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วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
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คำนำ
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นหลักสูตรอนุปริญญา 3 ปี ที่ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น หน่วยงานหรือสถานประกอบการ และเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยมีจานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 91
หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชา
เฉพาะ ไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต แบ่งเป็น กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จานวน 12 หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพ
จานวน 46 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ออกแบบตาม
ทิศทางการพัฒนาประเทศและความรู้ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ที่
เกี่ย วข้องกับ การพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชนให้ มีส มรรถนะในการดูแล พัฒ นา และจัดการเรียนรู้
สาหรับเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและปัญญา ได้
อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ
ในนามคณะกรรมการผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญา สาขาวิ ช า การศึ ก ษาปฐมวั ย
ขอขอบพระคุ ณ คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญาฯ ที่ ไ ด้ ร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น และ
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้หลักสูตรเล่มนี้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จนแล้ วเสร็จพร้อมที่จะนาไปเปิด
การเรียนการสอนต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) จะสามารถนาไปจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตผู้สาเร็จการศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ และมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์วิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

สารบัญ
เรื่อง
คานา
สารบัญ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5 รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
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เรื่อง
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาผู้สอน
1. การเตรียมการสาหรับผู้สอนใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่ผู้สอน
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
2. ผู้สาเร็จการศึกษา
3. นักศึกษา
4. ผู้สอน
5. หลักสูตร
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
สาขาวิชา

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
การศึกษาปฐมวัย

หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย:
ชื่อภาษาอังกฤษ:

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
Associate Degree Program in Early Childhood Education

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
ชื่อย่อ (ไทย):
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
ชื่อย่อ (อังกฤษ):

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

3. วิชาเอก
- ไม่มี 4. จานวนหน่วยกิตที่เรียน
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรอนุปริญญา 3 ปี ระดับที่ 1 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนั กศึกษาต่างประเทศที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้เป็น
อย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่นหรือหน่วยงานอื่น
หลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง ไม่มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หรือ
หน่วยงานอื่น
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้อนุปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
5.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555
5.2 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
5.3.สภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานีอนุมัติการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 19
ตุลาคม 2561
5.4 สภาสถาบั น วิท ยาลั ย ชุ ม ชนให้ ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต รในการประชุ ม ครั้งที่ 12/2561เมื่ อ วัน ที่ 1 1
ธันวาคม 2561
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2552 ในปี พ.ศ. 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สามารถประกอบอาชีพเป็น ผู้ดูแลเด็ก
ปฐมวัย พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย และนักสร้างสรรค์กิจกรรมสาหรับเด็กปฐมวัย ในหน่วยงานของรัฐบาลและหน่วยงาน
เอกชน
9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
ทางวิชาการ การศึกษา

นางสาวศุภพิชญ์ ดานวล 3 9305 00202 XX X

อาจารย์
ชานาญการ

กศ.ม.
ศศ.บ.

นางสุวรรณี วัชรีบารุง

อาจารย์
ชานาญการ

ศษ.ม.

3 9599 00113 XX X

กศ.บ.
นางจันจีรา นิอามัน*

3 9409 00423 XX X

อาจารย์
ชานาญการ
พิเศษ

คบ.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี

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

2550
2540
2552
2530
2525

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีสัญญาจ้างกับวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ระยะเวลาสัญญาจ้าง 1 ปีขึ้นไป
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี และสถานที่จัดการศึกษาในชุมชนที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานีกาหนด
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การขับ เคลื่อนให้ เศรษฐกิจเจริญ เติบโตในช่วงแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560-2564) ได้ให้ความสาคัญในการพัฒนานวัตกรรม การเตรียมความพร้อมของประเทศในด้านการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแ ละนวัตกรรม การเตรียมพร้อมด้านกาลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง 2561 หน้า 3

ในทุ กช่วงวัย ให้ มีป ระสิ ทธิภ าพ โดยเฉพาะในช่ว งปฐมวัยซึ่งเป็น รากฐานของการพั ฒ นาทั้ งปวง เป็ นการพั ฒ นา
คุ ณ ภาพมนุ ษ ย์ ที่ ยั่ งยื น และป้ อ งกั น ปั ญ หาสั งคมในระยะยาว การพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวัย อย่ างเป็ น องค์ รวมทั้ งด้ า น
สติ ปั ญ ญา อารมณ์ คุณ ธรรมและจริ ย ธรรม ให้ มี ภู มิ คุ้ ม กั น ต่ อ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงและตอบสนอง
ต่อความจาเป็นของครอบครัวในยุคปัจจุบันที่ต้องดาเนินชีวิตอย่างเร่งรีบและสมาชิกในครอบครัวต่างแสวงหาหนทาง
การสร้างรายได้ เพื่ อให้ มี ชีวิตความเป็ น อยู่ ดี ขึ้น จึงขาดผู้ ท าหน้ าที่ ให้ ก ารอบรมเลี้ ยงดูเด็กปฐมวัยอย่ างใกล้ ชิ ด
หลักสูตรนี้จึงมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ความต้องการของสังคม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่ให้ความสาคัญกับการยกระดับคุณภาพของประชากรในประเทศ โดยเตรียมความพร้อมของครูปฐมวัย รวมถึงการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเด็กปฐมวัยให้มีมาตรฐาน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ ย นแปลงทางสั งคมและวัฒ นธรรมที่ เกิด ขึ้น อย่างรวดเร็ว ในศตวรรษที่ 21 ท าให้ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น สังคมมีการเปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธ์ในครอบครัว วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในครอบครัว
เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะวิถีการดารงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมออนไลน์ มีการสื่อสารไร้พรมแดน เศรษฐกิจ
และสังคมโลกเปลี่ย นแปลงจากเศรษฐกิจ สังคมอุตสาหกรรมสู่ เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ส่งผลต่อการจัดการศึกษา
ที่จะต้องผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศ จึงต้องปรับปรุงหลักสูตร
การเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์มากกว่าการท่องจา และปรับเปลี่ยนการผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถ
ที่หลากหลาย มีทักษะสูงและสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสานึกของความเป็นไทย ความเป็น
ครูป ฐมวัยที่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็น ต้นแบบในการขับเคลื่ อนการศึกษาที่จะสร้างคุณค่าทางวัฒ นธรรมในสังคม
พหุวัฒนธรรมที่จะต้องผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อวางพื้นฐานทางวัฒนธรรมให้กับเด็กปฐมวัย
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ ภ ายนอกมี ผ ลกระทบโดยตรงต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ ส อนที่ จะต้ อ ง
มี ค วามรู้ ในศาสตร์ เฉพาะด้ า น เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของบริ บ ทสั ง คม ต้ อ งเป็ น ผู้ มี คุ ณ ธรรมจริย ธรรม
เป็นแบบอย่างที่ดีปรากฏให้เห็นและประเมินได้ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการเรียนการสอนที่ต้องสอดคล้องกับการ
เรี ย นรู้ ในศตวรรษที่ 21 ที่ เปลี่ ย นกระบวนการเรียนรู้ให้ ค รูเป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น ช่ว ยเหลื อ ให้ ผู้ เรียนสามารถเปลี่ ย น
สารสนเทศเป็นความรู้ สร้างวัฒนธรรมการสืบค้นใช้ทักษะความรู้ใหม่อย่างสร้างสรรค์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
จึงต้องทาหน้าที่ในการผลิตครูปฐมวัยให้มีความรู้ มีทักษะในการบูรณาการการเรียนการสอน มีจิตสานึกในการเป็น
ครูปฐมวัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม พัฒ นาความสามารถของตนเองเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ในศาสตร์การศึกษาปฐมวัย
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน
การพั ฒ นาหลั ก สู ตรมีความสอดคล้ องกั บพั น ธกิ จของวิท ยาลั ย ชุมชนปั ตตานี ที่ มุ่งสู่ ความเป็น เลิ ศ
ทางด้านการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีความสอดคล้องกับ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม วัฒ นธรรม
และเศรษฐกิจในปัจจุบัน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางวิชาชีพสาหรับ
ยกระดับการศึกษาต่อในระดับปริญญา โดยมีเป้าประสงค์ที่จะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพทางด้านสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ให้เป็นครูปฐมวัย ที่มีคุณภาพ เป็ นครูดี ครูเก่ง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มุ่งมั่นที่จะทาให้ ศิษย์ เป็นคนดี
มีบุคลิกภาพดี มีความรอบรู้ในสิ่งที่สอน มีเทคนิคการสอนดี มีทักษะการพูด ถ่ายทอดเข้าใจง่ายและมีความรู้ ความ
ชานาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีจิตสาธารณะ
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ร่วมพัฒนาชุมชน กลับคืนสู่ชุมชน เพราะตระหนักไว้ว่า การพัฒนาคุณภาพของคนในชุมชน คือ การพัฒนาท้องถิ่น
และการพัฒนาท้องถิ่น คือ การร่วมพัฒนาประเทศชาติต่อไป
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ ภาควิชาอื่นของวิทยาลัยชุมชน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ ภาควิชา/ หลักสูตรอื่น
กลุ่มรายวิชาที่นักศึกษาต้องไปเรียนร่วมกับสาขาวิชาอื่นๆ ประกอบด้วย รายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
13.2 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/ หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอื่นสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาเลือกเสรี
13.3 การบริหารจัดการ
ดาเนิ น การโดยอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ตร/อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ต ร ติ ด ต่ อประสานงานและ
ให้ ค าปรึ ก ษาหารื อ ระหว่างผู้ ส อนรายวิช าที่ ส อนให้ ห ลั ก สู ต รอื่ น และที่ ส อนโดยหลั ก สู ต รอื่ น ด้ านเนื้ อ หาสาระ
การจัดตารางเรียนและตารางสอบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในรายวิชาของหลักสูตร
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หมวดที่ 2
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
พลั งความรัก การดูแล การพัฒ นา และการสร้างสรรค์พลั งการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย คือพลั ง
อนาคตของชุมชนและสังคม
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
เป็ น หลั ก สู ตรที่ ออกแบบตามทิ ศทางการพั ฒ นาประเทศและความรู้ใหม่ เพื่ อ ตอบสนองความ
ต้องการของบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชนให้มีสมรรถนะในการดูแล พัฒนา และ
จัดการเรียนรู้ สาหรับเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและปัญญา ได้
อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถและคุณลักษณะ ดังนี้
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณความเป็นครู
(2) มีความรู้ เข้าใจ การดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ สาหรับเด็กปฐมวัย
(3) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ และทักษะการแก้ปัญหา
(4) มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(5) สามารถออกแบบกิจกรรมและจัดประสบการณ์ การดูแล พัฒนา และการเรียนรู้สาหรับเด็กแบบ
องค์รวม
2. แผนการพัฒนา/ปรับปรุง
แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง
1. พั ฒ นาหลั กสู ตรให้ มี ม าตรฐาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
สกอ. และสอดคล้องกับความก้าวหน้า
ทางวิชาการ ความต้องการตลาด/
ผู้ ป ระกอบการ/การเปลี่ ย นแปลง
ของสังคมปัจจุบัน
2. ปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอน ด้ ว ยการบู ร ณาการรู ป แบบ
การสอนต่ างๆ ให้ มี ส อดคล้ องกั บ
ผลการเรียนรู้ในหลักสูตร

กลยุทธ์
หลักฐาน / ตัวบ่งชี้
- ติ ด ตามการประเมิ น หลั ก สู ต ร - รายงานผลการประเมินหลักสูตร
และปรับปรุงอย่างสม่าเสมอ
- รายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7)
- เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
- วางแผนและดาเนินการปรับปรุง
กระบวนการเรี ย นการสอนให้ มี
ค ว าม ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ผ ล ก า ร
ด าเนิ น การของรายวิ ช าและ
ประสบการณ์ ภ าคสนามอย่ า ง
สม่าเสมอ

- รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
- รายละเอี ยดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.4)
- รายงานผลการด าเนิ น การของ
รายวิชา (มคอ.5)
- รายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
- ไม่มี –
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
- ไม่มี –
2. การดาเนินการของหลักสูตร
2.1 ระยะเวลาของการดาเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนมกราคม
2.1.2 ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนกรกฎาคม
2.1.3 ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใช้เวลาการศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา และสาเร็จการศึกษา
ได้ไม่ก่อน 5 ภาคการศึกษาปกติ
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 ผู้ ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษาเป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ เที ย บเท่ า
ตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2.2.2 ผู้สมัครเข้าศึกษาเป็น นักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน
และเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 นั ก ศึก ษามีพื้ น ฐานความรู้วิช าภาษาไทย ภาษาอั งกฤษ วิท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์แ ละ
คอมพิวเตอร์ในระดับต่า ทาให้ประสิทธิภาพการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
2.3.2 นักศึกษาบางคนเลือกสาขาวิชาไม่เหมาะสมกับความถนัดของตนเอง จึงมีการเปลี่ยนแปลง
ย้ายสาขาวิชาในภายหลัง
2.3.3 การปรับตัวด้านสังคมและสภาพแวดล้อมของนั กศึกษา เนื่องจากความแตกต่างทางด้าน
วัยวุฒิ ด้านอาชีพ และวิถีชีวิต
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา ข้อ 2.3
2.4.1 จัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานความรู้ในรายวิชาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
2.4.2 จัดให้มีผู้สอนทาหน้าที่ให้คาปรึกษาและแนะแนวการศึกษากับนักศึกษา พร้อมทั้งนักศึกษา
รุ่นพี่เพื่อสร้างความสนิทสนมระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องจะก่อให้เกิดการดูแลกันเองระหว่างนักศึกษา ซึ่งจะมีช่องว่าง
น้อยกว่านักศึกษาและผู้สอน
2.4.3 จัดให้ มี โครงการเสริมหลักสู ตรต่างๆ ที่เหมาะสมกับนักศึกษาใหม่ เพื่ อสร้างความเข้าใจ
ในการจัดการเรียนการสอน การใช้งานระบบบริการการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความ
หลากหลายทั้งด้านวัยวุฒิและคุณวุฒิ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาใหม่
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ชั้นปีที่
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
รวม
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2561
120
120
-

จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2562
2563
2564
120
120
120
120
120
120
120
120
240
360
360
120
120

2565
120
120
120
360
120

2.6 งบประมาณตามแผน
รายละเอียดรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าตอบแทนผูส้ อน
ค่าวัสดุการศึกษา
ค่าบารุงสถานที่
รวม
รายจ่าย
ค่าตอบแทนผูส้ อน
ค่าวัสดุการศึกษา
ค่าบารุงสถานที่
รวม
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี

1/2561
64,200
275,400
24,000
9,000
372,600

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

1/2561
2/2561
275,400 307,800
24,000
24,000
9,000
9,000
308,400 340,800
120
120
2,570
2,840
5,410

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 2/2563
599,400 631,800 923,400 891,000
48,000
48,000
72,000
72,000
18,000
18,000
27,000
27,000
665,400 697,800 1,022,400 990,000
240
240
360
360
2,773
2,908
2,840
2,750
5,681
5,590

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต
ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บสถาบั นวิท ยาลั ยชุม ชน ว่าด้ ว ยการเที ยบโอนผลการเรีย นของนั กศึก ษา
พ.ศ. 2560
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
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3.1.1 จานวนหน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างของหลักสูตร
โครงสร้างหลั กสู ตร แบ่ งเป็นหมวดวิช าที่ส อดคล้ องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
58
หน่วยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จานวน
12
หน่วยกิต
2.2 วิชาชีพ
จานวน
46
หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ
จานวน
33
หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเลือก
จานวน
9
หน่วยกิต
2.2.3 วิชาการฝึกงาน
จานวน
4
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
3
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 การกาหนดรหัสวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การกาหนดรหัสวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน
กาหนด ดังนี้
 พยัญชนะ 2 หลักแรก หมายถึง อักษรย่อหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 เลขรหัส หลักที่ 3-4
หมายถึง รหัสกลุ่มวิชา
01 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา
02 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
03 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
 เลขรหัส หลักที่ 5-6
หมายถึง ลาดับที่ของรายวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
มีหลักเกณฑ์การกาหนดรหัสวิชา ดังนี้
 พยัญชนะ 2 หลักแรก หมายถึง อักษรย่อรหัสสาขาวิชา
 เลขรหัส หลักที่ 3-4
หมายถึง รหัสสาขาวิชา
 เลขรหัส หลักที่ 5-6
หมายถึง ลาดับที่ของรายวิชา
3.1.3.2 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(1) กลุม่ วิชาภาษา
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
ศท 0101
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา
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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ศท 0104
การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
3 (2-2-5)
GE 0104
Development of Speaking and Writing Skills
ศท 0105
ปัญญาจากวรรณกรรม
3 (2-2-5)
GE 0105
Wisdom through Literature
ศท 0106
ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ
3 (2-2-5)
GE 0106
English through Recreation
ศท 0107
ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
3 (2-2-5)
GE 0107
Neighboring Countries Language
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
ศท 0201
จังหวัดศึกษา
3 (2-2-5)
GE 0201
Province Studies
ศท 0202
ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0202
Arts and Skills for Self Development
ศท 0203
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (2-2-5)
GE 0203
Civics and Social Responsibility
ศท 0204
พลังของแผ่นดิน
3 (2-2-5)
GE 0204
Vitality of the Land
(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
ศท 0301
การเข้าใจดิจิทัล
3 (2-2-5)
GE 0301
Digital Literacy
ศท 0302
การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
3 (2-2-5)
GE 0302
Creative Thinking and Problem Solving
ศท 0303
วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0303
Science and Environment for Life
ศท 0304
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
3 (2-2-5)
GE 0304
Computer Program
ศท 0305
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (2-2-5)
GE 0305
Mathematics in Daily Life
แนวทางการจัดการเรียนการสอน
(1) รายวิชาบังคับจานวน
24 หน่วยกิต
(1.1) กลุ่มวิชาภาษา
จานวน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
ศท 0101
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา
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)
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GE 0103

English for Communication 2

(1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
ศท 0201
จังหวัดศึกษา
3 (2-2-5)
GE 0201
Province Studies
ศท 0202
ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0202
Arts and Skills for Self Development
ศท 0203
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (2-2-5)
GE 0203
Civics and Social Responsibility
(1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
ศท 0301
การเข้าใจดิจิทัล
3 (2-2-5)
GE 0301
Digital Literacy
ศท 0302
การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
3 (2-2-5)
GE 0302
Creative Thinking and Problem Solving
(2) วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาภาษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต
(1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จานวน 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
ปว 0101
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
EC 0101
Early Childhood Development
ปว 0102
สมองกับการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย 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
จานวน 46 หน่วยกิต
(2.1) วิชาบังคับ
จานวน 33 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
ปว 0105
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
EC 0105
Early Childhood Education Curriculum
ปว 0106
ทักษะทางภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
EC 0106
Language Skill for Early Childhood
ปว 0107 ทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
EC 0107
Science and Mathematics Skills for Early Childhood
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ปว 0108
ดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย 3(1-4-4)
EC 0108
Music and Creative Arts for Early Childhood
ปว 0109
สื่อการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
3(1-4-4)
EC 0109
Instructional Media for Early Childhood
ปว 0110
การจัดการเรียนรู้
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
การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
EC 0113
Assessing and Enhancing Early Childhood Behavior
ปว 0114
การศึกษาพิเศษ
3(3-0-6)
EC 0114
Special Education
ปว 0115
ความเป็นครู
3(3-0-6)
EC 0115
Professional Teacher
(2.2) วิชาเลือก
จานวน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
ปว 0116
การบริหารจัดการองค์การการศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6)
EC 0116
Organizational Management in Early Childhood Education
ปว 0117
นิทานและวรรณกรรมสาหรับเด็กปฐมวัย 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) วิชาการฝึกงาน
4 หน่วยกิต
ปว 0120
การฝึกประสบการณ์
4(300 ชั่วโมง)
EC 0120
Field Experience in Early Childhood Education
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
เลือกเรียนรายวิชาต่างๆ ในสาขาวิชาเดียวกันหรือต่างสาขาวิชาก็ได้ หรือเลือกจาก
หลั กสูตรอื่น ใดในระดับ เดีย วกัน จากวิทยาลั ยชุมชนอื่นๆ โดยไม่ซ้าซ้อนกับรายวิช าที่เรียนมาแล้ ว ส่ ว นรายวิช า
ที่หลักสูตรระบุไม่ให้นับหน่วยกิตในการขอจบหลักสูตรจะเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้ โดยมีจานวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
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3.1.4 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร
แผนการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีดังนี้
จานวนหน่วยกิต
ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคฤดูร้อน

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

ภาคฤดูร้อน

ภาคการศึกษาที่ 1

6

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคฤดูร้อน

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 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) ฝึกงาน
4 นก.
3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 นก.
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

ปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

ปีที่ 1

รวม

-

30

-

12

-

33
9
4
3
91

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
กลุ่มวิชา
รหัสรายวิชา
ศึกษาทั่วไป มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศท 0201
ศึกษาทั่วไป วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ศท 0303
และเทคโนโลยี
เฉพาะ
พื้นฐานวิชาชีพ
ปว 0101
เฉพาะ
พื้นฐานวิชาชีพ
ปว 0104
เฉพาะ
บังคับ
ปว 0115
รวม

ชื่อรายวิชา
จังหวัดศึกษา
วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
การจัดการศึกษาปฐมวัย
ความเป็นครู

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

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
กลุ่มวิชา
รหัสรายวิชา
ศึกษาทั่วไป
ภาษา
ศท 0101
ศึกษาทั่วไป วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศท 0301
และเทคโนโลยี
เฉพาะ
พื้นฐานวิชาชีพ
ปว 0102
เฉพาะ
บังคับ
ปว 0105
เฉพาะ
บังคับ
ปว 0108
รวม

ชื่อรายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา
การเข้าใจดิจิทัล
สมองกับการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย

หน่วยกิต
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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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
กลุ่มวิชา
ศึกษาทั่วไป
ภาษา
ศึกษาทั่วไป มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เฉพาะ
พื้นฐานวิชาชีพ
เฉพาะ
บังคับ
เฉพาะ
บังคับ

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

ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
การจัดการเรียนรู้
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

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

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
กลุ่มวิชา
ศึกษาทั่วไป
ภาษา
ศึกษาทั่วไป วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี
เฉพาะ
บังคับ
เฉพาะ
เฉพาะ

บังคับ
บังคับ

รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
ปว 0107 ทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาหรับเด็กปฐมวัย
ปว 0109 สื่อการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
ปว 0111 การจัดการชั้นเรียน
รวม

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

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
กลุ่มวิชา
รหัสรายวิชา
ศึกษาทั่วไป มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศท 0203
ศึกษาทั่วไป วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศท 0302
และเทคโนโลยี
เฉพาะ
บังคับ
ปว 0106
เฉพาะ
เลือก
ปว xxxx
เฉพาะ
เลือก
ปว xxxx
รวม

ชื่อรายวิชา
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา

หน่วยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

ทักษะทางภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย
xxxx
xxxx

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

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
เฉพาะ
เฉพาะ
เฉพาะ
เฉพาะ
เลือกเสรี

กลุ่มวิชา
บังคับ
บังคับ
เลือก
การฝึกงาน
xxxx

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

ชื่อรายวิชา
การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
การศึกษาพิเศษ
xxxx
การฝึกประสบการณ์
xxxx

หน่วยกิต
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 คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษา
ศท 0101
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา
3 (2-2-5)
GE 0101
Thai for Intellectual Development
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ทักษะ
การสื่อสาร การจับใจความสาคัญในการอ่านและการฟัง การมีวิจารณญาน วิเคราะห์ ตีความและประเมินค่า การฟัง
เชิงลึก สุนทรียสนทนา ความมีสุนทรียภาพทางภาษา การใช้ภาษาไทยในการแสวงหาความรู้ และสร้างสรรค์
ศท 0102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
GE 0102
English for Communication 1
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นคาศัพท์ สานวน โครงสร้างพื้นฐาน และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา เพื่อติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน
ศท 0103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
GE 0103
English for Communication 2
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นคาศัพท์ สานวน โครงสร้างระดับกลาง และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพื่อติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการทางาน
หมายเหตุ : ต้องผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 มาก่อน
ศท 0104
GE 0104

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

ความสาคัญของทักษะการสื่อสาร การพูดอย่างเป็นทางการ การเล่าเรื่องเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ การ
นาเสนอความคิดเห็นอย่างเป็นระบบ การนาเสนอผลงาน การเขียนความเรียง การเขียนรายงานการศึก ษาค้นคว้า
และการทางาน และการเขียนสรุปความ ฝึกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
ศท 0105
ปัญญาจากวรรณกรรม
3 (2-2-5)
GE 0105
Wisdom through Literature
วรรณกรรม คุณค่า และสุนทรียภาพจากวรรณกรรม การอ่าน การคิดวิเคราะห์ ประเมินค่า
ทัศน์ ค่านิยม ความเชื่อ เพื่อเชื่อมโยงมนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม จากวรรณกรรมคัดสรร

โลก

ศท 0106
ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ
3 (2-2-5)
GE 0106
English through Recreation
ฝึกทักษะการฟังและการพูด โดยใช้กิจกรรรมนันทนาการเป็นสื่อช่วยในการถ่ายทอดความหมาย การ
นาคาศัพท์ สานวน ประโยค และการออกเสียง สามารถสื่อความคิดและความหมายได้ถูกต้อง
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ศท 0107
ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
3 (2-2-5)
GE 0107
Neighboring Countries Languages
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน คาศัพท์และสานวนที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจาวัน ความเข้าใจ ใน
วัฒ นธรรมของเจ้าของภาษา (เลือกภาษาประเทศเพื่อนบ้านภาษาใดภาษาหนึ่งที่ใกล้กับที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชน
ภาษาเขมร (Khmer Language) ภาษาจีน (Chinese) ภาษาลาว (Laotian) ภาษามาเลเซีย (Bahasa Malaysia)
หรือภาษาพม่า (Burmese))
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศท 0201
จังหวัดศึกษา
3 (2-2-5)
GE 0201
Province Studies
บริบ ทชุมชนและจังหวัดของตนเอง ความเป็นชุมชนและความเข้มแข็งของชุมชน การศึกษาชุมชน
เครื่องมือสาหรับปฏิบัติการเรียนรู้ชุมชนในภาคสนาม ปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน และการมีส่วนร่วม ใน
การพัฒนาชุมชน
ศท 0202
ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0202
Arts and Skills for Self Development
การวางจุดมุ่งหมายและการจัดการชีวิต ปัญญาทางอารมณ์ หลักธรรมที่ใช้ในการดาเนินชีวิต ภาวะ
ผู้นา การรู้จักใช้เงิน การพัฒนาตนและการเห็นคุณค่าแห่งตน สุนทรียภาพของชีวิต การเรียนรู้บุคคล ในชุมชนที่
เป็นแบบอย่างการดาเนินชีวิต และดารงชีวิตอย่างมีความสุข
ศท 0203
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (2-2-5)
GE 0203
Civics and Social Responsibility
ความเป็นพลเมือง สิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม หน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม คุณค่าและ
เอกลักษณ์ที่ดีงามอย่างไทย การมีจิตอาสา และสานึกสาธารณะ การมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย วิเคราะห์
ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม และเสนอแนวทางแก้ปัญหาในสังคมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม การจัดทา
โครงการในบทบาทหน้าที่ของพลเมือง
ศท 0204
พลังของแผ่นดิน
3 (2-2-5)
GE 0204
Vitality of the Land
ความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)
หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ การดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหรือการจัดทาโครงงาน
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ศท 0301
การเข้าใจดิจิทัล
3 (2-2-5)
GE 0301
Digital Literacy
ความเข้ าใจและการใช้ เทคโนโลยีดิ จิ ทั ล การสื่ อ สารในยุ ค ดิ จิทั ล การท าธุ รกรรมออนไลน์ สั งคม
ออนไลน์ การเรียนรู้และการสืบค้นจากสื่อดิจิทัล การวิเคราะห์และรู้เท่าทันสื่อ นาเสนอในรูปแบบดิจิทัล ผลกระทบ
ความปลอดภัย คุณธรรมจริยธรรม และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล
ศท 0302
การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
3 (2-2-5)
GE 0302
Creative Thinking and Problem Solving
การคิดสร้างสรรค์ เทคนิ ค เครื่องมือ และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ การฝึกคิดสร้างสรรค์ วิธีการ
แก้ปัญหา กระบวนการฝึกการคิดแก้ปัญหา
ศท 0303
วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0303
Science and Environment for Life
กระบวนการคิดและการแก้ปั ญ หาทางวิทยาศาสตร์ มนุษ ย์และสิ่ งแวดล้ อม ผลกระทบจากปัญ หา
สิ่งแวดล้อม วิกฤตพลังงาน ภาวะโลกร้อน และสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ศท 0304
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
3 (2-2-5)
GE 0304
Computer Program
โปรแกรมส าเร็ จ รู ป ในการท างาน การใช้ งานและบ ารุงรัก ษาคอมพิ ว เตอร์ ฝึ กโปรแกรมประมวล
ผลคา ตารางคานวณ และการนาเสนองาน ในการพิมพ์และจัดทารูปแบบเอกสาร การแสดงผลด้วยกราฟ การจัดการ
ฐานข้อมูลเบื้องต้น การสร้างการนาเสนองาน การทามัลติมีเดีย
ศท 0305
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (2-2-5)
GE 0305
Mathematics in Daily Life
วิธีคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย การวัดในมาตราวัดต่างๆ การหาพื้นที่
ผิวและปริมาตร อัตราส่วนและร้อยละ การคานวณภาษี กาไร ค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และส่วนลด ขั้นตอนในการ
สารวจข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอข้อมูลเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และ
การตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องต้น
หมวดวิชาเฉพาะ
ปว 0101
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
EC 0101
Early Childhood Development
แนวคิ ด ทฤษฎี และหลั ก การพั ฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย ด้ า นร่ า งกาย อารมณ์ จิ ต ใจ สั งคม สติ ปั ญ ญา
สมรรถนะเด็กปฐมวัย การส่งเสริมพัฒ นาการและสมรรถนะเด็กปฐมวัย การเชื่อมต่อทางการศึกษาระหว่างระดับ
อนุบาลกับระดับประถมศึกษา
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ปว 0102
สมองกับการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
EC 0102
Brain and Early Childhood Learning
โครงสร้างและการทางานของสมอง ทักษะสมองส่วนหน้า สมองกับการคิด การจัดประสบการณ์ส่งเสริม
ทักษะการทางานของสมองส่วนหน้า
ปว 0103
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
EC 0103
Early Childhood Parenting
หลักการ วิธีการ รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแต่ละช่วงวัย การสร้างวินัยเชิงบวก การให้ความรู้กับผู้ปกครอง
บทบาทและการทางานร่วมกันของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และชุมชน
ปว 0104
การจัดการศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
EC 0104
Early Childhood Education
แนวคิด ทฤษฎี หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย องค์ประกอบและรูปแบบของการศึกษาปฐมวัย วิวัฒนาการ
ของการศึกษาปฐมวัย สิทธิเด็ก สถานการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้น แนวทางการแก้ปัญหา นโยบายและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
ปว 0105
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
EC 0105
Early Childhood Education Curriculum
องค์ประกอบของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา การ
นาหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา
ปว 0106
ทักษะทางภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
EC 0106
Language Skill for Early Childhood
ขอบข่ายและมาตรฐานการเรียนรู้ทางภาษา การจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา การวัด
และประเมิน
ปว 0107
ทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
EC 0107
Science and Mathematics Skills for Early Childhood
ขอบข่ ายและมาตรฐานการเรี ย นรู้ท างวิ ท ยาศาสตร์แ ละคณิ ต ศาสตร์ การจั ด ประสบการณ์ ส่ งเสริ ม
พัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การวัดและประเมิน
ปว 0108
ดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย
3(1-4-4)
EC 0108
Music and Creative Arts for Early Childhood
ขอบข่ายและมาตรฐานการเรียนรู้ทางดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์ การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการ
ดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์ การวัดและการประเมิน
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ปว 0109
สื่อการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
3(1-4-4)
EC 0109
Instructional Media for Early Childhood
สื่อที่เหมาะสมสาหรับเด็กแต่ละช่วงวัย ประเภทของสื่อ การเลือกใช้สื่อ ปฏิบัติการผลิตสื่อและของเล่น
ทดลอง และประเมินสื่อ การเล่นและเกมทางการศึกษา ห้องสมุดมีชีวิตสาหรับเด็กปฐมวัย
ปว 0110
การจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
EC 0110
Learning Management
แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ การออกแบบและการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ การ
จัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยภายใต้บริบทของพหุวัฒนธรรม ฝึกปฏิบัติการจัดประสบการณ์ การประเมินผล
การจัดการเรียนรู้
ปว 0111
การจัดการชั้นเรียน
3(3-0-6)
EC 0111
Classroom Management
แนวคิด หลักการ และแนวทางจัดการชั้นเรียน การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การออกแบบชั้นเรียน การ
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและจิตวิทยา
ปว 0112
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
EC 0112
Innovations in Early Childhood Education
ความหมาย แนวคิด รูปแบบนวั ตกรรมการศึกษาปฐมวัยของไทยและต่างประเทศ การนานวัตกรรมทาง
การศึกษาปฐมวัยมาออกแบบการจัดประสบการณ์ การพัฒนานวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปว 0113
การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
EC 0113
Assessing and Enhancing Early Childhood Behavior
หลั กการ รูปแบบ และวิธีการประเมินพัฒ นาการแต่ล ะช่วงวัย การใช้และพัฒ นาเครื่องมือการประเมิน
พัฒนาการเด็ก การสร้างเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ การรายงานผลการประเมิน
ปว 0114
การศึกษาพิเศษ
3(3-0-6)
EC 0114
Special Education
ปรัชญา แนวคิด หลักการ การจัดการศึกษาพิเศษ จิตวิทยาเด็กพิเศษ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ
การบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
การออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล การจัดทาแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล บทบาทครูและความร่วมมือระหว่างครู
และผู้ปกครอง
ปว 0115
ความเป็นครู
3(3-0-6)
EC 0115
Professional Teacher
หลักการ แนวคิดของความเป็นครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครู บุคลิกภาพและจิตวิญญาณ
ความเป็นครูปฐมวัย ความเป็นครูเพื่อศิษย์ ภาวะผู้นาของครู
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ปว 0116
การบริหารจัดการองค์การการศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
EC 0116
Organizational Management in Early Childhood Education
มาตรฐานสถานศึ ก ษาปฐมวัย หน่ ว ยงานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย รู ป แบบการบริห ารงานขององค์ ก ารทาง
การศึกษาปฐมวัย การบริหารธุรกิจทางด้านการศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์การทางการ
ศึกษาปฐมวัย
ปว 0117
นิทานและวรรณกรรมสาหรับเด็กปฐมวัย
3(1-4-4)
EC 0117
Folk-Tales and Literatures for Early Childhood
ความหมาย ความสาคัญของนิทานและวรรณกรรม คุณค่า ประเภทของนิทานและวรรณกรรม การแต่ง
เพลง นิทาน คาคล้องจอง และการผลิตวรรณกรรมที่เหมาะสมสาหรับเด็กแต่ละช่วงวัย การเล่านิทานเสริมสร้าง
จินตนาการของเด็ก
ปว 0118
การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
EC 0119
Research in Early Childhood Education
ระเบียบและวิธีวิจัยทางการศึกษา รูปแบบการวิจัย การฝึกวิจัยในชั้นเรียน การนาเสนอผลงานวิจัย การนา
ผลการวิจัยมาพัฒนาเด็กปฐมวัย จรรยาบรรณนักวิจัย
ปว 0119
สุขอนามัยเด็กปฐมวัย
3(1-4-4)
EC 0119
Health for Early Childhood
หลักการดูแลสุขภาพอนามัย โภชนาการ ทันตกรรม การสร้างสุขนิสัยที่ดี การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การ
ป้องกันโรค อุบัติเหตุ และอุบัติภัย
ปว 0120
การฝึกประสบการณ์
4 (300 ชั่วโมง)
EC 0120
Field Experience in Early Childhood Education
ฝึ
ก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือศูนย์พัฒนาเด็ก เริ่มจากการเตรียมการเพื่อการฝึก การจัดทาแผนการฝึกที่มี
รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ กระบวนการ การประเมินผล และการปรับปรุงคุณภาพงาน ภายใต้คาแนะนา
ช่วยเหลือของอาจารย์นิเทศและพี่เลี้ยง
3.2 อาจารย์ผู้สอน
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
ทางวิชาการ การศึกษา

นางสาวศุภพิชญ์ ดานวล

3 9305 00202 XX X

อาจารย์
ชานาญการ

กศ.ม.
ศศ.บ.

นางสุวรรณี วัชรีบารุง

3 9599 00113 XX X

อาจารย์
ชานาญการ

ศษ.ม.
กศ.บ.

นางจันจีรา นิอามัน

3 9409 00423 XX X

อาจารย์
ชานาญการ
พิเศษ

คบ.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี

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

2550
2540
2552
2530
2525
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา

นางสาวลาตีปะห์ ดอแม

ศศ.ม. การวัดผลและวิจัยการ ศท 0303 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ศึกษา
เพื่อชีวิต
คบ. ฟิสิกส์
ปว 0107 ทักษะวิทยาศาสตร์และคณิต
ศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย
ปว 0118 การวิจยั ทางการศึกษาปฐมวัย
ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
เป็นภาษานานาชาติ
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ศศ.บ. อังกฤษ
ศษ.ม. การพัฒนาชุมชน
ศท 0201 จังหวัดศึกษา
วศ.บ. โยธา

นายสุริยา หว่าหลา
นายชยพล พุฒยอด

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

รายวิชา/สาขาวิชาที่สอน

ปี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2548

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

2546

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2557
2553

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2549
2544

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวพรทิพย์ ณ พัทลุง

คุณวุฒิการศึกษา

กศ.ม. การบริหารการศึกษา
คบ. การศึกษาปฐมวัย
นส.พารีดะห์ อีแต
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
คบ. การศึกษาปฐมวัย
นส.ฮาญาตี หยีมะยิ
ศษ.ม. ศึ ก ษาศาสตร์ เพื่ อ การ
พัฒนาชุมชน
คบ. ภาษาไทย
นายสมนึก แก้วมีศรี
ศษ.ม. เทคโนโลยีแ ละสื่ อสาร
การศึกษา
ศษ.บ. เทคโนโลยีแ ละสื่อ สาร
การศึกษา
นส.อรพิมล ดาด้วง
กศ.ม. การบริหารการศึกษา
คบ. การศึกษาปฐมวัย
นางสาวพรทิพย์ ณ พัทลุง กศ.ม. การบริหารการศึกษา
คบ. การศึกษาปฐมวัย
นายวิษณุ เพชรประวัติ
ศศ.ม. เทคโนโลยี สื่ อ สารการ
ศึกษา
คบ. สังคมศึกษา
นายมุตตอเหล็บ โต๊ะมุสอ ศศ.ม. การบริหารการศึกษา
คบ. การศึกษาปฐมวัย
นางสาวจริยา นาวาทอง ศษ.ม. บริหารการศึกษา
คบ. การศึกษาปฐมวัย
นายอับดุลรอฮิม สาเม๊าะ ศศ.ม. สังคมวิทยา
ศศ.บ. อิสลามศึกษา
นางฟาตีเมาะห์ โต๊ะเด็ง
ศศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา
คบ. การศึกษาปฐมวัย
นางสาวมูนีเราะห์ ดีแม
ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษานานาชาติ
คศ.บ. ภาษาอังกฤษ

รายวิชา/สาขาวิชาที่สอน
ปว 0101 พัฒนาการเด็กปฐมวัย

ตาแหน่ง/ประสบการณ์/
ความเชี่ยวชาญ
ครู คศ.3 ชานาญการพิเศษ

ปว 0102 สมองกับการเรียนรู้สาหรับเด็ก
ปฐมวัย
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา

ครู คศ.2 ชานาญการ

ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล

ช่างเทคนิคปฏิบัติการ

ครูผู้ช่วย

ปว 0103การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

ผู้อานวยการ

ปว 0112 นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

ครู คศ.3 ชานาญการพิเศษ

ศท 0301 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
ปว 0111 การจัดการชั้นเรียน
ปว 0109 สื่อการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย

นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
ครู คศ.3 ชานาญการพิเศษ

ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ ครู คศ.3 ชานาญการพิเศษ
สังคม
ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
ครู คศ.2 ชานาญการ
ปว 0114 การศึกษาพิเศษ
ปว 0106 ทักษะทางภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย
ครู
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นางสาวมาศลีนา สานา
นส.ปรมาภรณ์ ชาติสงค์
เคราะห์
นางสาวเสาวคนธ์ ภักดี

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
คบ. การศึกษาสาหรับผู้ปกครอง
เด็กปฐมวัย
พย.ม. การพยาบาลครอบครัว
และชุมชน
ส.บ. บริหารสาธารณสุข

ปว 0116 การบริหารจัดการองค์การการศึกษา
ครู คศ.2 ชานาญการ
ปฐมวัย
ปว 0113 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรม
ครู คศ.1
เด็กปฐมวัย
ปว 0119 สุขอนามัยเด็กปฐมวัย
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามเพื่อฝึกให้นักศึกษารู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาปรับใช้กับสภาพ
การทางานจริง ตลอดจนเพื่อการเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านก่อนออกไปทางานจริง ซึ่งแบ่งนักศึกษาออกเป็น
2 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มนักศึกษาที่ไม่มีอาชีพ จะให้ดาเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการหรือหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐหรือเอกชน
2) กลุ่ มนั กศึ กษาที่ มี อาชี พทั้ งที่ สอดคล้ องและไม่ สอดคล้ องกั บ วิ ชาชี พ จะให้ ด าเนิ นการจั ดท าโครงการ
ที่มีความสอดคล้องกับ หลักสูตร ในการพัฒนางานของตนเองอันเป็นประโยชน์ต่ออาชีพของตนเองหรือหน่วยงาน
หรือองค์กรที่ปฏิบัติงานอยู่
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงาน และมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพที่เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
4.1.2 สามารถบู ร ณาการความรู้ และประยุ ก ต์ ใช้ น วัต กรรมในการออกแบบการจั ด ประสบการณ์
เพื่อการปฏิบัติงานได้จริง และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4.1.3 มีความเป็นผู้นา ผู้ตามที่ดี สื่อสารและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4.1.4 มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้
4.1.5 มีความมั่นใจในตนเอง และมีความคิดสร้างสรรค์ในการอบรมเลี้ยงดูและส่ งเสริมพัฒ นาการ
เด็กปฐมวัย
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
300 ชั่วโมง
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
- ไม่มี -

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง 2561 หน้า 22

หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1.1 มี ความรั ก ความเมตตา เอาใจใส่ ต่ อการ - ฝึกพัฒนาสมาธิ สติ ปัญญา และความฉลาดทาง
พั ฒ นาการเรี ยนรู้ ของเด็ กปฐมวั ย มี จริ ยธรรมและ อารมณ์
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
- ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ
ต่อนักศึกษา
- กิจกรรมเสริมความเป็นครู
1.2 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษา - เปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ท ากิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา
ต่างประเทศในการสื่อสารและการใช้งานเทคโนโลยี ต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมกีฬา และกิจกรรมมหกรรม
สารสนเทศ
วิชาการ
- มอบหมายงานหรือโครงงาน/โครงการเป็ นราย
กลุ่ม
1.3 มีความสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น และทางาน - เปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ท ากิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา
เป็นทีม
ต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมกีฬา และกิจกรรมมหกรรม
วิชาการ
- มอบหมายงานหรือโครงงาน/โครงการเป็ นราย
กลุ่ม
1.4 มีคุณ ธรรม จริยธรรม ต่อตนเอง วิช าชีพและ - จัดให้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมมารยาทและความ
สังคม และมารยาทที่ดงี าม
ฉลาดทางสังคม เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีบุคลิกภาพ
และมารยาทที่ดีงามในสังคม
- จั ด ให้ มี ก ารสอดแทรกใน ทุ ก วิ ช าเรี ย น ด้ า น
คุณธรรม จริยธรรม การรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย ตนเอง วิชาชีพและสังคม
1.5 มีความเคารพซึ่งกันและกัน และยอมรับความ - จัดกิจกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
หลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม
เพื่ อ ร่ ว มศึ ก ษาเรี ย นรู้ วั ฒ นธรรมที่ ห ลากหลาย
เกิดการยอมรับ และเคารพซึ่งกันและกัน
1.6 มีจิตสาธารณะ ร่วมพัฒนาชุมชน
- จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม อั ต ลั ก ษณ์ นั ก ศึ ก ษา เพื่ อ
ส่ งเสริ มให้ เกิ ดคุ ณ ลั กษณะที่ พึ งประสงค์ และร่ วม
ช่ วยเหลื อชุ มชนตามอั ตลั กษณ์ ของวิ ทยาลั ยชุ มชน
ปัตตานี
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
(1) มีระเบียบวินัย ประพฤติตนตามระเบียบของสังคม
(2) ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง และผู้อื่น
(3) ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่เรียนรู้
(4) ประหยัด อดออม และเลือกใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
กลยุทธ์การสอน
(1) การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยการบูรณาการเข้ากับรายวิชา
(2) การเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบ
(3) จัดทาโครงงานที่สะท้อนถึงคุณธรรมและจริยธรรม
กลยุทธ์การวัดและประเมินผล
(1) ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมโดยอาจารย์ผู้สอน กลุ่มเพื่อนนักศึกษา
(2) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมและผลงานของนักศึกษา
(3) ผู้เรียนประเมินตนเอง
2.1.2 ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้
(1) มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาในการเรียนรู้และพัฒนาปัญญาได้อย่างต่อเนื่อง
(2) มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับมนุษย์ สังคม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
(3) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อื่น
(4) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลยุทธ์การสอน
(1) กิจกรรมเน้นผู้เรียนมีบทบาทในการคิดและการกระทาด้วยตนเอง หรือการกระทาเป็นกลุ่ม
(2) กิจ กรรมส่ งเสริมให้ ผู้เรี ยนได้ศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ สรุปองค์ความรู้ด้ว ยตนเอง และ
นาเสนอความรู้ได้
(3) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง การทากิจกรรมโครงการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์
(4) ฝึกทักษะต่างๆ ที่เป็นจุดเน้นของแต่ละรายวิชา
กลยุทธ์การวัดและประเมินผล
(1) การกาหนดสัดส่วนน้าหนักการประเมิน ของแต่ละผลลัพธ์การเรียนรู้
(2) การประเมินย่อยเพื่อปรับปรุง พัฒนา และการประเมินผลรวม
(3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
(4) การประเมินผลงานที่มอบหมาย
2.1.3 ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
(1) รู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า เชื่อมโยงความคิดอย่างองค์รวม
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(2) สามารถระบุ ป ระเด็ น ปั ญ หา วางแผน เสนอแนะแนวทางการแก้ ปั ญ หาอย่ างมี คุ ณ ค่ าและ
สร้างสรรค์
กลยุทธ์การสอน
(1) การฝึกทักษะย่อย
(2) การจัดทาโครงการ หรือโครงงาน โดยการมอบหมายทางานเป็นกลุ่ม
(3) การอภิปรายกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(4) ฝึกคิดด้วยวิธีการต่างๆ
กลยุทธ์การวัดและประเมินผล
(1) การประเมินผลงานที่มอบหมาย
(2) ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะต่างๆ
(3) ประเมินการทางานร่วมกัน
2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
(1) มีความสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทางานอย่างมีส่วนร่วม มีภาวะผู้นาและผู้ตาม
(2) มีจิตสาธารณะ เสียสละ เห็นคุณค่าแห่งการแบ่งปัน
(3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม และส่วนรวม สามารถพึ่งตนเองได้
กลยุทธ์การสอน
(1) การมอบหมายงาน หรือโครงการ
(2) การฝึกการทางานเป็นทีม
(3) ฝึกบทบาทภาวะผู้นา และผู้ตาม
กลยุทธ์การวัดและประเมินผล
(1) ประเมินกระบวนการการทางานเป็นกลุ่ม
(2) ประเมินผลงานของกลุ่ม
(3) ประเมินภาวะผู้นา และผู้ตาม
2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
(1) ใช้วิธีทางคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน ในการศึกษาค้นคว้าและนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
(2) มีทักษะในการสื่อสารและใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์การสอน
(1) ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) ฝึกการนาเสนอและการประเมินผลงานต่างๆ
(3) ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์การวัดและประเมินผล
(1) ประเมินกระบวนการปฏิบัติ
(2) ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ
(3) ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะต่างๆ
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
(1) มีวินัย ซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
(2) รักและศรัทธาความเป็นครูปฐมวัย
(3) มีจิตสาธารณะ
กลยุทธ์การสอน
(1) ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
(2) จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง
(3) การยกตัวอย่างกรณีศึกษาและให้อภิปรายร่วมกัน
(4) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมกับวิทยาลัยฯและชุมชนของตนเอง
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) การสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน
(2) ประเมินกิจกรรมจากสภาพจริง
(3) การประเมินจากผลการฝึกงาน
(4) การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงานรายบุคคล
2.2.2 ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้
(1) มีความรู้หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย
(2) มีความรู้ความเข้าใจการดูแล พัฒนา และการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
(3) มีค วามรู้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับ หลั กสู ตร พั ฒ นาสื่ อ นวัตกรรม ห้ องสมุ ดมี ชีวิต และการจั ด
ประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
กลยุทธ์การสอน
(1) การบรรยาย และอภิปราย โดยผู้สอน วิทยากร หรือผู้ทรงภูมิปัญญา
(2) กระบวนการสืบค้นด้วยตนเอง
(3) การมอบหมายงาน เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
(4) การศึกษาดูงาน และทารายงานพร้อมนาเสนอ
(5) จัดสถานการณ์จาลอง
(6) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
(7) การฝึกปฏิบัติการ
(8) การเรียนแบบแก้ปัญหา
(9) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) การใช้แบบทดสอบ
(2) การทาแบบฝึกหัด
(3) การประเมินจากสภาพจริง
(4) ประเมินผลจากการทางานหรือโครงงานที่ได้รับมอบหมาย
(5) การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน
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2.2.3 ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
(1) แสวงหาความรู้ ได้ ด้ ว ยตนเอง คิ ด วิ เคราะห์ สั ง เคราะห์ ประเมิ น ค่ า และแก้ ปั ญ หาอย่ า ง
สร้างสรรค์
(2) มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และริเริ่มในการปฏิบัติงานด้านการศึกษาปฐมวัย
(3) สามารถประยุ กต์ ใช้ แนวคิ ด ทฤษฎี และหลั กการที่ เกี่ ยวกับ การศึ กษาปฐมวัยในการดูแ ล
พัฒนา และจัดการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
(1) กระบวนการสืบค้นด้วยตนเอง
(2) การจัดสถานการณ์จาลอง
(3) การมอบหมายงาน
(4) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
(5) การฝึกปฏิบัติการ
(6) การเรียนแบบแก้ปัญหา
(7) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) การนาเสนอผลงาน
(2) ผลงานที่ได้รับมอบหมาย/รายงาน
(3) แฟ้มสะสมงานความก้าวหน้าการเรียนรู้รายบุคคล
2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
(1) ทางานและมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับครู ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ตาม
วิถีประชาธิปไตย
(2) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน
(3) เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
กลยุทธ์การสอน
(1) การฝึกปฏิบัติการ
(2) การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
(3) การเรียนแบบร่วมมือ
(4) การทางานร่วมเป็นกลุ่ม
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) การสังเกตพฤติกรรมการทางานร่วมกับผู้อื่น
(2) การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
(3) การสังเกตพฤติกรรมการเป็นผู้นา ผู้ตามที่ดี
2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
(1) สามารถวิเคราะห์ เลือกใช้ และตัดสินใจ ข้อมูลสารสนเทศของเด็กปฐมวัย
(2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และพัฒนา
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กลยุทธ์การสอน
(1) มอบหมายงานโดยอาศัยกระบวนการสืบค้น
(2) การฝึกปฏิบัติการ
(3) มอบหมายงาน นาเสนอผลงานใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(4) การทารายงานและนาเสนอผลงาน
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินความก้าวหน้า ทักษะการใช้ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) ประเมินจากการนาเสนอผลงาน และการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์
(3) แบบทดสอบ
2.6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
(1) สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์
(2) สามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
(3) สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการออกแบบการจัดประสบการณ์
กลยุทธ์การสอน
(1) จัดกิจกรรมการเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด
(2) การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
(3) การจัดการเรียนรู้แบบระดมสมอง
(4) ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง
(5) การศึกษาดูงานและทารายงาน
(6) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้คาถามเป็นหลัก
(7) นิเทศการสอน
(8) การจัดเรียนการสอนแบบแก้ปัญหา
(9) การสอนแบบ Game Learning และ Role Play
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินด้วยแบบทดสอบ
(2) ประเมินจากการตรวจผลงาน
(3) ประเมินการนาเสนอผลงาน
(4) สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมการเรียนการสอน
(5) ประเมินผลการฝึกงาน
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชา

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1

กลุ่มวิชาภาษา
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 1
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 2
ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
ศท 0105 ปัญญาจากวรรณกรรม
ศท 0106 ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ
ศท 0107 ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศท 0201 จังหวัดศึกษา
ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต
ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ศท 0204 พลังของแผ่นดิน
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ศท 0301 การเข้าใจดิจิทลั
ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญญา
ศท 0303 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
ศท 0305 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
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3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา

2. ด้านความรู้








4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
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5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
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หมวดวิชาเฉพาะ

รายวิชา

ปว 0101 พัฒนาการเด็กปฐมวัย
ปว 0102 สมองกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ปว 0103 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
ปว 0104 การจัดการศึกษาปฐมวัย
ปว 0105 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ปว 0106 ทักษะทางภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย
ปว 0107 ทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย
ปว 0108 ดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย
ปว 0109 สื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย
ปว 0110 การจัดการเรียนรู้
ปว 0111 การจัดการชั้นเรียน
ปว 0112 นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
ปว 0113 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
ปว 0114 การศึกษาพิเศษ
ปว 0115 ความเป็นครู
ปว 0116 การบริหารจัดการองค์ทางการศึกษาปฐมวัย
ปว 0117 นิทานและวรรณกรรมสาหรับเด็กปฐมวัย
ปว 0118 การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย

4. ด้านทักษะ 5. ด้านทักษะ
ความ
การวิเคราะห์
1.ด้าน
3. ด้าน
สัมพันธ์
เชิงตัวเลข การ 6.ด้านการ
2. ด้าน
คุณธรรม
ทักษะทาง
ระหว่าง
สื่อสารและการ
จัดการ
ความรู้
จริยธรรม
ปัญญา
บุคคลและ ใช้เทคโนโลยี
เรียนรู้
ความ
สารสนเทศ
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 การฝึกประสบการณ์

4. ด้านทักษะ 5. ด้านทักษะ
ความ
การวิเคราะห์
1.ด้าน
3. ด้าน
สัมพันธ์
เชิงตัวเลข การ 6.ด้านการ
2. ด้าน
คุณธรรม
ทักษะทาง
ระหว่าง
สื่อสารและการ
จัดการ
ความรู้
จริยธรรม
ปัญญา
บุคคลและ ใช้เทคโนโลยี
เรียนรู้
ความ
สารสนเทศ
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
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดและการประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยเรื่องการ
จัดการศึกษาต่ากว่าปริญญา พ.ศ. 2560
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบระดับรายวิชา
2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ประกอบด้วย
(1) กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(2) กรรมการจากอาจารยประจากลุ่มวิชา
2.1.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา
(1) กาหนดกระบวนการหรือขัน้ ตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับ
รายวิชา
(2) กาหนดปฏิทินการดาเนินงานการทวนสอบประจาภาคการศึกษาโดยกาหนด
รายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ต้ องดาเนินการของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ทั้งรายวิชาทฤษฎี
และรายวิชาปฏิบัติ
(3) กาหนดความรับผิดชอบและสิ่งที่อาจารย์ประจาวิชาต้องเตรียมและแจ้งให้ทราบเพื่อ
การเตรียมพร้อมรับยการทวนสอบ ได้แก่ คะแนนผลการตรวจผลงาน คะแนนผลการสอบ หรือคะแนนส่วนอื่น ๆ
ทีก่ าหนดไว้ในเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชา พร้อมหลักฐานที่แสดงที่มาของคะแนนแต่ละส่วน เช่น
กระดาษคาตอบจากการสอบ แบบตรวจผลงาน/ชิ้นงาน
(4) ดาเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้
(5) จัดทารายงานผลการสอบทวนประจาภาคการศึกษา
2.1.3 กระบวนการหรือขั้นตอนการทวนสอบระดับรายวิชา
(1) กาหนดรายวิชาที่จะทวนสอบ เช่น ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ สุ่มรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี
(2) สุ่มตรวจสอบผลการให้คะแนนแต่ละส่วนตามที่ กาหนดเกณฑ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแต่ล ะรายวิชา โดยพิจารณาการให้ คะแนนจากรายงาน ชิ้นงานหรือผลงาน
จากการเรียนรู้ การประเมินพฤติกรรมจากการทากิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบ แบบประเมินตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ด้านต่าง ๆ หรือแบบประเมินงานอื่น ๆ ที่มอบหมายของรายวิชา
(3) ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากรายงานผลการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.
6 ที่อาจารย์ประจาวิชาจัดทา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ
(4) จัดทารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาประจาภาคการศึกษา
ที่แสดงให้เห็นในภาพรวมว่าคุณภาพของการจดัการเรียนรู้ของรายวิชาเป็นอย่างไร ผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่กาหนดไว้ในแต่ละรายวิชาในระดับใด พร้อมแสดงข้อมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันว่าผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐาน
ที่กาหนด
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2.2. การทวนสอบระดับหลักสูตร
2.2.1 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย
(1) กรรมการจากสานักวิชาการ
(2) กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา นั้น ๆ
2.2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร
(1) กาหนดกระบวนการหรือขั้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร เพื่อการตรวจสอบและประเมินความสาเร็จของการผลิตผู้สาเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ
(2) กาหนดปฏิทินการดาเนินงานการทวนสอบประจาปีการศึกษาที่มีผู้สาเร็จการศึกษา
โดยกาหนดรายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ต้องดาเนินการของผู้ที่เกี่ยวข้อง
(3) กาหนดข้อมูล แหล่งข้อมูล และผู้ให้ข้อมูล ที่ต้องเก็บรวบรวมและแจ้งให้ ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบเพื่อการเตรียมพร้อม ได้แก่ รายงานผลการจัดการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร แหล่งฝึกปฏิบัติผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานของผู้สาเร็จ
การศึกษาหลังจากสาเร็จการศึกษา
(4) ดาเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้
(5) จาทารายงานผลการทวนสอบประจาปีการศึกษา
2.2.3 กระบวนการหรือขั้นตอนการทวนสอบระดับหลกัสูตร
(1) กาหนดลักษณะข้อมูล แหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล ที่สามารถนามาใช้วิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกด้านตามมาตรฐานการเรียนรู้สาขาวิชา เพื่อประเมิน
ความสาเร็จของการผลิตผู้สาเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพของวิทยาลัยชุมชน
(2) พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ด าเนิ น การเก็ บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลตามที่กาหนดไว้
(3) ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากรายงานผลการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.
6 และข้อมูลจากรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทาเมื่อสิ้นสุด
ปีการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ
(4) จัดทารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้สาเร็จการศึกษาประจาปี
การศึกษา ที่แสดงให้เห็นในภาพรวมว่า คุณภาพของการจดัการเรียนรู้ของหลักสูตรเป็นอย่างไร ผู้สาเร็จการศึกษา
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในหลักสูตรครบถ้วนเพียงใด พร้อมแสดงข้อมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันว่า
บรรลุตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ากว่าปริญญา
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในโครงสร้างของหลักสูตร และเกณฑ์
ขั้นต่าของแต่ละรายวิชา และต้องได้รับระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
2. ไม่มีพันธะทางการเงินหรือมีพันธะอื่นๆ ต่อวิทยาลัย
3. ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่วิทยาลัยกาหนด
4. สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่วิทยาลัยกาหนด
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หมวดที่ 6
การพัฒนาผู้สอน
1. การเตรียมการสาหรับผู้สอนใหม่
1.1 ปฐมนิเทศผู้สอนใหม่ เพื่อชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร และแนะนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ได้แก่ คู่มือหลักสูตร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือปฏิบัติ
การจัดการเรียนการสอนของผู้สอน
1.2 ส่งเสริมให้ผู้สอนใหม่เข้าร่วมประชุมของทางวิทยาลัยชุมชน เพื่อทราบถึงปรัชญา พันธกิจ และวิสัยทัศน์
ของการจัดการศึกษา
1.3 ชี้แจงแนวทางในการจั ดการเรีย นการสอน แนวทางในการท าวิจัย เพื่ อ พั ฒ นาการเรีย นการสอน
การจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการ
ดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)
1.4 จัดการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล รวมถึงการบูรณาการ
เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่ผู้สอน
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จั ด ให้ ผู้ ส อนเข้ าฝึ กอบรมสั ม มนาเชิ งปฏิ บั ติ การเกี่ยวกั บ การจัดการเรีย นการสอน กลยุ ท ธ์
การสอน และการประเมินผล จากหน่วยงานทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก
2.1.2 จัดให้ผู้สอนเข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการเพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การจัดการเรียนการสอน
2.1.3 จั ด ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ โดยใช้ วิ ธีก ารจั ด การความรู้ (Knowledge Management)
เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหาร
หลักสูตร
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 ส่งเสริมให้ผู้สอนพัฒนาการเรียนการสอนและทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
2.2.2 ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนาความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหลักสูตร
2.2.3 ส่งเสริมให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนและบริการวิชาการแก่สังคม
2.2.4 ส่งเสริมให้ผู้สอนมีโอกาสไปศึกษาหรือเข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพัฒนาตนเองและเพิ่มคุณวุฒิ
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หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
การกากับมาตรฐานการบริหารงานของหลักสูตรจะดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าวทุกประการ ดังนี้
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ/หรืออาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 3 คน และในจานวนนั้นต้องเป็น
ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจา รย์
จานวนอย่างน้อย 1 คน ทั้งนี้อาจารย์ประจาหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจาเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
และมอบหมายให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทาหน้าในการบริหารหลักสูตร จัดการเรียนการสอน พัฒนา
หลักสูตร ติดตามประเมินผลหลักสูตรและหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
สาหรับอาจารย์ที่จ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร จะมีสัญญาจ้างที่มีการระบุระยะเวลาการ
จ้ า งอย่ า งชั ด เจนและไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ปี และในสั ญ ญาจ้ างจะมี ก ารระบุ ห น้ า ที่ ในการบริ ห ารหลั ก สู ต ร ตั้ ง แต่
การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม ประเมินผลและการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจาปี ตามตัวบ่งชี้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นโดยจะครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 6
ไว้อย่างชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดไว้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
1.2 อาจารย์ประจา หรือผู้สอนประจา จะปฏิบัติหน้าที่งานสอน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและ
ชุมชน การศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อชุมชน และการบริการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน
1.3 อาจารย์พิเศษ หรือผู้สอนพิเศษ จะปฏิบัติหน้าที่งานสอนและส่งเสริมพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน
ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน เป็นไปตามข้อบังคับสภาบันวิทยาลัย
ชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ. 2558
2. ผู้สาเร็จการศึกษา
หลั กสูตรมุ่งพัฒ นาผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณ ภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการ
ประเมินและ ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในขณะที่นักศึกษากาลังศึกษา และประเมินผลการ
มีงานทา ตลอดจนความพึงพอใจและความต้องการของสถานประกอบการหรือนายจ้าง มีการจัดการเพื่อติดตาม
การประเมินผลและการทวนสอบเพื่อการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ได้ผู้สาเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เป็นไปมาตรฐานคุณวุฒิระดับอนุปริญญา และมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม
2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณลักษณะพิเศษ ตามที่หลักสูตรกาหนด
3. นักศึกษา
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา
แต่งตั้งผู้สอนเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการและด้านอื่นๆ ให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยให้นักศึกษาที่มีปัญหา
ในการเรียนสามารถปรึกษาปัญหาทางด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ได้ตลอดเวลา
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3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษามี ค วามสงสั ย เกี่ ย วกั บ ผลการประเมิ น ในรายวิ ช าใดสามารถที่ จ ะยื่ น ค าร้อ งขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของผู้ส อนในแต่ล ะวิชาได้ ทั้งนี้เป็นไปตาม
ระเบียบแนวทางปฏิบัติของวิทยาลัยชุมชน
4. ผู้สอน
4.1 การรับผู้สอนใหม่
การรั บ สมั ค รผู้ ส อนใหม่ จ ะด าเนิ น การคั ด เลื อ กตามระเบี ยบและหลั ก เกณฑ์ ข องวิท ยาลั ยชุ ม ชน
โดยผู้สอนใหม่จะต้องวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับหลักสูตรหรือรายวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน
4.2 การมีส่วนร่วมของผู้สอนในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
อาจารย์ผู้ รับ ผิดชอบหลั กสู ตร และผู้ สอน จะต้องประชุมร่ว มกัน ในการวางแผนการจัดการเรียน
การสอน ประเมิ น ผลการจั ด การเรีย นการสอน และให้ ความเห็ นชอบการประเมิน ผลทุ กรายวิช า รวมทั้ งเก็ บ
รวบรวมข้อมูล เพื่อเตรีย มไว้ส าหรับ การพัฒ นาหลั กสู ตร ตลอดจนให้ คาปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้ บรรลุ
เป้ า หมายตามหลั ก สู ต ร และเพื่ อ ให้ ได้ ผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษามี ผ ลการเรีย นรู้เป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4.3 การแต่งตั้งผู้สอนพิเศษ
วิทยาลัยชุมชนมีการแต่งตั้งผู้สอนพิเศษ เป็นไปตามข้อบังคับสภาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ
และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ. 2558
5. หลักสูตร
การบริหารหลักสูตรจะมีอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบ พิจารณาวางแผนการจัดการเรียนการ
สอนร่วมกับ ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒ นาหลักสู ตร โดยกระทาทุกปี
อย่ างต่ อเนื่ อ ง เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2552 และวัต ถุ ป ระสงค์ ข อง
หลักสูตร ซึ่งมีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร ดังนี้
5.1.1 ร่วมกันกาหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพในระดับอุดมศึกษา
5.1.2 กาหนดคุณสมบั ติผู้ เข้าศึกษา คุณลักษณะผู้ สาเร็จการศึกษา และพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
ที่ต้องการ
5.1.3 ดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพ พร้อมนาไปสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้หลักสูตร
5.1.4 เสนอผู้ ส อนในแต่ล ะรายวิช าที่เหมาะสมและเพียงพอกับ จานวนนักศึก ษา และท าการประเมิ น
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน
5.1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สอนในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5.1.6 รับผิดชอบในการกาหนดแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสม จัดผู้สอนนิเทศ เตรียมความ
พร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5.1.7 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์
และอื่นๆ อันจะเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
ดาเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้งบประมาณของรัฐและเงินรายได้ของสถานศึกษา ให้ได้รับผล
การเรียนรู้ตามศักยภาพของนักศึกษา ทั้งในด้านค่าตอบแทนผู้สอน ค่าวัสดุการศึกษา ค่าสาธารณูปโภค ค่าบารุง
สถานที่และอุปกรณ์
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มด้ า นหนั งสื อ เอกสาร ต ารา และการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ และมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ดังนี้
6.2.1 ห้องเรียนทั่วไป ภายในห้องประกอบด้วย อุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์
เครื่องเสียง และระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ขนาดความจุ 30 – 50 คน จานวน 24 ห้อง
และขนาดความจุ 70 – 90 คน จานวน 2 ห้อง
6.2.2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภายในห้องประกอบด้วย อุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น เครื่อง
โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง และระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ขนาดความจุ 30 คน/เครื่อง
จานวน 5 ห้อง
6.2.3 ห้องสมุด ภายในห้องประกอบด้วยหนังสือ เอกสาร ตารา วารสาร และสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย จานวน 1,373 รายการ และอื่นๆ แบ่งเป็นหมวดหมู่ ดังนี้
- หมวดเบ็ดเตล็ด
จานวน 1,536 รายการ
- หมวดปรัชญา
จานวน 876 รายการ
- หมวดศาสนา
จานวน 493 รายการ
- หมวดสังคม
จานวน 6,233 รายการ
- หมวดภาษา
จานวน 644 รายการ
- หมวดวิทยาศาสตร์
จานวน 591 รายการ
- หมวดวิทยาศาสตร์ประยุกต์
จานวน 3,350 รายการ
- หมวดศิลปกรรมและการบันเทิง
จานวน 346 รายการ
- หมวดวรรณคดี
จานวน 2,497 รายการ
- หมวดประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์
จานวน 3,046 รายการ
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.3.1 มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอื้อให้ ผู้สอนสามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
6.3.2 มี ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ มี ค วามพร้ อ มทั้ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ระบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ และระบบซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน โดยมีการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
6.3.3 มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์ที่ใช้
ประกอบการสอนที่พร้อมใช้ปฏิบัติงาน
6.3.4 มี ห้ อ งสมุ ด หรื อ แหล่ งความรู้แ ละสิ่ งอ านวยความสะดวกในการสื บ ค้ น ความรู้ ผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ตาราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนในจานวนที่เหมาะสม
6.3.5 มี เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ป ระกอบการเรี ย นวิ ช าปฏิ บั ติ ก ารระหว่ า งการเรี ย นการสอนในวิ ช า
ปฏิบัติการต่อจานวนนักศึกษาในอัตราส่วนที่เหมาะสม
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6.3.6 มีเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ป ระกอบการเรีย นวิช าปฏิ บั ติ ก ารระหว่างการเรียนการสอนในวิ ช า
ปฏิบัติการต่อจานวนนักศึกษาในอัตราส่วนที่เหมาะสม
6.3.7 มีห้องคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการแก่นักศึกษานอกเวลาเรียนให้สามารถเข้าใช้ได้โดยมีปริมาณ
จานวนคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม
6.3.8 มี โปรแกรมที่ ติ ด ตั้ งบนเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ที่ ส ามารถสนั บ สนุ น ในการเรี ย นการสอนและ
มีการปรับเปลี่ยนรุ่นใหม่อย่างสม่าเสมอ
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
สารวจความต้องการการใช้ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนสาหรับอาจารย์ผู้สอน ผู้เรียน และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งวางแผนปรับปรุงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ระบุตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจาปีตาม
ตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นเอง โดยครอบคลุม
หมวด 1 – หมวด 6
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ
มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กาหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว
8. ผู้สอนใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ หรือ คาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ / หรือ วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ผู้สาเร็จการศึกษา ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดั บ ความพึ งพอใจของสถานประกอบการหรื อ นายจ้ า งที่ มี ต่ อ
ผู้สาเร็จการศึกษา เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
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เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1 - 5) มีผลดาเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจานวนตัวบ่งชี้ ที่มีผล
ดาเนิน การบรรลุเป้ าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวมโดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับ และ
ตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่ ใช้ในการประเมิน และปรับ ปรุงกลยุ ทธ์ก ารสอนเพื่ อ พั ฒ นาการเรียนการสอนนั้ น
พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นหลัก ซึ่งจะประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย
การตอบคาถาม ผลการปฏิบัติงาน การทดสอบย่อยแต่ละหน่วยสาระการเรียนรู้ และการสอบปลายภาคการศึกษา
ทาให้อาจารย์ผู้สอนสามารถประเมินได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด หากวิธีการสอนที่ใช้ไม่สามารถ
ทาให้นักศึกษาเข้าใจได้ จะดาเนินการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอน ที่จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความ
เข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของผู้สอนในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
นักศึกษาประเมิน การสอนของผู้สอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
ด้านงานทะเบี ย น วัดผลและประเมิน ผลนั กศึกษา ในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านเทคนิคการสอน จรรยาบรรณวิช าชีพ
การตรงต่ อเวลา การชี้แ จงเป้ าหมายและวัตถุป ระสงค์รายวิช า เกณฑ์ การประเมิน ผลรายวิช า การใช้สื่ อและ
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับการสอน และคุณธรรม จริยธรรม
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
ด าเนิ น การติ ด ตามจากการปฏิ บั ติ ง านในรายวิ ช าการฝึ ก งาน ซึ่ ง ผู้ ส อนนิ เทศสามารถประเมิ น
โดยการสังเกตพฤติกรรมและพูดคุยสอบถามจากนักศึกษาเป็นรายบุคคล สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาหรือศิษย์เก่านั้น
จะประเมินโดยใช้แบบสอบถามการติดตามผลผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา และ/หรืออาจสัมภาษณ์
ตัวแทนศิษย์เก่าตามโอกาสที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
2.2 ประเมินจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการ
ดาเนิ น การส ารวจความพึ งพอใจของหน่ว ยงานหรือสถานประกอบการที่ มีต่อผู้ ส าเร็จการศึ กษา
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานหรือสถานประกอบการ
2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา
ดาเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอกที่คุณวุฒิสัมพันธ์กับสาขาวิชา ให้ความเห็น
เชิงการพัฒนาคุณภาพทุกมิติของการจัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาให้นักศึกษามีคุณภาพตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินผลการดาเนิ นงานของหลักสูตรตามดัชนีตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวอย่างน้อย 1 คน
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 เมื่ อ สิ้ น สุ ด ปี ก ารศึ ก ษา อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รสรุ ป ผลการด าเนิ น งานหลั ก สู ต รประจ าปี
โดยรวบรวมข้อมูลรายงานผลการประเมินการสอน รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม เพื่อวางแผนปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป
4.2 เมื่อครบรอบหลั กสู ตร อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลั กสู ตรวิเคราะห์ ประสิทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลของ
การบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมว่าผู้สาเร็จการศึกษาบรรลุผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ และนาผล
การวิเคราะห์มาวางแผนปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรต่อไป
4.3 สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทาทุกๆ 5 ปี โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้
เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานหรือสถานประกอบการ
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การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา
พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพ
2.2.1 วิชาบังคับ
2.2.2 วิชาเลือก
2.2.3 วิชาการฝึกงาน
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
รวม ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 12 นก.
2.2 กลุ่มวิชาชีพ
2.2.1 วิชาบังคับ 33 นก.
2.2.2 วิชาเลือก 9 นก.
2.2.3 วิชาการฝึกงาน 4 นก.
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
รวม ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
จานวน 12 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
จานวน 46 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
จานวน 33 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
จานวน 9 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
จานวน 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : อนุปริญญา ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ภาษาอังกฤษ : Associate of Education
Program in Early Childhood Education

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ภาษาอังกฤษ : Associate Degree Program in Early
Childhood Education

ชื่ออนุปริญญา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : อนุปริญญาศึกษาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ชื่อย่อ : อ.ศบ. (การศึกษาปฐมวัย)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Associate of Education Program in Early
Childhood Education
ชื่อย่อ : A.Ed. (Early Childhood Education)
ปรัชญาของหลักสูตร
พัฒ นาผู้เรียนให้มีความรัก ความเข้าใจ และพัฒ นา
เด็กให้เป็นเด็กดีมีปัญญา

ชื่ออนุปริญญา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : อนุปริญญา (การศึกษาปฐมวัย)
ชื่อย่อ : อ.(การศึกษาปฐมวัย)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Associate Degree (Early Childhood Education)
ชื่อย่อ : A.( Early Childhood Education)
ปรัชญาของหลักสูตร
พลังความรัก การดูแล การพัฒนา และการสร้างสรรค์พลัง
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย คือพลังของชุมชนและสังคม

หมายเหตุ
ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาในคราว
ประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560
การกาหนดชื่อปริญญาระดับอนุปริญญาว่า “อนุปริญญา”
แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาและกาหนดใช้อักษรย่อว่า
“อ.(สาขาวิชา.....)” เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
อนุปริญญา พ.ศ. 2548
ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาในคราว
ประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560
การกาหนดชื่อปริญญาระดับอนุปริญญาว่า “อนุปริญญา”
แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาและกาหนดใช้อักษรย่อว่า
“อ.(สาขาวิชา.....)” เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
อนุปริญญา พ.ศ. 2548

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ความสาคัญของหลักสูตร
ผู้สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถอบรมเลี้ยง
ดูและให้ การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย ได้อย่ างมีคุณ ภาพตาม
มาตรฐาน ลดปั ญ หาการขาดผู้ ดู แ ลเด็ ก ปฐมวั ย ในศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาล
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มุ่งพัฒนาให้
ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณลักษณะดังนี้
1. เป็ น คนดี ม รคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม รั ก ศรั ท ธาใน
วิช าชี พ มี จิ ตสาธารณ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม มี บุ ค ลิ กภาพ
เหมาะสมในการเป็นครู/พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย มีภาวะความ
เป็นผู้นา ผู้ตามที่ดี
2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการและ
ทฤษฎีการจัดการศึกษาปฐมวัย
3. มีความรู ความสามารถ ทักษะในการบูรณาการการ
จัดการศึกษาปฐมวัยและการจัดการเรียนรูใหแกเด็ก
ปฐมวัย
4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห
คิดสรางสรรค และการคิดแกปญหาในการอบรมเลี้ยงดู
และใหการศึกษาเด็กปฐมวัย
5. สามารถสื่อสารและใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
ความสาคัญของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่ออกแบบตามทิศทางการพัฒ นาประเทศและ
ความรู้ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒ นาเด็กปฐมวัยในชุมชนให้ มีส มรรถนะในการ
ดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ สาหรับเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่
สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และปัญญา ได้อย่าง
ถูกต้องและมีคุณภาพ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณความเปนครู
2. มีความรู เขาใจ การดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู
สาหรับเด็กปฐมวัย
3. มีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดริเริ่มและ
สรางสรรค และทักษะการแกปญหา
4. มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. สามารถออกแบบกิจกรรมและจัดประสบการณ การ
ดูแล พัฒนา และการเรียนรูสาหรับเด็กแบบองครวม

หมายเหตุ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
และความรู้ใหม่ ทางด้านการศึกษาปฐมวัย

ปรับปรุงเพื่อมุ่งเม้นการพัฒนาผู้เรียน ตาม Learning
outcome ของหลักสูตร
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
หมายเหตุ
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วน จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเพิ่มขึ้น จากไม่น้อยกว่า
โดยมีสัดส่วนหน่วยกิต แต่ละหมวดวิชา และแต่ละกลุ่มวิชา หน่วยกิต แต่ละหมวดวิชา และแต่ละกลุ่มวิชาดังนี้
90 หน่วยกิต เป็นจานวนไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต โดยเพิ่ม
ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 นก.
จานวนหน่วยกิตในวิชาการฝึกงานจาก 3 หน่วยกิต เป็น 4
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 นก.
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 58 นก.
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 57 นก.
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จานวน 12 นก.
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 21 นก.
2.2 วิชาชีพ
จานวน 46 นก.
2.2 วิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า 45 นก.
2.1.1 วิชาบังคับ
จานวน 33 นก.
2.2.1 วิชาบังคับ 33 นก.
2.2.2 วิชาเลือก
จานวน 9 นก.
2.2.2 วิชาเลือก 6 นก.
2.2.3 วิชาการฝึกงาน
จานวน 4 นก.
2.2.3 วิชาการฝึกงาน 3 นก.
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 3 นก.
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 นก.
เปรียบเทียบรายวิชา
1. หากมีการยกเลิกรายวิชา ให้ระบุข้อมูลเว้นว่างในช่องหลักสูตรเดิมและเว้นว่างในช่องหลักสูตรใหม่ พร้อมระบุในช่องหมายเหตุว่า “ยกเลิกรายวิชา”
2. หากเป็นรายวิชาใหม่ที่ไม่ได้มีการปรับปรุงจากรายวิชาเดิมที่มีอยู่ในหลักสูตรเดิม ให้ระบุข้อมูลในช่องหลักสูตรใหม่และเว้นว่างในช่องหลักสูตรเดิม พร้อมระบุในช่องหมายเหตุว่า
“รายวิชาใหม่”
กลุม่ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 12 หน่วยกิต
กลุม่ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 12 หน่วยกิต
ศษ 0101 จิตวิทยาสาหรับครู 3(2-2-5)
............................................................................................................ ยกเลิกรายวิชา
ศษ 0102 จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
............................................................................................................ ยกเลิกรายวิชา
ปฐมวัย 3(2-2-5
ศษ 0103 การศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5)
รายวิชาการจัดการศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6)
เปลี่ยนชื่อรายวิชา เป็น “การจัดการศึกษาปฐมวัย”
ศษ 0104 บุคลิกภาพครูปฐมวัย 3(2-2-5)
............................................................................................................ ยกเลิกรายวิชา
รายวิชาพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3(3-0-6)
รายวิชาใหม่
รายวิชาสมองกับการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย 3(3-0-6)
รายวิชาใหม่
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
วิชาบังคับ 33 หน่วยกิต
ศษ 0105 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5)
ศษ 0106 การจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)
ศษ 0107 การศึกษาพฤติกรรมเด็ก 3(2-2-5)
ศษ 0108 การจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย 3(1-4-4)
ศษ 0109 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5)
ศษ 0110 คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
ศษ 0111 สื่อการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย 3(1-4-4)
ศษ 0112 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
ศษ 0113 โภชนาการสาหรับเด็กปฐมวัย 3(1-4-4)
ศษ 0114 การศึกษาสาหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
ศษ 0115 โครงการทางการศึกษาปฐมวัย 3(1-4-4)

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
รายวิชาการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 3(2-2-5
วิชาบังคับ 33 หน่วยกิต
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6)
การจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)
การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5)
สื่อการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย 3(1-4-4)

ทักษะทางภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
ทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย3(2-2-5)
ดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย 3(1-4-4)
การจัดการชั้นเรียน 3(3-0-6)
การศึกษาพิเศษ 3(3-0-6)
ความเป็นครู 3(3-0-6)

หมายเหตุ
รายวิชาใหม่
ปรับปรุงเนื้อหา/จานวนชั่วโมงทฤษฎีและปฏิบัติ
ปรับปรุงเนื้อหา
เปลี่ยนชื่อรายวิชา/ปรับปรุงเนื้อหา
ยกเลิกรายวิชา
ปรับปรุงเนื้อหา
ยกเลิกรายวิชา
ปรับปรุงเนื้อหา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
วิชาเลือก จานวน 9 หน่วยกิต
ศษ 0116 สุขภาพอนามัยสาหรับมารดาและเด็ก 3(2-2-5)
ศษ 0117 ศิลปะสาหรับครูปฐมวัย 3(1-4-4)
ศษ 0118 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสาหรับเด็ก
ปฐมวัย 3(1-4-4)
ศษ 0119 นิทานและหุ่นสาหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
ศษ 0120 ภาษาอังกฤษสาหรับครูปฐมวัย 3(2-2-5)
ศษ 0121 หนังสือสาหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5
ศษ 0122 คอมพิวเตอร์สาหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
ศษ 0123 สื่ออิเล็กทรอนิกส์สาหรับครูปฐมวัย 3(2-2-5)
ศษ 0124 การจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ 3(2-2-5
การบริหารจัดการองค์การการศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6)
นิทานและวรรณกรรมสาหรับเด็กปฐมวัย 3(1-4-4)
การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5)
สุขอนามัยเด็กปฐมวัย 3(1-4-4)

หมายเหตุ
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่

คำสั่งวิทยำลัยชุมชนปัตตำนี
ที่ 067 / 2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญำ ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
-------------------------------------ตำมที่สถำบันวิทยำลัยชุมชนมอบหมำยให้วิทยำลัยชุมชน ดำเนินกำรปรับปรุง แก้ไขรำยละเอียดหลักสูตร
อนุปริญญำ (มคอ.2) ฉบับที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับทรำบ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขรำยละเอียดตำม
ควำมเหมำะสมของบริบทและศักยภำพของแต่ละวิทยำลัยชุมชน แต่ยังคงหลักกำร ปรัชญำ และเนื้อหำตำมที่
กำหนด ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ร ะดับอุดมศึกษำแห่ งชำติ พ.ศ. 2552 ให้พร้อมเปิดหลั กสูตรภำยในภำค
กำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561
วิ ท ยำลั ย ชุ ม ชนปั ต ตำนี จึ ง จั ด ให้ มี ก ำรพิ จ ำรณำปรั บ ปรุ ง รำยละเอี ย ดหลั ก สู ต รอนุ ป ริญ ญำ (มคอ.2)
สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย สำขำวิชำกำรปกครองท้องถิ่น สำขำวิชำกำรพัฒนำชุมชน และสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ระหว่ำงวันที่ 20-21 สิงหำคม 2561 ณ วิทยำลัยชุมชนปัตตำนี จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำกำร
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอนุปริญญำ ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ (TQF) ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีหน้ำที่พิจำรณำกำรปรับปรุงแก้ไข
รำยละเอียดหลักสูตรอนุปริญญำ สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย (มคอ.2) ประกอบด้วย
1.1 นำงสำวศุภพิชญ์
ดำนวล
ประธำนกรรมกำร
1.2 นำงอุมมิลกัลโศม
มะแซ
กรรมกำร
1.3 นำงจันจีรำ
นิอำมัน
กรรมกำร
1.4 นำงฟำตีเมำะห์
โต๊ะเด็ง
กรรมกำร
1.5 นำงสุวรรณี
วัชรีบำรุง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
2. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มีหน้ำที่พิจำรณำกำรปรับปรุงแก้ไข
รำยละเอียดหลักสูตรอนุปริญญำ สำขำวิชำกำรปกครองท้องถิ่น (มคอ.2) ประกอบด้วย
2.1 นำงสำวภรตำ
อภิรักษำกุล ประธำนกรรมกำร
2.2 นำยอำนัส
ยูนุ๊
กรรมกำร
2.3 นำยเจ๊ะมูหำมัดสัน
เจะอูมำ
กรรมกำร
2.4 นำยวีระศักดิ์
บุญญดิฐ
กรรมกำร
2.5 นำงสำวซุฟเฟียนี
สนิ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
3. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มีหน้ำที่พิจำรณำกำรปรับปรุงแก้ไข
รำยละเอียดหลักสูตรอนุปริญญำ สำขำวิชำกำรพัฒนำชุมชน (มคอ.2) ประกอบด้วย
3.1 นำยชยพล
พุฒยอด
ประธำนกรรมกำร
3.2 นำยมนัส
สุวรรณชำตรี กรรมกำร
3.3 นำยอำมร
บุญจันทร์เพชร์ กรรมกำร
3.4 นำยธนยศ...
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3.4 นำยธนยศ
คงสำลี
กรรมกำร
3.5 นำยยูสุฟ
หลีสหัด
กรรมกำรและเลขำนุกำร
4. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีหน้ำที่พิจำรณำกำรปรับปรุงแก้ไข
รำยละเอียดหลักสูตรอนุปริญญำ สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (มคอ.2) ประกอบด้วย
4.1 นำยสุทธิศักดิ์
น้ำทิพย์
ประธำนกรรมกำร
4.2 นำยอิทธิพล
บุญผ่องศรี
กรรมกำร
4.3 นำยพงศ์พัฒน์
ทองกรำว
กรรมกำร
4.4 นำยกรกช
สวัสดิชูแก้ว
กรรมกำร
4.5 นำงสำวฉวีวรรณ
ขวัญชุม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ขอให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 16 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประยูร ดำรงรักษ์)
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยชุมชนปัตตำนี

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ที่
1.

ชื่อ-สกุล
นส.ศุภพิชญ์ ดำนวล

วุฒิการศึกษา
กศ.ม. หลักสูตรและกำรสอน
ศศ.บ.ศึกษำศำสตร์ (เกียรตินิยมฯ 2)

2.

นำงสุวรรณี วัชรีบำรุง

3.

นำงจันจีรำ นิอำมัน

ศษ.ม.หลักสูตรและกำรสอน
กศ.บ.ศิลปศึกษำ
คบ.กำรศึกษำปฐมวัย

4.

นำงอัลมิลกัลโศม มะแซ

5.

นำงฟำตีเมำะห์ โต๊ะเด็ง

ศษ.บ.กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
ศษ.บ.กำรศึกษำปฐมวัย
ศศ.ม.จิตวิทยำกำรศึกษำ
คบ.กำรศึกษำปฐมวัย

ปีที่จบ
สถาบันการศึกษา
ตาแหน่ง/ประสบการณ์
2551 ม.ทักษิณ
-อำจำรย์ประจำสำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย
2540 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
วิทยำเขตปัตตำนี
2552 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช -อำจำรย์ประจำสำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย
2530 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2525 มหำวิทยำลัยรำชภัฎสงขลำ
- อำจำรย์พเิ ศษสำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย
- อดีตข้ำรำชกำร ครู ชำนำญกำรพิเศษ
(โรงเรียนชุมชนวัดปิยำรำม)
2553 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช - อำจำรย์พิเศษสำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย
2554 มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนดุสิต - ข้ำรำชกำรครู (โรงเรียนเทศบำล 5 บ้ำนกำหยี)
2550 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
- อำจำรย์พิเศษสำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย
วิทยำเขตปัตตำนี
- ข้ำรำชกำรครู (โรงเรียนยะหริ่ง)
2546 มหำวิทยำลัยรำชภัฎยะลำ

