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10. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
10.1. สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สภาพสังคมไทยในปจจุบันนี้ เต็มไปดวยภาวการณแขงขันและความเรงรีบ อันเนื่องมาจาก
วิ ก ฤติ ก ารณ ข องสั ง คมโลกที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปอย า งรวดเร็ ว ประชากรต อ งพยายามเอาตั ว รอดจาก
สภาพการณตาง ๆ เหลานี้ วิถีการดํารงชีวิตจากครอบครัวใหญ แปลสภาพกลายเปนครอบครัวเดี่ยว พอแม
ผูปกครองมีความจําเปนตองออกไปทํางานนอกบาน ไมมีเวลาดูแลเด็ก ชีวิตความเปนอยูของเด็กจึงจําเปนตอง
ฝากไวกับสถานประกอบการหรือศูนยเด็กเล็ก ดังนั้นคุณภาพของเด็ก ซึ่งจะกลายเปนอนาคตของชาตินั้น จึง
ตองตกอยูในความดูแลของสถานประกอบการหรือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อันจะตองดูแลเด็กใหมีความบริบูรณทั้ง
กายและจิต ประกอบดวยพัฒ นาการทางดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคมและสติปญญา สามารถเติบโตใน
สภาพการณของยุคสังคมสมัยใหมไดอยางมีความสุขนั้น การจัดการศึกษาเพื่อมุงพัฒนาบุคลากรใหสามารถทํา
หนาที่ในการอบรมเลี้ยงดู และพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีประสิทธิภาพจึงเปนปจจัยสําคัญอันจะสงผลตอคุณภาพของ
ประชากรในอนาคต
การพัฒนามนุษยอยางมีประสิทธิภาพจําเปนตองเริ่มตั้งแตปฏิสนธิ โดยเฉพาะในชวงปฐมวัยซึ่ง
เปน รากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน และเปนชวงวัยที่พัฒนาการดานสมองและการเรียนรูเปนไปอยางรวดเร็ว
ที่สุด ในชีวิต หากเด็กไมไดรับการเลี้ยงดูและพัฒนาอยางถูกตองเหมาะสมเมื่อพนวัยนี้ไปแลว โอกาสทองของการ
พั ฒ นาก็ จ ะไม ห วนกลั บ มาอี ก ความสํ า คัญ ในการพั ฒ นาเด็กปฐมวัย ตั้งแตในครรภ มารดาจึงไมใช เพี ย งวาระ
แหงชาติอีกตอไป แตกลับกลายเปนวาระการพัฒนาของโลก การพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศไทย เปนสิ่งที่
รัฐบาลใหความสําคัญมาอยางตอเนื่อง เพราะถือเปนการลงทุนที่คุมคาที่สุด เนื่องจากเปนชวงวัยที่พัฒนาการดาน
สมองและการเรี ย นรูเป น ไปอย างรวดเร็ว ที่สุ ดในชีวิต เป น รากฐานในการพั ฒ นามนุษ ยให เติบ โตได เต็ม ตาม
ศักยภาพ เปนพลเมืองคุณภาพของประเทศในอนาคต ที่ผานมามีการดําเนินงานเกี่ยวของ เชื่อมโยงกันหลายภาค
สวน เนื่องจากเด็กปฐมวัยเปนวัยที่เริ่มตนตั้งแตปฏิสนธิในครรภมารดา จนถึงอายุ ๖ ป บริบูรณ หรือกอนเขาชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 จึงมีหลายหนวยงานที่จัดบริการพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งการให ความรูแกพอแม ผูปกครอง
และผูที่เกี่ย วของกับ การอบรมเลี้ยงดูเด็ก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรชุมชน โดยในสวนของภาครัฐ มี
กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานหลัก
การจัดการศึกษาใหแกครูปฐมวัย จึงเปนภารกิจหนึ่งของวิทยาลัยชุมชนที่จะเปนจุดเชื่อมในการ
ผลิตบุคลากรสอดคลองกับสมรรถนะอาชีพตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยการพัฒนาศักยภาพใหบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ ไม มีวุฒิ การศึกษา หรือ ไมมีความรูทางด านการศึกษาปฐมวัย ไดนําความรูและทั กษะไปปฏิ บัติ งาน
พัฒนางานหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตไดในระดับหนึ่ง
10.2. สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากนโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของดานเด็กปฐมวัย ตั้งแตรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2561 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545)
และฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2553) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ฯลฯ ที่เปนเครื่องกํากับใหการดําเนินงาน
ดานเด็กปฐมวัยของประเทศเปนไปในทิศทางเดียวกัน และจากแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ใหความสําคัญ
กับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 มีจุดเนนที่
สําคัญ คือ การเตรียมพรอมดานกําลังคนและการเสริมสรางศักยภาพของประชากร ในทุกชวงวัย มุงเนนการ
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ยกระดับคุณภาพทุนมนุษยของประเทศ โดยพัฒนาคนใหเหมาะสมตามชวงวัย เพื่อใหเติบโตอยางมีคุณภาพ
การหลอหลอมใหคนไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เปนคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม
มี ร ะเบี ย บวิ นั ย และมี จิ ต สํ า นึ ก ที่ ดี ต อ สั ง คมส ว นรวม การพั ฒ นาทั ก ษะที่ ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการใน
ตลาดแรงงานและทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแตละชวงตามวัย ความเหมาะสม
การเตรียมความพรอมของกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจน
การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ การสรางเสริมใหคนมีสุขภาพที่ดีเนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทางสุขภาพและการลดปจจัยเสี่ยงดานสภาพแวดลอมที่สงผลตอสุขภาพ (สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ , 2559) ประกอบกับ นโยบายการจัด การศึ กษาของประเทศไทยที่มุงเนน คนไทยทุกคนไดรั บ
การศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปน สุข สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560)
จากปญหาและความทาทายทางการศึกษาที่พบวา กลุมเด็กเล็ก (0-3 ป) ยังมีปญหา
พัฒนาการไมสมวัยและพัฒนาการลาชา โดยพัฒนาการที่ลาชาสุดคือพัฒนาการดานภาษา สาเหตุสวนใหญมา
จากครอบครัวไมมีความรู ไมมีเวลาในการเลี้ยงดูท้ังที่ชวงวัย 0-3 ป สมองจะมีพัฒนาการสูงสุด ปญหานี้จะ
สงผลตอระดับสติปญญา บุคลิกภาพ และความฉลาดทางอารมณในระยะยาว กลุมเด็กปฐมวัยชวงอายุ 0-3
ป ตองเริ่มพัฒนาทักษะการอยูในสังคม พบวา เด็กสวนใหญจะอยูในสถานศึกษาเด็กปฐมวัยที่ยังมีปญหาดาน
คุณ ภาพและมาตรฐานโดยป จ จุบั น มีมาตรฐานที่ ห ลากหลายทั้ งกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษยและองคการปกครองสวนทองถิ่น สงผลตอรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน และครูที่มีความแตกตางดานมาตรฐาน และสงผลตอพัฒนาการที่เหมาะสมกับแตละชวง ของ
เด็กปฐมวัยกับสภาวการณการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีผลกระทบตอการจัดการศึกษาของ
ประเทศ ดังนั้นผูรับผิดชอบในการจัดการศึกษาปฐมวัยตองรูและตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการศึกษาแก
เด็กที่อยูในสังคมและวัฒนธรรมแหงการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีคุณภาพ
11. ผลกระทบจากขอ 10.1 – 10.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
11.1 การพัฒนาหลักสูตร
การจัดการศึกษาแกเด็กในระดับปฐมวัยอันเปนการศึกษาขั้นแรกของมนุษยนั้น มีจุดมุงหมาย
เพื่อเตรียมความพรอมแกเด็ก ซึ่งการจะพัฒนาเด็กใหมีคุณภาพ จําเปนที่จะตองพัฒนาความรู ความเขาใจและ
ศักยภาพของผูเลี้ยงดูเด็กใหมีคุณภาพเปนอันดับแรก จึงจะสามารถวางแนวทางในการเลี้ยงดูเด็กไดอยางเปน
ระบบและตอเนื่องสัมพันธไปไดตลอดชวงวัย ผูดูแลเด็กไมวาจะอยูในบทบาทของผูรับเลี้ยงเด็กตามบาน ในสถาน
เลี้ ย งเด็ ก หรื อผู ช ว ยเหลื อ ครู ในโรงเรี ย นหรือศู น ย พั ฒ นาเด็ กก็ล ว นมีภ าระหน าที่ ไม แตกต างกั น คื อ จะตอ ง
รับผิดชอบเรื่องการกิน การนอน การขับถายและการพัฒนาเด็กใหครบถวนทุกดาน ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยใหมีประสิทธิภาพจึงเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่ง
11.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารในฐานะของหนวยงานทางการศึกษา มีบทบาทหนาที่ในการจัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญา ใหสอดคลองกับบริบทและสภาพของสังคมจังหวัดมุกดาหาร ซึ่ง
ทิศทางในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2560 – 2564 เรื่องการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวของกับการดูแลเด็กปฐมวัย โดยผูปฏิบัติตองมีความรูเฉพาะดาน ดังนั้น การพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จึงมีแนวปฏิบั ติที่สอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัย
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ชุมชน คือ ทําหนาที่ผลิตบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยที่สนองกับบริบทในการจัดการศึกษาปฐมวัยของชุมชน
อยางมีคุณภาพ
12. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
12.1 กลุมวิชา / รายวิชา / ในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ / ภาควิชา / หลักสูตรอื่น
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใชตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2561 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
12.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
12.3 การบริหารจัดการ
ยึดหลักการบริหารงานแบบมีสวนรวม จากบุคลากรภายในและภายนอกของวิทยาลัยชุมชน
โดยมีผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหนาสาขาวิชาและบุคลากรภายในวิทยาลัยชุมชน ที่รับผิดชอบในการดูแล
หลักสูตรเปนผูประสานงานการบริหารหลักสูตร อาทิเชน การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร การตรวจสอบ การ
ปรับปรุงแกไข และการนําหลักสูตรไปใช เพื่อใหหลักสูตรมีความเปนมาตรฐานสามารถนําไปใชเปนขอมูล
ติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
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หมวดที่ 2
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
พลังความรัก การดูแล การพัฒนา และการสรางสรรคพลังการเรียนรูของเด็กปฐมวัย คือพลัง
อนาคตของชุมชนและสังคม
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
เปนหลักสูตรที่ออกแบบตามทิศทางการพัฒนาประเทศและความรูใหม เพื่อตอบสนองความ
ตองการของบุคคลที่ปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชนใหมีสมรรถนะในการดูแล พัฒนา
และจัดการเรียนรู สําหรับเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการที่สมบูรณพรอมทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและ
ปญญา ไดอยางถูกตองและมีคุณภาพ
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะ ดังนี้
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณความเปนครู
(2) มีความรู เขาใจ การดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู สําหรับเด็กปฐมวัย
(3) มีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดริเริ่มและสรางสรรค และทักษะการแกปญหา
(4) มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(5) สามารถออกแบบกิจกรรมและจัดประสบการณ การดูแล พัฒนา และการเรียนรูสําหรับเด็ก
แบบองครวม
2. แผนการพัฒนา/ปรับปรุง
แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง
- พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ต า ม ก ร อ บ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา
แหงชาติ
- ประเมิ น การใช ห ลั ก สู ต รอย า ง
ตอเนื่อง

กลยุทธ
หลักฐาน / ตัวบงชี้
- พั ฒ นาหลั ก สู ต รให ทั น สมั ย ได - เอกสารปรับปรุงหลักสูตร (มคอ.2)
มาตรฐานทุก 5 ป
- ร า ย ง า น ก า ร ติ ด ต า ม ผู สํ า เร็ จ
การศึกษา
- เอกสาร มคอ.3-7
- ใหอาจารยจัดทํา มอค.3-7
- สรุปรายงานการประเมิน
- การประเมินการสอนตาม
มคอ.3-7
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ภาคฤดูรอนมีระยะเวลาการศึกษาเทียบเคียงกับภาคปกติ
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
- ไมมี –
2. การดําเนินการของหลักสูตร
2.1 ระยะเวลาของการดําเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนมกราคม
2.1.2 ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนกุมภาพันธ – เดือนกรกฎาคม
2.1.3 ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใชเวลาการศึกษาไดไมเกิน 6 ปการศึกษา และสําเร็จการศึกษา
ไดไมกอน 5 ภาคการศึกษาปกติ
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับชวงชั้นที่ 4 หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเทา และคุณสมบัติอื่นๆใหเปนไปตามขอบังคับวิทยาลัยชุมชน
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษาบางสวนที่เขามาศึกษาที่วิทยาลัยชุมชน ขาดพื้นฐานความรูและทักษะดานภาษา
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไมพอตอการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา ขอ 2.3
2.4.1 สอบวัดความรูพื้นฐานในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสอบ
ทักษะการใชคอมพิวเตอร
2.4.2 สอนปรับความรูพื้นฐานในรายวิชาที่สอบไมผานเกณฑ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
รวม
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2561
50
50
-

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2562
2563
2564
50
50
50
50
50
50
50
50
100
150
150
50
50

2565
50
50
50
150
50
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2.6 งบประมาณตามแผน
รายละเอียดรายจาย
ภาคการศึกษา
รวมตลอด
2/2561 1/2562 2/2563 1/2563 2/2563 1/2564 หลักสูตร
คาตอบแทนผูสอน
145,800 153,900 170,100 153,900 153,900 129,600 907,200
คาวัสดุอปุ กรณการศึกษา
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 120,000
คาบํารุงสถานที่
7,500 7,500
7,500
7,500 7,500 7,500
45,000
(สาธารณูปโภคและ
คาอินเตอรเน็ต)
รวมทั้งสิ้น
173,300 181,400 197,600 181,400 181,400 157,100 1,072,200
คาใชจายเฉลี่ยตอคน
3,466 3,628
3,952
3,628 3,628 3,142
21,444

2560

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน หรือจัดการเรียนผานสื่อดิจิทัล
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต
เปนไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา พ.ศ.

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 91 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางของหลักสูตร
โครงสร างหลั ก สู ต ร แบ งเป น หมวดวิช าที่ ส อดคล อ งกั บ ที่ กํ าหนดไว ในเกณฑ ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30
หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
58
หนวยกิต
(1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
12
หนวยกิต
(2) วิชาชีพ
46
หนวยกิต
(2.1) วิชาบังคับ
33
หนวยกิต
(2.2) วิชาเลือก
9
หนวยกิต
(2.3) วิชาการฝกงาน
4
หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
3
หนวยกิต
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3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 การกําหนดรหัสวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ศท XX XX

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ปว XX XX

ลําดับที่ของรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
รหัสกลุมวิชา
01 กลุมวิชาภาษา
02 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
03 กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
อักษรยอหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ลําดับที่ของรายวิชาในสาขาวิชา
ลําดับที่ของสาขาวิชา
อักษรยอของสาขาวิชา

3.1.3.2 รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30
หนวยกิต
(1) กลุมวิชาภาษา
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
ศท 0101
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปญญา
3 (2-2-5)
GE 0101
Thai for Intellectual Development
ศท 0102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
GE 0102
English for Communication 1
ศท 0103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
GE 0103
English for Communication 2
ศท 0104
การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
3 (2-2-5)
GE 0104
Development of Speaking and Writing Skills
ศท 0105
ปญญาจากวรรณกรรม
3 (2-2-5)
GE 0105
Wisdom through Literature
ศท 0106
ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ
3 (2-2-5)
GE 0106
English through Recreation
ศท 0107
ภาษาประเทศเพื่อนบาน
3 (2-2-5)
GE 0107
Neighboring Countries Language
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(2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
ศท 0201
จังหวัดศึกษา
3 (2-2-5)
GE 0201
Province Studies
ศท 0202
ศิลปะและทักษะการใชชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0202
Arts and Skills for Self Development
ศท 0203
พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
3 (2-2-5)
GE 0203
Civics and Social Responsibility
ศท 0204
พลังของแผนดิน
3 (2-2-5)
GE 0204
Vitality of the Land
(3) กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
ศท 0301
การเขาใจดิจิทัล
3 (2-2-5)
GE 0301
Digital Literacy
ศท 0302
การคิดสรางสรรคและการแกปญหา
3 (2-2-5)
GE 0302
Creative Thinking and Problem Solving
ศท 0303
วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0303
Science and Environment for Life
ศท 0304
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
3 (2-2-5)
GE 0304
Computer Program
ศท 0305
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (2-2-5)
GE 0305
Mathematics in Daily Life
แนวทางการจัดการเรียนการสอน
(1) รายวิชาบังคับจํานวน
24 หนวยกิต
(1.1) กลุมวิชาภาษา
จํานวน 9 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
ศท 0101
ภาษาไทยเพือ่ การพัฒนาปญญา
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
(1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ศท 0201
จังหวัดศึกษา
GE 0201
Province Studies

จํานวน 9 หนวยกิต
น (ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)
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คณิตศาสตรและเทคโนโลยี

ศท 0202
ศิลปะและทักษะการใชชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0202
Arts and Skills for Self Development
ศท 0203
พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
3 (2-2-5)
GE 0203
Civics and Social Responsibility
(1.3) กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
ศท 0301
การเขาใจดิจิทัล
3 (2-2-5)
GE 0301
Digital Literacy
ศท 0302
การคิดสรางสรรคและการแกปญหา
3 (2-2-5)
GE 0302
Creative Thinking and Problem Solving
(2) วิชาเลือก
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชาภาษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาศาสตร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา 58 หนวยกิต
(1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จํานวน 12 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
ปว 0101
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
EC 0101
Early Childhood Development
ปว 0102
สมองกับการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
EC 0102
Brain and Early Childhood Learning
ปว 0103
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
EC 0103
Early Childhood Parenting
ปว 0104
การจัดการศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
EC 0104
Early Childhood Education
(2) วิชาชีพ
จํานวน 46 หนวยกิต
(2.1) วิชาบังคับ
จํานวน 33 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
ปว 0105
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
EC 0105
Early Childhood Education Curriculum
ปว 0106
ทักษะทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
EC 0106
Language Skill for Early Childhood
ปว 0107
ทักษะวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
EC 0107
Science and Mathematics Skills for Early Childhood
ปว 0108
ดนตรีและศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย
3(1-4-4)
EC 0108
Music and Creative Arts for Early Childhood
ปว 0109
สื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
3(1-4-4)
EC 0109
Instructional Media for Early Childhood
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ปว 0110
การจัดการเรียนรู
3(2-2-5)
EC 0110
Learning Management
ปว 0111
การจัดการชั้นเรียน
3(3-0-6)
EC 0111
Classroom Management
ปว 0112
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
EC 0112
Innovations in Early Childhood Education
ปว 0113
การประเมินและสรางเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
EC 0113
Assessing and Enhancing Early Childhood Behavior
ปว 0114
การศึกษาพิเศษ
3(3-0-6)
EC 0114
Special Education
ปว 0115
ความเปนครู
3(3-0-6)
EC 0115
Professional Teacher
(2.2) วิชาเลือก
จํานวน 9 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
ปว 0116
การบริหารจัดการองคการการศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
Organizational Management in Early Childhood Education
EC 0116
ปว 0117
นิทานและวรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย
3(1-4-4)
EC 0117
Folk-Tales and Literatures for Early Childhood
ปว 0118
การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
EC 0118
Research in Early Childhood Education
ปว 0119
สุขอนามัยเด็กปฐมวัย
3(1-4-4)
EC 0119
Health for Early Childhood
(2.3) วิชาการฝกงาน
4 หนวยกิต
ปว 0120
การฝกประสบการณ
4(300 ชั่วโมง)
EC 0120
Field Experience in Early Childhood Education
(ค) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
เลือกเรียนรายวิชาตางๆ ในสาขาวิชาเดียวกันหรือตางสาขาวิชาก็ได หรือเลือก
จากหลักสูตรอื่นใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอื่นๆ โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่เรียนมาแลว สวนรายวิชา
ที่หลักสูตรระบุไมใหนับหนวยกิตในการขอจบหลักสูตรจะเลือกเรียนเปนวิชาเลือกเสรีไมได โดยมีหนวยกิตไมนอย
กวา 3 หนวยกิต
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3.1.4 แผนการศึกษาในแตละชั้นป
แผนการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตลอดหลักสูตร

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

6

6

6

6

6

9

3

15

รวม

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 30 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน 58 หนวยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 12 หนวยกิต
2.2 วิชาชีพ 46 หนวยกิต
1) วิชาชีพบังคับ 33 หนวยกิต
2) วิชาชีพเลือก 9 หนวยกิต
3) วิชาการฝกงาน 4 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 3 หนวยกิต
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

ชั้นปที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

ชั้นปที่ 1

จํานวนหนวยกิต
ชั้นปที่ 2

30
12

6

9

9

6
3

15

15

15

15

3
6
4
3
16

33
9
4
3
91

3.1.5 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
วิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะ

กลุมวิชา
วิชาภาษา
วิชาวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี
พื้นฐานวิชาชีพ
พื้นฐานวิชาชีพ
พื้นฐานวิชาชีพ

รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปญญา
ศท 0301 การเขาใจดิจทิ ัล
ปว 0101
ปว 0103
ปว 0104

พัฒนาการเด็กปฐมวัย
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
การจัดการศึกษาปฐมวัย
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
15(12-6-27)
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ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
วิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะ

กลุมวิชา
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
หนวยกิต
วิชาภาษา
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
วิ ช ามนุ ษ ยศาสตร แ ละ ศท 0201 จังหวัดศึกษา
3(2-2-5)
สังคมศาสตร
พื้นฐานวิชาชีพ
ปว 0102 สมองกั บ การเรี ย นรู สํ า หรั บ เด็ ก 3(3-0-6)
ปฐมวัย
วิชาบังคับ
ปว 0105 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
วิชาบังคับ
ปว 0108 ดน ต รี แ ล ะศิ ล ป ะสร า งส รรค 3(1-4-4)
สําหรับเด็กปฐมวัย
รวม
15(11-8-26)
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
วิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะ

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
วิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะ

กลุมวิชา
รหัสรายวิชา
วิชาภาษา
ศท 0103
วิ ช า วิ ท ย า ศ า ส ต ร ศท 0302
ค ณิ ต ศ า ส ต ร แ ล ะ
เทคโนโลยี
วิชาบังคับ
ปว 0109
วิชาบังคับ
ปว 0110
วิชาบังคับ
ปว 0112

ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ก ารคิ ด ส ร า งส ร รค แ ล ะ ก าร
แกปญหา

สื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
การจัดการเรียนรู
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

กลุมวิชา
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
วิชาเลือก xxxx
ศท xxxx xxxxxxxxx
วิ ช ามนุ ษ ย ศ าสตร แ ละ ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใชชีวิต
สังคมศาสตร
วิชาชีพบังคับ
ปว 0107 ทั ก ษ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ
คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย
วิชาชีพบังคับ
ปว 0111 การจัดการชั้นเรียน
วิชาชีพบังคับ
ปว 0114 การศึกษาพิเศษ
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
15(9-12-24)
หนวยกิต
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15(x-x-x)
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
วิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะ

กลุมวิชา
วิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
วิชาเลือก xxxx
วิชาชีพเลือก
วิชาชีพบังคับ

วิชาเฉพาะ

วิชาชีพบังคับ

รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ศท 0203 พลเมื อ งกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบต อ
สังคม
ศท xxxx xxxxxxxxx
ปว xxxx xxxxxxxxx
ปว 0106 ทั กษ ะท างภ าษ าสํ า ห รั บ เด็ ก
ปฐมวัย
ปว 0115 ความเปนครู
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
15(x-x-x)

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
วิชาเฉพาะ

กลุมวิชา
วิชาชีพบังคับ

วิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะ
วิชาเลือกเสรี
วิชาเฉพาะ

วิชาชีพเลือก
วิชาชีพเลือก
xxxxxxxx
การฝกงาน

รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
ปว 0113 การประเมิ น และสรางเสริม พฤติ กรรม
เด็กปฐมวัย
ปว xxxx xxxxxxxxx
ปว xxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx
ปว 0120 การฝกประสบการณ
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
4(300)
16(x-x-x)

3.1.6 คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาภาษา
ศท 0101
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปญญา
3 (2-2-5)
GE 0101
Thai for Intellectual Development
การพั ฒ นาทั กษะการใชภ าษาไทยในการสื่อสาร ทักษะการฟง การพู ด การอาน และการเขีย น
ทักษะการสื่อสาร การจับใจความสําคัญในการอานและการฟง การมีวิจารณญาน วิเคราะห ตีความและประเมิน
คา การฟงเชิงลึก สุนทรียสนทนา ความมีสุนทรียภาพทางภาษา การใชภาษาไทยในการแสวงหาความรู และ
สรางสรรค
ศท 0102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
GE 0102
English for Communication 1
ทั ก ษะการฟ ง พู ด อ าน และเขี ย นภาษาอั งกฤษ โดยเน น คํ าศั พ ท สํ า นวน โครงสร างพื้ น ฐาน และ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา เพื่อติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน
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ศท 0103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
GE 0103
English for Communication 2
ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนคําศัพท สํานวน โครงสรางระดับกลาง และ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา เพื่อติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการทํางาน
หมายเหตุ : ตองผานรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 มากอน
ศท 0104
GE 0104

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

ความสําคัญของทักษะการสื่อสาร การพูดอยางเปนทางการ การเลาเรื่องเพื่อสรางแรงบันดาลใจ
การนําเสนอความคิดเห็นอยางเปนระบบ การนําเสนอผลงาน การเขียนความเรียง การเขียนรายงานการศึกษา
คนควาและการทํางาน และการเขียนสรุปความ ฝกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
ศท 0105
ปญญาจากวรรณกรรม
3 (2-2-5)
GE 0105
Wisdom through Literature
วรรณกรรม คุ ณ ค า และสุ น ทรีย ภาพจากวรรณกรรม การอ าน การคิ ด วิเคราะห ประเมิ น ค า
โลกทัศน คานิยม ความเชื่อ เพื่อเชื่อมโยงมนุษยกับผลงานสรางสรรคดานวรรณกรรม จากวรรณกรรมคัดสรร
ศท 0106
ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ
3 (2-2-5)
GE 0106
English through Recreation
ฝกทักษะการฟงและการพูด โดยใชกิจกรรรมนันทนาการเปนสื่อชวยในการถายทอดความหมาย
การนําคําศัพท สํานวน ประโยค และการออกเสียง สามารถสื่อความคิดและความหมายไดถูกตอง
ศท 0107
ภาษาประเทศเพื่อนบาน
3 (2-2-5)
GE 0107
Neighboring Countries Languages
ทักษะการฟง พูด อาน และเขียน คําศัพทและสํานวนที่ใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน ความเขาใจ ใน
วัฒนธรรมของเจาของภาษา (เลือกภาษาประเทศเพื่อนบานภาษาใดภาษาหนึ่งที่ใกลกับที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชน
ภาษาเขมร (Khmer Language) ภาษาจี น (Chinese) ภาษาลาว (Laotian) ภาษามาเลเซี ย (Bahasa
Malaysia) หรือภาษาพมา (Burmese))
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ศท 0201
จังหวัดศึกษา
3 (2-2-5)
GE 0201
Province Studies
บริบทชุมชนและจังหวัดของตนเอง ความเปนชุมชนและความเขมแข็งของชุมชน การศึกษาชุมชน
เครื่องมือสําหรับปฏิบัติการเรียนรูชุมชนในภาคสนาม ปญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน และการมีสวนรวม
ในการพัฒนาชุมชน
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ศท 0202
ศิลปะและทักษะการใชชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0202
Arts and Skills for Self Development
การวางจุดมุงหมายและการจัดการชีวิต ปญญาทางอารมณ หลักธรรมที่ใชในการดําเนินชีวิต ภาวะ
ผูนํา การรูจักใชเงิน การพัฒ นาตนและการเห็นคุณคาแหงตน สุนทรียภาพของชีวิต การเรียนรูบุคคล ใน
ชุมชนที่เปนแบบอยางการดําเนินชีวิต และดํารงชีวิตอยางมีความสุข
ศท 0203
พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
3 (2-2-5)
GE 0203
Civics and Social Responsibility
ความเปนพลเมือง สิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม หนาที่ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม คุณคา
และเอกลั กษณ ที่ ดีงามอย างไทย การมี จิตอาสา และสํานึ กสาธารณะ การมีสวนรวมในระบบประชาธิป ไตย
วิเคราะหปญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม และเสนอแนวทางแกปญหาในสังคมอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม
การจัดทําโครงการในบทบาทหนาที่ของพลเมือง
ศท 0204
พลังของแผนดิน
3 (2-2-5)
GE 0204
Vitality of the Land
ความเขาใจเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)
หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหรือการจัดทําโครงงาน
กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
ศท 0301
การเขาใจดิจิทัล
3 (2-2-5)
GE 0301
Digital Literacy
ความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารในยุคดิจิทัล การทําธุรกรรมออนไลน สังคม
ออนไลน การเรี ย นรู และการสื บ ค น จากสื่ อ ดิ จิทั ล การวิเคราะห และรูเท าทั น สื่อ นํ าเสนอในรู ป แบบดิ จิ ทั ล
ผลกระทบ ความปลอดภัย คุณธรรมจริยธรรม และกฎหมาย ที่เกี่ยวของกับการใชสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล
ศท 0302
การคิดสรางสรรคและการแกปญหา
3 (2-2-5)
GE 0302
Creative Thinking and Problem Solving
การคิดสรางสรรค เทคนิค เครื่องมือ และกระบวนการคิดสรางสรรค การฝกคิดสรางสรรค วิธีการ
แกปญหา กระบวนการฝกการคิดแกปญหา
ศท 0303
วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0303
Science and Environment for Life
กระบวนการคิดและการแกปญหาทางวิทยาศาสตร มนุษยและสิ่งแวดลอม ผลกระทบจากปญหา
สิ่งแวดลอม วิกฤตพลังงาน ภาวะโลกรอน และสารมลพิษในสิ่งแวดลอม การอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
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ศท 0304
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
3 (2-2-5)
GE 0304
Computer Program
โปรแกรมสําเร็จรูปในการทํางาน การใชงานและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร ฝกโปรแกรมประมวล
ผลคํา ตารางคํานวณ และการนําเสนองาน ในการพิมพและจัดทํารูปแบบเอกสาร การแสดงผลดวยกราฟ การ
จัดการฐานขอมูลเบื้องตน การสรางการนําเสนองาน การทํามัลติมีเดีย
ศท 0305
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (2-2-5)
GE 0305
Mathematics in Daily Life
วิธีคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร การใหเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย การวัดในมาตราวัดตางๆ การหา
พื้นที่ผิวและปริมาตร อัตราสวนและรอยละ การคํานวณภาษี กําไร คาเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และสวนลด ขั้นตอน
ในการสํารวจขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูลเบื้องตน ความนาจะ
เปน และการตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องตน
หมวดวิชาเฉพาะ
ปว 0101
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
EC 0101
Early Childhood Development
แนวคิ ด ทฤษฎี และหลั กการพั ฒ นาการเด็กปฐมวัย ดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญ ญา
สมรรถนะเด็กปฐมวัย การสงเสริมพัฒนาการและสมรรถนะเด็กปฐมวัย การเชื่อมตอทางการศึกษาระหวางระดับ
อนุบาลกับระดับประถมศึกษา
ปว 0102
สมองกับการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
EC 0102
Brain and Early Childhood Learning
โครงสรางและการทํ างานของสมอง ทั กษะสมองสว นหน า สมองกับ การคิ ด การจั ดประสบการณ
สงเสริมทักษะการทํางานของสมองสวนหนา
ปว 0103
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
EC 0103
Early Childhood Parenting
หลั ก การ วิ ธี ก าร รู ป แบบการอบรมเลี้ ย งดู แ ต ล ะช ว งวั ย การสร า งวิ นั ย เชิ ง บวก การให ค วามรู กั บ
ผูปกครอง บทบาทและการทํางานรวมกันของพอแม ผูปกครอง ครู และชุมชน
ปว 0104
การจัดการศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
EC 0104
Early Childhood Education
แนวคิ ด ทฤษฎี หลั ก การจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย องค ป ระกอบและรู ป แบบของการศึ ก ษาปฐมวั ย
วิวัฒนาการของการศึกษาปฐมวัย สิทธิเด็ก สถานการณและผลกระทบที่เกิดขึ้น แนวทางการแกปญหา นโยบาย
และกฎหมายที่เกี่ยวของ
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ปว 0105
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
EC 0105
Early Childhood Education Curriculum
องคประกอบของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
การนําหลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา
ปว 0106
ทักษะทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
EC 0106
Language Skill for Early Childhood
ขอบขายและมาตรฐานการเรียนรูทางภาษา การจัดประสบการณสงเสริมพัฒนาการดานภาษา การวัด
และประเมิน
ปว 0107
ทักษะวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
EC 0107
Science and Mathematics Skills for Early Childhood
ขอบข ายและมาตรฐานการเรีย นรูทางวิทยาศาสตรและคณิ ตศาสตร การจัดประสบการณ สงเสริม
พัฒนาการดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การวัดและประเมิน
ปว 0108
ดนตรีและศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย
3(1-4-4)
EC 0108
Music and Creative Arts for Early Childhood
ขอบข ายและมาตรฐานการเรี ย นรูท างดนตรีและศิ ล ปะสร างสรรค การจั ด ประสบการณ ที่ ส งเสริ ม
พัฒนาการดนตรีและศิลปะสรางสรรค การวัดและการประเมิน
ปว 0109
สื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
3(1-4-4)
EC 0109
Instructional Media for Early Childhood
สื่อที่เหมาะสมสําหรับเด็กแตละชวงวัย ประเภทของสื่อ การเลือกใชสื่อ ปฏิบัติการผลิตสื่อและของเลน
ทดลอง และประเมินสื่อ การเลนและเกมทางการศึกษา หองสมุดมีชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย
ปว 0110
การจัดการเรียนรู
3(2-2-5)
EC 0110
Learning Management
แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรูและการจัดการเรียนรู การออกแบบและการเขียนแผนการจัดประสบการณ
การจัดประสบการณ สําหรับ เด็กปฐมวัยภายใตบริบทของพหุวัฒ นธรรม ฝกปฏิบั ติการจัดประสบการณ การ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู
ปว 0111
การจัดการชั้นเรียน
3(3-0-6)
EC 0111
Classroom Management
แนวคิด หลักการ และแนวทางจัดการชั้นเรียน การสรางบรรยากาศการเรียนรู การออกแบบชั้นเรียน
การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและจิตวิทยา
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ปว 0112
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
EC 0112
Innovations in Early Childhood Education
ความหมาย แนวคิด รูปแบบนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัยของไทยและตางประเทศ การนํานวัตกรรมทาง
การศึกษาปฐมวัยมาออกแบบการจัดประสบการณ การพัฒนานวัตกรรมจากภูมิปญญาทองถิ่น
ปว 0113
การประเมินและสรางเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
EC 0113
Assessing and Enhancing Early Childhood Behavior
หลักการ รูปแบบ และวิธีการประเมินพัฒนาการแตละชวงวัย การใชและพัฒนาเครื่องมือการประเมิน
พัฒนาการเด็ก การสรางเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค การรายงานผลการประเมิน
ปว 0114
การศึกษาพิเศษ
3(3-0-6)
EC 0114
Special Education
ปรัชญา แนวคิด หลักการ การจัดการศึกษาพิเศษ จิตวิทยาเด็กพิเศษ กฎหมายที่เกี่ยวของกับคนพิการ
การบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กที่มีความตองการพิเศษ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
การออกแบบการเรียนรูที่เปนสากล การจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล บทบาทครูและความรวมมือระหวาง
ครูและผูปกครอง
ปว 0115
ความเปนครู
3(3-0-6)
EC 0115
Professional Teacher
หลักการ แนวคิดของความเปนครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครู บุคลิกภาพและจิต
วิญญาณความเปนครูปฐมวัย ความเปนครูเพื่อศิษย ภาวะผูนําของครู
ปว 0116
การบริหารจัดการองคการการศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
EC 0116
Organizational Management in Early Childhood Education
มาตรฐานสถานศึกษาปฐมวัย หนวยงานพัฒนาเด็กปฐมวัย รูปแบบการบริหารงานขององคการ
ทางการศึกษาปฐมวัย การบริหารธุรกิจทางดานการศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองคการ
ทางการศึกษาปฐมวัย
ปว 0117
นิทานและวรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย
3(1-4-4)
EC 0117
Folk-Tales and Literatures for Early Childhood
ความหมาย ความสําคัญของนิทานและวรรณกรรม คุณคา ประเภทของนิทานและวรรณกรรม การแตง
เพลง นิทาน คําคลองจอง และการผลิตวรรณกรรมที่เหมาะสมสําหรับเด็กแตละชวงวัย การเลานิทานเสริมสราง
จินตนาการของเด็ก
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ปว 0118
การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
EC 0119
Research in Early Childhood Education
ระเบียบและวิธีวิจัยทางการศึกษา รูปแบบการวิจัย การฝกวิจัยในชั้นเรียน การนําเสนอผลงานวิจัย การ
นําผลการวิจัยมาพัฒนาเด็กปฐมวัย จรรยาบรรณนักวิจัย
ปว 0119
สุขอนามัยเด็กปฐมวัย
3(1-4-4)
EC 0119
Health for Early Childhood
หลักการดูแลสุขภาพอนามัย โภชนาการ ทันตกรรม การสรางสุขนิสัยที่ดี การปฐมพยาบาลเบื้องตน การ
ปองกันโรค อุบัติเหตุ และอุบัติภัย
ปว 0120
การฝกประสบการณ
4 (300 ชั่วโมง)
EC 0120
Field Experience in Early Childhood Education
ฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือศูนยพัฒนาเด็ก เริ่มจากการเตรียมการเพื่อการฝก การจัดทํา
แผนการฝกที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค กระบวนการ การประเมินผล และการปรับปรุงคุณภาพงาน
ภายใตคําแนะนําชวยเหลือของอาจารยนิเทศและพี่เลี้ยง
3.2 อาจารยผูสอน
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิการศึกษา

ตําแหนงทางวิชาการ

2.

นางสาววลัยภรณ จันทรสาขา
1103700089XXX
นายพรวุฒิ คําแกว
3499900045XXX

ค.บ.ภาษาตางประเทศ
ค.ม.ปฐมวัย
ค.บ.การประถมศึกษา
กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
ปร.ด.เทคโนโลยีการศึกษา

3.

นางวนาพรรณ ผิวบาง
3490200214XXX

กศ.บ.(การประถมศึกษา)

1.

กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)

สถานศึกษา

ปพ.ศ.ที่
สําเร็จ
การศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2555
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2559
สถาบันราชภัฏเลย
2539
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546
มหาวิทยาลัยขอนแกน
2561
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2525
2547
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3.2.2 อาจารยประจํา
ชื่อ -สกุล

ตําแหนง/
วิทยฐานะ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษา
สถาบัน

ป

นายวิรัตน พรหมดี

ครูชํานาญการ

วท.บ.
น.บ.
พบ.ม.

สาธารณสุขศาสตร
นิติศาสตร
รัฐประศาสนศาสตร

มหาวิทยาลัยขอนแกน
2529
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2538

นางศิริพร พันนุมา

ครูชํานาญการ

ศศ.บ.
ศศ.ม.

ภาษาอังกฤษ
ภาษาศาสตรประยุกต
(ภาษาอังกฤษเพื่อ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี)

มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี

2536
2542

นางดารินี บุตดีวงศ

ครูชํานาญการ

ค.บ.
นศ.ม.

ภาษาอังกฤษ
การโฆษณา

สถาบันราชภัฎสกลนคร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2540
2546

นางมยุรา คําปาน

ครูชํานาญการ

วท.บ
วท.ม.

เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ

มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน

2542
2545

นายธีรวัฒน สุวรรณไตรย

ครู ชํานาญการ

ค.บ.
รป.ม.

สังคม
รัฐประศาสนศาสตร

สถาบันราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยอีสาน

2545
2551

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

วุฒิ

การสําเร็จการศึกษา
สถาบัน

ปที่
สําเร็จ
2528
2551
2558

ดร.ศศิธร เวียงวะลัย

ครูชํานาญการพิเศษ

ค.บ.(พลศึกษา)
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
พธ.ด.พุทธศาสตร

วิทยาลัยครูเลย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯ

นางบัวสอน จันทรแดง

ครูชํานาญการพิเศษ

ศษ.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2532
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2550

นายพิทักษชาติ สุวรรณไตรย ครูชํานาญการพิเศษ

ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย)

วิทยาลัยครูเลย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางปรียาภรณ กิตติพร

ศษ.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
กศ.ม.(การประถมศึกษา)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2528
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2540

ขาราชการบํานาญ

2542
2552
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นางอัมพร ถิตยฉาย

ครูชํานาญการพิเศษ

ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
กศ.ม.(การประถมศึกษา)

สถาบันราชภัฎพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2542
2551

นางเรืองศรี สุวรรณไตรย

ครูชํานาญการพิเศษ

ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)

วิทยาลัยครูสกลนคร

2529

นางสาวปาริชาต สินธุโคตร

ผูอํานวยการโรงเรียน

กศ.บ.(การประถมศึกษา)
ศษ.ม.(การประถมศึกษา)

มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยขอนแกน

2546
2553

นายสุรศักดิ์

ศึกษานิเทศกชํานาญ
การพิเศษ

ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันราชภัฎสกลนคร
ทางการศึกษา)
กศ.ม.(การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2539

นางปภาดา คลองแคลว

ครูชํานาญการ

ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
กศ.ม.(การศึกษาพิเศษ)

สถาบันราชภัฎเลย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2534
2551

นายพรพนม จันทรแดง

ครูชํานาญการพิเศษ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2532
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2550

นางยุวดี ราชอุดม

ครูชํานาญการ

ศษ.บ.(ประถมศึกษา)
กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา)
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)

สถาบันราชภัฏสกลนคร

2529

นางชัชฎา มงคลสุภา

ครูชํานาญการพิเศษ

กศ.บ.(การประถมศึกษา)
กศ.ม.(การวิจัยการศึกษา)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรฯ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2537
2549

นางวลีรัตน วงศศรีชา

ครูชํานาญการพิเศษ

ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)

สถาบันราชภัฏสกลนคร

2539

นางวัฒนา ผานเมือง

เจาหนาที่พัสดุ

ค.บ.(คหกรรมศาสตร)

สถาบันราชภัฏสกลนคร

2539

นางปยะนุช ทวีสุข

เจาหนาที่วัดผล

บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)

สถาบันราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2547
2551

นางปทมา คุมแถว

นักวิชาการศึกษา 4

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)

สถาบันราชภัฎสกลนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2545
2551

นางแกวอุดร วรรณไกรศรี

ครูชํานาญการพิเศษ

ค.บ.(ชีววิทยา)
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)

วิทยาลัยครูมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2526
2550

นางวิลาวัณย จันทะคัด

ครู

ค.บ.(ประถมศึกษา)

สถาบันราชภัฎสกลนคร

2548

นางจิตรา สุขขา

ครูชํานาญการ

ค.บ.(ประถมศึกษา)
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)

สถาบันราชภัฎสกลนคร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2543
2551

ใจคง

2549
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นางเยาวรัช ปญญาสาย

ครู ชํานาญการ

นางชนิดา เจริญภูมิ

ครู

นางอุทร อารัมภวิโรจน

ครูชํานาญการพิเศษ

นายนิพนธ ชื่นสุคนธ

ครูชํานาญการพิเศษ

นางเพชราภรณ ดวงขันธ

ครูชํานาญการพิเศษ

น.ส.มารศรี เมืองโคตร

ครูชํานาญการพิเศษ

นางณิรัชฌา เชื้อกุณะ
นายวัชรินทร เชื้อกุณะ

ครูชํานาญการ
โรงเรียนรมเกลา
ครูชํานาญการ

นายบันเทิง วุฒิรัญญกูล

ขาราชการบํานาญ

นางพิไลวรรณ กลางประพันธ ครู ชํานาญการพิเศษ
นางสมาน แกนงาม
น.ส.ภัทรพร ทิพยโฆษิตคุณ

ผูชวยผูอํานวยการ
ชํานาญการพิเศษ
ครูอัตราจาง

นายยงยุทธ สวัสดิ์วงศชัย

ขาราชการบํานาญ

นายคําแถน สุคําภา

ครูชํานาญการพิเศษ

นางสมประสงค ออนแสง

ครูชํานาญการพิเศษ

ค.บ.การประถมศึกษา
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ค.บ. (ภาษาไทย)
กศ..ม.(เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา)
คบ.(ภาษาไทย)
กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
ค.บ.(ภาษาไทย)
ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
ค.บ.(ภาษาไทย)
ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
ค.บ.(คณิตศาสตร)
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
ค.บ.(วิทยาศาสตรทั่วไป)
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
ค.บ.(วิทยาศาสตรทั่วไป)
กศ.ม.(การประถมศึกษา)
วท.บ.(สถิติประยุกต)
วท.ม.(สถิติประยุกต)
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา
ศศ.บ.(ภาษาเกาหลี)
M.A(.การสอนภาษาจีน)
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
กศ.บ.(ภูมิศาสตร)
ศศ.ม.(วัฒนธรรมศาสตร)

สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ม.ราชภัฏรําไพพรรณ
ม.กรุงเทพธนบุรี
วิทยาลัยครูสกลนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2541
2556
2552
2553
2526
2549

วิทยาลัยครูเลย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาลัยครูสกลนคร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
วิทยาลัยครูสกลนคร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สถาบันราชภัฎสกลนคร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สถาบันราชภัฎสกลนคร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
วิทยาลัยครูสกลนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถาบันราชภัฎมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแกน
วิทยาลัยครูสกลนคร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลยบูรพา
ม.ยูนนาน ประเทศจีน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาสารคาม
สถาบันราชภัฎสกลนคร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2528
2549
2527
2545
2528
2551
2545
2551
2545
2551
2530
2544
2537
2548
2529
2549
2551
2555
2525
2549

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน)
ฝกปฏิบัติงานในหนาที่ผูดูแล พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาหรือศูนยพัฒนาเด็ก เริ่มจากการ
เตรียมการเพื่อการฝก การจัดทําแผนการฝกที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค กระบวนการทํางาน การ
ประเมินผลการทํางาน และการปรับปรุงคุณภาพงาน ภายใตคําแนะนําชวยเหลือของผูมีประสบการณสูง
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้

2542
2559
2529
2550
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4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงาน และมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพที่เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูและ
สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
4.1.2 สามารถบูรณาการความรูที่เรียนมาใชปฏิบัติจริงและสามารถแกปญหาไดอยางเหมาะสม
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
4.1.4 มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และปรับตัวเขากับสถานประกอบการได
4.1.5 มีความมั่นใจในตนเอง และมีความคิดสรางสรรคในการอบรมเลี้ยงดูและสงเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย
4.2 ชวงเวลา
จํานวน 300 ชั่วโมง ระหวางชั้นปที่ 3
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
5.1 คําอธิบายโดยยอ
โครงการทางการศึกษาปฐมวัย เปนลักษณะการเขียนโครงการ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับเด็ก
ปฐมวัยหรือเปนการเขียนโครงการเพื่อพัฒนาและสงเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยการดําเนินงานตามโครงการ
มีการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานโครงการ นําไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย และมีการดําเนินงานภาคสนาม
5.2 ผลการเรียนรู
นักศึกษาสามารถทํางานเปนกลุม มีความเขาใจในการจัดทําโครงการทางการศึกษาปฐมวัยในการ
เสริมสรางและสงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดานของเด็กปฐมวัยนําไปประยุกตใชในการปฏิบตั ิงาน
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปที่ 3
5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
5.5 กระบวนการประเมินผล
1. ประเมินผลจากการติดตามความกาวหนาในการทําโครงการตามเกณฑการใหคะแนนตาม
กระบวนการของการดําเนินการจัดทําโครงการ
2. ประเมินผลจากงานที่ไดกําหนดรูปแบบการดําเนินงานตามโครงการ
3. ประเมินผลจากการทํางานภาคสนาม
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หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1.1 มีความรัก ความเมตตาและเอาใจใสตอการพัฒนา - ฝกพัฒนาสมาธิ สติ ปญญา และความฉลาดทาง
และการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
อารมณ
- อาจารยผูสอนประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
- กิจกรรมการบูรณาการในรายวิชาที่สอน
1.2 มีความสามารถในการวิเคราะหและแกปญหา
มอบหมายใหนักศึกษาทํางานเปนกลุม นําเสนอ และ
รับฟงความคิดเห็นจากกลุมอื่นๆ
1.3 มีจิตบริการและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
- กิจกรรมการใหบริการแกชุมชน
- สรางวัฒนธรรมองคกรภายในสาขาวิชา ใหมีความ
เอื้อเฟอและชวยเหลือซึ่งกันและกัน
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู
(1) มีระเบียบวินัย ประพฤติตนตามระเบียบของสังคม
(2) ซื่อสัตยสุจริตตอตนเอง และผูอื่น
(3) ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝเรียนรู
(4) ประหยัด อดออม และเลือกใชทรัพยากรอยางคุมคา
กลยุทธการสอน
(1) การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมโดยการบูรณาการเขากับรายวิชา
(2) การเรียนรูจากบุคคลตนแบบ
(3) จัดทําโครงงานที่สะทอนถึงคุณธรรมและจริยธรรม
กลยุทธการวัดและประเมินผล
(1) ใชแบบสังเกตพฤติกรรมโดยอาจารยผูสอน กลุมเพื่อนนักศึกษา
(2) ประเมินจากการเขารวมกิจกรรมและผลงานของนักศึกษา
(3) ผูเรียนประเมินตนเอง
2.1.2 ดานความรู
ผลการเรียนรู
(1) มีความรู ความสามารถในการใชภาษาในการเรียนรูและพัฒนาปญญาไดอยางตอเนื่อง
(2) มีความรู ความเขาใจ เห็นคุณ คาของศิลปวัฒ นธรรม และภูมิปญญา เขาใจความสัมพัน ธ
ระหวางมนุษยกับมนุษย สังคม และธรรมชาติสิ่งแวดลอม
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(3) มี ความรู ความเข าใจ เกี่ย วกับ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการเปลี่ย นแปลงที่สงผล
กระทบตอตนเองและผูอื่น
(4) มี ค วามรู ความเข าใจ เกี่ ย วกั บ หลัก การและวิธีก ารทางวิท ยาศาสตร คณิ ตศาสตร และ
เทคโนโลยี
กลยุทธการสอน
(1) กิจกรรมเนนผูเรียนมีบทบาทในการคิดและการกระทําดวยตนเอง หรือการกระทําเปนกลุม
(2) กิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาคนควาแสวงหาความรู สรุปองคความรูดวยตนเอง และ
นําเสนอความรูได
(3) เรียนรูจากสถานการณจริง การทํากิจกรรมโครงการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ
(4) ฝกทักษะตางๆ ที่เปนจุดเนนของแตละรายวิชา
กลยุทธการวัดและประเมินผล
(1) การกําหนดสัดสวนน้ําหนักการประเมิน ของแตละผลลัพธการเรียนรู
(2) การประเมินยอยเพื่อปรับปรุง พัฒนา และการประเมินผลรวม
(3) ประเมินจากการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
(4) การประเมินผลงานที่มอบหมาย
2.1.3 ทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
(1) รูจักคิด วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา เชื่อมโยงความคิดอยางองครวม
(2) สามารถระบุ ประเด็นป ญหา วางแผน เสนอแนะแนวทางการแกปญหาอยางมีคุณ คาและ
สรางสรรค
กลยุทธการสอน
(1) การฝกทักษะยอย
(2) การจัดทําโครงการ หรือโครงงาน โดยการมอบหมายทํางานเปนกลุม
(3) การอภิปรายกลุม การแลกเปลี่ยนเรียนรู
(4) ฝกคิดดวยวิธีการตางๆ
กลยุทธการวัดและประเมินผล
(1) การประเมินผลงานที่มอบหมาย
(2) ประเมินความกาวหนาในการพัฒนาทักษะตางๆ
(3) ประเมินการทํางานรวมกัน
2.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู
(1) มีความสามัคคี สามารถอยูรวมกับผูอื่น ทํางานอยางมีสวนรวม มีภาวะผูนําและผูตาม
(2) มีจิตสาธารณะ เสียสละ เห็นคุณคาแหงการแบงปน
(3) มีความรับผิดชอบตอตนเอง ชุมชน สังคม และสวนรวม สามารถพึ่งตนเองได
กลยุทธการสอน
(1) การมอบหมายงาน หรือโครงการ
(2) การฝกการทํางานเปนทีม
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(3) ฝกบทบาทภาวะผูนํา และผูตาม
กลยุทธการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินกระบวนการการทํางานเปนกลุม
(2) ประเมินผลงานของกลุม
(3) ประเมินภาวะผูนํา และผูตาม
2.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู
(1) ใชวิธีทางคณิตศาสตรและสถิติพื้นฐาน ในการศึกษาคนควาและนําไปใชไดอยางเหมาะสม
(2) มีทักษะในการสื่อสารและใชภาษาอยางมีประสิทธิภาพ
(3) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธการสอน
(1) ฝกปฏิบัติ วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ฝกการนําเสนอและการประเมินผลงานตางๆ
(3) ฝกทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูจากการปฏิบัติงาน
กลยุทธการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินกระบวนการปฏิบัติ
(2) ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ
(3) ประเมินความกาวหนาในการพัฒนาทักษะตางๆ
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู
(1) มีวินัย ซื่อสัตย และจรรยาบรรณวิชาชีพ
(2) รักและศรัทธาความเปนครูปฐมวัย
(3) มีจิตสาธารณะ
กลยุทธการสอน
(1) ผูสอนประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
(2) จัดกิจกรรมเสริมประสบการณใหกับนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริง
(3) การยกตัวอยางกรณีศึกษาและใหอภิปรายรวมกัน
(4) จัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดมีสวนรวมกับวิทยาลัยฯและชุมชนของตนเอง
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) การสังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน
(2) ประเมินกิจกรรมจากสภาพจริง
(3) การประเมินจากผลการฝกงาน
(4) การประเมินจากแฟมสะสมผลงานรายบุคคล
2.2.2 ดานความรู
ผลการเรียนรู
(1) มีความรูหลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย
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(2) มีความรูความเขาใจการดูแล พัฒนา และการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
(3) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร พัฒ นาสื่อ นวัตกรรม หองสมุดมีชีวิต และการจัด
ประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย
กลยุทธการสอน
(1) การบรรยาย และอภิปราย โดยผูสอน วิทยากร หรือผูทรงภูมิปญญา
(2) กระบวนการสืบคนดวยตนเอง
(3) การมอบหมายงาน เปนรายบุคคลหรือรายกลุม
(4) การศึกษาดูงาน และทํารายงานพรอมนําเสนอ
(5) จัดสถานการณจําลอง
(6) การเรียนรูแบบมีสวนรวม
(7) การฝกปฏิบัติการ
(8) การเรียนแบบแกปญหา
(9) การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยี
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) การใชแบบทดสอบ
(2) การทําแบบฝกหัด
(3) การประเมินจากสภาพจริง
(4) ประเมินผลจากการทํางานหรือโครงงานที่ไดรับมอบหมาย
(5) การประเมินจากแฟมสะสมงาน

สรางสรรค

2.2.3 ทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
(1) แสวงหาความรูได ดวยตนเอง คิ ด วิเคราะห สังเคราะห ประเมิน คา และแกปญ หาอยาง

(2) มีจินตนาการ ความคิดสรางสรรค และริเริ่มในการปฏิบัติงานดานการศึกษาปฐมวัย
(3) สามารถประยุกตใช แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยในการดูแล
พัฒนา และจัดการเรียนรู
กลยุทธการสอน
(1) กระบวนการสืบคนดวยตนเอง
(2) การจัดสถานการณจําลอง
(3) การมอบหมายงาน
(4) การเรียนรูแบบมีสวนรวม
(5) การฝกปฏิบัติการ
(6) การเรียนแบบแกปญ
 หา
(7) การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยี
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) การนําเสนอผลงาน
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(2) ผลงานที่ไดรับมอบหมาย/รายงาน
(3) แฟมสะสมงานความกาวหนาการเรียนรูรายบุคคล
2.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู
(1) ทํางานและมีปฏิสัมพันธรวมกับครู ผูปกครอง และชุมชน เพื่อการพัฒนาอยางสรางสรรค
ตามวิถีประชาธิปไตย
(2) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ การพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน
(3) เปนผูนําและผูตามที่ดี
กลยุทธการสอน
(1) การฝกปฏิบัติการ
(2) การใชกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม
(3) การเรียนแบบรวมมือ
(4) การทํางานรวมเปนกลุม
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) การสังเกตพฤติกรรมการทํางานรวมกับผูอื่น
(2) การเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
(3) การสังเกตพฤติกรรมการเปนผูนํา ผูตามที่ดี
2.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู
(1) สามารถวิเคราะห เลือกใช และตัดสินใจ ขอมูลสารสนเทศของเด็กปฐมวัย
(2) สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูและพัฒนา
กลยุทธการสอน
(1) มอบหมายงานโดยอาศัยกระบวนการสืบคน
(2) การฝกปฏิบัติการ
(3) มอบหมายงาน นําเสนอผลงานใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(4) การทํารายงานและนําเสนอผลงาน
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินความกาวหนา ทักษะการใชภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) ประเมินจากการนําเสนอผลงาน และการแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณ
(3) แบบทดสอบ
2.6 ดานทักษะการจัดการเรียนรู
ผลการเรียนรู
(1) สามารถจัดประสบการณการเรียนรูที่หลากหลายอยางสรางสรรค
(2) สามารถจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
(3) สามารถประยุกตใชนวัตกรรมในการออกแบบการจัดประสบการณ
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กลยุทธการสอน
(1) จัดกิจกรรมการเรียนแบบสรางแผนผังความคิด
(2) การจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม
(3) การจัดการเรียนรูแบบระดมสมอง
(4) ฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรู จากสถานการณจริงและสถานการณจําลอง
(5) การศึกษาดูงานและทํารายงาน
(6) การจัดการเรียนการสอนโดยใชคําถามเปนหลัก
(7) นิเทศการสอน
(8) การจัดเรียนการสอนแบบแกปญหา
(9) การสอนแบบ Game Learning และ Role Play
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินดวยแบบทดสอบ
(2) ประเมินจากการตรวจผลงาน
(3) ประเมินการนําเสนอผลงาน
(4) สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมการเรียนการสอน
(5) ประเมินผลการฝกงาน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูใดบาง โดยระบุวาเปน
ความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสูมาตรฐานผลการเรียนรูบางเรื่องก็ได โดยผล
การเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีวินัย ซื่อสัตย และจรรยาบรรณวิชาชีพ
(2) รักและศรัทธาความเปนครูปฐมวัย
(3) มีจิตสาธารณะ
2. ดานความรู
(1) มีความรูหลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย
(2) มีความรูความเขาใจการดูแล พัฒนา และการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
(3) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร พัฒนาสื่อ นวัตกรรม หองสมุดมีชีวิต และการจัด
ประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย
3. ดานทักษะทางปญญา
(1) แสวงหาความรูไดดวยตนเอง คิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และแกปญหาอยาง
สรางสรรค
(2) มีจินตนาการ ความคิดสรางสรรค และริเริ่มในการปฏิบัติงานดานการศึกษาปฐมวัย
(3) สามารถประยุกตใช แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยในการดูแล
พัฒนา และจัดการเรียนรู
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4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ทํางานและมีปฏิสัมพันธรวมกับครู ผูปกครอง และชุมชน เพื่อการพัฒนาอยาง
สรางสรรคตามวิถีประชาธิปไตย
(2) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ การพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน
(3) เปนผูนําและผูตามที่ดี
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถวิเคราะห เลือกใช และตัดสินใจ ขอมูลสารสนเทศของเด็กปฐมวัย
(2) สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูและพัฒนา
6. ดานทักษะการจัดการเรียนรู
(1) สามารถจัดประสบการณการเรียนรูที่หลากหลายอยางสรางสรรค
(2) สามารถจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
(3) สามารถประยุกตใชนวัตกรรมในการออกแบบการจัดประสบการณ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

กลุมวิชาภาษา
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปญญา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
ปญญาจากวรรณกรรม
ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ
ภาษาประเทศเพื่อนบาน
กลุมวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
จังหวัดศึกษา
ศิลปะและทักษะการใชชีวิต
พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
พลังของแผนดิน
กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี
การเขาใจดิจิทลั
การคิดสรางสรรคและการแกปญญา

1.ดานคุณธรรม จริยธรรม
1
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4
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2
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3. ดานทักษะ
ทางปญญา

2. ดานความรู
















4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3

1

2




















































5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
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รายวิชา

วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวติ
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน

1.ดานคุณธรรม จริยธรรม
1


2




3


4


3. ดานทักษะ
ทางปญญา

2. ดานความรู
1



2


3

4
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2




4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3







5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

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

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

ปว 0117 นิทานและวรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย
ปว 0118 การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
ปว 0119 สุขอนามัยเด็กปฐมวัย
ปว 0120 การฝกประสบการณ

4. ดานทักษะ 5. ดานทักษะ
ความ
การวิเคราะห
1.ดาน
3. ดาน
เชิงตัวเลข การ 6.ดานการ
สัมพันธ
2. ดาน
คุณธรรม
ทักษะทาง
สื่อสารและการ
ระหวาง
จัดการ
ความรู
จริยธรรม
ปญญา
บุคคลและ ใชเทคโนโลยี
เรียนรู
สารสนเทศ
ความ
รับผิดชอบ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
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หมวดที่ 5
หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดและการประเมินผลการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยเรื่องการจัด
การศึกษาต่ํากวาปริญญา พ.ศ. 2560
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละรายวิชา
และประสบการณภาคสนาม ในแตละภาคการศึกษาใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ที่ส อน การประเมิ น ผล และการทวนสอบผลการเรีย นรูในรายวิชาที่ตนรับ ผิดชอบพรอมป ญ หา/อุ ป สรรคและ
ขอเสนอแนะ โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ. 5 (รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา)
กระบวนการหรือขั้นตอนการทวนสอบระดับรายวิชา
(1) กําหนดรายวิชาที่จะทวนสอบ เชน ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ สุมรายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี
(2) สุมตรวจสอบผลการใหคะแนนแตละสวนตามที่กําหนดเกณฑการประเมินผลการ
เรียนรูใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแตละรายวิชา โดยพิจารณาการใหคะแนนจากรายงาน ชิ้นงานหรือผลงาน
จากการเรียนรู การประเมินพฤติกรรมจากการทํากิจกรรมการเรียนรู แบบทดสอบ แบบประเมินตาม
มาตรฐานการเรียนรูดานตาง ๆ หรือแบบประเมินงานอื่น ๆ ที่มอบหมายของรายวิชา
(3) ใช ข อ มู ล ที่ เกี่ ย วข อ งจากรายงานผลการจั ด การเรี ย นรู ข องรายวิ ช า มคอ.5 และ มคอ.6
ที่อาจารยประจําวิชาจัดทํา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ
(4) จัดทํารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูรายวิชาประจําภาคการศึกษา ที่แสดง
ใหเห็นในภาพรวมวาคุณภาพของการจัดการเรียนรูของรายวิชาเปนอยางไร ผูเรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู
ที่กําหนดไวในแตละรายวิชาในระดับใด พรอมแสดงขอมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันวาผูเรียนบรรลุตามมาตรฐานที่
กําหนด
2.1.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร
(1) แตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับหลักสูตร ประกอบดวย
- กรรมการจากสํานักวิชาการ
- กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
- ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา นั้น ๆ
(2) บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับหลักสูตร
- กําหนดกระบวนการหรือขั้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับ
หลักสูตร เพื่อการตรวจสอบและประเมินความสําเร็จของการผลิตผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ
- กําหนดปฏิทินการดําเนินงานการทวนสอบประจําปการศึกษาที่มีผูสําเร็จการศึกษา
โดยกําหนดรายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ตองดําเนินการของผูที่เกี่ยวของ
- กําหนดขอมูล แหลงขอมูล และผูใหขอมูล ที่ตองเก็บรวบรวมและแจงใหผูเกี่ยวของ
ทราบเพื่อการเตรียมพรอม ไดแก รายงานผลการจัดการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) คณะกรรมการบริหาร
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หลักสูตร แหลงฝกปฏิบัติผูใชบัณฑิต และผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานของผูสําเร็จ
การศึกษาหลังจากสําเร็จการศึกษา
- ดําเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว
- จัดทํารายงานผลการทวนสอบประจําปการศึกษา
(3) กระบวนการหรือขั้นตอนการทวนสอบระดับหลักสูตร
- กํ า หนดลั ก ษณะข อ มู ล แหล งข อ มู ล และผู ให ข อ มู ล ที่ ส ามารถนํ า มาใช วิ เคราะห
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูที่ครอบคลุมผลการเรียนรูทุกดานตามมาตรฐานการเรียนรูสาขาวิชา เพื่อประเมินความสําเร็จ
ของการผลิตผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพของวิทยาลัยชุมชน
- พัฒนาเครื่องมือ ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปนตองใชดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากผูใหขอมูลตามที่กําหนดไว
- ใชขอมูลที่เกี่ยวของจากรายงานผลการจัดการเรียนรูของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6
และขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทําเมื่อสิ้นสุดป
การศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ
- จัดทํารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของผูสําเร็จการศึกษาประจําป
การศึกษา ที่แสดงใหเห็นในภาพรวมวา คุณภาพของการจดัการเรียนรูของหลักสูตรเปนอยางไร ผูสําเร็จการศึกษา
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตรครบถวนเพียงใด พรอมแสดงขอมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันวา
บรรลุตามมาตรฐานที่กําหนดไว
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่มีสิทธิ์ไดรับอนุปริญญาตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
(1) เรียนครบตามโครงสรางของหลักสูตร
(2) ไดคาระดับผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
(3) ใชเวลาการศึกษาไมกอน 5 ภาคการศึกษา และไมเกิน 6 ปการศึกษา
(4) ไมมีพันธะดานหนี้สินใดๆ กับวิทยาลัยชุมชน
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หมวดที่ 6
การพัฒนาอาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 ปฐมนิเทศอาจารยใหม เพื่อชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร และแนะนําอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
และมอบเอกสารที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน ไดแก คูมือหลักสูตร คูมือนักศึกษา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และ
คูมือปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของอาจารย
1.2 สงเสริมใหอาจารยใหม เขารวมประชุมของทางวิทยาลัยชุมชน เพื่อทราบถึงปรัชญา พั นธกิจ และ
วิสัยทัศน ของการจัดการศึกษา
1.3 ชี้ แจงแนวทางในการจั ดการเรีย นการสอน แนวทางในการทํ าวิจัย เพื่ อ พั ฒ นาการเรีย นการสอน
การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผล การ
ดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ.6)
1.4 จัดการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนและการประเมินผล รวมถึงการ
บูรณาการ เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สนับสนุนใหอาจารยเขาฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการเรียน การสอน
กลยุทธการสอน และการประเมินผล จากหนวยงานทั้งภายในและหนวยงานภายนอก
2.1.2 สนับสนุนใหอาจารยเขารวมประชุม สัมมนาทางวิชาการเพื่อประยุกตใชความรูที่ไดใหเกิด
ประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน
2.1.3 จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการความรู (Knowledge Management)
เพื่อใหเกิดการถายทอดประสบการณและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหาร
หลักสูตร
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
2.2.1 สงเสริมใหอาจารยพัฒนาการเรียนการสอนและทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม
2.2.2 ศึกษาดูงานที่เกี่ยวของเพื่อนําความรูมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและ
หลักสูตร
2.2.3 สงเสริมใหอาจารยมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชนและบริการสังคม
2.2.4 สงเสริมใหอาจารยมีโอกาสไปศึกษาหรือเขาฝกอบรมเพื่อเพิ่มพัฒนาตนเองและเพิ่มคุณวุฒิ
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หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร ดังนี้
1.1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร ไมนอยกวา 3 คน และเปนอาจารยประจําหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตร
ไมได และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
1.2. คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา 3 คน และ
ในจํานวนนั้นตองเปนผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
ผูชวยศาสตราจารย จํานวนอยางนอย 1 คน
1.3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออยาง
นอยทุก ๆ 5 ป
2. บัณฑิต
คุณภาพบัณฑิต
หลักสูตรมุงพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน โดยการประเมินและ
ทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรีย นรูในขณะที่ นักศึกษากํ าลังศึกษา และประเมิ น ผลการมี งานทํ า
ตลอดจนความพึงพอใจและความตองการของผูใชบัณฑิต มีการจัดการเพื่อติดตามการประเมินผลและ การทวน
สอบเพื่อการแกไขปรับปรุง เพื่อใหไดบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคเปนไปมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอนุปริญญา และมาตรฐานผลการเรียนรู อยางนอย 6 ดาน คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู 3)
ทักษะทางปญญา 4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อใหตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยมีกลไกขับเคลื่อนการดําเนินงาน ดังนี้
1. ติดตาม สํารวจความตองการจําเปนของผูใชบัณฑิตอยางตอเนื่อง
2. สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา ในหลักสูตร
3. จัดการประชุมโดยเชิญผูใชบัณฑิตเขามามีสวนรวมในการวิพากษหลักสูตร
4. สรางความเชี่ยวชาญใหกับนักศึกษา ดวยการลงมือทําดวยการเรียนรูจาก การทํางาน (Work-based
Learning)
5. จัดกิจกรรมเสริม ใหสอดคลองกับบริบทของชุมชน สังคมไทยและสังคมโลก ติดตามสถานการณและ
วิกฤติทางการศึกษาปฐมวัย
6. จัดกิจกรรมเสริมสรางการมีจิตสาธารณะ โดยการบริการชุมชน ดวยองคความรูทางดานการศึกษา
ปฐมวัยใหกับชุมชน
7. เนนพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การทํางานแบบมีสวนรวม และการสรางเครือขายชุมชน การเรียนรู
ทางวิชาชีพ
3. นักศึกษา
3.1 หลักสูตรกําหนดคุณสมบัติการรับนักศึกษาเขาศึกษาเปนไปตามเกณฑการประกาศรับสมัครของวิทยาลัย
ชุมชน โดยกําหนดใหมีการสัมภาษณเพื่อประเมินความพรอมในการเขาเรียนในหลักสูตร
3.2 จัดใหมีการเรียนปรับพื้นฐานความรูในรายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และคอมพิวเตอร เพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาเรียนจริง
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3.3 จัด ให มีระบบอาจารย ที่ป รึกษา โดยมีคําสั่ งแต งตั้งใหผูสอนประจําหรือผูสอนพิ เศษ เป นอาจารย ที่
ปรึกษา จํานวน 1 – 2 คนตอนักศึกษา 1 หอง เพื่อใหนักศึกษาไดเขาพบ และใหคําแนะนําในเรื่องของวิชาการ
การเรียนการสอนและเรื่องอื่น ๆ
3.4 เปดโอกาสใหนักศึกษาที่มีปญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ
3.5 มีการติดตามนักศึกษาที่ออกกลางคัน มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชผูสําเร็จการศึกษา
มีการติดตามการมีงานทํา ของผูสําเร็จการศึกษาอยางตอเนื่องทุกป
4. อาจารย
4.1 การรับอาจารยใหม
การคัดเลือกอาจารยใหมใหเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน หรือคุณวุฒิระดับปริญญาตรีตรงหรือสัมพันธกับ
รายวิชาที่สอนและมีประสบการณที่สัมพันธกับรายวิชาที่สอนไมนอยกวา 5 ป
4.2 การคัดเลือกและแตงตั้งอาจารยพิเศษ
เปน ไปตามขอบั งคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนวาดวยคุณสมบั ติ และหลักเกณฑเกี่ยวกับผูสอนพิเศษ พ.ศ.
2558 โดยวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนมุ ก ดาหารแต งตั้ งอาจารย พิ เศษตามคํ าแนะนํ าของหน ว ยจัด การศึก ษา มีหั ว หน า
สาขาวิชาพิจารณากลั่นกรองจากประวัติการศึกษา คุณวุฒิ คุณสมบัติและประสบการณทํางานตรงจากหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนเบื้องตน นําเสนอใหคณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารพิจารณากลั่นกรอง
เสนอสภาวิทยาลัยชุมชนใหความเห็นชอบและให ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนแตงตั้งเป นอาจารยพิเศษทุกภาค
การศึกษา
4.3 การมีสวนรวมของอาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยผูสอนประจําสาขาวิชา ประชุมรวมกันเพื่อวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน การประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา โดยจะเก็บรวบรวมทั้งหมดเพื่อ
ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนประชุมปรึกษาหารือ หาแนวทางการจัดการเรียนการสอนให
บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อใหไดผูสําเร็จการศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค
5. หลักสูตร
5.1 การออกแบบหลักสูตรเปนไปตามเกณฑการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
5.2 กํากับ ติดตาม การจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรโดย ผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือ
หัวหนาสาขาวิชา ไดแก การจัดทํา มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 รวมทั้งการนิเทศติดตามการจัดการเรียน
การสอน
5.3 หลักสูตรการเรียนการสอนเนนการเรียนการสอนที่นําไปใชไดจริง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริง
5.4 มีการประเมินผูเรียนกอนจบหลักสูตรโดยกระบวนการสอบประมวลความรู และกระบวนการสัมมนา
หลังการฝกประสบการณวิชาชีพ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร มีสื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณอยางเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนในชั้นเรียน และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา และมีการสํารวจ
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ความพึงพอใจของนักศึกษาและผูสอนตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหนา
สาขาวิชาหรือผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา นําผลการประเมินมาวางแผนการพัฒนาปรับปรุง
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ระบุตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ใชในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําปตาม
ตัวบงชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือตัวบงชี้ที่หลักสูตรพัฒนา
ขึ้นเองโดยครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 6
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 4 ปการศึกษาเพื่อติดตามการ
ดําเนินการตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา TQF ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 15 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
ตัวบงชี้และเปาหมาย
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
หรือ มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา / สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 3
และ มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 5 และมคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปด
สอนใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป
การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ. 3 และ
มคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปที่แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรบั การปฐมนิเทศ หรือ คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคน ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ / หรือ วิชาชีพ อยางนอย ป
ละ 1 ครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ / หรือ
วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย / บัณฑิตใหม ที่มีตอ คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอย
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ที่มตี อบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอ ยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม
5.0
13. อื่น ๆ ระบุ .... (ถามี)
รวมตัวบงชี้ (ขอ) ในแตละป
ตัวบงชี้บังคับ (ขอที่)
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x
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ตัวบงชี้และเปาหมาย
ตัวบงชี้ตองผานรวม (ขอ)

ปที่
1

ปการศึกษา
ปที่ ปที่ ปที่ ปที่
2
3
4 5

เกณฑประเมิน : หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ตองผานเกณฑประเมิน ดังนี้
ตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ที่ 1 - 5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงชี้ ที่มีผลดําเนินการ
บรรลุเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้รวมโดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับ และตัวบงชี้รวมในแต
ละป
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1) การประชุมสัมมนารวมกันระหวางผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหนาสาขาวิชา และผูสอนเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวปฏิบัติที่ดีรวมกัน
2) ประเมินจากความพึงพอใจของผูเรียน
3) สาขาวิชามีการกําหนดใหผูสอนจัดการเรียนการสอนตาม มคอ.3 ในแตละรายวิชา หัวหนา
สาขาวิชาหรือผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมินกลยุทธการสอนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอนในครั้งตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาแตละรายวิชา
2) การสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร และ/หรือทีมผูสอน
3) การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
1) นักศึกษาปสุดทาย/ผูสําเร็จการศึกษา
2) ผูวาจาง (ผูใชผูสําเร็จการศึกษา)
3) ผูทรงคุณวุฒิ
4) อาจารยผูสอน
5) ผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชน
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ รวมทั้งผานการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
1) รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินนักศึกษา ผูใชผูสําเร็จการศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ
2) วิเคราะห ทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร
3) เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ (ถามี)
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ภาคผนวก ก
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
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การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิมและโครงสรางหลักสูตรปรับปรุง
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา
พ.ศ. 2548
ของกระทรวงศึกษาธิการ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 นก.
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 45 นก.
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพ
2.2.1 วิชาบังคับ
2.2.2 วิชาเลือก
2.2.3 วิชาการฝกงาน
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 3 นก.
รวม ไมนอยกวา 90 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 นก.
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 58 นก.
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา 12
นก.
2.2 กลุมวิชาชีพ
2.2.1 วิชาบังคับ 33 นก.
2.2.2 วิชาเลือก 9 นก.
2.2.3 วิชาการฝกงาน 4 นก.
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 3 นก.
รวม ไมนอยกวา 91 หนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2561
ไมนอยกวา 30 นก.
ไมนอยกวา 30 นก.
ไมนอยกวา 57 นก.
ไมนอยกวา 58 นก.
ไมนอยกวา 12 นก.

ไมนอยกวา 12 นก.

ไมนอยกวา 45 นก.
33 นก.
ไมนอยกวา 9 นก.
ไมนอยกวา 3 นก.
ไมนอยกวา 3 นก.
ไมนอยวกวา 90 นก.

ไมนอยกวา 46 นก.
33 นก.
ไมนอยกวา 9 นก.
ไมนอยกวา 4 นก.
ไมนอยกวา 3 นก.
ไมนอยกวา 91 นก.
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

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

หมายเหตุ
ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาในคราว
ประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 การ
กําหนดชื่อปริญญาระดับอนุปริญญาวา “อนุปริญญา”
แลวตามดวยชื่อสาขาวิชาและกําหนดใชอักษรยอวา
“อ.(สาขาวิชา.....)” เพื่อใหเปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548
ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาในคราว
ชื่อปริญญา/สาขาวิชา
ประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 การ
ภาษาไทย
กําหนดชื่อปริญญาระดับอนุปริญญาวา “อนุปริญญา”
ชื่อเต็ม : อนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
แลวตามดวยชื่อสาขาวิชาและกําหนดใชอักษรยอวา
ชื่อยอ : อ.(การศึกษาปฐมวัย)
“อ.(สาขาวิชา.....)” เพื่อใหเปนไปตามประกาศ
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Associate Degree in Early Childhood Education กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548
ชื่อยอ : A.( Early Childhood Education)

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : อนุปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
ชื่อยอ : อ.ศบ.(การศึกษาปฐมวัย)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Associate of Education Program in Early
Childhood Education
ชื่อยอ : A.Ed. (Early Childhood Education)
ปรัชญาของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
พัฒนาผูเรียนใหมีความรัก ความเขาใจ และพัฒนาเด็กใหเปน พลังความรัก การดูแล การพัฒนา และการสรางสรรคพลังการ
เด็กดีมีปญญา
เรียนรูข องเด็กปฐมวัย คือพลังอนาคตของชุมชนและสังคม

ปรับปรุงใหสอดคลองกับพันธกิจของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน

ความสําคัญของหลักสูตร
ความสําคัญของหลักสูตร
ผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถอบรมเลี้ยงดูและ
เป นหลักสูตรที่ออกแบบตามทิ ศทางการพั ฒ นาประเทศ ปรับปรุงใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศและ

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง 2561 หนา 48

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
หมายเหตุ
ใหการศึกษาแกเด็กปฐมวัยไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน ลด และความรูใหม เพื่ อตอบสนองความตองการของบุ คคลที่ป ฏิบั ติ ความรูใหม ทางดานการศึกษาปฐมวัย
ปญ หาการขาดผู ดู แลเด็ กปฐมวั ย ในศู น ย พั ฒ นาเด็ กเล็กหรือ หนาที่ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชนใหมีสมรรถนะ
โรงเรียนอนุบาล
ในการดู แ ล พั ฒ นา และจั ด การเรี ย นรู สํ าหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย ให มี
พัฒ นาการที่ สมบู รณ พรอมทั้ งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม
และปญญา ไดอยางถูกตองและมีคุณภาพ
วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มุงพัฒนาใหผูสําเร็จ
การศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม รัก ศรัทธาในวิชาชีพมี
จิตสาธารณะ รับ ผิด ชอบตอสังคม มีบุคลิกภาพเหมาะสมใน
การเปนครู/พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย มีภาวะความเปนผูนํา ผูตามที่ดี
2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และ
ทฤษฎีการจัดการศึกษาปฐมวัย
3. มีความรู ความสามารถ ทักษะในการบูรณาการการจัด
การศึกษาปฐมวัยและการจัดการเรียนรูใหแกเด็กปฐมวัย
4.มี ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิ ดสั งเคราะห คิด
สรางสรรค และการคิด แก ป ญ หาในการอบรมเลี้ ยงดูและให
การศึกษาเด็กปฐมวัย
5. สามารถสื่อสารและใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณความเปนครู
2. มีความรู เขาใจ การดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู
สําหรับเด็กปฐมวัย
3. มีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดริเริ่มและ
สรางสรรค และทักษะการแกปญหา
4. มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. สามารถออกแบบกิจกรรมและจัดประสบการณ การ
ดูแล พัฒนา และการเรียนรูสําหรับเด็กแบบองครวม

ปรับปรุงเพื่อมุงเมนการพัฒนาผูเรียน ตาม Learning
outcome ของหลักสูตร

โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรเพิ่มขึ้น จากไมนอย
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 90 หนวยกิต โดย
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 91 หนวยกิต โดยมี กวา 90 หนวยกิต เปน จํานวนไมนอยกวา 91 หนวยกิต
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
หมายเหตุ
มีสัดสวนหนวยกิต แตละหมวดวิชา และแตละกลุมวิชาดังนี้
สัดสวนหนวยกิต แตละหมวดวิชา และแตละกลุมวิชาดังนี้
โดยเพิ่มจํานวนหนวยกิตในวิชาการฝกงาน จาก 3
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไมนอยกวา 30 นก.
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 นก.
หนวยกิต เปน 4 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 57 นก.
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 58 นก.
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา 12 นก.
2.1 กลุม วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา 12 นก.
2.2 กลุมวิชาชีพ ไมนอยกวา 45 นก.
2.2 กลุมวิชาชีพ
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 วิชาการฝกงาน 3 นก.
2.2.3 วิชาการฝกงาน 4 นก.
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 3 นก.
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 3 นก.
เปรียบเทียบรายวิชา
1. หากมีการยกเลิกรายวิชา ใหระบุขอมูลในชองหลักสูตรเดิมและเวนวางในชองหลักสูตรใหม พรอมระบุในชองหมายเหตุวา “ยกเลิกรายวิชา”
2. หากเปนรายวิชาใหมที่ไมไดมีการปรับปรุงจากรายวิชาเดิมที่มีอยูในหลักสูตรเดิม ใหระบุขอมูลในชองหลักสูตรใหมและเวนวางในชองหลักสูตรเดิม พรอมระบุในชองหมายเหตุวา “รายวิชา
ใหม”
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 12 หนวยกิต
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 12 หนวยกิต
...................................................................
ศษ 0101 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5)
ยกเลิกรายวิชา
......................................................................
ศษ 0102 จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ยกเลิกรายวิชา
ปฐมวัย 3(2-2-5)
รายวิชาการจัดการศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6).
ศษ 0103 การศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5)
เปลี่ยนชื่อรายวิชา เปน “การจัดการศึกษาปฐมวัย”
..................................................................
ศษ 0104 บุคลิกภาพครูปฐมวัย 3(2-2-5)
ยกเลิกรายวิชา
รายวิชาพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3(3-0-6)
รายวิชาใหม
รายวิชาสมองกับการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย (3-0-6)
รายวิชาใหม
รายวิชาการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
รายวิชาใหม
วิชาบังคับ 33 หนวยกิต
วิชาบังคับ 33 หนวยกิต
ศษ 0105 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5)
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6)
ปรับปรุงเนื้อหา/จํานวนชั่วโมงทฤษฎีและปฏิบัติ
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0106 การจัดการเรียนรู 3(2-2-5)
0107 การศึกษาพฤติกรรมเด็ก 3(2-2-5)
0108 การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย3(1-4-4)
0109 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5)
0110 คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
0111 สื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 3(1-4-4)
0112 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
0113 โภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย 3(1-4-4)
0114 การศึกษาสําหรับผูปกครองเด็กปฐมวัย
3 (2-2-5)
0115 โครงการทางศึกษาปฐมวัย 3 (1-4-4)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
การจัดการเรียนรู 3(2-2-5)
การประเมินและสรางเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5)
สื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 3(1-4-4)

ปรับปรุงเนื้อหา
เปลี่ยนชื่อรายวิชา/ปรับปรุงเนื้อหา
ยกเลิกรายวิชา
ปรับปรุงเนื้อหา
ยกเลิกรายวิชา
ปรับปรุงเนื้อหา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา

ทักษะทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
ทักษะวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
ดนตรีและศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 3(1-4-4)
การจัดการชั้นเรียน 3(3-0-6)
การศึกษาพิเศษ 3(3-0-6)
ความเปนครู 3(3-0-6)

วิชาเลือก
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
ศษ 0116 สุขภาพอนามัยสําหรับมารดาและเด็ก

หมายเหตุ

รายวิชาใหม
รายวิชาใหม
รายวิชาใหม
รายวิชาใหม
รายวิชาใหม
รายวิชาใหม

ยกเลิกรายวิชา
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3(2-2-5)
0117 ศิลปะสําหรับครูปฐมวัย 3(1-4-4)
0118 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 3(1-4-4)
0119 นิทานและหุนสําหรับเด็กปฐมวัย3(2-2-5)
0120 ภาษาอังกฤษสําหรับครูปฐมวัย 3(2-2-5)
0121 หนังสือสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
0122 คอมพิวเตอรสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
0123 สื่ออิเลคทรอนิกสสําหรับครูปฐมวัย 3(2-2-5)
0124 การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการ
พิเศษ 3(2-2-5)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

หมายเหตุ
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา

การบริหารจัดการองคการการศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6)
นิทานและวรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย 3(1-4-4)
การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5)
สุขอนามัยเด็กปฐมวัย 3(1-4-4)

รายวิชาใหม
รายวิชาใหม
รายวิชาใหม
รายวิชาใหม
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