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   สว่นที ่1 
    ขอ้มลูทัว่ไป 

 

ขอ้มูลทั่วไป 
 
1.1 อาจารยป์ระจ าหลักสตูร 

 
ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหนง่ วฒุกิารศึกษา สถาบนัการศกึษา 

1 นางปริญญา    
ไทยลา 

ครูช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม.การบริหารการศึกษา 
กศ.ม.หลักสูตรและการสอน 
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 

ม.พิษณุโลก 
ม.นเรศวร 
ม.ราชภัฎนครสวรรค์ 

2 นางสาวสุภาพร     
บุญค า 

ศึกษานิเทศ
ช านาญการ 

กศ.ม.จิตวิทยาการแนะแนว 
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 

ม.นเรศวร 
ม.ราชภัฎนครสวรรค์ 

3 นางสาวนงลักษณ์  
ม่วงศรี 

ครูช านาญการ กศ.ม.หลักสูตรและการสอน 
ศศ.บ.นิเทศศาสตร ์

ม.นเรศวร 
ม.ราชภัฎพระนคร 
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1.2 อาจารยผ์ูส้อน 
ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหนง่ วฒุิการศกึษา สถาบนัการศกึษา ประสบการณด์า้นการสอน รายวิชาที่สอน 

1 นางอุไร   มณีโชต ิ ครู ช านาญการพิเศษ กศ.ม.การบริหารการศึกษา            
ค.บ.ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
 ว.ค.นครสวรรค ์

ประสบการณ์สอน 30 ปี ศท 0101  ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

2 นางพชัริน  ค านก ครู ช านาญการโรงเรียนบ้าน
ลูกจันทร์ปิยะอุย                 
อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ ์

ค.บ.ภาษาไทย ม.ราชภัฎเพชรบูรณ ์ สอนภาษาไทย  15 ปี 
โรงเรียนบ้านลูกจันทร์ปิยะ
อุย 

ศท 0101  ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

3 นางสาวณัชนก  สอนใย พนักงานราชการ ฝ่ายสอน ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัราชภฎัพิบูล
สงคราม 

สอนวิชาภาษาอังกฤษ 12 ปี ศท 0102  ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร1 

4 นางสาววราภรณ์   
บุญเมฆ 

คร ูโรงเรียนดงขุยวิทยาคม 
 

 กศ.บ.ภาษาอังกฤษ เกียรติ
นิยม 

 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบูรณ ์

ประสบการณ์สอน 5 ปี 
 

ศท 0102  ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร1 

5 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง 
เสาวลักษณ์  สินสมุทร ์

ศึกษานิเทศก์ สนง.เขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร
เขต 2 

ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ คบ.
ภาษาอังกฤษ 

ม.นเรศวร          
ม.ราชภัฏนครสวรรค์    

 

ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ 4
ปี พนักงานราชการสอน 6 
ปี   ครูช านาญการพิเศษ 9 
ปี ประสบการณ์ 19 ปี 

ศท 0104  ทักษะการพูดและ
เขียนภาษาอังกฤษ 

6 นายนิรุทธิ์   มีไทย ครู คศ.1 โรงเรียนวัดวังเรือน 
 

กศ.ม.การบริหารการศึกษา               
กศ.บ.ภาษาอังกฤษ 

ม.นเรศวร                           
ม.ราชภัฎเพชรบูรณ ์

ประสบการณ์สอน 5 ปี 
 

ศท 0104  ทักษะการพูดและ
เขียนภาษาองักฤษ 

7 นางสาวนงลักษณ์  
 ม่วงศรี 

ครูช านาญการวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร 

กศ.ม.หลักสูตรและการสอน                
ศศ.บ.นิเทศศาสตร ์

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัราชภฎัพระ
นคร 

สอนร.ร.เอกชน 5 ปี                         
สอนวิทยาลัยการอาชีพ 5 ปี               
สอนวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 7 
ปี  อาจารย์ประจ าวิทยาลยั
ชุมชนสมุทรสาคร 6 ปี   
ประสบการณ์ท างาน 23 ปี 

ศท 0201  การศึกษาทั่วไปเพื่อ
การพัฒนามนุษย์     
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8 นางสาวจริญญา  ใจภักด ี เจ้าหน้าท่ีปกครองช านาญ
งาน อ าเภอสากเหล็ก 

รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร ์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ประสบการณ์ด้านงาน
ปกครอง   15 ปี 
 

ศท 0201  การศึกษาทั่วไปเพื่อ
การพัฒนามนุษย์     

9 นางเรืองอุไร  ช่วยอุระชน ครู ช านาญการ  กศ.ม.การบริหารการศึกษา            
ค.บ.ภาษาไทย 
 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
 ว.ค.นครสวรรค ์

ประสบการณ์สอน 30 ปี ศท 0202  มนุษย์กับวัฒนธรรม 

10 นายพร  ปั้นเพ็ง ครูช านาญการพเิศษ        
ร.ร.บางมลูนากภมูิวิทยาคม 

ค.บ.เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา 
 
 

ว.ค.นครสวรรค ์ ประสบการณ์สอน 36 ปี ศท 0301  จังหวัดศึกษา 

11 นางธัญยธรณ์  ตันโน ครูช านาญการวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร 

กศ.ม.การประกันคณุภาพ               
ศศ.บ.การจดัการทั่วไป 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
สถาบันราชภฎัเพชรบูรณ ์

สอนวิทยาลัยการอาชีพ
โพทะเล 5 ปี สอนวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร 7 ปี 
อาจารย์ประจ าวิทยาลัย
ชุมชนตาก 6 ปี   
ประสบการณ์สอน 18 ปี 

ศท 0301  จังหวัดศึกษา 

12 นายรัชพล   ค าเวิน พนักงานการเลือกตั้ง     
สนง.การเลือกตั้งประจ า
จังหวัดเพชรบูรณ ์

วท.บ.วทิยาศาสตร์บัณฑิต
เศรษฐศาสตร์(สหกรณ์) 

ม.แม่โจ้ เชียงใหม ่ ประสบการณ์ท างานเป็น
กรรมการประจ า สนง.การ
เลือกตั้งพิจิตร 10 ปี 
ประสบการณ์สอน 11 ปี 

ศท 0301  จังหวัดศึกษา 

13 นายชุมพล  สุวิเชียร ผู้อ านวยการ                  
ร.ร หนองโสนพิทยาคม 

รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์                  
กศ.ม.การบริหารการศึกษา           
คบ.สังคมศึกษา             

ม.นเรศวร         
ม.นเรศวร  วิ 
ทยาลัยครูนครสวรรค ์

ผู้อ านวยการโรงเรยีนหนอง
โสนพิทยาคมประสบการณ์ 
35 ปี 

ศท 0302  สังคมไทยกับการ
พัฒนา 
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14 นางขนิษฐา   
นครประสาท 

ครู คศ.1 วิทยาลัยชุมชน
พิจิตร 

กศ.ม.หลักสูตรและการสอน           
บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธรุกิจ 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
วิทยาลัยภาคกลาง 
 

 

อาจารยผ์ู้สอนวิทยาลัย
สารพัดช่างพิจิตร 1 ปี 
อาจารยผ์ู้สอนวิทยาลัยการ
อาชีพโพทะเล 3 ปี พนักงาน
ราชการ (อาจารยผ์ู้สอน)
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 10 ปี 
ครู คศ.1 วิทยาลัยชุมชน
น่าน 3 ป ี

ศท 0401  เทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการเรยีนรู ้

15 นางสาวจตุพร  สุขค าม ี ครู ช านาญการโรงเรียน
ดงขุยวิทยาคม ต.ลาดแค  
อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ ์

วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.นเรศวร รับราชการครู โรงเรียน
ดงขุยวิทยาคม 
ประสบการณ์สอน 11 ปี 
 

ศท 0401  เทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการเรยีนรู ้

16 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนพวรรณ์  
ไชยชนะ 

ครูเช่ียวชาญ โรงเรียน
เทศบาล 2 วัดชัยมงคล 

ปร.ด.การวิจัยและพัฒนา
ทางการศึกษา กศ.ม.การ
บริหารการศึกษา             
คบ.การวัดและประเมินผล             
คบ.การบรหิารการศึกษา 

ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม           
ม.นเรศวร          
ม.สุโขทัยธรรมธริาช                
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

อาจารย์ประจ าโรงเรยีน
เทศบาล 2วัดชัยมงคล     
อาจารย์พิเศษ 
มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย ศูนยต์ะพาน
หิน จ.พิจิตร 

ศท 0402  การคิดและการ
ตัดสินใจ 

17 นายวิชาญ  ชุ่มมั่น ครูช านาญการ วิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร 

วท.ม.วิทยาศาสตร์
การเกษตร            
วทบ.สัตวศาสตร ์

ม.นเรศวร        
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล
เกษตรบางพระ         

ประสบการณ์สอน  25 ปี ศท 0403  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

18 นายรัชพล  ค าเวิน พนักงานการเลือกตั้ง     
สนง.การเลือกตั้งประจ า

วท.บ.วิทยาศาสตร์บัณฑิต
เศรษฐศาสตร์(สหกรณ์) 

ม.แม่โจเ้ชียงใหม ่ ประสบการณ์ท างานเป็น
กรรมการประจ า สนง.การ

ศท 0403  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
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จังหวัดเพชรบูรณ ์
 

เลือกตั้งพิจิตร 10 ปี 
ประสบการณ์สอน 11 ปี 
 

19 นางสาวสุภาพร  บุญค า ศึกษานิเทศก์ช านาญการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
พิจิตร เขต 1   

กศ.ม.จิตวิทยาแนะแนว                      
ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัราชภฎั
นครสวรรค ์

ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1  
ประสบการณ์สอน 12 ปี 

ศษ 0101  จิตวิทยาส าหรบัคร ู

20 นางวันเพ็ญ  แสงจันทร ์ ครูช านาญการพเิศษโรงเรียน
บ้านใหม่ราษฎรด ารง 

ศษ.บ.การศึกษาปฐมวยั 
ปวส.การอนุบาลศึกษา 

ม.ราชภัฏเพชรบูรณ ์
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 

ประสบการณ์สอน 35 ปี ศษ 0101  จิตวิทยาส าหรบัคร ู

21 นางสาวสุวรรณยี์              
ศิริสมฤทัย 

ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2 

กศ.ม.บริหารการศึกษา                 
กศ.บ.จิตวิทยาการแนะแนว       

ม.ราชัฎนครสวรรค์  
ม.ราชภัฎเพชรบูรณ ์

ครูช านาญการพเิศษ 33 ปี
ครูช านาญการพเิศษ (พล
ศึกษา) 

ศษ 0102  จิตวิทยาพัฒนาการ
และการอบรมเลี้ยงดเูด็กปฐมวัย 

22 นางปริญญา  ไทยลา ครูช านาญการพเิศษ กศ.ม.หลักสูตรและการสอน   
ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัราชภฎั
นครสวรรค ์

อ.พิเศษ ม.ราชภัฎ
นครสวรรค์ 2 ปี สอนร.ร.
โพธิสาร 6 ปี รับราชการครู 
ร.ร.บ้านไผ่ใหญ่ 4 ปี 

ศษ 0103  การศึกษาปฐมวัย 

23 นางรัชนีพร  สายแวว ครูช านาญการพเิศษ กศ.ม.การศึกษาปฐมวัย                  
ค.บ.คหกรรม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
วิทยาลัยการอาชีพเพชรบรุ ี

 

สอนโรงเรียนอนุบาล
อุทัยธานี 15 ปี    อาจารย์
พิเศษวิทยาลัยชุมชน
อุทัยธานี 12 ป ีอาจารย์
พิเศษวิทยาลัยชุมชน
สระแก้ว 5 ปี   อาจารย์
พิเศษวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
10 ป ี ประสบการณ์การ

ศษ 0104  บุคลิกภาพครูปฐมวัย 
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ท างาน 42 ปี 

24 ดร.สภุาภรณ์   บณัฑิตย ์ รองคณะบดีคณะครุศาสตร์
มรภ.พิบลูสงคราม       
  

ศ.ด การวิจัยและพัฒนาทาง
การศึกษา  
ค.ม.การศึกษาปฐมวัย           
ค.บ.การประถมศึกษา 

มรภ.พิบลูสงคราม       
ม.จุฬาลงกรณ์                   
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 

สอนร.ร.อนุบาลพิจิตร 23 ปี
ศึกษานิเทศก์  สนง.เขตพื้นท่ี 
เขต 7ด้านการศึกษาปฐมวัย 
5 ปี อาจารย์สอน
มหาวิทยาลยัราชภฎัพิบูล
สงคราม  13 ปี   
ประสบการณ์ท างาน 41 ปี 

ศษ 0104  บุคลิกภาพครูปฐมวัย 

25 นางกิ่งเพชร  ปั้นเพ็ง ครูช านาญการพเิศษ    
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยา 

คบ.นาฎศลิป ์ วิทยาลัยครูนครสวรรค ์ ประสบการณ์สอน ปฐมวัย 
32 ปี 

ศษ 0104  บุคลิกภาพครูปฐมวัย 

26 นางอทิตา   เจริญผล ครูช านาญการพเิศษ ศษบ.การศึกษาปฐมวัย ปก
ศ.สูง การอนุบาลศึกษา 

ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์         
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 

โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร
ด ารงประสบการณส์อน 35 
ปี 

ศษ 0104  บุคลิกภาพครูปฐมวัย 

27 นางสาวนงลักษณ์   
ม่วงศร ี

ครูช านาญการวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร 

กศ.ม.หลักสูตรและการสอน                
ศศ.บ.นิเทศศาสตร ์

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัราชภฎัพระ
นคร 

สอนร.ร.เอกชน 5 ปี                       
สอนวิทยาลัยการอาชีพ 5 ปี              
สอนวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 7 
ปี  อาจารย์ประจ าวิทยาลยั
ชุมชนสมุทรสาคร 6 ปี   
ประสบการณ์ท างาน 23 ปี 

ศษ 0105  หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 

28 นางสาคร       สุขนาบัว ครูช านาญการโรงเรียนทราย
ทรายราษฎรอุทิศ 

ศษ.บ.การศึกษาปฐมวยั มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูล
สงคราม 

ประสบการณ์สอน 22 ปี 
 

ศษ 0105  หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 

29 นางสาวนงลักษณ์   ครูช านาญการวิทยาลัยชุมชน กศ.ม.หลักสูตรและการสอน                มหาวิทยาลยันเรศวร สอนร.ร.เอกชน 5 ปี                         ศษ 0106  การจัดการเรียนรู ้
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ม่วงศร ี พิจิตร ศศ.บ.นิเทศศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระ
นคร 

สอนวิทยาลัยการอาชีพ 5 ปี                
สอนวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 7 
ปี  อาจารย์ประจ าวิทยาลยั
ชุมชนสมุทรสาคร 6 ปี   
ประสบการณ์ท างาน 23 ปี 

30 นายเสน่ห์   บุญนวน ศึกษานิเทศก์ สนง. เขตพื้นท่ี 
1จังหวัดพิจิตร 

กศ.ม.บริหารการศึกษา                  
คบ. ภาษาไทย           
นบ.นิติศาสตร์     

ม.นเรศวร          
วิทยาลัยครูนครสวรรค์         
ม.กรุงเทพธนบุร ี

ครูผูส้อนหน่วยจัดการศึกษา
สากเหล็ก  ,ศึกษานิเทศก,์ 
วิทยาการบรรยายด้าน
รัฐศาสตร์และกฎหมาย ของ 
กกต.พิจิตร 

ศษ 0106  การจัดการเรียนรู ้

31 นางสุพัตรา  ทับทอง ประสบการณ์สอน  25 ปี กศ.ม.หลักสูตรและการสอน              
ค.บ.ปฐมวัยศึกษา                         

มหาวิทยาลยันเรศวร 
วิทยาลัยครูนครสวรรค์     

ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนวดับ้านบึงนาราง 
"แก้ววิทยาคาร" 

ศษ 0107  การศึกษาพฤติกรรม
เด็ก 

32 นางปริญญา  ไทยลา ครูช านาญการ กศ.ม.หลักสูตรและการสอน   
ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัราชภฎั
นครสวรรค ์

อ.พิเศษ ม.ราชภัฎ
นครสวรรค์ 2 ปี สอนร.ร.
โพธิสาร 6 ปี รับราชการครู 
ร.ร.บ้านไผ่ใหญ่ 4 ปี 

ศษ 0107  การศึกษาพฤติกรรม
เด็ก 

33 นางอทิตา  เจริญผล ครูช านาญการพเิศษ ศษบ.การศึกษาปฐมวัย       
ปกศ.สูง การอนุบาลศึกษา 

ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์         
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 

โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร
ด ารงประสบการณส์อน 35 
ปี 

ศษ 0107  การศึกษาพฤติกรรม
เด็ก 

34 นางปริญญา  ไทยลา ครูช านาญการ กศ.ม.หลักสูตรและการสอน   
ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัราชภฎั
นครสวรรค ์

อ.พิเศษ ม.ราชภัฎ
นครสวรรค์ 2 ปี สอนร.ร.
โพธิสาร 6 ปี รับราชการครู 

ศษ 0108  การจดัประสบการณ์
ส าหรับเด็กปฐมวยั 



 | 10 ห น ้ า

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรอนปุรญิญา สาขาวิชาการศกึษาปฐมวยั 

 
 

ร.ร.บ้านไผ่ใหญ่ 4 ปี 

35 นางอทิตา  เจริญผล ครูช านาญการพเิศษ ศษบ.การศึกษาปฐมวัย        
ปกศ.สูง การอนุบาลศึกษา 

ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์         
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 

โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร
ด ารงประสบการณส์อน 35 
ปี 

ศษ 0108  การจดัประสบการณ์
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

36 นางสาวสุวรรณยี์ ศิรสิม
ฤทัย 

ศึกษานิเทศกส์ านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2 

กศ.ม.บริหารการศึกษา                 
กศ.บ.จิตวิทยาการแนะแนว       

ม.ราชัฎนครสวรรค์ ม.ราช
ภัฎเพชรบรูณ ์

ครูช านาญการพเิศษ 33 ปี
ครูช านาญการพเิศษ (พล
ศึกษา) 
 

ศษ 0109 นวัตกรรมทาง
การศึกษาปฐมวัย 

37 นางชัชรีย์  วุฒิยากร ครูช านาญการพเิศษโรงเรียน
บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 

กศ.ม.หลักสูตรและการสอน                
ศษ.บ.วัดผลการศึกษา    

ม.นเรศวร           
ม.รามค าแหง 

สอนเด็กอนุบาล โรงเรียน
บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)  
สอนที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
7 ปีประสบการณส์อน  28 
ปี 
 

ศษ 0110  คุณธรรมและจริยธรรม 
ส าหรับเด็กปฐมวยั   

38 นางสาวแคทริยา  ใจด ี ครูผูดู้แลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.วังส าโรง 
 

กศ.ม.บริหารการศึกษา            
คบ.การศึกษาปฐมวยั             
ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร ์

ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม        
ม.ราชภัฏสวนดสุิต             
ม.ราชภัฏนครสวรรค ์

ครูผูดู้แลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.วังส าโรง 
ประสบการณ์การท างาน 14 
ปี 
 

ศษ 0110  คุณธรรมและจริยธรรม 
ส าหรับเด็กปฐมวยั   

39 นางสาคร    สุขนาบัว ครูช านาญการโรงเรียนทราย
ทรายราษฎรอุทิศ 

ศษ.บ.การศึกษาปฐมวยั มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูล
สงคราม 

ประสบการณ์สอน 22 ปี 
 

ศษ 0110  คุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับเด็กปฐมวยั   

40 นางวันเพ็ญ  แสงจันทร ์ ครูช านาญการพเิศษโรงเรียน ศษ.บ.การศึกษาปฐมวยั ม.ราชภัฏเพชรบูรณ ์ ประสบการณ์สอน 35 ปี ศษ 0111  สื่อการเรียนรู้ส าหรับ
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บ้านใหม่ราษฎรด ารง ปวส.การอนุบาลศึกษา วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม เด็กปฐมวัย 

41 นางสาวแคทริยา  ใจด ี ครูผูดู้แลเด็ก  
 

กศ.ม.บริหารการศึกษา            
คบ.การศึกษาปฐมวยั             
ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร ์

ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม        
ม.ราชภัฏสวนดสุิต             
ม.ราชภัฏนครสวรรค ์

ครูผูดู้แลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.วังส าโรง 
ประสบการณ์การท างาน 14 
ปี 
 

ศษ 0112  การประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

42 นางปริญญา  ไทยลา ครูช านาญการ กศ.ม.หลักสูตรและการสอน   
ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัราชภฎั
นครสวรรค ์

อ.พิเศษ ม.ราชภัฎ
นครสวรรค์ 2 ปี สอนร.ร.
โพธิสาร 6 ปี รับราชการครู 
ร.ร.บ้านไผ่ใหญ่ 4 ปี 

ศษ 0113  โภชนาการส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

43 นางธัญลักษณ์  หมีอิม่ ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านวังตา
ยศ "ราษฎรส์ามัคค"ี  
 

กศ.ม.การบริหารการศึกษา          
คบ.การศึกษาปฐมวยั             
ส.ม.สาธารสุข                    
คบ.บริหารการศึกษา           

ม.นเรศวร                          
มรภ.พิบลูสงคราม                   
ม.นเรศวร       
มรภ.พิบลูสงคราม      

คร ูคศ.1 โรงเรียนบ้านวังตา
ยศ "ราษฎรส์ามัคค"ี ประสบ
การสายผูส้อน 6 ปี 
 

ศษ 0113  โภชนาการส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

44 นางสาวสุวรรณยี์  
ศิริสมฤทัย 

ศึกษานิเทศกส์ านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2 

  กศ.ม.บริหารการศึกษา                 
กศ.บ.จิตวิทยาการแนะแนว       

ม.ราชัฎนครสวรรค์  
ม.ราชภัฎเพชรบูรณ ์

ครูช านาญการพเิศษ 33 ปี
ครูช านาญการพเิศษ (พล
ศึกษา) 

ศษ 0114  การศึกษาส าหรบั
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 

45 นางสาวสุภาพร  บุญค า ศึกษานิเทศก์ช านาญการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
พิจิตร เขต 1   

กศ.ม.จิตวิทยาแนะแนว                      
ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัราชภฎั
นครสวรรค ์

ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1  
ประสบการณ์สอน 12 ปี 

ศษ 0115  โครงการทางการศึกษา
ปฐมวัย 

46 นางสาวเฉลมิขวัญ หมั่น
ทรัพย ์

ครูผู้ช่วย สอนอนุบาล 
โรงเรียนวังก้านเหลือง 

กศ.ม.การบริหารการศึกษา          
คบ.การศึกษาปฐมวยั บธ.บ 
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัพิษณุโลก      
มรภ.นครสวรรค์  
ม.นเรศวร 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
โรงพยาบาลพิจติร บรรจุปี 
2548-2559                ครู

ศษ 0115  โครงการทางการศึกษา
ปฐมวัย 
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ผู้ช่วย สอนอนุบาล โรงเรียน
วังก้านเหลือง บรรจุปี 
2559-ปัจุบัน 

47 นางสาวสุภาพร  บุญค า ศึกษานิเทศก์ช านาญการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
พิจิตร เขต 1   

กศ.ม.จิตวิทยาแนะแนว                      
ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัราชภฎั
นครสวรรค ์

ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1  
ประสบการณ์สอน 12 ปี 

ศษ 0117  ศิลปะส าหรับครู
ปฐมวัย 

48 นางวันเพ็ญ  แสงจันทร ์ ครูช านาญการพเิศษโรงเรียน
บ้านใหม่ราษฎรด ารง 

ศษ.บ.การศึกษาปฐมวยั 
ปวส.การอนุบาลศึกษา 

ม.ราชภัฏเพชรบูรณ ์
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 

ประสบการณ์สอน 35 ปี ศษ 0117  ศิลปะส าหรับครู
ปฐมวัย 

49 นางสาวแคทริยา  ใจด ี ครูผูดู้แลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.วังส าโรง 
 

กศ.ม.บริหารการศึกษา            
คบ.การศึกษาปฐมวยั             
ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร ์

ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม        
ม.ราชภัฏสวนดสุิต             
ม.ราชภัฏนครสวรรค ์

ครูผูดู้แลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.วังส าโรง 
ประสบการณ์การท างาน 14 
ปี 
 

ศษ 0118  กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะส าหรับเด็กปฐมวัย 

50 นางสาวกรรณิกา  จันสาย
ทอง 

นักวิชาการศึกษา โรงเรยีน
อนุบาลราชภฎัก าแพงเพชร 

กศ.ม.การบริหารการศึกษา              
คบ.การศึกษาปฐมวยั 

มรภ.ก าแพงเพชร                  
มรภ.ก าแพงเพชร 

สอนอนุบาลราชภัฎ
ก าแพงเพชร14 ปี  เป็น
อาจารย์พิเศษสอนระดับ
ปริญญาตรี ม.ราชภฎัสวน
ดุสิต 1 ภาคเรียน 

ศษ 0119  นิทานและหุ่นส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

51 นางสาวสมฤทัย  ผูกทอง ศึกษานิเทศน์ช านาญการ
พิเศษส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาพิจิตร เขต 2 

กศ.ม.บริหารการศึกษา         
กศ.บ.จิตวิทยาการแนะแนว                       

มรภ.นครสวรรค์                   
มรภ.เพชรบูรณ ์

ครูช านาญการพเิศษ 33 ปี
ครูช านาญการพเิศษ (พล
ศึกษา) เป็นผู้ดูแลด้านการ
พัฒนาหลักสตูรของเขต
พื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2 

ศษ 0124  การจดัการศึกษา
ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
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และเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสตูรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

52 นางสุรีย์พร พิพัฒน์บุณยา
รัตน ์

ครูช านาญการ วท.ม.กิจกรรมบ าบัด  
ค.บ.การศึกษาปฐมวยั 

ม.เชียงใหม่       
มรภ.พิบลูสงคราม 

ประสบการณ์ท างาน 13  ปี
โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์
อุทิศ) 

ศษ 0124  การจดัการศึกษา
ส าหรับเด็กท่ีมีความ ต้องการ
พิเศษ 

53 นางสาวนงลักษณ์   
ม่วงศร ี

ครูช านาญการ วิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร 

กศ.ม.หลักสูตรและการสอน                
ศศ.บ.นิเทศศาสตร ์

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัราชภฎัพระ
นคร 

สอนร.ร.เอกชน 5 ปี                           
สอนวิทยาลัยการอาชีพ 5 ปี              
สอนวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 7 
ปี  อาจารย์ประจ าวิทยาลยั
ชุมชนสมุทรสาคร 6 ปี   
ประสบการณ์ท างาน 23 ปี 

ศษ 0125  ฝึกงาน 

 
1.3 สถานทีจ่ัดการเรยีนการสอน 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร (แม่ข่าย, สากเหล็ก) 
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สว่นที ่2 
รายงานผลการด าเนนิงาน หลกัสตูร 

องคป์ระกอบที่ 1  การก ากบัมาตรฐาน 
 

ตวับ่งชีท้ี ่1.1 (1)  การบรหิารจดัการหลักสตูรอนปุริญญา 
  

เกณฑม์าตรฐาน ผลการด าเนนิงาน เอกสารหลกัฐาน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 3 คน และเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเกิน
กว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
ประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น 

มีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรจาก
บุคคลภายนอกท่ีมีวุฒิการศึกษาด้าน
การศึกษาปฐมวัย จ านวน 2 คน และ
บุคลากรภายในที่มีวุฒิการศึกษาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 คน 

ประกาศวิทยาลัยชุมชน
พิจิตรเรื่อง แต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตรอนุปริญญา 
ลงวันที่ 20 กันยายน 2560/
มติสภาวิทยาลัยครั้งที่ 
8/2560 วันที่ 7 สิงหาคม 
2560 

คุ ณ ส ม บั ติ อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่สอนไม่
น้อยกว่า 3 คน และในจ านวน
นั้นต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือผู้
ด ารงต าแหน่งครูวิทยฐานะไม่
ต่ ากว่าช านาญการพิเศษ หรือ
เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวนอย่างน้อย 1 คน 

คุณสมบัติมีตรงสาขาระดับปริญญาตรี  ค.บ. 
การศึกษาปฐมวัย จ านวน 2 คน คือ  
นางปริญญา ไทยลา และนางสาวสุภาพร  
บุญค า   
คุณสมบัติที่มีความสัมพันธ์กับหลักสูตร
จ านวน 1 คน คือ นางสาวนงลักษณ์  
ม่วงศรี  (กศ.ม.หลักสูตรและการสอน) 

ประกาศวิทยาลัยชุมชน
พิจิตรเรื่อง แต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตรอนุปริญญา 
ลงวันที่ 20 กันยายน 2560/
มติสภาวิทยาลัยครั้งที่ 
8/2560 วันที่ 7 สิงหาคม 
2560 

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด ต้องไม่เกิน  
5 ปี ตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตรหรืออย่างน้อยทุก ๆ    
5 ปี 

ได้ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตร 5 ปี 

เอกสาร มคอ.2 
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องคป์ระกอบที่ 2  ผูส้ าเรจ็การศกึษา 
  

ตวับ่งชีท้ี ่2.1  คณุภาพผูส้ าเรจ็การศกึษา  
ข้อมลูพื้นฐาน ผลการด าเนนิงาน คะแนน

ประเมนิ
ตนเอง 

คะแนน
คณะกรรมการ

ประเมนิ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา   

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ส าเร็จ  58  คน   

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมิน 58 คน   
ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินเทียบกับ
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

100   

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระหลังส าเร็จการศึกษา 

100   

    - ตรงสาขา 47   

    - ไม่ตรงสาขา 11   

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ว่างงาน 0   
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อ 58   

    - สาขาวิชาเดิม  (เรียน มสธ. วชิาเอกการพัฒนา
เด็กปฐมวัย) 

58   

    - สาขาวิชาใหม ่ 0   

ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษา 4.36   
คะแนนประเมนิตนเอง 5  

 

เอกสารหลกัฐานประกอบ 
 รายงานผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
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ตวับ่งชีท้ี ่2.2  ผูส้ าเรจ็การศึกษาสรา้งอาชีพและท าประโยชน์ใหช้มุชน  

ข้อมลูพื้นฐาน ผลการ
ด าเนนิงาน 

คะแนน
ประเมนิ
ตนเอง 

คะแนน
คณะกรรมการ

ประเมนิ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 58 คน   
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมิน 58 คน   

ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินเทียบกับจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

100   

ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีท าประโยชน์ให้กับ
ชุมชนหรือสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยชุมชนหรือท้องถิ่น 

4.28   

คะแนนประเมนิตนเอง 5  
 

เอกสารหลกัฐานประกอบ 
๑. รายงานผลการประเมินผู้ส าเร็จกรศึกษา ปีการศึกษา 2561 
 2. เกียรติบัตร รางวัล  
 

เกยีรตบิัตร รางวลั  ณ  วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2561 จ านวน  6 คน 
      1) การแข่งขันทักษะการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย  จ านวน 1 คน (นางสาววรวรรณ  เฉยชาญ) 

                 2)  การแข่งขันทักษะการออกแบบโปสเตอร์โดยใช้โปรแกรม Photoshop จ านวน 2 คน 
(นางสาวพัชรา  จงรักไทย, นายพศวีร์  ก๊กมาศ) 
       3) การแข่งขันทักษะการเล่านิทานประกอบสื่อ  จ านวน  3 คน (นางสาวภนิดา นาวิกา, นางสาว
พิมพ์ใจ  ย่างกุ้ง, นางสาวศิริลักษณ์  หมอยาดี)   
 

เกยีรตบิัตร รางวลั ณ  วนัที ่8 กมุภาพนัธ ์2562 จ านวน  6 คน 
    4) การแข่งขันทักษะการเล่านิทานประกอบสื่อ  จ านวน  6 คน (นางสาวกาญจนา   ธนูทอง, 
นางสาวมะลิวัลย์  ฉิมพาลี,นางสาวณัฐภัทร  ฉัตรารักษ์, นางสาวลักขนา   ชุ่มเย็น,  นางสาวรุจิรา  แก้วพินิจ, 
นางสาวรุ่งฤดี  สาแสน)  
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องคป์ระกอบที่ 3  นักศกึษา 
  
ตวับ่งชีท้ี ่3.1  การสง่เสรมิและพัฒนานักศึกษา  
 

ผลการด าเนนิงาน เอกสารหลกัฐาน 

พัฒนานักศึกษาประจ าปี ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5 ด้าน 

แผนกลยุทธ์การพัฒนานักศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2561 

1. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มเติม ในระดับ
ปริญญาตรี ควบคู่ไปกับการเรียนอนุปริญญา 
2. มีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับ
ภาคเหนือ (ประกวดการสร้างสื่อและเล่านิทาน) 
3. จัดกิจกรรมไหว้ครูเพ่ือแสดงความกตัญญูต่อครู 
อาจารย์ 
4. จัดกิจกรรมกีฬา เพื่อแสดงความมีสามัคคี การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

- เอกสารความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- ใบเกียรติบัตรรางวัล 
- ภาพกิจกรรม 

ติดตามนักศึกษาที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี    
 
ตวับ่งชีท้ี ่3.2  ผลทีเ่กิดกบันกัศึกษา  

ปี
การศึกษา 

จ านวน 
รบัเขา้ 

จ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษา      
ตามหลักสตูร 

 จ านวนที่
ลาออกและ
คัดชือ่ออก
สะสมจนถงึ

สิน้ปี
การศึกษา 

อัตราการ
ส าเร็จ

การศึกษา อัตรา 
การคงอยู ่

2559 2560 2561 2562 

2559 91 71 61 60  33 58 2 

2560 28  19 14 14 14 14 0 
2561 34   29 28 6 ยังไม่จบ 28 

2562 36     36   36 
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องคป์ระกอบที่ 4  อาจารย ์
 
องคป์ระกอบที ่4.1  การบรหิารและพฒันาอาจารย์ 

ผลการด าเนนิงาน เอกสารหลกัฐาน 

    หลักสูตรให้ความส าคัญกับคุณภาพของอาจารย์ จึงมีนโยบาย
และแผนระยะยาวในการรับอาจารย์ใหม่  การแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผน การ
ติดตามและทบทวนหลักสูตร การบริหาร การส่งเสริมและการ
พัฒนาอาจารย์ 
  มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ
วิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
ขึ้นไปในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหรือจบปริญญาตรีที่มีประสบการณ์ในด้านที่
เก่ียวข้องอย่างน้อย 5 ปี 

มีการปฐมนิเทศหรือแนะแนวอาจารย์ผู้สอนก่อนเปิดการ
เรียนการสอนทุกภาคการศึกษา  เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนมีความรู้
และเข้าใจนโยบายของวิทยาลัยชุมชน และแนวปฏิบัติของ
อาจารย์ผู้สอนในวิทยาลัยชุมชน  
 การบริหารและพัฒนาอาจารยผ์ู้สอนระดบัอนุปริญญา มีการ
ด าเนินการดงันี ้
   1. รับสมัครผู้สอน 
   2. คัดเลือกผู้สมัครให้ขึ้นทะเบียนเปน็ผู้สอนตามรายวิชาจาก
สาขาวชิา งานหลักสูตร  
  3. เสนออนุกรรมการวิชาการ และสภาวทิยาลัย อนุมัติให้สอน 

1. ใบสมัครผู้สอน 
2. รายงานการประชุมสภาอนุมตัิผู้สอนคร้ังที่ 
8/2561 
3. เอกสารตารางสอน/รายงานการจัดการเรียน
การสอนประจ าภาคการศึกษา 1/2561, 
2/2561 

 การเตรยีมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 
1. ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร 
และแนะน าอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร และมอบเอกสารที่
เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน ได้แก ่คู่มือหลักสูตร คู่มือนักศึกษา 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์  
 2. ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมประชุมของทางวิทยาลัยชุมชน 
เพือ่ทราบถึงปรัชญา พันธกิจ และวิสัยทัศน ์ของการจัดการศึกษา  
 3. ชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอน แนวทางในการท า

เอกสารสรุปผลการประชุมสัมมนาครูผู้สอน
อนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 , 
2/2561, 2/2561 
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วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การจัดท ารายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.
4) รายงานผล  การด าเนนิการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงาน
ผลการด าเนนิการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)  
  4. จัดการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
และการประเมินผล รวมถึงการบูรณาการ เทคโนโลยีกับการเรียน
การสอน 

จัดประชุม หัวหนา้หน่วยจัดการศึกษา เจ้าหน้าทีผู่้ประสานงาน 
และธุรการ เพื่อนิเทศการเรียนการสอน วัตถุประสงค์เพื่อ พบปะ
พูดคุยปัญหาและแนวทางแก้ปญัหา กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที ่ใน
ด้านการจัดท าเอกสารการจัดการเรียนการสอน การเบิกจ่าย การ
ติดตามผู้เรียน และการประกนัคุณภาพการศึกษา  

รายงานการประชุมนิเทศติดตามการเรียนการ
สอน 
วันที่ 30 มีนาคม 2562 

   น าผลการประชุมการนิเทศตดิตาม มาด าเนินการจัดประชุมครู
อนุปริญญา แจ้งข้อมูลข่าวสารและจัดอบรมความรู้ให้ครูรับทราบ
และปฏิบตัิ ในแต่ละภาคการศึกษา 
    

เอกสารสรุปผลการประชุมสัมมนาครูผู้สอน
อนุปริญญา ภาคการศึกษาที่   1/2561,  
2/2561, 1/2562 

  น าผลการประเมินครูผูส้อน มาวิเคราะห์ และหาแนวทางการ
พัฒนาครู และให้ความรู้เพิ่มเติมในการประชุมครู และการนิเทศ
ติดตามการเรียนการสอนแตล่ะครั้ง 

ผลการประเมินครูจากนักศึกษา 

 

ระบบการรบัและแต่งตัง้อาจารย์ประจ าหลกัสตูร และ
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
   1. คัดเลือกจากครูที่มีวุฒิการศึกษา ด้านการศึกษาปฐมวัย มา
เป็นอาจารยป์ระจ าหลักสูตร จากบุคคลภายนอก จ านวน 2 คน
เนื่องจากวิทยาลัยไม่มผีู้ส าเร็จการศึกษาปฐมวัยโดยตรง 
   2. คัดเลือกบุคลากรภายในทีม่ีวุฒิสัมพนัธ์กับสาขาวชิา จ านวน 
1 คน  
   3. เสนออนุกรรมการวิชาการ และสภาวทิยาลัย อนุมัติให้เปน็
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ประกาศวิทยาลัยชุมชนพิจิตรเร่ือง แต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรอนุปรญิญา ลงวนัที่ 20 
กันยายน 2560/มติสภาวิทยาลยัครั้งที่ 8/2560 
วันที่ 7 สิงหาคม 2560 

ระบบการบรหิารอาจารย ์
1. รับสมัครผู้สอน 
2. คัดเลือกผู้สมัครให้ขึ้นทะเบียนเป็นผูส้อนตามรายวชิาจาก
สาขาวชิา งานหลักสูตร  
3. เสนออนุกรรมการวิชาการ และสภาวิทยาลัย อนุมัติให้สอน 

1. ใบสมัครผู้สอน 
2. รายงานการประชุมสภาอนุมตัิผู้สอนคร้ังที่ 
8/2561 
3. เอกสารตารางสอน/ รายงานการจัดการเรียน
การสอนประจ าภาคการศึกษา 1/2561, 
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4. ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร 
และแนะน าอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร และมอบเอกสารที่
เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน ได้แก ่คู่มือหลักสูตร คู่มือนักศึกษา 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์  
 5. ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมประชุมของทางวิทยาลัยชุมชน 
เพื่อทราบถึงปรัชญา พันธกิจ และวิสัยทัศน ์ของการจัดการศึกษา  
 6. ชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอน แนวทางในการท า
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การจัดท ารายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.
4) รายงานผล  การด าเนนิการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงาน
ผลการด าเนนิการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)  

2/2561 

ระบบการสง่เสรมิและพฒันาอาจารย์ 
จัดการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและ
การประเมินผล รวมถึงการบูรณาการ เทคโนโลยีกับการเรียนการ
สอน 

เอกสารสรุปผลการประชุมสัมมนาครูผู้สอน
อนุปริญญา ภาคการศึกษาที่  1/2561, 
2/2561, 1/2562 
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องคป์ระกอบที ่5  หลกัสูตร การเรยีนการสอน และการประเมินผูเ้รยีน 

ตวับ่งชีท้ี ่5.1  สาระของรายวชิาในหลกัสตูร 
เกณฑ์การประเมนิ 

0 1 2 3 4 5 

ไม่มรีะบบและ
กลไกในการ  
ปฏิบัติงาน  

มีการก าหนด
เป้าหมายในการ
ด าเนินกิจกรรม
หรือก าหนด
ระบบและกลไก
ในการปฏิบัติงาน 

ผล  1 + 
มีการด าเนินงาน
ตามเป้าหมาย
และระบบกลไก
ในการปฏิบัต ิ

ผล  2 + 
มีการตดิตาม
ผลลัพธ์การ
ด าเนินการตาม
ระบบและกลไก
และให้
ข้อเสนอแนะ 

ผล 3 + 
มีการปรับปรุงผล
การด าเนินการ
และพิจารณาว่า
เกิดการพัฒนา 

ผล  4 + 
มีการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องและ
มีผลการ
ปฏิบัติงานท่ีด ี

 
ผลการด าเนนิงาน เอกสารหลกัฐานประกอบ 

การออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวชิาในหลักสตูร 
กระบวนการออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ตอบสนองต่อความ 

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและก าหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของวิทยาลัย
ชุมชนและสาขาวิชา  มีกระบวนการก าหนดสาระส าคัญของหลักสูตรด้วยการ
วิเคราะห์งาน (task analysis) ซึ่งแสดงความเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อครบ
วงรอบการศึกษา หรือไม่เกิน 5 ปี หลักสูตรให้ความส าคัญกับอาจารย์ผู้สอน
ในรายวิชา โดยค านึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาที่สอน 
ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง และมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา 

- มคอ.2 
- ค าสั่งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร 
 

การปรบัปรงุหลักสตูรให้ทนัสมัยตามความก้าวหนา้ในศาสตรส์าขานั้น ๆ 
การปรับปรุงหลักสูตรโดยการดูข้อมูลจากสถานการณ์ความต้องการ

ทางสังคม และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เน้นพัฒนาคนตลอดชีวิต 
ดังนั้นวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ท าหน้าที่ผลิตบุคลากรใน
ด้านการศึกษาปฐมวัย จึงได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย เพ่ือให้ครูผู้สอนหรือครูพ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัยได้มีความรู้ และ
ทักษะในวิชาชีพ สามารถน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างถูกต้องคุ้มค่า มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นครูผู้ดูแลเด็ก

มคอ.2 
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ปฐมวัย และส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ตามทฤษฎีพหุปัญญา ซึ่ง
เด็กแต่ละคนมีฐานการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน ท าให้มี
ความสามารถในทางสมองแตกต่างกัน แต่ทุกคนก็สามารถพัฒนาศักยภาพ
สูงสุดของตนได้   

ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรตามรอบ 5 ปี ที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ก าหนด และในส่วนของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ตั้ งคณะท างาน / 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา และด าเนินการพัฒนาตาม
กระบวนการ DACUM ได้ มคอ.2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปรับปรุง พ.ศ.
2561  
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ตวับ่งชีท้ี ่5.2  การวางระบบผูส้อน การจดัการเรยีนการสอน และการประเมินผลผูเ้รยีน 
เกณฑ์การประเมนิ 

0 1 2 3 4 5 

ไม่มีระบบและกลไก
ในการ  
ปฏิบัติงาน  

มีการก าหนด
เป้าหมายในการ
ด าเนินกิจกรรมหรือ
ก าหนดระบบและ
กลไกในการ
ปฏิบัติงาน 

ผล  1 + 
มีการด าเนินงานตาม
เป้าหมายและระบบ
กลไกในการปฏบิัติ 

ผล  2 + 
มีการติดตามผลลัพธ์
การด าเนินการตาม
ระบบและกลไกและ
ให้ข้อเสนอแนะ 

ผล 3 + 
มีการปรับปรุงผล
การด าเนินการและ
พิจารณาวา่เกิดการ
พัฒนา 

ผล  4 + 
มีการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องและมี
ผลการปฏิบัติงานที่ด ี

 

ผลการด าเนนิงาน เอกสารหลกัฐานประกอบ 
มีระบบกลไกการวางระบบผู้สอน การจัดการเรียนการสอน และ
การประเมินผลผู้เรียน 
        วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน และ
ด าเนินการตามแนวทางการปฏิบัติ ตลอดปีการศึกษา 2561 
รายละเอียดดังนี้   
การก าหนดผู้สอน  
       มีการคัดเลือกอาจารย์ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ
วิทยาลัยโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
ขึ้นไปในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหรือจบปริญญาตรีที่มีประสบการณ์ในด้านที่
เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี 
การจัดการเรียนการสอน 

        มีการจัดท าแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 3 เดือนก่อนเปิด
ภาคการศึกษาตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชนโดยผ่านการ
เห็นชอบจากอนุกรรมการวิชาการและสภาวิทยาลัย 
       จัดตารางเรียนตารางสอนตามแผนการเรียนที่ก าหนดโดย
ผ่านการเห็นชอบจากอนุกรรมการวิชาการและสภาวิทยาลัย 
       จัดท ารายงานการจัดการเรียนการสอนเสนอสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนโดยผ่านการเห็นชอบจากอนุกรรมการวิชาการและ
สภาวิทยาลัย 
การประเมินผลผู้เรียน 
      มีการจัดสอบวัดและประเมินผลผู้เรียนสัปดาห์ที่ 16 ของภาค

- ค าสั่ง/ประกาศ แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน
ประจ าภาคการศึกษา 
- แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร ปี
การศึกษา 2561 
- ตารางสอน ปีการศึกษา 2561 
- รายงานการจัดการเรียนการสอน ปี
การศึกษา 2561 
- ค าสั่งการจัดสอบประจ าภาค
การศึกษา 
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การศึกษาโดยครูผู้สอน 

การก ากบั ติดตาม และตรวจสอบการจดัท าแผนการจัดการเรียนรู้
และการจัดการเรียนการสอน  
 มีการก ากับติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้จาก
ระบบทะเบียน และเอกสาร มคอ.3,5  

เอกสาร มคอ.3,5 

การจัดการเรยีนการสอนทีม่กีารบูรณาการกับการวจิยั การบริการ
วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
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ตวับ่งชีท้ี ่5.3  ผลการด าเนนิงานของหลักสตูร  

การด าเนนิงาน ผลการด าเนนิงาน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมวาง
แผนการด าเนินงานของหลักสูตร ร้อยละ 80 

มีรายละเอียดหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

มคอ.2 ได้รับการอนุมัติจากสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน เมื่อ 11 ธันวาคม 2561 

มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
เปิดภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

มี มคอ.3 ภาคการศึกษา 1/2561 จ านวน 14 
รายวิชา ภาคการศึกษา 2/2561 จ านวน 18 
รายวิชา รวมจ านวน 32 รายวิชา วิชา มคอ.4 ฝึก
ประสบการณ์ 1 รายวิชา 

มีรายงานการด าเนินงานของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

มีรายงานการด าเนินงานของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม มคอ.4,6 ครบ 

มีรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

จัดท า มคอ.7 หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 2561 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้โดย อาจารย์ผู้สอน และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 8 วิชา 

มีการพัฒนาปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน  มคอ.7 ปีที่แล้ว 

มีการรายงานให้ผู้สอนทราบในที่ประชุม และหา
แนวทางพัฒนาร่วมกัน จัดอบรมเทคนิคการสอน
ให้ในการประชุมครูผู้สอน 

อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ปีการศึกษา 2561 มีอาจารย์ใหม่ จ านวน 1 คน
อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศ จากการ
อบรมครูผู้สอนประจ าภาคเรียนร้อยละ 100  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 3 คน ได้อบรมทักษะ 
EF และวิชาการด้านปฐมวัย มากกว่า 1 ครั้ง 

จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

วิทยาลัยจัดอบรมให้กับบุคลากรฝ่ายสนับสนุนปี
ละ 1 ครั้ง 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย/ผู้ส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรอนุปริญญา
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ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.00 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย อยู่ในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 4.38 

ระดับความพึงพอใจของนายจ้างหรือสถานประกอบการที่มีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.00 

-  ความพึงพอใจด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มีค่าเฉลี่ย = 4.31 
- ความพึงพอใจด้านความสามารถทางวิชาการ/
วิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย = 4.38 
- ความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป มีค่าเฉลี่ย = 4.25 
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องคป์ระกอบที ่6  สิง่สนบัสนนุการเรยีนรู้ 

ตวับ่งชีท้ี ่6.1  สิ่งสนบัสนนุการเรยีนรู้  
เกณฑ์การประเมนิ 

0 1 2 3 4 5 

ไม่มีระบบและ
กลไกในการ  
ปฏิบัติงาน  

มีการก าหนดเป้าหมาย
ในการด าเนินกิจกรรม
หรือก าหนดระบบและ
กลไกในการปฏบิัติงาน 

ผล  1 + 
มีการด าเนินงานตาม
เป้าหมายและระบบ
กลไกในการปฏบิัติ 

ผล  2 + 
มีการติดตามผลลัพธก์าร
ด าเนินการตามระบบและ
กลไกและให้ข้อเสนอแนะ 

ผล 3 + 
มีการปรับปรุงผลการ
ด าเนินการและ
พิจารณาวา่เกิดการ
พัฒนา 

ผล  4 + 
มีการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องและมี
ผลการปฏิบัติงานที่
ดี 

 

ผลการด าเนนิงาน เอกสารหลกัฐานประกอบ 
ระบบการด าเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์เพื่อให้มีสิ่ งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
     จัดประชุมผู้ดูแลแต่ละศูนย์การเรียนรู้ สอบถามความต้องการ และ
ด าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

เอกสารการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
ประจ าปี 

จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน    
การสอน 

1. ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ 
หอ้งเรียนจ านวน 5  ห้องเรียน  

2. ระบบอินเตอร์เน็ต 
3. ห้องสมุดวิทยาลัย/ห้องสมุดชุมชน  

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ
ของนักเรียน นักศึกษาและอาจารย์ที่
มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      สา
วิชาการศึกษาปฐมวัย ประจ าปี
การศึกษา 2561 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
       สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของ
นักเรียน นักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  พบว่า 
นักเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในภาพรวม
เท่ากับ 4.51 และอาจารย์ มีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน
ภาพรวมเท่ากับ 4.44 

- รายงานผลการส ารวจความพึง
พอใจของนักเรียน นักศึกษาและ
อาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้      สาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
ลงชื่อ.............................................. 
     (นางสาวนงลักษณ์  ม่วงศรี) 
หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
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สว่นที ่3 
รายงานผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน 

ขอ้เสนอแนะภาพรวม 

1. หลักสูตรควรมีการพัฒนา การด าเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
อย่างมีนัยส าคัญ ในประเด็นแรกขอให้มีการจัดท าเป็นข้อสอบกลางในรายวิชาเอกของหลักสูตรที่จะน าเสนอใน
ปีการศึกษา 2562 อย่างน้อย 2 รายวิชา และสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นที่ยอมรับ อย่างน้อย      1 ชิ้นงาน 

2. การเขียนแบบรายงานประเมินตนเอง (SAR) หลักสูตรควรสร้างความเข้าใจ ในเกณฑ์พัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และควรด าเนินการตามวิถีที่หลักสูตรมีการบริหารจัดการ และด าเนินการจริง ไม่
ควรจัดท าแบบรายงานที่ระบุ ขั้นตอนที่ก าหนดไว้เรียบร้อยแล้ว โดยหลักสูตรแค่เติมค าในช่องว่าง 

3. หลักสูตรควรน าข้อเสนอแนะจากการประเมิน ไปจัดท าแผนการปรับปรุง (Improvement Plan) 
อย่างเป็นระบบ และก าหนดแผนการพัฒนา กระบวนการและกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม 

4. หลักสูตรมีอัตราการคงอยู่ของผู้เรียนค่อนข้างต่ า หลักสูตรควรจะมีการวิเคราะห์หาสาเหตุของ
อัตราการออกกลางคัน และน าเข้าที่ประชุมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข เพ่ือ
ให้ผลการด าเนินการดีข้ึนในปีต่อไป 
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ผลการประเมนิตามตวับง่ชี้ 
 

องคป์ระกอบ ตวับ่งชี ้
ผา่นเกณฑ/์ 
ไมผ่า่นเกณฑ ์

ระบเุหตผุล
หากไมผ่า่น

เกณฑ ์

1. การก ากับ
มาตรฐาน 

1.1 (1.) การบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา ไม่ผ่าน 
 

2. ผูส้ าเร็จ
การศึกษา 

2.1  คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา N/A  

2.2  ผู้ส าเร็จการศึกษาสร้างอาชีพและท าประโยชน์ให้ชุมชน N/A 
 

3 นักศกึษา 
3.1  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 1.00  

3.2   ผลที่เกิดกับนักศึกษา 1.00  

4. อาจารย ์ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 1.00  

5. หลักสตูร 
การเรยีนการ
สอน และ
ประเมนิผูเ้รยีน 

5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 1.00  

5.2   การวางระบบผู้สอน การจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลผู้เรียน 

1.00 
 

5.3   ผลการด าเนินงานของหลักสูตร 4.50  

6.  สิง่สนับสนนุ
การเรยีนรู ้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1.00 

 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตวับง่ชี้ในองค์ประกอบ 1.50  
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ตารางการวิเคราะหค์ณุภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูร 
 

  

คะแนน
ผา่น 

จ านวนตวั
บง่ชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลีย่ 

ผลการประเมิน 
องค ์ 0.01-2.00  ระดับคณุภาพนอ้ย 

ประกอบ 2.01-3.00  ระดบัคณุภาพปานกลาง 
ที ่ 3.01-4.00  ระดับคณุภาพด ี

  4.01-5.00  ระดับคณุภาพดมีาก 

1. ไมผ่า่นการประเมนิ หลกัสูตรไมไ่ดม้าตรฐาน 

2.  2.1   N/A   

  2.2   N/A   

3.  3.1 1.00   1.00 ระดับนอ้ย 

  3.2 1.00   1.00 ระดับนอ้ย 

4.  4.1 1.00   1.00 ระดับนอ้ย 

5.  5.1 1.00   1.00 ระดับนอ้ย 

  5.2  1.00  1.00 ระดับนอ้ย 

  5.3  4.50  4.50 ระดับดีมาก 

6.  6.1  1.00  1.00 ระดับนอ้ย 

รวม      10.50  

ผลการประเมิน 
1 2.17  1.50  

ระดบั 
นอ้ย 

ระดบั 
ปานกลาง 

 
ระดบั 
นอ้ย 
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ขอ้เสนอแนะรายองคป์ระกอบ 
องค์ประกอบที่ 1   การก ากับมาตรฐาน 

  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 2 ท่าน (นางปริญญา และ นางสาวสุภาพร)  เป็นบุคคลภายนอก ซึ่ง
มีภาระผูกพันกับหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ตรงกับเกณฑ์ที่ก าหนด ส่วน นางสาวนงลักษณ์ ม่วงศรี เป็น
บุคคลภายใน วชช.พิจิตร มีคุณวุฒิสัมพันธ์กับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ซึ่งทั้ง 3 ท่าน ไม่มีสัญญาจ้างเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ควรด าเนินการจัดท าสัญญาจ้างอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยเร่งด่วน 
องค์ประกอบที่ 2  ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ข้อ 2.1 n/a  เนื่องจากไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาในปี 60 จึงไม่มีการประเมินข้อนี้ 
ข้อ 2.2 n/a  เนื่องจากไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาในปี 60 จึงไม่มีการประเมินข้อนี้ 

องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา 
ข้อ 3.1  กระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษายังไม่ชัดเจน  ยังไม่มีการด าเนินงานจนเห็นผลลัพธ์ 

ควรมีการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือควบคุมดูแลและให้ค าปรึกษา และหลักสูตรต้อง
สร้างความม่ันใจได้ว่า การจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน จะมีมาตรฐานเดียวกัน 

ข้อ 3.2 การพัฒนานักศึกษาตามศตวรรษที่ 21 หลักสูตรควรน าไปบูรณาการกับการเรียนการสอน 
โดยสรุปไว้ใน มคอ. 3 และ มคอ. 5 และควรน าผลลัพธ์จากโครงการพัฒนานักศึกษาที่จัดท าโดย ส านักกิจการ
นักศึกษามาบูรณาการร่วมด้วย ข้อ 3.2 ไม่มีแนวโน้มผู้ส าเร็จการศึกษาเนื่องจากเพ่ิงเปิดในปี 59  ไม่มีรายงาน
ความพึงพอใจ ตาม 3.1  
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 

  ข้อ 4.1 ควรมีกระบวนการสรรหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ชัดเจน และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเพื่อควบคุม ติดตาม การด าเนินงาน    และควรมีสวัสดิการและบริการอ่ืนๆ ต่ออาจารย์ที่เป็น
ขวัญและก าลังใจในการด าเนินงาน ระบบบริหารอาจารย์ยังไม่มีการด าเนินงานหลักสูตรควรมีการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ซึ่งเป็นแผนระยะเวลา 5 ปี ตามแผนกลยุทธ์และมีการก ากับติดตาม ให้เป็นไป
ตามแผน หากมีปัญหาจะได้เสนอแนวทางปรับปรุง แก้ไข 
องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 

 ข้อ 5.1   
 - ควรมีการออกแบบหลักสูตรที่เป็นรูปธรรม สามารถวัดและประเมินผลได้ชัดเจน   
 - ควรมีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยตามองค์ความรู้ของ

ศาสตร์นั้น ๆ  
 ข้อ 5.2   
 - การคัดเลือกอาจารย์ผู้สอน ควรคัดเลือกจากบุคคลภายในก่อน โดยจะต้องค านึงถึงภาระงานสอน

เดิม และสถานที่สอน  หากภาระงานสอนเดิมมาก จึงพิจารณาจากบุคคลภายนอก ส่วนการมอบหมายรายวิชา
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ให้สอนควรมีการประชุมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม โดยจะต้องค านึงถึงคุณวุฒิ ศักยภาพ ประสบการณ์ของ
ผู้สอนเป็นหลัก  

 - ควรมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ในรายวิชาชีพ
 เฉพาะ 

 - ควรมีการก าหนดวิธีการด าเนินการของการจัดการเรียนการสอนที่มีโครงงาน หรือ งานวิจัยที่ให้
เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา รวมทั้งการฝึกปฏิบัติงานควรก าหนดวิธีการปฏิบัติให้ชัดเจน 

 ข้อ 5.3  
  - อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรมีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือทบทวนการด าเนินงานของ

หลักสูตร เช่น การเขียน มคอ.3 มคอ. 5  การคัดเลือกผู้สอน การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
เป็นต้น 

 - ควรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 - อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เข้าอบรมพัฒนาตนเองด้านใด เรื่องใดบ้าง ควรแสดงรายละเอียด 
 - ผลการด าเนินงานขอหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน 12 ข้อ ที่หลักสูตรก าหนด หลักสูตรควรเขียน

รายละเอียดของการด าเนินการที่ระบุไว้ ในตัวบ่งชี้แต่ละตัวให้ชัดเจน และเห็นภาพของการ ป ฏิ บั ติ ง า น
จริง 
องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

  - ควรมีซอฟแวร์ทางด้านวิชาชีพเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ หรือน าไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงาน
หรือธุรกิจของนักศึกษา 

  - หลักสูตรควรน าผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษา ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้มาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางปรับปรุง และพัฒนาเพ่ือให้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เฉพาะวิชาชีพของหลักสูตรเหล่านั้น 
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