-1รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
สาขาวิชา

วิทยาลัยชุมชนยโสธร
การศึกษาปฐมวัย
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ภาษาอังกฤษ Associate of Education Program in Early Childhood Education
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ชื่อย่อ (ไทย) อ.ศษ.(การศึกษาปฐมวัย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Associate of Education Program in Early Childhood Education
ชื่อย่อ (อังกฤษ) A.Ed. (Early Childhood Education)
3. วิชาเอก
การศึกษาปฐมวัย
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย และเอกสารและตาราในวิชาของหลักสูตรเป็นภาษาไทย
5.3 การรับเข้านักศึกษา
รับนักศึกษาไทย
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของวิทยาลัยชุมชน
5.5 การให้อนุปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้อนุปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
 (1) สภาวิชาการกลั่นกรองในการนาเสนอหลักสูตรต่อสภาวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555
 (2) สภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม
2555 อนุมัติหลักสูตร และเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1/2556
 (3) คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 6 กันยายน
2555 อนุมัติหลักสูตร และเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1/2556
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมที่จะเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอนุปริญญา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในปีการศึกษา 2556
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
9. ชื่อ เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล

เลขประจาตัว
ประชาชน

นางสาวขวัญ
แก้ว
ดารงศิริ

3 3599 00030 18
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นางสาวสุ
ภณิดา
ยาวะโนภาส
นางสาวนิตยา
กันทรพันธุ์
หมายเหตุ

3 3501 00562 57
3

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
-

-

คุณวุ
ฒิ
สาขาวิชา
สูงสุด
กศ.ม. การศึกษา
ปฐมวัย
กศ.บ.
เทคโนโลยี
ทางการศึกษา
ค.ม. พัฒนศึกษา
ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย
ค.บ. เอกอนุบาล

3 3599 00132 60
4
เป็นอาจารย์พิเศษที่มีสัญญาจ้างอย่างน้อย 9 เดือน

สาเร็จการศึกษา
จาก

ปี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒประสานมิตร
มหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยครูสวนดุสิต

2539

วิทยาลัยครูสวนสุนันทา

2527

2528

2545
2537

-310. สถานที่จัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุน
นิยม เป็นยุคแห่งการแข่งขัน ประชากรโลกขาดความสงบสุข การได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วทาให้ คน
เริ่มต้นแข่งขันตั้งแต่ร ะดับ ปฐมวัย ทุกคนต้องพยายามเอาตัวรอดจากสภาพการณ์ต่างๆ แม้แต่เด็กก็ต้อง
ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ ประกอบกับพ่อแม่ผู้ปกครองมีความจาเป็นต้องออกไปทางานนอกบ้าน จึง
ไม่มีผู้ดูแลเด็ก ต้องนาไปฝากไว้ที่สถานประกอบการหรือศูนย์เด็กเล็ก ดังนั้นการสร้างคนให้สามารถดารงชีวิต
ที่มุ่งเน้นการเป็นอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นเรื่องที่ต้องให้
ความสาคัญและควรเริ่มต้นอย่างจริงจังตั้งแต่วัยปฐมวัย เนื่องจากเด็กปฐมวัยถือเป็นวัยทองของชีวิตมีการ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ควรมุ่งให้เด็กมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตดี มีพัฒนาการตามวัย การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถทาหน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดู
และพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยสาคัญอันจะส่งผลต่อคุณภาพของประชากรในอนาคต
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ฉบับที่ 11
พ.ศ.2555 มีจุดเน้นที่สาคัญคือ มุ่งพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เป็นกาลังสาคัญของการพัฒนาประเทศให้มั่นคง
และสามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆในโลกได้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาความสามารถ สติปัญญาและจิตใจให้
พร้อมสาหรับการพัฒนาประเทศสู่สังคมฐานความรู้(สานักงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
,2553) ประกอบกับนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศไทยที่รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน จุดเริ่มต้น
ของการพัฒนาคนให้มีคุณภาพเริ่มได้จากเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นวัยที่มีความพร้อมแห่งการพัฒนาอย่างรอบด้าน
แต่จากการศึกษาสถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยพบว่า การ
จัดการศึกษาปฐมวัยจาเป็นต้องเพิ่มมาตรการในการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เป็นไปเพื่อการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ เนื่องจากมีเด็กปฐมวัยยังขาดโอกาสในการได้รับการดูแล และให้การศึกษาอย่างเสมอ
ภาค (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2552:(2)-(3)) ในขณะเดียวกันสถานการณ์ทางวัฒนธรรมได้ประสบ
ปัญหาการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศที่ขาดการคัดกรองได้เข้ามามีอิทธิพลต่อเด็ก
ปฐมวัยดังนั้นผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษาปฐมวัย ต้องรู้ตระหนักถึงความสาคัญของเด็กและจัดการศึกษา
แก่เด็กที่อยู่ในสังคมและวัฒนธรรมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีคุณภาพ
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนวิทยาการและเทคโนโลยีที่เข้ามามีผลกระทบ
ต่อวิถีการดารงชีวิตของบุคคล การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทาให้ วิทยาลัย
ชุมชนมีหน้าที่ในการผลิตผู้ดูแลเด็กปฐมวัยพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการศึกษา

-4ปฐมวัย สามารถนาความรู้ความสามารถไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาปฐมวัย การพัฒนา
หลักสูตรนับเป็นความสาคัญยิ่งต่อการกาหนดทิศทางและนโยบายของการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ปฐมวัยได้มีความพร้อมและเป็นผู้นาในการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่เด็กอย่างมีคุณภาพ จากการ
ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชน
พิจารณาเห็นความจาเป็นของการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมและมีศักยภาพใน
การจัดการเรียนรู้ และสามารถปรับตัวเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ต่าง ๆ อันส่งผลให้เกิดความเจริญทาง
สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี และพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาการอย่างสมดุลรอบด้าน
เหมาะสมกับสถานการณ์โลกปัจจุบัน
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนมีภาระหน้าที่ จัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลในชุมชน ทั้งด้าน
วิชาการและวิชาชีพ ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการนาความรู้ไปประยุกต์ในด้านการศึกษา
ปฐมวัย รวมทั้งมีทักษะ คุณธรรม จริยธรรมในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี เพื่อ นาความรู้ที่ได้รับไป
พัฒนาชุมชนของตนให้มีความเข้มแข็ง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนจึงมี
แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน คือ ทาหน้าที่ผลิตบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยที่สนอง
กับบริบทในการจัดการศึกษาปฐมวัยของของชุมชนอย่างมีคุณภาพ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา / รายวิชา ในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
13.2 การบริหารจัดการ
ดาเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ยึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม จากบุคลากร
ภายใน และภายนอกของวิทยาลัยชุมชน โดยมีหัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงานการ
พัฒนาหลักสูตร การตรวจสอบ การปรับปรุงแก้ไข และการนาหลักสูตรไปใช้ เพื่อให้หลักสูตรมีความเป็น
มาตรฐาน สามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลในการติดตาม และประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
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1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรัก ความเข้าใจ และพัฒนาเด็กให้เป็นเด็กดีมีปัญญา
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มุ่งพัฒนาให้ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้
1.2.1 เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม รัก ศรัทธาในวิชาชีพมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม มี
บุคลิกภาพเหมาะสมในการเป็นครู/พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย มีภาวะความเป็นผู้นา ผู้ตามที่ดี
1.2.2 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีการจัดการศึกษาปฐมวัย
1.2.3 มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการบูรณาการการจัดการศึกษาปฐมวัยและการจัดการ
เรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย
1.2.4 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และการคิดแก้ปัญหา ใน
การอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาเด็กปฐมวัย
1.2. 5สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ความสาคัญของหลักสูตร
ผู้สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ สามารถอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัยได้อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน ลดปัญหาการขาดผู้ดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาล
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รตามกรอบ - พั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย ได้ - เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มาตรฐานทุก 5 ปี
(มคอ.2)
แห่งชาติ
- รายงานการติ ด ตามผู้ ส าเร็ จ
การศึกษา
- ประเมิ น การใช้ ห ลั ก สู ต รอย่ า ง - ให้อาจารย์จัดทา มคอ.3-7
- เอกสาร มคอ.3 -7
ต่อเนื่อง
- การประเมินการสอนตาม มคอ. - สรุปรายงานการประเมิน
3-7
- ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มี - พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ - ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจ
ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน และการวิจัย
ของผู้เรียน
และการให้บริการทางวิชาการ
- การศึกษาดูงาน
- ประสิ ท ธิ ภ าพการสอนสู ง ขึ้ น
- การพั ฒ นาความก้ า วหน้ า ทาง แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง ต า ม ก ร อ บ
วิชาชีพครู
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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- พั ฒ นาสถานที่ แ ละสื่ อ อุ ป กรณ์ - พั ฒ นาครู ใ ห้ ส ามารถผลิ ต สื่ อ
การจัดการเรียนการสอน
เอกสารประกอบการสอน ชุดการ
สอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ
- จั ด หาสื่ อ อุ ป กรณ์ แ ละต าราที่
ทันสมัย ที่เอื้อต่อการจัดการเรียน
การสอน
- จัดสิ่งแวดล้อมและห้องเรียนเพื่อ
ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้

- รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
- จานวนสื่อ เอกสารประกอบการ
สอน ชุดการสอนที่ผลิตขึ้น
- จานวนสื่อ อุปกรณ์ และตาราที่
เพิ่มขึ้น
- ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
จัดสิ่งแวดล้อม

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค
1.2 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน-เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนตุลาคม-เดือนมกราคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือน กุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม
ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใช้เวลาการศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
2.2 การลงทะเบียน
2.2.1 จานวนหน่วยกิตการลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วย
กิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และจะสาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 5 ภาคการศึกษาปกติ
2.2.2 สาหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
หากมีเหตุผลมีความจาเป็นพิเศษการลงทะเบียนเรียนที่มีจานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทาได้แต่
ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
2.3 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.3.1 ต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

-72.3.2 เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยวิทยาลัยชุมชน
2.4 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาบางส่ ว นที่เข้ามาศึกษาที่วิทยาลั ยชุมชน มี พื้นฐานความรู้ และทักษะด้านภาษา คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไม่พอต่อการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
2.5 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.5.1 สอบวัดความรู้พื้นฐานในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสอบทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์
2.5.2 สอนปรับความรู้พื้นฐานในรายวิชาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์
2.6 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2556
2557
2558
ชั้นปีที่ 1
30
30
30
ชั้นปีที่ 2
30
30
ชั้นปีที่ 3
30
รวม
30
60
90
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
30

2559
30
30
30
90
30

2560
30
30
30
90
30

2.7 งบประมาณตามแผน
2.7.1 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 2.6 งบประมาณตามแผน
รายละเอียดรายจ่าย
รายละเอียด
รายจ่าย
ค่าตอบแทนผู้สอน
ค่าวัสดุ อุปกรณ์
การศึกษา
ค่าบารุงสถานที่
(สาธารณูปโภคและ
ค่าอินเตอร์เนต)

รวมทั้งสิ้น

ภาคการศึกษา
1/2556 2/2556 1/2557 2/2557 1/2558 2/2558
85,050 85,050 85,050 85,050 68,850 81,000
9,000 9,000 9,000
9,000 9,000 9,000

รวม
490,050
54,000

3,000

18,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

124,050 124,050 124,050 124,050 107,850 120,000

2.8 ระบบการศึกษา

724,050

-8ระบบการศึกษาเป็นระบบทวิภาค
2.9 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามวิทยาลัย
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการเทียบยกเว้นรายวิชาตาม
หลักสูตรวิทยาลัยชุมชน ระดับอนุปริญญา พ.ศ.2545
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิต แต่ละหมวดวิชา และแต่ละกลุ่ม
วิชาดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
(2) วิชาชีพ

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่นอ้ ยกว่า

30
57
12
45

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

(2.1) วิชาบังคับ
33 หน่วยกิต
(2.2) วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
(2.3) วิชาการฝึกงาน
ไม่น้อยกว่า
3
หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
3
หน่วยกิต
หลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชาในหลักสูตร
รหัสวิชาของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
กาหนด
รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ กาหนดรหัสวิชาเป็น ศษ 01xy
ศษ
หมายถึง เป็นรายวิชาทางด้านศึกษาศาสตร์
01
หมายถึง ลาดับที่ของสาขาวิชาของหลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์
xy
หมายถึง ลาดับที่ของรายวิชา
3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
ศท 0101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Thai for Communication

-9ศท 0102
ศท 0103
ศท 0104
ศท 0105

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
English for Communication 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English for Communication 2
ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
English Speaking and Writing Skills
ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
Languages of Neighboring Countries

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
ศท 0201
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
3(2-2-5)
General Education for Human Development
ศท 0202
มนุษย์กับวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Human and Culture
ศท 0203
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ศท 0301
จังหวัดศึกษา
Province Studies
ศท 0302
สังคมไทยกับการพัฒนา
Thai Social and Development
ศท 0303
อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies

ศท
ศท
ศท
ศท

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
0401
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
Information Technology for Learning
0402
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
0403
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
Life and Environment
0304
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

9 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

- 10 Science for Life
3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
12 หน่วยกิต
ศษ 0101
จิตวิทยาสาหรับครู
3(2-2-5)
Psychology for Teacher
ศษ 0102
จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
Developmental Psychology and Child care
ศษ 0103
ศษ 0104

ศษ
ศษ
ศษ
ศษ
ศษ
ศษ
ศษ
ศษ
ศษ

การศึกษาปฐมวัย
Early Childhood Education
บุคลิกภาพครูปฐมวัย
Personality of Early Childhood Teachers

3(2-2-5)
3(2-2-5)

วิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
วิชาบังคับ
0105
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
Early Childhood Education Curriculum
0106
การจัดการเรียนรู้
Learning and Teaching
0107
การศึกษาพฤติกรรมเด็ก
Children Behavior Education
0108
การจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
Experience for Early Childhood
0109
นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
Innovation for Early Childhood Development
0110
คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับเด็กปฐมวัย
Ethical Socialization for Early Childhood
0111
สื่อการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
Learning Media for Early Childhood
0112
การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
Assessment for Early Childhood Development
0113
โภชนาการสาหรับเด็กปฐมวัย

45 หน่วยกิต
33 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
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ศษ 0114
ศษ 0115

Nutrition for Early Childhood
การศึกษาสาหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
Education for Parent of Pre-School Children
โครงงานทางการศึกษาปฐมวัย
Early Childhood Education Project

3(2-2-5)
3(1-4-4)

วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ศษ 0116
สุขภาพอนามัยสาหรับมารดาและเด็ก
3(2-2-5)
Health and Hygiene for Mother and Child
ศษ 0117
ศิลปะสาหรับครูปฐมวัย
3(1-4-4)
Arts for Early Childhood Teacher
ศษ 0118
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ สาหรับเด็กปฐมวัย
3(1-4-4)
Movement Activity and Rhythm for Early Childhood

ศษ 0119
ศษ 0120
ศษ 0121
ศษ 0122
ศษ 0123

นิทานและหุ่นสาหรับเด็กปฐมวัย
Tale and Puppet for Kids
ภาษาอังกฤษสาหรับครูปฐมวัย
English for Early Childhood Teachers
หนังสือสาหรับเด็กปฐมวัย
Books for Early Childhood
คอมพิวเตอร์สาหรับเด็กปฐมวัย
Computer for Early Childhood
สื่ออิเลคทรอนิกส์สาหรับครูปฐมวัย

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

Electronic media for Early Childhood teacher

ศษ 0124

การจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
Education for Children with Special Needs

3(2-2-5)

- 12 วิชาการฝึกงาน
ศษ 0125
ฝึกงาน
Practicum

3 หน่วยกิต
3(200 ชั่วโมง)

3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาต่างๆจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหรือหมวดวิชาเฉพาะในสาขาวิชาเดียวกัน
หรือต่างสาขาวิชาก็ได้ หรือเลือกจากหลักสูตรอื่นใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอื่นๆ โดยไม่ซ้าช้อนกับวิชาที่
เรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่อยู่ในระดับเดียวกันที่กาลังศึกษาอยู่ รายวิชาที่หลักสูตรระบุไม่ให้นับหน่วยกิตใน
การขอจบหลักสูตรจะเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้
3.4 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
จานวนหน่วยกิต

รวม

หมวดวิชา

ภาคฤดูร้อน

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคฤดูร้อน

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคฤดูร้อน

ปีที่3

ภาคการศึกษาที่ 2

ปีท2ี่

ภาคการศึกษาที่ 1

ปีที่ 1

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 57 หน่วยกิต
1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 12 หน่วยกิต
2) วิชาชีพ 45 หน่วยกิต
2.1) วิชาบังคับ 33 หน่วยกิต
2.2) วิชาเลือก 9 หน่วยกิต
2.3) วิชาการฝึกงาน 3 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
รวม (90 หน่วยกิต)

6

6

-

6

6

-

3

3

-

30

6

3

-

3

-

-

-

-

-

12

3
15

3
3
15

-

3
3
15

6
3
15

-

9
3
15

12
15

-

33
9
3
3
90

-

-

-
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3.6 แสดงแผนการศึกษา

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)
พื้นฐานวิชาชีพ
พื้นฐานวิชาชีพ
วิชาชีพเลือก

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

หน่วยกิต(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

ศท 0201 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์

3(2-2-5)

ศษ 0101 จิตวิทยาสาหรับครู
ศษ 0103 การศึกษาปฐมวัย
ศษ 0111 สือ่ การเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
15

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)
พื้นฐานวิชาชีพ
วิชาชีพบังคับ
วิชาชีพเลือก

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

หน่วยกิต(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

ศท 0401 ยโสธรศึกษา

3(2-2-5)

ศษ 0102 จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย
ศษ 0105 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ศษ 0117 ศิลปะสาหรับครูปฐมวัย
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
15
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หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)
พื้นฐานวิชาชีพ
วิชาชีพบังคับ
วิชาชีพเลือก

หมวดวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วิชาชีพบังคับ
วิชาเลือกเสรี
วิชาชีพบังคับ

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วิชาชีพบังคับ
วิชาชีพบังคับ
วิชาชีพบังคับ
วิชาการฝึกงาน

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศท 0303 อาเซียนศึกษา

หน่วยกิต(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)

ศษ 0401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

3(2-2-5)

ศษ 0104 บุคลิกภาพครูปฐมวัย
ศษ 0108 การจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
ศษ 0115 โครงการทางการศึกษาปฐมวัย
รวม

3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
15

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศท 0402 การคิดและการตัดสินใจ

หน่วยกิต(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

ศท 0404 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

3(3-0-6)

ศษ 0113 โภชนาการสาหรับเด็กปฐมวัย
xxxx ศษ 0110 คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับเด็กปฐมวัย
รวม

3(1-4-4)
3(x-x-x)
3(2-2- 5)
15

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศท 0104 ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ
ศท 0106 การจัดการเรียนรู้
ศษ 0118 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสาหรับเด็ก
ปฐมวัย
ศษ 0109 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
ศษ 0125 ฝึกงาน
รวม

หน่วยกิต(ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(200)
15
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หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วิชาชีพบังคับ
วิชาชีพบังคับ
วิชาชีพบังคับ
วิชาชีพบังคับ

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศท 0302 สังคมไทยกับการพัฒนา
ศษ 0107
ศษ 0112
ศษ 0119
ศษ 0114

หน่วยกิต(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

การศึกษาพฤติกรรมเด็
การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
นิทานและหุ่นสาหรับเด็กปฐมวัย
การศึกษาสาหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2- 5)
15

3.6 คาอธิบายรายวิชา
ภาคผนวก ก คาอธิบายรายวิชา
ภาคผนวก ก
3.2 ชื่อ-สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
3.7 ชื่อ เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.7.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-สกุล

เลขประจาตัว
ประชาชน

นางสาวขวัญแก้ว
ดารงค์ศิริ

3 3599 00030
18 6

นางสาวสุภณิดา
ยาวะโนภาส

3 3501 00562
67 3

นางสาวนิตยา
กันทรพันธุ์

3 3599 00132
60 4

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
-

คุณวุฒิ
สูงสุด

สาเร็จการศึกษา
สาขาวิชา

จาก

ปี

กศ.ม.
กศ.บ.

การศึกษาปฐมวัย
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา

มศว.ประสานมิตร
มศว.ประสานมิตร
มหาสารคาม

2539
2528

-

ค.ม.
ค.บ.

พัฒนศึกษา
การศึกษาปฐมวัย

-

ค.บ.

เอกอนุบาล

จุฬาลงกรณ์
2545
มหาวิทยาลัย
2537
วิทยาลัยครูสวนดุสิต
วิทยาลัยครูสวนสุนัน 2527
ทา
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คุณวุฒิ
สาเร็จการศึกษาจาก
ลาดั
ชื่อ-นามสกุล
รายวิชา/สาขาวิชาที่สอน
บ
การศึกษา
สถาบัน/ปี
1 นางสาวสุรศิ า กศ.ม.ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/2547
กันหา
สื่อสาร 1
ศศ.บ.ฝรั่งเศส
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/2540
2
3

4

นายมนตรี
หิตายะ
นางปริญากร
ศรีสะอาด

วท.ม.การผลิตสัตว์ วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
วท.บ.สัตวศาสตร์
ค.ม. วิจัยและ
บุคลิกภาพครูปฐมวัย
ประเมินผล
การศึกษา

ค.บ. การ
ประถมศึกษา
นางสาวสุถิรา กศ.ม. การวิจัย
มั่นคง
การศึกษา
ค.บ. วิทยาศาสตร์
ทั่ว

มหาวิทยาลัยแม่โจ้/2546
มหาวิทยาลัยแม่โจ้/2541
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี/2546

การคิดและการตัดสินใจ

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี/2542

การคิดและการตัดสินใจ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/2549
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี/2543
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ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

รายวิชา/สาขาที่สอน

ตาแหน่ง
ความเชี่ยวชาญ

นางสาวนิธินาถ อุดมสันต์ ค.ม.การศึกษาปฐมวัย
ค.บ.การประถมศึกษา

การศึกษาปฐมวัย
การจัดประสบการณ์สาหรับเด็ก
ปฐมวัย

อาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาการ
ศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

นายภานุวัฒน์ นิ่มนวล

ค.ม.การศึกษาปฐมวัย
บธ.บ.การจัดการทั่วไป

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

นายนรเศรษฐ์ ศรีแก้วกุล

ค.ม.การศึกษาปฐมวัย
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย

อาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ
เชี่ยวชาญด้านการสอนปฐมวัย

นางสาวสุภมิ ล บุญพอก

ค.ม.การศึกษาปฐมวัย
ค.บ.การประถมศึกษา
ค.ม.การศึกษาปฐมวัย
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
ศษ.ม.หลักสูตรและการ
สอน
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย

- การศึกษาปฐมวัย
- การศึกษาสาหรับผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัย
การจัดประสบการณ์สาหรับเด็ก
ปฐมวัย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

นางสาวอภิรดี ไชยกาล
นางดวงตะวัน ศรีหะบุตร

นางสาวสุภวารี วงศ์พรหม กศ.ม.หลักสูตรและการ
สอน
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
นางสุปราณี เป้าจังหาร
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย

คุณธรรมจริยธรรมสาหรับเด็กปฐมวัย

สื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย

บุคลิกภาพสาหรับครูปฐมวัย
การศึกษาสาหรับผู้ปกรองเด็กปฐมวัย
การศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยที่มคี วาม
ต้องการพิเศษ
นิทานและหุ่นสาหรับเด็กปฐมวัย

นางนันทนา ศรีวะรมย์

ค.บ.การศึกษาปฐมวัย

นางราตรี บุญอาจ

ค.บ.การศึกษาปฐมวัย

บุคลิกภาพสาหรับครูปฐมวัย
การศึกษาสาหรับผู้ปกรองเด็กปฐมวัย

นางชูศรี บุญประสพ

ค.บ.การศึกษาปฐมวัย

- นวัตกรรมกับการจัดประสบการณ์
สาหรับเด็กปฐมวัย

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
เชี่ยวชาญด้านการสอนปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
เชียวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย
ครู ชานาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านภูทอง ต.ภูฝ้าย
อ.ขุน
หาญ
จ.ศรีสะเกษ
เชี่ยวชาญด้านการสอนปฐมวัย
ครู ชานาญการพิเศษ
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
เชี่นวชาญดานการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพง
ประชา
สรรค์ ขวาว อ.เสลภูมิ
- ปฏิบัติงานสอนใน ระดับปฐมวัย
14 ปี
- ได้รับเกียรติบตั รครูดีเด่นระดับ
ปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
อาจารย์สอนระดับปฐมวัยมากกว่า
10 ปี
โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน ต.ฟ้าห่วน อ.ค้อวัง
จ.ยโสธร
โรงเรียนอนุบาลยโสธร อ.เมือง
จ.ยโสธร
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นางสาวจริยา กรุณา

กศ.ม.การบริหาร
การศึกษา
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย

- คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับเด็ก
ปฐมวัย
- การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
สาหรับเด็กปฐมวัย

นางนิภาภรณ์ เป้าทอง

ค.บ.การศึกษาปฐมวัย

- คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับเด็ก
ปฐมวัย
- การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
สาหรับเด็กปฐมวัย

นายสลัด แก้วสุข

กศ.ม.บริหารการศึกษา
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ศษ.บ.บริหารการศึกษา
รป.บ.การปกครอง
ท้องถิ่น

ยโสธรศึกษา
วิถีไทย
การพัฒนาตน
ความจริงของชีวิต
กลยุทธ์ในการทางานร่วมกัน
ภาวะผู้นา

สอนในระดับอนุบาล ระยะเวลา 22 ปี
- หัวหน้าสายระดับอนุบาล
- มีความเชี่ยวชาญด้านนิทานและหุ่น การผล
สื่อการสอนในระดับอนุบาล และศิลปะ
สร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย
- สอนในรายวิชานวัตกรรมทางการ
ศึกษาปฐมวัย, นิทานและหุ่น
สาหรับเด็กปฐมวัย
ครู ชานาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตร
พัฒน ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา
จ.ยโสธร
เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
ครู ชานาญการพิเศษ
โรงเรียนอนุบาลค้อวัง ต.ค้อวัง
อ.ค้อวัง จ.ยโสธรเชี่ยวชาญด้านการจัด
การศึกษา
ปฐมวัย
- ปฏิบัติงานการสอน ระยะเวลา
26 ปี
- เป็นวิทยากรเชี่ยวชาญด้านการ
อบรมลูกเสือ
- ปฏิบัติงานด้านการบริหาร เวลา
21 ปี
เชี่ยวชาญด้านการนิเทศครูปฐมวัย
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ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ดูแล พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาหรือศูนย์พัฒนาเด็ก เริ่มจากการเตรียมการเพื่อ
การฝึก การจัดทาแผนการฝึกที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ กระบวนการทางาน การประเมินผลการทางาน
และการปรับปรุงคุณภาพงาน ภายใต้คาแนะนาช่วยเหลือของผู้มีประสบการณ์สูง
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงาน และมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพที่เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
4.1.2 สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาใช้ปฏิบัติจริงและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4.1.4 มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้
4.1.5 มีความมั่นใจในตนเอง และมีความคิดสร้างสรรค์ในการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย
4.2 ช่วงเวลา
จานวน 200 ชั่วโมง ระหว่างชั้นปีที่ 2 – 3
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
โครงการทางการศึกษาปฐมวัย เป็นลักษณะการเขียนโครงการ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย
หรือเป็นการเขียนโครงการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยการดาเนินงานตามโครงการ มีการ
ประเมินและติดตามผลการดาเนินงานโครงการ นาไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานในการจัดการศึกษาปฐมวัย และมี
การดาเนินงานภาคสนาม
5.2 ผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทางานเป็นกลุ่ม มีความเข้าใจในการจัดทาโครงการทางการศึกษาปฐมวัยในการเสริมสร้าง
และส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัยนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 3
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 กระบวนการประเมินผล
1. ประเมินผลจากการติดตามความก้าวหน้าในการทาโครงการตามเกณฑ์การให้คะแนนตามกระบวนการ
ของการดาเนินการจัดทาโครงการ
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3. ประเมินผลจากการทางานภาคสนาม
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4.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีความรัก ความเมตตา และเอาใจใส่ต่อ - ฝึกพัฒนาสมาธิ สติ ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์
การพัฒนาและเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
- อาจารย์ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ
ต่อนักศึกษา
- จัดกิจกรรมบูรณาการในรายวิชาที่สอน
มีจิตสาธารณะ
- การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อทาประโยชน์ต่อสาธารณะ
- การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชน
- การปฏิบัติตนในฐานะเป็นพลเมืองที่ดี
4.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
4.2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม
4.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความรัก ความเมตตา และปรารถนาดีต่อเด็ก
(2) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นผู้
ดูแลเด็ก
(3) ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของผู้อบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก
(4) มีเจตคติที่ดีต่อการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก
(5) มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ
4.2.1.2 กลยุทธ์การสอน
(1) ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
(2) จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง
(3) การยกตัวอย่างกรณีศึกษาและให้อภิปรายร่วมกัน
(4) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมกับวิทยาลัยฯและชุมชนของตนเอง
4.2.1.3 การประเมินผล
(1) การสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน
(2) ประเมินกิจกรรมจากสภาพจริง
(3) การประเมินจากผลการฝึกงาน
(4) การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงานรายบุคคล
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4.2.2 ด้านความรู้
4.2.2.1 ผลการเรียนรู้
(1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎี ที่เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาของเด็กปฐมวัย
(2) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยา พัฒนาการ การเรียนรู้และการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
(3) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดประสบการณ์สาหรับ
เด็กปฐมวัย
(4) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้และพัฒนาสื่อ การใช้และสร้าง
นวัตกรรม
(5) มีความรู้ความเข้าใจการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
(6) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการการอบรมเลี้ยงดูและ
พัฒนาเด็ก
4.2.2.2 กลยุทธ์
(1) การบรรยาย และอภิปราย โดยผู้สอน วิทยากร หรือผู้ทรงภูมิปัญญา
(2) กระบวนการสืบค้นด้วยตนเอง
(3) การมอบหมายงาน เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
(4) การศึกษาดูงาน และทารายงานพร้อมนาเสนอ
(5) จัดสถานการณ์จาลอง
(6) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
(7) การฝึกปฏิบัติการ
(8) การเรียนแบบแก้ปัญหา
(9) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
4.2.2.3 การประเมิน
(1) การใช้แบบทดสอบ
(2) การทาแบบฝึกหัด
(3) การประเมินจากสภาพจริง
(4) ประเมินผลจากการทางานหรือโครงงานที่ได้รับมอบหมาย
(5) การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน
4.2.3 ทักษะทางปัญญา
4.2.3.1 ผลการเรียนรู้

- 23 (1) แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
(2) สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า แก้ปัญหา การจัดการ
เรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน
(3) มีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์
(4) การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถจัดทาโครงการเพื่อแก้ไขและพัฒนาเด็กปฐมวัย
4.2.3.2 กลยุทธ์
(1) กระบวนการสืบค้นด้วยตนเอง
(2) การจัดสถานการณ์จาลอง
(3) การมอบหมายงาน
(4) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
(5) การฝึกปฏิบัติการ
(6) การเรียนแบบแก้ปัญหา
(7) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
4.2.3.3 การประเมินผล
(1) การนาเสนอผลงาน
(2) ผลงานที่ได้รับมอบหมาย/รายงาน
(3) แฟ้มสะสมงานความก้าวหน้าการเรียนรู้รายบุคคล
4.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.2.4.1 ผลการเรียนรู้
(1) มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม
(2) ทางานร่วมกับครู ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อการพัฒนา
อย่างสร้างสรรค์
(3) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน วิชาชีพ และชุมชน
(4) อยู่ร่วมกับเด็กและผู้อื่นโดยวิถีประชาธิปไตย
(5) มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้อื่น เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
4.2.4.2 กลยุทธ์
(1) การฝึกปฏิบัติการ
(2) การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
(3) การเรียนแบบร่วมมือ
(4) การทางานร่วมเป็นกลุ่ม
4.2.4.3 การประเมินผล
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(2) การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
(3) การสังเกตพฤติกรรมการเป็นผู้นา ผู้ตามที่ดี
4.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2.5.1 ผลการเรียนรู้
(1) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้และการสื่อสาร
(3) มีความสามารถทางเทคนิคสถิติและคณิตศาสตร์พื้นฐานในการเรียนรู้
และแก้ปัญหา
(4) มีความสามารถนาเสนอ และอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
4.2.5.2 กลยุทธ์
(1) มอบหมายงานโดยอาศัยกระบวนการสืบค้น
(2) การฝึกปฏิบัติการ
(3) มอบหมายงาน นาเสนอผลงานใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(4) การทารายงานและนาเสนอผลงาน
4.2.5.3 การประเมินผล
(1) ประเมินความก้าวหน้า ทักษะการใช้ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) ประเมินจากการนาเสนอผลงาน และการแลกเปลี่ยนความรู้ และ
ประสบการณ์
(3) แบบทดสอบ
4.2.6 ทักษะการจัดการเรียนรู้
4.2.6.1 ผลการเรียนรู้
(1) มีความสามารถในการจัดประสบการณ์โดยใช้วิธีการและรูปแบบที่
หลากหลายเพื่อพัฒนาเด็กปกติและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
(2) สามารถประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดประสบการณ์
เรียนรู้
(3) มีความสามารถปฏิบัติงานการพัฒนาเด็กปฐมวัย
(4) สามารถจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างสมดุลและรอบด้าน

- 25 4.2.6.2 กลยุทธ์
(1) จัดกิจกรรมการเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด
(2) การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
(3) การจัดการเรียนรู้แบบระดมสมอง
(4) ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง
(5) การศึกษาดูงานและทารายงาน
(6) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้คาถามเป็นหลัก
(7) นิเทศการสอน
(8) การจัดเรียนการสอนแบบแก้ปัญหา
(9) การสอนแบบ Game Learning และ Role Play
4.2.6.3 การประเมินผล
(1) ประเมินด้วยแบบทดสอบ
(2) ประเมินจากการตรวจผลงาน
(3) ประเมินการนาเสนอผลงาน
(4) สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมการเรียนการสอน
(5) ประเมินผลการฝึกงาน

- 26 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา ( Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชา

กลุ่มภาษา
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ศm 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ศท 0104 ทักษะการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ
ศท 0105 ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ศท 0201 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
ศท 0202 มนุษย์กับวัฒนธรรม
ศท 0203 สุนทรียภาพของชีวิต

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ความสัมพันธ์
ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1
2
1
2

ทักษะการคิดวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

1

2

3

1

2
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รายวิชา

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ศท 0301 จังหวัดศึกษา
ศท 0302 สังคมไทยกับการพัฒนา
ศท 0303 อาเซียนศึกษา
กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
ศท 0401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ศท 0402 การคิดและการตัดสินใจ
ศท 0403 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ศท 0404 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

1

2

3

1

2

o

o
1

o
o


o

o
o
o
3
o

o
o

o


2
o
o






2
o
o

o


o
o


1


o
o

ความสัมพันธ์
ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1
2
1
2

o
o
1



o

o

o
2
o
o
o


o

o
1
o
o

o


o
o
2

o
o


ทักษะการคิดวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
o
o
o
1
o

o
o

o
o

2

o
o
o


o
o
3

o
o
o

- 28 หมวดวิชาเฉพาะ

คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา
1

ศษ 0101 จิตวิทยาสาหรับครู
ศษ 0102 จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัย
ศษ 0103 การศึกษาปฐมวัย
ศษ 0104 บุคลิกภาพครูปฐมวัย
ศษ 0105 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ศษ 0106 การจัดการเรียนรู้
ศษ 0107 การศึกษาพฤติกรรมเด็ก

2

ความรู้

3 4 5

1 2 3

   
 
 
    

 
   
 

   

 

ศษ 0108 การจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
   
ศษ 0109 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย

 
ศษ 0110 คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับเด็กปฐมวัย  

ศษ 0111 สื่อการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
 

   

 
 

  
  

4 5 6

ทักษะการ
ทักษะความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ทักษะการจัดการ
ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและ
ตัวเลข การ
เรียนรู้
ความรับผิดชอบ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4
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คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา
1

ศษ 0112 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ศษ 0113 โภชนาการสาหรับเด็กปฐมวัย
ศษ 0114 การศึกษาสาหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
ศษ 0115 โครงงานทางการศึกษาปฐมวัย
ศษ 0116 สุขภาพอนามัยสาหรับมารดาและเด็ก
ศษ 0117 ศิลปะสาหรับครูปฐมวัย
ศษ 0118 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ สาหรับ
เด็กปฐมวัย
ศษ 0119 นิทานและหุ่นสาหรับเด็กปฐมวัย
ศษ 0120 ภาษาอังกฤษสาหรับครูปฐมวัย
ศษ 0121 หนังสือสาหรับเด็กปฐมวัย
ศษ 0122 คอมพิวเตอร์สาหรับเด็กปฐมวัย
ศษ 0123 สื่ออิเลคทรอนิกส์สาหรับครูปฐมวัย

2

3 4 5

 


ความรู้

1 2 3

 

 

 
       








  

 
 


  



 
 

4 5 6

ทักษะการ
ทักษะความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ทักษะการจัดการ
ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและ
ตัวเลข การ
เรียนรู้
ความรับผิดชอบ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4
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คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา
1

ศษ 0124 การจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ
ศษ 0125 ฝึกงาน

2

3 4 5

  

ความรู้

1 2 3

 

4 5 6

ทักษะการ
ทักษะความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ทักษะการจัดการ
ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและ
ตัวเลข การ
เรียนรู้
ความรับผิดชอบ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4

  



      

 



                            

- 31 หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1.กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 ด้านวิชาการ
เป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญา
1.2 ด้านคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณ์ความเป็นครู
นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการด้านคุณธรรม และคุณลักษณะความเป็นครูโดย
การเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการเสริมศักยภาพความเป็นครูปฐมวัยและกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูตลอด
หลักสูตร
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชาดาเนินการ ดังนี้
(1) สุ่มทวนสอบในบางรายวิชา ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งจาก
สภาวิชาการ
(2) มีการประเมินข้อสอบโดยเจ้าหน้าที่วัดผล และกรรมการสภาวิชาการที่ได้รับมอบหมาย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษาดาเนินการ ดังนี้
(1) ติดตามผลการมีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษาตามโครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา
(2) การตอบแบบประเมินหรือสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ เกี่ยวกับความพึงพอใจในผู้สาเร็จ
การศึกษาที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(1) นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
(1.1) เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามที่วิทยาลัยชุมชนกาหนดไว้ในหลักสูตร
(1.2) มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ากว่า 2.00
(1.3) ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
(1.4) ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆกับวิทยาลัย
(2) นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจานงขอสาเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
(2.1) เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
(2.2) ผ่านกิจกรรมภาคบังคับตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยกาหนด
(2.3) ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ในข้อ (2.1) และ (2.2) ยื่นคาร้องแสดงความ
จานงขอสาเร็จการศึกษาต่อส่วนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาที่วิทยาลัยกาหนด มิฉะนั้น อาจะ
ไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้อนุปริญญา ในภาคการศึกษานั้น

- 32 หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1.การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ของวิทยาลัย เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจ
นโยบายของวิทยาลัย จุดมุ่งหมาย โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาที่พัฒนานักศึกษาเพื่อให้คณาจารย์สามารถ
ให้คาแนะนานักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนานักศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง สนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพทั้งในประเทศและ/
หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
การพัฒนาความรู้และทักษะให้คณาจารย์ โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพครู
การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพอื่นๆ ดังนี้
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องผ่านการทาวิจัย การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลด้วยวิธีการที่
หลากหลายและทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม
2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2.2.3 ส่งเสริมการทาวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายการจัดการศึกษาของชาติ
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย และสนับสนุนอาจารย์ให้เข้าร่วมการทาวิจัยกับกลุ่ม
วิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.2.5 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งภายในและภายนอก
วิทยาลัยชุมชน
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1.การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วยคณะกรรมการประจาหลักสูตร ได้แก่รองผู้อานวยการฝ่าย
วิชาการ ประธานหลักสูตร หรือหัวหน้าสาขา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับผิดชอบ โดยมี
หัวหน้าหลักสูตรเป็นผู้กากับดูแลและคอยให้คาแนะนา ตลอดจนกาหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของ
สาขาวิชาและอาจารย์ผู้สอน กากับ ติดตามและรวบรวมข้อมูล สาหรับใช้ในการปรับปรุง แก้ไขและ
พัฒนาหลักสูตรโดยกระทาทุกปีอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
1. การสร้างความเข้าใจ

2. ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรให้ทันสมัย

3. ประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอน

การดาเนินการ
1.ประชุมสร้างความเข้าใจ แก่ครู
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตร
ให้เข้าใจตรงกัน
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดย
มีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุก
3 ปี
3. ประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
ทุกปี และภายนอกอย่างน้อยทุก 4
ปี
4. จัดทา มคอ.3 และก่อนเปิดภาค
การศึกษา จัดให้มีการสัมมนา
แลกเปลี่ยนระหว่างครูผู้สอนใน
สาขาวิชา
5. กาหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิ
ไม่ต่ากว่าปริญญาโทหรือเป็นผู้มี
ประสบการณ์หลายปี มีจานวน
คณาจารย์ไม่น้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน

การประเมินผล
- ผลการประเมินความเข้าใจ
ของครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- เอกสารบันทึกผลการนิเทศ
การจัดการเรียนการสอน
- เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร

- เอกสาร มคอ.3 ทุกรายวิชา
- คุณสมบัติผู้สอนเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
- ผลงานการทดลอง การวิจัย
และการพัฒนาตนเอง ในด้าน
การจัดการเรียนการสอนและ
กรพัฒนานักศึกษา
- รายงานการประเมินผลการใช้
หลักสูตร
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4. มีการวัดและประเมินผล มีการทดลอง วิจัย และพัฒนา
การใช้หลักสูตรอย่าง
รูปแบบการสอน รูปแบบการจัด
สม่าเสมอ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย
7.ประเมินความพึงพอใจของผู้สาเร็จ
การศึกษาที่มีต่อการใช้หลักสูตร
และผู้ใช้บัณฑิต
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
(1) การบริหารงบประมาณ
สาขาวิชาจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตารา
สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และ
สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
(2) ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
สาขาวิชามีความพร้อมด้านหนังสือ ตารา วีดี ทัศน์ และสื่ออื่นๆ ตลอดจนระบบการสืบค้น
ผ่านฐานข้อมูลจากห้องสมุดที่มีความพร้อมในการให้บริการอย่างเพียงพอและทันสมัย
(3) การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับห้องสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ ตาราและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ การ
จัดการเรียนการสอนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อบริการให้ อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้
ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วม
ในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆที่จาเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบาง
รายวิชาและบางหัวข้อ สามารถมีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตาราและอุปกรณ์สาหรับใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนให้แก่ห้องสมุด
ในส่ ว นของสาขาวิช ามีห้ องสมุดย่อย เพื่อให้ บริการหนังสื อ เอกสาร ตารา งานวิจัย สื่ อ
สิ่งพิมพ์ วารสาร สื่อและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด์ อุปกรณ์ประเภทสื่อและของเล่นสาหรับเด็ก
ปฐมวัยให้นักศึกษาได้ฝึกภาคปฏิบัติระหว่างการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
(4) การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมิ น ความเพี ย งพอของทรั พ ยากร สาขาวิช ามีเจ้าหน้า ที่ป ระจาห้ องสมุ ด ซึ่งจะ
ประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้าห้องสมุด และทาหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ
ตารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้ว
ยังต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย
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3. การบริหารคณาจารย์
(1) การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่ต้องมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการศึกษาปฐมวัยหรือระดับปริญญาตรีที่มีประสบการณ์การสอน
ปฐมวัยไม่ต่ากว่า 10 ปี
(2) การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน ต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
เตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางการทาให้หลักสูตรบรรลุตาม
เป้าหมาย และผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(3) การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สาหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการ
ปฏิบัติให้แก่นักศึกษา อาจารย์พิเศษเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือวุฒิการศึกษาปริญญาโท
หรือปริญญาตรีทางการศึกษาปฐมวัยที่มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
(1) การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีความรู้
ด้านการศึกษาปฐมวัย
(2) การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลั กสูตร และต้องสามารถให้ บริการแก่
อาจารย์สามารถใช้สื่อและสิ่งอานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างคล่องแคล่ว ซึ่ง
จาเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น การจัดเตรียมสื่อและอุปกรณ์ การจัดสภาพแวดล้อมให้มี
ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการดูแลและปรับปรุงสื่อและอุปกรณ์ให้สามารถใช้
งานได้ตลอดเวลา
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
(1) การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆแก่นักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน
โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของ
สาขาวิชาทุกคนต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องกาหนดชั่วโมง
ให้คาปรึกษาเพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้คาปรึกษาแนะนา
ในการทากิจกรรมแก่นักศึกษา
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(2) การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดที่สามารถยื่นคาร้องขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
(1) มีการทาวิจัยเพื่อสารวจความต้องการของการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนทุกปีการศึกษา
(2) นาผลที่ได้จากการวิจัย มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 4 ปีการศึกษาเพื่อ
ติดตามการดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1-5
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
X
x
x
ส่วนร่วมในการประขุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
X
x
x
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ/สาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์
X
x
x
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา
(4) จั ดทารายงานผลการดาเนิ น การของรายวิชา
X
x
x
และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
5 และ 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนได้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
X
x
x
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
x
x
x
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และ 4

- 37 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนน 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม
5.0
(13) นักศึกษามีงานทาภายใน 1 ปี หลังสาเร็จ
การศึกษา ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
(14) บัณฑิตที่ได้งานทาได้เงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ากว่า
เกณฑ์ ก.พ. กาหนด

X

x

x

X

x

x

X

x

x

X

x

x

x

x

x

x
x

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน
(1) การประเมินกลยุทธ์การสอน
ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับสาขาวิชา และ/
หรือ การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงระหว่างและหลังการสอนควร
มีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา
ด้านกระบวนการนาผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทาได้โดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงและมอบให้ประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนนาไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป
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(2) การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทาได้โดย
- ประเมินนักศึกษาในแต่ละวิชา
- การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน
- ภาพรวมของหลักสูตร ทาการประเมินโดยผู้สาเร็จการศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสารวจข้อมูลจาก
- นักศึกษาปีสุดท้าย/ผู้สาเร็จการศึกษา
- ผู้ว่าจ้าง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสารวจผลสัมฤทธิ์ของผู้สาเร็จการศึกษา
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ต้ อ งผ่ า นการประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รและจั ด การเรี ย นการสอนตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
อนุปริญญาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และตัวบ่งชี้เพิ่มเติมข้างต้น รวมทั้งผ่านการประเมินการประกัน
คุณภาพภายใน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
- รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินนักศึกษา ผู้ว่าจ้าง ผู้ทรงคุณวุฒิ
- วิเคราะห์ ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร
- เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)

- 39 ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มภาษา
ศท 0101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication

3(2-2-5)

คาอธิบายรายวิชา
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ทักษะการรับสาร การฟังจับใจความ
สาคัญ การฟังเชิงลึก การอ่าน ทักษะการอ่านเร็ว การอ่านจับใจความ การอ่านตีความ การอ่านเพื่อหา
ข้อมูลจาเพาะ ทักษะการส่งสาร การพูด การพูดต่อสาธารณะ การนาเสนอความคิดและผลงาน การ
เขียน การเขียนบันทึก การย่อความ การเขียนรายงาน การเขียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ศท 0102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
English for Communication 1

3(2-2-5)

คาอธิบายรายวิชา
การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างพื้นฐาน สาหรับการ
สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
ศท 0103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English for Communication 2

3(2-2-5)

คาอธิบายรายวิชา
การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างระดับกลางสาหรับการ
สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
ศท 0104

ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ
English Speaking and Writing Skills

3(2-2-5)

คาอธิบายรายวิชา
ทักษะการ พูด และเขียนภาษาอังกฤษ เน้นเรื่ององค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้ า ของภาษาที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ โครงสร้ า งและการใช้ ภ าษาในสถานการณ์ ต่ า งๆโดยใช้ค าศั พ ท์ และ
โครงสร้างระดับสูง

- 40 ศท 0105

ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
Languages of Neighboring Countries

3(2-2-5)

คาอธิบายรายวิชา
เลือกศึกษาภาษาประเทศเพื่อนบ้านภาษาใดภาษาหนึ่งที่ใกล้กับที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชน เช่น
ภาษาเขมร (Kmer Language) ภาษาจีน (Chinese) ภาษาลาว (Laotian) ภาษามาเลเซีย (Bahasa
Malaysia) และภาษาพม่า (Burmese) เป็นต้น
ไวยากรณ์ ขั้ น พื้ น ฐาน ทั ก ษะการฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย น ประโยคและบทความสั้ น ๆ
คาศัพท์ที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจาวัน เช่น การทักทายและกล่าวลา แนะนาตนเองและผู้อื่น การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว การกล่าวคาขอโทษและขอบคุณ การบอกความจาเป็นฉุกเฉิน ฟังและให้
ข้อมูลข่าวสารและคาแนะนา แสดงความรู้สึก และแสดงความคิดเห็น ความเข้าใจในวัฒนธรรม
ต่างชาติ ซึ่งสอดแทรกอยู่ในภาษา
กลุ่มมนุษยศาสตร์
ศท 0201

การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
General Education for Human Development

3(2-2-5)

คาอธิบายรายวิชา
การพัฒนามนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่
มนุษย์เกี่ยวข้อง การเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกาลเวลาและการเปลี่ยนแปลง การเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทศะ การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ การพัฒนาจิตใจ และความสามารถ
ทางเชาว์ปัญญา การพัฒนาปัญญาให้เป็นแกนกลางของการพัฒนามนุษย์
ศท 0202

มนุษย์กับวัฒนธรรม
Human and Culture

3)2-2-5(

คาอธิบายรายวิชา
ความคิดและความหมายเกี่ยวกับวัฒนธรรม การขัดเกลาทางสังคมหรือการหล่อหลอมทาง
วัฒนธรรม (Socialization) ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมและความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม การ
แสวงหาคุณค่าและความหมายของมนุษย์ในมิติทางวิทยาศาสตร์ สังคมและศาสนา

- 41 ศท 0203

สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation

3(3-0-6)

คาอธิบายรายวิชา
ความหมายของสุนทรียศาสตร์และสุนทรียภาพ ความสาคัญและคุณค่าความงามต่อชีวิต
ประสบการณ์ทางความงามจากการเคลื่อนไหวร่างกาย ความงามจากการมองเห็น ความงามจากการ
ได้ยิน การตัดสินคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ รับรู้ความงามและชื่นชมผลงานด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและ
ศิลปะการแสดง ความสัมพันธ์ของศิลปกรรมท้องถิ่นกับศิลปกรรมไทยต่างภาค การอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น
กลุ่มสังคมศาสตร์
ศท 0301

จังหวัดศึกษา
Province Studies

3(2-2-5)

คาอธิบายรายวิชา
การเรียนรู้เรื่องของจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชน ในด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
ทรัพยากรสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การพัฒนาอาชีพและสินค้า พืชพรรณ สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเพณี ศาสนา บุคคลสาคัญ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปัญหาและ
แนวทางการพัฒนาจังหวัด การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบ การสังเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา
และป้องกัน และแนวทางการพัฒนา
ศท 0302

สังคมไทยกับการพัฒนา
Thai Social and Development

3(2-2-5)

คาอธิบายรายวิชา
สภาพปัจจุบัน อนาคต ระบบการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การ
วิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบ การสังเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกัน และแนวทางการ
พัฒนา ลักษณะโครงสร้างทางสังคมไทยและสังคมหลังสมัยใหม่ (Post Modern)
ศท 0303
คาอธิบายรายวิชา

อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies

3(3-0-6)

- 42 ประวัติความเป็นมา พัฒนาการประชาคมอาเซียน กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน สภาพ
สั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง และวั ฒ นธรรมกลุ่ ม ประชาคมอาเซี ย น การวิ เ คราะห์ เ หตุ ปั จ จั ย
ผลประโยชน์และผลกระทบ การสังเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกัน และแนวทางการพัฒนา
กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
ศท 0401

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
Information Technology for Learning

3(2-2-5)

คาอธิบายรายวิชา
การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การสื่ อ สาร การจั ด การและการใช้ ง านข้ อ มู ล การใช้
โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์ ฝึกการสืบค้น การสื่อความหมายและการนาเสนอ บนระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และจากระบบฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูล คุณธรรม จริยธรรม ในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศท 0402

การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making

3(2-2-5)

คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสาคัญของการคิด กลไกทางสมอง การพัฒนาการคิดของมนุษย์ การคิด
รู ป แบบต่ า ง ๆ ตรรกศาสตร์ แ ละการให้ เ หตุ ผ ล การให้ เ หตุ ผ ลแบบอุ ป นั ย และแบบนิ ร นั ย
กระบวนการคิด วิเคราะห์ และสั งเคราะห์ การตัดสิ นใจโดยใช้ห ลั กเหตุผ ล ข้อมูล หลั กฐานมา
ประกอบการตัดสินใจ การฝึกทักษะการคิด
ศท 0403

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
Life and Environment

3(3-0-6)

คาอธิบายรายวิชา
ธรรมชาติของสภาวะแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่าง
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพของสิ่งแวดล้อม ภาวะ
มลพิษและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับมลพิษ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของโลก การอนุรักษ์พลังงาน
การอนุรักษ์และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ศท 0404

วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

3(3-0-6)

- 43 Science for Life
คาอธิบายรายวิชา
กระบวนการวิทยาศาสตร์ ความรู้และเจตคติวิทยาศาสตร์ วิธีการวิทยาศาสตร์ การใช้หลัก
วิทยาศาสตร์ ความสมเหตุส มผลเพื่อการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การดูแลรักษาสุขภาพตามหลักวิทยาศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
ศษ 0101

จิตวิทยาสาหรับครู
Psychology for Teacher

3(2-2-5)

คาอธิบายรายวิชา
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนรู้ พัฒนาการของมนุษย์ และการ
ส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละวัย ปัจจัยส่งเสริมการเรียนรู้ การใช้ระบบการแนะแนว
ให้คาปรึกษา การวิเคราะห์ปัญหาและพฤติกรรมของผู้เรียน การปรับพฤติกรรมและการพัฒนา
บุคลิกภาพครู
ศษ 0102

จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
Developmental Psychology and Child care

3(2-2-5)

คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด หลักการที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการอบรม
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ทฤษฎีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา จริยธรรมของเด็ก
ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก วิธีการอบรมเลี้ยงดูที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การจัดกิจกรรมและ
สภาพแวดล้อมที่ส่ งเสริม การพัฒนาเด็ก การศึกษาวิธีการอบรมเลี้ ยงดูเด็กต่างวัฒนธรรมไทย ฝึก
ปฏิบัติการจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ศษ 0103

การศึกษาปฐมวัย
Early Childhood Education

3(2-2-5)

คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และจุดมุ่งหมายของการศึกษาปฐมวัย
องค์ประกอบและรูปแบบของการศึกษาปฐมวัย วิวัฒนาการของการศึกษาปฐมวัย นโยบาย กฎหมาย
ข้อบังคับของการศึกษาปฐมวัยไทย สภาพปัจจุบันและแนวโน้มของการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย
ฝึกปฏิบัติศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะการจัดการศึกษาปฐมวัยในท้องถิ่นตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ทางการศึกษาปฐมวัย
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ศษ 0104

บุคลิกภาพครูปฐมวัย
Personality of Early Childhood Teachers

3(2-2-5)

คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพของครูปฐมวัย ครู
ปฐมวัยกับการพัฒนาบุคลิกภาพ คุณลักษณะของครูปฐมวัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูปฐมวัย มนุษย์สัมพันธ์ของครูปฐมวัย การสื่อสารของครูปฐมวัยกับเด็ก ผู้ปกครอง และ
ชุมชน ครูปฐมวัยกับการเป็นผู้นาในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย ฝึกปฏิบัติการพัฒนา
บุคลิกภาพเพื่อความเป็นครูปฐมวัยที่พงึ ประสงค์
ศษ 0105

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
Early Childhood Education Curriculum

3(2-2-5)

คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด หลักการ ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
องค์ประกอบและรูปแบบของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย วิวัฒนาการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของไทยกับต่างประเทศ การวิเคราะห์หลักสู ตร
การศึกษาปฐมวัย ฝึกปฏิบัติจัดทาหลักสูตร การนาหลักสูตรไปใช้ การประเมินผลหลักสูตร หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยกับการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
ศษ 0106

การจัดการเรียนรู้
Learning and Teaching

3(2-2-5)

คาอธิบายรายวิชา
แนวคิด หลั กการ และทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบและ
เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การวิเคราะห์ผู้เรียน การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับท้องถิ่น การออกแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย การ
วัดและประเมิน การจั ดการเรี ย นรู้ การฝึ กปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ บทบาทหน้าที่ของครูและผู้ ที่
เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย
ศษ 0107
การศึกษาพฤติกรรมเด็ก
3(2-2-5)
Children Behavior Education
คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลั กการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมเด็ก
วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาพฤติกรรมเด็ก เทคนิคการศึกษาพฤติกรรมเด็ก การวิเคราะห์

- 45 แปลความหมาย และรายงานผลการศึกษาพฤติกรรมเด็ก การนาผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาเด็ก
ฝึกปฏิบัติศึกษาพฤติกรรมเด็กโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย
ศษ 0108

การจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
Experience for Early Childhood

3(1-4-4)

คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์
กระบวนการจั ด ประสบการณ์ รู ป แบบการจั ด ประสบการณ์ การวิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต รกั บ การจั ด
ประสบการณ์ การจัดประสบการณ์กับการใช้สื่อและการจัดสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในสถานที่
สาหรับเด็กปฐมวัย การประเมินผลการจัดประสบการณ์ ทักษะและเทคนิคการจัดประสบการณ์ การ
เชื่อมโยงและน าภูมิ ปั ญญาท้ อ งถิ่ น มาใช้ ในการจัดประสบการณ์ ฝึ กปฏิบัติการเขียนแผนการจั ด
ประสบการณ์และทดลองใช้
ศษ 0109

นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
Innovation for Early Childhood Development

3(2-2-5)

คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด หลักการเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย ประเภท
และรู ป แบบของนวั ต กรรมการศึ ก ษา นวัตกรรมการศึ ก ษาปฐมวัย ไทยและต่ างประเทศ การน า
นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์สาหรับเด็ก การเชื่อมโยงภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาเป็นนวัตกรรม ฝึกปฏิบัติการทดลองนานวัตกรรมสู่การจัดประสบการณ์
ศษ 0110

คุณธรรมจริยธรรมสาหรับเด็กปฐมวัย
Ethical Socialization for Early Childhood

3(2-2-5)

คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฏีที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในเด็ก
ปฐมวัย ขอบข่ายของคุณธรรม จริยธรรมสาหรับเด็กปฐมวัย บทบาทครูและผู้ปกครองในการปลูกฝัง
คุณธรรม จริ ย ธรรม หลั กการจั ดประสบการณ์ และวิธีการจัดประสบการณ์เพื่อปลู กฝั งคุณธรรม
จริ ย ธรรม การปลู กฝั งคุณธรรม จริ ย ธรรมในวิถีชีวิต ฝึ กปฏิบัติการจัด ประสบการณ์เ พื่ อ ปลู ก ฝั ง
คุณธรรม จริยธรรมสาหรับเด็กปฐมวัย
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สื่อการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
Learning Media for Early Childhood

3(1-4-4)

คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนรู้สาหรับเด็ก
ปฐมวัย สื่อกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ทฤษฎีและพัฒนาการเล่นของเด็กปฐมวัย วิวัฒนาการของสื่อ
เพื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย สื่อและของเล่นท้องถิ่นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย การเลือก
และการผลิตสื่อการเรียนและของเล่นเด็กปฐมวัย การประเมินสื่อและของเล่น บทบาทครู ผู้ปกครอง
และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมการใช้สื่อและของเล่นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเด็ก ฝึกปฏิบัติการ
ผลิตสื่อโดยใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยและทดลองใช้

ศษ 0112

การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
Assessment for Early Childhood Development

3(2-2-5)

คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย วิธีและเครื่องมือในการประเมินพัฒนาการเด็ก การวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อการพัฒนาเด็ก
ฝึกปฏิบัติการสร้างและใช้เครื่องมือการประเมินพัฒนาการเด็ก ฝึกปฏิบัติประเมินพัฒนาการเด็กและ
การรายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ศษ 0113

โภชนาการสาหรับเด็กปฐมวัย
Nutrition for Early Childhood

3(1-4-4)

คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความส าคั ญ แนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โภชนาการที่ มี ต่ อ สุ ข ภาพอนามั ย และ
พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กปฐมวัย การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการ
ของเด็ก หลักและวิธีการจัดอาหารสาหรับเด็กปฐมวัย การประกอบอาหารที่มีคุณค่า การให้ความรู้
เรื่องโภชนาการที่มีต่อพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง ฝึกปฏิบัติประกอบอาหารที่มีคุณค่าสาหรับเด็ก
ปฐมวัยโดยใช้อาหารที่มีในท้องถิ่น

- 47 -

ศษ 0114

การศึกษาสาหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
Education for Parent of Pre-School Children

3(2-2-5)

คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการให้การศึกษาสาหรับผู้ปกครอง
เด็กปฐมวัย รูปแบบ วิธีการให้การศึกษาผู้ปกครอง การสื่อสารกับผู้ปกครอง บทบาทของครู
ผู้ปกครอง และชุมชนในการพัฒนาเด็ก ความรู้สาหรับผู้ปกครองในการพัฒนาเด็ก เทคนิคการจัด
กิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง การประสานความร่วมมือกับองค์กรในชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ฝึกปฏิบัติการจัดโครงการร่วมมือระหว่างบ้านกับสถานศึกษา
ศษ 0115

โครงการทางการศึกษาปฐมวัย
Early Childhood Education Project

3(1-4-4)

คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความส าคัญ ลั กษณะของโครงการ การเขียนโครงการ การดาเนินงานตาม
โครงการ การติดตามและการประเมินผลโครงการ การประยุกต์ใช้โครงการในการจัดการศึกษาปฐมวัย
ศษ 0116

สุขภาพอนามัยสาหรับมารดาและเด็ก
Health and Hygiene for Mother and Child

3(2-2-5)

คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยสาหรับมารดาและเด็ก สุขภาพส่วน
บุคคลของมารดาและเด็ก บทบาทครูในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสาหรับมารดาและเด็ก อุบัติเหตุ
และการป้องกัน การปฐมพยาบาล ปัญหาสุขภาพโดยทั่วไปของเด็ก ปัญหาสุขภาพที่ทาให้เกิดอันตราย
ต่อมารดาและเด็ก วิธีป้องกันปัญหาและรักษาสุขภาพอนามัย การให้บริการทางสังคมด้านสุขภาพต่อ
มารดาและเด็ก ฝึกปฏิบัติการจัดทาสื่อและกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาด้านสุขภาพอนามัย
มารดาและเด็ก
ศษ 0117

ศิลปะสาหรับครูปฐมวัย
Arts for Early Childhood Teacher

3(1-4-4)

คาอธิบายรายวิชา
ความรู้พื้นฐานทางศิลปะสาหรับเด็ก การสร้างสรรค์งานศิลปะสาหรับเด็ก การนาศิลปะไปใช้
ในการจั ด ประสบการณ์ การจั ด ป้ า ยนิ เ ทศ การตกแต่ ง ห้ อ งเรี ย น การเขี ย นลายเส้ น การจั ด

- 48 นิทรรศการ การประดิษฐ์ของเล่ นและเครื่องใช้จากเศษวัส ดุ และการนาวัสดุในท้องถิ่นมาใช้ให้
เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย
ศษ 0118

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสาหรับเด็กปฐมวัย
Movement Activity and Rhythm for Early Childhood

3(1-4-4)

คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเคลื่อนไหว
ส าหรั บ เด็กปฐมวัย รูป แบบการเคลื่ อนไหวเบื้องต้น ประเภทของกิจกรรมเคลื่ อนไหวและจังหวะ
สาหรับเด็กปฐมวัย วิธีการและเทคนิคการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ สื่ออุปกรณ์ประกอบการ
จัดกิจกรรม การประเมินพัฒนาการและการจัดประสบการณ์ ฝึกปฏิบัติการนาความรู้ในท้องถิ่นมา
เชื่อมโยงในการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสาหรับเด็กปฐมวัย
ศษ 0119

นิทานและหุ่นสาหรับเด็กปฐมวัย
Tale and Puppet for Kids

3(2-2-5)

คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิดเกี่ยวกับนิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวัย ประวัติความ
เป็นมาของนิทานและหุ่น ประเภทของนิทานและหุ่น การแต่งนิทาน การเล่านิทานสาหรับเด็กปฐมวัย
หุ่นและการสร้างหุ่นชนิดต่างๆ การสร้างโรงหุ่น การเขียนบทเชิดหุ่น หลักการเชิดหุ่น การเชิดหุ่นและ
การพากย์หุ่น การแสดงละครหุ่น ฝึกปฏิบัติการแต่งนิทานสาหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้โครงเรื่องเกี่ยวกับ
วิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น
ศษ 0120

ภาษาอังกฤษสาหรับครูปฐมวัย
English for Early Childhood Teachers

3(2-2-5)

คาอธิบายรายวิชา
คาศัพท์ภาษาอังกฤษ อภิธานศัพท์ และนิยามศัพท์เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย การอ่าน
ข้อความ ข่าวสาร เอกสาร ตารา บทกลอนและนิทานภาษาอังกฤษ การใช้ความรู้ภาษาอังกฤษ
เป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ
ศษ 0121
คาอธิบายรายวิชา

หนังสือสาหรับเด็กปฐมวัย
Books for Early Childhood

3(2-2-5)

- 49 ความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ของหนังสือสาหรับเด็ก ประเภทของหนังสือสาหรับ
เด็ก พัฒ นาการในการอ่านหนังสือของเด็กปฐมวัย การเลื อกและผลิ ตหนังสือส าหรับเด็ก การจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บทบาทของครูและผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือของ
เด็กปฐมวัย
ศษ 0122

คอมพิวเตอร์สาหรับเด็กปฐมวัย
Computer for Early Childhood

3(2-2-5)

คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย แนวคิด หลักการ และทฤษฏีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สาหรับเด็กปฐมวัย พฤติกรรม
การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ของเด็กปฐมวัย การใช้คอมพิวเตอร์ในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับเด็กปฐมวัย เทคนิคการสอนคอมพิวเตอร์สาหรับเด็ก
ปฐมวัย การประเมินผลการใช้คอมพิวเตอร์สาหรับเด็กปฐมวัย
ศษ 0123

สื่ออิเลคทรอนิกส์สาหรับครูปฐมวัย
Electronic media for Early Childhood teacher

3(2-2-5)

คาอธิบายรายวิชา
แนวคิดการใช้สื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาเด็ก สื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้สาหรับ
เด็ก สมรรถนะของเด็กในการเรียนรู้จากสื่ออิเลคทรอนิกส์ การคัดสรรสื่ออิเลคทรอนิกส์ในการส่งเสริม
พัฒนาเด็กปฐมวัย เทคนิคการสอนแนะเพื่อการเรียนรู้จากสื่ออิเลคทรอนิกส์ การประเมินทักษะการ
เรียนรู้ของเด็กจากการใช้สื่ออิเลคทรอนิกส์ บทบาทของครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้
จากสื่ออิเลคทรอนิกส์สาหรับเด็กปฐมวัย
ศษ 0124

การจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
Education for Children with Special Needs

3(2-2-5)

คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสาหรับ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ประเภทและลักษณะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การจัดชั้นเรียนร่วม
สาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ บทบาทครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ การสื่อสารกับผู้ปกครอง การสื่อสารกับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มี
ความต้ อ งการพิ เ ศษ การจั ด ประสบการณ์ ส าหรั บ เด็ ก ที่ มี ค วามต้ อ งการพิ เ ศษ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารจั ด
ประสบการณ์สาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
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ศษ 0125

ฝึกงาน
Practicum

3(200 ชั่วโมง)

คาอธิบายรายวิชา
ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือศูนย์พัฒนาเด็ก เริ่มจากการเตรียมการเพื่อการฝึก
การจัดทาแผนการฝึกที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ กระบวนการทางาน การประเมินผลการ
ทางาน และการปรับปรุงคุณภาพงาน ภายใต้คาแนะนาช่วยเหลือของผู้มีประสบการณ์สูง

