึกษา
ปว 0102
สมองกับการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
EC 0102
Brain and Early Childhood Learning
โครงสรางและการทํางานของสมอง ทักษะสมองสวนหนา สมองกับการคิด การจัดประสบการณสงเสริม
ทักษะการทํางานของสมองสวนหนา
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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 การ
นําหลักสูตรไปใช 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 ายและมาตรฐานการเรี ย นรู ท างวิ ท ยาศาสตร แ ละคณิ 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
ขอบขายและมาตรฐานการเรียนรูทางดนตรีและศิลปะสรางสรรค การจัดประสบการณที่สงเสริมพัฒนาการ
ดนตรีและศิลปะสรางสรรค การวัดและการประเมิน
ปว 0109
สื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
3(1-4-4)
EC 0109
Instructional Media for Early Childhood
สื่อที่เหมาะสมสําหรับเด็กแตละชวงวัย ประเภทของสื่อ การเลือกใชสื่อ ปฏิบัติการผลิตสื่อและของเลน
ทดลอง และประเมินสื่อ การเลนและเกมทางการศึกษา หองสมุดมีชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย
ปว 0110
EC 0110

การจัดการเรียนรู
Learning Management

3(2-2-5)
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แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรูและการจัดการเรียนรู การออกแบบและการเขียนแผนการจัดประสบการณ การ
จัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยภายใตบริบทของพหุวัฒนธรรม ฝกปฏิบัติการจัดประสบการณ การประเมินผล
การจัดการเรียนรู
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
หลั กการ รูปแบบ และวิธีการประเมิ นพัฒ นาการแตล ะชวงวัย การใช และพั ฒ นาเครื่องมือการประเมิ น
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
หลักการ แนวคิดของความเปนครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครู บุคลิกภาพและจิตวิญญาณ
ความเปนครูปฐมวัย ความเปนครูเพื่อศิษย ภาวะผูนําของครู
ปว 0116
การบริหารจัดการองคการการศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
EC 0116
Organizational Management in Early Childhood Education
มาตรฐานสถานศึ ก ษาปฐมวั ย หน ว ยงานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย รู ป แบบการบริห ารงานขององค ก ารทาง
การศึกษาปฐมวัย การบริหารธุรกิจทางดานการศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองคการทางการ
ศึกษาปฐมวัย
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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
ระเบียบและวิธวี ิจัยทางการศึกษา รูปแบบการวิจัย การฝกวิจัยในชัน้ เรียน การนําเสนอผลงานวิจัย การนํา
ผลการวิจัยมาพัฒนาเด็กปฐมวัย 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
ฝ
ก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือศูนยพัฒนาเด็ก เริ่มจากการเตรียมการเพื่อการฝก การจัดทําแผนการฝกที่มี
รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค กระบวนการ การประเมินผล และการปรับปรุงคุณภาพงาน ภายใตคําแนะนํา
ชวยเหลือของอาจารยนิเทศและพี่เลี้ยง
3.2 อาจารยผูสอน
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล

เลขประจําตัว
ประชาชน

นางสาวศุภพิชญ ดํานวล

3 9305 00202 XX X

นางสุวรรณี วัชรีบํารุง

3 9599 00113 XX X

ตําแหนง
คุณวุฒิ
ทางวิชาการ การศึกษา
-

กศ.ม.
ศศ.บ.

-

ศษ.ม.
กศ.บ.

นางจันจีรา นิอามัน

3 9409 00423 XX X

-

คบ.

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ป

หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยทักษิณ
การประถมศึกษา
มหาวิทยาลัย
(เกียรตินิยมอันดับ 2) สงขลานครินทร
หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
ศิลปศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสงขลา

2550
2540
2552
2530
2525
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3.2.2 อาจารยประจํา
ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา

นางสาวลาตีปะห ดอแม

ศศ.ม. การวัดผลและวิจัยการ ศท 0303 วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม
ศึกษา
เพื่อชีวิต
คบ. ฟสิกส
ปว 0107 ทักษะวิทยาศาสตรและคณิต
ศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย
ปว 0118 การวิจยั ทางการศึกษาปฐมวัย
ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
เปนภาษานานาชาติ
ศศ.บ. อังกฤษ
ศษ.ม. การพัฒนาชุมชน
ศท 0201 จังหวัดศึกษา
วศ.บ. โยธา

นายสุริยา หวาหลํา
นายชยพล พุฒยอด

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

รายวิชา/สาขาวิชาที่สอน

ป

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2548

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

2546

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

2557
2553

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2549
2544

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวพรทิพย ณ พัทลุง

คุณวุฒิการศึกษา

กศ.ม. การบริหารการศึกษา
คบ. การศึกษาปฐมวัย
นส.พารีดะห อีแต
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
คบ. การศึกษาปฐมวัย
นส.ฮาญาตี หยีมะยิ
ศษ.ม. ศึ ก ษาศาสตร เพื่ อ การ
พัฒนาชุมชน
คบ. ภาษาไทย
นายสมนึก แกวมีศรี
ศษ.ม. เทคโนโลยีแ ละสื่ อสาร
การศึกษา
ศษ.บ. เทคโนโลยีแ ละสื่อ สาร
การศึกษา
นส.อรพิมล ดําดวง
กศ.ม. การบริหารการศึกษา
คบ. การศึกษาปฐมวัย
นางสาวพรทิพย ณ พัทลุง กศ.ม. การบริหารการศึกษา
คบ. การศึกษาปฐมวัย
นายวิษณุ เพชรประวัติ
ศศ.ม. เทคโนโลยี สื่ อ สารการ
ศึกษา
คบ. สังคมศึกษา
นายมุตตอเหล็บ โตะมุสอ ศศ.ม. การบริหารการศึกษา
คบ. การศึกษาปฐมวัย
นางสาวจริยา นาวาทอง ศษ.ม. บริหารการศึกษา
คบ. การศึกษาปฐมวัย
นายอับดุลรอฮิม สาเมาะ ศศ.ม. สังคมวิทยา
ศศ.บ. อิสลามศึกษา
นางฟาตีเมาะห โตะเด็ง
ศศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา
คบ. การศึกษาปฐมวัย
นางสาวมูนีเราะห ดีแม

รายวิชา/สาขาวิชาที่สอน
ปว 0101 พัฒนาการเด็กปฐมวัย

ตําแหนง/ประสบการณ/
ความเชี่ยวชาญ
ครู คศ.3 ชํานาญการพิเศษ

ปว 0102 สมองกับการเรียนรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัย
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปญญา

ครู คศ.2 ชํานาญการ

ศท 0301 การเขาใจดิจิทัล

ชางเทคนิคปฏิบัติการ

ครูผูชวย

ปว 0103การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

ผูอํานวยการ

ปว 0112 นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

ครู คศ.3 ชํานาญการพิเศษ

ศท 0301 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
ปว 0111 การจัดการชั้นเรียน

นายชางอิเล็กทรอนิกส
ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ

ปว 0109 สื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย

ครู คศ.3 ชํานาญการพิเศษ

ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอ
สังคม
ศท 0302 การคิดสรางสรรคและการแกปญหา
ปว 0114 การศึกษาพิเศษ

ครู คศ.3 ชํานาญการพิเศษ

ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษเปน ปว 0106 ทักษะทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย
ภาษานานาชาติ

ครู คศ.2 ชํานาญการ
ครู
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นางสาวมาศลีนา สานา
นส.ปรมาภรณ ชาติสงค
เคราะห
นางสาวเสาวคนธ ภักดี

คศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
คบ. การศึกษาสําหรับผูปกครอง
เด็กปฐมวัย
พย.ม. การพยาบาลครอบครัว
และชุมชน
ส.บ. บริหารสาธารณสุข

ปว 0116 การบริหารจัดการองคการการศึกษา
ครู คศ.2 ชํานาญการ
ปฐมวัย
ปว 0113 การประเมินและสรางเสริมพฤติกรรม
ครู คศ.1
เด็กปฐมวัย
ปว 0119 สุขอนามัยเด็กปฐมวัย
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือ สหกิจศึกษา) (ถามี)
การฝกประสบการณ ภาคสนามเพื่อฝกใหนักศึกษารูจักการประยุกตใชความรูที่เรียนมาปรับใชกับสภาพ
การทํางานจริง ตลอดจนเพื่อการเตรียมความพรอมในทุกๆ ดานกอนออกไปทํางานจริง ซึ่งแบงนักศึกษาออกเปน
2 กลุม ดังนี้
1) กลุมนักศึกษาที่ไมมีอาชีพ จะใหดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการหรือหนวยงาน
ทั้งภาครัฐหรือเอกชน
2) กลุ มนั กศึ กษาที่ มี อาชี พทั้ งที่ สอดคล องและไม สอดคล องกั บ วิ ชาชี พ จะให ดํ าเนิ น การจั ดทํ าโครงการ
ที่มีความสอดคลองกับหลักสูตร ในการพัฒนางานของตนเองอันเปนประโยชนตออาชีพของตนเองหรือหนวยงาน
หรือองคกรที่ปฏิบัติงานอยู
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงาน และมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพที่เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูและ
สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
4.1.2 สามารถบู ร ณาการความรูและประยุ ก ต ใช น วั ต กรรมในการออกแบบการจั ด ประสบการณ
เพื่อการปฏิบัติงานไดจริง และสามารถแกปญหาไดอยางเหมาะสม
4.1.3 มีความเปนผูนํา ผูตามที่ดี สื่อสารและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
4.1.4 มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และปรับตัวเขากับสถานประกอบการได
4.1.5 มี ความมั่ นใจในตนเอง และมีความคิดสรางสรรคในการอบรมเลี้ย งดู และส งเสริมพัฒ นาการ
เด็กปฐมวัย
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 3
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
300 ชั่วโมง
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
- ไมมี -
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หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1.1 มี ความรั ก ความเมตตา เอาใจใส ต อการ - ฝกพัฒนาสมาธิ สติ ปญญา และความฉลาดทาง
พั ฒ นาการเรี ยนรู ของเด็ กปฐมวั ย มี จริ ยธรรมและ อารมณ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
- ผูสอนประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติ
ตอนักศึกษา
- กิจกรรมเสริมความเปนครู
1.2 มีความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษา - เป ด โอกาสให นั ก ศึ ก ษาได ทํ ากิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา
ตางประเทศในการสื่อสารและการใชงานเทคโนโลยี ตางๆ อาทิเชน กิจกรรมกีฬา และกิจกรรมมหกรรม
สารสนเทศ
วิชาการ
- มอบหมายงานหรื อโครงงาน/โครงการเป น ราย
กลุม
1.3 มีความสามารถทํางานรวมกับผูอื่น และทํางาน - เป ด โอกาสให นั ก ศึ ก ษาได ทํ ากิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา
เปนทีม
ตางๆ อาทิเชน กิจกรรมกีฬา และกิจกรรมมหกรรม
วิชาการ
- มอบหมายงานหรื อโครงงาน/โครงการเป น ราย
กลุม
1.4 มี คุณ ธรรม จริยธรรม ต อตนเอง วิช าชีพและ - จัดใหเขารวมกิจกรรมฝกอบรมมารยาทและความ
สังคม และมารยาทที่ดีงาม
ฉลาดทางสังคม เพื่อเสริมสรางใหนักศึกษามีบุคลิกภาพ
และมารยาทที่ดีงามในสังคม
- จั ด ให มี ก ารสอดแทรกในทุ ก วิ ช าเรี ย นด า น
คุณธรรม จริยธรรม การรับผิดชอบตองานที่ไดรับ
มอบหมาย ตนเอง วิชาชีพและสังคม
1.5 มีความเคารพซึ่งกันและกัน และยอมรับความ - จัดกิจกรรมการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
หลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม
เพื่ อ ร ว มศึ ก ษาเรี ย นรู วั ฒ นธรรมที่ ห ลากหลาย
เกิดการยอมรับ และเคารพซึ่งกันและกัน
1.6 มีจิตสาธารณะ รวมพัฒนาชุมชน
- จั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม อั ต ลั ก ษณ นั ก ศึ ก ษา เพื่ อ
ส งเสริ มให เกิ ดคุ ณ ลั กษณะที่ พึ งประสงค และร วม
ช วยเหลื อชุ มชนตามอั ตลั กษณ ของวิ ทยาลั ยชุ มชน
ปตตานี
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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
2.1.2 ดานความรู
ผลการเรียนรู
(1) มีความรู ความสามารถในการใชภาษาในการเรียนรูและพัฒนาปญญาไดอยางตอเนื่อง
(2) มีความรู ความเขาใจ เห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา เขาใจความสัมพันธระหวาง
มนุษยกับมนุษย สังคม และธรรมชาติสิ่งแวดลอม
(3) มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบ
ตอตนเองและผูอื่น
(4) มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
กลยุทธการสอน
(1) กิจกรรมเนนผูเรียนมีบทบาทในการคิดและการกระทําดวยตนเอง หรือการกระทําเปนกลุม
(2) กิจ กรรมส งเสริมให ผูเรี ยนไดศึกษาคน ควาแสวงหาความรู สรุป องคความรูดว ยตนเอง และ
นําเสนอความรูได
(3) เรียนรูจากสถานการณจริง การทํากิจกรรมโครงการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ
(4) ฝกทักษะตางๆ ที่เปนจุดเนนของแตละรายวิชา
กลยุทธการวัดและประเมินผล
(1) การกําหนดสัดสวนน้ําหนักการประเมิน ของแตละผลลัพธการเรียนรู
(2) การประเมินยอยเพื่อปรับปรุง พัฒนา และการประเมินผลรวม
(3) ประเมินจากการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
(4) การประเมินผลงานที่มอบหมาย
2.1.3 ทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
(1) รูจักคิด วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา เชื่อมโยงความคิดอยางองครวม
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(2) สามารถระบุ ป ระเด็ น ป ญ หา วางแผน เสนอแนะแนวทางการแก ป ญ หาอย างมี คุ ณ ค าและ
กลยุทธการสอน
(1) การฝกทักษะยอย
(2) การจัดทําโครงการ หรือโครงงาน โดยการมอบหมายทํางานเปนกลุม
(3) การอภิปรายกลุม การแลกเปลี่ยนเรียนรู
(4) ฝกคิดดวยวิธีการตางๆ
กลยุทธการวัดและประเมินผล
(1) การประเมินผลงานที่มอบหมาย
(2) ประเมินความกาวหนาในการพัฒนาทักษะตางๆ
(3) ประเมินการทํางานรวมกัน
2.1.4 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 และผูตาม
2.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู
(1) ใชวิธีทางคณิตศาสตรและสถิติพื้นฐาน ในการศึกษาคนควาและนําไปใชไดอยางเหมาะสม
(2) มีทักษะในการสื่อสารและใชภาษาอยางมีประสิทธิภาพ
(3) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธการสอน
(1) ฝกปฏิบัติ วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ฝกการนําเสนอและการประเมินผลงานตางๆ
(3) ฝกทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูจากการปฏิบัติงาน
กลยุทธการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินกระบวนการปฏิบัติ
(2) ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ
(3) ประเมินความกาวหนาในการพัฒนาทักษะตางๆ
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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) มี ค วามรู ความเข า ใจเกี่ ย วกับ หลั กสู ตร พั ฒ นาสื่อ นวัตกรรม ห องสมุ ดมี ชีวิต และการจั ด
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) การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยี
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) การใชแบบทดสอบ
(2) การทําแบบฝกหัด
(3) การประเมินจากสภาพจริง
(4) ประเมินผลจากการทํางานหรือโครงงานที่ไดรับมอบหมาย
(5) การประเมินจากแฟมสะสมงาน
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2.2.3 ทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
(1) แสวงหาความรู ได ด ว ยตนเอง คิ ด วิ เคราะห สั ง เคราะห ประเมิ น ค า และแก ป ญ หาอย า ง

(2) มีจินตนาการ ความคิดสรางสรรค และริเริ่มในการปฏิบัติงานดานการศึกษาปฐมวัย
(3) สามารถประยุ กต ใช แนวคิ ด ทฤษฎี และหลั กการที่ เกี่ ย วกับ การศึ กษาปฐมวัย ในการดูแ ล
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
2.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู
(1) ทํางานและมีปฏิสัมพันธรวมกับครู ผูปกครอง และชุมชน เพื่อการพัฒนาอยางสรางสรรคตาม
วิถีประชาธิปไตย
(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 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 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
2.6 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) ประเมินผลการฝกงาน
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา
กลุมวิชาภาษา
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปญญา
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
ศท 0105 ปญญาจากวรรณกรรม
ศท 0106 ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ
ศท 0107 ภาษาประเทศเพื่อนบาน
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ศท 0201 จังหวัดศึกษา
ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใชชีวิต
ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
ศท 0204 พลังของแผนดิน
กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
ศท 0301 การเขาใจดิจิทัล
ศท 0302 การคิดสรางสรรคและการแกปญญา
ศท 0303 วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต
ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
ศท 0305 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน

1.ดานคุณธรรม จริยธรรม
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3. ดานทักษะ
ทางปญญา

2. ดานความรู








4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3

1

2





































































5. ดานทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
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หมวดวิชาเฉพาะ

รายวิชา

ปว 0101 พัฒนาการเด็กปฐมวัย
ปว 0102 สมองกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ปว 0103 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
ปว 0104 การจัดการศึกษาปฐมวัย
ปว 0105 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ปว 0106 ทักษะทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย
ปว 0107 ทักษะวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย
ปว 0108 ดนตรีและศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย
ปว 0109 สื่อการเรียนรูส ําหรับเด็กปฐมวัย
ปว 0110 การจัดการเรียนรู
ปว 0111 การจัดการชั้นเรียน
ปว 0112 นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
ปว 0113 การประเมินและสรางเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
ปว 0114 การศึกษาพิเศษ
ปว 0115 ความเปนครู
ปว 0116 การบริหารจัดการองคทางการศึกษาปฐมวัย
ปว 0117 นิทานและวรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย
ปว 0118 การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย

4. ดานทักษะ 5. ดานทักษะ
ความ
การวิเคราะห
1.ดาน
3. ดาน
เชิงตัวเลข การ 6.ดานการ
สัมพันธ
2. ดาน
คุณธรรม
ทักษะทาง
สื่อสารและการ
ระหวาง
จัดการ
ความรู
จริยธรรม
ปญญา
บุคคลและ ใชเทคโนโลยี
เรียนรู
สารสนเทศ
ความ
รับผิดชอบ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
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รายวิชา

ปว 0119 สุขอนามัยเด็กปฐมวัย
ปว 0120 การฝกประสบการณ

4. ดานทักษะ 5. ดานทักษะ
ความ
การวิเคราะห
1.ดาน
3. ดาน
เชิงตัวเลข การ 6.ดานการ
สัมพันธ
2. ดาน
คุณธรรม
ทักษะทาง
สื่อสารและการ
ระหวาง
จัดการ
ความรู
จริยธรรม
ปญญา
บุคคลและ ใชเทคโนโลยี
เรียนรู
สารสนเทศ
ความ
รับผิดชอบ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
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หมวดที่ 5
หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดและการประเมินผลการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยเรื่องการ
จัดการศึกษาต่ํากวาปริญญา 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
ที่กําหนดไวในเกณฑการประเมินผลการเรียนรูของรายวิชา 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 กระบวนการหรือขั้นตอนการทวนสอบระดับหลกัสูตร
(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) เรียนครบถวนตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในโครงสรางของหลักสูตร
(2) ไดคาระดับผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
(3) ผานการเขารวมกิจกรรมตามที่วิทยาลัยชุมชนกําหนด
(4) ใชเวลาการศึกษาไมกอน 5 ภาคการศึกษา และไมเกิน 6 ปการศึกษา
(5) ไมมีพันธะทางการเงินหรือมีพันธะอื่นๆ กับวิทยาลัยชุมชน
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หมวดที่ 6
การพัฒนาผูสอน
1. การเตรียมการสําหรับผูสอนใหม
1.1 ปฐมนิเทศผูสอนใหม เพื่อชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร และแนะนําอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
และมอบเอกสารที่ เกี่ยวของกับการเรียนการสอน ไดแก คูมือหลักสูตร กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคูมือปฏิบั ติ
การจัดการเรียนการสอนของผูสอน
1.2 สงเสริมใหผูสอนใหมเขารวมประชุมของทางวิทยาลัยชุมชน เพื่อทราบถึงปรัชญา พันธกิจ และวิสัยทัศน
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. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกผูสอน
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จั ด ให ผู ส อนเข าฝ กอบรมสั ม มนาเชิ งปฏิ บั ติ การเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอน กลยุ ท ธ
การสอน และการประเมินผล จากหนวยงานทั้งภายในและหนวยงานภายนอก
2.1.2 จัดใหผูสอนเขารวมประชุม สัมมนาทางวิชาการเพื่อประยุกตใชความรูที่ไดใหเกิดประโยชนตอ
การจัดการเรียนการสอน
2.1.3 จั ด ให มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู โดยใช วิ ธี ก ารจั ด การความรู (Knowledge Management)
เพื่อใหเกิดการถายทอดประสบการณและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหาร
หลักสูตร
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
2.2.1 สงเสริมใหผูสอนพัฒนาการเรียนการสอนและทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม
2.2.2 ศึกษาดูงานที่เกี่ยวของเพื่อนําความรูมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและหลักสูตร
2.2.3 สงเสริมใหผูสอนมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชนและบริการวิชาการแกสังคม
2.2.4 สงเสริมใหผูสอนมีโอกาสไปศึกษาหรือเขาฝกอบรมเพื่อเพิ่มพัฒนาตนเองและเพิ่มคุณวุฒิ
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หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
การกํากับมาตรฐานการบริหารงานของหลักสูตรจะดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาวทุกประการ ดังนี้
1.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และ/หรืออาจารยประจําหลักสูตร มีคุณสมบัติสอดคลองตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา 3 คน และในจํานวนนั้นตองเปน
ผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย
จํานวนอยางนอย 1 คน ทั้งนี้อาจารยประจําหลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได
และมอบหมายใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาในการบริหารหลักสูตร จัดการเรียนการสอน พัฒนา
หลักสูตร ติดตามประเมินผลหลักสูตรและหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
สําหรับอาจารยที่จางเขามาเปนอาจารยประจําหลักสูตร จะมีสัญญาจางที่มีการระบุระยะเวลาการ
จ า งอย า งชั ด เจนและไม น อ ยกว า 1 ป และในสั ญ ญาจ างจะมี ก ารระบุ ห น า ที่ ในการบริ ห ารหลั ก สู ต ร ตั้ ง แต
การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม ประเมินผลและการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ใหเปนไปตามตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานที่ใชในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําป ตามตัวบงชี้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือตัวบงชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นโดยจะครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 6
ไวอยางชัดเจนไมนอยกวาหนาที่ของอาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดไวตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
1.2 อาจารยประจํา หรือผูสอนประจํา จะปฏิบัติหนาที่งานสอน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่นและ
ชุมชน การศึกษาคนควาวิจัยเพื่อชุมชน และการบริการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับ
รายวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปดสอน
1.3 อาจารยพิเศษ หรือผูสอนพิเศษ จะปฏิบัติหนาที่งานสอนและสงเสริมพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน
ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปดสอน เปนไปตามขอบังคับสภาบันวิทยาลัย
ชุมชน วาดวยคุณสมบัติและหลักเกณฑเกี่ยวกับผูสอนพิเศษ พ.ศ. 2558
2. ผูสําเร็จการศึกษา
หลั กสูตรมุ งพั ฒ นาผูสํ าเร็จการศึกษาที่ มีคุณ ภาพ ตอบสนองความต องการของตลาดแรงงาน โดยการ
ประเมินและ ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูในขณะที่นักศึกษากําลังศึกษา และประเมินผลการ
มีงานทํา ตลอดจนความพึงพอใจและความตองการของสถานประกอบการหรือนายจาง มีการจัดการเพื่อติดตาม
การประเมินผลและการทวนสอบเพื่อการแกไขปรับปรุง เพื่อใหไดผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค
เปนไปมาตรฐานคุณวุฒิระดับอนุปริญญา และมาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม
2) ความรู 3) ทักษะทางปญญา 4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณลักษณะพิเศษ ตามที่หลักสูตรกําหนด
3. นักศึกษา
3.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
แตงตั้งผูสอนเปนที่ปรึกษาทางวิชาการและดานอื่นๆ ใหแกนักศึกษาทุกคน โดยใหนักศึกษาที่มีปญหา
ในการเรียนสามารถปรึกษาปญหาทางดานวิชาการและดานอื่นๆ ไดตลอดเวลา
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3.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษามี ค วามสงสั ย เกี่ ย วกั บ ผลการประเมิ น ในรายวิ ช าใดสามารถที่ จ ะยื่ น คํ าร อ งขอดู
กระดาษคํ าตอบในการสอบ ตลอดจนดู คะแนนและวิธีการประเมิ นของผูส อนในแตล ะวิชาได ทั้งนี้เปนไปตาม
ระเบียบแนวทางปฏิบัติของวิทยาลัยชุมชน
4. ผูสอน
4.1 การรับผูสอนใหม
การรั บ สมั ค รผู ส อนใหม จ ะดํ าเนิ น การคั ด เลื อ กตามระเบี ย บและหลั ก เกณฑ ข องวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
โดยผูสอนใหมจะตองวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ
กับหลักสูตรหรือรายวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปดสอน
4.2 การมีสวนรวมของผูสอนในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
อาจารยผู รับ ผิดชอบหลั กสู ตร และผู สอน จะตองประชุ มรว มกั น ในการวางแผนการจั ดการเรีย น
การสอน ประเมิ น ผลการจั ด การเรีย นการสอน และให ความเห็ น ชอบการประเมิน ผลทุ กรายวิช า รวมทั้ งเก็ บ
รวบรวมข อมู ล เพื่ อเตรีย มไวสํ าหรับ การพั ฒ นาหลักสูตร ตลอดจนใหคําปรึกษาหารือแนวทางที่ จะทําให บ รรลุ
เป า หมายตามหลั ก สู ต ร และเพื่ อ ให ได ผู สํ า เร็จ การศึ ก ษามี ผ ลการเรีย นรูเป น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
4.3 การแตงตั้งผูสอนพิเศษ
วิทยาลัยชุมชนมีการแตงตั้งผูสอนพิเศษ เปนไปตามขอบังคับสภาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยคุณสมบัติ
และหลักเกณฑเกี่ยวกับผูสอนพิเศษ พ.ศ. 2558
5. หลักสูตร
การบริหารหลักสูตรจะมีอาจารยประจําหลักสูตรเปนผูรับผิดชอบ พิจารณาวางแผนการจัดการเรียนการ
สอนรวมกับ ผูสอน ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับ ใชในการปรับปรุงและพัฒ นาหลักสูตร โดยกระทํ าทุกป
อย างต อเนื่ อ ง เพื่ อให เป น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2552 และวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
หลักสูตร ซึ่งมีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร ดังนี้
5.1.1 รวมกันกําหนดปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรใหสอดคลองกับ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพในระดับอุดมศึกษา
5.1.2 กําหนดคุณสมบั ติผูเข าศึ กษา คุณลักษณะผู สําเร็จการศึกษา และพั ฒนานั กศึกษาใหมีคุณลักษณะ
ที่ตองการ
5.1.3 ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพสังคมและมาตรฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพ พรอมนําไปสูกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใชหลักสูตร
5.1.4 เสนอผู ส อนในแต ล ะรายวิช าที่เหมาะสมและเพีย งพอกับ จํานวนนักศึก ษา และทํ าการประเมิ น
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน
5.1.5 สงเสริมและสนับสนุนผูสอนในหลักสูตรใหพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
5.1.6 รับผิดชอบในการกําหนดแหลงฝกประสบการณวิชาชีพที่เหมาะสม จัดผูสอนนิเทศ เตรียมความ
พรอมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพ
5.1.7 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการสรางปรับปรุงหองปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ
และอื่นๆ อันจะเอื้อตอการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 การบริหารงบประมาณ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใชงบประมาณของรัฐและเงินรายไดของสถานศึกษา ใหไดรับผล
การเรียนรูตามศักยภาพของนักศึกษา ทั้งในดานคาตอบแทนผูสอน คาวัสดุการศึกษา คาสาธารณูปโภค คาบํารุง
สถานที่และอุปกรณ
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
หลั ก สู ต รมี ค วามพร อ มด า นหนั งสื อ เอกสาร ตํ า รา และการสื บ ค น ข อ มู ล ผ า นระบบเครื อ ข า ย
คอมพิวเตอร และมีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางเพียงพอ ดังนี้
6.2.1 หองเรียนทั่วไป ภายในหองประกอบดวย อุปกรณการเรียนการสอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร
เครื่องเสียง และระบบโครงสรางพื้นฐานดานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ขนาดความจุ 30 – 50 คน จํานวน 24 หอง
และขนาดความจุ 70 – 90 คน จํานวน 2 หอง
6.2.2 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ภายในหองประกอบดวย อุปกรณการเรียนการสอน เชน เครื่อง
โปรเจคเตอร เครื่องเสียง และระบบโครงสรางพื้นฐานดานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ขนาดความจุ 30 คน/เครื่อง
จํานวน 5 หอง
6.2.3 หองสมุด ภายในหองประกอบดวยหนังสือ เอกสาร ตํารา วารสาร และสิ่งพิมพอื่นๆ ที่มีความ
เกี่ยวของกับการศึกษาปฐมวัย จํานวน 1,373 รายการ และอื่นๆ แบงเปนหมวดหมู ดังนี้
- หมวดเบ็ดเตล็ด
จํานวน 1,536 รายการ
- หมวดปรัชญา
จํานวน 876 รายการ
- หมวดศาสนา
จํานวน 493 รายการ
- หมวดสังคม
จํานวน 6,233 รายการ
- หมวดภาษา
จํานวน 644 รายการ
- หมวดวิทยาศาสตร
จํานวน 591 รายการ
- หมวดวิทยาศาสตรประยุกต
จํานวน 3,350 รายการ
- หมวดศิลปกรรมและการบันเทิง
จํานวน 346 รายการ
- หมวดวรรณคดี
จํานวน 2,497 รายการ
- หมวดประวัติศาสตรภูมิศาสตร
จํานวน 3,046 รายการ
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.3.1 มีหองเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณที่ทันสมัยเอื้อใหผูสอนสามารถปฏิบัติงานสอนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
6.3.2 มี ห อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ มี ค วามพร อ มทั้ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ระบบเครื อ ข า ย
คอมพิวเตอร และระบบซอฟตแวรที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่เปดสอนอยางพอเพียงตอการเรียนการสอน โดยมีการ
บริหารจัดการอยางเปนระบบ
6.3.3 มีเจาหนาที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และซอฟตแวรที่ใช
ประกอบการสอนที่พรอมใชปฏิบัติงาน
6.3.4 มี ห อ งสมุ ด หรื อ แหล งความรู แ ละสิ่ งอํ า นวยความสะดวกในการสื บ ค น ความรู ผ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส ตลอดจนมีหนังสือ ตําราและวารสารในสาขาวิชาที่เปดสอนในจํานวนที่เหมาะสม
6.3.5 มี เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ป ระกอบการเรี ย นวิ ช าปฏิ บั ติ ก ารระหว า งการเรี ย นการสอนในวิ ช า
ปฏิบัติการตอจํานวนนักศึกษาในอัตราสวนที่เหมาะสม
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6.3.6 มี เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ป ระกอบการเรีย นวิช าปฏิ บั ติ ก ารระหวางการเรีย นการสอนในวิ ช า
ปฏิบัติการตอจํานวนนักศึกษาในอัตราสวนที่เหมาะสม
6.3.7 มีหองคอมพิวเตอรเปดใหบริการแกนักศึกษานอกเวลาเรียนใหสามารถเขาใชไดโดยมีปริมาณ
จํานวนคอมพิวเตอรที่เหมาะสม
6.3.8 มี โปรแกรมที่ ติ ด ตั้ งบนเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ที่ ส ามารถสนั บ สนุ น ในการเรี ย นการสอนและ
มีการปรับเปลี่ยนรุนใหมอยางสม่ําเสมอ
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
สํารวจความตองการการใชทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนสําหรับอาจารยผูสอน ผูเรียน และ
บุคลากรที่เกี่ยวของ พรอมทั้งวางแผนปรับปรุงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ระบุตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ใชในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําปตาม
ตัวบงชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือตัวบงชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นเอง โดยครอบคลุม
หมวด 1 – หมวด 6
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
ตัวบงชี้และเปาหมาย
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
(ถามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอนใน
แตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของรายวิ ช า และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ
มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เป ดสอนใหครบ
ทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ที่กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ. 7 ปที่แลว
8. ผูสอนใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ หรือ คําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคน ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
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ตัวบงชี้และเปาหมาย
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ / หรือ วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/ผูสําเร็จการศึกษา ที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดั บ ความพึ ง พอใจของสถานประกอบการหรื อ นายจ า งที่ มี ต อ
ผูสําเร็จการศึกษา เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบงชี้ (ขอ) ในแตละป
ตัวบงชี้บังคับ (ขอที่)
ตัวบงชี้ตองผานรวม (ขอ)
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เกณฑประเมิน : หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ตองผานเกณฑประเมิน ดังนี้
ตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ที่ 1 - 5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงชี้ ที่มีผล
ดําเนิน การบรรลุเป าหมาย ไมนอยกวารอยละ 80 ของตัวบ งชี้รวมโดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ งชี้บั งคับ และ
ตัวบงชี้รวมในแตละป
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่ ใช ในการประเมิ น และปรับ ปรุงกลยุ ทธ ก ารสอนเพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอนนั้ น
พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเปนหลัก ซึ่งจะประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย
การตอบคําถาม ผลการปฏิบัติงาน การทดสอบยอยแตละหนวยสาระการเรียนรู และการสอบปลายภาคการศึกษา
ทําใหอาจารยผูสอนสามารถประเมินไดวาผูเรียนมีความเขาใจมากนอยเพียงใด หากวิธีการสอนที่ใชไมสามารถ
ทําใหนักศึกษาเขาใจได จะดําเนินการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอน ที่จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความ
เขาใจหรือไมในเนื้อหาที่ไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ตอไป
1.2 การประเมินทักษะของผูสอนในการใชแผนกลยุทธการสอน
นักศึกษาประเมิน การสอนของผูสอนในแต ละรายวิชาผานระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
ดานงานทะเบี ย น วัดผลและประเมิ น ผลนั กศึ กษา ในทุ กๆ ดาน ทั้ งด านเทคนิ คการสอน จรรยาบรรณวิช าชี พ
การตรงต อเวลา การชี้ แ จงเป า หมายและวั ต ถุป ระสงคร ายวิช า เกณฑ การประเมิน ผลรายวิช า การใชสื่อและ
เทคโนโลยีอยางเหมาะสมกับการสอน และคุณธรรม จริยธรรม
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา
ดํ า เนิ น การติ ด ตามจากการปฏิ บั ติ ง านในรายวิ ช าการฝ ก งาน ซึ่ ง ผู ส อนนิ เทศสามารถประเมิ น
โดยการสังเกตพฤติกรรมและพูดคุยสอบถามจากนักศึกษาเปนรายบุคคล สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหรือศิษยเกานั้น
จะประเมิ นโดยใชแบบสอบถามการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา และ/หรืออาจสัมภาษณ
ตัวแทนศิษยเกาตามโอกาสที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
2.2 ประเมินจากหนวยงานหรือสถานประกอบการ
ดํ าเนิ น การสํ ารวจความพึ งพอใจของหน ว ยงานหรือสถานประกอบการที่ มีตอผูสําเร็จการศึ กษา
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของหนวยงานหรือสถานประกอบการ
2.3 ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา
ดําเนินการโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิและ/หรือผูประเมินภายนอกที่คุณวุฒิสัมพันธกับสาขาวิชา ใหความเห็น
เชิงการพั ฒนาคุณภาพทุกมิติของการจัดการเรียนการสอน เพื่ อการพัฒนาใหนักศึกษามีคุณภาพตามวัตถุประสงค
ของหลักสูตร
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินผลการดําเนิ นงานของหลักสูตรตามดัชนีตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในหมวดที่ 7 ขอ 7
โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวอยางนอย 1 คน
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 เมื่ อ สิ้ น สุ ด ป ก ารศึ ก ษา อาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รสรุ ป ผลการดํ าเนิ น งานหลั ก สู ต รประจํ า ป
โดยรวบรวมขอมูลรายงานผลการประเมินการสอน รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม เพื่อวางแผนปรับปรุงกลยุทธการสอนในปการศึกษาตอไป
4.2 เมื่ อครบรอบหลั กสู ตร อาจารยผู รับ ผิด ชอบหลั กสู ตรวิเคราะห ป ระสิทธิ ภ าพและประสิ ทธิผ ลของ
การบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมวาผูสําเร็จการศึกษาบรรลุผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไวหรือไม และนําผล
การวิเคราะหมาวางแผนปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรตอไป
4.3 สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทําทุกๆ 5 ป โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้
เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของหนวยงานหรือสถานประกอบการ

