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คำนำ
หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 โดยหลักสูตรฉบับนี้จะให$ความสำคัญ
กับความต$องการของผู$ใช$ผู$สำเร็จ ควบคูQกับทักษะการเรียนรู$ในศตวรรษที่ 21 และการบูรณาการเทคโนโลยีในการ
เรี ย นรู$ โดยได$ ป รั บ ปรุ ง เนื้ อ หาหลั ก สู ต รให$ ส อดคล$ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแหQ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12
(พุทธศักราช 2560-2564) และแนวนโยบายไทยแลนด\ 4.0 เน$นจุดเดQนด$านกระบวนการทางความคิดของสมอง
สQวนหน$า ภาษา วิทยาศาสตร\ และการใช$เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู$ เพื่อมุQงเน$นให$นักศึกษารู$จริงในสิ่งที่ทำเชื่อมโยง
กิจกรรมในห$องเรียนสูQการปฏิบัติ คณะผู$จัดทำหวังเป_นอยQางยิ่งวQาหลักสูตรฉบับนี้ที่จัดทำขึ้นจะชQวยเสริมสร$าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค\ให$กับสังคมและประเทศชาติ ตQอไป
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สารบัญ

เรื่อง
คำนำ
สารบัญ
หมวดที่ 1 ข0อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. จำนวนหนQวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
4 รูปแบบของหลักสูตร
5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6. ความพร$อมในการเผยแพรQหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
7. อาชีพที่สามารถประกอบได$หลังสำเร็จการศึกษา
8. อาจารย\ผู$รับผิดชอบหลักสูตร
9. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10. สถานการณ\ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป_นต$องนำมาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
11. ผลกระทบจาก ข$อ 11.1 และ 11.2 ตQอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข$องกับ
พันธกิจของสถาบัน
12. ความสัมพันธ\ (ถ$ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปhดสอนในคณะ/ ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2 ข0อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค\ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร0างหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดำเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย\ผู$สอน
4. องค\ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ\ภาคสนาม (การฝjกงาน)
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เรื่อง
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู0กลยุทธSการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู$ในแตQละด$าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู$จากหลักสูตรสูQ
รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑSในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ\ในการให$ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. เกณฑ\การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาผู0สอน
1. การเตรียมการสำหรับผู$สอนใหมQ
2. การพัฒนาความรู$และทักษะให$แกQผู$สอน
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกำกับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. ผู$สอน
5. หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู$เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู$
7. ตัวบQงชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ฉบับปรับปรุง 2561
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
สาขาวิชา

วิทยาลัยชุมชนตราด
การศึกษาปฐมวัย
หมวดที่ 1 ข0อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย:
ชื่อภาษาอังกฤษ:

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
Associate Program in Early Childhood Education

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

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

3. จำนวนหนcวยกิตที่เรียน
จำนวนหนQวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมQน$อยกวQา 91 หนQวยกิต
4. รูปแบบของหลักสูตร
4.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปä ระดับที่ 1 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหQงชาติ พ.ศ.
2552
4.2 ภาษาที่ใช0
ภาษาไทย
4.3 การรับเข0าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตQางประเทศที่สามารถฟåง พูด อQาน เขียน และเข$าใจภาษาไทยได$เป_น
อยQางดี และให$เป_นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข$อบังคับ ดังตQอไปนี้
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ\มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.2548
2. ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน วQาด$วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกวQาปริญญาของ
วิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2560
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พ.ศ.2561

3. ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องการรับนักศึกษาพิการเข$าศึกษาในระดับต่ำกวQาปริญญา

4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการรับนักเรียน นักศึกษา ที่ไมQมีหลักฐานทะเบียนราษฎร
หรือไมQมีสัญชาติไทย พ.ศ.2561
5. ระเบียบสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน วQาด$วยหลักเกณฑ\การพิจารณาผู$ขาดแคลนทุนทรัพย\อยQาง
แท$จริง พ.ศ.2558
6. ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชนวQาด$วยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา พุทธศักราช 2560
4.4 ความรcวมมือกับสถาบันอื่นหรือหนcวยงานอื่น
เชื่อมโยงการศึกษาตQอในระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำไพพรรณี จั งหวัด จั น ทบุ รี มหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวัน ออก วิท ยาเขตจั น ทบุ รี จั งหวัด จั น ทบุ รี
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี และสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
4.5 การให0ปริญญาแกcผู0สำเร็จการศึกษา
ให$อนุปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
5.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2555
5.2 เปhดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปäการศึกษา 2561
5.3. สภาวิทยาลัยชุมชนอนุมัติการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมครั้งที่ 10/2561
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561
5.4 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให$ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 11/2561
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
6. ความพร0อมในการเผยแพรcหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีความพร$อมเผยแพรQคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหQงชาติ พ.ศ. 2552 ในปä พ.ศ. 2562
7. อาชีพที่สามารถประกอบได0หลังสำเร็จการศึกษา
7.1 ผู$ดูแลเด็กปฐมวัย
7.2 พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
7.3 นักสร$างสรรค\กิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย
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8. อาจารยSผู0รับผิดชอบหลักสูตร
เลขประจำตัว
ประชาชน
3 2305 00103 xx x
3 2399 00019 xx x
3 4017 00027 xx x

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวนันทัชพร
จิรขจรชัย
นางวรรณา
การเจริญดี
นางวรรณรัตนQ
ศิริภูธร

สำเร็จการศึกษา
จาก
กศ.ม.
การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค.บ.
การศึกษาปฐมวัย
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
ค.บ.
การประถมศึกษา
สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี
มีประสบการณQในการทำงานและสอนรายวิชาเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย 40 ปV
ศษ.ม.
หลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประกาศนียบัตร การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บัณฑิต
สัมฤทธิบัตร
การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ค.บ.
การประถมศึกษา
สถาบันราชภัฏราชนครินทรQ
คุณวุฒิสูงสุด

สาขาวิชา

ปC
2550
2541
2540
2549
2558
2551
2545

9. สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถานที่ จั ด การเรีย นการสอนของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนตราด ได$ แ กQ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนตราด ตำบลเนิ น ทราย
อำเภอเมือง จังหวัดตราด
10. สถานการณSภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเปfนต0องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
10.1 สถานการณSหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
วิกฤตการณ\ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในปåจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยQางรวดเร็ว โดยมุQงพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยม เป_นยุคแหQงการแขQงขัน ประชากรโลกขาดความสงบสุข การได$รับข$อมูลขQาวสารที่รวดเร็ว ทำให$คน
เริ่มต$นแขQงขันตั้งแตQระดับปฐมวัย ทุกคนต$องพยายามเอาตัวรอดจากสถานการณ\ตQางๆ แม$แตQเด็กก็ต$องปรับตัวให$
เข$ากับสิ่งแวดล$อมใหมQ ประกอบกับพQอแมQผู$ปกครองมีความจำเป_นต$องออกไปทำงานนอกบ$าน จึงไมQมีผู$ดูแลเด็ก
ต$องนำไปฝากไว$ที่สถานประกอบการหรือศูนย\เด็กเล็ก ดังนั้นการสร$างคนให$สามารถดำรงชีวิตที่มุQงเน$นการเป_นอยูQ
แบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช$แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป_นเรื่องที่ต$องให$ความสำคัญและควรเริ่มต$น
อยQางจริงจังตั้งแตQวัยปฐมวัย เนื่องจากเด็กปฐมวัยถือเป_นวัยทองของชีวิตมีการเจริญเติบโตอยQางรวดเร็วทั้งด$าน
รQางกาย อารมณ\ จิตใจ สังคมและสติปåญญา ควรมุQงให$เด็กมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มีพัฒนาการตามวัย การ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรให$สามารถทำหน$าที่ในการอบรมเลี้ยงดู และพัฒนาเด็กปฐมวัยให$มีประสิทธิภาพ
จึงเป_นปåจจัยสำคัญอันจะสQงผลตQอคุณภาพของประชากรในอนาคต
10.2 สถานการณSหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเข$าสูQประชาคมอาเซียน จากนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหQงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560 – 2564) มีจุดเน$นที่สำคัญคือ มุQงพัฒนาคนให$มีคุณภาพ เป_นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศให$
มั่นคงและสามารถแขQงขันกับประเทศตQางๆในโลกได$อยQางตQอเนื่อง พัฒนาความสามารถ สติปåญญาและจิตใจให$
พร$ อ มสำหรั บ การพั ฒ นาประเทศสูQ สั ง คมฐานความรู$ (สำนั ก งานคณะกรรมการการเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แหQ งชาติ ,2553) ประกอบกั บ นโยบายการจั ด การศึ ก ษาของประเทศไทยที่ รองรับ การเป_ น ประชาคมอาเซี ย น
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จุดเริ่มต$นของการพัฒนาคนให$มีคุณภาพเริ่มได$จากเด็กปฐมวัยซึ่งเป_นวัยที่มีความพร$อมแหQงการพัฒนาอยQางรอบ
ด$าน แตQจากการศึกษาสถานการณ\ทางสังคมและวัฒนธรรม ที่สQงผลกระทบตQอการจัดการศึกษาปฐมวัยพบวQา การ
จัดการศึกษาปฐมวัยจำเป_นต$องเพิ่มมาตรการในการอบรมเลี้ยงดูและให$การศึกษาที่เป_นไปเพื่อการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยอยQางมีคุณภาพ เนื่องจากมีเด็กปฐมวัยยังขาดโอกาสในการได$รับการดูแล และให$การศึกษาอยQางเสมอภาค
(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2552:(2)-(3)) ในขณะเดียวกันสถานการณ\ทางวัฒนธรรมได$ประสบปåญหาการ
แพรQกระจายทางวัฒ นธรรมทั้ งในและตQ างประเทศที่ ขาดการคั ดกรองได$ เข$ามามี อิท ธิพ ลตQ อเด็ กปฐมวัยดั งนั้ น
ผู$รับผิดชอบในการจัดการศึกษาปฐมวัย ต$องรู$ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและจัดการศึกษาแกQเด็กที่อยูQในสังคม
และวัฒนธรรมแหQงการเปลี่ยนแปลงได$อยQางมีคุณภาพ
11. ผลกระทบจากข0อ 10.1 – 10.2 ตcอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข0องกับพันธกิจของสถาบัน
11.1 การพัฒนาหลักสูตร
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนวิทยาการและเทคโนโลยีที่เข$ามามี
ผลกระทบตQ อ วิถี ก ารดำรงชี วิต ของบุ ค คล การเตรีย มความพร$อ มเพื่ อ รองรับ การเปลี่ ย นแปลงดั งกลQ าวทำให$
วิทยาลัยชุมชนมีหน$าที่ในการผลิตผู$ดูแลเด็กปฐมวัยพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ให$มีความรู$ ความเข$าใจ ในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย สามารถนำความรู$ความสามารถไปบูรณาการและประยุกต\ใช$ในการจัดการศึกษาปฐมวัย การพั ฒ นา
หลักสูตรนับเป_นความสำคัญยิ่งตQอการกำหนดทิศทางและนโยบายของการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยได$
มี ค วามพร$อ มและเป_ น ผู$ น ำในการอบรมเลี้ ย งดู แ ละให$ ก ารศึ ก ษาแกQ เด็ ก อยQ างมี คุ ณ ภาพ จากการติ ด ตามและ
ประเมินผลการใช$หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร\ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนพิจารณาเห็นความ
จำเป_นของการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อการพัฒนาผู$เรียนให$มีความพร$อมและมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู$ และ
สามารถปรับตัวเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ\ตQาง ๆ อันสQงผลให$เกิดความเจริญทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและ
เทคโนโลยี และพัฒนาเด็กปฐมวัยให$มีการพัฒนาการอยQางสมดุลรอบด$านเหมาะสมกับสถานการณ\โลกปåจจุบัน
12. ความสัมพันธSกับหลักสูตรอื่นที่เปhดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
12.1 กลุcมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปhดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
วิชาศึกษาทั่วไป ได$แกQ กลุQมวิชาภาษา กลุQมวิชามนุษยศาสตร\และสังคมศาสตร\ และกลุQมวิชา
วิทยาศาสตร\ คณิตศาสตร\และเทคโนโลยี
12.2 กลุcมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปhดสอนให0ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต0องมาเรียน
-ไมQม-ี
12.3 การบริหารจัดการ
อาจารย\ ผู$ รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รต$ อ งประสานงานกั บ อาจารย\ ผู$ แ ทนจากสาขาอื่ น ที่ เกี่ ย วข$ อ ง
ด$านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียน ตารางสอบ และความสอดคล$องกับมาตรฐานผลการเรียนรู$
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หมวดที่ 2
ข0อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคSของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
พลังความรัก การดูแล การพัฒนา และการสร$างสรรค\พลังการเรียนรู$ของเด็กปฐมวัย คือพลังอนาคต
ของชุมชนและสังคม
1.2 ความสำคัญของหลักสูตร
เป_นหลักสูตรที่ออกแบบตามทิศทางการพัฒนาประเทศและความรู$ใหมQ เพื่อตอบสนองความต$องการ
ของบุคคลที่ปฏิบัติหน$าที่ที่เกี่ยวข$องกับการพัฒ นาเด็กปฐมวัยในชุมชนให$มีสมรรถนะในการดูแล พัฒ นา และ
จัดการเรียนรู$ สำหรับเด็กปฐมวัยให$มีพัฒนาการที่สมบูรณ\พร$อมทั้งด$านรQางกาย อารมณ\ จิตใจ สังคมและปåญญา
ได$อยQางถูกต$องและมีคุณภาพ
1.3 วัตถุประสงคSของหลักสูตร
เพื่อให$ผู$เรียนมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณความเป_นครู
2) มีความรู$ เข$าใจ การดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู$ สำหรับเด็กปฐมวัย
3) มีทักษะการคิดอยQางมีวิจารณญาณ การคิดริเริ่มและสร$างสรรค\ และทักษะการแก$ปåญหา
4) มีทักษะความสัมพันธ\ระหวQางบุคคลและความรับผิดชอบ การสื่อสารและการใช$เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5) สามารถออกแบบกิจกรรมและจัดประสบการณ\ การดูแล พัฒนา และการเรียนรู$สำหรับเด็ก
แบบองค\รวม
2. แผนการพัฒนา/ปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา
ก ารศึ ก ษ าป ฐ ม 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
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแหQ ง ชาติ พ.ศ. 2552
และเกณฑ\ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
อนุปริญญา พ.ศ.2548
ปรับปรุงหลักสูตรให$สอดคล$องกับความ
ต$องการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม
วั ฒ นธรรม เท คโนโลยี และระบ บ

กลยุทธS
- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก
มคอ.1
- นำผลที่ได$จาก มคอ.7 มาดำเนิน
การปรับปรุงหลักสูตร

หลักฐาน/ตัวบcงชี้
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร

ติดตามความเปลี่ยนแปลงตามความ
- รายงานผลการประเมินความ
ต$ อ งการของสถานศึ ก ษา ผู$ ป กครอง พึงพอใจในการใช$ผู$สำเร็จการศึกษา
และชุมชน
ของผูป$ ระกอบการ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจ

กลยุทธS

หลักฐาน/ตัวบcงชี้
- ความพึงพอใจของผู$ประกอบการ
ในด$านความรู$ ทักษะ ความสามารถ
ในการทำงานของผู$สำเร็จการศึกษา
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร0างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจั ด การศึ ก ษาเป_ น ระบบทวิ ภ าค โดย 1 ปä ก ารศึ ก ษาแบQ งออกเป_ น 2 ภาคการศึ ก ษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไมQน$อยกวQา 15 สัปดาห\
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร0อน
- ไมQมี –
1.3 การเทียบเคียงหนcวยกิตในระบบทวิภาค
- ไมQมี –
2. การดำเนินการของหลักสูตร
2.1 ระยะเวลาของการดำเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนกุมภาพันธ\
2.1.2 ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมีนาคม – เดือนกรกฎาคม
2.1.3 ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใช$เวลาการศึกษาได$ไมQเกิน 6 ปäการศึกษา และสำเร็จการศึกษาได$
ไมQกQอน 5 ภาคการศึกษาปกติ
2.2 คุณสมบัติของผู0เข0าศึกษา
เป_นผู$สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทQา และ
คุณสมบัติอื่นๆให$เป_นไปตามข$อบังคับวิทยาลัยชุมชน
2.3 ปjญหาของนักศึกษาแรกเข0า
- พื้นฐานความรู$ด$านคณิตศาสตร\ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร\ และเทคโนโลยีต่ำกวQา
มาตรฐานและแตกตQางกันมาก
- มีการวQางเว$นจากการศึกษาในระบบมาเป_นระยะเวลานาน
2.4 กลยุทธSในการดำเนินการเพื่อแก0ไขปjญหา ข0อ 2.3
จัดสอบวัดความรู$พื้นฐานใน 5 รายวิชา คือ รายวิชาวิทยาศาสตร\ รายวิชาคณิตศาสตร\ รายวิชา
ภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาไทย และรายวิชาคอมพิวเตอร\ หากสอบไมQผQานเกณฑ\ตามที่วิทยาลัยกำหนด จะต$อง
เข$าเรียนปรับพื้นฐานเฉพาะรายวิชาที่ไมQผQาน
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู0สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปk
จำนวนนักศึกษาแตQละปäการศึกษา
จำนวนนักศึกษา
2561
2562
2563
2564
ชั้นปäที่ 1
30
30
30
30
ชั้นปäที่ 2
0
30
30
30
ชั้นปäที่ 3
0
0
30
30
รวม
30
60
90
90
คาดวQาจะจบการศึกษา
0
0
30
30
2.6 งบประมาณตามแผน
ภาคการศึกษา
งบประมาณ
1/2561 2/2561 1/2562 2/2562 1/2563
ค"าตอบแทนผู,สอน
ค"าวัสดุ (30 คน x 400 บาท)
ค"าสาธารณูปโภค
(30 คน x 150 บาท)
ค"าบำรุงสถานที่และอุปกรณL
(1 คน x 300 บาท x 48 วัน)
ค"าตอบแทนผู,ประสานงานและ
นักการดูแลสถานที่

2565
30
30
30
90
30

2/2563

80,000
12,000
4,500

80,000
12,000
4,500

80,000
12,000
4,500

80,000
12,000
4,500

80,000
12,000
4,500

80,000
12,000
4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

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
การศึกษาแบบเรียนในชั้นเรียน
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$ า งหลั ก สู ต ร แบQ งเป_ น หมวดวิ ช าที่ ส อดคล$ อ งกั บ ที่ ก ำหนดไว$ ในเกณฑ\ ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมQน$อยกวQา
30
หนQวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมQน$อยกวQา
58
หนQวยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
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

กำหนด ดังนี้

3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 การกำหนดรหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การกำหนดรหัสวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปเป_นไปตามหลักเกณฑ\ที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ศท XX XX
ลำดับที่ของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รหัสกลุQมวิชา
01 กลุQมวิชาภาษา
02 กลุQมวิชามนุษยศาสตร\และสังคมศาสตร\
03 กลุQมวิชาวิทยาศาสตร\ คณิตศาสตร\ และเทคโนโลยี
อักษรยQอหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ มีหลักเกณฑ\กำหนดรหัสวิชา ดังนี้
ปว XX XX
ลำดับที่ของรายวิชาในสาขาวิชา
ลำดับที่ของสาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา
3.1.3.2 รายวิชาตามโครงสร0างหลักสูตร
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ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมcน0อยกวcา
30 หนcวยกิต
กลุcมวิชาภาษา
ไมcน0อยกวcา 9 หนcวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หนcวยกิต(ท-ป-ศ)
ศท 0101
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปåญญา
3 (2-2-5)
GE 0101
Thai for Intellectual Development
ศท 0102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
GE 0102
English for Communication 1
ศท 0103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
GE 0103
English for Communication 2
ศท 0104
การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
3 (2-2-5)
GE 0104
Development of Speaking and Writing Skills
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
ภาษาประเทศเพื่อนบ$าน
3 (2-2-5)
GE 0107
Neighboring Countries Language
กลุcมวิชามนุษยศาสตรSและสังคมศาสตรS
ไมcน0อยกวcา 9 หนcวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หนcวยกิต (ท-ป-ศ)
ศท 0201
จังหวัดศึกษา
3 (2-2-5)
GE 0201
Province Studies
ศท 0202
ศิลปะและทักษะการใช$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
ชื่อรายวิชา
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
ศท 0303
GE 0303
ศท 0304
GE 0304
ศท 0305
GE 0305

Creative Thinking and Problem Solving
วิทยาศาสตร\และสิ่งแวดล$อมเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
Science and Environment for Life
โปรแกรมคอมพิวเตอร\สำเร็จรูป
3 (2-2-5)
Computer Program
คณิตศาสตร\ในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
Mathematics in Daily Life

แนวทางการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาบังคับ
จำนวน 24 หนcวยกิต
กลุcมวิชาภาษา
จำนวน 9 หนcวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หนcวยกิต(ท-ป-ศ)
ศท 0101
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปåญญา
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
กลุcมวิชามนุษยศาสตรSและสังคมศาสตรS
จำนวน 9 หนcวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หนcวยกิต (ท-ป-ศ)
ศท 0201
จังหวัดศึกษา
3 (2-2-5)
GE 0201
Province Studies
ศท 0202
ศิลปะและทักษะการใช$ชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0202
Arts and Skills for Self Development
ศท 0203
พลเมืองกับความรับผิดชอบตQอสังคม
3 (2-2-5)
GE 0203
Civic Education
กลุcมวิชาวิทยาศาสตรS คณิตศาสตรSและเทคโนโลยี จำนวน 6 หนcวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หนcวยกิต (ท-ป-ศ)
ศท 0301
การเข$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
(1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา

ไมcน0อยกวcา
จำนวน

58 หนcวยกิต
12 หนcวยกิต
จำนวนหนcวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ค0นคว0าด0วยตนเอง)
ปว 0101
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
3 (3-0-6)
EC 0101
Early Childhood Development
ปว 0102
สมองกับการเรียนรู$สำหรับเด็กปฐมวัย
3 (3-0-6)
EC 0102
Brain and Early Childhood Learning
ปว 0103
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
3 (2-2-5)
EC 0103
Early Childhood Parenting
ปว 0104
การจัดการศึกษาปฐมวัย
3 (3-0-6)
EC 0104
Early Childhood Education
(2) วิชาชีพ
(2.1) วิชาบังคับ
33 หนcวยกิต
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
จำนวนหนcวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ค0นคว0าด0วยตนเอง)
ปว 0105
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
3 (3-0-6)
EC 0105
Early Childhood Education Curriculum
ปว 0106
ทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
3 (2-2-5)
EC 0106
Language Skill for Early Childhood
ปว 0107
ทักษะวิทยาศาสตร\และคณิตศาสตร\สำหรับเด็กปฐมวัย
3 (2-2-5)
EC 0107
Science and Mathematics Skills for Early Childhood
ปว 0108
ดนตรีและศิลปะสร$างสรรค\สำหรับเด็กปฐมวัย
3 (1-4-4)
EC 0108
Music and Creative Arts for Early Childhood
ปว 0109
สื่อการเรียนรู$สำหรับเด็กปฐมวัย
3 (1-4-4)
EC 0109
Instructional Media for Early Childhood
ปว 0110
การจัดการเรียนรู$
3 (2-2-5)
EC 0110
Learning Management
ปว 0111
การจัดการชั้นเรียน
3 (3-0-6)
EC 0111
Classroom Management
ปว 0112
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
3 (2-2-5)
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EC 0112
ปว 0113
EC 0113
ปว 0114
EC 0114
ปว 0115
EC 0115

ปว 0116
EC 0116
ปว 0117
EC 0117
ปว 0118
EC 0118
ปว 0119
EC 0119
ปว 0120
EC 0120

Innovations in Early Childhood Education
การประเมินและสร$างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
3 (2-2-5)
Assessing and Enhancing Early Childhood Behavior
การศึกษาพิเศษ
3 (3-0-6)
Special Education
ความเป_นครู
3 (3-0-6)
Professional Teacher
(2.2) วิชาเลือก
9 หนcวยกิต
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
จำนวนหนcวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ค0นคว0าด0วยตนเอง)
การบริหารจัดการองค\การการศึกษาปฐมวัย
3 (3-0-6)
Organizational Management in Early Childhood Education
นิทานและวรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย
3 (1-4-4)
Folk-Tales and Literatures for Early Childhood
การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
3 (2-2-5)
Research in Early Childhood Education
สุขอนามัยเด็กปฐมวัย
3 (1-4-4)
Health for Early Childhood
(2.3) วิชาการฝqกงาน
4 หนcวยกิต
การฝjกประสบการณ\
4 (300 ชั่วโมง)
Field Experience in Early Childhood Education

(ค) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมcน0อยกวcา 3 หนcวยกิต
เลือกเรียนรายวิชาตQางๆ ในสาขาวิชาเดียวกันหรือตQางสาขาวิชาก็ได$ หรือเลือกจาก
หลักสูตรอื่นใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอื่นๆ โดยไมQซ้ำซ$อนกับรายวิชาที่เรียนมาแล$ว สQวนรายวิชาที่
หลั ก สู ต รระบุ ไมQ ให$ นั บ หนQ ว ยกิ ต ในการขอจบหลั ก สู ต รจะเลื อ กเรี ย นเป_ น วิ ช าเลื อ กเสรี ไมQ ได$ โดยมี ห นQ ว ยกิ ต
ไมQน$อยกวQา 3 หนQวยกิต
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3.1.4 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร
จำนวนหน"วยกิต
ปSที่ 2

หมวดวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

รวม

ภาคการศึกษาที่ 2

ปSที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

ปSที่ 1

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน"วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 58 หน"วยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 12 หน"วยกิต
2.2 วิชาชีพ 46 หน"วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ 33 หน"วยกิต
2.2.2 วิชาเลือก 9 หน"วยกิต
2.2.3 วิชาการฝaกงาน 3 หน"วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หน"วยกิต

15

15

-

-

-

-

30

-

-

6

-

3

3

12

-

-

9
-

9
3
3

9
3
-

6
3
3
-

33
9
3
3

3.1.5 แสดงแผนการศึกษา
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป

ปkที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปåญญา
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ศท 0201 จังหวัดศึกษา
ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบตQอสังคม
ศท 0302 การคิดสร$างสรรค\และการแก$ปåญหา
รวม

หนcวยกิต(ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
15 (10-10-25)
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หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป

ปkที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ศท 0107 ภาษาประเทศเพื่อนบ$าน
ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช$ชีวิต
ศท 0301 การเข$าใจดิจิทลั
ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร\สำเร็จรูป
รวม

หนcวยกิต(ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
15 (10-10-25)

หมวดวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ
พื้นฐานวิชาชีพ
วิชาชีพ – บังคับ
วิชาชีพ – บังคับ
วิชาชีพ – บังคับ

ปkที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ปว 0101 พัฒนาการเด็กปฐมวัย
ปว 0104 การจัดการศึกษาปฐมวัย
ปว 0105 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ปว 0106 ทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
ปว 0115 ความเป_นครู
รวม

หนcวยกิต(ท-ป-ศ)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
15 (14-2-29)

หมวดวิชา
เลือกเสรี

วิชาชีพ – บังคับ
วิชาชีพ – บังคับ
วิชาชีพ – บังคับ
วิชาชีพ – เลือก

ปkที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
XXXX
XXXXX
ปว 0107 ทักษะวิทยาศาสตร\และคณิตศาสตร\สำหรับ
เด็กปฐมวัย
ปว 0108 ดนตรีและศิลปะสร$างสรรค\สำหรับเด็กปฐมวัย
ปว 0110 การจัดการเรียนรู$
ปว xxxx xxx
รวม

หนcวยกิต(ท-ป-ศ)
3 (x-x-x)
3 (2-2-5)
3 (1-4-4)
3 (2-2-5)
3 (x-x-x)
15 (x-x-x)
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หมวดวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ
วิชาชีพ – บังคับ
วิชาชีพ – บังคับ
วิชาชีพ – บังคับ
วิชาชีพ – เลือก

ปkที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนcวยกิต(ท-ป-ศ)
ปว 0102 สมองกับการเรียนรู$สำหรับเด็กปฐมวัย
3 (3-0-6)
ปว 0109 สื่อการเรียนรู$สำหรับเด็กปฐมวัย
3 (1-4-4)
ปว 0111 การจัดการชั้นเรียน
3 (3-0-6)
ปว 0113 การประเมินและสร$างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
3 (2-2-5)
ปว xxxx xxx
3 (x-x-x)
รวม

ปkที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ
ปว 0103 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
วิชาชีพ – บังคับ
ปว 0112 นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
วิชาชีพ – บังคับ
ปว 0114 การศึกษาพิเศษ
วิชาชีพ – เลือก
ปว xxxx xxx
วิชาการฝaกงาน
ปว 0120 การฝjกประสบการณ\
รวม
3.1.6 คำอธิบายรายวิชา

กลุcมวิชาภาษา

15 (x-x-x)

หนcวยกิต(ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
3 (300 ชั่วโมง)
15 (x-x-x)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ศท 0101
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปjญญา
3 (2-2-5)
GE 0101
Thai for Intellectual Development
การพัฒนาทักษะการใช$ภาษาไทยในการสื่อสาร ทักษะการฟåง การพูด การอQาน และการเขียน ทักษะ
การสื่อสาร การจับใจความสำคัญในการอQานและการฟåง การมีวิจารณญาน วิเคราะห\ ตีความและประเมินคQา การ
ฟåงเชิงลึก สุนทรียสนทนา ความมีสุนทรียภาพทางภาษา การใช$ภาษาไทยในการแสวงหาความรู$ และสร$างสรรค\
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ศท 0102
GE 0102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
English for Communication 1

3 (2-2-5)

ทักษะการฟåง พูด อQาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน$นคำศัพท\ สำนวน โครงสร$างพื้นฐาน และ
วัฒนธรรมของเจ$าของภาษา เพื่อติดตQอสื่อสารในชีวิตประจำวัน
ศท 0103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
GE 0103
English for Communication 2
ทักษะการฟåง พูด อQาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน$นคำศัพท\ สำนวน โครงสร$างระดับกลาง และ
วัฒนธรรมของเจ$าของภาษา เพื่อติดตQอสื่อสารในชีวิตประจำวัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการทำงาน
หมายเหตุ : ต$องผQานรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 มากQอน
ศท 0104
GE 0104

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
Development of Speaking and Writing Skills

3 (2-2-5)

ความสำคัญของทักษะการสื่อสาร การพูดอยQางเป_นทางการ การเลQาเรื่องเพื่อสร$างแรงบันดาลใจ การ
นำเสนอความคิดเห็นอยQางเป_นระบบ การนำเสนอผลงาน การเขียนความเรียง การเขียนรายงานการศึกษาค$นคว$า
และการทำงาน และการเขียนสรุปความ ฝjกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
ศท 0105
ปjญญาจากวรรณกรรม
3 (2-2-5)
GE 0105
Wisdom through Literature
วรรณกรรม คุณคQา และสุนทรียภาพจากวรรณกรรม การอQาน การคิดวิเคราะห\ ประเมินคQา โลก
ทัศน\ คQานิยม ความเชื่อ เพื่อเชื่อมโยงมนุษย\กับผลงานสร$างสรรค\ด$านวรรณกรรม จากวรรณกรรมคัดสรร
ศท 0106
ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ
3 (2-2-5)
GE 0106
English through Recreation
ฝjกทักษะการฟåงและการพูด โดยใช$กิจกรรรมนันทนาการเป_นสื่อชQวยในการถQายทอดความหมาย การ
นำคำศัพท\ สำนวน ประโยค และการออกเสียง สามารถสื่อความคิดและความหมายได$ถูกต$อง
ศท 0107
ภาษาประเทศเพื่อนบ0าน
3 (2-2-5)
GE 0107
Neighboring Countries Languages
ทักษะการฟåง พูด อQาน และเขียน คำศัพท\และสำนวนที่ใช$สื่อสารในชีวิตประจำวัน ความเข$าใจ ใน
วัฒนธรรมของเจ$าของภาษา (เลือกภาษาประเทศเพื่อนบ$านภาษาใดภาษาหนึ่งที่ใกล$กับที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชน
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ภาษาเขมร (Khmer Language) ภาษาจีน (Chinese) ภาษาลาว (Laotian) ภาษามาเลเซีย (Bahasa Malaysia)
หรือภาษาพมQา (Burmese))
กลุcมวิชามนุษยศาสตรSและสังคมศาสตรS
ศท 0201
จังหวัดศึกษา
3 (2-2-5)
GE 0201
Province Studies
บริบทชุมชนและจังหวัดของตนเอง ความเป_นชุมชนและความเข$มแข็งของชุมชน การศึกษาชุมชน
เครื่องมือสำหรับปฏิบัติการเรียนรู$ชุมชนในภาคสนาม ปåญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน และการมีสQวนรQวม ใน
การพัฒนาชุมชน
ศท 0202
ศิลปะและทักษะการใช0ชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0202
Arts and Skills for Self Development
การวางจุดมุQงหมายและการจัดการชีวิต ปåญญาทางอารมณ\ หลักธรรมที่ใช$ในการดำเนินชีวิต ภาวะ
ผู$นำ การรู$จักใช$เงิน การพัฒนาตนและการเห็นคุณคQาแหQงตน สุนทรียภาพของชีวิต การเรียนรู$บุคคล ในชุมชน
ที่เป_นแบบอยQางการดำเนินชีวิต และดำรงชีวิตอยQางมีความสุข
ศท 0203
พลเมืองกับความรับผิดชอบตcอสังคม
3 (2-2-5)
GE 0203
Civic Education
ความเป_นพลเมือง สิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม หน$าที่ความรับผิดชอบตQอตนเองและสังคม คุณคQา
และเอกลั ก ษณ\ ที่ ดี งามอยQ างไทย การมี จิ ต อาสา และสำนึ ก สาธารณะ การมี สQ วนรQวมในระบบประชาธิป ไตย
วิเคราะห\ปåญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม และเสนอแนวทางแก$ปåญหาในสังคมอยQางมีคุณธรรมและจริยธรรม
การจัดทำโครงการในบทบาทหน$าที่ของพลเมือง
ศท 0204
พลังของแผcนดิน
3 (2-2-5)
GE 0204
Vitality of the Land
ความเข$าใจเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)
หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 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 การสื่อสารในยุคดิจิทัล การทำธุรกรรมออนไลน\ สังคม
ออนไลน\ การเรี ย นรู$ แ ละการสื บ ค$ น จากสื่ อ ดิ จิ ทั ล การวิ เคราะห\ แ ละรู$ เทQ า ทั น สื่ อ นำเสนอในรู ป แบบดิ จิ ทั ล
ผลกระทบ ความปลอดภัย คุณธรรมจริยธรรม และกฎหมาย ที่เกี่ยวข$องกับการใช$สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล
ศท 0302
การคิดสร0างสรรคSและการแก0ปjญหา
3 (2-2-5)
GE 0302
Creative Thinking and Problem Solving
การคิดสร$างสรรค\ เทคนิค เครื่องมือ และกระบวนการคิดสร$างสรรค\ การฝjกคิดสร$างสรรค\ วิธีการ
แก$ปåญหา กระบวนการฝjกการคิดแก$ปåญหา
ศท 0303
วิทยาศาสตรSและสิ่งแวดล0อมเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0303
Science and Environment for Life
กระบวนการคิดและการแก$ปåญหาทางวิทยาศาสตร\ มนุษย\และสิ่งแวดล$อม ผลกระทบจากปåญหา
สิ่งแวดล$อม วิกฤตพลังงาน ภาวะโลกร$อน และสารมลพิษในสิ่งแวดล$อม การอนุรักษ\สิ่งแวดล$อมอยQางยั่งยืน
ศท 0304
โปรแกรมคอมพิวเตอรSสำเร็จรูป
3 (2-2-5)
GE 0304
Computer Program
โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำงาน การใช$งานและบำรุงรักษาคอมพิ วเตอร\ ฝjกโปรแกรมประมวล
ผลคำ ตารางคำนวณ และการนำเสนองาน ในการพิมพ\และจัดทำรูปแบบเอกสาร การแสดงผลด$วยกราฟ การ
จัดการฐานข$อมูลเบื้องต$น การสร$างการนำเสนองาน การทำมัลติมีเดีย
ศท 0305
คณิตศาสตรSในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
GE 0305
Mathematics in Daily Life
วิธีคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร\ การให$เหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย การวัดในมาตราวัดตQางๆ
การหาพื้นที่ผิวและปริมาตร อัตราสQวนและร$อยละ การคำนวณภาษี กำไร คQาเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และสQวนลด
ขั้นตอนในการสำรวจข$อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข$อมูล การวิเคราะห\ข$อมูลและการนำเสนอข$อมูลเบื้องต$น ความ
นQาจะเป_น และการตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องต$น
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หมวดวิชาเฉพาะ
ปว 0101
EC 0101

พัฒนาการเด็กปฐมวัย
Early Childhood Development

3 (3-0-6)

แนวคิ ด ทฤษฎี และหลั ก การพั ฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย ด$ านรQางกาย อารมณ\ จิ ต ใจ สั งคม สติ ปå ญ ญา
สมรรถนะเด็กปฐมวัย การสQงเสริมพัฒนาการและสมรรถนะเด็กปฐมวัย การเชื่อมตQอทางการศึกษาระหวQางระดับ
อนุบาลกับระดับประถมศึกษา
ปว 0102
EC 0102

สมองกับการเรียนรู0สำหรับเด็กปฐมวัย
Brain and Early Childhood Learning

3 (3-0-6)

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข$องกับการคิดของเด็กปฐมวัย พัฒนาการและการทำงานของสมอง
ชQวงอายุแรกเกิ ดถึงหกปä โครงสร$างและการทำงานของสมอง ทั กษะสมองสQวนหน$ า สมองกับ การคิ ด การจัด
ประสบการณ\สQงเสริมทักษะการทำงานของสมองสQวนหน$า
ปว 0103
EC 0103

การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
Early Childhood Parenting

3 (2-2-5)

หลักการ วิธีการ รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแตQละชQวงวัย การสร$างวินัยเชิงบวก การให$ความรู$กับผู$ปกครอง
บทบาทและการทำงานรQวมกันของพQอแมQ ผู$ปกครอง ครู และชุมชนเพื่อประสานงานรQวมมือกับองค\กรในชุมชน
ศึกษาเกี่ยวกับครอบครัวและโครงสร$างการนำทรัพยากรชุมชนมาใช$เพื่อประโยชน\และความสำเร็จในการอบรม
เลี้ยงดูเด็กในสังคมไทย การแนะแนวให$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\และผลกระทบที่เกิดขึ้น แนวทางการแก$ปåญหา
นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข$อง แนวโน$มทางการศึกษาปฐมวัยของไทยและตQางประเทศ
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ปว 0105
EC 0105

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
Early Childhood Education Curriculum

3 (3-0-6)

ความหมายและความสำคั ญ ของหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย ทฤษฎี ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย
องค\ประกอบของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การวิเคราะห\มาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักการ
พัฒนาหลักสูตร การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให$เหมาะสมกับสภาพท$องถิ่นและแหลQงเรียนรู$ในท$องถิ่น การนำ
หลักสูตรไปใช$ การประเมินหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา ปåญหาและแนวโน$มทางการศึกษาปฐมวัย
ปว 0106
EC 0106

ทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
Language skill for Early Childhood

3 (2-2-5)

ขอบขQายและมาตรฐานการเรียนรู$ทางภาษา การจัดประสบการณ\ เพื่อสQงเสริมทักษะทางภาษา ด$านการ
ฟåง การพูด การอQาน และการเขียน การผลิตสื่อและของเลQนเพื่อสQงเสริมทักษะทางภาษา บทบาทครูและผู$ปกครอง
ในการสQงเสริมทักษะทางภาษา การประเมินทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
ปว 0107
EC 0107

ทักษะวิทยาศาสตรSและคณิตศาสตรSสำหรับเด็กปฐมวัย
Science and Mathematics Skills
for Early Childhood

3 (2-2-5)

ขอบขQายและมาตรฐานการเรียนรู$ทางวิทยาศาสตร\และคณิตศาสตร\ การจัดประสบการณ\สQงเสริมทักษะ
ทางด$ า นวิ ท ยาศาสตร\ แ ละคณิ ต ศาสตร\ การผลิ ต สื่ อ และของเลQ น เพื่ อ สQ ง เสริ ม ทั ก ษะทางวิ ท ยาศาสตร\ แ ละ
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$างสรรค\สำหรับเด็กปฐมวัย สื่อและอุปกรณ\สำหรับกิจกรรมดนตรีและศิลปะสร$างสรรค\สำหรับเด็กปฐมวัย
และการประเมินพัฒนาการทางดนตรีและศิลปะสร$างสรรค\สำหรับเด็กปฐมวัย
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ปว 0109
EC 0109

สื่อการเรียนรู0สำหรับเด็กปฐมวัย
Instructional Media for Early Childhood

3 (1-4-4)

ความหมาย ความสำคัญ และแนวคิดเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู$ ประเภทของสื่อ การเลือกใช$สื่อที่เหมาะสม
สำหรับ เด็ กแตQ ละชQวงวัย ปฏิ บั ติการผลิตสื่อและของเลQน จากวัสดุ ในท$ องถิ่น และวัสดุ เหลือใช$ เทคนิ คการจัด
กิจกรรมการเลQนและเกมทางการศึกษา ทดลอง ประเมินสื่อและการตรวจสอบคุณภาพสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย 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

การจัดการชั้นเรียน
Classroom Management

3 (3-0-6)

แนวคิ ด หลั ก การ และแนวทางจั ด การชั้ น เรี ย น เทคนิ ค และวิ ธี ก ารในการจั ด การชั้ น เรี ย น การปรั บ
พฤติกรรมเด็ก ปåญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนและแนวทางการแก$ปåญหา การสร$างบรรยากาศการเรียนรู$ การออกแบบ
ชั้นเรียน การจัดสภาพแวดล$อมทางกายภาพและจิตวิทยา บทบาทครูในการจัดการชั้นเรียนเด็กปฐมวัย
ปว 0112
EC 0112

นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
Innovations in Early Childhood Education

3 (2-2-5)

ความหมาย แนวคิด ประเภทและรูปแบบของนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยของไทยและตQางประเทศ
การนำนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยมาออกแบบการจัดประสบการณ\ การพั ฒ นานวัตกรรมจากภูมิปåญ ญา
ท$องถิ่น
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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$าง การใช$และการพัฒนาเครื่องมือการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย การสร$างเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค\
การรQวมมือกับผู$ปกครองในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย การรายงานผลการประเมิน
ปว 0114
EC 0114

การศึกษาพิเศษ
Special Education

3 (3-0-6)

ปรัชญา แนวคิด หลักการ การจัดการศึกษาพิเศษ จิตวิทยาเด็กพิเศษ กฎหมายที่เกี่ยวข$องกับคนพิการ
การบริการชQวยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กที่มีความต$องการพิเศษ การเตรียมการเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวม เทคนิคการสอนในชั้นเรียนรวม การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม การออกแบบการเรียนรู$ที่เป_นสากล การ
จัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล บทบาทครูและความรQวมมือระหวQางครูและผู$ปกครอง
ปว 0115
EC 0115

ความเปfนครู
Professional Teacher

3 (3-0-6)

หลักการ แนวคิดของความเป_นครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครู การพัฒนาบุคลิกภาพ
และจิตวิญญาณความเป_นครูปฐมวัย ความเป_นครูเพื่อศิษย\ ภาวะผู$นำของครูและการปฏิบัติงานของครูปฐมวัย
ปว 0116
EC 0116

การบริหารจัดการองคSการการศึกษาปฐมวัย
Organizational Management in
Early Childhood Education

3 (3-0-6)

มาตรฐานสถานศึกษาปฐมวัย หนQวยงานและประเภทของสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย รูปแบบการ
บริหารงานขององค\การทางการศึกษาปฐมวัย บทบาทหน$าที่ของผู$บริหาร การบริหารธุรกิจทางด$านการศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค\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$องจอง การผลิตนิทานและวรรณกรรมที่เหมาะสมสำหรับเด็กแตQละชQวงวัย เทคนิคการเลQานิทาน
เพื่อเสริมสร$างจินตนาการของเด็กปฐมวัย
ปว 0118
EC 0118

การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
Research in Early Childhood Education

3 (2-2-5)

คุณธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย รูปแบบการวิจัย ระเบียบและวิธีวิจัยทางการศึกษา การศึกษา
ค$นคว$างานวิจัย การฝjกวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งไทยและตQางประเทศ 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$างสุขนิสัยที่ดี การปฐมพยาบาลเบื้องต$น
การป£องกันโรค อุบัติเหตุ และอุบัติภัย บทบาทของครูในการให$คำแนะนำและดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย
ปว 0120
EC 0120

การฝqกประสบการณS
Field Experience in Early Childhood Education

4 (300 ชั่วโมง)

ฝjกปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือศูนย\พัฒนาเด็ก เริ่มจากการเตรียมการเพื่อการฝjก การจัดทำ
แผนการฝjกที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค\ กระบวนการ การประเมินผล และการปรับปรุงคุณภาพงาน
ภายใต$คำแนะนำชQวยเหลือของอาจารย\นิเทศและพี่เลี้ยง
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3.2 อาจารยSผู0สอน
3.2.1 อาจารยSประจำหลักสูตร
ที่

2

เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ประชาชน
3 2305 00103 xx x นางสาวนันทัชพร
จิรขจรชัย
3 2399 00019 xx x นางวรรณา การเจริญดี

3

3 4017 00027 xx x นางวรรณรัตนL ศิริภูธร

1

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

กศ.ม.
การศึกษาปฐมวัย
ค.บ.
การศึกษาปฐมวัย
ค.บ.
การประถมศึกษา
มีประสบการณLในการทำงานและสอนรายวิชา
เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย 40 ปS
ศษ.ม.
หลักสูตรและการสอน
ประกาศนียบัตร การบริหารการศึกษา
บัณฑิต
สัมฤทธิบัตร การศึกษาปฐมวัย
ค.บ.
การประถมศึกษา

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาหE)
8 ชม./สัปดาหL
8 ชม./สัปดาหL

8 ชม./สัปดาหL

3.2.2 อาจารยSประจำ
ที่
1

เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ประชาชน
3 2399 00014 xx x ดร.กรรณิกา สุภาภา

2

3 2301 00451 xx x ดร.กุณฑล งาเจือ

3

3 7606 00027 xx x นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ

4

3 1005 03466 xx x นางสาวอำพร ไพฑูรยL

คุณวุฒิ
Ph.D.
D.P.A.
กศ.ม.
กศ.บ.
ปร.ด.
ศษ.ม.
ศษ.บ.
ศษ.บ.
ศษ.ม.

สาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตรL
Public Administration
คณิตศาสตรL
คณิตศาสตรL
ประเมินการศึกษา
การประเมินการศึกษา
การวัดและประเมินผล
บริหารการศึกษา
การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต"างประเทศ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร
การศึกษา
ค.บ.
ภาษาอังกฤษ
บธ.ม.
การเงินและการธนาคาร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร
การศึกษา

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาหE)
8 ชม./สัปดาหL

8 ชม./สัปดาหL

8 ชม./สัปดาหL

8 ชม./สัปดาหL
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ที่

เลขประจำตัว
ประชาชน

ชื่อ-นามสกุล

5

3 4499 00258 xx x ดร.อมร ไชยแสน

6

3 2301 00027 xx x นางสาวนิพัทธา
เอี่ยมใบพฤกษL

7

3 8603 00248 xx x นายสุนันทL เพ็ชรพิรุณ

8

3 4017 00027 xx x นางวรรณรัตนL ศิริภูธร

9

3 8205 00015 xx x นางสาวสุดารัตนL
ตัณฑะอาริยะ

10 3 3416 00009 xx x นายพชร แก,วดี

11 3 1603 00302 xx x นางสาวอรดี ตรีวิสูตร

12 3 4016 00090 xx x นางสาวกรกนก
ปานอำพันธL

คุณวุฒิ
ค.บ.
ปร.ด.

สาขาวิชา

สังคมศึกษา
การวิจัยพฤติกรรมศาสตรL
ประยุกตL
กศ.ม.
การวัดและประเมินผล
การศึกษา
ค.บ.
การประถมศึกษา
ค.ม.
วิจัยการศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร
การศึกษา
กศ.บ.
วิทยาศาสตรL - คณิตศาสตรL
พธ.ม.
พุทธศาสนา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (การสอน)
พธ.บ.
รัฐศาสตรL
ศษ.ม.
หลักสูตรและการสอน)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร
การศึกษา
สัมฤทธิบัตร การศึกษาปฐมวัย
ค.บ.
การประถมศึกษา
อ.ม.
ภาษาไทย
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร
การศึกษา
ค.บ.
ภาษาไทย
ศษ.ม.
เทคโนโลยีการศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร
การศึกษา
ศษ.บ.
ฟสิกสL-คณิตศาสตรL
ศษ.ม.
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
ศศ.บ.
การจัดการทั่วไป
วท.ม.
พฤกษเศรษฐกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาหE)
8 ชม./สัปดาหL

8 ชม./สัปดาหL

8 ชม./สัปดาหL

8 ชม./สัปดาหL

8 ชม./สัปดาหL

8 ชม./สัปดาหL

8 ชม./สัปดาหL

8 ชม./สัปดาหL
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ที่

เลขประจำตัว
ประชาชน

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ
วท.บ.

สาขาวิชา

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาหE)

พืชศาสตรL

3.2.3 อาจารยSพิเศษ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

1

นางสาวมัทนา ท"าพริก

2

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

นางสาวผกายรัตนL
บริรักษLศุภกร

ค.ม.
ค.บ.
ค.ม.
ค.บ.

การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาพิเศษ
บริหารการศึกษา
การอนุบาลศึกษา

3

นางเสาวลักษณL จินดาดี

พ.บ.

4

นางกิรณา สิมะทองธรรม

ค.บ.

พยาบาลศาสตรLและ
ผดุงครรภLขั้นสูง
การศึกษาปฐมวัย

5

นางจุรีรัตนL ใจดี

ค.บ.

อนุบาลศึกษา

6

นางจินตนา ใจเที่ยง

ค.บ.

การศึกษาปฐมวัย

7

นางจันทรLจิรา อนัตตา
วิภาตนาวิน

กศ.ม.
วท.บ.

การศึกษาพิเศษ
วิทยาศาสตรLการกีฬา

8

นางสาวอัญชลี กิจวิริยะ

ศษ.บ.

ปฐมวัยศึกษา

9

นางสาวนิตยา
วังรัตนโสภณ

ศศ.ม.

สหวิทยาการเพื่อการ
พัฒนาท,องถิ่น
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรL

ตำแหนHง/ประสบการณE
1. ข,าราชการบำนาญ
2. สอนปฐมวัย 17 ปS
1. ศึกษานิเทศกLชำนาญการ
พิเศษ
2. สอนและนิเทศการศึกษา
ระดับปฐมวัย 22 ปS
1. หัวหน,างานผู,ปÅวยใน
2. พยาบาลประจำการ 31 ปS
1. ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
2. สอนปฐมวัย 17 ปS
1. ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
พิเศษ
2. สอนปฐมวัย 30 ปS
1. ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
2. สอนวิชาปฐมวัย 19 ปS
1. รองผู,อำนวยการ
ศูนยLการศึกษาพิเศษ
2. ประสบการณLการทำงาน
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ
19 ปS
1. ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
2. สอนวิชาปฐมวัย 30 ปS
1. นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ
การ
2. พยาบาลวิชาชีพ 6 ปS
3. นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติ
หน,าที่งานสาธารณสุขชายแดน
โรคติดต"อ และการส"งเสริม

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาหE)
8 ชม./สัปดาหL
8 ชม./สัปดาหL

8 ชม./สัปดาหL
8 ชม./สัปดาหL
8 ชม./สัปดาหL

8 ชม./สัปดาหL
8 ชม./สัปดาหL

8 ชม./สัปดาหL
8 ชม./สัปดาหL
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ที่

ชื่อ-นามสกุล

10 นายสมภพ จรพิภพ

11 นางสมเสน"หL พ"วงพี

12 นายสมโภชนL วาสุกรี

13 นางอรัญญา อินทสัมฤทธิ์

14 นางสาวกาญจนา
เกตุบรรเทิง

15 นายวีระ มนตรีวงษL

16 นางอรอนงคL คล"องกิจกล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ตำแหนHง/ประสบการณE

สุขภาพ 18 ปS
ศศ.ม.
ศึกษาศาสตรL – การสอน 1. ข,าราชการบำนาญ
2. อดีตรองอธิการบดีฝÅายกิจการ
นักศึกษาและประธานโปรแกรม
วิชารัฐประศาสน-ศาสตรL ม.ราช
ภัฏรำไพพรรณี
3. อาจารยL ค ณะมนุ ษ ยL ศ าสตรL
และสังคมศาสตรL ม.ราชภัฏรำไพ
พรรณี 30 ปS
กศ.บ.
ภาษาไทย
1. ข,าราชการบำนาญ
2. ผู,บริหารสถานศึกษา 7 ปS
3. ศึกษานิเทศกL 10 ปS
4. สอนภาษาไทย 15 ปS
ค.บ.
เกษตรศาสตรL
1. ข,าราชการบำนาญ
2. ประสบการณLสอนและงาน
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
บริหารรวม 42 ปS
กศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
1. ข,าราชการบำนาญ
2. ประสบการณLสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ 37 ปS
กศ.ม.
เทคโนโลยีทางการศึกษา 1. ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
พิเศษ
กศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
2. ประสบการณLสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ 14 ปS
ค.บ.
ดนตรีศึกษา
1. ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
พิเศษ
2. สอน ศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลปÖ 30 ปS
กศ.บ.
สังคมศึกษา
1. ข,าราชการบำนาญ
2. ครูกลุ"มการงานพื้นฐานอาชีพ
3. สอนรายวิชาเกี่ยวกับ
การศึกษาปฐมวัย 31 ปS
4. สอนรายวิชาหลักสูตรพัฒนา
ทักษะและเสริมสร,าง

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาหE)
8 ชม./สัปดาหL

8 ชม./สัปดาหL

8 ชม./สัปดาหL

8 ชม./สัปดาหL

8 ชม./สัปดาหL

8 ชม./สัปดาหL

8 ชม./สัปดาหL
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ที่

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

17 นายวิฑูรยL บุญรอด

กศ.บ.

หัตถกรรม

18 นางสาวพัชรินทรL
เลยานนทL

ค.บ.

นาฏศิลปÖ

19 นายบุญค้ำ จุลเจือ

ค.บ.

คอมพิวเตอรL

20 นายสุริยะ มีความดี

กศ.บ.

สังคมศึกษา

21 นายวิโรจนL สุขะ

ศษ.บ.

บริหารการศึกษา

22 นางวรรณา บุทเสน

พช.ม.
สส.บ.

พัฒนาขุมขน
สังคมศาสตรL

ค.บ.
ป.กศ.สูง

สุขศึกษา
ดนตรีศึกษา

23 นางเครือวัลยL สังขLสูงเนิน

24 นายวิเชียร สุขสถิตยL

-

-

ตำแหนHง/ประสบการณE
ประสบการณL
1. ข,าราชการบำนาญ
2. ครูสอนศิลปะ หัตถกรรม
ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 31 ปS
3. สอนรายวิชาหลักสูตรพัฒนา
ทักษะและเสริมสร,าง
ประสบการณL
1. ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
2. ครูสอนระดับปฐมวัย
3. วิทยากรสอนรำในงาน
และหน"วยงานต"างๆ
1. ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
2. สอนคอมพิวเตอรL 15 ปS
1. ข,าราชการบำนาญ
2. สอนวิชาสังคมศึกษา 35 ปS
1. ข,าราชการบำนาญ
2. สอนสังคมศึกษา 28 ปS
1. ผู,จัดการโครงการส"งเสริมการ
ปáองกันเอดสLในแรงงาน
ข,ามชาติ
2. ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนา
ชุมชน 14 ปS
3. วิทยากรอบรม
1. ข,าราชการบำนาญ
2. สอนรายวิชาเกี่ยวกับดนตรี
ศึกษา 36 ปS
1. ล"ามแปลภาษา
2. สอนภาษาไทยที่กัมพูชา 9 ปS
3. สอนภาษากัมพูชา 2 ปS
4. เปàนผู,เชี่ยวชาญด,านภาษา
กัมพูชา ซึ่งเปàนสาขาวิชาที่ขาด

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาหE)
8 ชม./สัปดาหL

8 ชม./สัปดาหL

8 ชม./สัปดาหL
8 ชม./สัปดาหL
8 ชม./สัปดาหL
8 ชม./สัปดาหL

8 ชม./สัปดาหL

8 ชม./สัปดาหL
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ที่

ชื่อ-นามสกุล

25 นายหยี่ ธรรมปäญญา

คุณวุฒิ
-

สาขาวิชา
-

ตำแหนHง/ประสบการณE
แคลน
1. ล"ามแปลภาษา
2. เปàนผู,เชี่ยวชาญด,านภาษา
กัมพูชา ซึ่งเปàนสาขาวิชาที่ขาด
แคลน 30 ปS

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาหE)
8 ชม./สัปดาหL

4. องคSประกอบเกี่ยวกับประสบการณSภาคสนาม (การฝqกประสบการณSหรือสหกิจศึกษา)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีความต$องการให$ผู$สำเร็จการศึกษามีประสบการณ\ในวิชาชีพกQอนเข$าสูQการ
ทำงานจริง ดังนั้น ในหลักสูตรนี้จึงมีรายวิชาการฝjกประสบการณ\ซึ่งจัดอยูQในกลุQมวิชาชีพที่นักศึกษาทุกคนต$อง
ลงทะเบียนเรียนกQอนจบการศึกษาดังนี้
(1) การปฐมนิเทศนักศึกษากQอนการฝjกประสบการณ\
(2) การฝjกประสบการณ\ ในสถานศึกษาโดยอาศัยพื้นฐานจากการบูรณาการชุดวิชาในระหวQางเรียนในชั้น
ปäที่ 1-3
(3) การฝjกประสบการณ\ และงานการวิจัยในชั้นเรียนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษางานกิจกรรมพัฒนา
ผู$เรียนงานบริหารของโรงเรียนและงานอื่นๆที่ได$รับมอบหมาย
(4) การนิเทศการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาโดยอาจารย\นิเทศจากวิทยาลัยและครูพี่เลี้ยงใน
โรงเรียน
(5) การสัมมนายQอยระหวQางการปฏิบัติการสอนและฝjกประสบการณ\
(6) การให$คำปรึกษาเป_นรายบุคคลแกQนักศึกษาโดยอาจารย\นิเทศของวิทยาลัย
(7) การฝjกประสบการณ\ ในสถานศึกษาของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยโดยใช$โรงเรียนสาธิตในชุมชนที่
นักศึกษาอาศัยอยูQเป_นโรงเรียนหลักในการฝjกประสบการณ\
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หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู0 กลยุทธSการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1.1 มีความรัก ความเมตตาและเอาใจใสQตQอการ
พัฒนาและการเรียนรู$ของเด็กปฐมวัย

1.2 มีความสามารถในการวิเคราะห\และแก$ปåญหา
1.3 มีจิตบริการและสามารถทำงานรQวมกับผู$อื่น

กลยุทธSหรือกิจกรรมของนักศึกษา
- ฝjกพัฒนาสมาธิ สติ ปåญญา และความฉลาดทาง
อารมณ\
- อาจารย\ผู$สอนประพฤติตนเป_นแบบอยQางที่ดี
- กิจกรรมการบูรณาการในรายวิชาที่สอน
มอบหมายให$นักศึกษาทำงานเป_นกลุQม นำเสนอ และ
รับฟåงความคิดเห็นจากกลุQมอื่นๆ
- กิจกรรมการให$บริการแกQชุมชน
- สร$างวัฒนธรรมองค\กรภายในสาขาวิชา ให$มีความ
เอื้อเฟ§•อและชQวยเหลือซึ่งกันและกัน

2. การพัฒนาผลการเรียนรู0ในแตcละด0าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ด0านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีระเบียบวินัย ประพฤติตนตามระเบียบของสังคม
(2) ซื่อสัตย\สุจริตตQอตนเอง และผู$อื่น
(3) ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ¶เรียนรู$
(4) ประหยัด อดออม และเลือกใช$ทรัพยากรอยQางคุ$มคQา
2.1.2 ด0านความรู0
(1) มีความรู$ และสามารถใช$ภาษาในการเรียนรู$และพัฒนาปåญญาได$อยQางตQอเนื่อง
(2) มีความรู$ ความเข$าใจ เห็นคุณคQาของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปåญญา เข$าใจความสัมพันธ\ระหวQาง
มนุษย\กับมนุษย\ สังคม และธรรมชาติสิ่งแวดล$อม
(3) มีความรู$ ความเข$าใจ เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการเปลี่ยนแปลงที่สQงผลกระทบตQอ
ตนเองและผู$อื่น
(4) มีความรู$ ความเข$าใจ เกี่ยวกับหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร\ คณิตศาสตร\ และเทคโนโลยี
2.1.3 ด0านทักษะทางปjญญา
(1) รู$จักคิด วิเคราะห\ สังเคราะห\ ประเมินคQา เชื่อมโยงความคิดอยQางองค\รวม
(2) สามารถระบุ ป ระเด็ น ปå ญ หา วางแผน เสนอแนะแนวทางการแก$ ปå ญ หาอยQ า งมี คุ ณ คQ า และ
สร$างสรรค\
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2.1.4 ด0านทักษะความสัมพันธSระหวcางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความสามัคคี สามารถอยูQรQวมกับผู$อื่น ทำงานอยQางมีสQวนรQวม มีภาวะผู$นำและผู$ตาม
(2) มีจิตสาธารณะ เสียสละ เห็นคุณคQาแหQงการแบQงปåน
(3) มีความรับผิดชอบตQอตนเอง ชุมชน สังคม และสQวนรวม สามารถพึ่งตนเองได$
2.1.5 ด0านทักษะการวิเคราะหSเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ใช$วิธีทางคณิตศาสตร\และสถิติพื้นฐาน ในการศึกษาค$นคว$าและนำไปใช$ได$อยQางเหมาะสม
(2) มีทักษะในการสื่อสารและใช$ภาษาอยQางมีประสิทธิภาพ
(3) ใช$เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู$และพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 ด0านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู0
(1) มีวินัย ซื่อสัตย\ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
(2) รักและศรัทธาความเป_นครูปฐมวัย
(3) มีจิตสาธารณะ
กลยุทธSการสอน
(1) ผู$สอนประพฤติตนเป_นแบบอยQางที่ดี
(2) จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ\ให$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$หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย
(2) มีความรู$ความเข$าใจการดูแล พัฒนา และการจัดการเรียนรู$สำหรับเด็กปฐมวัย
(3) มีความรู$ ความเข$าใจเกี่ยวกับหลักสูตร พัฒนาสื่อ นวัตกรรม ห$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$แบบทดสอบ
(2) การทำแบบฝjกหัด
(3) การประเมินจากสภาพจริง
(4) ประเมินผลจากการทำงานหรือโครงงานที่ได$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\ และริเริ่มในการปฏิบัติงานด$านการศึกษาปฐมวัย
(3) สามารถประยุกต\ใช$ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยในการดูแล
พัฒนา และจัดการเรียนรู$
กลยุทธSการสอน
(1) กระบวนการสืบค$นด$วยตนเอง
(2) การจัดสถานการณ\จำลอง
(3) การมอบหมายงาน
(4) การเรียนรู$แบบมีสQวนรQวม
(5) การฝjกปฏิบัติการ
(6) การเรียนแบบแก$ปåญหา
(7) การจัดการเรียนการสอนโดยใช$เทคโนโลยี
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) การนำเสนอผลงาน
(2) ผลงานที่ได$รับมอบหมาย/รายงาน
(3) แฟ£มสะสมงานความก$าวหน$าการเรียนรู$รายบุคคล
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2.2.4 ด0านทักษะความสัมพันธSระหวcางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู0
(1) ทำงานและมีปฏิสัมพันธ\รQวมกับครู ผู$ปกครอง และชุมชน เพื่อการพัฒนาอยQางสร$างสรรค\
ตามวิถีประชาธิปไตย
(2) มีความรับผิดชอบตQอหน$าที่ การพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน
(3) เป_นผู$นำและผู$ตามที่ดี
กลยุทธSการสอน
(1) การฝjกปฏิบัติการ
(2) การใช$กิจกรรมการเรียนรู$แบบมีสQวนรQวม
(3) การเรียนแบบรQวมมือ
(4) การทำงานรQวมเป_นกลุQม
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) การสังเกตพฤติกรรมการทำงานรQวมกับผู$อื่น
(2) การเข$ารQวมกิจกรรมของนักศึกษา
(3) การสังเกตพฤติกรรมการเป_นผู$นำ ผู$ตามที่ดี
2.2.5 ด0านทักษะการวิเคราะหSเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู0
(1) สามารถวิเคราะห\ เลือกใช$ และตัดสินใจ ข$อมูลสารสนเทศของเด็กปฐมวัย
(2) สามารถสื่อสารได$อยQางมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถใช$เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู$และพัฒนา
กลยุทธSการสอน
(1) มอบหมายงานโดยอาศัยกระบวนการสืบค$น
(2) การฝjกปฏิบัติการ
(3) มอบหมายงาน นำเสนอผลงานใช$เทคโนโลยีสารสนเทศ
(4) การทำรายงานและนำเสนอผลงาน
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินความก$าวหน$า ทักษะการใช$ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) ประเมินจากการนำเสนอผลงาน และการแลกเปลี่ยนความรู$ และประสบการณ\
(3) แบบทดสอบ
2.2.6 ด0านทักษะการจัดการเรียนรู0
ผลการเรียนรู0
(1) สามารถจัดประสบการณ\การเรียนรู$ที่หลากหลายอยQางสร$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$วยแบบทดสอบ
(2) ประเมินจากการตรวจผลงาน
(3) ประเมินการนำเสนอผลงาน
(4) สังเกตพฤติกรรมการมีสQวนรQวมการเรียนการสอน
(5) ประเมินผลการฝjกงาน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู0จากหลักสูตรสูcรายวิชา (Curriculum
Mapping)
แสดงให$เห็นวQาแตQละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตQอมาตรฐานผลการเรียนรู$ใดบ$าง โดยระบุวQาเป_นความ
รับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมQนำสูQมาตรฐานผลการเรียนรู$บางเรื่องก็ได$ โดยผลการ
เรียนรู$ในตารางมีความหมายดังนี้
1. ด$านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีวินัย ซื่อสัตย\ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
(2) รักและศรัทธาความเป_นครูปฐมวัย
(3) มีจิตสาธารณะ
2. ด$านความรู$
(1) มีความรู$หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย
(2) มีความรู$ความเข$าใจการดูแล พัฒนา และการจัดการเรียนรู$สำหรับเด็กปฐมวัย
(3) มีความรู$ ความเข$าใจเกี่ยวกับหลักสูตร พัฒนาสื่อ นวัตกรรม ห$องสมุดมีชีวิต และการจัด
ประสบการณ\สำหรับเด็กปฐมวัย
3. ด$านทักษะทางปåญญา
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สร$างสรรค\

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

(2) มีจินตนาการ ความคิดสร$างสรรค\ และริเริ่มในการปฏิบัติงานด$านการศึกษาปฐมวัย
(3) สามารถประยุกต\ใช$ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยในการดูแล
พัฒนา และจัดการเรียนรู$
4. ด$านทักษะความสัมพันธ\ระหวQางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ทำงานและมีปฏิสัมพันธ\รQวมกับครู ผู$ปกครอง และชุมชน เพื่อการพัฒนาอยQางสร$างสรรค\
ตามวิถีประชาธิปไตย
(2) มีความรับผิดชอบตQอหน$าที่ การพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน
(3) เป_นผู$นำและผู$ตามที่ดี
5. ทักษะการวิเคราะห\เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช$เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถวิเคราะห\ เลือกใช$ และตัดสินใจ ข$อมูลสารสนเทศของเด็กปฐมวัย
(2) สามารถสื่อสารได$อยQางมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถใช$เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู$และพัฒนา
6. ด$านทักษะการจัดการเรียนรู$
(1) สามารถจัดประสบการณ\การเรียนรู$ที่หลากหลายอยQางสร$างสรรค\
(2) สามารถจัดการเรียนรู$แบบบูรณาการ
(3) สามารถประยุกต\ใช$นวัตกรรมในการออกแบบการจัดประสบการณ\
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสู?รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
¡ ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1.ด+านคุณธรรม จริยธรรม
1

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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3. ด+านทักษะ
ทางป=ญญา

2. ด+านความรู+

¡


¡



¡

4. ด+านทักษะ
ความสัมพันธBระหวDาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3

1

2





¡
¡
¡


¡
¡
¡
¡



¡





¡

¡

¡



¡

¡

¡

¡
¡




5. ด+านทักษะการ
วิเคราะหBเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช+
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
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รายวิชา

1.ด+านคุณธรรม จริยธรรม
1

ศท 0301 การเขMาใจดิจิทัล
ศท0302 การคิดสรMางสรรคWและการแกMป9ญญา
ศท0303 วิทยาศาสตรWและสิ่งแวดลMอมเพื่อชีวิต
ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอรWสำเร็จรูป
ศท 0305 คณิตศาสตรWในชีวิตประจำวัน
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3. ด+านทักษะ
ทางป=ญญา

2. ด+านความรู+
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4. ด+านทักษะ
ความสัมพันธBระหวDาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3

¡

¡

¡

¡

¡

5. ด+านทักษะการ
วิเคราะหBเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช+
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3

¡

¡

¡

¡

¡
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสู?รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
¡ ความรับผิดชอบรอง
5. ด=าน
6.ด=านการ
4. ด=าน
ทักษะการ
จัดการ
ทักษะความ วิเคราะห`
เรียนรู=
1.ด=าน
สัมพันธ`
เชิงตัวเลข
2. ด=าน
3. ด=านทักษะ
รายวิชา
คุณธรรม
ระหว?าง การสื่อสาร
ความรู=
ทางป]ญญา
จริยธรรม
บุคคลและ และการใช=
ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ สารสนเทศ
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
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รายวิชา

1.ด=าน
คุณธรรม
จริยธรรม

2. ด=าน
ความรู=

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_นครู
ปว 0116 การบริหารจัดการองคWทางการศึกษาปฐมวัย
ปว 0117 นิทานและวรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย
ปว 0118 การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
ปว 0119 สุขอนามัยเด็กปฐมวัย
ปว 0220 การฝbกประสบการณW





















  
 
 

 


3. ด=านทักษะ
ทางป]ญญา

5. ด=าน
4. ด=าน
ทักษะการ
ทักษะความ วิเคราะห`
สัมพันธ`
เชิงตัวเลข
ระหว?าง การสื่อสาร
บุคคลและ และการใช=
ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ สารสนเทศ

6.ด=านการ
จัดการ
เรียนรู=

1

2

3

1 2 3 1 2 3 1 2 3
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หมวดที่ 5
หลักเกณฑ0ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ0ในการใหCระดับคะแนน (เกรด)
การวั ด และการประเมิ น ผลการศึ ก ษาให# เป9 น ไปตามระเบี ย บของสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน วG าด# ว ยการจั ด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกวGาปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2560
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูCขณะนักศึกษายังไมSสำเร็จการศึกษา
มีการกำหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู#ของนักศึกษาเป9นสGวนหนึ่งของการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยอาจารยYผู#รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู# ดังนี้
2.1.1 อาจารยYผู#รับผิดชอบหลักสูตรแจ#งอาจารยYผู#สอนกำหนดให#ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน ผล
การเรียนรู#ของนักศึกษาเป9นสGวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
2.1.2 อาจารยY ผู# ส อนศึ ก ษาเลื อ กเครื่ อ งมื อ ที่ จ ะนามาใช# ในการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ต ามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู#ให#สัมพันธYสอดคล#องกับ รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หรือ รายละเอียดของประสบการณY
วิชาชีพ (มคอ.4)
2.1.3 อาจารยYผู#สอนดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู#โดยกระบวนการตGางๆ
เชGน การสอบ การสังเกต การตรวจสอบ การประเมินผล ในสัปดาหYสุดท#ายของการเรียนการสอน โดยใช#เครื่องมือ
เชGน แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสำรวจ แบบประเมิน และแบบสัมภาษณY
2.1.4 อาจารยYผู#สอนประมวลผลและรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน ผลการเรียนรู#
เพื่อใช#ประกอบการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)
2.1.5 อาจารยYผู#สอนนำเสนอรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู#ของนักศึกษาตGออาจารยYผู#รับผิดชอบ
หลักสูตรพร#อมแนวทางปรับปรุง รายงานในรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หรือรายงานการ
ดำเนินการของประสบการณYวิชาชีพ (มคอ.6)
2.1.6 อาจารยYผู#รับผิดชอบหลักสูตร รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของอาจารยYผู#สอนโดยพิจารณาจาก
เอกสารหลักฐานและสามารถเก็บข#อมูลเพิ่มเติมโดยใช#เครื่องมือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในแตGละด#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#นการทำวิจัยผลสัมฤทธิ์ของการ
ประกอบอาชีพของผู#สำเร็จการศึกษาที่ตรงกับความต#องการของสถานประกอบการและสถานศึกษา ดังนี้
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2.2.1 การทวนสอบจากภาวการณYได#งานทำของผู#สำเร็จการศึกษา โดยประเมินจากผู#สำเร็จการศึกษาที่
ได#งานทำหลังจากสำเร็จการศึกษาของหลักสูตร โดยผู#ใช#บัณฑิตมีสGวนรGวมในการทวนสอบผลการเรียนรู#
2.2.2 การทวนสอบจากสถานประกอบการรGวมทวนสอบผลการเรียนรู# มีการประเมินนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู# และกลยุทธYการประเมินผลการเรียนรู# โดยการสัมภาษณYหรือการใช#แบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความรู#ความสามารถ โดยใช#มาตรฐานการเรียนรู#ทั้ง 5 ด#าน คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู# และ
ทักษะ ทางปfญญา 3) ทักษะความสัมพันธYระหวGางบุคคลและความรับผิดชอบ 4) ทักษะการวิเคราะหYเชิงตัวเลข
และ 5) การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) การจัดการเรียนรู#
3. เกณฑ0การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป9 นไปตามระเบี ยบสถาบั นวิทยาลัยชุมชน วGาด#วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกวGาปริญ ญาของ
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560 ดังนี้
(1) ศึกษารายวิชาตGางๆครบถ#วนตามจำนวนหนGวยกิตที่กำหนดไว#ในโครงสร#างของหลักสูตร และเกณฑYขั้นต่ำ
ของแตGละรายวิชา และต#องได#ระดับคะแนนเฉลี่ยไมGต่ำกวGา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทGา
(2) ไมGมีพันธะทางการเงินหรือมีพันธะอื่นๆตGอวิทยาลัย
(3) ผGานการเข#ารGวมกิจกรรมตามที่วิทยาลัยกำหนด
(4) สอบผGานการประเมินความรู#และทักษะตามที่วิทยาลัยกำหนด
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หมวดที่ 6
การพัฒนาอาจารย4
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย0ใหมS
1.1 ปฐมนิเทศอาจารยYใหมG เพื่อชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร และแนะนำอาจารยYผู#รับผิดชอบหลักสูตร
และมอบเอกสารที่เกี่ยวข#องกับการเรียนการสอน ได#แกG คูGมือหลักสูตร คูGมือนักศึกษา กฎ ระเบียบ ข#อบังคับ และ
คูGมือปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของอาจารยY
1.2 สGงเสริมให#อาจารยYใหมGเข#ารGวมประชุมของทางวิทยาลัยชุมชน เพื่อทราบถึงปรัชญา พันธกิจ และ
วิสัยทัศนY ของการจัดการศึกษา
1.3 ชี้ แ จงแนวทางในการจั ด การเรีย นการสอน แนวทางในการทำวิจัย เพื่ อ พั ฒ นาการเรีย นการสอน
การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณYภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผล การ
ดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณYภาคสนาม (มคอ.6)
1.4 จัดการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธYการสอนและการประเมินผล รวมถึงการบูรณาการ
เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน
2. การพัฒนาความรูCและทักษะใหCแกSคณาจารย0
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สนับสนุนให#อาจารยYเข#าฝlกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธY การสอน และการประเมินผล จากหนGวยงานทั้งภายในและหนGวยงานภายนอก
2.1.2 สนับสนุนให#อาจารยYเข#ารGวมประชุม สัมมนาทางวิชาการเพื่อประยุกตYใช#ความรู#ที่ได#ให#เกิด
ประโยชนYตGอการจัดการเรียนการสอน
2.1.3 จัดให#มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู#โดยใช#วิธีการจัดการความรู# (Knowledge Management)
เพื่อให#เกิดการถGายทอดประสบการณYและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู#ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหาร
หลักสูตร
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดCานอื่นๆ
2.2.1 สGงเสริมให#อาจารยYพัฒนาการเรียนการสอนและทำวิจัยเพื่อสร#างองคYความรู#ใหมG
2.2.2 ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข#องเพื่อนาความรู#มาประยุกตYใช#ให#เกิดประโยชนYตGอตนเองและ
หลักสูตร
2.2.3 สGงเสริมให#อาจารยYมีสGวนรGวมในกิจกรรมชุมชนและบริการสังคม
2.2.4 สGงเสริมให#อาจารยYมีโอกาสไปศึกษาหรือเข#าฝlกอบรมเพื่อเพิ่มพัฒนาตนเองและเพิ่มคุณวุฒิ
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หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร ดังนี้
1.1 แตGงตั้งคณะกรรมการอาจารยYผู#รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อวางแผน กำกับ และติดตาม การดำเนินงานตGางๆ
ของหลักสูตร
1.2 สร# า งความตระหนั ก และความเข# า ใจให# แ กG บุ ค ลากร โดยการจั ด ประชุ ม ชี้ แ จง ในประเด็ น สำคั ญ
ที่เกี่ยวข#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 จัดทำรายงานผลการดาเนิ น การของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลั งสิ้ น สุ ดภาค
การศึกษาที่เปyดสอนให#ครบทุกรายวิชา
1.3.4 จั ด ทำรายงานผลการดำเนิ น การของหลั ก สู ต รตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วั น หลั งสิ้ น สุ ด ปz
การศึกษา
1.4 มีการวางแผนการรับนักศึกษา แผนการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอน
1.5 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู#ของนักศึกษา
1.6 มีการกำกับติดตาม ประเมินการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู#
1.7 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตGอสถาบัน
วิท ยาลัยชุมชน และนำเอาข#อเสนอแนะจากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพมาปรับ ปรุงหลักสูตรอยGางตG อเนื่ องทุ กปz
การศึกษา
2. บัณฑิต
คุณภาพบัณฑิต
หลักสูตรมุGงพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต#องการของตลาดแรงงาน โดยการประเมินและ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู#ในขณะที่ นั กศึ กษากำลังศึ กษา และประเมิ น ผลการมี งานทำ
ตลอดจนความพึงพอใจและความต#องการของผู#ใช#บัณฑิต มีการจัดการเพื่อติดตามการประเมินผลและ การทวน
สอบเพื่อการแก#ไขปรับปรุง เพื่อให#ได#บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคYเป9นไปมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอนุปริญญา และมาตรฐานผลการเรียนรู# อยGางน#อย 5 ด#าน คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู# 3)
ทั ก ษะทางปf ญ ญา 4) ทั ก ษะความสั ม พั น ธY ระหวG างบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ และ 5) ทั ก ษะการวิ เคราะหY
เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช#เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ทักษะการจัดการเรียนรู#
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หลักสูตรพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อให#ตอบสนองตGอความต#องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความ
พึงพอใจของผู#ใช#บัณฑิต โดยมีกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงาน ดังนี้
1. ติดตาม สำรวจความต#องการจำเป9นของผู#ใช#บัณฑิตอยGางตGอเนื่อง
2. สำรวจความพึงพอใจของผู#ใช#บัณฑิตที่มีตGอคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา ในหลักสูตร
3. จัดการประชุมโดยเชิญผู#ใช#บัณฑิตเข#ามามีสGวนรGวมในการวิพากษYหลักสูตร
4. สร#างความเชี่ยวชาญให#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 การติดปÉ ายประชาสัมพั นธY การสGงเอกสารประชาสัมพั นธYตามหนGวยงานตGางๆ และการแนะแนว
การศึกษาตGอในโรงเรียนมัธยม และศูนยYการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย การเตรียมความพร#อมกGอนเข#า
ศึกษาโดยการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมG การปฐมนิเทศนักศึกษาใหมG การควบคุมการดูแล การให#
คำปรึกษาวิชาการ ตลอดจนถึงสำเร็จการศึกษา โดยการแตGงตั้งอาจารยYที่ปรึกษาแตGละสาขาวิชาให#คำปรึกษากับ
นักศึกษา
4. อาจารย0
มีการคัดเลือกอาจารยYใหมGตามระเบียบและหลักเกณฑYของวิทยาลัย โดยอาจารยYใหมGต#องมีวุฒิการศึกษาไมG
ต่ำกวGาระดับปริญ ญาโทสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย กGอนจัดการเรียนการสอนแตGละภาคการศึกษา มีการจัด
ปฐมนิ เทศอาจารยYผู#สอน สG งเสริม สนั บ สนุ น ให# มีการผลิ ตสื่ อการเรียนการสอนและนวัตกรรมใหมG ๆ การจัด
กิจกรรมพัฒนาอาจารยYผู#สอนในระดับอุดมศึกษา
5. หลักสูตร
5.1 แตGงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 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 แตGงตั้งอาจารยYพิเศษ อาจารยYที่ปรึกษา ซึ่งมีคุณสมบัติตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน วGาด#วย
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกวGาปริญญาของ จัดการประเมินและวิเคราะหYข#อสอบในสาขาวิชาให#ได#
มาตรฐาน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรูC
สาขาวิชาจัดสรรงบประมาณประจำปz ทั้งงบประมาณแผGนดินและเงินรายได#เพื่อจัดซื้อตำรา สื่อการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณYอยGางเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร#างสภาพแวดล#อมให#
เหมาะสมกับการเรียนรู#ด#วยตนเองของนักศึกษา ปfจจุบันวิทยาลัยชุมชนตราด มีวัสดุ อุปกรณY สื่อการศึกษาที่
สัมพันธYกับสาขาวิชาคอมพิวเตอรYธุรกิจ ที่ใช#สนับสนุนการเรียนการสอน ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอรY จำนวน 90 เครื่อง
2. เครื่องฉาย LCD Projector จำนวน 3 เครื่อง
3. เครื่องถGายทอดภาพ 3 มิติ (Visualizer) จำนวน 3 เครื่อง
มีเอกสารสิ่งพิมพY และหนังสือในห#องสมุด ที่สัมพันธYกับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
7. ตัวบSงชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดำเนินการบรรลุตามเปÉาหมายตัวบGงชี้ทั้งหมดอยูGในเกณฑYดีตGอเนื่อง 4 ปzการศึกษาเพื่อติดตามการ
ดำเนินการตาม TQF ตGอไป ทั้งนี้เกณฑYการประเมินผGาน คือ มีการดำเนินงานตามข#อ 1-6 และอยGางน#อยร#อยละ
80 ของตัวบGงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว#ในแตGละปz
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ชนิดของตัวบSงชี้ : กระบวนการ
เกณฑ0มาตรฐาน : ระดับ
ป5;
ที่
1
1. อาจารย)ประจำหลักสูตรอย4างน7อยร7อยละ 80 มีส4วนร4วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน x
การดำเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล7องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห4งชาติ หรือ
x
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา (ถ7ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ)ภาคสนาม (ถ7ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ x
มคอ. 4 อย4างน7อยก4อนการเปXดสอนในแต4ละภาคการศึกษาให7ครบทุกรายวิชา
4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ)ภาคสนาม x
(ถ7ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และมคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปXดสอนให7ครบทุก
รายวิชา
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป`การศึกษา
x
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู7ที่กำหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4
x
(ถ7ามี) อย4างน7อยร7อยละ 25 ของรายวิชาที่เปXดสอนในแต4ละป`การศึกษา
7. มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ)การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู7 จาก ผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ป`ที่แล7ว
8. อาจารย)ใหม4 (ถ7ามี) ทุกคน ได7รับการปฐมนิเทศ หรือ คำแนะนำด7านการจัดการเรียนการสอน
x
9. อาจารย)ประจำหลักสูตรทุกคน ได7รับการพัฒนาทางวิชาการ และ / หรือ วิชาชีพ อย4างน7อยป`ละ 1 ครั้ง x
10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ7ามี) ได7รับการพัฒนาวิชาการ และ / หรือ วิชาชีพ ไม4
x
น7อยกว4าร7อยละ 50 ต4อป`
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป`สุดท7าย / บัณฑิตใหม4 ที่มีต4อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม4น7อยกว4า
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู7ใช7บัณฑิต ที่มีต4อบัณฑิตใหม4 เฉลี่ยไม4น7อยกว4า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
ตัวบ%งชี้และเป/าหมาย

ป5การศึกษา
ป5 ป5 ป5
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x x x x
x x x x
x x x x

x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
- x x x
-

- x x

เกณฑ0ประเมิน : หลักสูตรได#มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต#องผGานเกณฑYประเมิน ดังนี้
ตัวบGงชี้บังคับ (ตัวบGงชี้ที่ 1 - 5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเปÉาหมาย และมีจำนวนตัวบGงชี้ ที่มีผลดำเนินการ
บรรลุเปÉาหมาย ไมGน#อยกวGาร#อยละ 80 ของตัวบGงชี้รวมโดยพิจารณาจากจำนวนตัวบGงชี้บังคับ และตัวบGงชี้รวมในแตG
ละปz

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง 2561 หน#า 48

หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ0การสอน
ชGวงกGอนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธYการสอนโดยทีมผู#สอนหรือระดับสาขาวิชา และ/หรือ การ
ปรึกษาหารือกับผู#เชี่ยวชาญด#านหลักสูตรหรือวิธีการสอน สGวนชGวงระหวGางและหลังการสอนควรมีการวิเคราะหYผล
การประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะหYผลการเรียนของนักศึกษา
ด#านกระบวนการนำผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทำได#โดยรวบรวมปfญหา/ข#อเสนอแนะเพื่อ
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
รวมทั้งสำรวจผลสัมฤทธิ์ของผู#สำเร็จการศึกษา
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ต#องผGานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอนุปริญญา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และตัวบGงชี้เพิ่มเติมข#างต#น รวมทั้งผGานการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
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
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบโครงสร2างหลักสูตรเดิมและโครงสร2างหลักสูตรปรับปรุง
เกณฑLมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา
โครงสรRางหลักสูตร
พ.ศ. 2548
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ของกระทรวงศึกษาธิการ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมDน2อยกวDา 30
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมDน2อยกวDา 30 นก.
นก.
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมDน2อยกวDา 45 นก.
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมDน2อยกวDา 58 นก.
2.1 กลุDมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไมDน2อยกวDา 12
2.1 กลุDมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
นก.
2.2 กลุDมวิชาชีพ
2.2 กลุDมวิชาชีพ
2.2.1 วิชาบังคับ
2.2.1 วิชาบังคับ 33 นก.
2.2.2 วิชาเลือก
2.2.2 วิชาเลือก 9 นก.
2.2.3 วิชาการฝVกงาน
2.2.3 วิชาการฝVกงาน 4 นก.
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมDน2อยกวDา 3 นก. 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมDน2อยกวDา 3 นก.
รวม ไมDน2อยกวDา 90 หนDวยกิต

รวม ไม/นRอยกว/า 91 หน/วยกิต

จำนวนหน/วยกิต
หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2561
ไมDน2อยกวDา 30 นก.

ไมDน2อยกวDา 30 นก.

ไมDน2อยกวDา 57 นก.

ไมDน2อยกวDา 58 นก.

ไมDน2อยกวDา 12 นก.

ไมDน2อยกวDา 12 นก.

ไมDน2อยกวDา 45 นก.
33 นก.
ไมDน2อยกวDา 9 นก.
ไมDน2อยกวDา 3 นก.
ไมDนอ2 ยกวDา 3 นก.
ไม/นRอยวกว/า 90
นก.

ไมDน2อยกวDา 46 นก.
33 นก.
ไมDน2อยกวDา 9 นก.
ไมDน2อยกวDา 4 นก.
ไมDน2อยกวDา 3 นก.
ไม/นRอยวกว/า 91 นก.

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบข2อแตกตDางระหวDางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
ภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา ศึกษาศาสตรLบัณฑิต
ภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ภาษาอังกฤษ : Associate Program in Early Childhood
ภาษาอังกฤษ : Associate of Education Program in Early Education
Childhood Education

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : อนุปริญญาศึกษาศาสตรLบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
ชื่อยDอ : อ.ศบ.(การศึกษาปฐมวัย)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Associate of Education Program in Early
Childhood Education
ชื่อยDอ : A.Ed. (Early Childhood Education)

หมายเหตุ
ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาในคราว
ประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 การ
กำหนดชื่อปริญญาระดับอนุปริญญาวDา “อนุปริญญา”
แล2วตามด2วยชื่อสาขาวิชาและกำหนดใช2อักษรยDอวDา
“อ.(สาขาวิชา.....)” เพื่อให2เปyนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ|มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548
ชื่อปริญญา/สาขาวิชา
ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาในคราว
ภาษาไทย
ประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 การ
ชื่อเต็ม : อนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
กำหนดชื่อปริญญาระดับอนุปริญญาวDา “อนุปริญญา”
ชื่อยDอ : อ.(การศึกษาปฐมวัย)
แล2วตามด2วยชื่อสาขาวิชาและกำหนดใช2อักษรยDอวDา
ภาษาอังกฤษ
“อ.(สาขาวิชา.....)” เพื่อให2เปyนไปตามประกาศ
ชื่อเต็ม : Associate Degree in Early Childhood Education กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ|มาตรฐานหลักสูตร
ชื่อยDอ : A.( Early Childhood Education)
ระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
ปรัชญาของหลักสูตร
พัฒนาผู2เรียนให2มีความรัก ความเข2าใจ และพัฒนาเด็กให2เปyน
เด็กดีมีปÇญญา
ความสำคัญของหลักสูตร
ผู2สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถอบรมเลี้ยงดูและ
ให2การศึกษาแกDเด็กปฐมวัยได2อยDางมีคุณภาพตามมาตรฐาน ลด
ปÇ ญ หาการขาดผู2 ดูแลเด็ กปฐมวัยในศู น ย|พั ฒ นาเด็ กเล็ กหรือ
โรงเรียนอนุบาล

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
ปรัชญาของหลักสูตร
พลังความรัก การดูแล การพัฒนา และการสร2างสรรค|พลังการ
เรียนรู2ของเด็กปฐมวัย คือพลังอนาคตของชุมชนและสังคม
ความสำคัญของหลักสูตร
เปyนหลักสูตรที่ออกแบบตามทิศทางการพัฒนาประเทศ
และความรู2ใหมD เพื่อตอบสนองความต2องการของบุคคลที่ปฏิบัติ
หน2าที่ที่เกี่ยวข2องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชนให2มีสมรรถนะ
ในการดู แ ล พั ฒ นา และจั ด การเรี ย นรู2 สำหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย ให2 มี
พัฒนาการที่สมบูรณ| พร2อมทั้งด2านรDางกาย อารมณ| จิตใจ สังคม
และปÇญญา ได2อยDางถูกต2องและมีคุณภาพ

วัตถุประสงคLของหลักสูตร
หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มุDงพัฒนาให2ผู2สำเร็จ
การศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เปyนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม รัก ศรัทธาในวิชาชีพมี
จิตสาธารณะ รับผิดชอบตDอสังคม มีบุคลิกภาพเหมาะสมใน
การเปyนครู/พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย มีภาวะความเปyนผู2นำ ผู2ตามที่ดี
2. มีความรู2 ความเข2าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และ
ทฤษฎีการจัดการศึกษาปฐมวัย
3. มีความรู2 ความสามารถ ทักษะในการบูรณาการการจัด

วัตถุประสงคLของหลักสูตร
เพื่อพัฒนาผูRเรียนใหRมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณความเปyนครู
2. มีความรู2 เข2าใจ การดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู2
สำหรับเด็กปฐมวัย
3. มีทักษะการคิดอยDางมีวิจารณญาณ การคิดริเริ่มและ
สร2างสรรค| และทักษะการแก2ปÇญหา
4. มีทักษะความสัมพันธ|ระหวDางบุคคลและความ
รับผิดชอบ การสื่อสารและการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ
ปรับปรุงให2สอดคล2องกับพันธกิจของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน

ปรับปรุงให2สอดคล2องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและ
ความรู2ใหมD ทางด2านการศึกษาปฐมวัย

ปรับปรุงเพื่อมุDงเม2นการพัฒนาผู2เรียน ตาม Learning
outcome ของหลักสูตร

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
การศึกษาปฐมวัยและการจัดการเรียนรู2ให2แกDเด็กปฐมวัย
5. สามารถออกแบบกิจกรรมและจัดประสบการณ| การ
4.มีความสามารถในการคิดวิเคราะห| คิดสังเคราะห| คิด ดูแล พัฒนา และการเรียนรู2สำหรับเด็กแบบองค|รวม
สร2างสรรค| และการคิดแก2ปÇญ หาในการอบรมเลี้ยงดูและให2
การศึกษาเด็กปฐมวัย
5. สามารถสื่อสารและใช2เทคโนโลยีสารสนเทศอยDางมี
ประสิทธิภาพ

หมายเหตุ

โครงสรRางหลักสูตร
โครงสรRางหลักสูตร
จำนวนหนDวยกิตรวมตลอดหลักสูตรเพิ่มขึ้น จากไมDน2อย
หนDวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมDน2อยกวDา 90 หนDวยกิต โดย
หนDวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมDน2อยกวDา 91 หนDวยกิต โดยมี กวDา 90 หนDวยกิต เปyน จำนวนไมDน2อยกวDา 91 หนDวยกิต
มีสัดสDวนหนDวยกิต แตDละหมวดวิชา และแตDละกลุDมวิชาดังนี้
สัดสDวนหนDวยกิต แตDละหมวดวิชา และแตDละกลุDมวิชาดังนี้
โดยเพิ่มจำนวนหนDวยกิตในวิชาการฝVกงาน จาก 3
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม/นRอยกว/า 30 นก.
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม/นRอยกว/า 30 นก.
หนDวยกิต เปyน 4 หนDวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม/นRอยกว/า 57 นก.
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม/นRอยกว/า 58 นก.
2.1 กลุDมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไมDน2อยกวDา 12 นก.
2.1 กลุDมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไมDน2อยกวDา 12 นก.
2.2 กลุDมวิชาชีพ ไมDน2อยกวDา 45 นก.
2.2 กลุDมวิชาชีพ
2.2.1 วิชาบังคับ 33 นก.
2.2.1 วิชาบังคับ 33 นก.
2.2.2 วิชาเลือก 9 นก.
2.2.2 วิชาเลือก 9 นก.
2.2.3 วิชาการฝVกงาน 3 นก.
2.2.3 วิชาการฝVกงาน 4 นก.
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม/นRอยกว/า 3 นก.
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม/นRอยกว/า 3 นก.
เปรียบเทียบรายวิชา
1. หากมีการยกเลิกรายวิชา ให2ระบุข2อมูลในชDองหลักสูตรเดิมและเว2นวDางในชDองหลักสูตรใหมD พร2อมระบุในชDองหมายเหตุวDา “ยกเลิกรายวิชา”
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หมายเหตุ
2. หากเปyนรายวิชาใหมDที่ไมDได2มีการปรับปรุงจากรายวิชาเดิมที่มีอยูDในหลักสูตรเดิม ให2ระบุข2อมูลในชDองหลักสูตรใหมDและเว2นวDางในชDองหลักสูตรเดิม พร2อมระบุในชDองหมายเหตุวDา “รายวิชา
ใหมD”

กลุ/มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 12 หน/วยกิต
ศษ 0101 จิตวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5)
ศษ 0102 จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย 3(2-2-5)
ศษ 0103 การศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5)
ศษ 0104 บุคลิกภาพครูปฐมวัย 3(2-2-5)

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)

กลุ/มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 12 หน/วยกิต
...................................................................
......................................................................
รายวิชาการจัดการศึกษาปฐมวัย 3 (3-0-6)
.
..................................................................
รายวิชาพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3(3-0-6)
รายวิชาสมองกับการเรียนรู2สำหรับเด็กปฐมวัย (3-0-6)
รายวิชาการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 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)

ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชา เปyน “การจัดการศึกษาปฐมวัย”
ยกเลิกรายวิชา
รายวิชาใหมD
รายวิชาใหมD
รายวิชาใหมD
ปรับปรุงเนื้อหา/จำนวนชั่วโมงทฤษฎีและปฏิบัติ
ปรับปรุงเนื้อหา
เปลี่ยนชื่อรายวิชา/ปรับปรุงเนื้อหา
ยกเลิกรายวิชา
ปรับปรุงเนื้อหา
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ศษ 0110 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
ศษ 0111 สื่อการเรียนรู2สำหรับเด็กปฐมวัย 3(1-4-4)
สื่อการเรียนรู2สำหรับเด็กปฐมวัย 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)

ทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
ทักษะวิทยาศาสตร|และคณิตศาสตร|สำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
ดนตรีและศิลปะสร2างสรรค|สำหรับเด็กปฐมวัย 3(1-4-4)
การจัดการชั้นเรียน 3(3-0-6)
การศึกษาพิเศษ 3(3-0-6)
ความเปyนครู 3(3-0-6)
วิชาเลือก
ไม/นRอยกว/า 9 หน/วยกิต
ศษ 0116 สุขภาพอนามัยสำหรับมารดาและเด็ก
3(2-2-5)
ศษ 0117 ศิลปะสำหรับครูปฐมวัย 3(1-4-4)

หมายเหตุ
ยกเลิกรายวิชา
ปรับปรุงเนื้อหา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
รายวิชาใหมD
รายวิชาใหมD
รายวิชาใหมD
รายวิชาใหมD
รายวิชาใหมD
รายวิชาใหมD

ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา

ศษ
ศษ
ศษ
ศษ
ศษ
ศษ
ศษ
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0118 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็ก
ปฐมวัย 3(1-4-4)
0119 นิทานและหุDนสำหรับเด็กปฐมวัย3(2-2-5)
0120 ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย 3(2-2-5)
0121 หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
0122 คอมพิวเตอร|สำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
0123 สื่ออิเลคทรอนิกส|สำหรับครูปฐมวัย 3(2-2-5)
0124 การจัดการศึกษาสำหรับเด็กทีม่ ีความต2องการ
พิเศษ 3(2-2-5)
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ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา

การบริหารจัดการองค|การการศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6)
นิทานและวรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย 3(1-4-4)
การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5)
สุขอนามัยเด็กปฐมวัย 3(1-4-4)

รายวิชาใหมD
รายวิชาใหมD
รายวิชาใหมD
รายวิชาใหมD

