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คำนำ 
 

 หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 โดยหลักสูตรฉบับน้ีจะให$ความสำคัญ

กับความต$องการของผู$ใช$ผู$สำเร็จ ควบคูQกับทักษะการเรียนรู$ในศตวรรษท่ี 21 และการบูรณาการเทคโนโลยีในการ

เรียนรู$โดยได$ปรับปรุงเน้ือหาหลักสูตรให$สอดคล$องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหQงชาติฉบับท่ี 12 

(พุทธศักราช 2560-2564) และแนวนโยบายไทยแลนด\ 4.0 เน$นจุดเดQนด$านกระบวนการทางความคิดของสมอง

สQวนหน$า ภาษา วิทยาศาสตร\ และการใช$เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู$ เพ่ือมุQงเน$นให$นักศึกษารู$จริงในส่ิงท่ีทำเช่ือมโยง

กิจกรรมในห$องเรียนสูQการปฏิบัติ คณะผู$จัดทำหวังเป_นอยQางย่ิงวQาหลักสูตรฉบับน้ีท่ีจัดทำข้ึนจะชQวยเสริมสร$าง

คุณลักษณะอันพึงประสงค\ให$กับสังคมและประเทศชาติ ตQอไป 
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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ฉบับปรับปรุง 2561 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  วิทยาลัยชุมชนตราด 

สาขาวิชา   การศึกษาปฐมวัย 

     

     หมวดท่ี 1 ข0อมูลท่ัวไป 

1. ช่ือหลักสูตร 

 ช่ือภาษาไทย:   หลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ช่ือภาษาอังกฤษ:   Associate Program in Early Childhood Education 

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

ช่ือเต็ม (ไทย):               อนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ช่ือยcอ (ไทย):  อ.(การศึกษาปฐมวัย) 

 ช่ือเต็ม (อังกฤษ):           Associate Degree in Early Childhood Education 

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

 

3. จำนวนหนcวยกิตท่ีเรียน 

จำนวนหนQวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมQน$อยกวQา 91 หนQวยกิต 

 

4. รูปแบบของหลักสูตร 

4.1 รูปแบบ  

หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปä ระดับท่ี 1 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหQงชาติ พ.ศ. 

2552 

4.2 ภาษาท่ีใช0 

ภาษาไทย 

  4.3 การรับเข0าศึกษา 

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตQางประเทศท่ีสามารถฟåง พูด อQาน เขียน และเข$าใจภาษาไทยได$เป_น

อยQางดี และให$เป_นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข$อบังคับ ดังตQอไปน้ี  

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ\มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.2548  

2. ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน วQาด$วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีต่ำกวQาปริญญาของ      

วิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2560  
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3. ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เร่ืองการรับนักศึกษาพิการเข$าศึกษาในระดับต่ำกวQาปริญญา  

พ.ศ.2561  

4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการรับนักเรียน นักศึกษา ท่ีไมQมีหลักฐานทะเบียนราษฎร  

หรือไมQมีสัญชาติไทย พ.ศ.2561 

    5. ระเบียบสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน วQาด$วยหลักเกณฑ\การพิจารณาผู$ขาดแคลนทุนทรัพย\อยQาง 

แท$จริง พ.ศ.2558 

      6. ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชนวQาด$วยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา พุทธศักราช 2560 

 4.4 ความรcวมมือกับสถาบันอ่ืนหรือหนcวยงานอ่ืน 

  เช่ือมโยงการศึกษาตQอในระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี และสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ 

 4.5 การให0ปริญญาแกcผู0สำเร็จการศึกษา 

  ให$อนุปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

5.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2555  

5.2 เปhดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปäการศึกษา 2561  

5.3. สภาวิทยาลัยชุมชนอนุมัติการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมคร้ังท่ี 10/2561  

     เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2561 

5.4 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให$ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมคร้ังท่ี 11/2561 

     เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 

 

6. ความพร0อมในการเผยแพรcหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีความพร$อมเผยแพรQคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหQงชาติ พ.ศ. 2552  ในปä พ.ศ. 2562 

 

7. อาชีพท่ีสามารถประกอบได0หลังสำเร็จการศึกษา 

7.1 ผู$ดูแลเด็กปฐมวัย 

 7.2 พ่ีเล้ียงเด็กปฐมวัย 

7.3 นักสร$างสรรค\กิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย 
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8. อาจารยSผู0รับผิดชอบหลักสูตร 

เลขประจำตัว
ประชาชน ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 
จาก ปC 

3 2305 00103 xx x นางสาวนันทัชพร  

จิรขจรชัย 

กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2550 

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 2541 

3 2399 00019 xx x นางวรรณา  

การเจริญด ี
ค.บ. การประถมศึกษา สถาบันราชภัฏรำไพพรรณ ี 2540 

มีประสบการณQในการทำงานและสอนรายวิชาเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย 40 ปV 
3 4017 00027 xx x นางวรรณรัตนQ  

ศิริภูธร 
ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549 

ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2558 

สัมฤทธิบัตร การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551 
ค.บ. การประถมศึกษา สถาบันราชภัฏราชนครินทรQ 2545 

9. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 สถานท่ีจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนตราด ได$แกQ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย                 

อำเภอเมือง จังหวัดตราด 

 

10. สถานการณSภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเปfนต0องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

10.1 สถานการณSหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

      วิกฤตการณ\ท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลกในปåจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอยQางรวดเร็ว โดยมุQงพัฒนาเศรษฐกิจ

แบบทุนนิยม เป_นยุคแหQงการแขQงขัน ประชากรโลกขาดความสงบสุข การได$รับข$อมูลขQาวสารท่ีรวดเร็ว ทำให$คน

เร่ิมต$นแขQงขันต้ังแตQระดับปฐมวัย ทุกคนต$องพยายามเอาตัวรอดจากสถานการณ\ตQางๆ แม$แตQเด็กก็ต$องปรับตัวให$

เข$ากับส่ิงแวดล$อมใหมQ ประกอบกับพQอแมQผู$ปกครองมีความจำเป_นต$องออกไปทำงานนอกบ$าน จึงไมQมีผู$ดูแลเด็ก 

ต$องนำไปฝากไว$ท่ีสถานประกอบการหรือศูนย\เด็กเล็ก ดังน้ันการสร$างคนให$สามารถดำรงชีวิตท่ีมุQงเน$นการเป_นอยูQ

แบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช$แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป_นเร่ืองท่ีต$องให$ความสำคัญและควรเร่ิมต$น

อยQางจริงจังต้ังแตQวัยปฐมวัย เน่ืองจากเด็กปฐมวัยถือเป_นวัยทองของชีวิตมีการเจริญเติบโตอยQางรวดเร็วท้ังด$าน

รQางกาย อารมณ\ จิตใจ สังคมและสติปåญญา ควรมุQงให$เด็กมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มีพัฒนาการตามวัย การ

จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรให$สามารถทำหน$าท่ีในการอบรมเล้ียงดู และพัฒนาเด็กปฐมวัยให$มีประสิทธิภาพ

จึงเป_นปåจจัยสำคัญอันจะสQงผลตQอคุณภาพของประชากรในอนาคต  

10.2 สถานการณSหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

การเข$าสูQประชาคมอาเซียน  จากนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหQงชาติ ฉบับท่ี 12 

(พ.ศ.2560 – 2564) มีจุดเน$นท่ีสำคัญคือ มุQงพัฒนาคนให$มีคุณภาพ เป_นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศให$

ม่ันคงและสามารถแขQงขันกับประเทศตQางๆในโลกได$อยQางตQอเน่ือง พัฒนาความสามารถ สติปåญญาและจิตใจให$

พร$อมสำหรับการพัฒนาประเทศสูQ สังคมฐานความรู$ (สำนักงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจและสังคม

แหQงชาติ,2553) ประกอบกับนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศไทยท่ีรองรับการเป_นประชาคมอาเซียน 
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จุดเร่ิมต$นของการพัฒนาคนให$มีคุณภาพเร่ิมได$จากเด็กปฐมวัยซ่ึงเป_นวัยท่ีมีความพร$อมแหQงการพัฒนาอยQางรอบ

ด$าน แตQจากการศึกษาสถานการณ\ทางสังคมและวัฒนธรรม ท่ีสQงผลกระทบตQอการจัดการศึกษาปฐมวัยพบวQา การ

จัดการศึกษาปฐมวัยจำเป_นต$องเพ่ิมมาตรการในการอบรมเล้ียงดูและให$การศึกษาท่ีเป_นไปเพ่ือการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยอยQางมีคุณภาพ เน่ืองจากมีเด็กปฐมวัยยังขาดโอกาสในการได$รับการดูแล และให$การศึกษาอยQางเสมอภาค 

(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2552:(2)-(3)) ในขณะเดียวกันสถานการณ\ทางวัฒนธรรมได$ประสบปåญหาการ

แพรQกระจายทางวัฒนธรรมท้ังในและตQางประเทศท่ีขาดการคัดกรองได$เข$ามามีอิทธิพลตQอเด็กปฐมวัยดังน้ัน

ผู$รับผิดชอบในการจัดการศึกษาปฐมวัย ต$องรู$ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและจัดการศึกษาแกQเด็กท่ีอยูQในสังคม

และวัฒนธรรมแหQงการเปล่ียนแปลงได$อยQางมีคุณภาพ    

 

11. ผลกระทบจากข0อ 10.1 – 10.2 ตcอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข0องกับพันธกิจของสถาบัน 

11.1 การพัฒนาหลักสูตร 

  การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนวิทยาการและเทคโนโลยีท่ีเข$ามามี

ผลกระทบตQอวิถีการดำรงชีวิตของบุคคล การเตรียมความพร$อมเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงดังกลQาวทำให$  

วิทยาลัยชุมชนมีหน$าท่ีในการผลิตผู$ดูแลเด็กปฐมวัยพ่ีเล้ียงเด็กปฐมวัย ให$มีความรู$ ความเข$าใจ ในการจัดการศึกษา

ปฐมวัย สามารถนำความรู$ความสามารถไปบูรณาการและประยุกต\ใช$ในการจัดการศึกษาปฐมวัย การพัฒนา

หลักสูตรนับเป_นความสำคัญย่ิงตQอการกำหนดทิศทางและนโยบายของการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยได$

มีความพร$อมและเป_นผู$นำในการอบรมเล้ียงดูและให$การศึกษาแกQเด็กอยQางมีคุณภาพ จากการติดตามและ

ประเมินผลการใช$หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร\ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนพิจารณาเห็นความ

จำเป_นของการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาผู$เรียนให$มีความพร$อมและมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู$ และ

สามารถปรับตัวเปล่ียนแปลงตามสถานการณ\ตQาง ๆ อันสQงผลให$เกิดความเจริญทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและ

เทคโนโลยี และพัฒนาเด็กปฐมวัยให$มีการพัฒนาการอยQางสมดุลรอบด$านเหมาะสมกับสถานการณ\โลกปåจจุบัน 

 

12. ความสัมพันธSกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปhดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน 

 12.1 กลุcมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีเปhดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

วิชาศึกษาท่ัวไป ได$แกQ กลุQมวิชาภาษา กลุQมวิชามนุษยศาสตร\และสังคมศาสตร\ และกลุQมวิชา

วิทยาศาสตร\  คณิตศาสตร\และเทคโนโลยี   

12.2 กลุcมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปhดสอนให0ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต0องมาเรียน 

        -ไมQมี- 

12.3 การบริหารจัดการ   

อาจารย\ผู$รับผิดชอบหลักสูตรต$องประสานงานกับอาจารย\ ผู$แทนจากสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข$อง       

ด$านเน้ือหาสาระ การจัดตารางเรียน ตารางสอบ และความสอดคล$องกับมาตรฐานผลการเรียนรู$ 
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หมวดท่ี 2 

ข0อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคSของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

 พลังความรัก  การดูแล การพัฒนา และการสร$างสรรค\พลังการเรียนรู$ของเด็กปฐมวัย คือพลังอนาคต

ของชุมชนและสังคม 

1.2 ความสำคัญของหลักสูตร            

 เป_นหลักสูตรท่ีออกแบบตามทิศทางการพัฒนาประเทศและความรู$ใหมQ เพ่ือตอบสนองความต$องการ

ของบุคคลท่ีปฏิบัติหน$าท่ีท่ีเก่ียวข$องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชนให$มีสมรรถนะในการดูแล พัฒนา และ

จัดการเรียนรู$ สำหรับเด็กปฐมวัยให$มีพัฒนาการท่ีสมบูรณ\พร$อมท้ังด$านรQางกาย อารมณ\ จิตใจ สังคมและปåญญา 

ได$อยQางถูกต$องและมีคุณภาพ 

  1.3 วัตถุประสงคSของหลักสูตร 

   เพ่ือให$ผู$เรียนมีคุณลักษณะ ดังน้ี 

1) มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณความเป_นครู   

  2) มีความรู$ เข$าใจ การดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู$ สำหรับเด็กปฐมวัย  

  3) มีทักษะการคิดอยQางมีวิจารณญาณ การคิดริเร่ิมและสร$างสรรค\ และทักษะการแก$ปåญหา 

  4) มีทักษะความสัมพันธ\ระหวQางบุคคลและความรับผิดชอบ การส่ือสารและการใช$เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

5) สามารถออกแบบกิจกรรมและจัดประสบการณ\ การดูแล พัฒนา และการเรียนรู$สำหรับเด็ก

แบบองค\รวม 

  

2. แผนการพัฒนา/ปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธS หลักฐาน/ตัวบcงช้ี 

ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา

ก าร ศึ ก ษ าป ฐม วั ย ให$ มี ม าต รฐ าน      

ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหQงชาติ พ.ศ. 2552  

และเกณฑ\มาตรฐานหลักสูตรระดับ

อนุปริญญา พ.ศ.2548 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก 

  มคอ.1 

- นำผลท่ีได$จาก มคอ.7 มาดำเนิน 

  การปรับปรุงหลักสูตร 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

ปรับปรุงหลักสูตรให$สอดคล$องกับความ

ต$องการและการเปล่ียนแปลงของสังคม 

วัฒ นธรรม  เทค โน โล ยี  และระบบ

ติดตามความเปล่ียนแปลงตามความ 

ต$องการของสถานศึกษา ผู$ปกครอง 

และชุมชน 

- รายงานผลการประเมินความ 

พึงพอใจในการใช$ผู$สำเร็จการศึกษา 

ของผู$ประกอบการ 



หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง 2561 หน$า 6 

 

 

 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธS หลักฐาน/ตัวบcงช้ี 

เศรษฐกิจ  

 

- ความพึงพอใจของผู$ประกอบการ 

ในด$านความรู$ ทักษะ ความสามารถ 

ในการทำงานของผู$สำเร็จการศึกษา  
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หมวดท่ี 3 

ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร0างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

 การจัดการศึกษาเป_นระบบทวิภาค โดย 1 ปäการศึกษาแบQงออกเป_น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไมQน$อยกวQา 15 สัปดาห\ 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร0อน 

 - ไมQมี – 

 1.3 การเทียบเคียงหนcวยกิตในระบบทวิภาค 

 - ไมQมี – 

 

2. การดำเนินการของหลักสูตร 

 2.1 ระยะเวลาของการดำเนินการเรียนการสอน 

 2.1.1 ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนสิงหาคม – เดือนกุมภาพันธ\ 

 2.1.2 ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนมีนาคม – เดือนกรกฎาคม 

 2.1.3 ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใช$เวลาการศึกษาได$ไมQเกิน 6 ปäการศึกษา และสำเร็จการศึกษาได$

ไมQกQอน 5 ภาคการศึกษาปกติ 

 2.2 คุณสมบัติของผู0เข0าศึกษา 

 เป_นผู$สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทQา และ

คุณสมบัติอ่ืนๆให$เป_นไปตามข$อบังคับวิทยาลัยชุมชน 

2.3 ปjญหาของนักศึกษาแรกเข0า 

- พ้ืนฐานความรู$ด$านคณิตศาสตร\ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร\ และเทคโนโลยีต่ำกวQา

มาตรฐานและแตกตQางกันมาก   

- มีการวQางเว$นจากการศึกษาในระบบมาเป_นระยะเวลานาน 

2.4 กลยุทธSในการดำเนินการเพ่ือแก0ไขปjญหา ข0อ 2.3  

 จัดสอบวัดความรู$พ้ืนฐานใน 5 รายวิชา คือ รายวิชาวิทยาศาสตร\ รายวิชาคณิตศาสตร\ รายวิชา

ภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาไทย และรายวิชาคอมพิวเตอร\ หากสอบไมQผQานเกณฑ\ตามท่ีวิทยาลัยกำหนด จะต$อง

เข$าเรียนปรับพ้ืนฐานเฉพาะรายวิชาท่ีไมQผQาน 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู0สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปk 

จำนวนนักศึกษา 
จำนวนนักศึกษาแตQละปäการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 

ช้ันปäท่ี 1 30 30 30 30 30 

ช้ันปäท่ี 2 0 30 30 30 30 

ช้ันปäท่ี 3 0 0 30 30 30 

รวม 30 60 90 90 90 

คาดวQาจะจบการศึกษา 0 0 30 30 30 

           2.6 งบประมาณตามแผน   

งบประมาณ 
ภาคการศึกษา 

1/2561 2/2561 1/2562 2/2562 1/2563 2/2563 

ค"าตอบแทนผู,สอน  80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 
ค"าวัสดุ (30 คน x 400 บาท)  12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 
ค"าสาธารณูปโภค  
(30 คน x 150 บาท) 

4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 

ค"าบำรุงสถานท่ีและอุปกรณL 
(1 คน x 300 บาท x 48 วัน) 

4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 

ค"าตอบแทนผู,ประสานงานและ
นักการดูแลสถานท่ี 

14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 

รวม 115,400 115,400 115,400 115,400 115,400 115,400 

 2.7 ระบบการศึกษา 

 การศึกษาแบบเรียนในช้ันเรียน   

 2.8 การเทียบโอนหนcวยกิต 

      เป_นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน วQาด$วยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา  

พ.ศ. 2560  

  

3. หลักสูตรและอาจารยSผู0สอน 

 3.1 หลักสูตร 

 3.1.1 จำนวนหนcวยกิต 

 หนQวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมQน$อยกวQา 91  หนQวยกิต  

 

 3.1.2 โครงสร0างของหลักสูตร 
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 โครงสร$างหลักสูตร แบQงเป_นหมวดวิชาท่ีสอดคล$องกับท่ีกำหนดไว$ในเกณฑ\มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548  ดังน้ี 

  1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไมQน$อยกวQา 30 หนQวยกิต 

  2.  หมวดวิชาเฉพาะ   ไมQน$อยกวQา 58 หนQวยกิต 

 2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  จำนวน  12 หนQวยกิต 

 2.2 วิชาชีพ    จำนวน  46 หนQวยกิต 

                   2.2.1 วิชาบังคับ   จำนวน  33 หนQวยกิต 

                   2.2.2 วิชาเลือก   จำนวน  9 หนQวยกิต 

                   2.2.3 วิชาการฝjกงาน  จำนวน  4 หนQวยกิต 

   3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมQน$อยกวQา 3 หนQวยกิต 

 

 3.1.3 รายวิชา 

  3.1.3.1 การกำหนดรหัสวิชา 

         หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

      การกำหนดรหัสวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปเป_นไปตามหลักเกณฑ\ท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชน

กำหนด ดังน้ี 

ศท XX XX 

                                                                 ลำดับท่ีของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

                                                                 รหัสกลุQมวิชา 

         01 กลุQมวิชาภาษา 

         02 กลุQมวิชามนุษยศาสตร\และสังคมศาสตร\ 

         03 กลุQมวิชาวิทยาศาสตร\ คณิตศาสตร\ และเทคโนโลยี 

 

                                                                 อักษรยQอหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   

 

   หมวดวิชาเฉพาะ 

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  มีหลักเกณฑ\กำหนดรหัสวิชา ดังน้ี 

       ปว XX XX 

                                                                 ลำดับท่ีของรายวิชาในสาขาวิชา 

                                                                 ลำดับท่ีของสาขาวิชา 

                                                                 ช่ือสาขาวิชา 

    

  3.1.3.2  รายวิชาตามโครงสร0างหลักสูตร 
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    ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไมcน0อยกวcา  30 หนcวยกิต 

  กลุcมวิชาภาษา                                  ไมcน0อยกวcา 9 หนcวยกิต 

รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา    หนcวยกิต(ท-ป-ศ) 

ศท 0101  ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปåญญา  3 (2-2-5) 

GE 0101  Thai for Intellectual Development 

ศท 0102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1  3 (2-2-5) 

GE 0102  English for Communication 1 

ศท 0103  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2  3 (2-2-5)  

GE 0103  English for Communication 2 

  ศท 0104  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 3 (2-2-5) 

GE 0104  Development of Speaking and Writing Skills 

  ศท 0105  ปåญญาจากวรรณกรรม   3 (2-2-5) 

GE 0105  Wisdom through Literature 

ศท 0106  ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ  3 (2-2-5) 

 GE 0106  English through Recreation 

ศท 0107  ภาษาประเทศเพ่ือนบ$าน    3 (2-2-5) 

GE 0107  Neighboring Countries Language     

   กลุcมวิชามนุษยศาสตรSและสังคมศาสตรS  ไมcน0อยกวcา 9 หนcวยกิต  

รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา    หนcวยกิต (ท-ป-ศ) 

ศท 0201  จังหวัดศึกษา    3 (2-2-5) 

GE 0201  Province Studies 

ศท 0202  ศิลปะและทักษะการใช$ชีวิต  3 (2-2-5) 

 GE 0202  Arts and Skills for Self Development 

ศท 0203  พลเมืองกับความรับผิดชอบตQอสังคม  3 (2-2-5) 

GE 0203  Civic Education 

  ศท 0204  พลังของแผQนดิน   3 (2-2-5) 

  GE 0204  Vitality of the Land 

  กลุcมวิชาวิทยาศาสตรS คณิตศาสตรSและเทคโนโลยี  ไมcน0อยกวcา 6 หนcวยกิต  

รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา    หนcวยกิต (ท-ป-ศ) 

ศท 0301  การเข$าใจดิจิทัล    3(2-2-5) 

GE 0301  Digital Literacy 

 

ศท 0302  การคิดสร$างสรรค\และการแก$ปåญหา 3 (2-2-5) 
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GE 0302  Creative Thinking and Problem Solving 

ศท 0303  วิทยาศาสตร\และส่ิงแวดล$อมเพ่ือชีวิต  3 (2-2-5) 

GE 0303  Science and Environment for Life 

  ศท 0304  โปรแกรมคอมพิวเตอร\สำเร็จรูป  3 (2-2-5) 

  GE 0304  Computer Program 

  ศท 0305  คณิตศาสตร\ในชีวิตประจำวัน  3 (2-2-5) 

  GE 0305  Mathematics in Daily Life 

 

 แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

รายวิชาบังคับ     จำนวน 24 หนcวยกิต 

กลุcมวิชาภาษา     จำนวน 9 หนcวยกิต 

 รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา    หนcวยกิต(ท-ป-ศ) 

  ศท 0101  ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปåญญา  3 (2-2-5) 

  GE 0101  Thai for Intellectual Development 

  ศท 0102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1  3 (2-2-5) 

  GE 0102  English for Communication 1 

 ศท 0103  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2  3 (2-2-5) 

 GE 0103  English for Communication 2 

กลุcมวิชามนุษยศาสตรSและสังคมศาสตรS  จำนวน 9 หนcวยกิต 

รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา    หนcวยกิต (ท-ป-ศ) 

  ศท 0201  จังหวัดศึกษา    3 (2-2-5) 

  GE 0201  Province Studies 

 ศท 0202  ศิลปะและทักษะการใช$ชีวิต  3 (2-2-5)  

GE 0202  Arts and Skills for Self Development 

  ศท 0203  พลเมืองกับความรับผิดชอบตQอสังคม  3 (2-2-5) 

GE 0203  Civic Education 

กลุcมวิชาวิทยาศาสตรS คณิตศาสตรSและเทคโนโลยี  จำนวน  6 หนcวยกิต 

รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา    หนcวยกิต (ท-ป-ศ) 

ศท 0301  การเข$าใจดิจิทัล    3 (2-2-5) 

GE 0301  Digital Literacy 

ศท 0302  การคิดสร$างสรรค\และการแก$ปåญหา 3 (2-2-5) 

GE 0302  Creative Thinking and Problem Solving 

วิชาเลือก       6   หนcวยกิต 
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 ให$เลือกเรียนรายวิชาจากกลุQมวิชาภาษา มนุษยศาสตร\และสังคมศาสตร\ วิทยาศาสตร\คณิตศาสตร\

และเทคโนโลยี  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ    ไมcน0อยกวcา 58 หนcวยกิต 

    (1) วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  จำนวน  12 หนcวยกิต 

 รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา    จำนวนหนcวยกิต 

      (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค0นคว0าด0วยตนเอง) 

ปว 0101 พัฒนาการเด็กปฐมวัย    3 (3-0-6) 

  EC 0101 Early Childhood Development 

           ปว 0102          สมองกับการเรียนรู$สำหรับเด็กปฐมวัย  3 (3-0-6) 

  EC 0102 Brain and Early Childhood Learning    

ปว 0103 การอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัย   3 (2-2-5) 

        EC 0103   Early Childhood Parenting 

            ปว 0104 การจัดการศึกษาปฐมวัย    3 (3-0-6) 

  EC 0104 Early Childhood Education 

    (2) วิชาชีพ          

       (2.1) วิชาบังคับ     33  หนcวยกิต 

รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา    จำนวนหนcวยกิต 

       (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค0นคว0าด0วยตนเอง) 

            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 ทักษะวิทยาศาสตร\และคณิตศาสตร\สำหรับเด็กปฐมวัย  3 (2-2-5) 

  EC 0107 Science and Mathematics Skills for Early Childhood 

ปว 0108 ดนตรีและศิลปะสร$างสรรค\สำหรับเด็กปฐมวัย  3 (1-4-4) 

EC 0108 Music and Creative Arts for Early Childhood 

ปว 0109 ส่ือการเรียนรู$สำหรับเด็กปฐมวัย    3 (1-4-4) 

  EC 0109 Instructional Media for Early Childhood 

  ปว 0110 การจัดการเรียนรู$      3 (2-2-5) 

  EC 0110 Learning Management 

ปว 0111 การจัดการช้ันเรียน     3 (3-0-6) 

EC 0111 Classroom Management  

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

ปว 0113 การประเมินและสร$างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย  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 ความเป_นครู      3 (3-0-6) 

  EC 0115 Professional Teacher  

(2.2) วิชาเลือก        9  หนcวยกิต 

รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา    จำนวนหนcวยกิต 

       (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค0นคว0าด0วยตนเอง) 

ปว 0116 การบริหารจัดการองค\การการศึกษาปฐมวัย   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) วิชาการฝqกงาน     4  หนcวยกิต 

  ปว 0120 การฝjกประสบการณ\     4 (300 ช่ัวโมง) 

  EC 0120 Field Experience in Early Childhood Education 

 

 (ค) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมcน0อยกวcา 3 หนcวยกิต 

               เลือกเรียนรายวิชาตQางๆ ในสาขาวิชาเดียวกันหรือตQางสาขาวิชาก็ได$ หรือเลือกจาก

หลักสูตรอ่ืนใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอ่ืนๆ โดยไมQซ้ำซ$อนกับรายวิชาท่ีเรียนมาแล$ว สQวนรายวิชาท่ี

หลักสูตรระบุไมQให$นับหนQวยกิตในการขอจบหลักสูตรจะเลือกเรียนเป_นวิชาเลือกเสรีไมQได$ โดยมีหนQวยกิต 

ไมQน$อยกวQา 3 หนQวยกิต 
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 3.1.4 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร 

หมวดวิชา 

จำนวนหน"วยกิต 
ปSท่ี 1 ปSท่ี 2 ปSท่ี 3 รวม 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2  

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1  

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2  

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1  

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2  

 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน"วยกิต 15 15 - - - - 30 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 58 หน"วยกิต        
   2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 12 หน"วยกิต - - 6 - 3 3 12 
   2.2 วิชาชีพ 46 หน"วยกิต        
     2.2.1 วิชาบังคับ 33 หน"วยกิต  - - 9 9 9 6 33 
     2.2.2 วิชาเลือก 9 หน"วยกิต - - - 3 3 3 9 
     2.2.3 วิชาการฝaกงาน 3 หน"วยกิต - - - - - 3 3 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หน"วยกิต - - - 3 - - 3 

 

 3.1.5 แสดงแผนการศึกษา 

ปkท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนcวยกิต(ท-ป-ศ) 

ศึกษาท่ัวไป ศท 0101 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปåญญา  3 (2-2-5) 

ศึกษาท่ัวไป ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1   3 (2-2-5) 

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

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

ศึกษาท่ัวไป ศท 0302 การคิดสร$างสรรค\และการแก$ปåญหา  3 (2-2-5) 

 รวม 15 (10-10-25) 
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ปkท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนcวยกิต(ท-ป-ศ) 

ศึกษาท่ัวไป ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2   3 (2-2-5) 

ศึกษาท่ัวไป ศท 0107 ภาษาประเทศเพ่ือนบ$าน   3 (2-2-5) 

ศึกษาท่ัวไป ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช$ชีวิต   3 (2-2-5) 

ศึกษาท่ัวไป ศท 0301 การเข$าใจดิจิทัล   3 (2-2-5) 

ศึกษาท่ัวไป ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร\สำเร็จรูป   3 (2-2-5) 

 รวม 15 (10-10-25) 

 

ปkท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนcวยกิต(ท-ป-ศ) 

พ้ืนฐานวิชาชีพ ปว 0101 พัฒนาการเด็กปฐมวัย  3 (3-0-6) 

พ้ืนฐานวิชาชีพ ปว 0104 การจัดการศึกษาปฐมวัย 3 (3-0-6) 

วิชาชีพ – บังคับ ปว 0105 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  3 (3-0-6) 

วิชาชีพ – บังคับ ปว 0106 ทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย   3 (2-2-5) 

วิชาชีพ – บังคับ ปว 0115 ความเป_นครู 3 (3-0-6) 

 รวม 15 (14-2-29) 

 

ปkท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนcวยกิต(ท-ป-ศ) 

เลือกเสรี XXXX XXXXX 3 (x-x-x) 

วิชาชีพ – บังคับ ปว 0107 ทักษะวิทยาศาสตร\และคณิตศาสตร\สำหรับ 

เด็กปฐมวัย 

3 (2-2-5) 

วิชาชีพ – บังคับ ปว 0108 ดนตรีและศิลปะสร$างสรรค\สำหรับเด็กปฐมวัย 3 (1-4-4) 

วิชาชีพ – บังคับ ปว 0110 การจัดการเรียนรู$ 3 (2-2-5) 

วิชาชีพ – เลือก ปว xxxx   xxx 

 

3 (x-x-x) 

 รวม 15 (x-x-x) 
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ปkท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนcวยกิต(ท-ป-ศ) 

พ้ืนฐานวิชาชีพ ปว 0102 สมองกับการเรียนรู$สำหรับเด็กปฐมวัย  3 (3-0-6) 

วิชาชีพ – บังคับ ปว 0109 ส่ือการเรียนรู$สำหรับเด็กปฐมวัย  3 (1-4-4) 

วิชาชีพ – บังคับ ปว 0111 การจัดการช้ันเรียน 3 (3-0-6) 

วิชาชีพ – บังคับ ปว 0113 การประเมินและสร$างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5) 

วิชาชีพ – เลือก ปว xxxx   xxx 

 

3 (x-x-x) 

 รวม 15 (x-x-x) 

 

ปkท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนcวยกิต(ท-ป-ศ) 

พ้ืนฐานวิชาชีพ ปว 0103 การอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัย  3 (2-2-5) 

วิชาชีพ – บังคับ ปว 0112 นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย  3 (2-2-5) 

วิชาชีพ – บังคับ ปว 0114 การศึกษาพิเศษ  3 (3-0-6) 

วิชาชีพ – เลือก ปว xxxx   xxx 3 (x-x-x) 

วิชาการฝaกงาน ปว 0120 การฝjกประสบการณ\                       3 (300 ช่ัวโมง) 

 รวม 15 (x-x-x) 

3.1.6 คำอธิบายรายวิชา  

 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

กลุcมวิชาภาษา 

 

 ศท 0101    ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปjญญา    3 (2-2-5) 

GE 0101       Thai for Intellectual Development 

การพัฒนาทักษะการใช$ภาษาไทยในการส่ือสาร ทักษะการฟåง การพูด การอQาน และการเขียน ทักษะ

การส่ือสาร การจับใจความสำคัญในการอQานและการฟåง การมีวิจารณญาน วิเคราะห\ ตีความและประเมินคQา การ

ฟåงเชิงลึก สุนทรียสนทนา ความมีสุนทรียภาพทางภาษา   การใช$ภาษาไทยในการแสวงหาความรู$ และสร$างสรรค\ 
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 ศท 0102   ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1   3 (2-2-5)

  GE 0102   English for Communication 1 

  ทักษะการฟåง พูด อQาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน$นคำศัพท\ สำนวน โครงสร$างพ้ืนฐาน และ

วัฒนธรรมของเจ$าของภาษา เพ่ือติดตQอส่ือสารในชีวิตประจำวัน 

  

 ศท 0103   ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2   3 (2-2-5) 

         GE 0103   English for Communication 2 

 ทักษะการฟåง พูด อQาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน$นคำศัพท\ สำนวน โครงสร$างระดับกลาง และ

วัฒนธรรมของเจ$าของภาษา เพ่ือติดตQอส่ือสารในชีวิตประจำวัน การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และการทำงาน 

หมายเหตุ : ต$องผQานรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 มากQอน 

 

 ศท 0104   การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน  3 (2-2-5) 

 GE 0104     Development of Speaking and Writing  Skills 

 
 ความสำคัญของทักษะการส่ือสาร การพูดอยQางเป_นทางการ การเลQาเร่ืองเพ่ือสร$างแรงบันดาลใจ การ

นำเสนอความคิดเห็นอยQางเป_นระบบ การนำเสนอผลงาน การเขียนความเรียง การเขียนรายงานการศึกษาค$นคว$า

และการทำงาน และการเขียนสรุปความ ฝjกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 

  

 ศท 0105   ปjญญาจากวรรณกรรม     3 (2-2-5) 

 GE 0105   Wisdom through Literature 

วรรณกรรม คุณคQา และสุนทรียภาพจากวรรณกรรม การอQาน การคิดวิเคราะห\ ประเมินคQา      โลก

ทัศน\ คQานิยม ความเช่ือ เพ่ือเช่ือมโยงมนุษย\กับผลงานสร$างสรรค\ด$านวรรณกรรม จากวรรณกรรมคัดสรร 

 

 ศท 0106   ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ    3 (2-2-5) 

 GE 0106   English through Recreation 

ฝjกทักษะการฟåงและการพูด โดยใช$กิจกรรรมนันทนาการเป_นส่ือชQวยในการถQายทอดความหมาย การ

นำคำศัพท\ สำนวน ประโยค และการออกเสียง สามารถส่ือความคิดและความหมายได$ถูกต$อง 

 

 ศท 0107   ภาษาประเทศเพ่ือนบ0าน     3 (2-2-5)

  GE 0107   Neighboring Countries Languages 

ทักษะการฟåง พูด อQาน และเขียน คำศัพท\และสำนวนท่ีใช$ส่ือสารในชีวิตประจำวัน ความเข$าใจ ใน

วัฒนธรรมของเจ$าของภาษา (เลือกภาษาประเทศเพ่ือนบ$านภาษาใดภาษาหน่ึงท่ีใกล$กับท่ีต้ังของวิทยาลัยชุมชน 
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ภาษาเขมร (Khmer Language) ภาษาจีน (Chinese) ภาษาลาว (Laotian) ภาษามาเลเซีย (Bahasa Malaysia) 

หรือภาษาพมQา (Burmese)) 

 

กลุcมวิชามนุษยศาสตรSและสังคมศาสตรS 

 ศท 0201   จังหวัดศึกษา    3 (2-2-5) 

  GE 0201    Province Studies   

 บริบทชุมชนและจังหวัดของตนเอง ความเป_นชุมชนและความเข$มแข็งของชุมชน การศึกษาชุมชน 

เคร่ืองมือสำหรับปฏิบัติการเรียนรู$ชุมชนในภาคสนาม ปåญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน และการมีสQวนรQวม ใน

การพัฒนาชุมชน 

 

 ศท 0202   ศิลปะและทักษะการใช0ชีวิต  3 (2-2-5) 

 GE 0202     Arts and Skills for Self Development 

 การวางจุดมุQงหมายและการจัดการชีวิต ปåญญาทางอารมณ\ หลักธรรมท่ีใช$ในการดำเนินชีวิต  ภาวะ

ผู$นำ การรู$จักใช$เงิน การพัฒนาตนและการเห็นคุณคQาแหQงตน สุนทรียภาพของชีวิต การเรียนรู$บุคคล      ในชุมชน

ท่ีเป_นแบบอยQางการดำเนินชีวิต และดำรงชีวิตอยQางมีความสุข 

 

ศท 0203   พลเมืองกับความรับผิดชอบตcอสังคม  3 (2-2-5)

 GE 0203   Civic Education 

  ความเป_นพลเมือง สิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม หน$าท่ีความรับผิดชอบตQอตนเองและสังคม คุณคQา

และเอกลักษณ\ท่ีดีงามอยQางไทย การมีจิตอาสา และสำนึกสาธารณะ การมีสQวนรQวมในระบบประชาธิปไตย 

วิเคราะห\ปåญหา ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับสังคม และเสนอแนวทางแก$ปåญหาในสังคมอยQางมีคุณธรรมและจริยธรรม 

การจัดทำโครงการในบทบาทหน$าท่ีของพลเมือง 

 

 ศท 0204   พลังของแผcนดิน     3 (2-2-5) 

 GE 0204   Vitality of the Land 

ความเข$าใจเก่ียวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)  

หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ การดำเนินชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหรือการจัดทำโครงงาน 
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กลุcมวิชาวิทยาศาสตรS คณิตศาสตรSและเทคโนโลยี บังคับ  ๖ หนcวยกิต 

ศท 0301   การเข0าใจดิจิทัล     3 (2-2-5)

  GE 0301   Digital Literacy 

  ความเข$าใจและการใช$เทคโนโลยีดิจิทัล การส่ือสารในยุคดิจิทัล การทำธุรกรรมออนไลน\ สังคม

ออนไลน\ การเรียนรู$และการสืบค$นจากส่ือดิจิทัล การวิเคราะห\และรู$เทQาทันส่ือ นำเสนอในรูปแบบดิจิทัล 

ผลกระทบ ความปลอดภัย คุณธรรมจริยธรรม และกฎหมาย ท่ีเก่ียวข$องกับการใช$ส่ือและเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

ศท 0302   การคิดสร0างสรรคSและการแก0ปjญหา   3 (2-2-5) 

GE 0302     Creative Thinking and Problem Solving  

การคิดสร$างสรรค\ เทคนิค เคร่ืองมือ และกระบวนการคิดสร$างสรรค\ การฝjกคิดสร$างสรรค\ วิธีการ

แก$ปåญหา กระบวนการฝjกการคิดแก$ปåญหา  

 

 ศท 0303   วิทยาศาสตรSและส่ิงแวดล0อมเพ่ือชีวิต  3 (2-2-5) 

  GE 0303   Science and Environment for Life 

 กระบวนการคิดและการแก$ปåญหาทางวิทยาศาสตร\ มนุษย\และส่ิงแวดล$อม ผลกระทบจากปåญหา

ส่ิงแวดล$อม วิกฤตพลังงาน ภาวะโลกร$อน และสารมลพิษในส่ิงแวดล$อม การอนุรักษ\ส่ิงแวดล$อมอยQางย่ังยืน 

 

 ศท 0304   โปรแกรมคอมพิวเตอรSสำเร็จรูป   3 (2-2-5)  

GE 0304   Computer Program 

โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำงาน การใช$งานและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร\ ฝjกโปรแกรมประมวล 

ผลคำ ตารางคำนวณ และการนำเสนองาน ในการพิมพ\และจัดทำรูปแบบเอกสาร การแสดงผลด$วยกราฟ การ

จัดการฐานข$อมูลเบ้ืองต$น การสร$างการนำเสนองาน การทำมัลติมีเดีย 

 

ศท 0305   คณิตศาสตรSในชีวิตประจำวัน   3 (2-2-5) 

 GE 0305   Mathematics in Daily Life 

วิธีคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร\ การให$เหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย การวัดในมาตราวัดตQางๆ 

การหาพ้ืนท่ีผิวและปริมาตร อัตราสQวนและร$อยละ การคำนวณภาษี กำไร คQาเส่ือมราคา ดอกเบ้ีย และสQวนลด 

ข้ันตอนในการสำรวจข$อมูล  วิธีการเก็บรวบรวมข$อมูล การวิเคราะห\ข$อมูลและการนำเสนอข$อมูลเบ้ืองต$น ความ

นQาจะเป_น และการตัดสินใจเชิงสถิติเบ้ืองต$น 
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หมวดวิชาเฉพาะ 

 

ปว 0101  

EC 0101 

พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

Early Childhood Development 

3 (3-0-6) 

             

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด$านรQางกาย อารมณ\  จิตใจ สังคม สติปåญญา 

สมรรถนะเด็กปฐมวัย การสQงเสริมพัฒนาการและสมรรถนะเด็กปฐมวัย การเช่ือมตQอทางการศึกษาระหวQางระดับ

อนุบาลกับระดับประถมศึกษา 

 

ปว 0102  

EC 0102 

สมองกับการเรียนรู0สำหรับเด็กปฐมวัย 

Brain and Early Childhood Learning 

3 (3-0-6) 

             

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการท่ีเก่ียวข$องกับการคิดของเด็กปฐมวัย พัฒนาการและการทำงานของสมอง

ชQวงอายุแรกเกิดถึงหกปä โครงสร$างและการทำงานของสมอง ทักษะสมองสQวนหน$า สมองกับการคิด การจัด

ประสบการณ\สQงเสริมทักษะการทำงานของสมองสQวนหน$า 

 

ปว 0103  

EC 0103 

การอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัย 

       Early Childhood Parenting 

 

3 (2-2-5) 

หลักการ วิธีการ รูปแบบการอบรมเล้ียงดูแตQละชQวงวัย การสร$างวินัยเชิงบวก การให$ความรู$กับผู$ปกครอง  

บทบาทและการทำงานรQวมกันของพQอแมQ ผู$ปกครอง ครู และชุมชนเพ่ือประสานงานรQวมมือกับองค\กรในชุมชน 

ศึกษาเก่ียวกับครอบครัวและโครงสร$างการนำทรัพยากรชุมชนมาใช$เพ่ือประโยชน\และความสำเร็จในการอบรม

เล้ียงดูเด็กในสังคมไทย การแนะแนวให$ความรู$ด$านการพัฒนาเด็กแกQผู$ปกครอง 

 

ปว 0104  

EC 0104 

การจัดการศึกษาปฐมวัย 

Early Childhood Education 

3 (3-0-6) 

             

แนวคิด ทฤษฎี หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย องค\ประกอบ  รูปแบบ และวิวัฒนาการของการศึกษา

ปฐมวัยในประเทศไทยและตQางประเทศ สิทธิเด็ก สถานการณ\และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน แนวทางการแก$ปåญหา 

นโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวข$อง แนวโน$มทางการศึกษาปฐมวัยของไทยและตQางประเทศ 
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ปว 0105 

EC 0105 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

Early Childhood Education Curriculum 

3 (3-0-6) 

          

ความหมายและความสำคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทฤษฎีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

องค\ประกอบของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การวิเคราะห\มาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  หลักการ

พัฒนาหลักสูตร  การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให$เหมาะสมกับสภาพท$องถ่ินและแหลQงเรียนรู$ในท$องถ่ิน การนำ

หลักสูตรไปใช$ การประเมินหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา ปåญหาและแนวโน$มทางการศึกษาปฐมวัย  

 

ปว 0106  

EC 0106 

ทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย 

Language skill for Early Childhood 

3 (2-2-5) 

              

ขอบขQายและมาตรฐานการเรียนรู$ทางภาษา  การจัดประสบการณ\ เพ่ือสQงเสริมทักษะทางภาษา ด$านการ

ฟåง การพูด การอQาน และการเขียน การผลิตส่ือและของเลQนเพ่ือสQงเสริมทักษะทางภาษา บทบาทครูและผู$ปกครอง

ในการสQงเสริมทักษะทางภาษา การประเมินทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย  

 

ปว 0107  

EC 0107 

ทักษะวิทยาศาสตรSและคณิตศาสตรSสำหรับเด็กปฐมวัย 

Science and Mathematics Skills  

for Early Childhood 

3 (2-2-5) 

             

ขอบขQายและมาตรฐานการเรียนรู$ทางวิทยาศาสตร\และคณิตศาสตร\  การจัดประสบการณ\สQงเสริมทักษะ

ทางด$านวิทยาศาสตร\และคณิตศาสตร\  การผลิตส่ือและของเลQนเพ่ือสQงเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร\และ

คณิตศาสตร\ บทบาทครูและผู$ปกครองในการสQงเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร\และคณิตศาสตร\และการประเมิน

ทักษะทางวิทยาศาสตร\และคณิตศาสตร\สำหรับเด็กปฐมวัย  

 

ปว 0108  

EC 0108 

ดนตรีและศิลปะสร0างสรรคSสำหรับเด็กปฐมวัย 

Music and Creative Arts for Early Childhood 

3 (1-4-4) 

             

ขอบขQายและมาตรฐานการเรียนรู$ทางดนตรีและศิลปะสร$างสรรค\ แนวการจัดประสบการณ\ดนตรีและ

ศิลปะสร$างสรรค\สำหรับเด็กปฐมวัย ส่ือและอุปกรณ\สำหรับกิจกรรมดนตรีและศิลปะสร$างสรรค\สำหรับเด็กปฐมวัย

และการประเมินพัฒนาการทางดนตรีและศิลปะสร$างสรรค\สำหรับเด็กปฐมวัย  

 

 

 

 

 



หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง 2561 หน$า 22 

 

 

 

ปว 0109  

EC 0109 

ส่ือการเรียนรู0สำหรับเด็กปฐมวัย 

Instructional Media for Early Childhood 

3 (1-4-4) 

    

ความหมาย ความสำคัญ และแนวคิดเก่ียวกับส่ือการเรียนรู$ ประเภทของส่ือ  การเลือกใช$ส่ือท่ีเหมาะสม

สำหรับเด็กแตQละชQวงวัย ปฏิบัติการผลิตส่ือและของเลQนจากวัสดุในท$องถ่ินและวัสดุเหลือใช$  เทคนิคการจัด

กิจกรรมการเลQนและเกมทางการศึกษา ทดลอง ประเมินส่ือและการตรวจสอบคุณภาพส่ือสำหรับเด็กปฐมวัย การ

ออกแบบห$องสมุดมีชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย 

 

ปว 0110  

EC 0110 

การจัดการเรียนรู0 

Learning Management 

3 (2-2-5) 

             

แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู$และรูปแบบการจัดการเรียนรู$สำหรับเด็กปฐมวัย เทคนิคและวิธีการจัดการ

เรียนรู$สำหรับเด็กปฐมวัย  การออกแบบและการเขียนแผนการจัดประสบการณ\ การจัดประสบการณ\สำหรับเด็ก

ปฐมวัยภายใต$บริบทของพหุวัฒนธรรม  ฝjกปฏิบัติการจัดประสบการณ\ การประเมินผลการจัดการเรียนรู$ 

 

ปว 0111  

EC 0111 

การจัดการช้ันเรียน 

Classroom Management 

3 (3-0-6) 

                 

แนวคิด หลักการ และแนวทางจัดการช้ันเรียน เทคนิคและวิธีการในการจัดการช้ันเรียน การปรับ

พฤติกรรมเด็ก ปåญหาท่ีเกิดข้ึนในช้ันเรียนและแนวทางการแก$ปåญหา การสร$างบรรยากาศการเรียนรู$ การออกแบบ

ช้ันเรียน การจัดสภาพแวดล$อมทางกายภาพและจิตวิทยา บทบาทครูในการจัดการช้ันเรียนเด็กปฐมวัย 

 

ปว 0112  

EC 0112 

นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย 

Innovations in Early Childhood Education 

3 (2-2-5) 

             

ความหมาย แนวคิด ประเภทและรูปแบบของนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยของไทยและตQางประเทศ 

การนำนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยมาออกแบบการจัดประสบการณ\ การพัฒนานวัตกรรมจากภูมิปåญญา

ท$องถ่ิน 
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ปว 0113  

EC 0113 

การประเมินและสร0างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

Assessing and Enhancing Early Childhood 

Behavior 

3 (2-2-5) 

             

หลักการ รูปแบบ และวิธีการประเมินพัฒนาการแตQละชQวงวัย การวิเคราะห\พัฒนาการเด็กปฐมวัย การ

สร$าง การใช$และการพัฒนาเคร่ืองมือการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  การสร$างเสริมพฤติกรรมท่ีพึงประสงค\  

การรQวมมือกับผู$ปกครองในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย การรายงานผลการประเมิน 

 

ปว 0114  

EC 0114 

การศึกษาพิเศษ 

Special Education 

3 (3-0-6) 

             

ปรัชญา แนวคิด หลักการ การจัดการศึกษาพิเศษ  จิตวิทยาเด็กพิเศษ  กฎหมายท่ีเก่ียวข$องกับคนพิการ  

การบริการชQวยเหลือระยะแรกเร่ิมของเด็กท่ีมีความต$องการพิเศษ การเตรียมการเพ่ือการจัดการศึกษาแบบเรียน

รวม เทคนิคการสอนในช้ันเรียนรวม การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม การออกแบบการเรียนรู$ท่ีเป_นสากล การ

จัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล  บทบาทครูและความรQวมมือระหวQางครูและผู$ปกครอง 

 

ปว 0115  

EC 0115 

ความเปfนครู 

Professional Teacher 

3 (3-0-6) 

             

หลักการ แนวคิดของความเป_นครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู  มาตรฐานวิชาชีพครู การพัฒนาบุคลิกภาพ 

และจิตวิญญาณความเป_นครูปฐมวัย  ความเป_นครูเพ่ือศิษย\ ภาวะผู$นำของครูและการปฏิบัติงานของครูปฐมวัย 

 

ปว 0116  

EC 0116 

การบริหารจัดการองคSการการศึกษาปฐมวัย 

Organizational Management in  

Early Childhood Education 

3 (3-0-6) 

             

 มาตรฐานสถานศึกษาปฐมวัย หนQวยงานและประเภทของสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย รูปแบบการ

บริหารงานขององค\การทางการศึกษาปฐมวัย  บทบาทหน$าท่ีของผู$บริหาร  การบริหารธุรกิจทางด$านการศึกษา  

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค\การทางการศึกษาปฐมวัย การนิเทศและติดตามการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 
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ปว 0117  

EC 0117 

นิทานและวรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย 

Folk-Tales and Literatures for Early Childhood 

Education 

3 (1-4-4) 

          

ความหมาย ความสำคัญของนิทานและวรรณกรรม คุณคQา ประเภทของนิทานและวรรณกรรม การแตQง

เพลง นิทาน คำคล$องจอง การผลิตนิทานและวรรณกรรมท่ีเหมาะสมสำหรับเด็กแตQละชQวงวัย เทคนิคการเลQานิทาน

เพ่ือเสริมสร$างจินตนาการของเด็กปฐมวัย 

 

ปว 0118  

EC 0118 

การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

Research in Early Childhood Education 

3 (2-2-5) 

             

คุณธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย รูปแบบการวิจัย ระเบียบและวิธีวิจัยทางการศึกษา การศึกษา

ค$นคว$างานวิจัย การฝjกวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยท้ังไทยและตQางประเทศ ปฏิบัติการวิจัยทางการศึกษา

ปฐมวัย โดยได$รับความยินยอม คำแนะนำ และอยูQภายใต$การนิเทศของอาจารย\ การนำเสนอผลงานวิจัย การนำ

ผลการวิจัยมาพัฒนาเด็กปฐมวัย   

 

ปว 0119  

EC 0119 

สุขอนามัยเด็กปฐมวัย 

Health for Early Childhood  

3 (1-4-4) 

             

หลักการดูแลสุขภาพอนามัย โภชนาการ ทันตกรรม  การสร$างสุขนิสัยท่ีดี การปฐมพยาบาลเบ้ืองต$น    

การป£องกันโรค อุบัติเหตุ และอุบัติภัย บทบาทของครูในการให$คำแนะนำและดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย 

 

ปว 0120 

EC 0120 

การฝqกประสบการณS 

Field Experience in Early Childhood Education 

4 (300 ช่ัวโมง) 

 

ฝjกปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือศูนย\พัฒนาเด็ก  เร่ิมจากการเตรียมการเพ่ือการฝjก  การจัดทำ

แผนการฝjกท่ีมีรายละเอียดเก่ียวกับวัตถุประสงค\  กระบวนการ  การประเมินผล และการปรับปรุงคุณภาพงาน  

ภายใต$คำแนะนำชQวยเหลือของอาจารย\นิเทศและพ่ีเล้ียง 
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 3.2 อาจารยSผู0สอน 

 3.2.1 อาจารยSประจำหลักสูตร 

ท่ี เลขประจำตัว
ประชาชน ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาหE) 

1 3 2305 00103 xx x นางสาวนันทัชพร  
จิรขจรชัย 

กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย 8 ชม./สัปดาหL 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 

2 3 2399 00019 xx x นางวรรณา การเจริญดี ค.บ. การประถมศึกษา 8 ชม./สัปดาหL 
มีประสบการณLในการทำงานและสอนรายวิชา
เก่ียวกับการศึกษาปฐมวัย 40 ปS 

3 3 4017 00027 xx x นางวรรณรัตนL ศิริภูธร ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน 8 ชม./สัปดาหL 
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
การบริหารการศึกษา 

สัมฤทธิบัตร การศึกษาปฐมวัย 
ค.บ. การประถมศึกษา 

 

 3.2.2 อาจารยSประจำ 

ท่ี เลขประจำตัว
ประชาชน ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาหE) 

1 3 2399 00014 xx x ดร.กรรณิกา สุภาภา Ph.D. รัฐประศาสนศาสตรL 8 ชม./สัปดาหL 
D.P.A. Public Administration 
กศ.ม. คณิตศาสตรL 
กศ.บ. คณิตศาสตรL 

2 3 2301 00451 xx x ดร.กุณฑล งาเจือ ปร.ด. ประเมินการศึกษา 8 ชม./สัปดาหL 
ศษ.ม. การประเมินการศึกษา 
ศษ.บ. การวัดและประเมินผล 
ศษ.บ. บริหารการศึกษา 

3 3 7606 00027 xx x นายณัฐวุฒิ โพธ์ิทักษิณ ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต"างประเทศ 

8 ชม./สัปดาหL 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร
การศึกษา 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
4 3 1005 03466 xx x นางสาวอำพร ไพฑูรยL บธ.ม. การเงินและการธนาคาร 8 ชม./สัปดาหL 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร
การศึกษา 
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ท่ี เลขประจำตัว
ประชาชน 

ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาหE) 

ค.บ. สังคมศึกษา 
5 3 4499 00258 xx x ดร.อมร ไชยแสน ปร.ด. การวิจัยพฤติกรรมศาสตรL

ประยุกตL 
8 ชม./สัปดาหL 

กศ.ม. การวัดและประเมินผล
การศึกษา 

ค.บ. การประถมศึกษา 
6 3 2301 00027 xx x นางสาวนิพัทธา  

เอ่ียมใบพฤกษL 
ค.ม. วิจัยการศึกษา 8 ชม./สัปดาหL 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร
การศึกษา 

กศ.บ. วิทยาศาสตรL - คณิตศาสตรL 
7 3 8603 00248 xx x นายสุนันทL เพ็ชรพิรุณ พธ.ม. พุทธศาสนา 8 ชม./สัปดาหL 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (การสอน) 
พธ.บ. รัฐศาสตรL 

8 3 4017 00027 xx x นางวรรณรัตนL ศิริภูธร ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน) 8 ชม./สัปดาหL 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร
การศึกษา 

สัมฤทธิบัตร การศึกษาปฐมวัย 
ค.บ. การประถมศึกษา 

9 3 8205 00015 xx x นางสาวสุดารัตนL  
ตัณฑะอาริยะ 

อ.ม. ภาษาไทย 8 ชม./สัปดาหL 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร
การศึกษา 

ค.บ. ภาษาไทย 
10 3 3416 00009 xx x นายพชร แก,วดี ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา 8 ชม./สัปดาหL 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร
การศึกษา 

ศษ.บ. ฟ�สิกสL-คณิตศาสตรL 
11 3 1603 00302 xx x นางสาวอรดี ตรีวิสูตร ศษ.ม. เทคโนโลยีและส่ือสาร

การศึกษา 
8 ชม./สัปดาหL 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  
ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป 

12 3 4016 00090 xx x นางสาวกรกนก  
ปานอำพันธL 

วท.ม. พฤกษเศรษฐกิจ 8 ชม./สัปดาหL 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
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ท่ี เลขประจำตัว
ประชาชน 

ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาหE) 

วท.บ. พืชศาสตรL 
 

 3.2.3 อาจารยSพิเศษ 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ตำแหนHง/ประสบการณE 
ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาหE) 

1 นางสาวมัทนา ท"าพริก ค.ม. การศึกษาปฐมวัย 1. ข,าราชการบำนาญ 
2. สอนปฐมวัย 17 ปS 

8 ชม./สัปดาหL 
ค.บ. การศึกษาพิเศษ 

2 นางสาวผกายรัตนL  
บริรักษLศุภกร 

ค.ม. บริหารการศึกษา 1. ศึกษานิเทศกLชำนาญการ
พิเศษ 
2. สอนและนิเทศการศึกษา
ระดับปฐมวัย 22 ปS 

8 ชม./สัปดาหL 
ค.บ. การอนุบาลศึกษา 

3 นางเสาวลักษณL จินดาดี พ.บ. 
 

พยาบาลศาสตรLและ 
ผดุงครรภLข้ันสูง 

1. หัวหน,างานผู,ปÅวยใน 
2. พยาบาลประจำการ 31 ปS 

8 ชม./สัปดาหL 

4 นางกิรณา สิมะทองธรรม ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 1. ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
2. สอนปฐมวัย 17 ปS 

8 ชม./สัปดาหL 

5 นางจุรีรัตนL ใจดี ค.บ. อนุบาลศึกษา 1. ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
พิเศษ 
2. สอนปฐมวัย 30 ปS 

8 ชม./สัปดาหL 

6 นางจินตนา ใจเท่ียง ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 1. ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
2. สอนวิชาปฐมวัย 19 ปS 

8 ชม./สัปดาหL 

7 นางจันทรLจิรา อนัตตา 
วิภาตนาวิน 

กศ.ม. การศึกษาพิเศษ 1. รองผู,อำนวยการ 
ศูนยLการศึกษาพิเศษ 
2. ประสบการณLการทำงาน
เก่ียวกับการจัดการศึกษาพิเศษ 
19 ปS 

8 ชม./สัปดาหL 
วท.บ. วิทยาศาสตรLการกีฬา 

8 นางสาวอัญชลี กิจวิริยะ ศษ.บ. ปฐมวัยศึกษา 1. ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
2. สอนวิชาปฐมวัย 30 ปS 

8 ชม./สัปดาหL 

9 นางสาวนิตยา  
วังรัตนโสภณ 

ศศ.ม. สหวิทยาการเพ่ือการ
พัฒนาท,องถ่ิน 

1. นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ
การ 
2. พยาบาลวิชาชีพ 6 ปS 
3. นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติ
หน,าท่ีงานสาธารณสุขชายแดน 
โรคติดต"อ และการส"งเสริม

8 ชม./สัปดาหL 

ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรL 
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ท่ี ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ตำแหนHง/ประสบการณE 
ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาหE) 

สุขภาพ 18 ปS 
10 นายสมภพ  จรพิภพ ศศ.ม. ศึกษาศาสตรL – การสอน 1. ข,าราชการบำนาญ 

2. อดีตรองอธิการบดีฝÅายกิจการ
นักศึกษาและประธานโปรแกรม
วิชารัฐประศาสน-ศาสตรL ม.ราช
ภัฏรำไพพรรณี 
3. อาจารยLคณะมนุษยLศาสตรL
และสังคมศาสตรL ม.ราชภัฏรำไพ
พรรณี 30 ปS 

8 ชม./สัปดาหL 

11 นางสมเสน"หL  พ"วงพี กศ.บ. ภาษาไทย 1. ข,าราชการบำนาญ 
2. ผู,บริหารสถานศึกษา 7 ปS 
3. ศึกษานิเทศกL 10 ปS 
4. สอนภาษาไทย 15 ปS 

8 ชม./สัปดาหL 

12 
 

นายสมโภชนL วาสุกรี ค.บ. เกษตรศาสตรL 1. ข,าราชการบำนาญ 
2. ประสบการณLสอนและงาน
บริหารรวม 42 ปS 

8 ชม./สัปดาหL 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

13 นางอรัญญา อินทสัมฤทธ์ิ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 1. ข,าราชการบำนาญ 
2. ประสบการณLสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ 37 ปS 

8 ชม./สัปดาหL 

14 นางสาวกาญจนา  
เกตุบรรเทิง 

กศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา 1. ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
พิเศษ 
2. ประสบการณLสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ 14 ปS 

8 ชม./สัปดาหL 
กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

15 นายวีระ มนตรีวงษL ค.บ. ดนตรีศึกษา 1. ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
พิเศษ 
2. สอน ศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลปÖ 30 ปS 

8 ชม./สัปดาหL 

16 นางอรอนงคL คล"องกิจกล กศ.บ. สังคมศึกษา 1. ข,าราชการบำนาญ 
2. ครูกลุ"มการงานพ้ืนฐานอาชีพ  
3. สอนรายวิชาเก่ียวกับ
การศึกษาปฐมวัย  31  ปS 
4. สอนรายวิชาหลักสูตรพัฒนา
ทักษะและเสริมสร,าง

8 ชม./สัปดาหL 
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ท่ี ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ตำแหนHง/ประสบการณE 
ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาหE) 

ประสบการณL 
17 นายวิฑูรยL บุญรอด กศ.บ. หัตถกรรม 1. ข,าราชการบำนาญ 

2. ครูสอนศิลปะ หัตถกรรม 
ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 31 ปS 
3. สอนรายวิชาหลักสูตรพัฒนา
ทักษะและเสริมสร,าง
ประสบการณL 

8 ชม./สัปดาหL 

18 นางสาวพัชรินทรL  
เลยานนทL 

ค.บ. นาฏศิลปÖ 1. ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
2. ครูสอนระดับปฐมวัย 
3. วิทยากรสอนรำในงาน 
และหน"วยงานต"างๆ 

8 ชม./สัปดาหL 

19 นายบุญค้ำ จุลเจือ ค.บ. คอมพิวเตอรL 1. ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
2. สอนคอมพิวเตอรL 15  ปS 

8 ชม./สัปดาหL 

20 นายสุริยะ มีความดี กศ.บ. สังคมศึกษา 1. ข,าราชการบำนาญ 
2. สอนวิชาสังคมศึกษา 35 ปS 

8 ชม./สัปดาหL 

21 นายวิโรจนL สุขะ ศษ.บ. บริหารการศึกษา 1. ข,าราชการบำนาญ 
2. สอนสังคมศึกษา 28 ปS 

8 ชม./สัปดาหL 

22 นางวรรณา บุทเสน พช.ม. พัฒนาขุมขน 1. ผู,จัดการโครงการส"งเสริมการ
ปáองกันเอดสLในแรงงาน 
ข,ามชาติ 
2. ทำงานเก่ียวกับการพัฒนา
ชุมชน 14 ปS 
3. วิทยากรอบรม 
 

8 ชม./สัปดาหL 
สส.บ. สังคมศาสตรL 

23 
 

นางเครือวัลยL สังขLสูงเนิน ค.บ. สุขศึกษา 1. ข,าราชการบำนาญ 
2. สอนรายวิชาเก่ียวกับดนตรี
ศึกษา 36 ปS 

8 ชม./สัปดาหL 
ป.กศ.สูง ดนตรีศึกษา 

24 นายวิเชียร สุขสถิตยL - - 1. ล"ามแปลภาษา 
2. สอนภาษาไทยท่ีกัมพูชา 9 ปS 
3. สอนภาษากัมพูชา 2 ปS 
4. เปàนผู,เช่ียวชาญด,านภาษา
กัมพูชา ซ่ึงเปàนสาขาวิชาท่ีขาด

8 ชม./สัปดาหL 
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ท่ี ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ตำแหนHง/ประสบการณE 
ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาหE) 

แคลน 
25 นายหย่ี ธรรมปäญญา - - 1. ล"ามแปลภาษา 

2. เปàนผู,เช่ียวชาญด,านภาษา
กัมพูชา ซ่ึงเปàนสาขาวิชาท่ีขาด
แคลน 30 ปS 

8 ชม./สัปดาหL 

 

4. องคSประกอบเก่ียวกับประสบการณSภาคสนาม (การฝqกประสบการณSหรือสหกิจศึกษา)  

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีความต$องการให$ผู$สำเร็จการศึกษามีประสบการณ\ในวิชาชีพกQอนเข$าสูQการ

ทำงานจริง ดังน้ัน ในหลักสูตรน้ีจึงมีรายวิชาการฝjกประสบการณ\ซ่ึงจัดอยูQในกลุQมวิชาชีพท่ีนักศึกษาทุกคนต$อง

ลงทะเบียนเรียนกQอนจบการศึกษาดังน้ี 

 (1) การปฐมนิเทศนักศึกษากQอนการฝjกประสบการณ\  

 (2) การฝjกประสบการณ\ ในสถานศึกษาโดยอาศัยพ้ืนฐานจากการบูรณาการชุดวิชาในระหวQางเรียนในช้ัน

ปäท่ี 1-3 

 (3) การฝjกประสบการณ\ และงานการวิจัยในช้ันเรียนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษางานกิจกรรมพัฒนา

ผู$เรียนงานบริหารของโรงเรียนและงานอ่ืนๆท่ีได$รับมอบหมาย 

 (4) การนิเทศการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาโดยอาจารย\นิเทศจากวิทยาลัยและครูพ่ีเล้ียงใน

โรงเรียน 

 (5) การสัมมนายQอยระหวQางการปฏิบัติการสอนและฝjกประสบการณ\ 

 (6) การให$คำปรึกษาเป_นรายบุคคลแกQนักศึกษาโดยอาจารย\นิเทศของวิทยาลัย 

 (7) การฝjกประสบการณ\ ในสถานศึกษาของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยโดยใช$โรงเรียนสาธิตในชุมชนท่ี

นักศึกษาอาศัยอยูQเป_นโรงเรียนหลักในการฝjกประสบการณ\ 
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หมวดท่ี 4 

ผลการเรียนรู0 กลยุทธSการสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธSหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.1 มีความรัก  ความเมตตาและเอาใจใสQตQอการ

พัฒนาและการเรียนรู$ของเด็กปฐมวัย 

- ฝjกพัฒนาสมาธิ สติ ปåญญา และความฉลาดทาง

อารมณ\ 

- อาจารย\ผู$สอนประพฤติตนเป_นแบบอยQางท่ีดี 

- กิจกรรมการบูรณาการในรายวิชาท่ีสอน 

1.2 มีความสามารถในการวิเคราะห\และแก$ปåญหา มอบหมายให$นักศึกษาทำงานเป_นกลุQม นำเสนอ และ

รับฟåงความคิดเห็นจากกลุQมอ่ืนๆ 

1.3 มีจิตบริการและสามารถทำงานรQวมกับผู$อ่ืน - กิจกรรมการให$บริการแกQชุมชน 

- สร$างวัฒนธรรมองค\กรภายในสาขาวิชา ให$มีความ

เอ้ือเฟ§•อและชQวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู0ในแตcละด0าน 

   2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 2.1.1 ด0านคุณธรรม จริยธรรม 

 (1) มีระเบียบวินัย ประพฤติตนตามระเบียบของสังคม  

 (2) ซ่ือสัตย\สุจริตตQอตนเอง และผู$อ่ืน 

 (3) ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝ¶เรียนรู$   

 (4) ประหยัด อดออม และเลือกใช$ทรัพยากรอยQางคุ$มคQา 

 2.1.2 ด0านความรู0 

 (1) มีความรู$ และสามารถใช$ภาษาในการเรียนรู$และพัฒนาปåญญาได$อยQางตQอเน่ือง 

 (2) มีความรู$ ความเข$าใจ เห็นคุณคQาของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปåญญา เข$าใจความสัมพันธ\ระหวQาง

มนุษย\กับมนุษย\ สังคม และธรรมชาติส่ิงแวดล$อม 

 (3) มีความรู$ ความเข$าใจ เก่ียวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการเปล่ียนแปลงท่ีสQงผลกระทบตQอ

ตนเองและผู$อ่ืน 

 (4) มีความรู$ ความเข$าใจ เก่ียวกับหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร\ คณิตศาสตร\ และเทคโนโลยี 

 2.1.3 ด0านทักษะทางปjญญา  

 (1) รู$จักคิด วิเคราะห\ สังเคราะห\ ประเมินคQา เช่ือมโยงความคิดอยQางองค\รวม  

 (2) สามารถระบุประเด็นปåญหา วางแผน เสนอแนะแนวทางการแก$ปåญหาอยQางมีคุณคQาและ

สร$างสรรค\ 
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 2.1.4 ด0านทักษะความสัมพันธSระหวcางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (1) มีความสามัคคี สามารถอยูQรQวมกับผู$อ่ืน ทำงานอยQางมีสQวนรQวม มีภาวะผู$นำและผู$ตาม 

 (2) มีจิตสาธารณะ เสียสละ เห็นคุณคQาแหQงการแบQงปåน 

 (3) มีความรับผิดชอบตQอตนเอง ชุมชน สังคม และสQวนรวม สามารถพ่ึงตนเองได$ 

 2.1.5 ด0านทักษะการวิเคราะหSเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) ใช$วิธีทางคณิตศาสตร\และสถิติพ้ืนฐาน ในการศึกษาค$นคว$าและนำไปใช$ได$อยQางเหมาะสม 

 (2) มีทักษะในการส่ือสารและใช$ภาษาอยQางมีประสิทธิภาพ 

 (3) ใช$เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู$และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

       2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

 2.2.1 ด0านคุณธรรม จริยธรรม 

    ผลการเรียนรู0 

   (1) มีวินัย ซ่ือสัตย\ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

   (2) รักและศรัทธาความเป_นครูปฐมวัย  

   (3) มีจิตสาธารณะ 

  กลยุทธSการสอน 

    (1) ผู$สอนประพฤติตนเป_นแบบอยQางท่ีดี 

    (2) จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ\ให$กับนักศึกษาได$ลงมือปฏิบัติจริง 

    (3) การยกตัวอยQางกรณีศึกษาและให$อภิปรายรQวมกัน 

    (4) จัดกิจกรรมให$นักศึกษาได$มีสQวนรQวมกับวิทยาลัยฯและชุมชนของตนเอง 

   วิธีการวัดและประเมินผล 

    (1) การสังเกตพฤติกรรมระหวQางเรียน 

• ประเมินกิจกรรมจากสภาพจริง 

    (3) การประเมินจากผลการฝjกงาน 

   (4) การประเมินจากแฟ£มสะสมผลงานรายบุคคล 

  2.2.2 ด0านความรู0 

   ผลการเรียนรู0 

  (1) มีความรู$หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการศึกษาปฐมวัย 

 (2) มีความรู$ความเข$าใจการดูแล พัฒนา และการจัดการเรียนรู$สำหรับเด็กปฐมวัย 

 (3) มีความรู$ ความเข$าใจเก่ียวกับหลักสูตร พัฒนาส่ือ นวัตกรรม ห$องสมุดมีชีวิต และการจัด

ประสบการณ\สำหรับเด็กปฐมวัย 

   กลยุทธSการสอน 

(1) การบรรยาย และอภิปราย โดยผู$สอน วิทยากร หรือผู$ทรงภูมิปåญญา 
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(2) กระบวนการสืบค$นด$วยตนเอง  

(3) การมอบหมายงาน เป_นรายบุคคลหรือรายกลุQม 

(4) การศึกษาดูงาน และทำรายงานพร$อมนำเสนอ 

(5) จัดสถานการณ\จำลอง 

(6) การเรียนรู$แบบมีสQวนรQวม 

(7) การฝjกปฏิบัติการ  

(8) การเรียนแบบแก$ปåญหา 

 (9) การจัดการเรียนการสอนโดยใช$เทคโนโลยี 

   วิธีการวัดและประเมินผล 

 (1) การใช$แบบทดสอบ 

 (2) การทำแบบฝjกหัด 

 (3) การประเมินจากสภาพจริง 

 (4) ประเมินผลจากการทำงานหรือโครงงานท่ีได$รับมอบหมาย 

(5) การประเมินจากแฟ£มสะสมงาน 

  2.2.3 ด0านทักษะทางปjญญา 

           ผลการเรียนรู0 

 (1) แสวงหาความรู$ได$ด$วยตนเอง คิดวิเคราะห\ สังเคราะห\ ประเมินคQา และแก$ปåญหาอยQาง

สร$างสรรค\ 

 (2) มีจินตนาการ ความคิดสร$างสรรค\ และริเร่ิมในการปฏิบัติงานด$านการศึกษาปฐมวัย 

 (3) สามารถประยุกต\ใช$ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการท่ีเก่ียวกับการศึกษาปฐมวัยในการดูแล 

พัฒนา และจัดการเรียนรู$ 

   กลยุทธSการสอน 

  (1) กระบวนการสืบค$นด$วยตนเอง 

  (2) การจัดสถานการณ\จำลอง 

  (3) การมอบหมายงาน 

  (4) การเรียนรู$แบบมีสQวนรQวม 

  (5) การฝjกปฏิบัติการ 

  (6) การเรียนแบบแก$ปåญหา 

  (7) การจัดการเรียนการสอนโดยใช$เทคโนโลยี 

   วิธีการวัดและประเมินผล 

  (1) การนำเสนอผลงาน 

  (2) ผลงานท่ีได$รับมอบหมาย/รายงาน 

  (3) แฟ£มสะสมงานความก$าวหน$าการเรียนรู$รายบุคคล 
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  2.2.4 ด0านทักษะความสัมพันธSระหวcางบุคคลและความรับผิดชอบ 

   ผลการเรียนรู0 

  (1) ทำงานและมีปฏิสัมพันธ\รQวมกับครู ผู$ปกครอง และชุมชน เพ่ือการพัฒนาอยQางสร$างสรรค\

ตามวิถีประชาธิปไตย 

  (2) มีความรับผิดชอบตQอหน$าท่ี การพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน  

  (3) เป_นผู$นำและผู$ตามท่ีดี 

   กลยุทธSการสอน 

 (1) การฝjกปฏิบัติการ 

 (2) การใช$กิจกรรมการเรียนรู$แบบมีสQวนรQวม 

 (3) การเรียนแบบรQวมมือ 

 (4) การทำงานรQวมเป_นกลุQม 

   วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) การสังเกตพฤติกรรมการทำงานรQวมกับผู$อ่ืน 

 (2) การเข$ารQวมกิจกรรมของนักศึกษา 

 (3) การสังเกตพฤติกรรมการเป_นผู$นำ ผู$ตามท่ีดี 

  2.2.5 ด0านทักษะการวิเคราะหSเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ผลการเรียนรู0 

  (1) สามารถวิเคราะห\ เลือกใช$ และตัดสินใจ ข$อมูลสารสนเทศของเด็กปฐมวัย 

  (2) สามารถส่ือสารได$อยQางมีประสิทธิภาพ 

   (3) สามารถใช$เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู$และพัฒนา 

   กลยุทธSการสอน 

 (1) มอบหมายงานโดยอาศัยกระบวนการสืบค$น 

 (2) การฝjกปฏิบัติการ 

 (3) มอบหมายงาน นำเสนอผลงานใช$เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (4) การทำรายงานและนำเสนอผลงาน 

   วิธีการวัดและประเมินผล 

 (1) ประเมินความก$าวหน$า ทักษะการใช$ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (2) ประเมินจากการนำเสนอผลงาน และการแลกเปล่ียนความรู$ และประสบการณ\ 

 (3) แบบทดสอบ 

  2.2.6 ด0านทักษะการจัดการเรียนรู0 

   ผลการเรียนรู0 

 (1) สามารถจัดประสบการณ\การเรียนรู$ท่ีหลากหลายอยQางสร$างสรรค\  

 (2) สามารถจัดการเรียนรู$แบบบูรณาการ 
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 (3) สามารถประยุกต\ใช$นวัตกรรมในการออกแบบการจัดประสบการณ\ 

   กลยุทธSการสอน 

 (1) จัดกิจกรรมการเรียนแบบสร$างแผนผังความคิด 

 (2) การจัดการเรียนรู$แบบมีสQวนรQวม 

 (3) การจัดการเรียนรู$แบบระดมสมอง 

 (4) ฝjกปฏิบัติการจัดการเรียนรู$ จากสถานการณ\จริงและสถานการณ\จำลอง 

 (5) การศึกษาดูงานและทำรายงาน 

 (6) การจัดการเรียนการสอนโดยใช$คำถามเป_นหลัก 

 (7) นิเทศการสอน 

 (8) การจัดเรียนการสอนแบบแก$ปåญหา 

 (9) การสอนแบบ Game Learning และ Role Play 

   วิธีการวัดและประเมินผล 

 (1) ประเมินด$วยแบบทดสอบ 

 (2) ประเมินจากการตรวจผลงาน 

 (3) ประเมินการนำเสนอผลงาน 

 (4) สังเกตพฤติกรรมการมีสQวนรQวมการเรียนการสอน 

 (5) ประเมินผลการฝjกงาน 

 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู0จากหลักสูตรสูcรายวิชา (Curriculum 

Mapping) 

 แสดงให$เห็นวQาแตQละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตQอมาตรฐานผลการเรียนรู$ใดบ$าง โดยระบุวQาเป_นความ

รับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซ่ึงบางรายวิชาอาจไมQนำสูQมาตรฐานผลการเรียนรู$บางเร่ืองก็ได$ โดยผลการ

เรียนรู$ในตารางมีความหมายดังน้ี 

1. ด$านคุณธรรม จริยธรรม  

   (1) มีวินัย ซ่ือสัตย\ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

   (2) รักและศรัทธาความเป_นครูปฐมวัย  

   (3) มีจิตสาธารณะ 

2. ด$านความรู$ 

  (1) มีความรู$หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการศึกษาปฐมวัย 

 (2) มีความรู$ความเข$าใจการดูแล พัฒนา และการจัดการเรียนรู$สำหรับเด็กปฐมวัย 

 (3) มีความรู$ ความเข$าใจเก่ียวกับหลักสูตร พัฒนาส่ือ นวัตกรรม ห$องสมุดมีชีวิต และการจัด

ประสบการณ\สำหรับเด็กปฐมวัย 

 3. ด$านทักษะทางปåญญา 
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 (1) แสวงหาความรู$ได$ด$วยตนเอง คิดวิเคราะห\ สังเคราะห\ ประเมินคQา และแก$ปåญหาอยQาง

สร$างสรรค\ 

 (2) มีจินตนาการ ความคิดสร$างสรรค\ และริเร่ิมในการปฏิบัติงานด$านการศึกษาปฐมวัย 

 (3) สามารถประยุกต\ใช$ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการท่ีเก่ียวกับการศึกษาปฐมวัยในการดูแล 

พัฒนา และจัดการเรียนรู$ 

  4. ด$านทักษะความสัมพันธ\ระหวQางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1) ทำงานและมีปฏิสัมพันธ\รQวมกับครู ผู$ปกครอง และชุมชน เพ่ือการพัฒนาอยQางสร$างสรรค\

ตามวิถีประชาธิปไตย 

  (2) มีความรับผิดชอบตQอหน$าท่ี การพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน  

  (3) เป_นผู$นำและผู$ตามท่ีดี 

 5. ทักษะการวิเคราะห\เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช$เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (1) สามารถวิเคราะห\ เลือกใช$ และตัดสินใจ ข$อมูลสารสนเทศของเด็กปฐมวัย 

  (2) สามารถส่ือสารได$อยQางมีประสิทธิภาพ 

   (3) สามารถใช$เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู$และพัฒนา 

   6. ด$านทักษะการจัดการเรียนรู$ 

    (1) สามารถจัดประสบการณ\การเรียนรู$ท่ีหลากหลายอยQางสร$างสรรค\  

 (2) สามารถจัดการเรียนรู$แบบบูรณาการ 

 (3) สามารถประยุกต\ใช$นวัตกรรมในการออกแบบการจัดประสบการณ\
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสู?รายวิชา  (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

�  ความรับผิดชอบหลัก   ¡ ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1.ด+านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด+านความรู+ 

3. ด+านทักษะ
ทางป=ญญา 

4. ด+านทักษะ
ความสัมพันธBระหวDาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด+านทักษะการ
วิเคราะหBเชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช+
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 

กลุDมวิชาภาษา                  

ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาป9ญญา  ¡ � ¡ � ¡   � ¡ �  ¡  � ¡ 
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  ¡ �  �    � ¡ �  ¡  � ¡ 
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  ¡ �  �    � ¡ �  ¡  � ¡ 
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาป9ญญา  ¡ �  � ¡   � ¡ �  ¡  � ¡ 
ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน �  ¡  �  ¡  ¡ � ¡  �  � ¡ 
ศท 0105 ป9ญญาจากวรรณกรรม  �   ¡ �   ¡ �  � ¡  � ¡ 
ศท 0106 ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ ¡   � ¡ �   ¡ � ¡ �   � ¡ 
ศท 0107 ภาษาประเทศเพื่อนบMาน  ¡ �  �    � ¡ ¡  �  � ¡ 
กลุDมวิชามนุษยศาสตรBและสังคมศาสตรB                 

ศท 0201 จังหวัดศึกษา ¡ �    ¡ �  ¡ � ¡  � ¡  � 
ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใชMชีวิต   � ¡  � ¡  � ¡  � ¡  � ¡ 
ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบตVอสังคม � ¡     � ¡ ¡ � ¡  �  � ¡ 
ศท 0204 พลังของแผVนดิน   ¡ �  ¡ �  � ¡  � ¡  ¡ � 
กลุDมวิชาวิทยาศาสตรB คณิตศาสตรBและเทคโนโลยี                 
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รายวิชา 
1.ด+านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด+านความรู+ 

3. ด+านทักษะ
ทางป=ญญา 

4. ด+านทักษะ
ความสัมพันธBระหวDาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด+านทักษะการ
วิเคราะหBเชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช+
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 

ศท 0301 การเขMาใจดิจิทัล ¡  �    ¡ � � ¡ ¡  �  ¡ � 
ศท0302 การคิดสรMางสรรคWและการแกMป9ญญา  ¡ �   ¡  � � ¡ �  ¡ � ¡  

ศท0303  วิทยาศาสตรWและสิ่งแวดลMอมเพื่อชีวิต  ¡  �  ¡  � ¡ �  ¡ �  ¡ � 
ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอรWสำเร็จรูป  ¡ �  �   ¡ � ¡ � ¡   � ¡ 
ศท 0305 คณิตศาสตรWในชีวิตประจำวัน ¡ �   ¡   � � ¡ ¡  � � ¡  
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสู?รายวิชา  (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 

�  ความรับผิดชอบหลัก   ¡ ความรับผิดชอบรอง 
 

 

 

 

รายวิชา 

1.ด=าน

คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ด=าน

ความรู= 

3. ด=านทักษะ

ทางป]ญญา 

4. ด=าน

ทักษะความ 

สัมพันธ̀

ระหว?าง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ 

5. ด=าน

ทักษะการ

วิเคราะห̀

เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร

และการใช=

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

6.ด=านการ

จัดการ

เรียนรู= 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 ปว 0101 พัฒนาการเด็กปฐมวัย  �  � �  �  �  � � � �   �  

ปว 0102 สมองกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย � �  � �  � �    � � �  � �  

ปว 0103 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย �  � � �  �  � �  �  � � � �  

ปว 0104 การจัดการศึกษาปฐมวัย  � � �  � �  � � �  �  � � �  

ปว 0105 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย � �   � � �   � �    �  �  

ปว 0106 ทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย � �  � � �  � � � �   � � � � � 
ปว 0107 ทักษะวิทยาศาสตรWและคณิตศาสตรWสำหรับเด็กปฐมวัย � �  � � � � �  � �  �  � � � � 
ปว 0108 ดนตรีและศิลปะสรMางสรรคWสำหรับเด็กปฐมวัย � �  � � �  � � � �   � � � � � 



หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง 2561 หน#า 40 
 

 
 

 

 

 

 

รายวิชา 

1.ด=าน

คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ด=าน

ความรู= 

3. ด=านทักษะ

ทางป]ญญา 

4. ด=าน

ทักษะความ 

สัมพันธ̀

ระหว?าง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ 

5. ด=าน

ทักษะการ

วิเคราะห̀

เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร

และการใช=

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

6.ด=านการ

จัดการ

เรียนรู= 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ปว 0109 สื่อการเรียนรูMสำหรับเด็กปฐมวัย �    � �  � � � �   �  �  � 
ปว 0110 การจัดการเรียนรูM � �  �  �   � �  �  � � � � � 
ปว 0111 การจัดการชั้นเรียน � �   � �  � �  � � �  � � �  

ปว 0112 นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย � �  �  �  � �  �  �  � � �  

ปว 0113 การประเมินและสรMางเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย � �  � �    � � �  �  � �   

ปว 0114 การศึกษาพิเศษ �  �  � � �  � �  �  � � �   

ปว 0115 ความเป_นคร ู � �  � �    � � �   �  � � � 
ปว 0116 การบริหารจัดการองคWทางการศึกษาปฐมวัย  � � � �  �    � � �   �   

ปว 0117 นิทานและวรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย � �   � �  �  � �  � �   � � 
ปว 0118 การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย � �  �   �   � �  � �   � � 
ปว 0119 สุขอนามัยเด็กปฐมวัย � �   �   � � �   �   � �  

ปว 0220 การฝbกประสบการณW  �   � � � � � �  � � �  � � � 
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หมวดท่ี  5 

หลักเกณฑ0ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ0ในการใหCระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดและการประเมินผลการศึกษาให#เป9นไปตามระเบียบของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วGาด#วยการจัด

การศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีต่ำกวGาปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2560 

 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูCขณะนักศึกษายังไมSสำเร็จการศึกษา 

 มีการกำหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู#ของนักศึกษาเป9นสGวนหน่ึงของการประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยอาจารยYผู#รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรียนรู# ดังน้ี 

 2.1.1 อาจารยYผู#รับผิดชอบหลักสูตรแจ#งอาจารยYผู#สอนกำหนดให#ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐาน   ผล

การเรียนรู#ของนักศึกษาเป9นสGวนหน่ึงของกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  

 2.1.2 อาจารยYผู#สอนศึกษาเลือกเคร่ืองมือท่ีจะนามาใช#ในการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐาน 

ผลการเรียนรู#ให#สัมพันธYสอดคล#องกับ รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หรือ รายละเอียดของประสบการณY

วิชาชีพ (มคอ.4)  

 2.1.3 อาจารยYผู#สอนดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรียนรู#โดยกระบวนการตGางๆ 

เชGน การสอบ การสังเกต การตรวจสอบ การประเมินผล ในสัปดาหYสุดท#ายของการเรียนการสอน โดยใช#เคร่ืองมือ 

เชGน แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสำรวจ แบบประเมิน และแบบสัมภาษณY  

 2.1.4 อาจารยYผู#สอนประมวลผลและรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐาน ผลการเรียนรู# 

เพ่ือใช#ประกอบการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)  

 2.1.5 อาจารยYผู#สอนนำเสนอรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู#ของนักศึกษาตGออาจารยYผู#รับผิดชอบ

หลักสูตรพร#อมแนวทางปรับปรุง รายงานในรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หรือรายงานการ

ดำเนินการของประสบการณYวิชาชีพ (มคอ.6)  

 2.1.6 อาจารยYผู#รับผิดชอบหลักสูตร รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของอาจารยYผู#สอนโดยพิจารณาจาก

เอกสารหลักฐานและสามารถเก็บข#อมูลเพ่ิมเติมโดยใช#เคร่ืองมือการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในแตGละด#านและภาพรวม  

 2.1.7 อาจารยYผู#รับผิดชอบหลักสูตร ทำการประมวลผลข#อมูล และจัดทำรายงานพร#อมเสนอแนวทาง

ปรับปรุงเสนองานหลักสูตร 

 2.1.8 อาจารยYผู#รับผิดชอบหลักสูตรแจ#งผลและแนวทางปรับปรุงตGออาจารยYผู#สอนและเขียนในรายงาน

ผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูCหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา  

 การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู#ของนักศึกษา เน#นการทำวิจัยผลสัมฤทธ์ิของการ

ประกอบอาชีพของผู#สำเร็จการศึกษาท่ีตรงกับความต#องการของสถานประกอบการและสถานศึกษา ดังน้ี  
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 2.2.1 การทวนสอบจากภาวการณYได#งานทำของผู#สำเร็จการศึกษา โดยประเมินจากผู#สำเร็จการศึกษาท่ี

ได#งานทำหลังจากสำเร็จการศึกษาของหลักสูตร โดยผู#ใช#บัณฑิตมีสGวนรGวมในการทวนสอบผลการเรียนรู# 

 2.2.2 การทวนสอบจากสถานประกอบการรGวมทวนสอบผลการเรียนรู# มีการประเมินนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู# และกลยุทธYการประเมินผลการเรียนรู# โดยการสัมภาษณYหรือการใช#แบบสอบถามเพ่ือ

ประเมินความรู#ความสามารถ โดยใช#มาตรฐานการเรียนรู#ท้ัง 5 ด#าน คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู# และ

ทักษะ ทางปfญญา 3) ทักษะความสัมพันธYระหวGางบุคคลและความรับผิดชอบ 4) ทักษะการวิเคราะหYเชิงตัวเลข  

และ 5) การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) การจัดการเรียนรู# 

 

3.  เกณฑ0การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 เป9นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน วGาด#วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีต่ำกวGาปริญญาของ

วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560 ดังน้ี 

 (1) ศึกษารายวิชาตGางๆครบถ#วนตามจำนวนหนGวยกิตท่ีกำหนดไว#ในโครงสร#างของหลักสูตร และเกณฑYข้ันต่ำ

ของแตGละรายวิชา และต#องได#ระดับคะแนนเฉล่ียไมGต่ำกวGา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทGา 

 (2) ไมGมีพันธะทางการเงินหรือมีพันธะอ่ืนๆตGอวิทยาลัย 

 (3) ผGานการเข#ารGวมกิจกรรมตามท่ีวิทยาลัยกำหนด 

 (4) สอบผGานการประเมินความรู#และทักษะตามท่ีวิทยาลัยกำหนด 
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หมวดที่  6   
การพัฒนาอาจารย4 

 

1.  การเตรียมการสำหรับอาจารย0ใหมS 

1.1 ปฐมนิเทศอาจารยYใหมG เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดของหลักสูตร และแนะนำอาจารยYผู#รับผิดชอบหลักสูตร 

และมอบเอกสารท่ีเก่ียวข#องกับการเรียนการสอน ได#แกG คูGมือหลักสูตร คูGมือนักศึกษา กฎ ระเบียบ ข#อบังคับ และ

คูGมือปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของอาจารยY  

1.2 สGงเสริมให#อาจารยYใหมGเข#ารGวมประชุมของทางวิทยาลัยชุมชน เพ่ือทราบถึงปรัชญา พันธกิจ และ

วิสัยทัศนY ของการจัดการศึกษา  

1.3 ช้ีแจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอน แนวทางในการทำวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน     

การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณYภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผล      การ

ดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณYภาคสนาม (มคอ.6)  

1.4 จัดการอบรมเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธYการสอนและการประเมินผล รวมถึงการบูรณาการ 

เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน  

 

2.  การพัฒนาความรูCและทักษะใหCแกSคณาจารย0 

   2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

  2.1.1 สนับสนุนให#อาจารยYเข#าฝlกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  

กลยุทธY การสอน และการประเมินผล จากหนGวยงานท้ังภายในและหนGวยงานภายนอก  

  2.1.2 สนับสนุนให#อาจารยYเข#ารGวมประชุม สัมมนาทางวิชาการเพ่ือประยุกตYใช#ความรู#ท่ีได#ให#เกิด

ประโยชนYตGอการจัดการเรียนการสอน  

 2.1.3 จัดให#มีการแลกเปล่ียนเรียนรู#โดยใช#วิธีการจัดการความรู# (Knowledge Management) 

เพ่ือให#เกิดการถGายทอดประสบการณYและเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู#ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหาร

หลักสูตร  

  2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดCานอ่ืนๆ  

   2.2.1 สGงเสริมให#อาจารยYพัฒนาการเรียนการสอนและทำวิจัยเพ่ือสร#างองคYความรู#ใหมG  

   2.2.2 ศึกษาดูงานท่ีเก่ียวข#องเพ่ือนาความรู#มาประยุกตYใช#ให#เกิดประโยชนYตGอตนเองและ

หลักสูตร  

   2.2.3 สGงเสริมให#อาจารยYมีสGวนรGวมในกิจกรรมชุมชนและบริการสังคม  

    2.2.4 สGงเสริมให#อาจารยYมีโอกาสไปศึกษาหรือเข#าฝlกอบรมเพ่ือเพ่ิมพัฒนาตนเองและเพ่ิมคุณวุฒิ 
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หมวดที่  7   
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1.  การกำกับมาตรฐาน 

  หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร ดังน้ี  

  1.1 แตGงต้ังคณะกรรมการอาจารยYผู#รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือวางแผน กำกับ และติดตาม การดำเนินงานตGางๆ 

ของหลักสูตร  

  1.2 สร#างความตระหนักและความเข#าใจให#แกGบุคลากร โดยการจัดประชุมช้ีแจง ในประเด็นสำคัญ 

ท่ีเก่ียวข#องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประกันคุณภาพ  

  1.3 มีกระบวนการจัดทำหลักสูตร โดยดำเนินการจัดทำแผนการสอนและเกณฑYการวัดและการประเมินผล  

  1.3.1 มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 กGอนเปyดสอนในแตGละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา  

  1.3.2 ประชุมวางแผน ติดตามและทบทวนการดำเนินงานของหลักสูตร โดยอาจารยYผู#รับผิดชอบหลักสูตร

มีสGวนรGวม อยGางน#อยร#อยละ 80  

  1.3.3 จัดทำรายงานผลการดาเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาค

การศึกษาท่ีเปyดสอนให#ครบทุกรายวิชา  

  1.3.4 จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปz

การศึกษา  

 1.4 มีการวางแผนการรับนักศึกษา แผนการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอน  

 1.5 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานการเรียนรู#ของนักศึกษา  

 1.6 มีการกำกับติดตาม ประเมินการจัดการเรียนการสอน และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู#  

 1.7 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตGอสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน และนำเอาข#อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงหลักสูตรอยGางตGอเน่ืองทุกปz

การศึกษา 

 

2.  บัณฑิต 

คุณภาพบัณฑิต  

  หลักสูตรมุGงพัฒนาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองความต#องการของตลาดแรงงาน โดยการประเมินและ 

ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรียนรู#ในขณะท่ีนักศึกษากำลังศึกษา และประเมินผลการมีงานทำ 

ตลอดจนความพึงพอใจและความต#องการของผู#ใช#บัณฑิต มีการจัดการเพ่ือติดตามการประเมินผลและ การทวน

สอบเพ่ือการแก#ไขปรับปรุง เพ่ือให#ได#บัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคYเป9นไปมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอนุปริญญา และมาตรฐานผลการเรียนรู# อยGางน#อย 5 ด#าน คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู# 3) 

ทักษะทางปfญญา 4) ทักษะความสัมพันธYระหวGางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะการวิเคราะหY 

เชิงตัวเลข การส่ือสาร การใช#เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ทักษะการจัดการเรียนรู# 



หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง 2561 หน#า 45 

 

 

 

หลักสูตรพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพ่ือให#ตอบสนองตGอความต#องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความ

พึงพอใจของผู#ใช#บัณฑิต โดยมีกลไกขับเคล่ือนการดำเนินงาน ดังน้ี  

1. ติดตาม สำรวจความต#องการจำเป9นของผู#ใช#บัณฑิตอยGางตGอเน่ือง  

2. สำรวจความพึงพอใจของผู#ใช#บัณฑิตท่ีมีตGอคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา ในหลักสูตร  

3. จัดการประชุมโดยเชิญผู#ใช#บัณฑิตเข#ามามีสGวนรGวมในการวิพากษYหลักสูตร  

4. สร#างความเช่ียวชาญให#กับนักศึกษา ด#วยการลงมือทำด#วยการเรียนรู#จาก การทำงาน (Work-based 

Learning)  

5. จัดกิจกรรมเสริม ให#สอดคล#องกับบริบทของชุมชน สังคมไทยและสังคมโลก ติดตามสถานการณYและ

วิกฤติทางการศึกษาปฐมวัย  

6. จัดกิจกรรมเสริมสร#างการมีจิตสาธารณะ โดยการบริการชุมชน ด#วยองคYความรู#ทางด#านการศึกษา

ปฐมวัยให#กับชุมชน  

7. เน#นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การทำงานแบบมีสGวนรGวม และการสร#างเครือขGายชุมชน การเรียนรู#

ทางวิชาชีพ 

 

3.  นักศึกษา 

จัดการประชุมวางแผนการรับนักศึกษาใหมG การประชาสัมพันธYการรับนักศึกษาใหมGโดยการใช#รถแหG การ

แจกใบปลิว การติดปÉายประชาสัมพันธY การสGงเอกสารประชาสัมพันธYตามหนGวยงานตGางๆ และการแนะแนว

การศึกษาตGอในโรงเรียนมัธยม และศูนยYการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย การเตรียมความพร#อมกGอนเข#า

ศึกษาโดยการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมG การปฐมนิเทศนักศึกษาใหมG การควบคุมการดูแล การให#

คำปรึกษาวิชาการ ตลอดจนถึงสำเร็จการศึกษา โดยการแตGงต้ังอาจารยYท่ีปรึกษาแตGละสาขาวิชาให#คำปรึกษากับ

นักศึกษา 

 

4.  อาจารย0 

มีการคัดเลือกอาจารยYใหมGตามระเบียบและหลักเกณฑYของวิทยาลัย โดยอาจารยYใหมGต#องมีวุฒิการศึกษาไมG

ต่ำกวGาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย กGอนจัดการเรียนการสอนแตGละภาคการศึกษา มีการจัด

ปฐมนิเทศอาจารยYผู#สอน สGงเสริม สนับสนุนให#มีการผลิตส่ือการเรียนการสอนและนวัตกรรมใหมGๆ การจัด

กิจกรรมพัฒนาอาจารยYผู#สอนในระดับอุดมศึกษา 

 

5.  หลักสูตร 

 5.1 แตGงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป9นผู#ดูแลและกำกับการจัดทำโครงสร#างหลักสูตร แผนการ

เรียน การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การพิจารณาภาระงาน การพิจารณาครูผู#สอน งบประมาณ 

 5.2 กำกับ ติดตาม การจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรโดยหัวหน#าสาขาวิชา ได#แกG 

การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน 
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   5.3 แตGงต้ังอาจารยYพิเศษ อาจารยYท่ีปรึกษา ซ่ึงมีคุณสมบัติตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน วGาด#วย

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีต่ำกวGาปริญญาของ  จัดการประเมินและวิเคราะหYข#อสอบในสาขาวิชาให#ได#

มาตรฐาน    

 

6.  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูC 

สาขาวิชาจัดสรรงบประมาณประจำปz ท้ังงบประมาณแผGนดินและเงินรายได#เพ่ือจัดซ้ือตำรา ส่ือการเรียน

การสอน โสตทัศนูปกรณYอยGางเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียน และสร#างสภาพแวดล#อมให#

เหมาะสมกับการเรียนรู#ด#วยตนเองของนักศึกษา ปfจจุบันวิทยาลัยชุมชนตราด มีวัสดุ อุปกรณY ส่ือการศึกษาท่ี

สัมพันธYกับสาขาวิชาคอมพิวเตอรYธุรกิจ ท่ีใช#สนับสนุนการเรียนการสอน ดังน้ี  

1. เคร่ืองคอมพิวเตอรY จำนวน 90 เคร่ือง 

2. เคร่ืองฉาย  LCD Projector  จำนวน 3 เคร่ือง 

3. เคร่ืองถGายทอดภาพ  3 มิติ (Visualizer) จำนวน 3 เคร่ือง 

มีเอกสารส่ิงพิมพY และหนังสือในห#องสมุด ท่ีสัมพันธYกับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  

 

7.  ตัวบSงช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการดำเนินการบรรลุตามเปÉาหมายตัวบGงช้ีท้ังหมดอยูGในเกณฑYดีตGอเน่ือง 4 ปzการศึกษาเพ่ือติดตามการ

ดำเนินการตาม TQF ตGอไป ท้ังน้ีเกณฑYการประเมินผGาน คือ มีการดำเนินงานตามข#อ 1-6 และอยGางน#อยร#อยละ 

80 ของตัวบGงช้ีผลการดำเนินงานท่ีระบุไว#ในแตGละปz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง 2561 หน#า 47 

 

 

 

 

 ชนิดของตัวบSงช้ี :  กระบวนการ 

 เกณฑ0มาตรฐาน : ระดับ 

ตัวบ%งชี้และเป/าหมาย 

ป5การศึกษา 
ป5;
ที่ 
1 

ป5
ที่ 
2 

ป5
ที่ 
3 

ป5
ที่ 
4 

ป5
ที่ 
5 

1. อาจารย)ประจำหลักสูตรอย4างน7อยร7อยละ 80 มีส4วนร4วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน

การดำเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล7องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห4งชาติ หรือ 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา (ถ7ามี) 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ)ภาคสนาม (ถ7ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ 

มคอ. 4 อย4างน7อยก4อนการเปXดสอนในแต4ละภาคการศึกษาให7ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ)ภาคสนาม 

(ถ7ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และมคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปXดสอนให7ครบทุก

รายวิชา 

x x x x x 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป`การศึกษา x x x x x 
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู7ที่กำหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 

(ถ7ามี) อย4างน7อยร7อยละ 25 ของรายวิชาที่เปXดสอนในแต4ละป`การศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ)การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู7 จาก

ผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ป`ที่แล7ว 

- x x x x 

8. อาจารย)ใหม4 (ถ7ามี) ทุกคน ได7รับการปฐมนิเทศ หรือ คำแนะนำด7านการจัดการเรียนการสอน x x x x x 
9. อาจารย)ประจำหลักสูตรทุกคน ได7รับการพัฒนาทางวิชาการ และ / หรือ วิชาชีพ อย4างน7อยป`ละ 1 ครั้ง x x x x x 
10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ7ามี) ได7รับการพัฒนาวิชาการ และ / หรือ วิชาชีพ ไม4

น7อยกว4าร7อยละ 50 ต4อป` 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป`สุดท7าย / บัณฑิตใหม4 ที่มีต4อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม4น7อยกว4า 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - x x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู7ใช7บัณฑิต ที่มีต4อบัณฑิตใหม4 เฉลี่ยไม4น7อยกว4า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 - - - x x 
 

เกณฑ0ประเมิน : หลักสูตรได#มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต#องผGานเกณฑYประเมิน ดังน้ี   

         ตัวบGงช้ีบังคับ (ตัวบGงช้ีท่ี 1 - 5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเปÉาหมาย และมีจำนวนตัวบGงช้ี ท่ีมีผลดำเนินการ

บรรลุเปÉาหมาย ไมGน#อยกวGาร#อยละ 80 ของตัวบGงช้ีรวมโดยพิจารณาจากจำนวนตัวบGงช้ีบังคับ และตัวบGงช้ีรวมในแตG

ละปz  
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หมวดที่  8 
การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1  การประเมินกลยุทธ0การสอน 

ชGวงกGอนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธYการสอนโดยทีมผู#สอนหรือระดับสาขาวิชา และ/หรือ การ

ปรึกษาหารือกับผู#เช่ียวชาญด#านหลักสูตรหรือวิธีการสอน สGวนชGวงระหวGางและหลังการสอนควรมีการวิเคราะหYผล

การประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะหYผลการเรียนของนักศึกษา 

ด#านกระบวนการนำผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทำได#โดยรวบรวมปfญหา/ข#อเสนอแนะเพ่ือ

ปรับปรุงและมอบให#ประธานหลักสูตรและทีมผู#สอนนำไปปรับปรุงและรายงานผลตGอไป 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย0ในการใชCแผนกลยุทธ0การสอน 

การประเมินทักษะดังกลGาวสามารถทำได#โดย 

- ประเมินนักศึกษาในแตGละวิชา 

- การสังเกตการณYของผู#รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู#สอน 

- ภาพรวมของหลักสูตร ทำการประเมินโดยผู#สำเร็จการศึกษา 

 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสำรวจข#อมูลจาก 

- นักศึกษาปzสุดท#าย/ผู#สำเร็จการศึกษา 

- ผู#วGาจ#าง/ผู#มีสGวนได#สGวนเสีย 

- ผู#ทรงคุณวุฒิภายนอก 

รวมท้ังสำรวจผลสัมฤทธ์ิของผู#สำเร็จการศึกษา 

 

3.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ต#องผGานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอนุปริญญา

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และตัวบGงช้ีเพ่ิมเติมข#างต#น รวมท้ังผGานการประเมินการประกันคุณภาพภายใน  

 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

- รวบรวมข#อเสนอแนะ/ข#อมูล จากการประเมินนักศึกษา ผู#วGาจ#าง ผู#ทรงคุณวุฒิ 

- วิเคราะหY ทบทวนข#อมูลข#างต#น โดยผู#รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร 

- เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธY (ถ#ามี) 

 

 



 

 
 

การเปรียบเทียบความแตกต/างระหว/างหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบโครงสร2างหลักสูตรเดิมและโครงสร2างหลักสูตรปรับปรุง 

 

เกณฑLมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา 

พ.ศ. 2548  

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสรRางหลักสูตร 

ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

จำนวนหน/วยกิต 

หลักสูตรเดิม 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2561 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมDน2อยกวDา 30 

นก. 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมDน2อยกวDา 30 นก. ไมDน2อยกวDา 30 นก. ไมDน2อยกวDา 30 นก. 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมDน2อยกวDา 45 นก. 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมDน2อยกวDา 58 นก. ไมDน2อยกวDา 57 นก. ไมDน2อยกวDา 58 นก. 

    2.1 กลุDมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  
    2.1 กลุDมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ไมDน2อยกวDา 12 

นก. 
ไมDน2อยกวDา 12 นก. ไมDน2อยกวDา 12 นก. 

    2.2 กลุDมวิชาชีพ      2.2 กลุDมวิชาชีพ  ไมDน2อยกวDา 45 นก.  ไมDน2อยกวDา 46 นก.  

         2.2.1 วิชาบังคับ           2.2.1 วิชาบังคับ 33 นก.         33 นก.         33 นก. 

         2.2.2 วิชาเลือก             2.2.2 วิชาเลือก   9 นก. ไมDน2อยกวDา 9 นก. ไมDน2อยกวDา 9 นก. 

         2.2.3 วิชาการฝVกงาน           2.2.3 วิชาการฝVกงาน 4 นก. ไมDน2อยกวDา 3 นก. ไมDน2อยกวDา 4 นก. 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมDน2อยกวDา 3 นก. 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมDน2อยกวDา 3 นก. ไมDน2อยกวDา 3 นก. ไมDน2อยกวDา 3 นก. 

รวม ไมDน2อยกวDา 90 หนDวยกิต รวม ไม/นRอยกว/า 91 หน/วยกิต 
ไม/นRอยวกว/า 90 

นก. 
ไม/นRอยวกว/า 91 นก. 

 

 



 

 
 

 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบข2อแตกตDางระหวDางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 

ช่ือหลักสูตร  

ภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา ศึกษาศาสตรLบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ภาษาอังกฤษ : Associate of Education Program in Early 

Childhood Education 

ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา 

ภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ภาษาอังกฤษ : Associate   Program in Early Childhood 

Education 

ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาในคราว

ประชุมคร้ังท่ี 8/2560 เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2560 การ

กำหนดช่ือปริญญาระดับอนุปริญญาวDา “อนุปริญญา” 

แล2วตามด2วยช่ือสาขาวิชาและกำหนดใช2อักษรยDอวDา  

“อ.(สาขาวิชา.....)” เพ่ือให2เปyนไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ|มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 

ช่ือปริญญา 

ภาษาไทย 

ช่ือเต็ม : อนุปริญญาศึกษาศาสตรLบัณฑิต สาขาวิชา   

           การศึกษาปฐมวัย 

ช่ือยDอ : อ.ศบ.(การศึกษาปฐมวัย) 

ภาษาอังกฤษ 

ช่ือเต็ม : Associate of Education Program in Early  

           Childhood Education  

ช่ือยDอ : A.Ed. (Early Childhood Education) 

ช่ือปริญญา/สาขาวิชา 

ภาษาไทย 

ช่ือเต็ม : อนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ช่ือยDอ : อ.(การศึกษาปฐมวัย) 

ภาษาอังกฤษ 

ช่ือเต็ม : Associate  Degree  in Early Childhood Education 

ช่ือยDอ : A.( Early Childhood Education) 

ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาในคราว

ประชุมคร้ังท่ี 8/2560 เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2560 การ

กำหนดช่ือปริญญาระดับอนุปริญญาวDา “อนุปริญญา” 

แล2วตามด2วยช่ือสาขาวิชาและกำหนดใช2อักษรยDอวDา  

“อ.(สาขาวิชา.....)” เพ่ือให2เปyนไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ|มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 
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ปรัชญาของหลักสูตร 

พัฒนาผู2เรียนให2มีความรัก ความเข2าใจ และพัฒนาเด็กให2เปyน

เด็กดีมีปÇญญา  

ปรัชญาของหลักสูตร 

พลังความรัก  การดูแล การพัฒนา และการสร2างสรรค|พลังการ

เรียนรู2ของเด็กปฐมวัย คือพลังอนาคตของชุมชนและสังคม 

ปรับปรุงให2สอดคล2องกับพันธกิจของสถาบันวิทยาลัย

ชุมชน 

ความสำคัญของหลักสูตร 

     ผู2สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรน้ีสามารถอบรมเล้ียงดูและ

ให2การศึกษาแกDเด็กปฐมวัยได2อยDางมีคุณภาพตามมาตรฐาน ลด

ปÇญหาการขาดผู2ดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย|พัฒนาเด็กเล็กหรือ

โรงเรียนอนุบาล  

 

ความสำคัญของหลักสูตร 

เปyนหลักสูตรท่ีออกแบบตามทิศทางการพัฒนาประเทศ

และความรู2ใหมD เพ่ือตอบสนองความต2องการของบุคคลท่ีปฏิบัติ

หน2าท่ีท่ีเก่ียวข2องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชนให2มีสมรรถนะ

ในการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู2 สำหรับเด็กปฐมวัยให2มี

พัฒนาการท่ีสมบูรณ|พร2อมท้ังด2านรDางกาย อารมณ| จิตใจ สังคม

และปÇญญา ได2อยDางถูกต2องและมีคุณภาพ 

 

 

ปรับปรุงให2สอดคล2องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและ

ความรู2ใหมD ทางด2านการศึกษาปฐมวัย 

วัตถุประสงคLของหลักสูตร 

     หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มุDงพัฒนาให2ผู2สำเร็จ

การศึกษามีคุณลักษณะ ดังน้ี 

     1. เปyนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม รัก ศรัทธาในวิชาชีพมี

จิตสาธารณะ รับผิดชอบตDอสังคม มีบุคลิกภาพเหมาะสมใน

การเปyนครู/พ่ีเล้ียงเด็กปฐมวัย มีภาวะความเปyนผู2นำ ผู2ตามท่ีดี 

     2. มีความรู2  ความเข2าใจเก่ียวกับแนวคิด หลักการ  และ

ทฤษฎีการจัดการศึกษาปฐมวัย 

     3. มีความรู2 ความสามารถ ทักษะในการบูรณาการการจัด

วัตถุประสงคLของหลักสูตร 

เพ่ือพัฒนาผูRเรียนใหRมีคุณลักษณะ ดังน้ี 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณความเปyนครู   

2. มีความรู2 เข2าใจ การดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู2 

สำหรับเด็กปฐมวัย  

3. มีทักษะการคิดอยDางมีวิจารณญาณ การคิดริเร่ิมและ

สร2างสรรค|  และทักษะการแก2ปÇญหา 

4. มีทักษะความสัมพันธ|ระหวDางบุคคลและความ

รับผิดชอบ การส่ือสารและการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

ปรับปรุงเพ่ือมุDงเม2นการพัฒนาผู2เรียน ตาม Learning 

outcome ของหลักสูตร 
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การศึกษาปฐมวัยและการจัดการเรียนรู2ให2แกDเด็กปฐมวัย 

     4.มีความสามารถในการคิดวิเคราะห| คิดสังเคราะห| คิด

สร2างสรรค| และการคิดแก2ปÇญหาในการอบรมเล้ียงดูและให2

การศึกษาเด็กปฐมวัย 

     5. สามารถส่ือสารและใช2เทคโนโลยีสารสนเทศอยDางมี

ประสิทธิภาพ 

 

5. สามารถออกแบบกิจกรรมและจัดประสบการณ| การ

ดูแล พัฒนา และการเรียนรู2สำหรับเด็กแบบองค|รวม  

 

โครงสรRางหลักสูตร 

     หนDวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมDน2อยกวDา 90 หนDวยกิต โดย

มีสัดสDวนหนDวยกิต แตDละหมวดวิชา และแตDละกลุDมวิชาดังน้ี 

     1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม/นRอยกว/า 30 นก. 

     2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม/นRอยกว/า 57  นก. 

         2.1 กลุDมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ไมDน2อยกวDา 12 นก. 

         2.2 กลุDมวิชาชีพ     ไมDน2อยกวDา 45 นก.  

              2.2.1 วิชาบังคับ 33 นก. 

              2.2.2 วิชาเลือก   9 นก. 

              2.2.3 วิชาการฝVกงาน 3 นก. 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม/นRอยกว/า 3 นก. 

โครงสรRางหลักสูตร 

     หนDวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมDน2อยกวDา 91 หนDวยกิต โดยมี

สัดสDวนหนDวยกิต แตDละหมวดวิชา และแตDละกลุDมวิชาดังน้ี 

     1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม/นRอยกว/า 30 นก. 

     2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม/นRอยกว/า 58 นก. 

         2.1 กลุDมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ไมDน2อยกวDา 12 นก.         

         2.2 กลุDมวิชาชีพ  

              2.2.1 วิชาบังคับ 33 นก. 

              2.2.2 วิชาเลือก   9 นก. 

              2.2.3 วิชาการฝVกงาน 4 นก. 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม/นRอยกว/า 3 นก. 

จำนวนหนDวยกิตรวมตลอดหลักสูตรเพ่ิมข้ึน จากไมDน2อย

กวDา 90 หนDวยกิต เปyน จำนวนไมDน2อยกวDา 91 หนDวยกิต 

โดยเพ่ิมจำนวนหนDวยกิตในวิชาการฝVกงาน จาก 3 

หนDวยกิต เปyน 4 หนDวยกิต  

เปรียบเทียบรายวิชา 

1. หากมีการยกเลิกรายวิชา ให2ระบุข2อมูลในชDองหลักสูตรเดิมและเว2นวDางในชDองหลักสูตรใหมD พร2อมระบุในชDองหมายเหตุวDา “ยกเลิกรายวิชา” 
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2. หากเปyนรายวิชาใหมDท่ีไมDได2มีการปรับปรุงจากรายวิชาเดิมท่ีมีอยูDในหลักสูตรเดิม ให2ระบุข2อมูลในชDองหลักสูตรใหมDและเว2นวDางในชDองหลักสูตรเดิม พร2อมระบุในชDองหมายเหตุวDา “รายวิชา

ใหมD” 
 
 
 
กลุ/มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 12 หน/วยกิต 

ศษ  0101  จิตวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5)  

ศษ  0102  จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเล้ียงดูเด็ก 

                ปฐมวัย 3(2-2-5)  

ศษ  0103  การศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5)  

ศษ  0104 บุคลิกภาพครูปฐมวัย 3(2-2-5)  

  

กลุ/มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 12 หน/วยกิต 

................................................................... 

...................................................................... 

 

รายวิชาการจัดการศึกษาปฐมวัย  3 (3-0-6)            . 

.................................................................. 

รายวิชาพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3(3-0-6) 

รายวิชาสมองกับการเรียนรู2สำหรับเด็กปฐมวัย (3-0-6) 

รายวิชาการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 

 

ยกเลิกรายวิชา 

ยกเลิกรายวิชา 

 

เปล่ียนช่ือรายวิชา เปyน “การจัดการศึกษาปฐมวัย” 

ยกเลิกรายวิชา 

รายวิชาใหมD 

รายวิชาใหมD 

รายวิชาใหมD 

วิชาบังคับ 33 หน/วยกิต                                      

ศษ  0105 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  3(2-2-5) 

ศษ  0106 การจัดการเรียนรู2   3(2-2-5) 

ศษ  0107 การศึกษาพฤติกรรมเด็ก 3(2-2-5) 

ศษ  0108 การจัดประสบการณ|สำหรับเด็กปฐมวัย3(1-4-4) 

ศษ  0109 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 

วิชาบังคับ 33 หน/วยกิต 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   3(3-0-6) 

การจัดการเรียนรู2  3(2-2-5) 

การประเมินและสร2างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 

 

นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 

 

ปรับปรุงเน้ือหา/จำนวนช่ัวโมงทฤษฎีและปฏิบัติ 

ปรับปรุงเน้ือหา 

เปล่ียนช่ือรายวิชา/ปรับปรุงเน้ือหา 

ยกเลิกรายวิชา 

ปรับปรุงเน้ือหา 
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ศษ  0110 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย              

3(2-2-5) 

ศษ  0111 ส่ือการเรียนรู2สำหรับเด็กปฐมวัย 3(1-4-4) 

ศษ  0112 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 

ศษ  0113 โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย 3(1-4-4) 

ศษ  0114 การศึกษาสำหรับผู2ปกครองเด็กปฐมวัย  3 (2-2-5) 

ศษ  0115 โครงการทางศึกษาปฐมวัย 3 (1-4-4) 

 

 

 

ส่ือการเรียนรู2สำหรับเด็กปฐมวัย   3(1-4-4)  

 

 

 

 

 

 

ทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย   3(2-2-5) 

ทักษะวิทยาศาสตร|และคณิตศาสตร|สำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 

ดนตรีและศิลปะสร2างสรรค|สำหรับเด็กปฐมวัย 3(1-4-4) 

การจัดการช้ันเรียน 3(3-0-6)   

การศึกษาพิเศษ 3(3-0-6)   

ความเปyนครู 3(3-0-6) 

    

ยกเลิกรายวิชา 

 

ปรับปรุงเน้ือหา 

ยกเลิกรายวิชา 

ยกเลิกรายวิชา 

ยกเลิกรายวิชา 

 

ยกเลิกรายวิชา 

 

รายวิชาใหมD 

รายวิชาใหมD 

รายวิชาใหมD 

รายวิชาใหมD 

รายวิชาใหมD 

รายวิชาใหมD 

วิชาเลือก ไม/นRอยกว/า    9  หน/วยกิต 

ศษ  0116  สุขภาพอนามัยสำหรับมารดาและเด็ก 

                3(2-2-5) 

ศษ  0117  ศิลปะสำหรับครูปฐมวัย  3(1-4-4) 

 

 

 

 

 

ยกเลิกรายวิชา 

 

ยกเลิกรายวิชา 
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ศษ  0118  กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะสำหรับเด็ก 

                ปฐมวัย  3(1-4-4) 

ศษ  0119 นิทานและหุDนสำหรับเด็กปฐมวัย3(2-2-5) 

ศษ  0120 ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย 3(2-2-5) 

ศษ  0121 หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 

ศษ  0122 คอมพิวเตอร|สำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 

ศษ  0123 ส่ืออิเลคทรอนิกส|สำหรับครูปฐมวัย 3(2-2-5) 

ศษ  0124 การจัดการศึกษาสำหรับเด็กท่ีมีความต2องการ 

               พิเศษ 3(2-2-5) 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารจัดการองค|การการศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6) 

นิทานและวรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย 3(1-4-4) 

การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 

สุขอนามัยเด็กปฐมวัย 3(1-4-4)    

 

ยกเลิกรายวิชา 

 

ยกเลิกรายวิชา 

ยกเลิกรายวิชา 

ยกเลิกรายวิชา 

ยกเลิกรายวิชา 

ยกเลิกรายวิชา 

ยกเลิกรายวิชา 

 

รายวิชาใหมD 

รายวิชาใหมD 

รายวิชาใหมD 

รายวิชาใหมD 

 
 
 
 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


