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คำนำ 

 
 ตามท่ีวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ไดจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เพื่อ
พัฒนาบุคลากร ท่ีจะไปเปนครูสอนเด็กระดับปฐมวัยตอไปในอนาคตนั้น  วิทยาลัยชุมชนพิจิตรไดดำเนินการจัดการ
เรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดตามท่ีมาตรฐานของการประกันคุณภาพการศึกษาไดกำหนดไว 
เพื่อใหผูสำเร็จการศึกษา เปนผูมีความสามารถ  เปนท่ียอมรับของสังคม 
 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ไดตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อใหสอดคลอง
กับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน จึงไดกำหนดแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา และไดดำเนินการตาม
แผนงานท่ีวางไว เพื่อใหผลงานของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ดำเนินไปอยางมีคุณภาพและสามารถตรวจสอบได
ในทุกข้ันตอน 
 
  
 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
                       วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ห น ้ า  | 2 
 

 
บทสรุปผูบริหาร 

 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 วิทยาลัยชุมชน สังกัด

สถาบันวิทยาลัยชุมชน  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินการเปดการเรียนการ
สอนต้ังแตภาคการศึกษาท่ี 2/2561  จนถึงปจจุบันมีนักศึกษาจำนวน 66 คน และบุคลากรจำนวน 3 คน เปน
อาจารยประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา  ซึ่งมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย  ประกอบดวย 

1. นางปริญญา ไทยลา   วุฒิการศึกษา    กศ.ม.การบริหารการศึกษา  กศ.ม.หลักสูตรและการสอน   

          คบ.การศึกษาปฐมวัย 
   2. นางสาวสุภาพร  บุญคำ วุฒิการศึกษา   กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว  คบ.การศึกษาปฐมวัย 

3. นางสาวนงลักษณ มวงศรีวุฒิการศึกษา  กศ.ม.หลักสูตรและการสอน  ศศ.บ.นิเทศศาสตร 
และผูสอนพิเศษตามขอบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยคุณสมบัติและหลักเกณฑเกี่ยวกับผูสอนพิเศษ 

พ.ศ.2558 และมีครุภัณฑท่ีไดมาตรฐานคุณภาพและจำเปนตอหลักสูตร ไดแกเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค แมขาย  

จำนวน 19 เครื่อง และ อำเภอสากเหล็ก  จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใหนักศึกษาและครูอาจารยไดใชในการเรียนการ

สอนการสืบคนขอมูล 

ผลการประเมินในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพ 
 ผลการประเมินหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 โดย
ภาพรวม ผลประเมินอยูในระดับคุณภาพดี  มีคะแนนเฉล่ีย     คะแนน และจำแนกตามองคประกอบไดดังนี ้
 
องคประกอบท่ี 1  การกำกับมาตรฐาน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สามารถบริหารจัดการหลักสูตรไดตามเกณฑการ
ประเมินท้ัง 3 เกณฑ  โดยมีอาจารยประจำหลักสูตร ซึ่งมีคุณวุฒิปริญญาโท 3 คน มีตำแหนงวิชาการระดับ         
วิทยฐานครูชำนาญการพิเศษ 2 คน และครูชำนาญการ 1 คน  โดยมีคุณวุฒิตรงตามสาขาทุกคน  มีการปรับปรุง
หลักสูตรภายในรอบระยะเวลาท่ีกำหนด และหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง       
พ.ศ.2561 ไดใหความเห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในคราวประชุมครั้งท่ี 12/2561 เมื่อ
วันท่ี  11 ธันวาคม  2561 
 
องคประกอบท่ี 2 ผูสำเร็จการศึกษา 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เปดรับนักศึกษาต้ังแตปการศึกษา 2559 มีการปรับปรุง
หลักสูตรมาตามลำดับ และป พ.ศ.2561 ไดปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  และเปดรับนักศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 2/2561  ปจจุบันมีนักศึกษาท่ีสำเร็จ
การศึกษาปการศึกษา2561  จำนวน 58 คน และมีงานทำภายใน 1 ป จำนวน 9 คนและในปการศึกษา 2562 มี
นักศึกษาสำเร็จการศึกษาในรอบปท่ีประเมินจำนวน 6 คน และมีงานทำภายใน 1 ป จำนวน 2 คน นอกจากนั้น ยัง
พบวาชุมชนมีระดับความพึงพอใจตอผูสำเร็จการศึกษาท่ีทำประโยชนใหกับชุมชนในระดับมาก  ทำใหผลการ
ดำเนินงานของหลักสูตรไดคะแนน 4.40 อยูในระดับคุณภาพดี 
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องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
 นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีระบบและกลไกการดูแลใหคำปรึกษาวิชาการ
และแนะแนว การพฒันาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูท่ีทันสมัย  ท่ีสามารถทำระบบและ
กลไกดังกลาวไปดำเนินการ และติดตาม ประเมินกระบวนการ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ/ 

ข้ันตอนตาง ๆ ของระบบ นอกจากนัน้ยังพบวานักศึกษามีความพึงพอใจตอกิจกรรมการสงเสริมและพัฒนา
นักศึกษาในหลักสูตรนี ้ในระดับมาก ทำใหผลการดำเนินงานของหลักสูตรไดคะแนน 4.58 อยูในระดับมากท่ีสุด 
 
องคประกอบท่ี 4  อาจารย 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีการวางแผนการบริหารอาจารย การรับและแตงต้ังผูท่ี
มีคุณวุฒิและประสบการณตรงกับหลักสูตร มีการแบงภาระงานใหอยางเหมาะสมแบบมีสวนรวมในการบริหาร
หลักสูตร มีการสงเสริมใหอาจารยไดรับการพัฒนาตนเองท้ังดานวิชาการและวิชาชีพอยางสม่ำเสมอตามความ
ตองการ  สามารถดำเนินการ   ติดตามและประเมินผล กำหนดแนวทางขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงตอไป  ทำ
ใหผลการดำเนินงานของหลักสูตรไดคะแนน 4.00   อยูในระดับคุณภาพดี 
 
องคประกอบท่ี  5  หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีระบบและกลไกการบริหารจัดการปรับปรุงหลักสูตรท้ัง
ในระดับรายป และราย 5 ป และกำกับติดตาม มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5,มคอ.6 และ มคอ.7 เปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติครบถวนตามหลักเกณฑ  มีระบบและกลไกในการกำหนดผูสอนในวุฒแิละสาขาท่ีสำเร็จ  

ประสบการณการสอน และผลงานวิจัย  สอดคลองกับรายวิชา  มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนดวยส่ือ
เทคโนโลยีท่ีผูเรียนเรียนรูไดดวยตนเอง  และการบูรณาการรวมกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สามารถ
ดำเนินการตามระบบและกลไก  ติดตามและประเมิน และมผีลการดำเนินงานหลักสูตรผานทุกตัวบงช้ี ทำใหผลการ
ดำเนินงานของหลักสูตรไดคะแนน  5.00 อยูในระดับคุณภาพดีมาก 
 
องคประกอบท่ี  6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีระบบและกลไก กับส่ิงสนับสนุนการเรียนรู และมีการ
ดำเนินงานตามกลไก  จากผลการดำเนินงาน ป พ.ศ.2562 มีการติดตามและใหขอเสนอแนะในดานการจัดหาส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู  ครุภัณฑท่ีสนับสนุนการเรียนรูใหพอเพียงในรอบปการศึกษาถัดไป และนำผลติดตามในรอบป
การศึกษากอนหนามาปรับปรุง พัฒนาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูตาง ๆ  สงผลใหนักศึกษาและอาจารยมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมากท่ีสุด คะแนน 4.53 ทำใหผลการดำเนินงานของหลักสูตรอยูในระดับคุณภาพดี 
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ประวัติความเปนมาของหลักสูตร 
 

พ.ศ.2559 
 เปดสอนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555  ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  มีอาจารยประจำหลักสูตรท่ีเปนกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 3 คน 
โดยมีประธานหลักสูตร คือ นางสาวนงลักษณ  มวงศรี  กรรมการหลักสูตร คือ  นางปริญญา  ไทยลา  และ
นางสาวสุภาพร  บุญคำ ซึ่งมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน มีนักศึกษา จำนวน 
10 รุน (ต้ังแตนักศึกษารหัส 59 - 63)  สำเร็จการศึกษาไปแลวท้ังส้ินของปการศึกษา 2561 จำนวน 58 คน ป
การศึกษา 2562 จำนวน 6 คน ปการศึกษา 2563  จำนวน 26  คน  รวมท้ังส้ิน  90 คน และปจจุบันมี
นักศึกษา รหัส 61 -64 กำลังศึกษาอยูช้ันปท่ี 1-3 จำนวน 66 คน   
 

พ.ศ.2561  
 หลักสูตรไดดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรอนุปรญิญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง     
พ.ศ.2561 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  มีอาจารยประจำหลักสูตรท่ีเปนกรรมการ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 3 คน โดยมีประธานหลักสูตร คือ นางสาวนงลักษณ  มวงศรี  กรรมการหลักสูตร คือ          
นางปริญญา  ไทยลา  และนางสาวสุภาพร  บุญคำ ซึ่งมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปด
สอน มีนักศึกษา (ต้ังแตนักศึกษารหัส 61-63)  จำนวน 8 รุน จำนวน 124 คน ซึ่งแบงออกเปนนักศึกษารหัส
ตามปการศึกษาท่ีเขาศึกษา คือ   รหัส 61 จำนวน  3 รุน 34 คน    รหัส 62 จำนวน 2 รุน 36 คน  รหัส 63  
จำนวน  3 รุน 54 คน 
 
 

ขอมูลท่ัวไป 
 

1. ช่ือหลักสูตร 

 ช่ือภาษาไทย:    หลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ช่ือภาษาอังกฤษ:   Associate Program in Early Childhood Education 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

ช่ือเต็ม (ไทย):               อนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ช่ือยอ (ไทย):  อ.(การศึกษาปฐมวัย) 

 ช่ือเต็ม (อังกฤษ):           Associate Degree in Early Childhood Education 

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

3. อาจารยประจำหลักสูตร 
ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา 
1 นางปริญญา    

ไทยลา 

ครูชำนาญการ
พิเศษ 

กศ.ม.การบริหารการศึกษา 

กศ.ม.หลักสูตรและการสอน 

ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 

ม.พิษณุโลก 

ม.นเรศวร 

ม.ราชภัฎนครสวรรค 
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2 นางสาวสุภาพร     

บุญคำ 

ศึกษานิเทศก
ชำนาญการพิเศษ 

กศ.ม.จิตวิทยาการแนะแนว 

ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 

ม.นเรศวร 

ม.ราชภัฎนครสวรรค 

3 นางสาวนงลักษณ  

มวงศรี 

ครูชำนาญการ กศ.ม.หลักสูตรและการสอน 

ศศ.บ.นิเทศศาสตร 

ม.นเรศวร 

ม.ราชภัฎพระนคร 



ห น ้ า  | ๗ 

 

 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ  
ประจำปการศึกษา 2562 

ระดับหลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   
 

ขอเสนอแนะจากการประเมิน  
ปการศึกษา 2562 

(1) 

แนวทางดำเนินการ
แกไข 
(2) 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทาง

ดำเนินการแกไข  
(3) 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

(4) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

(5) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

(6) 

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน
จริง 
(7) 

ผูรับผิดชอบ 
(8) 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ขอเสนอแนะภาพรวมระดับหลักสูตร        

1.หลักสูตรควรใหความสำคัญกับการ
จ ัดทำแบบรายงานการประ เมิน
ตน เอง  เพ ื ่ อ ให  อาจารย ประจำ
หลักส ูตรได  เข าใจเกณฑประกัน
คุณภาพการศึกษาที่กำหนดไวในทุก
ตัวบงชี้ และควรสรางความเขาใจใน
ประเด็นตัวบงชี ้แตละตัวเพื่อจะได
ตอบคำถามไดชัดเจน ครบถวน ไม
หลงประเด็น และในตนปการศึกษา
หลักส ูตรควรนำข อเสนอแนะมา
ปร ับปร ุ งและจ ั ดทำแผนพ ัฒนา
คุณภาพการศึกษาต้ังแตเริ่มตน จะได
วางระบบและกลไกในการปฏิบัติงาน
ได ช ัด เจน และกำก ับต ิดตามให
ดำเนินการตามท่ีกำหนดไว 

1. สรางความเขาใจ
รวมกัน ในการทำ 
SAR ของสาขาวิชา 

1. จัดประชุม
อาจารยประจำ
หลักสูตร สรางความ
เขาใจรวมกันในการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา  

รอยละ 100 มกราคม – 
พฤษภาคม 
2564 

จัดประชุม
อาจารยประจำ
หลักสูตร จำนวน 
1 ครั้ง 
เขาประชุม 100 
% 

จัดประชุมวันท่ี 
15 พฤษภาคม 
2564   
อาจารยประจำ
หลักสูตร 3คน
เขาประชุม 100 
%  

งานหลักสูตร
อนุปริญญา 
อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 

 



ห น ้ า  | ๘ 

 

ขอเสนอแนะจากการประเมิน  
ปการศึกษา 2562 

(1) 

แนวทางดำเนินการ
แกไข 
(2) 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทาง

ดำเนินการแกไข  
(3) 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

(4) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

(5) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

(6) 

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน
จริง 
(7) 

ผูรับผิดชอบ 
(8) 

2.การประเมินหลักสูตร ผูรับผิดชอบ
หล ักส ูตรควรให ความสำค ัญกับ
ผลลัพธการเรียนรูของแตละกิจกรรม
ในหลักสูตรใหชัดเจน ดังนั ้นในการ
ปฏ ิบ ั ต ิ ง าน ในรอบป  ต  อ ไ ป การ
ดำเนินการในกิจกรรมใดๆ หลักสูตร
จะตองพิจารณาวากิจกรรมนั้นๆ  

1. สรางความเขาใจ
รวมกัน ในการทำ 
กิจกรรม ของ 
สาขาวิชา 

1. จัดประชุม
อาจารยประจำ
หลักสูตร สรางความ
เขาใจรวมกันในการ
ประเมินหลักสูตร   

รอยละ 100 มกราคม – 
พฤษภาคม 
2564 

จัดประชุม
อาจารยประจำ
หลักสูตรให
ชวยกันวิเคราะห
แบบสอบถามใน
การใชประเมิน
หลักสูตรรวมกัน 
และรวม
พิจารณา
นักศึกษาออก
กลางคัน หา
แนวทางในการ
แกปญหา 

จัดประชุมวันท่ี 
15 พฤษภาคม 
2564 และวันท่ี  
5มิถุนายน 
2564 อาจารย
ประจำหลักสูตร 
3คนเขาประชุม 
100 %  

งานหลักสูตร
อนุปริญญา 
อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
 
 
 

องคประกอบท่ี 2 ผูสำเร็จการศึกษา        

ผูสำเร็จการศึกษา โดยสวนใหญ หรือ
เกือบทั้งหมดมีงานทำอยูแลว และมา
ศึกษาตอควบคูไปดวยสิ่งที ่อาจารย
ประจำหลักสูตรควรใหความสนใจคือ 
ผู ที ่มีงานทำอยูแลวและมาศึกษาตอ
เพ ื ่อพ ัฒนาศ ักยภาพให น ักศ ึกษา
เหลานั้น มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ที ่ดีขึ ้น และมีตำแหนงหนาท่ีสูงข้ึน 

1. อาจารยประจำ
หลักสูตร มีการ
เก็บรวบรวม
ขอมูลของ
นักศึกษาท่ี
ทำงานแลวมา
วิเคราะหขอมูล 

1. ประชุมอาจารย
ประจำหลักสูตร
และผูท่ีเกี่ยวของ
เพื่อนำขอมูลมา
วิเคราะหหา
แนวทาง 

2. ทำความรวมมือ
กับหนวยงานเพื่อ

รอยละ 80 
ของผูสำเร็จ
การศึกษามี
ศักยภาพใน
การ
ปฏิบัติงานท่ีดี
ข้ึน และมี

มกราคม – 
พฤษภาคม 
2564 

1. ประชุม
อาจารย 
ประจำหลักสูตร
และผูท่ีเกี่ยวของ
เพื่อนำขอมูลมา
วิเคราะหหาแนว
ทางการเกบ็
ขอมูล 

1. อาจารย
ประจำหลักสูตร  
3คนเขาประชุม 
100 % 
2. ทำขอมูลทำ 
MOU กับ อบต.
โพทะเล จำนวน 
1 แหง 

งานหลักสูตร
อนุปริญญา 
อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
 
 
 

 



ห น ้ า  | ๙ 

 

ขอเสนอแนะจากการประเมิน  
ปการศึกษา 2562 

(1) 

แนวทางดำเนินการ
แกไข 
(2) 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทาง

ดำเนินการแกไข  
(3) 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

(4) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

(5) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

(6) 

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน
จริง 
(7) 

ผูรับผิดชอบ 
(8) 

อันเปนการแสดงถึงศักยภาพของ
หลักสูตร 

2. วางแผนการ
ดำเนินงานเพื่อ
กำหนดแนวทาง
ในการพัฒนา
นักศึกษาเพื่อให
นักศึกษามี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานท่ีดีข้ึน 
และมีตำแหนง
หนาท่ีสูงข้ึน  

3. ดำเนินงานตาม
แผนท่ีวางไวเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา 

สรางสมรรถนะใน
การพัฒนา
ศักยภาพของ
นักศึกษา 
 

  

ตำแหนง
หนาท่ีสูงข้ึน 

2. ทำความ 
รวมมือกับ อบต.
โพทะเลสราง
สมรรถนะในการ
พัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษา 
 

  
 
 

จากผลการประเมินผูสำเร็จการศึกษา
และสรางอาชีพและทำประโยชน
ใหกับชุมชน ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ควร นำผลการประเมินของ
กลุมเปาหมายไปวิเคราะหและ
สรุปผลวาผูสำเร็จการศึกษาทำ
ประโยชนใหกับกลุมเปาหมายใดมาก
ท่ีสุด เพื่อนำขอมูลมาวางแผน เพื่อ

1. นำผลการ 
ประเมินผูสำเร็จ
การศึกษามา
วิเคราะหผลและ
แจงนักศึกษาให
ปฏิบัติตนและ
พัฒนาตนเองใหเกิด
ประโยชนกับชุมชน 

1. ทำความรวมมือ 
กับหนวยงานเพื่อ
สรางสมรรถนะใน
การพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษา 
2. หนวยงานหรือ 

รอยละ 80 สิงหาคม 
2564 

ผูสำเร็จ
การศึกษาทำ

ประโยชนใหกับ
กลุมเปาหมายได

ในระดับมาก 
คะแนน 4.33 

- งานหลักสูตร
อนุปริญญา 
อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 

 

 



ห น ้ า  | ๑๐ 

 

ขอเสนอแนะจากการประเมิน  
ปการศึกษา 2562 

(1) 

แนวทางดำเนินการ
แกไข 
(2) 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทาง

ดำเนินการแกไข  
(3) 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

(4) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

(5) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

(6) 

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน
จริง 
(7) 

ผูรับผิดชอบ 
(8) 

พิจารณาและหาวิธีการปรับปรุงใหผล
ลัพธมีประโยชนมากยิ่งข้ึน 

นักศึกษารายงานผล
การทำประโยชนตอ
ชุมชน 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา        

จุดท่ีควรพัฒนา 
การใหคำปร ึกษาว ิชาการ

และการแนะแนวแกนักศึกษา ควรนำ
วิธีการดูแลนักศึกษาและผลลัพธท่ีเกิด
จากการดำเนินการมาพิจารณาหา
สาเหตุที ่เกิดปญหาจากสภาพความ
เปนจร ิง และว ิเคราะหสาเหต ุหา
แนวทางปรับปรุงแกไข เพื่อจะทำให
การพ ัฒนาผ ู  เ ร ี ยนเก ิดข ึ ้นอย าง
ตอเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งการนำผล
การพัฒนาศักยภาพผูเรียนจากการ
บูรณการรายวิชา ผลจากการพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา เพื่อใหผูเรียนไดมี
ทักษะในการดำรงชีวิตอยูรวมกับผูอื่น
อยางมีความสุข และมนุษยสัมพันธ
พรอมท่ีจะพัฒนาตนเองได 

1. หลักสูตรเก็บ 
รวบรวมขอมูลหรือ
ผลลัพธท่ีไดจากการ
ดูแลนักศึกษา 
2. นำผลลัพธท่ีได 
จากการเก็บรวบรวม
ขอมูลมาพัฒนาและ
วิเคราะหสาเหตุ 
3. นำผลลัพธท่ีไดมา 
พัฒนาโดยการนำ
โครงการพัฒนา
นักศึกษาของงาน
กิจการนักศึกษา
มารวมดวย 

1. มีการจัด Small 
Group activity 
เพื่อพูดคุย
เกี่ยวกับผลลัพธท่ี
ไดจากการดูแล
นักศึกษา 

2. นำผลลัพธท่ีได
จากการวิเคราะห
มากำหนด
กิจกรรมโดยการ
นำโครงการ
พัฒนานักศึกษา
มารวมดวยเพื่อ
พัฒนานักศึกษา
ในดานตาง ๆ 
รวมถึงการ 
บูรณาการใน
รายวิชา ท่ี

หลักสูตร
สามารถ
แกปญหาได 
รอยละ 80 
จากปญหาท่ี
เกิดข้ึน 

มกราคม - 
พฤษภาคม 
2564 

1. ดำเนินการจัด 
Small Group 
activity เพื่อ
พูดคุยเกี่ยวกับ
ผลลัพธท่ีไดจาก
การดูแล
นักศึกษา  
2. ทำแบบ
สำรวจสงไปให
นักศึกษาตอบ
แลว  

1. จัดประชุม
วันท่ี 15 
พฤษภาคม 
2564   
อาจารยประจำ
หลักสูตร 3คน
เขาประชุม 100 
% อาจารย
ประจำหลักสูตร  
3คนเขาประชุม 
100 % 
2. แบบสำรวจ
อยูระหวางเก็บ
ขอมูล 

งานหลักสูตร
อนุปริญญา 
อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
งานกิจการ
นักศึกษา 
 
 
 
 
 

 



ห น ้ า  | ๑๑ 

 

ขอเสนอแนะจากการประเมิน  
ปการศึกษา 2562 

(1) 

แนวทางดำเนินการ
แกไข 
(2) 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทาง

ดำเนินการแกไข  
(3) 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

(4) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

(5) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

(6) 

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน
จริง 
(7) 

ผูรับผิดชอบ 
(8) 

เกี่ยวของกับการ
พัฒนานักศึกษา 

ขอเสนอแนะ        

การใหคำปรึกษาว ิชาการและการ
แนะแนวแกนักศึกษา ควรนำวิธีการ
ดูแลนักศึกษาและผลลัพธที ่เกิดจาก
การดำเนินการมาพิจารณาหาสาเหตุ
ที่เกิดปญหาจากสภาพความเปนจริง 
และว ิ เคราะห สาเหต ุหาแนวทาง
ปร ับปร ุงแก ไข เพ ื ่อจะทำใหการ
พัฒนาผูเรียนเกิดขึ ้นอยางตอเนื ่อง
และยั ่งย ืน รวมทั ้งการนำผลการ
พัฒนาศักยภาพผูเรียนจากการบูรณ
การรายว ิชา ผลจากการพ ัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา เพื่อใหผูเรียนไดมี
ทักษะในการดำรงชีวิตอยูรวมกับผูอื่น
อยางมีความสุข และมนุษยสัมพันธ
พรอมท่ีจะพัฒนาตนเองได 

       

 



ห น ้ า  | ๑๒ 

 

ขอเสนอแนะจากการประเมิน  
ปการศึกษา 2562 

(1) 

แนวทางดำเนินการ
แกไข 
(2) 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทาง

ดำเนินการแกไข  
(3) 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

(4) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

(5) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

(6) 

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน
จริง 
(7) 

ผูรับผิดชอบ 
(8) 

อัตราการสำเร็จการศึกษาและอัตรา
การคงอยู ของนักศึกษา มีจำนวน
ค  อนข  า ง น  อ ยแสดงถ ึ ง ก า ร ใ ห
ความสำคัญกับการดูแลนักศึกษาท่ีไม
สม่ำเสมอจนสงผลใหหลักสูตรไม
สามารถรักษานักศึกษาไวได จึงสงผล
ใหอัตราการสำเร็จการศึกษา และ
อัตราการคงอยูของนักศึกษาลดลง
อยางตอเนื่องเปนการแสดงถึงปญหา
ที่รายแรงอาจจะเกิดกับหลักสูตรใน
อนาคต ผู ร ับผิดชอบควรใหความ
สนใจเปนกรณีพิเศษ 

       

องคประกอบท่ี 4 อาจารย        

การส  ง เสร ิ มและพ ัฒนา
อาจารยยังไมมีกระบวนการจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน ทำให
อาจารยในหลักสูตรไมเขาใจวาตนเอง
ควรจะไดรับการพัฒนาในประเด็นใด 
เปนไปตามความตองการของตนเอง
หรือไม และจากแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลยังไม สะทอนใหเห ็นวา
วิทยาลัยควรจะใหความสำคัญกับ

1.หลักสูตรมีการ 
สำรวจความตองการ
ของอาจารย
รายบุคคลเกี่ยวกับ
การพัฒนาตนเอง 
2.หลักสูตรมีการ 
ประชุมรวมกันเพื่อ
นำขอมูลท่ีไดมา
วางแผนเพื่อสราง ID 

1. มีการประชุม 
เพื่อเก็บขอมูลความ
ตองการของ
อาจารยรายบุคคล 
 
2. จัดทำ ID Plan 

บุคคล 

มีการจัดทำ 
ID Plan ท่ี
สมบูรณ
ผลลัพธท่ีได 
คือ อาจารย
ประจำ
หลักสูตรมี
การพัฒนา
ตนเองท้ังดาน

มกราคม - 
พฤษภาคม 
2564 

อาจารยประจำ
หลักสูตร ทำ ID 
Plan เพื่อพัฒนา
ตนเองคนละ 2 
ครั้ง ดังนี ้
1. นางสาวนง
ลักษณ มวงศรี 
อบรม เรื่อง 
สรางความเขาใจ

ผลลัพธท่ีได 
ขณะนี้คือ 
อาจารยประจำ
หลักสูตรมีการ
พัฒนาตนเองท้ัง
ดานวิชาชีพ และ
วิชาการ ยังไม
ครบ อยูระหวาง
ดำเนินการ  

งานหลักสูตร
อนุปริญญา 
อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
 
 
 
 

 



ห น ้ า  | ๑๓ 

 

ขอเสนอแนะจากการประเมิน  
ปการศึกษา 2562 

(1) 

แนวทางดำเนินการ
แกไข 
(2) 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทาง

ดำเนินการแกไข  
(3) 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

(4) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

(5) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

(6) 

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน
จริง 
(7) 

ผูรับผิดชอบ 
(8) 

ประเด็นใดเปนหลัก และไมทราบ
ผลลัพธ ท ี ่ จะ เก ิดก ับว ิทยาล ั ยใน
อนาคต นอกจากนั้นยังขาดการกำกับ
ติดตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
อยางเปนระบบ 

Plan ของอาจารย
ประจำหลักสูตรแต
ละคน ท้ังการพัฒนา
ตนเองในดาน
วิชาชีพและวิชาการ 

วิชาชีพ และ
วิชาการ ครบ 
100 % 

ในระบบทะเบียน  
ณ ม.บูรพา จ.
ชลบุรี   อบรม
เรื่องการบูรณา
การกับการ
ประยุกตใชสื่อ
ออนไลนกับการ
เรียนการสอนใน
ยุคโควิต 19, และ
หลักสูตรการวัด
และประเมินผล
แบบออนไลน         
2. นางปริญญา 
ไทยลา อบรม
เรื่อง  การพัฒนา
ความรูเรื่อง
จรรยาบรรณและ
มาตรฐานใน
วิชาชีพ และ
อบรมหลักสูตร 
Online รุนท่ี 2 
หลักสูตรท่ี 1 
เรื่องการพัฒนา

 

 



ห น ้ า  | ๑๔ 

 

ขอเสนอแนะจากการประเมิน  
ปการศึกษา 2562 

(1) 

แนวทางดำเนินการ
แกไข 
(2) 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทาง

ดำเนินการแกไข  
(3) 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

(4) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

(5) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

(6) 

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน
จริง 
(7) 

ผูรับผิดชอบ 
(8) 

หลักสูตร
สถานศึกษา
ปฐมวัย ป
การศึกษา 
2563 
3. นางสาว
สุภาพร บุญคำ 
อบรมเรื่อง การ
พัฒนา
ความสามารถใน
การใช
ภาษาอังกฤษ 
 เพื่อการส่ือสาร
ในสำนักงาน 
และอบรมเรื่อง 
ใชส่ือเทคโนโลยี
เพื่อการจัดการ
เรียนการสอน 

องคประกอบที ่  5 หลักสูตร การ
เร ียนการสอน และการประเมิน
ผูเรียน 

       

 



ห น ้ า  | ๑๕ 

 

ขอเสนอแนะจากการประเมิน  
ปการศึกษา 2562 

(1) 

แนวทางดำเนินการ
แกไข 
(2) 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทาง

ดำเนินการแกไข  
(3) 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

(4) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

(5) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

(6) 

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน
จริง 
(7) 

ผูรับผิดชอบ 
(8) 

สาระรายว ิชาในหล ักส ูตรย ั ง ไม
สะทอนใหเห็นวาการพัฒนาหลักสตูร
เปรียบเทียบหลักสูตรในรอบปที่ผาน
มากับหลักสูตรปจจุบันมีจุดเดน มี
ประโยชน ทันสมัย กวาหลักสูตรเดิม
อยางไรบาง และหลักสูตรควรจัดหา
องคความรูที ่ทันสมัยที่เกิดขึ ้นในป
นั้นๆ มาเปนความรูและพัฒนาผูเรียน
ใหมีศักยภาพที่กาวไปสูประชากรที่มี
คุณคา มีประโยชนตอประเทศเพราะ
ไดร ับองคความรู ใหมๆ  ที ่ทันสมัย
ตลอดเวลา 

1. นำสาระรายวิชา
ใน 

หลักสูตรมา
วิเคราะหเพื่อหา
จุดเดนของหลักสูตร 
และกรณีอาจารย
ขาดความชำนาญ
ตองมีการพัฒนา
อาจารย 

 
2. อาจารยผูสอนทุก 
คนจะตองนำ
เทคโนโลยีสมัยใหม
มาใหความรูกับ
นักศึกษา โดยใหมี
หลักฐานปรากฏ
ชัดเจน (ใหใสใน 
มคอ.3 และ มคอ.5 
หรือ ใสในแผนการ
สอนและบันทึกหลัง
การสอน) 
3. นำ PDCA มา 

1. สรางความเขาใจ
กับอาจารยผูสอนใน
หลักสูตรเรื่องการ
สรางความโดดเดน
ของหลักสูตรและ
นำไปสูการปฏิบัติ 
 
 
2.  Small Group  
activity จัดกลุม
เล็กๆ ในการพูดคุย
อยางนอยเดือนละ 
1 ครั้ง เพื่อ
แลกเปล่ียนในเรื่อง
ของเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย เพื่อจะได
นำไปถายทอดใหกับ
นักศึกษา  

3. ปรับวิธีการจัดการ
เรียนการสอนของ
อาจารยท่ีสอนใน
วิชาเอก โดยนำ 

 รอยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 

มกราคม – 
สิงหาคม 
2564 

1. จัดประชุม 
Small Group  
activity สราง
ความเขาใจกับ
อาจารยผูสอนใน
สาขาวิชา  
  

จัดประชุมได 1 
ครั้งในภาพรวม
ของทุกหลักสูตร 
และแตละสาขา
ไปดำเนินการ 
ประชุมยอยของ
แตละสาขา 

งานหลักสูตร
อนุปริญญา 
อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 

 



ห น ้ า  | ๑๖ 

 

ขอเสนอแนะจากการประเมิน  
ปการศึกษา 2562 

(1) 

แนวทางดำเนินการ
แกไข 
(2) 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทาง

ดำเนินการแกไข  
(3) 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

(4) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

(5) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

(6) 

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน
จริง 
(7) 

ผูรับผิดชอบ 
(8) 

ประยุกตใชในการ
เรียนการสอนทุก
รายวิชาของ
หลักสูตร 
 
 
 
 

PDCA ไปปรับใช
ทุกรายวิชา (โดย
ใหใสรายละเอียด
ของ PDCA ใน 
มคอ.3 และ มคอ.
5 หรือ ใสใน
แผนการสอนและ
บันทึกหลังการ
สอน) 

การบริหารจัดการดานอาจารยผูสอน
หลักสูตรใหความสำคัญกับอาจารย
ผู สอน เปนสวนใหญและสิ ่งที ่เปน
ปญหาสำหรับการจัดการเรียนการ
สอน คือ การทวนสอบรายวิชา ซึ่งมี
ว ิ ธ ี การทวนสอบไม ช ัด เจน ฝ  าย
วิชาการควรสรางความเขาใจดานการ
ทวนสอบท้ังระดับรายวิชา ระดับช้ันป 
และผูสำเร็จการศึกษาจะทำใหผลการ
ทวนสอบบรรลุเปาหมายไดดียิ่งข้ึน  

1. นำ มคอ.3,4,5 
และ มคอ.6 ของ
สาขาวิชา มา
วิเคราะหขอมูล เพื่อ
จัดทวนสอบ 

1. จัดประชุม
ครูผูสอนใน
สาขาวิชารวม
วิเคราะหรายวิชา
และ ทวนสอบ
รายวิชา 

 รอยละ 25 
ของรายวิชาท่ี
เปดสอนในป
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

มกราคม – 
สิงหาคม 
2564 

ดำเนินการจัด
ทวนสอบแลว
จำนวน 14 
รายวิชา โดย
ประชุมออนไลน
และเชิญอาจารย
อาจารยประจำ
หลักสูตรผูสอน
ในสาขาวิชา รวม
วิเคราะหผลการ
ทวนสอบ 
 
 

วิชาท่ีทวนสอบ
จำนวน 14 
รายวิชา จาก 42 
รายวิชา คิดเปน
รอยละ 33.33 

งานหลักสูตร
อนุปริญญา 
อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
อาจารย
ผูสอนใน
สาขาวิชา 
 

 



ห น ้ า  | ๑๗ 

 

ขอเสนอแนะจากการประเมิน  
ปการศึกษา 2562 

(1) 

แนวทางดำเนินการ
แกไข 
(2) 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทาง

ดำเนินการแกไข  
(3) 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

(4) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

(5) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

(6) 

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน
จริง 
(7) 

ผูรับผิดชอบ 
(8) 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู 

       

สิ ่งสนับสนุนการเรียนรู หลักสูตรให
การสนับสนุนการเรียนรูทางกายภาพ 
เชนหองเรียน อุปกรณในหองเรียนแต
หลักสูตรควรใหความสำคัญกับการ
จัดหาสิ ่งสน ับสนุนการเร ียนร ู  เชิง
วิชาการที ่จำเปน สำหรับหลักสูตร
นั ้นๆ เชนเอกสารตำราเฉพาะทาง 
ซอรฟแวรทางดานวิชาชีพ โปรแกรม
ประย ุ ก ต  ส ำหร ั บ ว ิ ช าช ี พ  และ
หองปฏิบัติการท่ีจำเปน ท้ังนี้ อุปกรณ
บางส วนไม จำเป นท ี ่สถานศ ึกษา
จะตองลงทุนเอง  อาจทำ MOU โดย
รวมมือกับสถานศึกษา หรือสถาน
ประกอบการตางๆ  ใหผู เร ียนไดมี
โอกาสไดใช  เคร ื ่องม ือเหลาน ั ้น ท่ี
จำเปน 

1. หลักสูตรมีการ 
ประชุมโดยนำผล
การประเมินความ
พึงพอใจฯ มา
พิจารณาถึงส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู 
อุปกรณ หรือ
ซอฟตแวรท่ีจำเปน
ทางดานวิชาการ 
2. ทำ MOU กับ 
สถานศึกษาหรือ
สถานประกอบการท่ี
มีส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรูท่ีทันสมัย 
เพื่อจะไดสง
นักศึกษาเขาไป
ฝกงานในหนวยงาน
นั้นได 

1. โครงการ/
กิจกรรม 

ศึกษาดูงานดานส่ิง
สนับสนุนการเรียนรูท่ี
จำเปนสำหรับวิชาชีพ
ของหลักสูตร เพื่อ
นำมากำหนด
มาตรฐานส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู
ทางดานวิชาการของ
หลักสูตร 
 

2. จำนวน MOU ท่ี
เกิดข้ึนจากขอ 1 
และมีกิจกรรมท่ี
เกิดประโยชนกับ
ผูเรียนอยางเต็มท่ี 

1. มีมาตรฐาน 
ส่ิงสนับสนุน
การเรียนรูท่ี
จำเปนสำหรับ
วิชาชีพของ
หลักสูตร อยาง
นอย 3รายการ 
2. จำนวน 

MOU 
อยางนอย 
2 แหง 
และมี
กิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจาก
MOU นั้น 

มกราคม - 
พฤษภาคม 
2564 

มีกิจกรรมศึกษา
ดูงานในวิชาชีพ
ของนักศึกษา
ปฐมวัย ณ 
โรงเรียนทุงนอย 
จำนวน 1 ครั้ง 
และไป
ดำเนินการ
พัฒนาส่ือการ
สอนและทดลอง
ใชกับเด็กปฐมวัย 
1 ครั้ง 

มีการดำเนินการ
แลว 2 ครั้ง  

งานหลักสูตร
อนุปริญญา 

อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
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1 นายชุมพล  สุวิเชียร ผูอำนวยการ                  
ร.ร หนองโสนพิทยาคม 

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

ม.นเรศวร         
ม.นเรศวร   
วิทยาลยัครูนครสวรรค 

ผูอำนวยการโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม
ประสบการณ 35 ป 

ศท 0302  สังคมไทยกับการ
พัฒนา 

2 นางวันเพ็ญ  แสงจันทร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียน
บานใหมราษฎรดำรง 

ศษ.บ.การศึกษาปฐมวัย 
ปวส.การอนุบาลศึกษา 

ม.ราชภัฏเพชรบรูณ 
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 

ประสบการณสอน 35 ป ศษ 0111 สื่อการเรียนรูสำหรับ
เด็กปฐมวัย 

3 นางสาวนงลักษณ  
 มวงศร ี

ครชูำนาญการวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร 

กศ.ม.หลักสูตรและการสอน                
ศศ.บ.นิเทศศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระ
นคร 

สอนร.ร.เอกชน 5 ป                         
สอนวิทยาลัยการอาชีพ 5 ป               
สอนวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 7 ป  อาจารย
ประจำวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 6 ป   
ประสบการณทำงาน 23 ป 

ศษ 0114 การศึกษาสำหรับ
ผูปกครองเด็กปฐมวัย 
ศท 0202 ศิลปะและทักษะการ
ใชชีวิต 

4 นางสาวกรรณิกา   
จันสายทอง 

นักวิชาการศึกษา โรงเรียน
อนุบาลราชภัฎกำแพงเพชร 

กศ.ม.การบริหารการศึกษา              
คบ.การศึกษาปฐมวัย 

มรภ.กำแพงเพชร                  
มรภ.กำแพงเพชร 

สอนอนุบาลราชภัฎกำแพงเพชร14 ป  
เปนอาจารยพิเศษสอนระดับปริญญาตรี 
ม.ราชภัฎสวนดุสิต 1 ภาคเรียน 

ศษ 0119  นิทานและหุนสำหรบั
เด็กปฐมวัย 

5 นางสาวสมฤทัย  ผูกทอง ครูชำนาญการ    
ร.ร.วัดบานทาน่ัง 

กศ.ม.การบริหารการศกึษา  
คม.การศึกษาพิเศษ        
คบ.การศึกษาพิเศษ 

ม.พิษณุโลก      
มรภ.พิบูลสงคราม  
มรภ.พิบูลสงคราม 

ครู ศูนยการศึกษาพิเศษ จ.พิจิตร 6 ป, 
วิทยากรสอนนักเรียนท่ีมีความตองการ
พิเศษ ของจ.พิจิตร,ครูชำนาญการ 2 ป 

ศษ 0124  การจัดการศึกษา
สำหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 

6 ดร.สุภาภรณ   บัณฑิตย รองคณะบดีคณะครศุาสตร
มรภ.พิบูลสงคราม       
  

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

มรภ.พิบูลสงคราม       
ม.จุฬาลงกรณ                   
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 

สอนร.ร.อนุบาลพิจิตร 23 ปศึกษานิเทศก  
สนง.เขตพ้ืนท่ี เขต 7ดานการศึกษา
ปฐมวัย 5 ป อาจารยสอนมหาวิทยาลัย
ราชภัฎพิบูลสงคราม  13 ป   
ประสบการณทำงาน 41 ป 

ศษ 01181 กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย 

7 นางสาวพินนะรัฐ   
คงศลิป 

อาจารยพิเศษวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร 

บธ.บ.คอมพิวเตอรธุรกิจ มรภ.พิบูลสงคราม อาจารยพิเศษ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 9 ป ศท 0401  เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการเรียนรู 
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8 นางสาวสุวรรณีย              
ศิริสมฤทัย 

ศึกษานิเทศก สำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาพิจิตร เขต 2 

กศ.ม.บริหารการศึกษา                 
กศ.บ.จิตวิทยาการแนะแนว       

ม.ราชัฎนครสวรรค  
ม.ราชภัฎเพชรบรูณ 

ครูชำนาญการพิเศษ 33 ปครูชำนาญการ
พิเศษ (พลศึกษา) 

ปว 0105 หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 

9 นายจิระ ปฐมวนิชกะ นักวิชาการคอมพิวเตอร 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร                     

วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร 

ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม  

ม.นเรศวร 

นักวิชาการคอมพิวเตอร วิทยาลัยชุมชน

พิจิตรประสบการณสอน 8 ป 

ศท 0301 การเขาใจดิจิทัล 

10 นางปริญญา  ไทยลา ครูชำนาญการพิเศษ กศ.ม.หลักสูตรและการสอน   
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค 

อ.พิเศษ ม.ราชภัฎนครสวรรค 2 ป 
สอนร.ร.โพธิสาร 6 ป รับราชการครู ร.ร.
บานไผใหญ 4 ป 

ปว 0103 การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย 

11 นางสาวสุภาพร  บุญคำ ศึกษานิเทศกชำนาญการ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
พิจิตร เขต 1   

กศ.ม.จิตวิทยาแนะแนว                      
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค 

ศึกษานิเทศก สำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาพิจิตร เขต 1  ประสบการณ
สอน 12 ป 

ปว 0104 การจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

12 นายประเสริฐ  เฉยดิษ ครูชำนาญการ ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ 
รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร 

ม.นเรศวร 

มสธ. 

ครูโรงเรียนลูกจันทรปยะอุย 8 ป ครู
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 12 ป 

ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 1 

13 ดร.ประลอง  ครุฑนอย อาจารยพิเศษระดับปริญญา
โท   วิทยาลัยเทคโนโลยี
สยามกรุงเทพฯ 

ปร.ด.การประเมินการศึกษา         
ศษ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ   
ค.บ.ภาษาอังกฤษ 

มสธ.                         
ม.เชยีงใหม                             
วิทยาลัยครูเชียงใหม 

อาจารยพิเศษระดับปริญญาโท   วิทยาลยั
เทคโนโลยีสยามกรงุเทพฯ  ประสบการณ
ทำงาน 12 ป 

ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 1 

14 ดร. สมปอง    คงออน รองผูอำนวยการสำนักงาน
เขตการศึกษา สนง.เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
อางทอง 

ค.ด.การบริหารการศึกษา             
กศ.ม.การบริหารการศึกษา        
วท.บ.วิทยาศาสตร 
คบ.ภาษาไทย 

มรภ.พระนครศรีอยุธยา       
ม.นเรศวร   
มสธ.         
วิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยา 

รองผูอำนวยการสำนักงานเขตการศึกษา 
สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อางทอง ประสบการณรับราชการ 26 ป 

ศท 0403 ชิวิตกับสิ่งแวดลอม 

15 นางสุรียพร  
พิพัฒนบุณยารัตน 

ครูชำนาญการ วท.ม.กิจกรรมบำบัด  
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 

ม.เชยีงใหม       
มรภ.พิบูลสงคราม 

ประสบการณทำงาน 13  ปโรงเรียนบาง
มูลนาก(ราษฎรอุทิศ) 

ศษ 0109 นวัตกรรมทาง
การศึกษาปฐมวัย 

16 นางสาวกรัณยพัจน   
พรมสุวรรณ 

ขาราชการครู สอนท่ีศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเขาเจ็ดลูก 

ศษ.บ.การแนะแนว  ศษ.บ.
การศึกษาปฐมวัย             
บธ.บ.คอมพิวเตอรธุรกิจ 

มสธ              
มภร.สวนดุสิต                    
ม.เจาพระยา 

ขาราชการครู สอนท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เขาเจ็ดลูก ประสบการณทำงาน 11 ป 

1) ศษ 0105 หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย         
2) ปว 0101 พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 
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17 นางสาว ธัญลักษณ   
หมีอ่ิม 

ครู คศ.1 โรงเรียนบานวังตา
ยศ "ราษฎรสามัคค"ี  
 

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

ม.นเรศวร                          
มรภ.พิบูลสงคราม                   
ม.นเรศวร       
มรภ.พิบูลสงคราม      

ครู คศ.1 โรงเรียนบานวังตายศ "ราษฎร
สามัคค"ี ประสบการสายผูสอน 6 ป 
 

1) ศษ 0118  การจัด
ประสบการณสำหรับเด็กปฐมวัย 
2) ปว 0102 สมองกับการเรียนรู
สำหรับเด็กปฐมวัย 

18 นายพิพัฒน    เชื้อสุจริต
ไพบูลย 

เจาหนาท่ีราชทัณฑเรือนจำ
กลางพิษณุโลก 

รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร        
ศศ.บ.การจัดการท่ัวไป 

มสธ.   
มรภ.พิบูลสงคราม 

เจาหนาท่ีราชทัณฑเรือนจำกลางพิษณุโลก
ประสบการณสอน 14 ป/อาจารยพิเศษ
สอนผูตองขัง 

ศท 0201 การศึกษาท่ัวไปเพ่ือ
การพัฒนามนุษย 

19 นายณัฐพล  สุริยาภาส พนักงานการเลือกต้ัง พ.ศ.
2544 สนง.การเลือกต้ัง
ประจำจังหวัดพิจิตร 
 

รป.ม.รัฐศาสตร(นโยบาย
สาธารณะ)  
ค.บ.เศรษฐศาสตร 

ม.แมโจ          
มรฎ.เพชรบูรณ 

พนักงานการเลือกต้ัง พ.ศ.2544 สนง.
การเลือกต้ังประจำจงัหวัดพิจิตร 
อาจารยหนวยจัดการศึกษาสากเหล็ก  
ประสบการณทำงาน 18 ป 

ศท 0302 การคิดสรางสรรคและ
การแกปญหา 

20 นางมนัสชนก  แสงจันทร ครูชำนาญการ โรงเรียน
สายสมร  ต.ลาดแค   
อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ 

ศศ.ม.ภาษาไทย      
คบ.การประถมศึกษา 

ม.นเรศวร 
วิทยาลัยครูกำแพงเพชร 

ครูชำนาญการ โรงเรียนสายสมร  ต.ลาด
แค  อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณประสบการณ
สอน 9 ป 

ศท 0101 ภาษาไทยเพ่ือการ
พัฒนาปญญา 

21 นางสาวเฉลิมขวัญ  
หมั่นทรัพย 

ครูผูชวย สอนอนุบาล 
โรงเรียนวังกานเหลือง 

กศ.ม.การบริหารการศึกษา          
คบ.การศึกษาปฐมวัย บธ.บ 
คอมพิวเตอร ธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก      
มรภ.นครสวรรค  
ม.นเรศวร 

นักวิชาการคอมพิวเตอร โรงพยาบาล
พิจิตร บรรจุป 2548-2559                
ครูผูชวย สอนอนุบาล โรงเรียนวัง
กานเหลอืง บรรจุป 2559-ปจุบัน 

ปว 0105 หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 

22 ดร.ขำ แสงจันทร ผูอำนวยการโรงเรียนบานเขา
ชะโงก อ.ชนแดน 
จ.เพชรบูรณ 

ปร.ด.การวิจัยและพัฒนา
ทางการศึกษา  
ค.ม.การบริหารการศึกษา         
กศ.ม.เทคโนโลยีการสื่อสาร 

มรภ.พิบูลสงคราม             
 มรภ.เพชรบูรณ   
 ม.นเรศวร        
วค.กำแพงเพชร 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานเขาชะโงก  
อ.ชนแดน    จ.เพชรบูรณ 
ประสบการณรับราชการ 26 ป 

ศท 0301 การเขาใจดิจิทัล 
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1 นางสาวนงลักษณ  
 มวงศร ี

ครชูำนาญการวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร 

กศ.ม.หลักสูตรและการสอน                
ศศ.บ.นิเทศศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระ
นคร 

สอนร.ร.เอกชน 5 ป                         
สอนวิทยาลัยการอาชีพ 5 ป               
สอนวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 7 ป  อาจารย
ประจำวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 6 ป   
ประสบการณทำงาน 23 ป 

ศษ 0106 การจัดการเรียนรู 
ศษ 0125 ฝกงาน 

2 นางปริญญา  ไทยลา ครูชำนาญการพิเศษ กศ.ม.หลักสูตรและการสอน   
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค 

อ.พิเศษ ม.ราชภัฎนครสวรรค 2 ป 
สอนร.ร.โพธิสาร 6 ป รับราชการครู ร.ร.
บานไผใหญ 4 ป 

ศษ 0106 การจัดการเรียนรู 
ศษ 0125 ฝกงาน 

3 นางสาวพัฒนนรี บังอร ครูชำนาญการ อบต.ทายทุง กศ.ม. การบริหารการศึกษา   
ค.บ.คหกรรมศาสตร 

ม.พิษณุโลก        
มรภ.เพชรบูรณ 

 ครูสอนท่ี ร.ร.ราษฎรวิทยา 5 ป 6 เดือน  
ครูสอนท่ี ร.ร.โรงเรียนวันทีสถิตยพิทยาคม  
1 ป 8 เดือน ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ทายทุง 12 ป 

ศษ 0113โภชนาการสำหรับเด็ก
ปฐมวัย 

4 วาท่ีรอยตรีหญิงนพวรรณ  
ไชยชนะ 

ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียน
เทศบาล 2 วัดชยัมงคล 

ปร.ด.การวิจัยและพัฒนา
ทางการศึกษา กศ.ม.การ
บริหารการศกึษา             
คบ.การวัดและประเมินผล             
คบ.การบริหารการศึกษา 

ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม           
ม.นเรศวร          
ม.สุโขทัยธรรมธิราช                
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

อาจารยประจำโรงเรียนเทศบาล 2วัดชัย
มงคล     อาจารยพิเศษ 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ศูนยตะพานหิน จ.พิจิตร 

ศท 0402  การคิดและการ
ตัดสินใจ 

5 นางสาวสุวรรณีย              
ศิริสมฤทัย 

ขาราชการบำนาญอดีต
ศึกษานิเทศก สำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาพิจิตร เขต 2 

กศ.ม.บริหารการศึกษา                 
กศ.บ.จิตวิทยาการแนะแนว       

ม.ราชัฎนครสวรรค  
ม.ราชภัฎเพชรบรูณ 

ครูชำนาญการพิเศษ 33 ปครูชำนาญการ
พิเศษ (พลศึกษา) 

ศษ 0103  การศึกษาปฐมวัย 

6 นางสาวสุภาพร  บุญคำ ศึกษานิเทศกชำนาญการ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
พิจิตร เขต 1   

กศ.ม.จิตวิทยาแนะแนว                      
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค 

ศึกษานิเทศก สำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาพิจิตร เขต 1  ประสบการณ
สอน 12 ป 

ศษ 0101  จิตวิทยาสำหรับคร ู

7 นางสาวสมฤทัย  ผูกทอง ครูชำนาญการ    
ร.ร.วัดบานทาน่ัง 

กศ.ม.การบริหารการศกึษา  
คม.การศึกษาพิเศษ        
คบ.การศึกษาพิเศษ 

ม.พิษณุโลก      
มรภ.พิบูลสงคราม  
มรภ.พิบูลสงคราม 

ครู ศูนยการศึกษาพิเศษ จ.พิจิตร 6 ป, 
วิทยากรสอนนักเรียนท่ีมีความตองการ
พิเศษ ของจ.พิจิตร,ครูชำนาญการ 2 ป 

ศษ 0124  การจัดการศึกษา
สำหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 

8 นางวันเพ็ญ  แสงจันทร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียน
บานใหมราษฎรดำรง 

ศษ.บ.การศึกษาปฐมวัย 
ปวส.การอนุบาลศึกษา 

ม.ราชภัฏเพชรบรูณ 
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 

ประสบการณสอน 35 ป ปว 0109  สื่อการเรียนรูสำหรับ
เด็กปฐมวัย 
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ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ประสบการณดานการสอน รายวิชาที่สอน 

9 นางสาวณัชนก  สอนใย พนักงานราชการ ฝายสอน ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล
สงคราม 

สอนวิชาภาษาอังกฤษ 12 ป ศท 0103  ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 2 

10 ดร.วิชาญ  ชุมมั่น ครูชำนาญการ วิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร 

ปร.ด.วิทยาศาสตร
การเกษตร 
วท.ม.วิทยาศาสตร
การเกษตร                   
วทบ.สัตวศาสตร 

ม.นเรศวร          
ม.นเรศวร        
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
เกษตรบางพระ 

ประสบการณสอน  25 ป ศท 0303  วิทยาศาสตรและ
สิ่งแวดลอมเพ่ือชีวิต 

11 นายพร  ปนเพ็ง ครูชำนาญการพิเศษ        
ร.ร.บางมูลนากภูมิวิทยาคม 

ค.บ.เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา 

ว.ค.นครสวรรค ประสบการณสอน 36 ป ศท 0201  จังหวัดศึกษา 

12 ดร.สุภาภรณ   บัณฑิตย รองคณะบดีคณะครศุาสตร
มรภ.พิบูลสงคราม       
  

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

มรภ.พิบูลสงคราม       
ม.จุฬาลงกรณ                   
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 

สอนร.ร.อนุบาลพิจิตร 23 ปศึกษานิเทศก  
สนง.เขตพ้ืนท่ี เขต 7ดานการศึกษา
ปฐมวัย 5 ป อาจารยสอนมหาวิทยาลัย
ราชภัฎพิบูลสงคราม  13 ป   
ประสบการณทำงาน 41 ป 

ปว 0106 ทักษะทางภาษา
สำหรับเด็กปฐมวัย 

13 นางสาวจริญญา ใจภักดี เจาหนาท่ีปกครองชำนาญ
งาน  อำเภอสากเหล็ก 

รบ.ป.รัฐประศาสนศาสตร ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เจาหนาท่ีปกครองชำนาญงาน  อำเภอ
สากเหล็ก  ประสบการณดานงานปกครอง 
20 ป 

ศท 0202 มนุษญกับวัฒนธรรม 

14 ดร.ประลอง  ครุฑนอย อาจารยพิเศษระดับปริญญา
โท   วิทยาลัยเทคโนโลยี
สยามกรุงเทพฯ 

ปร.ด.การประเมิน
การศึกษา          
ศษ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ   
ค.บ.ภาษาอังกฤษ 

มสธ.                         
ม.เชยีงใหม                             
วิทยาลัยครูเชียงใหม 

อาจารยพิเศษระดับปริญญาโท   วิทยาลยั
เทคโนโลยีสยามกรงุเทพฯ  ประสบการณ
ทำงาน 12 ป 

1) ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 1 
2) ศท 0104 ทักษะการพูดและ
เขียนภาษาอังกฤษ  

15 นางสุรียพร  
พิพัฒนบุณยารัตน 

ครูชำนาญการ วท.ม.กิจกรรมบำบัด  
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 

ม.เชยีงใหม       
มรภ.พิบูลสงคราม 

ประสบการณทำงาน 13  ปโรงเรียนบาง
มูลนาก(ราษฎรอุทิศ) 

ศษ 0111 สื่อการเรียนรูสำหรับ
เด็กปฐมวัย 

16 นางสาวกรัณยพัจน   
พรมสุวรรณ 

ขาราชการครู สอนท่ีศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเขาเจ็ดลูก 

ศษ.บ.การแนะแนว  ศษ.บ.
การศึกษาปฐมวัย             
บธ.บ.คอมพิวเตอรธุรกิจ 

มสธ              
มภร.สวนดุสิต                    
ม.เจาพระยา 

ขาราชการครู สอนท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เขาเจ็ดลูก ประสบการณทำงาน 11 ป 

1) ศษ 0117 ศิลปะสำหรับครู
ปฐมวัย 
2) ปว 0103 การอบรมเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัย 



ห น ้ า  | ๒๓ 

 

อาจารยผูสอน  2/2562 
ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ประสบการณดานการสอน รายวิชาที่สอน 

17 นางสาวเฉลิมขวัญ  
หมั่นทรัพย 

ครูผูชวย สอนอนุบาล 
โรงเรียนวังกานเหลือง 

กศ.ม.การบริหารการศึกษา          
คบ.การศึกษาปฐมวัย บธ.บ 
คอมพิวเตอร ธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก      
มรภ.นครสวรรค  
ม.นเรศวร 

นักวิชาการคอมพิวเตอร โรงพยาบาล
พิจิตร บรรจุป 2548-2559                
ครูผูชวย สอนอนุบาล โรงเรียนวัง
กานเหลือง บรรจุป 2559-ปจุบัน 

1) ศษ 0112 การประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
2) ปว 0106 ทักษะทางภาษา
สำหรับเด็กปฐมวัย 

18 นางสาว ธัญลักษณ   
หมีอ่ิม 

ครู คศ.1 โรงเรียนบานวังตา
ยศ "ราษฎรสามัคค"ี  
 

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

ม.นเรศวร                          
มรภ.พิบูลสงคราม                   
ม.นเรศวร       
มรภ.พิบูลสงคราม      

ครู คศ.1 โรงเรียนบานวังตายศ "ราษฎร
สามัคค"ี ประสบการสายผูสอน 6 ป 
 

1)  ศษ 0115  โครงงานทางการ
ศึกษาปฐมวัย 
2) ปว 0104 การจัดการศึกษา
ปฐมวัย 
 

19 นายเสนห   บุญนวน ศึกษานิเทศก สนง. เขตพ้ืนท่ี 
1จังหวัดพิจิตร 

กศ.ม.บริหารการศึกษา                  
คบ. ภาษาไทย           
นบ.นิติศาสตร     

ม.นเรศวร          
วิทยาลัยครูนครสวรรค         
ม.กรุงเทพธนบุร ี

ครูผูสอนหนวยจัดการศึกษาสากเหล็ก  ,
ศึกษานิเทศก, วิทยาการบรรยายดาน
รัฐศาสตรและกฎหมาย ของ กกต.พิจิตร 

ศท 0201 จังหวัดศึกษา 

20 นางดวงเดือน      ใจภักดี ผูอำนวยการโรงเรียน
พิษณุโลกพิทยาคม 

กศ.ม.การบริหารการศึกษา  
ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป        
วท.บ.วิทยาศาสตร 

ม.นเรศวร    
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม  
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม   

ผูอำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  
ผ.อ โรงเรียนทุงหัวชางพิทยาคม ป  1 ต.ค 
2535  ผ.อ โรงเรียนแมสะเรียกพิทยาคม 
ป 21 ก.พ 2555   ผ.อ โรงเรียน
จอมทอง ป 21 ก.พ 2557 ผ.อ โรงเรียน
พิษณุโลกพิทยาคม ป พ.ศ. 2561 - 
ปจจุบัน 

ศท 0202 ศิลปะและทักษะการ
ใชชีวิต 
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1 นางปริญญา  ไทยลา ครูชำนาญการพิเศษ กศ.ม.หลักสูตรและการสอน   
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค 

อ.พิเศษ ม.ราชภัฎนครสวรรค 2 ป 
สอนร.ร.โพธิสาร 6 ป รับราชการครู ร.ร.
บานไผใหญ 4 ป 

1) ศษ 0104 บุคลิกภาพครู
ปฐมวัย 
2) ปว 0107 ทักษะวิทยาศาสตร
สำหรับเด็กปฐมวัย 

2 นางสาวนงลักษณ   
มวงศร ี

ครชูำนาญการวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร 

กศ.ม.หลักสูตรและการสอน                
ศศ.บ.นิเทศศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระ
นคร 

สอนร.ร.เอกชน 5 ป                         
สอนวิทยาลัยการอาชีพ 5 ป               
สอนวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 7 ป  อาจารย
ประจำวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 6 ป   
ประสบการณทำงาน 23 ป 

1) ศษ 0125 ฝกงาน 
2) ศท 0201 การศึกษาท่ัวไป
เพ่ือการพัฒนามนุษย 
3) ปว 0105 หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 

3 นางสาวสุภาพร  บุญคำ ศึกษานิเทศกชำนาญการ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
พิจิตร เขต 1   

กศ.ม.จิตวิทยาแนะแนว                      
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค 

ศึกษานิเทศก สำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาพิจิตร เขต 1  ประสบการณ
สอน 12 ป 

1) ศษ 0102 จิตวิทยา
พัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัย 

4 นางสาวสุวรรณีย   
ศิริสมฤทัย 

ขาราชการบำนาญอดีต
ศึกษานิเทศก สำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาพิจิตร เขต 2 

กศ.ม.บริหารการศึกษา                 
กศ.บ.จิตวิทยาการแนะแนว       

ม.ราชัฎนครสวรรค  
ม.ราชภัฎเพชรบรูณ 

ครูชำนาญการพิเศษ 33 ปครูชำนาญการ
พิเศษ (พลศึกษา) 

1) ศษ 0107 การศึกษา
พฤติกรรมเด็ก 
2) ปว 0111 การจัดการชั้นเรียน 

5 นางอุไร  มณีโชติ ขาราชการบำนาญอดีตครู
ชำนาญการพิเศษ โรงเรียน
โพธิธรรมสุวัฒน 

กศ.ม.การบริหารการศึกษา   
ค.บ.ภาษาไทย 

ม.นเรศวร        
ว.ค.นครสวรรค 

ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนโพธิธรรม
สุวัฒนประสบการณสอน 35 ปท่ีอยู
ปจจุบัน 707/1 ม.3 ต.โพทะเล อ.
โพทะเล จ.พิจิตร 

1) ศท 0101 ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
2) ศท 0104 การพัฒนาทักษะ
การพูดและการเขียน 

6 ดร.วิชาญ  ชุมมั่น ครูชำนาญการ วิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร 

ปร.ด.วิทยาศาสตร
การเกษตร 
วท.ม.วิทยาศาสตร
การเกษตร                   
วทบ.สัตวศาสตร 

ม.นเรศวร          
ม.นเรศวร        
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
เกษตรบางพระ 

ประสบการณสอน  25 ป 1) ศท 0403 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

7 นางเรืองอุไร  ชวยอุระชน ครู ชำนาญการ  โรงเรียน
เทศบาล 2วัดชัยมงคล 

รป.ม.นโยบายสาธารณะ 
ศศ.บ. การจัดการโรงแรม
และทองเท่ียว 

ม.นเรศวร     
ม.พายัพ 

อาจารยประจำโรงเรียนเทศบาล 2วัดชัย
มงคล 3 ป ประสบการณสอน           
วชช.สมุทรสาคร 3ป   

1) ศท 0203 พลเมืองกับความ
รับผิดชอบตอสังคม 
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8 นางวันเพ็ญ  แสงจันทร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียน
บานใหมราษฎรดำรง 

ศษ.บ.การศึกษาปฐมวัย 
ปวส.การอนุบาลศึกษา 

ม.ราชภัฏเพชรบรูณ 
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 

ประสบการณสอน 35 ป 1) ปว 0108 ดนตรีและศิลปะ
สรางสรรคสำหรับเด็กปฐมวัย 

9 ดร.สุภาภรณ   บัณฑิตย รองคณะบดีคณะครศุาสตร
มรภ.พิบูลสงคราม       
  

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

มรภ.พิบูลสงคราม       
ม.จุฬาลงกรณ                   
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 

สอนร.ร.อนุบาลพิจิตร 23 ปศึกษานิเทศก  
สนง.เขตพ้ืนท่ี เขต 7ดานการศึกษา
ปฐมวัย 5 ป อาจารยสอนมหาวิทยาลัย
ราชภัฎพิบูลสงคราม  13 ป   
ประสบการณทำงาน 41 ป 

1) ปว 0118 การวิจัยทาง
การศึกษาปฐมวัย 
2) ปว 0102 สมองกับการเรียนรู
สำหรับเด็กปฐมวัย 

10 นางสาวกรรณิกา   
จันสายทอง 

นักวิชาการศึกษา โรงเรียน
อนุบาลราชภัฎกำแพงเพชร 

กศ.ม.การบริหารการศึกษา              
คบ.การศึกษาปฐมวัย 

มรภ.กำแพงเพชร                  
มรภ.กำแพงเพชร 

สอนอนุบาลราชภัฎกำแพงเพชร14 ป  
เปนอาจารยพิเศษสอนระดับปริญญาตรี 
ม.ราชภัฎสวนดุสิต 1 ภาคเรียน 

1) ปว 0101 พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

11 วาท่ีรอยตรีหญิงนพวรรณ  
ไชยชนะ 

ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียน
เทศบาล 2 วัดชยัมงคล 

ปร.ด.การวิจัยและพัฒนา
ทางการศึกษา กศ.ม.การ
บริหารการศกึษา             
คบ.การวัดและประเมินผล             
คบ.การบริหารการศึกษา 

ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม           
ม.นเรศวร          
ม.สุโขทัยธรรมธิราช                
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

อาจารยประจำโรงเรียนเทศบาล 2วัดชัย
มงคล     อาจารยพิเศษ 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ศูนยตะพานหิน จ.พิจิตร 

1) ศท 0302 การคิดสรางสรรค
และการแกปญหา 

12 นายจิระ ปฐมวนิชกะ นักวิชาการคอมพิวเตอร 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

วท.บ.วิทยาการ

คอมพิวเตอร                     

วท.ม.วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม  

ม.นเรศวร 

นักวิชาการคอมพิวเตอร วิทยาลัยชุมชน

พิจิตรประสบการณสอน 8 ป 

1) ศท 0301 การเขาใจดิจิทัล  

13 นายพิพัฒน    เชื้อสุจริต
ไพบูลย 

เจาหนาท่ีราชทัณฑเรือนจำ
กลางพิษณุโลก 

รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร        
ศศ.บ.การจัดการท่ัวไป 

มสธ.   
มรภ.พิบูลสงคราม 

เจาหนาท่ีราชทัณฑเรือนจำกลางพิษณุโลก
ประสบการณสอน 14 ป/อาจารยพิเศษ
สอนผูตองขัง 

1) ศท 0302 สังคมไทยกับการ
พัฒนา 
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14 ดร.สุชาติ  ใจภักดี ขาราชการบำนาญอดีต
ผูอำนวยการการเลือกต้ัง กก
ต.จ.พิษณุโลก 

กศ.ด.การบริหารการศึกษา 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา   
กศ.บ.ภูมิศาสตร    
รป.บ.การบริหารรัฐกิจ 

ม. นเรศวร         
ม.เชียงใหม   
มสธ.     
มศว.พิษณุโลก 

หัวหนาหนวยจัดการศึกษาอำเภอสาก
เหล็ก ประสบการณสอน 21 ป 

1) การคิดและการตัดสินใจ 

15 นางสาวเฉลิมขวัญ   
หมั่นทรัพย 

ครูผูชวย สอนอนุบาล 
โรงเรียนวังกานเหลือง 

กศ.ม.การบริหารการศึกษา          
คบ.การศึกษาปฐมวัย บธ.บ 
คอมพิวเตอร ธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก      
มรภ.นครสวรรค  
ม.นเรศวร 

นักวิชาการคอมพิวเตอร โรงพยาบาล
พิจิตร บรรจุป 2548-2559                
ครูผูชวย สอนอนุบาล โรงเรียนวัง
กานเหลือง บรรจุป 2559-ปจุบัน 

1) ศษ 0114 การศึกษาสำหรับ
ผูปกครองเด็กปฐมวัย 
2) ปว 0110 การจัดการเรียนรู 

16 นางสาวธัญลักษณ   
หมีอ่ิม 

ครู คศ.1 โรงเรียนบานวังตา
ยศ "ราษฎรสามัคค"ี  
 

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

ม.นเรศวร                          
มรภ.พิบูลสงคราม                   
ม.นเรศวร       
มรภ.พิบูลสงคราม      

ครู คศ.1 โรงเรียนบานวังตายศ "ราษฎร
สามัคค"ี ประสบการสายผูสอน 6 ป 
 

1) ศษ 0113 โภชนาการสำหรับ
เด็กปฐมวัย 
2) ปว 0107 ทักษะวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตรสำหรับเด็ก
ปฐมวัย 

17 นางสาวกรัณยพัจน   
พรมสุวรรณ 

ขาราชการครู สอนท่ีศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเขาเจ็ดลูก 

ศษ.บ.การแนะแนว  ศษ.บ.
การศึกษาปฐมวัย             
บธ.บ.คอมพิวเตอรธุรกิจ 

มสธ              
มภร.สวนดุสิต                    
ม.เจาพระยา 

ขาราชการครู สอนท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เขาเจ็ดลูก ประสบการณทำงาน 11 ป 

1) ศษ 0118 กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็ก
ปฐมวัย 
2) ปว 0102 สมองกับการเรียนรู
สำหรับเด็กปฐมวัย 

18 นางรุงนภา   วงษรักษ ครู ชำนาญการ โรงเรียนวัด
หนองหลวง 

กศ.ม.การบริหารการศึกษา 
กศ.บ.การศึกษาปฐมวัย 

ม.พิษณุโลก 
ม.บูรพา 

ประสบการณรับราชการครู 10 ป 1) ศษ 0119 นิทานและหุน
สำหรับเด็กปฐมวัย 

19 นางสุรียพร  
พิพัฒนบุญยารัตน 

ครูชำนาญการ วท.ม.กิจกรรมบำบัด  
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 

ม.เชียงใหม       
มรภ.พิบูลสงคราม 

ประสบการณทำงาน 13  ปโรงเรียนบาง
มูลนาก(ราษฎรอุทิศ) 

1) ปว 0109 สื่อการเรียนรู
สำหรับเด็กปฐมวัย 
2) ปว 0101 พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 
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ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ประสบการณดานการสอน รายวิชาที่สอน 

20 ดร.เกรียงศักด์ิ    
สุวรรณวัจน 

ขาราชการบำนาญ 
อดีตผูอำนวยการกลุมนิเทศ
ติดตามและประเมินผล 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พิษณุโลก 

กศ.ด.การบริหารการศึกษา   
กศ.ม.การวัดผลการศึกษา  
กศ.บ.ภาษาอังกฤษ 

ม.นเรศวร 
ม.นเรศวร 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

- คณะทำงานจัดทำหลักสูตร การประกัน
คุณภาพการศึกษา การวัดผลและ
ประเมินผลของ สพฐ. 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 - อาจารยพิเศษสอนรายวิชา ระเบียบวิธี
วิจัย การวัดผล สิตจิการวิจัย ม.ราชภัฎ
พิบูลสงคลาม พิษณุโลก - ผูอำนวยการ
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ของ
สำนักงานศึกษาธิการ 

1) ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 2 

21 วาท่ีรอยตรีหญิงรักชนก  
วัชรรัศม ี

ผูชวยนักวิชาการศึกษา ศพด.
โรงเรียนบานทาขาม /
ประสบการณทำงาน 10 ป 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพคร ู
วท.บ.วิทยาศาสตร 

มรภ.เพชรบูรณสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล 

อาจารยพิเศษสอน วิทยาศาสตร ร.ร.ทา
ขาม 3 ป อาจารยพิเศษ สอนวิทยาศาสตร 
ร.ร.เซนตมารีอา 3 ป  ผูชวยนักวิชาการ
ศึกษา ศพด.โรงเรียนบานทาขาม 2559 - 
ปจจุบัน 

1) ศท 0303 วิทยาศาสตรและ
สิ่งแวดลอมเพ่ือชีวิต 

22 นางดวงเดือน  ใจภักดี ผูอำนวยการโรงเรียน
พิษณุโลกพิทยาคม 

กศ.ม.การบริหารการศึกษา  
ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป        
วท.บ.วิทยาศาสตร 

ม.นเรศวร    
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม  
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม   

ผูอำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  
ผ.อ โรงเรียนทุงหัวชางพิทยาคม ป  1 ต.ค 
2535  ผ.อ โรงเรียนแมสะเรียกพิทยาคม 
ป 21 ก.พ 2555   ผ.อ โรงเรียน
จอมทอง ป 21 ก.พ 2557 ผ.อ โรงเรียน
พิษณุโลกพิทยาคม ป พ.ศ. 2561 - 
ปจจุบัน 

1) ศท 0203 พลเมืองกับความ
รับผิดชอบตอสังคม 

23 นางมนัสชนก  แสงจันทร ครูชำนาญการ โรงเรียน
สายสมร  ต.ลาดแค   
อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ 

ศศ.ม.ภาษาไทย      
คบ.การประถมศึกษา 

ม.นเรศวร 
วิทยาลัยครูกำแพงเพชร 

ครูชำนาญการ โรงเรียนสายสมร  ต.ลาด
แค  อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณประสบการณ
สอน 9 ป 

1) ศท 0101 ภาษาไทยเพ่ือการ
พัฒนาปญญา 

24 นางสาวรุจิรา  แกวพินิจ ผูดูแลเด็กเล็ก(ทักษะ) ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก องคการ
บริหารสวนตำบลลาดแค อ.
ชนแดน จ.เพชรบูรณ 

กศ.ม.หลักสูตรและการสอน 
อ.ศษ.การศึกษาปฐมวัย  
บธ.บ.คอมพิวเตอรธุรกิจ 

มรภ.นครสวรรค 
วชช.พิจิตร       
มรภ.นครสวรรค 

ผูดูแลเด็กเล็ก(ทักษะ) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
องคการบริหารสวนตำบลลาดแค อ.ชน
แดน จ.เพชรบูรณ ป 2555ประสบการณ
ทำงาน 9 ป 

1) ปว 0105 หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 
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1 นายเสนห  บุญนวน ศึกษานิเทศก สนง. เขตพ้ืนท่ี 
1จังหวัดพิจิตร 

กศ.ม.บริหารการศึกษา                  
คบ. ภาษาไทย           
นบ.นิติศาสตร     

ม.นเรศวร          
วิทยาลัยครูนครสวรรค         
ม.กรุงเทพธนบุร ี

ครูผูสอนหนวยจัดการศึกษาสากเหล็ก  ,
ศึกษานิเทศก, วิทยาการบรรยายดาน
รัฐศาสตรและกฎหมาย ของ กกต.พิจิตร 

1) ศท 0302 การคิดสรางสรรค
และการแกปญหา 

2 ดร.ขำ   แสงจันทร ผูอำนวยการโรงเรียนบานเขา
ชะโงก อ.ชนแดน 
จ.เพชรบูรณ 

ปร.ด.การวิจัยและพัฒนา
ทางการศึกษา  
ค.ม.การบริหารการศึกษา         
กศ.ม.เทคโนโลยีการสื่อสาร 

มรภ.พิบูลสงคราม             
 มรภ.เพชรบูรณ   
 ม.นเรศวร        
วค.กำแพงเพชร 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานเขาชะโงก  
อ.ชนแดน    จ.เพชรบูรณ 
ประสบการณรับราชการ 26 ป 

1) ศท 0301 การเขาใจดิจิทัล 

3 ดร.สุภาภรณ  บัณฑิตย รองคณะบดีคณะครศุาสตร
มรภ.พิบูลสงคราม       
  

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

มรภ.พิบูลสงคราม       
ม.จุฬาลงกรณ                   
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 

สอนร.ร.อนุบาลพิจิตร 23 ปศึกษานิเทศก  
สนง.เขตพ้ืนท่ี เขต 7ดานการศึกษา
ปฐมวัย 5 ป อาจารยสอนมหาวิทยาลัย
ราชภัฎพิบูลสงคราม  13 ป   
ประสบการณทำงาน 41 ป 

1) ศษ 0110 คุณธรรมและ
จริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย 

4 นางสาวนงลักษณ   
มวงศร ี

ครชูำนาญการวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร 

กศ.ม.หลักสูตรและการสอน                
ศศ.บ.นิเทศศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระ
นคร 

สอนร.ร.เอกชน 5 ป                         
สอนวิทยาลัยการอาชีพ 5 ป               
สอนวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 7 ป  อาจารย
ประจำวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 6 ป   
ประสบการณทำงาน 23 ป 

1) ศษ 0125 ฝกงาน 
2) ปว 0115 ความเปนครู 
3) ศท 0202 ศิลปะและทักษะ
การใชชีวิต 

5 นางสาวแสงเดือน   
ณ จอม 

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ  
รพ.สต.ทาบัว 

น.ม.นิติศาสตร 
กศ.ม.จิตวิทยาการแนะแนว 
น.บ.นิติศาสตร 
พย.บ.พยาบาลศาสตร 

ม.รามคำแหง 
ม.นเรศวร 
มสธ. 
มสธ. 

ดูแลผูปายตึกผูปวยในและนอก คลินิก
บริการสุขภาพเด็กดี รพ.สต.ทับคลอ 12 
ป, ตรวจรักษาพยาบาล สงเสริม ฟนฟู
สุขภาพเด็ก 3 ขวบ รพ.สต.ทาบัว 13 ป 

1) ปว 0119 สุขอนามัยเด็ก
ปฐมวัย 

6 นางสาวณัฐวดี   
โพธ์ิพรมศร ี

รองผูอำนวยการโรงเรียน
อนุบาลชุมตาบง  อ.ชุมตาบง 
จ.นครสวรรค 

กศ.ม.บริหารการศึกษา  
คม.การศึกษาพิเศษ 
คบ.การศึกษาพิเศษ     

ม.พิษณุโลก 
มรภ.พิบูลสงคราม 
รภ.พิบูลสงคราม 

ครู ศูนยการศึกษาพิเศษ จ.พิจิตร 6 ป, 
วิทยากรสอนนักเรียนท่ีมีความตองการ
พิเศษ ของจ.พิจิตร, 5 ป  ประสบการณ
ทำงาน 11 ป 

1) ปว 0114 การศึกษาพิเศษ 

7 นางสาวสุวรรณีย   
ศิริสมฤทัย 

ขาราชการบำนาญอดีต
ศึกษานิเทศก สำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาพิจิตร เขต 2 

กศ.ม.บริหารการศึกษา                 
กศ.บ.จิตวิทยาการแนะแนว       

ม.ราชัฎนครสวรรค  
ม.ราชภัฎเพชรบรูณ 

ครูชำนาญการพิเศษ 33 ปครูชำนาญการ
พิเศษ (พลศึกษา) 

1) ปว 0112 นวัตกรรม
การศึกษาปฐมวัย 
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8 นางสาวสุภาพร  บุญคำ ศึกษานิเทศกชำนาญการ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
พิจิตร เขต 1   

กศ.ม.จิตวิทยาแนะแนว                      
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค 

ศึกษานิเทศก สำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาพิจิตร เขต 1  ประสบการณ
สอน 12 ป 

1) ปว 0113 การประเมินและ
สรางเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย 
2) ปว 0104 การจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

9 นางวันเพ็ญ  แสงจันทร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียน
บานใหมราษฎรดำรง 

ศษ.บ.การศึกษาปฐมวัย 
ปวส.การอนุบาลศึกษา 

ม.ราชภัฏเพชรบรูณ 
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 

ประสบการณสอน 35 ป 1) ปว 0117 นิทานและ
วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย 

10 นางสาวณัชนก  สอนใย พนักงานราชการผูสอน 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ มรภ.พิบูลสงคราม สอนวิทยาลัยชุมชนพิจิตรสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ 12 ป 

1) ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 1 

11 นางปริญญา  ไทยลา ครูชำนาญการพิเศษ กศ.ม.หลักสูตรและการสอน   
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค 

อ.พิเศษ ม.ราชภัฎนครสวรรค 2 ป 
สอนร.ร.โพธิสาร 6 ป รับราชการครู ร.ร.
บานไผใหญ 4 ป 

1) ปว 0103 การอบรมเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัย 

12 นางสาวกรรณิกา   
จันสายทอง 

นักวิชาการศึกษา โรงเรียน
อนุบาลราชภัฎกำแพงเพชร 

กศ.ม.การบริหารการศึกษา              
คบ.การศึกษาปฐมวัย 

มรภ.กำแพงเพชร                  
มรภ.กำแพงเพชร 

สอนอนุบาลราชภัฎกำแพงเพชร14 ป  
เปนอาจารยพิเศษสอนระดับปริญญาตรี 
ม.ราชภัฎสวนดุสิต 1 ภาคเรียน 

1) ปว 0109 สื่อการเรียนรู
สำหรับเด็กปฐมวัย 

13 นายพร  ปนเพ็ง ขาราชการบำนาญอดีต ครู
ชำนาญการพิเศษร.ร.บางมูล
นากภูมิวิทยาคม 

ค.บ.เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา 

ว.ค.นครสวรรค ประสบการณสอน 37 ป 1) ศท 0201 จังหวัดศึกษา 

14 นางสุรียพร  พิพัฒนบุญ
ยารัตน 

ครูชำนาญการ วท.ม.กิจกรรมบำบัด  
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 

ม.เชียงใหม       
มรภ.พิบูลสงคราม 

ประสบการณทำงาน 13  ปโรงเรียนบาง
มูลนาก(ราษฎรอุทิศ) 

1) ศษ 0124 การจัดการศึกษา
สำหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 
2) ปว 0104 การจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

15 นางสาวธัญลักษณ   
หมีอ่ิม 

ครู คศ.1 โรงเรียนบานวังตา
ยศ "ราษฎรสามัคค"ี  
 

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

ม.นเรศวร                          
มรภ.พิบูลสงคราม                   
ม.นเรศวร       
มรภ.พิบูลสงคราม      

ครู คศ.1 โรงเรียนบานวังตายศ "ราษฎร
สามัคค"ี ประสบการสายผูสอน 6 ป 
 

1) ศษ 0125 ฝกงาน 
2) ปว 0108 ดนตรีและศิลปะ
สรางสรรคสำหรับเด็กปฐมวัย 
3) ปว 0103 การอบรมเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัย 
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16 นางรุงนภา  วงษรักษ ครู ชำนาญการ โรงเรียนวัด
หนองหลวง 

กศ.ม.การบริหารการศึกษา 
กศ.บ.การศึกษาปฐมวัย 

ม.พิษณุโลก 
ม.บูรพา 

ประสบการณรับราชการครู 10 ป 1) ปว 0112 นวัตกรรม
การศึกษาปฐมวัย 

17 นางมนัสชนก  แสงจันทร ครูชำนาญการ โรงเรียน
สายสมร  ต.ลาดแค  อ.ชน
แดน จ.เพชรบรูณ 

ศศ.ม.ภาษาไทย  คบ.การ
ประถมศึกษา 

ม.นเรศวร 
วิทยาลัยครูกำแพงเพชร 

ประสบการณสอน 9 ป 1) ศท 0104 การพัฒนาทักษะ
การพูดและการเขียน 

18 นางสาวรุจิรา  แกวพินิจ ผูดูแลเด็กเล็ก(ทักษะ) ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก องคการ
บริหารสวนตำบลลาดแค อ.
ชนแดน จ.เพชรบูรณ 

กศ.ม.หลักสูตรและการสอน 
อ.ศษ.การศึกษาปฐมวัย  
บธ.บ.คอมพิวเตอรธุรกิจ 

มรภ.นครสวรรค 
วชช.พิจิตร       
มรภ.นครสวรรค 

ผูดูแลเด็กเล็ก(ทักษะ) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
องคการบริหารสวนตำบลลาดแค อ.ชน
แดน จ.เพชรบูรณ ป 2555ประสบการณ
ทำงาน 9 ป 

1) ปว 0111 การจัดการชั้นเรยีน 

19 นางสาวกรัณยพัจน   
พรมสุวรรณ 

ขาราชการครู สอนท่ีศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเขาเจ็ดลูก 

ศษ.บ.การแนะแนว   
ศษ.บ.การศึกษาปฐมวัย             
บธ.บ.คอมพิวเตอรธุรกิจ 

มสธ              
มภร.สวนดุสิต                    
ม.เจาพระยา 

ขาราชการครู สอนท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เขาเจ็ดลูก ประสบการณทำงาน 11 ป 

1) ปว 0118 การวิจัยทาง
การศึกษาปฐมวัย 
2) ปว 0109 สื่อการเรียนรู
สำหรับเด็กปฐมวัย 

20 นางสาวเฉลิมขวัญ   
หมั่นทรัพย 

ครูผูชวย สอนอนุบาล 
โรงเรียนวังกานเหลือง 

กศ.ม.การบริหารการศึกษา          
คบ.การศึกษาปฐมวัย  
บธ.บ คอมพิวเตอรธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก      
มรภ.นครสวรรค  
ม.นเรศวร 

นักวิชาการคอมพิวเตอร โรงพยาบาล
พิจิตร บรรจุป 2548-2559                
ครูผูชวย สอนอนุบาล โรงเรียนวัง
กานเหลือง บรรจุป 2559-ปจุบนั 

1) ปว 0114 การศึกษาพิเศษ 

21 นางดวงเดือน  ใจภักดี ผูอำนวยการโรงเรียน
พิษณุโลกพิทยาคม 

กศ.ม.การบริหารการศึกษา  
ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป        
วท.บ.วิทยาศาสตร 

ม.นเรศวร    
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม  
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม   

ผูอำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  
ผ.อ โรงเรียนทุงหัวชางพิทยาคม ป  1 ต.ค 
2535  ผ.อ โรงเรียนแมสะเรียกพิทยาคม 
ป 21 ก.พ 2555   ผ.อ โรงเรียน
จอมทอง ป 21 ก.พ 2557 ผ.อ โรงเรียน
พิษณุโลกพิทยาคม ป พ.ศ. 2561 - 
ปจจุบัน 

1) ศท 0202 ศิลปะและทักษะ
การใชชีวิต 
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22 ดร.ประลอง  ครุฑนอย อาจารยพิเศษระดับปริญญา
โท   วิทยาลัยเทคโนโลยี
สยามกรุงเทพฯ 

ปร.ด.การประเมิน
การศึกษา          
ศษ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ   
ค.บ.ภาษาอังกฤษ 

มสธ.                         
ม.เชยีงใหม                             
วิทยาลัยครูเชียงใหม 

อาจารยพิเศษระดับปริญญาโท   วิทยาลยั
เทคโนโลยีสยามกรงุเทพฯ  ประสบการณ
ทำงาน 12 ป 

1) ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 1 

23 นางสาวณัฐพร  เพ็ชรนิล เจาหนาท่ีอาวุโส   SME 
BANK   สำนักงานเขต 5
พิษณุโลก 

บธ.ม.บริหารธุรกิจ 
ศศ.บ.จิตวิทยาองคกร 
ศศ.บ.การจัดการท่ัวไป 

ม.รามคำแหง   
ม.โยนก       
ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม 

ประสบการณสอน 14 ป  ทำงาน
สำนักงานเขต 5  ดูแลงบประมาณ
สำนักงานเขต และตรวจงานเงินสดยอย
สาขาในเขตพ้ืนท่ี  ดานการตรวจโครงการ 
งบประมาณตางๆในเขต พ้ืนท่ี 4  จังหวัด  
เชน โครงการขยายฐานสินเชื่อคุณภาพ
(943) จัดประชุม  อบรม สัมมนา ท้ัง
เจาหนาท่ีองคกร  และผูประกอบการกลุม
ยอย 

1) ศท 0201 จังหวัดศึกษา 

 
 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร (แมขาย, สากเหล็ก) 
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องคประกอบท่ี 1  การกำกับมาตรฐาน 
 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 (1)  การบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา 
ชนิดตัวบงช้ี   :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน 

1. จำนวนอาจารยประจำหลักสูตร ไมนอยกวา 3 คน และเปนอาจารยประจำหลักสูตรเกินกวา 1 

หลักสูตรไมได และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผลการดำเนินงาน 
  อาจารยประจำหลักสูตรมีจำนวน 3 คนครบตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยมีการ
ดำเนินการดังนี ้
          1. เชิญผูท่ีมีคุณวุฒิดานการศึกษา วุฒิ คบ.การศึกษาปฐมวัย จากบุคคลภายนอก จำนวน 2 คน และ
บุคลากรภายในท่ีมีวุฒิการศึกษาสัมพันธ จำนวน 1 คน มาเปนอาจารยประจำหลักสูตร เนื่องจากบุคลากรภายใน
วิทยาลัยไมมีคุณวุฒิ คบ.การศึกษาปฐมวัย  
          2. นำเสนอสภาวิทยาลัยเพื่อแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร  
          3. จัดทำประกาศวิทยาลัยชุมชนพิจิตรแตงต้ังเปนอาจารยประจำหลักสูตร จำนวน 3 คน ดังรายช่ือตอไปนี้ 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา 
1 นางปริญญา    

ไทยลา 

ครูชำนาญการ
พิเศษ 

กศ.ม.การบริหารการศึกษา 

กศ.ม.หลักสูตรและการสอน 

ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 

ม.พิษณุโลก 

ม.นเรศวร 

ม.ราชภัฎนครสวรรค 

2 นางสาวสุภาพร     

บุญคำ 

ศึกษานิเทศก
ชำนาญการพิเศษ 

กศ.ม.จิตวิทยาการแนะแนว 

ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 

ม.นเรศวร 

ม.ราชภัฎนครสวรรค 

3 นางสาวนงลักษณ  

มวงศรี 

ครูชำนาญการ กศ.ม.หลักสูตรและการสอน 

ศศ.บ.นิเทศศาสตร 

ม.นเรศวร 

ม.ราชภัฎพระนคร 

 
เอกสารหลักฐาน 
1. ประกาศวิทยาลัยชุมชนพิจิตรเรื่อง แตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตรอนุปริญญา ลงวันท่ี 20 กันยายน 2560 
2. มติสภาวิทยาลัยครั้งท่ี 8/2560 วันท่ี 7 สิงหาคม 2560 
 

2. คุณสมบัติอาจารยประจำหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีสอนไมนอยกวา 3 คน 
และในจำนวนนั้นตองเปนผูมีคุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือผูดำรงตำแหนงครูวิทยฐานะไมต่ำ
กวาชำนาญการพิเศษ หรือเปนผูดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวาผูชวยศาสตราจารย จำนวนอยางนอย 1 
คน 
การดำเนินการ 

1. วิทยาลัยคัดเลือกบุคคลภายนอกจำนวน 2 คนท่ีมีคุณสมบัติเปนอาจารยประจำหลักสูตรสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย  ตรงสาขาระดับปริญญาตรี วุฒ ิคบ. การศึกษาปฐมวัย วุฒิปริญญาโทดานการศึกษา จำนวน 2 
คน และมี ตำแหนงเปนครูชำนาญการพิเศษ ไดแก นางปริญญา ไทยลา และศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ ไดแก 
นางสาวสุภาพร  บุญคำ   
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2.  คุณสมบัติท่ีมีความสัมพันธกับหลักสูตรจำนวน 1 คน คือ นางสาวนงลักษณ มวงศรี   (กศ.ม.หลักสูตร

และการสอน) เปนขาราชการของวิทยาลัยชุมชนพจิิตร 
 

เอกสารหลักฐาน 
1. ประกาศวิทยาลัยชุมชนพิจิตรเรื่อง แตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตรอนุปริญญา ลงวันท่ี 20 กันยายน 

2560 
2. มติสภาวิทยาลัยครั้งท่ี 8/2560 วันท่ี 7 สิงหาคม 2560 
3.  บันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในการเปนอาจารยประจำหลักสูตรอนุปริญญา ระหวางวิทยาลัย

ชุมชนพิจิตร กับ อาจารยประจำหลักสูตรอนุปริญญา 
 

3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกำหนด ตองไมเกิน  5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือ

อยางนอยทุก ๆ 5 ป 

การดำเนินการ 
ปจจุบันหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 ซึ่งปรับปรุง

รายละเอียดมาจากหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ป พ.ศ. 2555  ตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตรไมเกิน 5 ป และผานการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในคราวประชุมครั้งท่ี 
12/2561 วันท่ี 11 ธันวาคม 2561 และเริ่มเปดสอนในภาคการศึกษาท่ี 2/2561   
 
เอกสารหลักฐาน 

เอกสารหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 (มคอ.2) 
 

 

 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนการประเมินตนเอง เหตุผล 
ผานเกณฑการประเมิน 

หลักสูตรเปนไปตามมาตรฐาน 
ผลการดำเนินงานตลอดปการศึกษา 2563 เปนไป
ตามหลักเกณฑมาตรฐานการประเมินทุกขอ (3 ขอ) 
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องคประกอบท่ี 2  ผูสำเร็จการศึกษา 
  

ตัวบงช้ีท่ี 2.1  คุณภาพผูสำเร็จการศึกษา  
ชนิดตัวบงช้ี  :  ผลลัพธ 
ขอมูลพื้นฐาน (Common dataset) ภาวการณมีงานทำของผูสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ป 
 

ขอมูลพื้นฐาน (Common dataset) จำนวนคน 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท้ังหมด 6 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำภายใน 1 ป หลังสำเร็จ
การศึกษา 

6 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดงานทำ/ มีตำแหนงท่ีดีข้ึนภายใน 1 ป หลังสำเร็จการศึกษา 
(ไมนับรวมผูท่ีประกอบอาชีพอิสระ) 

2 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีประกอบอาชีพอิสระ - 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีงานทำกอนเขาศึกษา 4 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีศึกษาตอระดับปริญญาตร ี - 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจำอยูแลว - 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีไมมีงานทำหลังสำเร็จการศึกษา - 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีรายได/สวัสดิการท่ีดีข้ึน 2 

 

เกณฑมาตรฐาน 
การแปลงคารอยละของผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป คะแนนระหวาง 0 – 5 

กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 

ขอมูลพื้นฐาน 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562 จำนวน 6 คน      
  รุน 13 แมขาย จำนวน 6 คน 
 

ผลการดำเนินงาน 
สำนักวิชาการ รวมกับหลักสูตรไดดำเนินการติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย ท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (เครื่องมือ C 6) ซึ่งในปท่ีรายงานผูสำเร็จ
การศึกษาท้ังหมด จำนวน 6 คน และดำเนินการติดตามผลไดจำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 100 พบวาผูสำเร็จ
การศึกษาท่ีไดงานทำและมีตำแหนงและสวัสดิการท่ีดีข้ึน หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ดังนี้ 

1. ผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดงานทำ/มีตำแหนงท่ีดีข้ึนหรือประกอบอาชีพอิสระ ท้ังนี้ไมรวมถึงผูสำเร็จ
การศึกษาท่ีศึกษาตอ และท่ีมีงานทำแลวแตไมไดเปล่ียนงาน จำนวน  2 คน คิดเปนรอยละ 100 

2. เมื่อนำคารอยละท่ีไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 จะไดคาคะแนนเทากับ 5 
วิทยาลัยไดนำขอมูลของผูสำเร็จการศึกษาหลังสำเร็จการศึกษาและไดมีงานทำ มีตำแหนง และสวัสดิการดีข้ึน มาคิด
คำนวณ จำนวน 2 คน x 100 = 100 % 
                          2 
 และเม่ือนำคารอยละมาคำนวณคาคะแนน จะไดเทากับ 5 = (100X 5) 
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                                                                             100 
เอกสารหลักฐาน 
รายงานผลการติดตามผูสำเร็จกรศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปการศึกษา 2562 
ผลการประเมินตนเอง   5 คะแนน 
 เหตุผล 
          จากการสำรวจภาวการณมีงานทำของผูสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ป ผูสำเร็จการศึกษาสวนใหญจะศึกษาตอ
ในระดับปริญญาตรีและมีงานทำแลวแตไมไดเปล่ียนงาน มากกวาการหางานทำหรือประกอบอาชีพ จำนวน 4 คน 
คิดเปนรอยละ 66.67    ซึ่งจะคงเหลือขอมูลผูสำเร็จการศึกษาท่ีจะนำมาพิจารณา จำนวน 2 คน คือทำงานหลัง
สำเร็จการศึกษาและมีตำแหนงหนาท่ีดีข้ึน 2 คน เมื่อนำมาคำนวณคารอยละ จะไดเทากับรอยละ 100  และเม่ือนำ
คารอยละมาคำนวณคาคะแนน จะไดเทากับ 5 
 
ตัวบงช้ีท่ี 2.2  ผูสำเร็จการศึกษาสรางอาชีพและทำประโยชนใหชุมชน 
ชนิดตัวบงช้ี :  ผลลัพธ  

ขอมูลพื้นฐาน ผลการดำเนินงาน 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562 6 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดรับการประเมิน 2  
รอยละผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดรับการประเมินเทียบกับจำนวนผูสำเร็จการศึกษา 100 
คาเฉล่ียของผลการประเมินผูสำเร็จการศึกษาท่ีทำประโยชนใหกับชุมชนหรือสราง
ช่ือเสียงใหกับวิทยาลัยชุมชนหรือทองถ่ิน 

26÷6 = 4.33 

 
 
 
 

เกณฑมาตรฐาน  

 

ใชคาเฉล่ียคะแนนท่ีไดจากการประเมินผูสำเร็จการศึกษาท่ีทำประโยชนใหกับชุมชนหรือสรางช่ือเสียงใหกับวิทยาลัย

หรือทองถ่ิน คะแนนระหวาง     0 -5 กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 

ผลการดำเนินงาน 
           สำนักวิชาการรวมกับงานหลักสูตรไดดำเนินการติดตามผลผูสำเร็จหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ท่ีไดนำความรูในการสรางอาชีพและผลงานไปใชประโยชนใหแกชุมชนและสรางช่ือเสียงใหกับวิทยาลัย
ชุมชนหรือทองถ่ิน ซึ่งผลการดำเนินงานในปท่ีรายงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 
   1. มีการกำหนดช่ือกลุมเปาหมายชุมชน/องคกรในชุมชน/สถานประกอบการ/ทองถ่ิน เพื่อสำรวจขอมูล ไดแก 
  - สมาชิกในครอบครัวและเครือญาติ จำนวน 6 คน  
  - หัวหนา/ผูบังคับบัญชา จำนวน 6 คน 
  - ชาวบานในชุมชน จำนวน 6 คน 
     2. ดำเนินการติดตามผลจากกลุมเปาหมาย ไดจำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 100 โดยใชแบบประเมินตาม
เครื่องมือ D2 ท่ีครอบคลุมเนื้อหา  
          (1) การมีงานทำสามารถชวยเหลือครอบครัวมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  
          (2) ทำประโยชนใหแกชุมชนหรือสรางช่ือเสียงใหกับวิทยาลัยชุมชนหรือทองถ่ิน  
   จากการติดตามและประเมินผล พบวาผูสำเร็จการศึกษาไดทำประโยชนใหแกชุมชนการมีสวนรวม มีเครือขายการ
ทำงาน การสรางช่ือเสียงใหกับวิทยาลัยหรือชุมชน ประเมินเทากับ 88.00 คะแนน  และคิดเปนคาเฉล่ียของ
คะแนนท่ีไดจากการประเมินเทากับ 4.40 คะแนน  
(4.40X100  = 88.00 %) 
       5 
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เอกสารหลักฐาน 

 

รายงานผลการติดตามผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปการศึกษา 2562 

 

ผลการประเมินตนเอง  4.40 คะแนน 
เหตุผล 
         จากการติดตามการสรางอาชีพและการทำประโยชนใหชุมชน/สถานประกอบการ/องคกรชุมชน/ทองถ่ิน 
พบวา ผลรวมเฉล่ียของคาคะแนนท่ีชุมชนประเมินมีคาเทากับ 88.00 คะแนน  จากผูตอบแบบประเมินท้ังหมด 18 
คน จึงคิดเปนคาเฉล่ียของคะแนนท่ีไดจากการประเมินมีคาเทากับ 4.40 คะแนน 
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องคประกอบท่ี 3  นักศึกษา 
  

ตัวบงช้ีท่ี 3.1  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ชนิดตัวบงช้ี : กระบวนการ  

ผลการดำเนินงาน 
1.  ระบบการดูและการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา 
เปาหมาย 
       นักศึกษามีพื้นฐานความรูพรอมในการเรียนการสอนและสามารถแกไขปญหาทางการเรียนตลอดจนเรื่องสวนตัว 
และสามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนด  
การวางแผนพัฒนานักศึกษา 
   1. หลักสูตรจัดใหนักศึกษาใหมสอบปรับพื้นฐานความรูในรายวิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
และคอมพิวเตอร กอนเปดภาคการศึกษา 
   2. หนวยจัดการศึกษา ไดพิจารณาสงรายช่ือ อาจารยท่ีปรึกษาประจำหองเรียน และหลักสูตรนำมาจัดทำเปนประกาศ
แตงต้ังเปนอาจารยท่ีปรึกษาประจำภาคการศึกษา เสนอผูบริหารอนุมัติคำส่ังแตงต้ัง 
   3. อาจารยท่ีปรึกษาแตละหลักสูตร แตละหนวยจัดการศึกษา ดำเนินการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา
ผานชองทางการส่ือสารตาง ๆ ตลอดระยะเวลาท่ีเหมาะสม พรอมท้ังติดตามและประเมินผล 
การดำเนินงาน 
  1.  หลักสูตรรวมกับเจาหนาท่ีดูแลงานปรับพื้นฐานรวมกำหนดอาจารยผูสอนและกลุมนักศึกษาใหมท่ีสอบคัดเลือกไม
ผานเกณฑ ใหเขาเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน พรอมท้ังประเมินผลกอนเปดปการศึกษาใหม  
  2. หลักสูตรไดจัดทำประกาศแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาแตละหลักสูตร แตละหนวยจัดการศึกษา และไดดำเนินการให
คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาผานชองทางการส่ือสารตาง ๆ ตลอดระยะเวลาท่ีเหมาะสม พรอมท้ังติดตาม
และประเมินผล โดยมีอาจารยท่ีปรึกษาของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน  5 คน ดังนี้  
    1)  นางสาวนงลักษณ  มวงศรี           ดูแลหนวยแมขาย    จำนวนนักศึกษา  24 คน  (ป2,3 รุน 14,15,16) 
    2)  นางสาวสุภาพร   บุญคำ             ดูแลหนวยแมขาย    จำนวนนักศึกษา  25 คน  (ป 1,2 รุน 17,18) 
    3)  นางปริญญา   ไทยลา                ดูแลหนวยแมขาย    จำนวนนกัศึกษา  20 คน  (ป 1 รุน 19) 
    4)  นางสาวธัญยลักษณ  หมีอิ่ม         ดูแลหนวยสากเหล็ก  จำนวนนักศึกษา  17 คน  (ป 1 รุน 4 ) 
    5)  นางสาวเฉลิมขวัญ  หมั่นทรัพย     ดูแลหนวยสากเหล็ก  จำนวนนักศึกษา  26 คน  (ป 2 รุน 2,3) 
 

   3. อาจารยท่ีปรึกษารับทราบประกาศแตงต้ัง ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 วันท่ี 1  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  และ
ภาคการศึกษาท่ี 2/2563 วันท่ี 6  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563 
   4. อาจารยท่ีปรึกษาดำเนินการใหคำปรึกษาแกนักศึกษาท้ังดานวิชาการ  กิจกรรมนักศึกษา และเรื่องสวนตัว  ผานชอง
ทางการส่ือสารออนไลน เชน Line  พรอมท้ังเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเขาพบเพื่อใหคำปรึกษาตามชวงเวลาท่ีไดนัดหมาย
ลวงหนาตามท่ีนักศึกษาตองการ  ซึ่งในปการศึกษา 2563 ไดใหคำปรึกษา ดังนี ้
    1) ปญหาการฝกงานช้ันปท่ี 3 กรณีไมไดเปนครูสอนเด็กปฐมวัยแตทำงานอื่น และไมสามารถไปฝกงานเต็มเวลาได  
นักศึกษากังวลวาจะดำเนินการอยางไร  เมื่อใหคำปรึกษาแลว ไดดำเนินการให นักศึกษาดังกลาวไดเก็บช่ัวโมงการฝกงาน
สัปดาหละ 3 ช่ัวโมงจนกวาจะครบโดยขออนุญาตจากหนวยงานตนสังกัดกอน หลังจากนัน้ นักศึกษาตองทำงานวิจัย  3 
คนตอ 1 เรื่อง ซึ่งเปนไปตามหลักปฏิบัติของการฝกงานของวิทยาลัย   



ห น ้ า  | ๓๙ 

 
   2)  ใหคำแนะนำแกนักศึกษาฝกงาน  และการทำสารนิพนธ วาข้ันตอนการฝกงานมีกระบวนการอยางไร ใหบันทึกใน
สมุดฝกงาน และการจัดทำสารนิพนธใหนำผลการฝกงานมาคิดหาหัวขอเพื่อทำวิจัยและพัฒนาผูเรียนตามมาตรฐานตัวช้ีวัด
ของหลักสูตรปฐมวัย 
   3)  ใหคำแนะนำเกี่ยวกับการแกไขผลการเรียนกรณีเปน  I  และ กรณีเปน F 
   4)  ใหคำแนะนำแกนักศึกษาใหเขาใจในระบบประเมินอาจารยผูสอนผานระบบสารสนเทศ และการเรียนออนไลน 
   5) ใหคำแนะนำดานการเรียนการสอนท่ีมีการยืดหยุนใหกับนักศึกษาท่ีมีภารกิจจำเปนมาเรียน เนื่องจากทำงานเปนกะ 
ทำใหติดขัดดานเวลาท่ีจะมาเรียนและจะขอลาออก ดังนั้นจึงไดพูดคุยกับอาจารยผูสอน ใหอาจารยผูสอนมอบหมายงานให
ทำเพิ่มเติมแทนเวลาเรียน และใหมาเรียนไดเปนบางครั้ง  และใหนักศึกษาไดเรียนออนไลนเพิ่มเติม 
   6)  แจงขอมูลขาวสารท่ีจำเปนใหรับรู  เชน ดานการลงทะเบียน การประเมินครูผูสอน การสอบปลายภาค การศึกษา
ตอในระดับปริญญาตรี ท่ีเรียนกับ มสธ. เปนตน 
   7) ปญหาดานการเรียนออนไลนในสถานการณโควิต ซึ่งนักศึกษาบางคนมีปญหาดานการใชเทคโนโลยี เนื่องจากมี
นักศึกษาท่ีอาวุโสไมสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนออนไลนได จึงดำเนินการสอนใหเขากลุมไลน และสอนในกลุมไลน 
    

การติดตามและประเมินผล 
1. จากการติดตามหลังจากใหคำปรึกษาและแนะแนวทางการแกไขปญหาตาง ๆ   

พบวาสามารถชวยเหลือนักศึกษาท้ังดานการเรียน และเรื่องสวนตัวไดอยางเหมาะสม เชน  
       1)  จากปญหา นักศึกษา จำนวน 2 คน มีภารกิจจำเปน มาเรียนไมได  เนื่องจากทำงานเปนกะ ทำใหติดขัดดาน
เวลาท่ีจะมาเรียนและจะขอลาออก ทางท่ีปรึกษาเมื่อไดทราบขอมูล จึงไดดำเนินการ พูดคุยกับอาจารยผูสอน และเพื่อน
นักศึกษาในช้ันเรียนถึงปญหาของผูเรียนท้ังสองคน  โดยใหอาจารยผูสอนมอบหมายงานใหทำเพิ่มเติมแทนเวลาเรียน หรือ
ติดตอส่ือสารกับผูสอนทาง Line และใหนักศึกษาไดเรียนออนไลนเพิ่มเติม ซึ่งเมื่อติดตามผลหลังจากใหคำปรึกษาแลว 
นักศึกษาท้ัง 2 คน ไดตัดสินใจเลือกท่ีจะเรียนตอไปจนกวาจะจบ ซึ่งปจจุบันไดเรียนอยูในช้ันปท่ี 3 และมีผลการเรียนอยู
ในระดับ ดี 
      2) จากปญหาจัดทำสารนิพนธของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีปญหาดานการเขียนรายงานการทำสาร
นิพนธ เนื่องจากนักศึกษาไมมีพื้นความรูดานการเขียนงานวิจัย  จึงไดใหอาจารยท่ีปรึกษา ไดดำเนินการสอนวิธีการเขียน
ตามคูมือการทำสารนิพนธใหกับนักศึกษา และอาจารยท่ีปรึกษา ไดเปนผูคอยดูแลใหคำปรึกษาดานการเขียนสารนิพนธ
จนกวาจะเสร็จสมบูรณ  
   2. ติดตามโดยสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา  ท่ีมีตอระบบอาจารยท่ีปรึกษาและการบริการของหลักสูตร ประจำป
การศึกษา 2563 พบวารายการท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ การบริการดานใหคำปรึกษาแกนักศึกษา (ระบบอาจารยท่ี

ปรึกษา) (�̅�𝑥= 4.61) รองลงมา คือ การบริการแหลงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษา  (�̅�𝑥=4.55) และ การ

บริการเพื่อพัฒนาประสบการณและความรูดานตาง ๆ แกนักศึกษา(�̅�𝑥=4.41) ตามลำดับ 
    และสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา ดานการบริการดานใหคำปรึกษาแกนักศึกษา (ระบบอาจารยท่ีปรึกษา) พบวา
พบวาความพึงพอใจของ นักศึกษาท่ีมีตอระบบอาจารยท่ีปรึกษา และการบริการของหลักสูตรระดับอนุปริญญา  ประจำป
การศึกษา 2563 ในภาพรวมอยูในระดับ มากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การบริการดานใหคำปรึกษาแก
นักศึกษา (ระบบอาจารยท่ีปรึกษา) นักศึกษา มีความพึงพอใจ อยูในระดับมากท่ีสุด  โดยรายการท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด 

คือ หัวหนาสาขาวิชา สามารถใหคำปรึกษาตาง ๆ กับนักศึกษาได(นอกเหนือ/ทดแทน อาจารย  ท่ีปรึกษา) (�̅�𝑥=4.78) 

รองลงมาคือ อาจารยท่ีปรึกษามีเวลาใหนักศึกษาไดพบทุกครั้งเมื่อมีการนัดหมาย (�̅�𝑥=4.75) มีชองทางการติดตอส่ือสาร

ระหวางอาจารยท่ีปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล (�̅�𝑥=4.73) อาจารยท่ีปรึกษามีเวลาใหคำปรึกษาในการแกไขปญหา

ตาง ๆ พรอมชวยเหลือและใหคำแนะนำ (�̅�𝑥=4.63) อาจารยท่ีปรึกษาเอาใจใสนักศึกษาอยางท่ัวถึงและสม่ำเสมอ 

(�̅�𝑥=4.59) อาจารยท่ีปรึกษามีความเต็มใจและเอาใจใสในการใหคำปรึกษา และมีการติดตามผลของการใหคำปรึกษา 

(�̅�𝑥=3.87) นักศึกษาสามารถนำความรู ความเขาใจท่ีไดรับจากการใหคำปรึกษาไปใชประโยชนได (�̅�𝑥=4.43) อาจารย
ผูสอน สามารถใหคำปรึกษาตาง ๆ กับนักศึกษาได (นอกเหนือ/ทดแทน จากอาจารย  ท่ีปรึกษา) ตามลำดับ 
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 การนำไปสูการปรับปรุง พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 
    1. ปรับปรุงรูปแบบวิธีการใหคำปรึกษา โดยทำคูมืออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อเปนแนวปฏิบัติของอาจารยท่ีปรึกษา  
     2. นักศึกษาเมื่อไดรับคำปรึกษาแลวทำใหไดศึกษาตอจนสำเร็จการศึกษา  
 
 
เอกสารหลักฐาน 
1. แผนพัฒนานักศึกษาประจำปการศึกษา 2563 
2. คูมืออาจารยท่ีปรึกษา 
3. คำส่ังอาจารยท่ีปรึกษา 
4. เอกสารการใหคำปรึกษาและแนะแนวแกนักศึกษา 
5. รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอระบบอาจารยท่ีปรึกษาและการบริการหลักสูตร ระดับอนุปริญญา ป
การศึกษา 2563 
 

2. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูท่ีทันสมัย 
เปาหมาย 
      นักศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพและมีทักษะการเรียนรูท่ีทันสมัยในศตวรรษท่ี 21 จำนวนไมนอยกวารอยละ 70 
ของนักศึกษาท่ีสอบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป 
การวางแผน 
 1. หลักสูตรวางแผนการจัดทำกิจกรรมพัฒนานักศึกษาดานการอยูรวมกันในสังคมและกำหนดรูปแบบกิจกรรมในรายวิชา
รวมกับผูสอน และนักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานจิตอาสา พัฒนาสังคม รวมท้ังดานการเรียนรูเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
  2. งานกิจการนักศึกษารวมจัดทำแผนและดำเนินการ การจัดโครงการพัฒนานักศึกษาในการทำกิจกรรมรวมกันให
สอดคลองกับคุณลักษณะผูสำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู  อาทิเชน โครงการกีฬาสีประจำป และโครงการ
ไหวครูประจำป 
   3.  ดำเนินการจัดโครงการ/ กิจกรรมตามแผน และประเมินผลตามวัตถุประสงคของโครงการ/กจิกรรมและประเมิน
แผน 
   4  รายงานผลการประเมินการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ใหขอเสนอแนะการปรับปรุงโครงการ และนำผลมาปรับปรุง 
พัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรูท่ีทันสมัยตอไป 
 

การดำเนินงาน 
1. หลักสูตรและงานกิจการ ไดจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดังนี ้
   1.1 การพัฒนาศักยภาพดานการอยูรวมกันในสังคม ประกอบดวย 
         1)  โครงการกีฬาสีประจำปการศึกษา 2563  (ไมไดทำเนื่องจากสถานการณโควิต) 
         2)  โครงการไหวครูประจำปการศึกษา 2563 
   1.2 การพัฒนาศักยภาพดานการใชขอมูลสารสนเทศ ส่ือ เทคโนโลยีท่ีหลักสูตรไดออกแบบและดำเนินการสอนรายวิชา 
การเขาใจดิจิทัล ท่ีเนนทักษะการเขาใจการใชส่ือเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล และรายวิชาอื่น ๆ ท่ีเนนใหเกิดทักษะการใช
เครื่องมือทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและเปนไปตามความตองการของตลาดแรงงาน 
   1.3 การพฒันาศักยภาพดานการเรียนรูและนวตักรรม ท่ีหลักสูตรออกแบบและดำเนินการสอนรายวิชานวัตกรรม
การศึกษาปฐมวัย รายวิชาการจัดการเรียนรู  เพื่อใหเกิดทักษะการเรียนรูผูอื่นและชุมชน 
        มีกิจกรรมการศึกษาดูงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุงนอย ไดดูศูนยการเรียนรูตัวอยางท่ีจัดการเรียนแบบไฮสโคป 
โดยฝกใหนักศึกษาไดใชส่ือการสอนท่ีหลากหลายศึกษาดานนวัตกรรมการศึกษา (ศึกษาดูงานวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563) 



ห น ้ า  | ๔๑ 

 
โดยใช รายวิชานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย และรายวิชาการประเมินและสรางเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยท่ีใหนักศึกษาได
เรียนรูจากการดูงานอีกทาง  
        ผลจากการศึกษาดูงาน นักศึกษาไดเรียนรูรปูแบบการจัดหองเรียน การจัดการส่ิงแวดลอมการเรียนรู ในรูปแบบของ
การเรียนแบบไฮสโคป โดยวิธีการคือ ฝกใหเด็กริเริ่มกิจกรรมดวยตนเอง ทำใหเด็กเกิดความรูสึกระตือรือรน  ครูสามารถ
นำไปใชในกิจกรรมตาง ๆ ไดทุกกิจกรรมเพราะกระบวนการและวิธีการสนับสนุนการเรียนรูของเด็ก เปดกวางมีการคิดการ
ปฏิบัติ ตามวงจรของการวางแผน การปฏิบัติ และการทบทวน เมื่อทำกิจกรรมแลวสามารถท่ีคิดกิจกรรมอื่นตอเนื่องได
ตามความสนใจ จุดสำคัญอยูท่ีประสบการณการเรียนรูท่ีเด็กควรไดรับระหวางกิจกรรม ซึง่ครูตองมีปฏิสัมพันธและกระตุน
ใหเด็กเกิดการเรียนรูจากกิจกรรมใหมากท่ีสุดฉะนั้น การไปดูงานการเรียนการสอนแบบไฮสโคป จึงทำใหนักศึกษาไดรับ
ความรูท่ีเปนแนวทางไปจัดประสบการณใหกับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของตนเองได 
 

 การติดตามและประเมินผล 
   หลังจากท่ีหลักสูตรและงานกิจการนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสรางทักษะการเรียนรูท่ี
ทันสมัยตลอดจนการนำนักศึกษาเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกับสำนักวิชาการและงานกิจการนักศึกษา มีการติดตาม
ผลการดำเนินงานดังนี ้

1. ดานทักษะชีวิตการอยูรวมกันในสังคม  โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรมการอยูรวมกันใน 
สาขาวิชาท่ีมีความหลากหลายท้ังดานคุณวุฒิและวัยวุฒิ ภาวะ การเปนผูนำและผูตามในการทำกิจกรรมรวมกนัใน
สาขาวิชา และการมีสวนรวมกิจกิจกรรมของชุมชน 
    2.  ดานทักษะการใชขอมูลสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี โดยวิธกีารตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการ
เขาใจดิจิทัล  
    3. ดานการเรียนรูและนวัตกรรม โดยวิธีการประเมินผลสำเร็จของนวัตกรรมท่ีนักศึกษาไดพัฒนาข้ึนในรายวิชา
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย    
         พบวา ในปการศึกษา 2563 นักศึกษาท่ีมีศักยภาพและมีทักษะการเรียนรูท่ีทันสมัยในศตวรรษท่ี 21 สอบผาน
ตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละช้ันป ท้ังสองหนวยจัดมีนักศึกษาในปการศึกษา 2563 จำนวน  93 คน ดังนี้    
หนวยจัดการศึกษาแมขาย 
ช้ันปท่ี 1 นักศึกษาสอบผานข้ึนช้ันปท่ี 2  จำนวน 32 คน /รอยละ  34.04     
ช้ันปท่ี 2 นักศึกษาสอบผานข้ึนช้ันปท่ี 3  จำนวน 15 คน /รอยละ 16.13 
ช้ันปท่ี 3 นักศึกษาสอบผานและสำเร็จการศึกษา จำนวน 8 คน / รอยละ 8.60 
หนวยจัดการศึกษาสากเหล็ก 
ช้ันปท่ี 1 นักศึกษาสอบผานข้ึนช้ันปท่ี 2  จำนวน 14 คน /รอยละ 15.05 
ช้ันปท่ี 2 นักศึกษาสอบผานข้ึนช้ันปท่ี 3  จำนวน 14 คน /รอยละ 15.05 
ช้ันปท่ี 3 นักศึกษาสอบผานและสำเร็จการศึกษา จำนวน 10 คน /  รอยละ 10.75 
  จากผลการติดตามมีขอสังเกตวาแนวโนมนักศึกษาท่ีมีศักยภาพและมีทักษะการเรียนรูท่ีทันสมัยในศตวรรษท่ี 21 สอบ
ผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละช้ันปไมเปนไปตามเปาหมาย เนื่องจากมีผูเรียนนอยลงทุกป จึงควรปรับปรุง
เรื่องกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญใหมากข้ึนและเพิ่มการพัฒนาศักยภาพเฉพาะบุคคลใหมีทักษะการ
เรียนรูท่ีทันตอยุคสมัยในศตวรรษท่ี 21 มากข้ึน 
 

การนำไปสูการปรับปรุง พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 
 - ไมมี –  
 

เอกสารหลักฐาน 
1. แผนพัฒนานักศึกษา  
2. เอกสารโครงการไหวครูประจำปการศึกษา 2563 
3. ภาพกิจกรรม การศึกษาดูงาน   
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ผลการประเมินตนเอง  3 คะแนน 
เหตุผล 
          มีการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานท่ีประกอบดวยโครงการ กิจกรรมท้ังดานการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูท่ีทันสมัย และมีการติดตามผลกระบวนการระดับโครงการ กิจกรรม 
แผนงาน พรอมใหขอเสนอแนะท่ีสามารถนำไปสูการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการโครงการ กิจกรรมในรอบ
ปงบประมาณถัดไป 
 
ตัวบงช้ีท่ี 3.2  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา  
ชนิดตัวบงช้ี :  ผลลัพธ 
 

ขอมูลนักศึกษา (ต้ังแตปการศึกษาท่ีรับเขา ถึงปการศึกษาท่ีตองรายงาน) 

อัตราการสำเร็จการศึกษาและอัตราการคงอยูของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
หนวยจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร แมขาย 

 

ป 

การศึกษา 

จำนวน 

รับเขา  

(คน) 

[1] 

ภาค

การศึกษา 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 

ตามหลักสูตร (คน) [2] 
จำนวนที่ยัง

ไมสำเร็จ

การศึกษา 

(คน) 

จำนวนที่ลาออก

และคัดช่ือออก

สะสมจนถึงสิ้นป

การศึกษา (คน) 

[3] 

อัตรา 

การสำเร็จ

การศึกษา 

(%) 

อัตรา 

การคงอยู 

(%) 1 2 2561 2562 2563 

2559 62 30 12 37 - - - 25 59.69 59.68 

2560 29 21 8 - 6 8 8 15 20.69 27.59 

2561 18 9 9 - - 8 8 2 44.44 44.44 

2562 11 11 - - - 7 7 4 N/A 63.64 

2563 37 17 20 - - - 37 N/A N/A 100 

การคำนวณ 
- อัตราการสำเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษา คำนวณจากจำนวนผูสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2)          

หารดวยจำนวนนักศึกษาท่ีรับเขามาคูณดวย 100 เพื่อวิเคราะหแนวโนมของอัตราการสำเร็จการศึกษา 
อัตราการสำเร็จการศึกษา  = (2)   
     (1)  
 

ปการศึกษา 2561        =         37  
                                 62 
ปการศึกษา 2562        =         6  
                                 29 
 

ปการศึกษา 2563         =         15  
                                 18 

x 100 = 20.69 

x 100  

x 100 = 83.33 

x 100 = 59.68 
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- อัตราการคงอยูคำนวณจากนักศึกษาท่ีเขาในแตละรุน ลบดวยจำนวนนักศึกษาท่ีออกทุกกรณี หารดวย      
จำนวนนักศึกษาท่ีเขามาคูณดวย 100 (ไมรวมนักศึกษาท่ีรักษาสภาพการเปนนักศึกษา) เพื่อวิเคราะหแนวโนม
ของอัตราการคงอยูของนักศึกษา 

อัตราการคงอยู       = (1) – (3)  
            (1)  

ปการศึกษา 2561     = 62 – 25 
                 62  

ปการศึกษา 2562     = 29 – 15 
                 29  

ปการศึกษา 2563      = 37 – 0 
                 37   

 

อัตราการสำเร็จการศึกษาและอัตราการคงอยูของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
หนวยจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร อำเภอสากเหล็ก 

 

ป 

การศึกษา 

จำนวน 

รับเขา  

(คน) 

[1] 

ภาค

การศึกษา 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 

ตามหลักสูตร (คน) [2] 
จำนวนที่ยัง

ไมสำเร็จ

การศึกษา 

(คน) 

จำนวนที่ลาออก

และคัดช่ือออก

สะสมจนถึงสิ้นป

การศึกษา (คน) 

[3] 

อัตรา 

การสำเร็จ

การศึกษา 

(%) 

อัตรา 

การคง

อยู 

(%) 

1 2 2561 2562 2563 

2559 29  29 21 -  - 8 21 72.41 

2560 - - - -  - - - - - 

2561 16 16 - - - 10 - 6 62.50 62.50 

2562 25 25 - - - - 14 11 N/A 56.00 

2563 17 17 - - - - 17 N/A N/A 100 

การคำนวณ 

- อัตราการสำเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษา คำนวณจากจำนวนผูสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2)          
หารดวยจำนวนนักศึกษาท่ีรับเขามาคูณดวย 100 เพื่อวิเคราะหแนวโนมของอัตราการสำเร็จการศึกษา 

อัตราการสำเร็จการศึกษา  = (2)   
     (1)  
 

ปการศึกษา 2561        =         21  
                                 29 
ปการศึกษา 2562        =         0 
                                 0 
 

x 100 = 48.28 

x 100 = 100 

x 100 = 59.68 

x 100 = 0 

x 100  

x 100 = 72.41 
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ปการศึกษา 2563         =         10  
                                 16 

- อัตราการคงอยูคำนวณจากนักศึกษาท่ีเขาในแตละรุน ลบดวยจำนวนนักศึกษาท่ีออกทุกกรณี หารดวย      
จำนวนนักศึกษาท่ีเขามาคูณดวย 100 (ไมรวมนักศึกษาท่ีรักษาสภาพการเปนนักศึกษา) เพื่อวิเคราะหแนวโนม
ของอัตราการคงอยูของนักศึกษา 

อัตราการคงอยู       = (1) – (3)  
            (1)  

ปการศึกษา 2561     = 29 – 8 
                 29  

ปการศึกษา 2562     = 0 – 0 
                 0  

ปการศึกษา 2563      = 17 – 0 
                 17   

 

อัตราการสำเร็จการศึกษาและอัตราการคงอยูของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
หนวยจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร รวม หนวยจัดแมขาย และอำเภอสากเหล็ก 

 

ป 

การศึกษา 

จำนวน 

รับเขา  

(คน) 

[1] 

ภาค

การศึกษา 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 

ตามหลักสูตร (คน) [2] 
จำนวนที่

ยังไมสำเร็จ

การศึกษา 

(คน) 

จำนวนที่ลาออก

และคัดช่ือออก

สะสมจนถึงสิ้นป

การศึกษา (คน) 

[3] 

อัตรา 

การสำเร็จ

การศึกษา 

(%) 

อัตรา 

การคงอยู 

(%) 1 2 2561 2562 2563 

2559 91 50 41 58 -  - 33 63.74 63.74 

2560 29 21 8 - 6 8 - 15 20.69 27.59 

2561 34 25 9 - - 18 - 16 76.47 52.94 

2562 36 36 - - - - 21 15 N/A 58.33 

2563 54 34 20 - - - 54 N/A N/A 100 

การคำนวณ 
- อัตราการสำเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษา คำนวณจากจำนวนผูสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2)          

หารดวยจำนวนนักศึกษาท่ีรับเขามาคูณดวย 100 เพื่อวิเคราะหแนวโนมของอัตราการสำเร็จการศึกษา 
อัตราการสำเร็จการศึกษา  = (2)   
     (1)  
 

ปการศึกษา 2561        =         58  
                                 91 

x 100 = 62.50 

x 100 = 0 

x 100 = 100 

x 100 = 72.41 

x 100  

x 100 = 63.74 
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ปการศึกษา 2562        =         6 
                                 29 
 

ปการศึกษา 2563         =         26  
                                 34 

 
 
 

- อัตราการคงอยูคำนวณจากนักศึกษาท่ีเขาในแตละรุน ลบดวยจำนวนนักศึกษาท่ีออกทุกกรณี หารดวย      
จำนวนนักศึกษาท่ีเขามาคูณดวย 100 (ไมรวมนักศึกษาท่ีรักษาสภาพการเปนนักศึกษา) เพื่อวิเคราะหแนวโนม
ของอัตราการคงอยูของนักศึกษา 

อัตราการคงอยู       = (1) – (3)  
            (1)  

ปการศึกษา 2561     = 34 – 16 
                 34  

ปการศึกษา 2562     = 36 – 15 
                 36 

ปการศึกษา 2563      = 54 – 0 
                 54   

 
 
ขอมูลพื้นฐาน 
จำนวนรับเขานักศึกษา 
ป 2559 =91 คน 
จำนวนรับเขานักศึกษา 
ป 2560 = 29 คน 
จำนวนรับเขานักศึกษา 
ป 2561 =34 คน 
จำนวนรับเขานักศึกษา 
ป 2562 =36 คน 
จำนวนรับเขานักศึกษา 
ป 2563 =54 คน 
 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษาปการ 
ศึกษา 2561 จำนวน 58 คน      รุน 11 แมขาย จำนวน 30 คน 
รุน 12 แมขาย จำนวน 7 คน 
รุน 1 สากเหล็กจำนวน 21 คน 
 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษา  
ปการศึกษา 2562 จำนวน 6คน   รุน 13  แมขาย จำนวน 6 คน 
 

x 100 = 20.69 

x 100 = 76.47 

x 100 = 58.33 

x 100 = 100 

x 100 = 52.94 
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จำนวนผูสำเร็จการศึกษา  
ปการศึกษา 2563 จำนวน 26คน รุน 14 แมขาย จำนวน 8 คน 
รุน 15 แมขาย จำนวน 8 คน 
รุน 2 สากเหล็ก จำนวน 10 คน 
 
 
 
ผลการดำเนินงาน 
1. อัตราการคงอยู 
    1.1 ปการศึกษา 2559 รับนักศึกษา จำนวน 91 คน จำนวนท่ีลาออกและคัดออกสะสมจนถึงส้ินปการศึกษา 
จำนวน 33 คน คิดเปนรอยละ 36.26 และมีนักศึกษาคงอยู จำนวน 58 คน  คิดเปนรอยละ  63.74 
    1.2  ปการศึกษา 2560 รับนักศึกษา จำนวน 29 คน จำนวนท่ีลาออกและคัดออกสะสมจนถึงส้ินปการศึกษา 
จำนวน  15 คน คิดเปนรอยละ 51.72 และมีนักศึกษาคงอยู จำนวน 8 คน  คิดเปนรอยละ 27.59 
     1.3 ปการศึกษา 2561 รับนักศึกษา จำนวน 34 คน จำนวนท่ีลาออกและคัดออกสะสมจนถึงส้ินปการศึกษา 
จำนวน   8 คน คิดเปนรอยละ 23.53 และมีนักศึกษาคงอยู จำนวน 26 คน  คิดเปนรอยละ 76.47 
จะเห็นไดวานักศึกษามีอัตราคงอยูตามหลักสูตรในอัตราท่ีลดลงและเพิ่มข้ึนในบางปการศึกษา 
 
2.  การสำเร็จการศึกษา  
    1.1 ปการศึกษา 2559 รับนักศึกษา จำนวน 91 คน  และมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจำนวน 58 คน  คิดเปน
รอยละ 63.74 
    1.2  ปการศึกษา 2560 รับนักศึกษา จำนวน 29 คน และมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจำนวน 6 คน  คิดเปน
รอยละ  20.69  
จะเห็นไดวานักศึกษามีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในอัตราท่ีลดลงเปนลำดับ 

 
3. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวนการท่ีดำเนินการใหกับนักศึกษาตามกิจกรรมสงเสริมและ

พัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2563  เม่ือเปรียบเทียบกับ ปการศึกษา 2562 

ความคิดเห็น คาเฉลี่ย 
2561 2562 2563 

การประชาสัมพันธในการเขาถึงกิจกรรมดานตาง ๆ ท่ีหลักสูตรดำเนินการ 4.62 4.75 4.75 
ความหลากหลายของกิจกรรมท่ีหลักสูตร จัดใหกับนักศึกษา 4.35 4.16 4.16 
มีโครงการ/กิจกรรมท่ีเสริมสรางศักยภาพดานวิชาการของนักศึกษาอยาง
เหมาะสม 

4.22 4.38 4.28 

มีโครงการ/กิจกรรมท่ีเสริมสรางดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา
อยางเหมาะสม  

4.44 4.48 4.33 

มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมดานศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาอยาง
เหมาะสม  

4.52 4.58 4.56 

นักศึกษามีสวนรวมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาความรูและ
ประสบการณทางวิชาการ/วิชาชีพ 

4.40 4.43 4.32 
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สงเสริมสนับสนุนนักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ เชน การ
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน การแขงขัน /ประกวดดานวิชาการและ
วิชาชีพ ท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ 

4.38 4.52 4.36 

มีการประเมินคุณภาพของการดำเนินโครงการพัฒนา ประสบการณทาง
วิชาชีพ  

4.12 4.03 3.97 

จากกิจกรรมตาง ๆ ดานวิชาการท่ีหลักสูตร จัดข้ึน นักศึกษาสามารถนำ
ความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนตอได 

4.55 4.60 4.63 

จากกิจกรรมตาง ๆ ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานศิลปวัฒนธรรม ท่ี
หลักสูตร จัดข้ึน นักศึกษาไดความรู       ความเขาใจ และเปนประโยชน
ตอตัวนักศึกษา  

4.02 4.13 4.14 

รวม 4.36 4.41 4.35 
 

  ปการศึกษา 2563 ผลการประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาอยูในระดับ

มาก (คาเฉล่ีย = 4.35)               

เอกสารหลักฐาน 
1. รายงานการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาท่ี 1/2559,2/2559  1/2560,2/2560   

1/2561,2/2561   1/2562,2/2564   1/2563,2/2563 
     2. รายงานสรุปขอมูลการสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562 
     3.  รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอระบบอาจารยท่ีปรึกษา และการบริหารหลักสูตร 
ประจำปการศึกษา 2563 
 
ผลการประเมินตนเอง 4 คะแนน   
เหตุผล 
        มีรายงานผลการดำเนินงานครบถวนทุกประเด็น แตอัตราการคงอยูและอัตราการสำเร็จการศึกษามีแนวโนม
ลดลงและเพิ่มข้ึนตามระยะเวลาและกลุมผูเรียนในแตละปการศึกษา  โดยมีคาแนวโนมของผลประเมินในป
การศึกษา 2563 มีแนวโนมอัตราคงอยูมีจำนวนมากข้ึนกวาปการศึกษา 2562  โดยไดดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลความพึงพอใจ ซึ่งมีผลการประเมินความพึงพอใจโดยเฉล่ียอยูในระดับมาก 
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องคประกอบท่ี 4  อาจารย 
  

องคประกอบท่ี 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ชนิดตัวบงช้ี  : กระบวนการ 
 

ผลการดำเนินงาน 

1. ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
เปาหมาย   
อาจารยประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา  
จำนวน 3 คน 
การวางแผน 

(1) กรณีที่ตองสอบบรรจุขาราชการใหม 
1.  สำนักผูอำนวยการรวมกับสำนักวิชาการและหลักสูตร ประชุมเพื่อ 

กำหนดการจัดสรรอัตราบุคลากรสายวิชาการ พรอมท้ังกำหนดคุณสมบัติอาจารยประจำหลักสูตร เสนอตอสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
       2. สถาบันวิทยาลยัชุมชน ประกาศรับสมัคร และจัดทำคำสั่งแตงต้ังกรรมการออกขอสอบ และตรวจขอสอบเสนอสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ลงนาม 
       3. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ดำเนนิการรับสมัครตามกำหนดเวลา 
       4. คณะกรรมการ ดำเนินการสอบ สัมภาษณ และประมวลผลคะแนนสอบ 
       5. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศผลการคัดเลือก 
       6. ผูท่ีสอบผานการคัดเลือกรายงานตัวตอสถาบันวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยชุมชน ตามลำดับ 
       7. หลักสูตรดำเนินการเสนอรายชื่อขาราชการบรรจุใหมท่ีมีวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนเปนอาจารยประจำ
หลักสูตร โดยจัดทำ สมอ.08 เสนอตอสำนักวิชาการ 
      8. สำนักวิชาการดำเนนิการตรวจสอบคุณสมบัติและวุฒิการศึกษาของบุคคลท่ีเสนอ ตามเกณฑมาตรฐานหลกัสูตรระดับ
อนุปริญญา พ.ศ.2548 
      9. สำนักวิชาการเสนอตออนุกรรมการวิชาการ สภาวิทยาลัยชุมชน และสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามลำดับ 
      10. สำนักวิชาการจัดทำคำสั่งแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร เสนอตอผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนลงนาม 
      11. หลักสูตรดำเนินการปฐมนิเทศอาจารยใหมตามแนวทางท่ีกำหนดใน มคอ.2 เพื่อใหสามารถบริหารหลักสูตรเปนไปดวย
ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
(2)  กรณีเปนผูสอนพิเศษ 
   1. หลักสูตรเสนอรายชื่อบุคคลซึ่งไดรับการแตงต้ังเปนผูสอนพิเศษ ตามขอบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยคุณสมบัติและ
หลักเกณฑเกี่ยวกับผูสอนพิเศษ พ.ศ.2558  เพื่อปฏิบัติหนาท่ีเปนอาจารยประจำหลักสูตร 
   2. คัดเลือกจากครูท่ีมีวุฒิการศึกษา ดานการศึกษาปฐมวัย มาเปนอาจารยประจำหลักสูตร จากบุคคลภายนอก จำนวน 2 คน
เนื่องจากวิทยาลัยไมมีผูสำเร็จการศึกษาปฐมวัยโดยตรง 
   3. คัดเลือกบุคลากรภายในท่ีมีวุฒิสัมพนัธกับสาขาวิชา จำนวน 1 คน  
   3. สำนักวิชาการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและวุฒิการศึกษาของบุคคลท่ีเสนอ ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
อนุปริญญา พ.ศ.2548 
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   4. เสนอตออนุกรรมการวิชาการ และสภาวิทยาลัย และสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามลำดับ 
   4. สำนักวิชาการจัดทำคำสั่งแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร เสนอผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนลงนาม 
   5.  สำนักวิชาการ จัดทำบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในการเปนอาจารยประจำหลักสูตรอนุปริญญา 
   6.  หลักสูตรดำเนินการปฐมนิเทศอาจารยใหมตามแนวทางท่ีกำหนดใน มคอ.2 เพื่อใหสามารถบริหารหลักสูตรเปนไปดวย
ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
 
 
การดำเนินการ 
   ในรอบปการศึกษา 2563  หลักสูตรไมมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจำหลักสูตร  รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรเปนไป
ตาม มคอ.2  ณ สิ้นรอบปการศึกษาท่ีประเมิน 
 
เอกสารหลักฐาน 
   1. ประกาศวิทยาลัยชุมชนพจิิตรเร่ือง แตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตรอนุปริญญา ลงวันท่ี 20 กนัยายน 2560/มติสภา
วิทยาลัยคร้ังท่ี 8/2560 วันท่ี 7 สิงหาคม 2560 
   2. เอกสารบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในการเปนอาจารยประจำหลักสูตรอนุปริญญา ระหวางวิทยาลัยชุมชนพจิิตรกับ
อาจารยประจำหลักสูตรอนุปริญญา 
2. ระบบการบริหารอาจารย 
 เปาหมาย 
 อาจารยประจำหลักสูตรไดรับการจัดสรรภาระงานท่ีเหมาะสม สอดคลองตามความถนัดและประสบการณของตนเอง 
การวางแผน 
   1.  หลักสูตรจัดทำแผนการจัดการศึกษาตลอดหลกัสูตรใหสอดคลองกับ มคอ.2 
   2.  หลักสูตรเสนอแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรตอสำนักวิชาการเพื่อตรวจสอบและนำเสนอตออนุกรรมการวิชาการ  
สภาวิทยาลัยชุมชน และสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามลำดับ 
   3. หลักสูตรมอบหมายใหอาจารยประจำหลักสูตรปฏิบัติหนาท่ีสอนในรายวิชาตาง ๆ ตามแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร  
โดยพิจารณาความสอดคลองตามสาขาวิชาท่ีสำเร็จการศึกษา และประสบการณ การสอน ผลงานทางวิชาการ โดยจัดทำตาราง
เรียนตารางสอน เสนอตอสำนักวิชาการ และมอบหมายงานตามพนัธกิจอืน่ ๆ ของหลักสูตร 
   4.  หลักสูตรเสนอตารางเรียนตารางสอนตอสำนักวิชาการ เสนอตอผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชน และจัดทำรายงานการจัดการ
เรียนการสอนเสนอตอ คณะอนุกรรมการวิชาการ  สภาวิทยาลัยชุมชน และสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามลำดับ 
   5. อาจารยประจำหลักสูตรดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามตารางเรียนตารางสอน และกจิกรรมอื่น ๆ ของหลักสูตรใหแก
นักศึกษา 
   6. หลักสูตรสงเสริมอาจารยประจำหลักสูตรใหไดรับการพัฒนาทักษะดานวิชาการและวิชาชีพตามเหมาะสมและความสนใจ
โดยการสนับสนุนใหไดรับการอบรมโดยไมเสียคาใชจายใด ๆ  ทางวิทยาลัยจัดสวัสดิการ ดานการคาเดินทางท่ีจะไปอบรม คาท่ี
พัก และคาสอนรายชั่วโมง (อาจารยพิเศษท่ีสอนรายชั่วโมง) โดยไมหักเปอรเซ็นใด ๆ  
   7. หลักสูตรประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของอาจารยประจำหลักสูตร 
   8. หลักสูตรสรุปและรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอน  เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาอาจารยประจำหลักสูตรตอไป 
การดำเนินงาน 
    1. อาจารยประจำหลักสูตรไดรวมจัดทำแผนการจดัการศึกษาตลอดหลักสูตร ท่ีมีการจัดลำดับรายวิชากอนหลังใหเหมาะสม  
และจัดรายวิชาเลือกท่ีเหมาะสมกับความตองการของตลาดแรงงาน จำนวน 6 ภาคการศึกษา 
    2. อาจารยประจำหลักสูตรไดรวมจัดทำตารางเรียนตารางสอน  มอบหมายหนาท่ีการสอนในรายวิชาตาง ๆ ดังนี้ 
         1)  นางปริญญา   ไทยลา  ปฏิบัติหนาท่ีการสอนในรายวิชา 
               ศษ 0104 บุคลิกภาพครูปฐมวัย 
               ปว 0103 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 
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               ปว 0107 ทักษะวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย 
         2)  นางสาวสุภาพร  บุญคำ  ปฏิบัติหนาท่ีการสอนในรายวิชา 
               ศษ 0102  จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 
               ปว 0113  การประเมินและสรางเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย 
               ปว 0104  การจัดการศึกษาปฐมวัย 
         3)  นางสาวนงลักษณ  มวงศรี  ปฏิบัติหนาท่ีการสอนในรายวิชา 
                ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใชชีวิต 
                ปว 0115  ความเปนครู 
                ปว 0105 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
                 ศษ 0125  การฝกงาน 
         พรอมท้ังภาระงานอื่นๆ ท่ีชวยพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ปฏิบัติหนาท่ีรับผิดชอบกิจกรรม /ท่ีปรึกษา/กำกับดูแล
นักศึกษาในการรวมกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ดังนี ้
      1)  โครงการไหวครูประจำปการศึกษา 2563 
      2)   ดูแลเร่ืองการทำสารนิพนธนักศึกษา 
      1.   นางปริญญา   ไทยลา  ปฏิบัติหนาท่ีรับผิดชอบกิจกรรม /ท่ีปรึกษา/กำกับดูแลนักศึกษาชั้นปท่ี 1 จำนวน  20 คน 
      2.  นางสาวสภุาพร  บุญคำ  ปฏิบัติหนาท่ีรับผิดชอบกิจกรรม / ท่ีปรึกษา/กำกับดูแลนักศึกษาชัน้ปท่ี 2  จำนวน  25 คน 
     3.  นางสาวนงลักษณ  มวงศรี  ปฏิบัติหนาท่ีรับผิดชอบกิจกรรม /ท่ีปรึกษา/กำกับดูแลนักศึกษาชัน้ปท่ี 3 จำนวน  24 คน  
   3.  อาจารยประจำหลักสูตรไดรวมกำหนดแผน/กจิกรรมพัฒนาตนเองท้ังในสวนท่ีเขารวมกิจกรรมกับสำนักวิชาการและการ
เขารวมกิจกรรมการพัฒนาตนเองภายนอกสถาบัน ดังนี้ 
   สำนักวิชาการ 

1) โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษา กิจกรรมการประชุม 
ครูผูสอนอนุปริญญา กอนเปดภาคการศึกษาท่ี 2/2563  
    2)  ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาผูสอนดานการจัดการเรียนการสอน Active Learning  ดวยระบบ Google 
Classroom และอบรมจัดทำขอสอบออนไลนและการสรางส่ือวิดีโอสำหรับการเรียนการสอน เดือน  พฤษภาคม 2564   

หนวยงาน/องคกรภายนอก 
    1) อบรม เร่ือง สรางความเขาใจในระบบทะเบียน  ณ ม.บูรพา จ.ชลบุรี , การบูรณาการกับการประยุกตใชสื่อออนไลนกับ
การเรียนการสอนในยุคโควิต 19,  หลักสูตรการวัดและประเมินผลแบบออนไลน.  การพฒันาความรูเร่ืองจรรยาบรรณและ
มาตรฐานในวิชาชพี ,อบรมหลักสูตร Online รุนท่ี 2 หลักสูตรท่ี 1 เร่ืองการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ปการศึกษา 
2563, การพัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน และอบรมเร่ือง ใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน 
    2. หลักสูตรไดดำเนินการใหนักศึกษารวมประเมินความพึงพอใจตออาจารยประจำหลกัสูตรท่ีปฏิบัติหนาท่ีการสอน ประจำป
การศึกษา ผานระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ดานงานทะเบียน วัดผลและประเมินผลนักศึกษา ซึ่งสรุปผลไดดังนี ้
         1)   นางปริญญา   ไทยลา    
  ภาคการศึกษาท่ี 1/2563  นักศึกษามีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยระดับ (คาเฉลี่ย 4.75) 
  ภาคการศึกษาท่ี 2/2563  นักศึกษามีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยระดับ (คาเฉลี่ย 4.28) 
 

         2)  นางสาวสุภาพร  บุญคำ    
ภาคการศึกษาท่ี 1/2563  นักศึกษามีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยระดับ (คาเฉลี่ย 4.70) 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2563  นักศึกษามีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยระดับ (คาเฉลี่ย 4.48) 
 

         3)  นางสาวนงลักษณ  มวงศรี   
 ภาคการศึกษาท่ี 1/2563  นักศึกษามีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยระดับ (คาเฉลี่ย 4.29) 
 ภาคการศึกษาท่ี 2/2563  นักศึกษามีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยระดับ (คาเฉลี่ย 4.31) 
 

การติดตามและประเมินผล 
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   1. จากการตรวจสอบและประเมินความพึงพอใจตออาจารยประจำหลักสูตรท่ีปฏิบัติหนาท่ีการสอนตลอดปการศึกษา พบวามี
ดานท่ีจะตองควรปรับปรุง ดังนี้ 
        นางปริญญา   ไทยลา   พบวาดานการมีสวนรวมของนักศึกษา มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ 4.15 
         นางสาวสุภาพร  บุญคำ  พบวาดานการใชสือ่การเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  คือ 4.25 
         นางสาวนงลักษณ  มวงศรี  พบวาดานการใชสื่อการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ 4.15 
    จึงไดปรึกษารวมกันเพื่อท่ีจะปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยนำการเรียนรูผานชองทางไลน  และทุกวิชาใหนำสูการ
ปฏิบัติใหมากข้ึน 
 2. สำหรับการประเมินผลตามภาระหนาท่ีอื่น ๆ  ตามหลักสูตร มีการดำเนินการตามภารกิจครบถวนตามท่ีไดกำหนดไว ดาน
การชวยเหลือ ใหคำปรึกษากับนักศึกษารายบุคคล  พบวา นักศึกษาสวนหนึ่งไมเขาพบหรือแจงปญหาใหรับทราบเพราะสวนใหญ
เปนเร่ืองสวนตัว จึงทำใหมีผลกระทบตอการสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรท่ีลาชาออกไป  จึงไดปรึกษารวมกันเพื่อท่ีจะปรับปรุง
การใหคำปรึกษา โดยการจัดทำขอมูลบุคคลท่ีเกี่ยวของกับนักศึกษา  เพื่อการติดตามและแจงปญหาท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลใน
ครอบครัว เพื่อรวมชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
    3. สำหรับหนาท่ีความรับผิดชอบกิจกรรม/ท่ีปรึกษา/กำกับดูแลนักศึกษาในการรวมกิจกรรม พบวา อาจารยประจำหลักสูตร
ไดดำเนินกิจกรมรวมกับนักศึกษาทุก ๆ กิจกรรม ชวยเหลือ ใหคำปรึกษาจนกิจกรรมสำเร็จลลุวงตามวัตถุประสงคของโครงการ
ตาง ๆ  
    4. สำหรับกิจกรรมพัฒนาตนเอง พบวา อาจารยประจำหลักสูตรไดเขารวมกิจกรรมพัฒนาตนเองตามท่ีกำหนดไวและรายงาน
การเขารวมกิจกรรมในการพัฒนาตนเองรวมกับหนวยงานภายนอกทุกคร้ัง   
การนำไปสูการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

- ไมมี –  
 

เอกสารหลักฐาน 
   1. แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร ปการศึกษา 2563 
   2. เอกสารตารางสอน/ รายงานการจัดการเรียนการสอนประจำภาคการศึกษา 1/2563, 2/2563 
   3. รายงานการประชุมสภาอนุมัติผูสอนคร้ังท่ี 5/2563 และ12/2563 
   4. เอกสารสรุปผลการประชุมสัมมนาครูผูสอนอนปุริญญา ภาคการศึกษาท่ี  2/2563 
   5. ID Plan พัฒนาอาจารยประจำหลักสูตรและ วุฒิบัตรผานการอบรมของอาจารยประจำหลักสูตร 3 คน 
   6. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอน 
 
3. ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
เปาหมาย 
  อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 1 คร้ัง เพื่อนำความรูมาใชในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
งานวิจัย 
การวางแผน 
  1. สำนักวิชาการจัดทำแผนงานพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับอาจารยประจำหลักสูตร ผูสอนประจำ และผูสอนพิเศษ ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำป 
  2. อาจารยประจำหลักสูตรไดบันทึกขออนุญาตพัฒนาทักษะทางวิชาชีพตอผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนเพื่อเขารวมกิจกรรมการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพของตนเองกับหนวยงานหรือองคกรภายนอก 
   3. ดำเนินการเขารวมกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาจารย พรอมรายงานผลการเขารวมการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจำ
หลักสูตร เสนอตอผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนทุกคร้ังท่ีเขารวมกิจกรรมกับหนวยงาน องคกรภายนอก 
การดำเนินงาน 
   1. สำนักวิชาการจัดทำแผนงานพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับอาจารยประจำหลักสูตร ผูสอนประจำ และผูสอนพิเศษ ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ 2563 
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  2. อาจารยประจำหลักสูตรไดดำเนินการขออนุญาตตอผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนเพื่อเขารวมกิจกรรมการพัฒนาทักษะวิชาชีพของ
ตนเองกับหนวยงานหรือองคกรภายนอก ไดแก 
      อาจารยประจำหลักสูตร ทำ ID Plan เพื่อพัฒนาตนเองคนละ 2 คร้ัง ดังนี้ 
     1) นางสาวนงลักษณ มวงศรี อบรม เร่ือง สรางความเขาใจในระบบทะเบียน  ณ         ม.บูรพา จ.ชลบุรี , การบูรณาการ
กับการประยุกตใชสื่อออนไลนกับการเรียนการสอนในยุคโควิต 19, และหลักสูตรการวัดและประเมินผลแบบออนไลน 
     2) นางปริญญา ไทยลา อบรมเร่ือง  การพัฒนาความรูเร่ืองจรรยาบรรณและมาตรฐานในวิชาชพี และอบรมหลักสูตร 
Online รุนท่ี 2 หลักสูตรท่ี 1 เร่ืองการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาปฐมวัย ปการศึกษา 2563 
     3) นางสาวสุภาพร บุญคำ อบรมเร่ือง การพัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน และ
อบรมเร่ือง ใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
  3. อาจารยประจำ ซึ่งปฏิบัติหนาท่ีอาจารยประจำหลักสูตรไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาจารยทุกกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ 2563 ดังนี ้

1) โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษา กิจกรรมการประชุม 
ครูผูสอนอนุปริญญา กอนเปดภาคการศึกษาท่ี 2/2563  
    2)  โครงการพัฒนาผูสอนดานการจดัการเรียนการสอน Active Learning  ดวยระบบ Google Classroom และอบรม
จัดทำขอสอบออนไลนและการสรางสื่อวิดีโอสำหรับการเรียนการสอน เดือน พฤษภาคม 2563  
    3)  โครงการไหวครูประจำปการศึกษา 2563 
        สำหรับผูสอนพิเศษ ซึ่งปฏิบัติหนาท่ีอาจารยประจำหลักสูตร ไดเขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัด
การศึกษา กิจกรรมการประชุมครูผูสอนอนุปริญญา กอนเปดภาคการศึกษาท่ี 2/2563  
 
การติดตามและประเมินผล 
  จากการตรวจสอบและประเมินผลการเขารวมกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาจารย พบวา อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนเขา
รวมกิจกรรมบรรลุตามเปาท่ีกำหนดไว ปละไมนอยกวา 1 คร้ัง และสามารถนำความรูไปใชในการจัดการเรียนการสอน แตไมมี
การพัฒนางานวิจัยดานการเรียนการสอน จึงเห็นควรสงเสริมใหอาจารยประจำหลักสูตรดำเนินการพัฒนางานวิจัยดานการเรียน
การสอนเพิ่มข้ึน 
การนำไปสูการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

- ไมมี –  
 
เอกสารหลักฐาน 
1. แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ 2563 
2. เอกสารสรุปผลการประชุมสัมมนาครูผูสอนอนุปริญญา ภาคการศึกษาท่ี  2/2563 
3. วุฒิบัตรผานการอบรมของอาจารยประจำหลักสูตร 3 คน 

 
 
ผลการประเมินตนเอง  4 คะแนน 
เหตุผล 

มีผลการดำเนินงานตลอดปการศึกษา 2563 ดำเนินงานไดครอบคลุมทุกประเด็นตามตัวบงช้ีท่ีมีการ
กำหนดเปาหมาย  มีแผนการดำเนินงานท่ีเปนรูปธรรม  นำไปดำเนินการไดจริงตามเปาหมาย  ระบบและกลไกการ
ดำเนินงาน และมีการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อกำกับดูแลใหการดำเนินงานบรรลุเปาหมาย  พรอมท้ัง
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานใหมีคุณภาพท่ีดีข้ึนในรอบปการศึกษาตอไป 
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องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน 
 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดตัวบงช้ี : กระบวนการ 

ผลการดำเนินงาน 
1. การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

เปาหมาย 
 หลักสูตรมีเนื้อหาสาระรายวิชาทันสมัย สอดคลองกับความตองการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน 
การวางแผน 
  หลักสูตรมีระบบและกลไกการจัดทำรายละเอียดหลักสูตร เพื่อใชเปนแนวทางในการออกแบบหลักสูตรและสาระ
รายวิชาในหลักสูตร ดังตอไปนี ้
    1. ทบทวนหลักสูตรท่ีใชงานในป พ.ศ.2556 เพื่อหาประเด็นท่ีควรปรับปรุงโดยการสำรวจขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการ
เรียนการสอนจากผูสำเร็จการศึกษาผูใชบัณฑิตหัวหนาหนวยงานท่ีนักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพและผูท่ี
เกี่ยวของ 
    2. ในการปรับปรุงหลักสูตรในป พ.ศ.2561 ไดมีการปรับปรุงกระบวนการของระบบและกลไกการจัดทำ
รายละเอียดหลักสูตรโดยเพิ่มกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ(TQF) รวบรวมขอมูลและจัดเตรียม
เอกสารในการปรับปรุงหลักสูตร  
    3. จัดทำโครงการและวางแผนการดำเนินงานโดยการกำหนดงบประมาณชวงเวลาและหนาท่ีรับผิดชอบ 
    4. แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรงุหลักสูตร โดยกำหนดอาจารยประจำหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิตรงกับหลักสูตร
จำนวน 2 ทานผูทรงคุณวุฒิภายนอกจำนวน 2 ทาน  
   5. ดำเนินการจัดทำหลักสูตรและจัดทำเอกสารหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.โดยกำหนดสาระรายวิชาทาง
ทฤษฎีและปฏิบัติโดยกลุมรายวิชามีความตอเนื่องสัมพันธเหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร สอดคลองกับ 
มคอ.1 
   6. จัดโครงการวิพากษหลักสูตรโดยการรวบรวมขอคิดเห็นจากอาจารยผูสอนอาจารยประจำหลักสูตรศิษยเกา ผูใช
บัณฑิตกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตรผูทรงคุณวุฒิในการวิพากษหลักสูตร และขอคิดเห็นจากตัวแทน
จากสถานประกอบการณ มาทำการกำหนดสาระรายวิชาทางทฤษฎีและปฏิบัติ เพิ่มเติม 
  7. นำเสนอหลักสูตรตอคณะอนุกรรมการวิชาการ/สภาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร และทำการ
ปรับแกในกรณีท่ีมีขอเสนอแนะ 
  8. นำเสนอหลักสูตรตอสภาสถาบันวิทยาลัยเพื่อพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรและทำการปรับแกในกรณีท่ีมี
ขอเสนอแนะ 
  9. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน อนุมัติหลักสูตร 
  10.เสนอ สกอ.รับทราบอนุมัติหลักสูตร 
  11.หลักสูตรไดรับการอนุมัติและเปดรับนักศึกษาจนครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรรอบใหม (รอบปรับปรุงหลักสูตร 
พ.ศ. 2566) อาจารยประจำหลักสูตรและอาจารยผูสอนรวมทบทวนความชัดเจนและความสอดคลองของคำอธิบาย
รายวิชา ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาตามขอเสนอแนะแลวนำไปสูการปฏิบัติ จากนั้นจึงใหนักศึกษาประเมินผลการ
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ปรับปรุงหากผานการประเมินจึงนำไปใชตอไปหากไมผานตองพิจารณาปรับปรุงใหมจากนั้นประเมินระบบและกลไก
ต้ังแตเริ่มตนจนส้ินสุดกระบวนการโดยมีเปาหมายเพื่อตรวจสอบสาระรายวิชาใหมีความทันสมัย มีความลุมลึกและมี
เนื้อหาเหมาะกับเวลา พบวาระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรยังคงเหมาะสมจึงไมมีการปรับระบบและกลไก 
 

   
 
 
การดำเนินการ 
1. อาจารยประจำหลักสูตร  นางสาวนงลักษณ  มวงศรี ไดรับเชิญเปนกรรมการ 
ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 (หลักสูตรกลาง) รวมกับ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรใหมีความทันสมัย สอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน และสอดคลองกับผลการประเมินการดำเนินการของหลักสูตรจากวิทยาลัยชุมชน 20 
จังหวัด เมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2561 ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  และไดดำเนินการจัดทำรางรายละเอียด
หลักสูตร (มคอ.2) เสนอตอสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อดำเนินการวิพากษหลักสูตร ปรับปรุงแกไขตอไป   

  ท้ังนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดจัดสงหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 
(หลักสูตรกลาง) ท่ีผานการอนุมัติจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนใหแกวิทยาลัยชุมชนเมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2561 
ตามหนังสือท่ี ศธ 0595(5)/2180 เรื่อง หลักสูตรอนุปริญญาฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
เพื่อใหวิทยาลัยชุมชนนำหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนไปใชจัดการเรียนการสอนกับ
นักศึกษาใหม ต้ังแตภาคการศึกษาท่ี 1/2561 เปนตนไป 
    2. ในสวนของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร หลักสูตรไดดำเนินการศึกษาความพึงพอใจและขอเสนอแนะตางๆจากแหลงฝก
ประสบการณนักศึกษาท้ังเอกชนและราชการเพื่อนำผลการประเมินท่ีไดมาใชในการรางหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
   3. อาจารยประจำหลักสูตรพิจารณารวมกันจัดทำโครงสรางหลักสูตรท่ีนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยจะตองเรียนท้ังหมด 91 หนวยกิต        ตามมาตรฐานเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรจาก มคอ.1 โดย
แบงเปน  
    หมวดการศึกษาท่ัวไปจำนวน 30หนวยกิต  
     โดยผานการวิพากษรายวิชาจากอาจารยประจำหลักสูตรรวมกับผูทรงคุณวุฒิและสำนักวิชาการและไดกำหนด
รายวิชาในหมวดการศึกษาท่ีสามารถตอบอัตลักษณของวิทยาลัย  
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต  
หมวดวิชาเฉพาะ 58 หนวยกิต 
      - วิชาพื้นฐานวิชาชีพ     จำนวน   12  หนวยกิต 
      - วิชาชีพ                   จำนวน   46  หนวยกิต 
           วิชาบังคับ             จำนวน   33  หนวยกิต 
           วิชาเลือก              จำนวน     9  หนวยกิต 
           วิชาการฝกงาน       จำนวน     4  หนวยกิต 
           หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา   3  หนวยกิต 
    4. อาจารยประจำหลักสูตรและอาจารยผูสอนรวมกันทบทวนความชัดเจนและความสอดคลองของคำอธิบายรายวิชา
โดยหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยไดพิจารณาปรับเปล่ียนรายวิชาเพื่อใหนักศึกษาไดรับประโยชนท้ัง
ทางดานความรูและการนำไปใชประโยชนในการฝกประสบการณวิชาชีพและการทำงานในลำดับตอไป 
   5. อาจารยประจำหลักสูตรไดจัดใหมีการวิพากษหลักสูตรโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิผูท่ีมีความเช่ียวชาญครอบคลุมใน
ศาสตรดานการศึกษาปฐมวัย จำนวน 5 คนเพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยรวมและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
เพิ่มเติม-ปรับลดคำบรรยายรายวิชามีการยุบรวมรายวิชาการเพิ่มรายวิชาปรับลด-เพิ่มหนวยกิตโดยจะมีตาราง
เปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุงป 2556 และหลักสูตรปรับปรุงป 2561 (แตงต้ังคณะกรรมการปรบัปรุงหลักสูตร
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อนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตามคำส่ังท่ี 171/2561 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินการพัฒนา/วิพากษ
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปรับปรุง 2561) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) จำนวน 5 คน 
ประกอบดวย 
   (1) ผศ.ดร.วไลพร     เมฆไตรรัตน 
   (2) ดร.ประจักษ       รอดอาวุธ 
   (3) นางสาวสุภาพร    บุญคำ 
   (4) นางปริญญา        ไทยลา 
   (5)  นางสาวนงลักษณ มวงศรี 
 ซึ่งไดรวมปรับปรุงหลักสูตรตามรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ตามบริบทและศักยภาพของวิทยาลัยชุมชน ตามกรอบท่ี
สถาบันวิทยาลัยชุมชนกำหนด  
    6. เมื่อเสร็จส้ินการปรับปรุงจึงยื่นตอสภาอนุกรรมการวิชาการเพื่อใหความเห็นชอบพรอมเสนอแนะเพื่อปรับปรุง เมื่อ
คราวประชุมครั้งท่ี 6/2561 วันท่ี 20 กันยายน 2561 
   7. ยื่นตอสภาวิทยาลัยชุมชน เพื่อใหความเห็นชอบ พรอมเสนอแนะเพื่อปรับปรุงเมื่อคราวประชุมครั้งท่ี 10/2561 
วันท่ี 27 กันยายน 2561  
   8. ยื่นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)เพื่อรับรองหลักสูตรและเริ่มรับ รับนักศึกษาใหม ต้ังแตภาค
การศึกษาท่ี 2/2561 เปนตนไป 

การประเมินผลการดำเนินการ   
     เมื่อเสร็จส้ินการสอนในแตละภาคการศึกษาอาจารยผูสอนซึ่งไดสอนตามคำอธิบายรายวิชาท่ีกำหนดแลวจะตอง
จัดทำ มคอ.5 และทำการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพื่อท่ีจะไดวัดผลการเรียนรูและความเหมาะสมของ
กระบวนการสอน ซึง่จะนำผลการทวนสอบท่ีไดไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของ มคอ.3 ในภาคการศึกษา
ถัดไป 
   เอกสารหลักฐาน 
  1.  มคอ.2 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
  2. คำส่ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ท่ี 171/2561 
  3.  รายงานการประชุมคณะอนุวิชาการครั้งท่ี 6/2561 
  4.  รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตรครั้งท่ี 10/2561 
  5. หนังสือสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจงผลการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนพิจิตรท่ี ศธ 
0595(5)/3803 วันท่ี 21 ธันวาคม 2561 
  6.  รายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนครั้งท่ี 12/2561 วันท่ี 11 ธันวาคม 2561 
2. การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น ๆ  
หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีการปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชารายละเอียด ดังนี้ 
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และมีแผนพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย ดังนี้ 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ 
- ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยใหมี
มาตรฐาน ตามท่ี สกอ. กำหนด  

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจากมคอ. 1 
- ปรับปรุงหลักสูตรทุก 3 ป 
- นำผลท่ีไดจาก มคอ.7 มาดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน 
สังคม และการจัดการศึกษาดานการศึกษาปฐมวัย 

- ติดตามการเปลี่ยนแปลงตามความตองการของผูประกอบการ
ดานการศึกษา  ผูปกครอง และระบบการจัดการศึกษาดาน
การศึกษาปฐมวัย 
 

 
โดยมีการกำหนดภาระงานของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยดังนี ้
   1. อาจารยประจำหลักสูตรไดจัดสรรวิชาสอน ตรงกับสาขาวิชาท่ีจบและความชำนาญของอาจารยผูสอนและมีการ
จัดทำรายงาน รายงานการประเมินตนเอง รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึง มคอ3.มคอ.5 และ มคอ.7 
ตามกำหนดเวลา 
    2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยในสวนของกิจกรรมพัฒนางานวิจัยสงเสริมอาจารยเขารวมประชุม อบรมสัมมนา
วิชาการวิชาชีพและโครงการเผยแพรผลวิชาการซึ่งอาจารยประจำหลักสูตรไดเขารวมอบรมเพื่อพัฒนาตนเองเชนเขา
ประชุมโครงการปฏิบัติการท่ีจัดโดยวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
    3. เนนการเรียนการสอนท่ีมีการปฏิบัติจริงสอนใหนักศึกษากลาพูดกลาแสดงออกคิดและแกปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนไดดี
การประเมินการบริหารอาจารยประจำหลักสูตรพบวาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยของวิทยาลัยชุมชนพิจิตรมีระบบการ
บริหารอาจารยประจำหลักสูตรมีประสิทธิภาพและอาจารยประจำหลักสูตรมีการปฏิบัติงานตามภารกิจดานการเรียนการ
สอน โดยทุกคนไดทำการสอนในสาขาวิชาตามความถนัดและเช่ียวชาญ และอาจารยประจำหลักสูตรทุกคนไดรับการ
พัฒนาตนเอง โดยการรับการอบรมความรูจากหนวยงานตาง ๆ  
     1) วางแผนวาในปการศึกษา2563 อาจารยประจำหลักสูตรจะตองไดรับการพัฒนาตนเองอยางสม่ำเสมอในสวน
การอบรมความรูท่ีเกี่ยวกับการศึกษาดานปฐมวัยหรือทักษะการสอนตาง ๆ  สงเสริมใหอาจารยประจำหลักสูตรทุกทานมี
ผลงานดานการทำผลงานทางวิชาการ  ใหครบทุกคน 
   2) การปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขา      นั้น ๆ นำผลจากมคอ.7 ระหวาง 
ป พ.ศ.2556-2561 มาวิเคราะหเพื่อจัดทำการปรับปรุงหลักสูตรในป พ.ศ.2561  ซึ่งหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมี
แนวทางในการปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนการสอนในบางรายวิชาเพื่อความเหมาะสม เชนวิชาชีพไดมีการปรบัเพิ่ม
รายวิชาท่ีสอดคลองกับสังคมและเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีมีการเปล่ียนแปลงโดยใหนักศึกษามีความรูและทักษะเกี่ยวกับการ
พัฒนาดานทักษะดานภาษา วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย  สมองกับการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ดนตรี
ศิลปะสรางสรรค การจัดการช้ันเรียน การศึกษาพิเศษ และความเปนครู ไดแกรายวิชาทักษะดานภาษาสำหรับเด็ก
ปฐมวัย วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย  ดนตรีศิลปะสรางสรรค สำหรับเด็กปฐมวัย  การจัดการช้ัน
เรียน การศึกษาพิเศษ และวิชาความเปนครู เปนตน  เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับทักษะตางๆในการเปนดูแลเด็ก
เล็ก ในสวนของวิชาการฝกงาน ไดมีการปรับเปล่ียนจำนวนหนวยกิตจาก 3 หนวยกิต เปน 4 หนวยกิต จาก 200 
ช่ัวโมง เปน 300 เพื่อใหนักศึกษาไดฝกงานในสถานประกอบการมากข้ึน 
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เอกสารหลักฐาน 
1. มคอ.2 หลักสูตร 
2.เอกสาร มคอ.5 ของรายวิชาท่ีเปดสอนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปการศึกษา 2563 
3. มคอ.7 ปการศึกษา 2563 
4. ตารางเปรยีบเทียบหลักสูตรปรับปรุงป 2556 และหลักสูตรปรับปรุงป 2561 
 

 

ผลการประเมินตนเอง 4 คะแนน 
เหตุผล 
มีการปรับปรุงผลการดำเนินงานและพิจารณาวาเกิดประโยชน 

มีผลการดำเนินการตามระบบและกลไกการดำเนินงาน และติดตามผลกระบวนการอยางตอเนื่อง พรอมท้ังระบบ
ขอเสนอแนะท่ีจะใชในการปรับปรุงในรอบปการศึกษาถัดไป และมีการปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
จากรอบปการศึกษาท่ีผานมา นำมาดำเนินการสูการปฏิบัติจริง เพื่อใหมีความทันสมัยตามทักษะท่ีตลาด สังคม 
ตองการ 
 
ตัวบงช้ีท่ี 5.2  การวางระบบผูสอน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลผูเรียน 
 

ผลการดำเนินงาน 
มีระบบกลไกการวางระบบผูสอน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลผูเรียน 
  1. การกำหนดผูสอน  
เปาหมาย  
   ผูสอนในแตละรายวิชามีความรู ความสามารถ ความเช่ียวชาญ คุณวุฒิท่ีสอดคลองกับรายวิชาท่ีสอนและมี
จรรยาบรรณความเปนครู 
 

 การวางแผน 
     1. อาจารยประจำหลักสูตรและหนวยจัดการศึกษา สำรวจขอมูลประสบการณการสอน/ความเช่ียวชาญของผูสอน           
    2.  ประชุมอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อกำหนดเกณฑการจัดระบบผูสอนพิจารณาคุณสมบัติของ ผูสอนตามความ
เหมาะสมจากคุณวุฒิ ประสบการณและเปนไปตามเกณฑระเบียบสถาบันวิทยาลัย ชุมชนวาดวยการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาท่ีต่ำกวาปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2560 
    3. หลักสูตรและหนวยจัดการศึกษาแจงความประสงคในการสรรหาผูสอนพิเศษใหม พรอมท้ังระบุคุณสมบัติของ
ผูสอนเสนอตอสำนักวิชาการ 
    4. หลักสูตรและหนวยจัดการศึกษา มีการคัดเลือกอาจารยตามระเบียบและหลักเกณฑของวิทยาลัยโดยหนวยจัด
การศึกษาและอาจารยประจำหลักสูตร โดยอาจารยผูสอนจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของหรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของหรือจบปริญญาตรีท่ีมีประสบการณในดานท่ี
เกี่ยวของอยางนอย 5 ป  
    5. สำนักวิชาการแตงต้ังกรรมการคัดกรองผูสอนพิเศษใหมีคุณวุฒิตามเกณฑขอบังคับของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
วาดวยคุณสมบัติและหลักเกณฑเกี่ยวกับผูสอนพิเศษ พ.ศ.2558 เสนอผูอำนวยการ คณะอนุกรรมการวิชาการ และ
สภาวิทยาลัยอนุมัติและแตงต้ังเปนผูสอนพิเศษใหมตอไป 
   6. จัดอาจารยประจำสอนตามรายวิชาท่ีตรงกับวุฒิการศึกษาหรือเทียบเคียง จำนวน 2 รายวิชา (2-3 กลุม)  และ
จัดอาจารยพิเศษ มอบหมายการสอนเปนลำดับตอไป 
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   7.  การจัดตารางสอนโดยหนวยจัดการศึกษา อาจารยประจำหลักสูตรรวมพิจารณาตามเกณฑท่ีกำหนด และ
นำเสนองานวิชาการเพื่อรวบรวม ตรวจกรอง นำเสนออนุกรรมการวิชาการและ สภาวิทยาลัยอนุมัติตอไป 
   8. สำนักวิชาการจัดโครงการ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน กิจกรรม : พัฒนา
ผูสอนหลักสูตรอนุปริญญา กอนเปดภาคการศึกษา เพื่อสรางความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
อนุปริญญา 
   9. ผูสอนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามตารางสอนในแตละภาคการศึกษา 
   10. หลักสูตรติดตามและรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของผูสอนโดยนักศึกษา 
การดำเนินการ 
ในปการศึกษา 2563 หลักสูตรมีการดำเนินงานกำหนดผูสอน ดังนี้          
      มีการประชุมเพื่อจัดอัตรากำลังสำหรับการจัดการเรียนการสอนโดยพิจารณาอัตรากำลัง ภาคการศึกษาท่ี 
1/2563 และ ภาคการศึกษาท่ี 2/2563           
      มีการประชุมเพื่อจัดต้ังอัตรากำลังของรายวิชาในหลักสูตร ตามแนวของการประกันคุณภาพการศึกษา โดย
พิจารณาจาก               
     1) มีคุณวุฒเิหมาะสมกับวิชาท่ีสอน/ตรงกับสาขารายวิชา               
     2) มีความรูความสามารถในวิชาท่ีสอน โดยเคยผานการสอนในรายวิชาท่ีกำหนด/เกี่ยวของ               
     3) มีประสบการณในการทำงาน/การฝกอบรมในรายวิชาท่ีกำหนด                      
     ติดตามผลการกำหนดอาจารยผูสอนโดยพิจารณาจากการจัดทำ มคอ. 3 4 และ มคอ. 5 6 โดย พิจารณาถึงผล
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยผูสอน ซึ่งอาจารยผูสอนทุกคนมีผล การประเมินมากกวา 3.5 
โดยท้ังภาคเรียนท่ี 1/2563 และ ภาคเรียนท่ี 2/2563               
    จากผลการจัดอัตรากำลังและภาระงานสอน ซึ่งพิจารณาจากคุณวุฒิประสบการณในการสอน/ การทำงาน/การ
ฝกอบรม สงผลใหการประเมินการสอนของอาจารยผูสอน มีผลเฉล่ียในระดับ ดี ผลท่ีได จากการปรับปรุงอยางเปน
รูปธรรม ดังนี้  
   อาจารยประจำหลักสูตรมีภาระการสอนและมีความรู ความสามารถ/เช่ียวชาญเปนไปตามเกณฑท่ีกำหนด   

 
การติดตามและประเมินกระบวนการ 
       จากการติดตามการปฏิบัติหนาท่ีสอนตามคำส่ังวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เรื่องแตงต้ังอาจารยผูสอนในหลักสูตร
อนุปริญญา ท่ี 076/2563 ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 และ ท่ี 022/2564 ภาคการศึกษาท่ี 2/2563  และ
ติดตามผลประเมินประสิทธิภาพการสอนของผูสอนโดยนักศึกษา พบวา โดยภาพรวมในปการศึกษา2563 คะแนน
เฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด  คาเฉล่ีย 4.60 เมื่อพิจารณาเปนรายภาคการศึกษา พบวา  
        ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 มีระดับความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉล่ีย 4.76  โดยมี
ระดับความพึงพอใจดานการเตรียมความพรอมในการสอน  อยูในระดับมากท่ีสุด  คาเฉล่ีย 4.69  รองลงมาคือ ดาน
กิจกรรมการเรียนรู,ดานการใชส่ือการเรียนการสอนอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉล่ีย 4.67 และ  ดานการมีสวนรวมของ
นักศึกษา,ดานการวัดและประเมินผล อยูในระดับมากท่ีสุด  คาเฉล่ีย 4.65 ตามลำดับ 
        ภาคการศึกษาท่ี 2/2563 มีระดับความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด  คาเฉล่ีย 4.54   โดยมี
ระดับความพึงพอใจดานการเตรียมความพรอมในการสอน อยูในระดับมากท่ีสุด  คาเฉล่ีย 4.58 รองลงมาคือ  ดาน
กิจกรรมการเรียนรู อยูในระดับมากท่ีสุด  คาเฉล่ีย 4.54 ดานการใชส่ือการเรียนการสอน อยูในระดับมากท่ีสุด 
คาเฉล่ีย 4.53   ดานการมีสวนรวมของนักศึกษา อยูในระดับมากท่ีสุด  คาเฉล่ีย  4.52  ดานการวัดและประเมินผล 
อยูในระดับมากท่ีสุด  คาเฉล่ีย  4.51  ตามลำดับ 
        ซึ่งท้ังสองภาคการศึกษามีระดับความพึงพอใจดานการใชส่ือการเรียนการสอนนอยท่ีสุด  จึงควรสงเสริมให
ผูสอนจะตองพัฒนาดานการใชส่ือการสอนใหทันสมัย สามารถกระตุนใหนักศึกษาเกิดบรรยากาศการเรียนรู และมี
กิจกรรมการสอนท่ีเนนทักษะการปฏิบัติท่ีนำไปใชในชีวิตประจำวันได โดยผูสอนจะตองปรับเปล่ียนกลยุทธการสอน
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และปรับปรุงแกไข มคอ.3 เพื่อปรับปรุงการสอนรวมกัน  ตลอดจนมกีารติดตามเปนรายบุคคลท้ังผลประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษา และการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติทางวชิาการของหลักสูตร เชน การเขารวมประชุม  การสง
ขอสอบ  การสงผลประเมินรายวิชา การสงเอกสาร มคอ.3 มคอ.5 เปนตน  เพื่อเปนขอมูลในการกำหนดผูสอนใน
รอบปการศึกษาถัดไป 
 

การนำไปสูการปรับปรุง พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 
-ไมมี-  
 

  เอกสารหลักฐาน 

    1. คำส่ัง/ประกาศ แตงต้ังอาจารยผูสอนประจำภาคการศึกษาท่ี 1/2563 และ 2/2563 
   2. แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร ปการศึกษา 2563 
   3. ตารางสอน ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 และ 2/2563 
   4.  รายงานการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาท่ี 1/25633 และ 2/2563 
   5. คำส่ังการจัดสอบประจำภาคการศึกษาท่ี 1/2563 และ 2/2563 

6. รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยครั้งท่ี 11/2562 วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2562 
 
2. การกำกับ ติดตามรายละเอียด และผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยตรวจสอบหลักสูตรและผลการ
ดำเนินงานของรายวิชา หรือ มคอ.2,3,4,5,6,7  
  เปาหมาย 
   หลักสูตรมีการจัดทำเอกสาร มคอ.2, มคอ.3,มคอ.4,มคอ.5, มคอ.6,และ มคอ.7 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
การวางแผน 
 1. อาจารยประจำหลักสูตรรวมประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตรตามการรายงานผล
การดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ของปท่ีผานมา  และวางแผนการกำกับติดตามหลักสูตรในปการศึกษาถัดไป 
(หลักสูตรจัดใหมีการประชุมปการศึกษาละ 1 ครั้ง) 
  2. หลักสูตร และหนวยจัดการศึกษากำหนดผูสอนในแตละรายวิชาตามแผนการเรียนท่ีกำหนดท้ังหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป และหมวดวิชาเฉพาะ จัดตารางเรียนตารางสอน และใหผูสอนจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ
รายละเอียดของรายวิชาฝกประสบการณ (มคอ.4) จัดสงผานระบบสารสนเทศการบริหารหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) กอนดำเนินการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 
  3. วิชาการและอาจารยประจำหลักสูตร กำกับติดตาม การจัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชา          
(มคอ.3) และรายละเอียดของรายวิชาฝกประสบการณ  (มคอ.4) 
  4.  ผูสอนจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชาฝก
ประสบการณ (มคอ.6) ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติครบทุกรายวิชาภายใน 30 วัน 
หลังส้ินสุดภาคการศึกษา 
  5. อาจารยประจำหลักสูตร รวมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร(มคอ.7) ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดป
การศึกษา และจัดทำรายงานประเมินตนเองของหลักสูตรเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแตละป
การศึกษา 
การดำเนินงาน 
  1. อาจารยประจำหลักสูตร รวมประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนนิงานหลักสูตรในรอบปการศึกษา 
2563 ดวยการพิจารณา รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) และการทวนสอบรายวิชา ประจำป
การศึกษา 2563 และวางแผนการกำกบัติดตามหลักสูตรในปการศึกษา 2563 
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  2. อาจารยประจำหลักสูตรรวมกับหนวยจัดการศึกษาและวิชาการ กำกับ ติดตาม การจัดสงรายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3) และรายละเอียดของรายวิชาฝกประสบการณ (มคอ.4) ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และหมวดวิชาเฉพาะ ภาค
การศึกษาท่ี 1/2563 จำนวน 29 รายวิชา และภาคการศึกษาท่ี 2/2563 จำนวน 19 รายวิชา ผานระบบ
สารสนเทศการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และรูปแบบเอกสาร ซึ่งทุก
รายวิชาสงครบถวนกอนเปดภาคการศึกษา 
  3. อาจารยประจำหลักสูตรรวมกับหนวยจัดการศึกษาและวิชาการ กำกับ ติดตาม การจัดสงรายงานผลการ
ดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชาฝกประสบการณ (มคอ.6) ของหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป และหมวดวิชาเฉพาะ ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 จำนวน 29 รายวิชา และภาคการศึกษาท่ี 2/2563 
จำนวน 19 รายวิชา ผานระบบสารสนเทศการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
(TQF) และรูปแบบเอกสาร ซึ่งทุกรายวิชาสงครบถวนหลังจากส้ินสุดภาคการศึกษาภายใน  30 วัน 
 การติดตามและประเมินผล  
   จากการตรวจสอบและกำกับติดตามการจัดทำเอกสาร มคอ.3,มคอ.4,มคอ.5, มคอ.6,และ มคอ.7 ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ผานระบบสารสนเทศการบริหารหลักสูตร (TQF) ท้ังนี้ดวยระบบไมได
บันทึกวันท่ีสงเอกสารไว  และมีปญหาดานอาจารยผูสอนบางทานไมสามารถเขาระบบได จึงไดดำเนินการใหครูผูสอน
ไดสงเปนเอกสารมายังงานหลักสูตร เพื่อจัดเก็บขอมูล และรวบรวมไปดำเนินการตรวจสอบตอไป ซึ่งไดนำปญหาการ
ใชระบบ TQF ไปสรางความเขาใจและฝกเขาระบบใหกับครูผูสอนในการประชุมครูแตละภาคการศึกษา 
การนำไปสูการปรับปรุง พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 
 -ไมมี – 
 
เอกสารหลักฐาน 

1. เอกสาร มคอ.3,5,4,6,7 
   2. คำส่ังคณะทำงานการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6,มคอ.7) 

 
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีใชสื่อเทคโนโลยี ใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 
 เปาหมาย 
รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ มีการใชส่ือเทคโนโลยีใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ผานระบบการจัดการเรียน
หองเรียนเสมือนจริง Google Classroom จำนวน 2 รายวิชา 
การวางแผน 
  1. จัดหาระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองผานโทรศัพทมือถือ ท่ีสามารถเรียนรูและ
เขาถึงไดงาย 
  2. จัดทำแผนและเปาหมายการสงเสริมการใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการใชส่ือ
เทคโนโลยีใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองผานโทรศัพทมือถือ 
   3. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนและเปาหมายท่ีกำหนดไว พรอมท้ังติดตามผลการ
ดำเนินงานระดับโครงการ/กิจกรรมและระดับแผนยุทธศาสตร 
  การดำเนินงาน 
 1. อาจารยประจำหลักสูตร ไดจัดหาระบบการบริหารจัดการหองเรียนเสมือนจริง Google  Classroom มา
ใหบริการแกอาจารยผูสอนและนักศึกษา โดยขอใชบริการ  G-Suite หรือ Google  for Education กับทาง Google  
ในนามวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ภายใตโดเมน pcc.ac.th 
   2. วิทยาลัยไดจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารระยะ 5 ป ท่ีมีความสอดคลอง
ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 3 ป (พ.ศ.2562 -2564) 
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   3.  สำนักวิชาการจัดทำโครงการการเสริมสรางศักยภาพผูสอนดวยการพัฒนากระบวนการจัดทำส่ือท่ีทันสมัย
ประกอบการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และจัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุนการสงเสริมการใชงานระบบหองเรียน
ออนไลน ดวย Google  Classroom และการผลิตส่ือวิดีโอการสอนตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตร ประจำป
งบประมาณ 2564 และเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผูสอนดานการจัดการเรียนการสอนออนไลน โดย
การใชระบบ Google  Classroom ซึ่งมีอาจารยผูสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เขารวมจำนวน 3 คน 
  4. ดำเนินการติดตามการนำไปใชเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลนดวย Google  Classroom  ท่ีเนนใหผูเรียน
สามารถเรียนรูไดโดยตนเองผานโทรศัพทมือถือ และรายงานผลการดำเนินงานตอสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เมื่อคราว
ประชุมครั้งท่ี         6/๒๕63  วันพฤหัสบดีท่ี 25 มิถุนายน ๒๕63 
การติดตามและประเมินผล 
1. จากการตรวจสอบและติดตามผลหลังจากไดดำเนินการกิจกรรมสงเสริมการใช 
งานดวยวิธีการเปนผูสอนรวมในรายวิชา พบวา มีรายวิชาท่ีดำเนินการนำระบบการเรียนการสอนออนไลน Google  
Classroom  ใชในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 รายวิชา คือ การจัดการเรียนรู 

และมีการสอนออนไลนทุกวิชา เนื่องจากสถานการณโควิต 19 ไมสามารถเรียนในหองเรียนได จึงจำเปนตองเรียน
ออนไลนทุกวิชา  

ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน มีการใชระบบ (Zoom) และทาง Line  
แตทำขอสอบทาง Google  Classroom สอนผสมผสานกับการเรียนในหองเรียนเนื่องจากเปนวิชาเนนการปฏิบัติ 
     พรอมท้ังมีการรายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน ตอสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เมื่อคราว
ประชุมครั้งท่ี 6/๒๕63  วันพฤหัสบดีท่ี 25 มิถุนายน ๒๕63 
การนำไปสูการปรับปรุง พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 
    จากการดำเนินงานในปการศึกษา 2561  ในการสงเสริมและติดตามการใชงานระบบการเรียนการสอนออนไลน
ดวย Google  Classroom  พบวาส่ิงท่ีจะตองดำเนินการปรับปรุง คือ โครงสรางพื้นฐานของระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต ณ อาคารเรียน เพื่อรองรับการใชงานระบบออนไลนสำหรับการจัดการเรียนการสอนและการผลิตส่ือ
วิดีโอการสอน  
       ในปการศึกษา 2562 ดำเนินการปรับปรุง โครงสรางพื้นฐานของระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ณ อาคารเรียน 
เพื่อรองรับการใชงานระบบออนไลนสำหรับการจัดการเรียนการสอนและการผลิตส่ือวิดีโอการสอนใหกับครูไดสามารถ
ใชระบบการสอนออนไลนดวย Google  Classroom  มากข้ึน 
      ในปการศึกษา 2563 ดำเนินการ  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ไดพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ใหครอบคลุมทุก
พื้นท่ีอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับหนวยงาน สอดคลองกับนโยบายของวิทยาลับชุมชน และ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน จึงไดจัดทำโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหครอบคลุมทุกพื้นท่ีอยางมีประสิทธิภาพ ใหครู อาจารย เจาหนาท่ี และนักศึกษาเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตอยาง
รวดเร็วข้ึน 
เอกสารหลักฐาน 

 รายงานโครงการการเสริมสรางศักยภาพผูสอนดวยการพัฒนากระบวนการจัดทำส่ือท่ีทันสมัยประกอบการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 
 

4. การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  
 เปาหมาย 
 มีรายวิชาท่ีดำเนินการสอนดวยรูปแบบบูรณาการรวมกับการวิจัย งานโครงการการบริการวิชาการทางสังคม และการ
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การวางแผน 
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1. อาจารยประจำหลักสูตรและครูผูสอนรวมรวบรวมองคความรู ภูมิปญญา 
ทองถ่ินท่ีเกี่ยวของกับพันธกิจการวิจัย หรือการบรกิารวิชาการ หรือทะนุบำรุงศิลปะและวฒันธรรม พรอมผลิตเปน
รายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกับการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย  

  2.  อาจารยประจำหลักสูตร และอาจารยประจำวิชาท่ีเกี่ยวของในหลักสูตร เพื่อรวมวางแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีบูรณาการ กับงานวิจัย หรือบริการวิชาการหรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
   3. อาจารยประจำหลักสูตรรวมกับอาจารยผูสอน  ช้ีแจงวัตถุประสงคและวิธีการเรียนรูรายวิชา ท่ีจะบูรณาการการ
ทำงานรวมกับชุมชน  
   4. อาจารยประจำหลักสูตรรวมกับอาจารยผูสอน  ดำเนินการติดตามและบริหารจัดการรายวิชา ท่ีจะบูรณาการการ
ทำงานรวมกับชุมชน  
การดำเนินงาน 
   1. อาจารยประจำหลักสูตร และอาจารยประจำวิชาไดผลิตรายวิชาท่ีจะบูรณาการการทำงานรวมกับชุมชน คือ  
วิชาการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัย    
    2. อาจารยประจำหลักสูตรไดรวมประชุมกับอาจารยผูสอนวางแผนใหนักศึกษาไดไปเรียนรูนอกหองเรียน รวม
ทำงานกับชุมชนในโครงการในพื้นท่ีจริง ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานทาบัว วัดหลวง และ บางคลาน  โดยการลงพื้นท่ี
ทำงานกับผูอื่น ตองการสอนใหนักศึกษามี  Soft Skills เปนทักษะทางดานอารมณและการเขาสังคม  อยางเชนการ
ส่ือสารกับคนอื่น การทำงานเปนทีม การเปนผูนำ การแกปญหาแบบคิดวิเคราะห  การท่ีจะมี Soft Skills ไดจะตอง
อาศัยประสบการณการลงมือ  ซึ่งตองอาศัยการเรียนรูนอกหองเรียนเปนหลัก 
   3. อาจารยประจำหลักสูตร และอาจารยประจำวิชาวิชาการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัย    ช้ีแจงวัตถุประสงคและ
วิธีการเรียนรูกับชุมชน และการลงพื้นท่ีทำงานบูรณาการเรียนรูกับผูปกครอง 
  4. อาจารยประจำหลักสูตร และอาจารยประจำวิชา ดำเนินการติดตาม และประเมินผลและสรุปผลการจัดการเรียน
การสอน ประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษา 
การติดตามและประเมินผล 
   จากการติดตามและประเมินผลการเรียนรู พบวา นักศึกษาท้ังหมด 45 คน มีผลการเรียนผานเกณฑ 70 คะแนน 
จำนวน 39 คน คิดเปนรอยละ 86.67 ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งของผลการประเมินในรายวิชาการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัย
และมีการติดตามความพึงพอใจตอการเรียนรูของนักศึกษา พบวานักศึกษาพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมาก รอยละ 
85.60 พรอมเสนอแนะแนวเพิ่มเติม และวิเคราะหเพื่อกำหนดแนวทางปรับปรุง โดยควรเพิ่มเติมเรื่องการใหความรู
กับผูปกครองเกี่ยวกับการดูแลเด็กท่ีบาน เนื่องจากสถานการณโรคระบาดโควิต-19 ทำใหเด็กมาเรียนไมไดตองเรียน
ออนไลน สวนใหญจะเรียนแบบออนไซดท่ีครูตองไปพบกลุมกับ ผูปกครอง และตองสอนกันท่ีบาน  ทำใหตองเนนการ
อบรมใหความรูกับผูปกครองในดานการเรียนรูและพัฒนาการตามวัยของเด็กปฐมวัยเพิ่มข้ึน  
การนำไปสูการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

- ไมมี – 
 

เอกสารหลักฐาน 
1. มคอ.3 วิชาโครงการทางการศึกษา ปฐมวัย และวิชาการศึกษาสำหรับผูปกครองเด็กปฐมวัย 
2. ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนกับชุมชน 

 

5. การทวนสอบผลการเรียนรูของผูเรียน / ทบทวนผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของผูเรียน 
เปาหมาย 
  หลักสูตรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
การวางแผน 
1. สำนักวิชาการแตงต้ังคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับ 
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รายวิชา  พรอมจัดทำเครื่องมือและแบบรายงานสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับรายวิชา  และ
กำหนดปฏิทินดำเนินงานเพื่อกำหนดเปนภาระหนาท่ีของกรรมการ 

  2. คณะกรรมการทวนสอบกำหนดรายวิชาท่ีจะทวนสอบโดยการสุมรายวิชาอยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปด
สอนในแตละปการศึกษา 
  3.  คณะกรรมการทวนสอบดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานผลการเรียนรู  การประเมินผลการเรียนรูในแตละดาน
ตามท่ีกำหนดเกณฑประเมินผลการเรียนรูใน มคอ.3 และหรือ มคอ.4 ของแตละรายวิชา  พรอมใชขอมูล มคอ.5 และ 
หรือ มคอ.6 ตลอดจนตารางวิเคราะหขอสอบ  ขอสอบปลายภาค มาประกอบการพิจารณา 
   4. คณะกรรมการทวนสอบจัดทำรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูรายวิชาเสนอตอสำนักวิชาการ 
  การดำเนินการ 
  1. สำนักวิชาการแตงต้ังคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับรายวิชา ประกอบดวย 

 1) นางสาวนงลักษณ  มวงศรี 
 2) นางปริญญา  ไทยลา 
 3)  นางสาวสุภาพร  บุญคำ 
 4)  นางสาวสุวรรณีย  ศิริสมฤทัย 
 5)  ดร.สุภาภรณ  บัณฑิต 

  2. คณะกรรมการไดกำหนดรายวิชาทวนสอบโดยการสุมรายวิชา  และดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การประเมินผลการเรียนรู เนื้อหาสาระ  และคุณภาพของแบบทดสอบวัดผล
ปลายภาค  ตามเครื่องมือการทวนสอบท่ีดำเนินการจัดทำโดยสำนักวิชาการ และอาศัยหลักฐานตาง ๆ ในการ
ดำเนินการทวนสอบรายวิชา  ไดแก มคอ.2 มคอ.3 มคอ.5 ตารางวิเคราะหขอสอบ  ขอสอบปลายภาค  เปนตน 
     ซึ่งไดดำเนินการทวนสอบรายวิชาในปการศึกษา 2563 จำนวน วิชา 14  จากท้ังหมด 42 รายวิชา คิดเปนรอย
ละ 33.33   
2. คณะกรรมการทวนสอบดำเนินการจัดทำสรุปรายงานผลการทวนสอบ 

มาตรฐานผลการเรียนรูรายวิชาประจำปการศึกษา 2563 ตอสำนักวิชาการ 
การติดตามและประเมินผล 
     จากการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา ควรมีการติดตามแผนการ
สอนและการดำเนินการสอนจริงๆ ตามแผนงาน  มคอ.3 ใหครอบคลุมตามคำอธิบายรายวิชา  และนอกจากนี้ไดมีการ
ติดตามประสิทธิภาพการสอนของผูสอนโดยนักศึกษา ซึ่งพบวาโดยภาพรวมในปการศึกษา2563 คะแนนเฉล่ียอยูใน
ระดับมากท่ีสุด  คาเฉล่ีย 4.57    
        เม่ือพิจารณาเปนรายภาคการศึกษา พบวา ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 มีระดับความพึงพอใจในภาพรวม อยูใน
ระดับมากท่ีสุด   คาเฉล่ีย 4.57  โดยมีระดับความพึงพอใจดานการเตรียมความพรอมในการสอน  อยูในระดับมาก
ท่ีสุด  คาเฉล่ีย 4.65  ดานการมีสวนรวมของนักศึกษา อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉล่ีย 4.62  ดานกิจกรรมการเรียนรู 
อยูในระดับมากท่ีสุด  คาเฉล่ีย 4.61     ดานการวัดและประเมินผล อยูในระดับมากท่ีสุด  คาเฉล่ีย  4.60  ดานการ
ใชส่ือการเรียนการสอน อยูในระดับมาก  คาเฉล่ีย 4.48  
        ภาคการศึกษาท่ี 2/2563 มีระดับความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด  คาเฉล่ีย 4.57  โดยมี
ระดับความพงึพอใจดานการเตรียมความพรอมในการสอน  อยูในระดับมากท่ีสุด  คาเฉล่ีย 4.58  ดานการวัดและ
ประเมินผล อยูในระดับมากท่ีสุด  คาเฉล่ีย  4.56  ดานการมีสวนรวมของนักศึกษา และ ดานการใชส่ือการเรียนการ
สอน อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉล่ีย 4.54   ดานกิจกรรมการเรียนรู อยูในระดับมากท่ีสุด  คาเฉล่ีย 4.53 
        ซึ่งท้ังสองภาคการศึกษามีระดับความพึงพอใจดานการใชส่ือการเรียนการสอนนอยท่ีสุด  จึงควรสงเสริมให
ผูสอนจะตองพัฒนาดานการใชส่ือการสอนใหทันสมัย สามารถกระตุนใหนักศึกษาเกิดบรรยากาศการเรียนรู และมี
กิจกรรมการสอนท่ีเนนทักษะการปฏิบัติท่ีนำไปใชในชีวิตประจำวันได โดยผูสอนจะตองปรับเปล่ียนกลยุทธการสอน
และปรับปรุงแกไข มคอ.3 เพื่อปรับปรุงการสอนรวมกัน  ตลอดจนมีการติดตามเปนรายบุคคลท้ังผลประเมินความพึง
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พอใจของนักศึกษา และการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติทางวิชาการของหลักสูตร เชน การเขารวมประชุม  การสง
ขอสอบ  การสงผลประเมินรายวิชา การสงเอกสาร มคอ.3 มคอ.5 เปนตน  เพื่อเปนขอมูลในการกำหนดผูสอนใน
รอบปการศึกษาถัดไป 

การนำไปสูการปรับปรุง พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 
- ไมมี – 

 
 
เอกสารหลักฐาน 
  1. คำส่ังแตงต้ังกรรมการทวนสอบ 
  2. รายงานผลทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับรายวิชา 

 
ผลการประเมินตนเอง 4 คะแนน 
เหตุผล 
        มีการดำเนินการตามระบบและกลไกการดำเนินงาน และติดตามผลกระบวนการอยางตอเนือ่ง พรอมท้ังให
ขอเสนอแนะท่ีจะใชในการปรับปรุงในรอบปการศึกษาถัดไป 
 
 
ตัวบงช้ีท่ี 5.3  ผลการดำเนินงานของหลักสูตร  
การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

1. อาจารยประจำ
หลักสูตรอยางนอยรอยละ 
80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน
ติดตามและทบทวนการ
ดำเนินงานหลักสูตร 

อาจารยประจำหลักสูตรเขารวมประชุมวางแผน ทบทวน ติดตามผล
การดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)   และแนวทางการปรับปรุง
แกปญหาในการบริหารหลักสูตร จำนวน 7 ครั้ง ดังนี ้
    1. ประชุม ทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตร  ประจำภาคเรียนท่ี 
1/2563 วันท่ี  7 มีนาคม 2563 
     2. ประชุมอาจารยประจำหลักสูตรไดรวมประชุมกับอาจารย
ผูสอนวางแผนใหนักศึกษาไดไปเรียนรูนอกหองเรยีน รวมทำงานกับ
ชุมชนในโครงการในพื้นท่ีจริง ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานทาบัว วัด
หลวง และ บางคลาน  โดยการลงพื้นท่ีทำงานกับผูอื่น วันท่ี 22 
สิงหาคม 2563    
    3. ประชุม ทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตร  ประจำภาคเรียนท่ี 
2/2563 วันท่ี  4 กันยายน 2563 
    4. ประชุม อาจารยประจำหลักสูตร และอาจารยประจำวิชา 
ดำเนินการติดตาม และประเมินผลและสรุปผลการจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษา วันท่ี  3 -4 กรกฎาคม 
2564 
    5.  ประชุมเตรียมความพรอมวิพากษสารนิพนธนักศึกษา วันท่ี 
29 พฤษภาคม 2564  วิพากษสารนิพนธนักศึกษา วันท่ี 15,22 
พฤศจิกายน 2563 และสรุปผล 
   6. ประชุมปรับแผนการเรียนตลอดหลักสูตร เมื่อวันท่ี  15 
พฤษภาคม 2564  เพื่อทำแผนการเรียนท่ีตองกรอกขอมูลในระบบ

1. รายงานการ
ประชุมปรับแผนการ
เรียน 
2. คูมืออาจารยท่ี
ปรึกษา 
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ทะเบียนตามท่ีสถาบันกำหนด  กอนเปดภาคการศึกษาท่ี 1  เดือน
มิถุนายนสำหรับนักศึกษาเขาใหมภาคการศึกษาท่ี 1/2563     
  7. ประชุมเพื่อหาแนวทางแกปญหาเด็กออกกลางคัน และการ
จัดการเรียน เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 2564 ซึ่งในการประชุม 7 ครั้ง 
มีอาจารยประจำหลักสูตรเขารวมท้ัง 3 ทาน คือ  
 1.  นางปริญญา  ไทยลา 
 2. นางสาวสุภาพร  บุญคำ 
 3. นางสาวนงลักษณ  มวงศร ี

2. มีรายละเอียดหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.2 
สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2561 (ตามแบบมคอ.2) ไดผานการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งท่ี 12/2561 เมื่อวันท่ี 11 
ธันวาคม 2561 

มคอ.2 สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 
หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2561 

3. มีรายละเอียดของ
รายวิชาและรายละเอียด
ของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อยาง
นอยกอนเปดภาค
การศึกษาใหครบทุก
รายวิชา 

อาจารยประจำหลักสูตรกำกับติดตามใหผูสอนจัดทำรายละเอยีดของ
รายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.
4) ท่ีเปดสอนปการศึกษาท่ี 2563 ผานระบบสารสนเทศ และการ
จัดทำเอกสารกอนการเปดภาคการศึกษาครบถวนทุกรายวิชา คิดเปน
รอยละ100 ดังนี้  
ภาคการศึกษา 1/2563 มี มคอ.3 จำนวน 29 รายวิชา  
ภาคการศึกษา 2/2563 จำนวน 19 รายวิชา มี มคอ.4 1 รายวิชา 
รวม  มคอ.3   จำนวน 42 รายวิชา วิชา มคอ.4 ฝกประสบการณ 1 
รายวิชา 

 

4. มีรายงานการ
ดำเนินงานของรายวิชา 
และรายงานผลการ
ดำเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 
วัน หลังส้ินสุดภาค
การศึกษาท่ีเปดสอนให
ครบทุกรายวิชา 

อาจารยประจำหลักสูตรกำกับติดตามใหผูสอนจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดำเนินงานของ
ประสบการณภาคสนาม (มคอ.6) ท่ีเปดสอนปการศึกษาท่ี 2563 
ผานระบบสารสนเทศ และการจัดทำเอกสารกอนการเปดภาค
การศึกษาครบถวนทุกรายวิชา คิดเปนรอยละ 100 ดังนี้  
ภาคการศึกษา 1/2563 มี มคอ.5 จำนวน 29 รายวิชา  
ภาคการศึกษา 2/2563 จำนวน 19 รายวิชา มี มคอ.6  1 รายวิชา 
รวม  มคอ.5   จำนวน 42 รายวิชา วิชา มคอ.6 ฝกประสบการณ 1 
รายวิชา 

 

5. มีรายงานผลการ
ดำเนินงานของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังส้ินสุดป
การศึกษา 

อาจารยประจำหลักสูตร จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร 
(มคอ.7) เพื่อรวมพิจารณาผลการดำเนินงานหลักสูตรรวมกันในคราว
ประชุมอาจารยประจำหลักสูตร เมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม ๒๕64 
ภายในระยะเวลา 60 วันหลังส้ินสุดปการศึกษา 2562  ซึ่งหลังจาก
ผานการพจิารณาในท่ีประชุมรวมกัน ดำเนินการปรับปรุงแกไข และ
รายงาน มคอ.7 ฉบับสมบูรณในวันท่ี 20 สิงหาคม ๒๕64  (ตาม
ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาท่ี 2/2563 ส้ินสุดภาคการศึกษาวันท่ี  
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20 มิถุนายน 2564) พรอมท้ังไดจัดทำรายงานประเมินตนเอง (Sdlf 
Assessment Report) ระดับหลักสูตร 

6. มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ท่ีกำหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4 (ถามี) อยาง
นอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาท่ีเปดสอนในแตละ
ปการศึกษา 

อาจารยประจำหลักสูตรรวมทวนสอบรายวิชาโดยการสุมทวนสอบ มี
จำนวน   วิชา 14  จากท้ังหมด 42 รายวิชา คิดเปนรอยละ 33.33  
ประกอบดวยรายวิชาตาง ๆ ดังนี ้
1)   ปว 0101 พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
2) ปว 0102 สมองกับการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย 
3) ปว 0103 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 
4) ปว 0104 การจัดการศึกษาปฐมวัย 
5) ปว 0105 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
6) ปว 0107 ทักษะวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสำหรบัเด็กปฐมวัย 
7) ปว 0108 ดนตรีและศิลปะสรางสรรคสำหรับเด็กปฐมวัย 
8) ปว 0109 สื่อการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย 
9) ปว 0110 การจัดการเรียนรู 
10) ปว 0111 การจัดการชั้นเรียน 
11) ปว 0112 นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย 
12) ปว 0113 การประเมินและสรางเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย 
33) ปว 0114 การศึกษาพิเศษ 
14) ปว 0115 ความเปนคร ู

 

7. มีการพัฒนาปรับปรุง 
การจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธการสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู จาก
ผลการประเมินการ
ดำเนินงานท่ีรายงานใน  
มคอ.7 ปท่ีแลว 

จากรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ปการศึกษา 
2561 ท่ีผานมา ในหมวดท่ี 9 ไดระบุแผนการดำเนินการเพื่อพฒันา
หลักสูตรสำหรับปการศึกษา 2563 ดังนี้ 
1)  แผน  : ปรับโครงสรางหลักสูตร และพิจารณารายวิชาเลือกท่ี
เหมาะสมกับยุคสมัย และจำนวนช่ัวโมงการฝกงานท่ีเหมาะสม 
2) แผน : การเปล่ียนแปลงรายวิชา เพิ่มหรือลดเนื้อหารายวิชา การ
เปล่ียนแปลงวิธีการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชาท่ีมีเนื้อหา
ใหทันสมัยกับการเปล่ียนแปลงในปจจุบัน 
การดำเนินการ มีการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561  ไดผานการเห็นชอบ
จากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งท่ี 12/2561 
เมื่อวันท่ี 11 ธันวาคม 2561 
3)แผน :  พัฒนาผูสอนดานการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning  ดวยระบบ Google Classroom   
การดำเนินการ  ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาผูสอนดานการ
จัดการเรียนการสอน Active Learning  ดวยระบบ Google 
Classroom และอบรมจัดทำขอสอบออนไลนและการสรางส่ือวิดีโอ
สำหรับการเรียนการสอน เดือน พฤษภาคม 2564  

มคอ.7 ปการศึกษา 
2563 
รายละเอียดหลักสูตร
อนุปริญญา 
สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ปรับปรุง 
พ.ศ.2561 
 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุก
คน ไดรับการปฐมนิเทศ
หรือคำแนะนำดานการ
จัดการเรียนการสอน 

ไมมี   
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9. อาจารยประจำ
หลักสูตรทุกคนไดรับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อยางนอยป
ละหนึ่งครั้ง 

อาจารยประจำหลักสูตร 3 คน ไดอบรมวิชาการดานปฐมวัย มากกวา 
1 ครั้ง ดังนี ้
1) นางสาวนงลักษณ มวงศรี อบรม เรื่อง สรางความเขาใจในระบบ
ทะเบียน  ณ ม.บูรพา จ.ชลบุรี , การบูรณาการกับการประยุกตใชส่ือ
ออนไลนกับการเรียนการสอนในยุคโควิต 19, และหลักสูตรการวัด
และประเมินผลแบบออนไลน 
     2) นางปริญญา ไทยลา อบรมเรื่อง  การพัฒนาความรูเรื่อง
จรรยาบรรณและมาตรฐานในวิชาชีพ และอบรมหลักสูตร Online รุน
ท่ี 2 หลักสูตรท่ี 1 เรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ป
การศึกษา 2563 
     3) นางสาวสุภาพร บุญคำ อบรมเรื่อง การพัฒนาความสามารถ
ในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในสำนักงาน และอบรมเรื่อง ใช
ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
 

วุฒิบัตรผานการ
อบรม 

10. จำนวนบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพไมนอยกวารอยละ 
50 ตอป 

ไมมี  

11.ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาช้ันปสุดทาย/
ผูสำเร็จการศึกษาใหมท่ีมี
ตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ีย
ไมนอยกวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

จากการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/ผูสำเร็จ
การศึกษาใหมปการศึกษา 2563 ตอคุณภาพหลักสูตรอนุปริญญา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พบวาผูสำเร็จการศึกษาใหมมีระดับความ
พึงพอใจตอคุณภาพหลักสูตร โดยเฉล่ีย อยูในระดับมากท่ีสุด คะแนน
เฉล่ีย 4.58 

รายงานผลการ
ติดตามผูสำเร็จ
การศึกษาหลักสูตร
อนุปริญญา ประจำป
การศึกษา 2562 

12. ระดับความพึงพอใจ
ของนายจางหรือสถาน
ประกอบการท่ีมีตอผูสำเร็จ
การศึกษาใหม เฉล่ียไม
นอยกวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

จากการสำรวจความพึงพอใจของนายจางหรือสถานประกอบการท่ีมี
ตอผูสำเร็จการศึกษาใหม ปการศึกษา2562 ของวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร พบวานายจางหรือสถานประกอบการมีระดับความพึงพอใจตอ
ผูสำเร็จการศึกษาใหมโดยเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด แบงเปนรายดาน
ดังนี ้
 -  ความพึงพอใจดานคุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับมากท่ีสุด 
เฉล่ียรวม = 4.31  โดยนักศึกษาแมขาย มีคาเฉล่ีย =  4.34 
นักศึกษาสากเหล็ก มีคาเฉล่ีย = 4.27 
 

- ความพึงพอใจดานความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ อยูในระดับ
มากท่ีสุดเฉล่ียรวม = 4.38  โดย  
นักศึกษาแมขาย มีคาเฉล่ีย =4.36   
นักศึกษาสากเหล็ก มีคาเฉล่ีย = 4.40 
 

รายงานผลการ
ติดตามนายจางหรือ
สถานประกอบการ 
หลักสูตรอนุปริญญา 
ประจำปการศึกษา 
2562 
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- ความพึงพอใจดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไปดาน
บุคลิกภาพอยูในระดับมากท่ีสุด เฉล่ียรวม = 4.25 โดย  
นักศึกษาแมขาย    มีคาเฉล่ีย  =  4.28  
นักศึกษาสากเหล็ก มีคาเฉล่ีย  =  4.21 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 5  คะแนน 
เหตุผล 
        หลักสูตรดำเนินงานบรรลุผลตามตัวบงช้ีและคาเปาหมาย ตามตัวบงช้ีท่ีรับการประเมินจำนวน 10 ขอ คิด
เปนรอยละ 100 และเทียบกับเกณฑประเมินคาคะแนนเทากับ 5.00 
 

องคประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู 

ตัวบงช้ีท่ี 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
ผลการดำเนินงาน 

เปาหมาย 
      ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูมีปริมาณเพียงพอ พรอมใชงาน นักศึกษาและอาจารย มีความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรูในระดับมาก 
การวางแผน 
      หลักสูตรมีระบบและกลไกส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  ดังนี ้

1) สำรวจความพึงพอใจอาจารยผูสอน/นักศึกษาท่ีมีตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท้ังภายในและภายนอกหองเรียน 
ระบุความตองการ และปญหาการใชส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

2) ดำเนินการจัดหาส่ิงสนับสนุน และแหลงเรียนรูตามความตองการในหลักสูตร 
3) สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยผูสอนท่ีมีตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู และรายงานผลสำรวจ

ความพึงพอใจ 
4) ทำโครงการการพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตวิทยาลัยชุมชนพิจิตรใหครอบคลุมทุกพื้นท่ีอยางมี

ประสิทธิภาพ (ระยะท่ี 2) 
5) นำผลไปปรับปรุงและพัฒนาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูในปถัดไป 

การดำเนินการ 
      หลักสูตรดำเนินการตามระบบและกลไกโดยสำรวจความพึงพอใจของอาจารยผูสอนและนักศึกษา ระดับ
อนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ท่ีมีตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  ในปการศึกษา 2563 โดยมีขอเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงส่ิงสนับสนุนการเรียนรู คือ 

- ระบบอินเตอรเน็ตไมพรอมใชงาน 
- ควรเตรียมอุปกรณ ส่ือใหพรอมกับจำนวนหองเรียน 

และนำขอเสนอแนะดังกลาวมาปรับปรุงส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ในปการศึกษา  2563 โดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานผูอำนวยการ ไดดำเนินโครงการพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตวิทยาลัยชุมชนพิจิตรใหครอบคลุมทุกพื้นท่ี
อยางมีประสิทธิภาพ มีรายการอุปกรณท่ีใชสำหรับการพัฒนาระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ดังนี้ 

-  อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขาย             จำนวน 8 ตัว 
-  อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายไรสาย     จำนวน  41 ตัว 
-  ตูสำหรับเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ ขนาด 6 U  จำนวน 8 ตัว 
-  ตูสำหรับเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ ขนาด 9 U  จำนวน 3 ตัว 
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     รวมท้ังไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน  447,260 บาท จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุคเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน  50 เครื่อง นำไปมอบใหกับสถานท่ีจัดการเรียนการสอนตาง ๆ  
ประกอบดวย 

-  แมขาย    จำนวน 19 เครื่อง 
-  ทับคลอ (ขุนไผภูมิเขตร)  จำนวน 15 เครื่อง 
-  โพธิ์ประทับชาง  จำนวน  6 เครื่อง 
-  อบต.เมืองเกา  จำนวน  5 เครื่อง 
-  อำเภอสากเหล็ก  จำนวน 5 เครื่อง 

     ในปการศึกษา 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ไดพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ใหครอบคลุมทุกพื้นที่อยางมี
ประสิทธิภาพ โดยเพิ่มคู สัญญาณอินเทอรเน็ต จากระบบเดิมจะมีสัญญาณอินเทอรเน็ตเพียงเสนเดียว ซึ ่งการใช
คูสัญญาณอินเทอรเน็ตจะชวยใหการทำงานของระบบสัญญาณอินเทอรเน็ตดีข้ึน อีกท้ังไดทำการแยก V-Lan ออกเปน
กลุม ๆ เพื่อสะดวกในการจัดการระบบเครือขาย และสายใยแกวนำแสงในการเช่ือมระยะไกล (100 เมตรข้ึนไป) ทำให
ระบบเครือขายมีความเร็วในการโอนขอมูลภายในไดเร็ว และมีประสิทธิ์ภาพมากขึ้นเปนการใชสายเชื่อมตอสัญญาณ
อินเทอรเน็ตแบบใยแกวนำแสง(Fiber Obtic) ระหวางชวงอาคาร หรืออาคารที่ไกลมากกวา 100 เมตร โดยทำให
สัญญาณท่ีสงไปนั้นไมมีส่ิงท่ีรบกวน จึงทำใหเครือขายมีความเร็วในการสงขอมูลมากข้ึน 
     เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับหนวยงาน สอดคลองกับนโยบายของวิทยาลับชุมชน และสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนรูปแบบออนไลน จึงไดจัดทำโครงการพัฒนาโครงสรางพืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศใหครอบคลุมทุกพื้นท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพ ใหครู อาจารย เจาหนาท่ี และนักศึกษาเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตอยางรวดเร็วข้ึน 
      ในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ไดมีการพัฒนาการใชส่ือเทคโนโลยีในการทำส่ือการสอนโดยใชโปรแกรม CAPCUT 
และโปรแกรม Kinemaster ท่ีมีอยูในโทรศัพทมาผลิตวิดีโอในการทำส่ือการสอน ใหกับนักศึกษา และนักศึกษาสามารถ
นำไปใชในการสอนของตนเองในสถานการณโควิตท่ีตองเรียนออนไลนไดเปนอยางดี 
     และหลักสูตรไดดำเนินการสำรวจความพึงพอใจนักศึกษาและอาจารยผูสอนท่ีมีตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ระดับ
อนุปริญญาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปการศึกษา 2563 ผลการสำรวจความพึงพอใจ มีดังนี ้

รายการ 

คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 
อาจารย
ผูสอน 

นักศึกษา 
อาจารย
ผูสอน 

นักศึกษา 
อาจารย
ผูสอน 

นักศึกษา 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู
ภายในหองเรียน 

4.44 4.54 4.72 4.65 4.71 4.68 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู
ภายนอกหองเรียน 

4.20 4.17 4.45 4.21 

คาเฉลี่ย 4.44 4.54 4.48 4.43 4.59 4.47 
         จากตาราง พบวาอาจารยผูสอนมีความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูภายในหองเรียน อยูระดับ มากท่ีสุด  

(�̅�𝑥=4.71) และนักศึกษามีความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูภายในหองเรียน อยูระดับ มากท่ีสุด  (�̅�𝑥=4.68) 

อาจารยผูสอนมีความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูภายนอกหองเรียน อยูระดับมาก (�̅�𝑥=4.45) และนักศึกษามี

ความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูภายนอกหองเรียนอยูระดับมาก (�̅�𝑥=4.21) และสำรวจความพึงพอใจของ
อาจารยผูสอนท่ีมีตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ประจำปการศึกษา 2563  พบวาอาจารยผูสอนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ประจำปการศึกษา 2563 ในภาพรวมอยูในระดับ มาก (�̅�𝑥=4.59) โดยรายการท่ีมีความพึง
พอใจสูงสุด คือ มีการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณในหองปฏิบัติการ มีอุปกรณและส่ือเทคโนโลยีท่ีใชในการสอนท่ีทันสมัย มี

คุณภาพ และพรอมใชงานอยูเสมอ (�̅�𝑥=4.92) รองมาคือ หองเรียน/หองปฏิบัติการมีแสงสวางเพียงพอ อากาศถายเท 
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หรือมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม (�̅�𝑥=4.88) สภาพแวดลอมภายในหองเรียน/หองปฏิบัติการสะอาด เอื้อตอการเรียน, วัสดุ

ฝก อุปกรณในการจัดการเรียนการสอนมีเพียงพอกับผูเรียนท้ังหมูเรียน(�̅�𝑥=4.69) การสนับสนุนดานวัสดุ ครุภัณฑ เพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอน เชน อุปกรณ IT เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณเครื่องเขียน กระดาษ ฯลฯ(�̅�𝑥=4.62)
หองเรียน/หองปฏิบัติการมีจำนวนเพียงพอกับผูเรียน มีสถานท่ีสำหรับใหนักศึกษาและอาจารยไดพบปะ แลกเปล่ียน

สนทนา และ ทำงานรวมกัน(�̅�𝑥=4.58)  ส่ือและอุปกรณการเรียนการสอนในหองเรียนมีความเพียงพอและมี

ประสิทธิภาพพรอมใชงานการสนับสนุนการเรียนรูภายนอกหองเรียน(�̅�𝑥=4.46) ระบบสาธารณูปโภค เชน หองสุขา 

น้ำประปา ไฟฟา เพียงพอและเหมาะสม(�̅�𝑥=4.42) การสนับสนุนดานเทคโนโลยีของหลักสูตร เชน แหลงดาวนโหลด

เอกสารท่ีตองใชในการเรียนการสอน การสนับสนุนงานดาน Network(�̅�𝑥=4.38) การสนับสนุนบริการดานวิชาการ

ของหลักสูตรมีหนังสือ ตำรา ส่ิงพิมพ เอกสารทางวิชาการ โครงงาน ท่ีทันสมัยและหลากหลาย(�̅�𝑥=4.27)  ตามลำดับ 
 
 
 
การติดตามและประเมินผล 
     จากผลการดำเนินงานหลักสูตรไดดำเนินการตามระบบและกลไกท่ีกำหนดและบรรลุเปาหมายท่ีไดวางไว คือ มีส่ิง
สนับสนุนการเรียนรูมีปริมาณเพียงพอ พรอมใชงาน นักศึกษาและอาจารย มีความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูใน
ระดับมาก  
 
การนำไปสูการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
ในปการศึกษา 2563 วิทยาลัยไดนำขอเสนอแนะจากปการศึกษา 2562 มาพัฒนาในประเด็นปญหาดังนี้ 
      1. ควรมีการเตรียมอุปกรณส่ือ ใหพรอมกับจำนวนหองเรียน 
      2. ระบบอนิเตอรเน็ตไมพรอมใชงาน สำหรับการเขาใชระบบทะเบียนออนไลน 
      3. เครื่องฉายโปรเจ็คเตอรไมพรอม หรืออาจเปนเพราะเครื่องถูกใชงานหนักพอสมควร ควรปรับปรุง 
 

ปรับปรุงแกไขในประเด็นปญหาตางๆแลว ดังนี้ 
        1. วิทยาลัยฯ ไดดำเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค มอบใหกับหนวยจัดฯ ทุกหนวยจัดฯ เพื่อใชในการ
จัดการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมของปริมาณ ผูเรียนและผูสอนเรียบรอยแลว   
       2. วิทยาลัยไดดำเนินการแกไขระบบอินเทอรเน็ตใหม ใหมีความเร็ว และทั่วถึงทุกจุดในบริเวณวิทยาลัยฯ ซึ่ง
นักเรียน นักศึกษา สามารถเขาใชงานไดโดยการล็อคอินดวยรหัสนักศึกษา และวันเดือนปเกิดของนักศึกษา 
       3. วิทยาลัยฯดำเนินการสำรองเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร จากสาขางาน มาสำรองไวใชในวันเสาร – อาทิตย เพิ่มเติม
เพื่อการใชงาน  
       4. ในปการศึกษา 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ไดพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ใหครอบคลุมทุกพื้นท่ีอยาง
มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับหนวยงาน สอดคลองกับนโยบายของวิทยาลับชุมชน และสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน จึงไดจัดทำโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศใหครอบคลุม
ทุกพื้นท่ีอยางมีประสิทธิภาพ ใหครู อาจารย เจาหนาท่ี และนักศึกษาเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตอยางรวดเร็วข้ึน 
       5. วิทยาลัยปรับปรุงอาคารเรียน โดยติดตั้งตะแกรงกันนก บริเวณรอบอาคารเรียน เพื่อปองกันนกเขามาทำรัง
และถายมูลในบริเวรอาคารเรียน และติดตั้งพัดลมเพดาล ในหองเรียน เพื่อระบายอากาศภายในหองเรียน ใหมีความ
เย็นเพิ่มข้ึน ปรับภูมิทัศน รอบๆบริเวณวิทยาลัย ปรับแตงตนไม และปลูกตนไมเพิ่มความรมเย็นรอบๆวิทยาลัย 
       6.  ในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ไดมีการพัฒนาการใชส่ือเทคโนโลยีในการทำส่ือการสอนโดยใชโปรแกรม 
CAPCUT และโปรแกรม Kinemaster ท่ีมีอยูในโทรศัพทมาผลิตวิดีโอในการทำส่ือการสอน ใหกับนักศึกษา และ
นักศึกษาสามารถนำไปใชในการสอนของตนเองในสถานการณโควิตท่ีตองเรียนออนไลนไดเปนอยางดี 
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เอกสารหลักฐาน 
       1. รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยท่ีมีตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ประจำปการศึกษา 2563 
       2. รายงานผลโครงการพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตวิทยาลัยชุมชนพิจิตรใหครอบคลุมทุกพื้นท่ีอยางม ี
           ประสิทธิภาพ (ระยะท่ี 2) 
       3. รายการสงมอบคอมพิวเตอรโนตบุคสำหรับการเรียนการสอน 
 
ผลการประเมินตนเอง    คะแนน 
เหตุผล 
   มีการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน และติดตามผลกระบวนการอยางตอเนื่อง จากนักศึกษาและอาจารย
ผูสอน พรอมท้ังมีการปรับปรุงตามขอเสนอแนะท่ีนำไปสูการพัฒนา ปรับปรุงใหดียิ่งข้ึน สำหรับสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารยผูสอนและนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ............................................. 
     (นางสาวนงลักษณ  มวงศรี) 
หัวหนาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
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ตอนท่ี 3 

ผลการประเมินระดับหลักสูตร 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ตาราง ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบงช้ีและองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบ ตัวบงช้ี ผานเกณฑ/ 

ไมผาน

เกณฑ 

ระบุ

เหตุผล

หากไม

ผานเกณฑ 

1. การกำกับ

มาตรฐาน 

1.1 (1.)การบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา ผาน  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 1 ผาน  

2. ผ ู  ส ำ เ ร็ จ
การศึกษา 

2.1  คุณภาพผูสำเร็จการศึกษา 5.00  

2.2  ผูสำเร็จการศึกษาสรางอาชีพและทำประโยชนใหชุมชน 4.33  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 2 4.67  

3 นักศึกษา 3.1  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3.00  

3.2   ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 2.00  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 3 2.50  

4. อาจารย 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 2.00  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 4 2.00  

5. หลักสูตร 
การเรียนการ
สอน และ
ประเมินผูเรียน 

5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 2.00  

5.2   การวางระบบผูสอน การจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลผูเรียน 

3.00  

5.3   ผลการดำเนินงานของหลักสูตร 4.50  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 5 3.17  

6.  ส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู 

6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3.00  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 6 3.00  

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ีในองคประกอบ 3.20  

*** หมายเหตุ : ในกรณีท่ีให 4,5 คะแนน โปรดระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4,5 
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ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 

  

I P O คะแนนเฉลีย่ 

ผลการประเมิน 

องค 0.01-2.00  ระดับคุณภาพนอย 

ประกอบ 2.01-3.00  ระดับคุณภาพปานกลาง 

ท่ี 3.01-4.00  ระดับคุณภาพดี 

  4.01-5.00  ระดับคุณภาพดีมาก 

1. ผาน หลักสูตรไดมาตรฐาน 
2. . . 4.67 4.67 ดีมาก 
3. 2.50 . - 2.50 ปานกลาง 
4. 2.00 . - 2.00 นอย 
5. 2.00 3.75 - 3.17 ดี 
6. - 3.00 - 3.00 ปานกลาง 

รวม 4 3 2 3.20 ดี 

ผลการ
ประเมิน 

2.25 3.50 4.67  
 

ปานกลาง ดี ดีมาก  

*** สามารถนำผลการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตรมาจากระบบ CHE QA Online 

 
 

 
 
 
 

4.63 

2.00 

2.00 

3.33 

2.00 

3.03 

4.67 

2.50 

2.00 

3.17 

3.00 

3.20 

องค ์2

องค ์3

องค ์4

องค ์5

องค ์6

รวม

ปฐมวยั ปี 62 ผา่น ปี 63 ผา่น 
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รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนาในภาพรวมของหลักสูตร 

 
จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. การบริหารหลักสูตร ผูรับผิดชอบควรพิจารณา ความเชื่อมโยงของกิจกรรมที่สำคัญที่มีผลกระทบตอการ

จัดการเรียนการสอน และควรมีการวางแผนการดำเนินการใหเปนข้ันตอนท่ีบูรณาการไปในทิศทางเดียวกัน  มี

วัตถุประสงคเปาหมายชัดเจนและมีกระบวนการทำงานสุดทายไดผลลัพธที่เหมาะสม เปนไปตามเปาหมายท่ี

หลักสูตรกำหนด และควรมีการวางแผนการประชุมในกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในหลักสูตรเปนประจำ 

2. อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนควรใหความสำคัญ และรับผิดชอบตอกิจกรรมตาง ๆท่ีไดรับมอบหมาย และ

รวมมือทำงานไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนั้นควรทำความเขาใจกับเกณฑการประกันคุณภาพที่สถาบัน

กำหนด และเขียนรายงานใหเขาใจวาทำกิจกรรมแตละอยางอยางไร จะทำใหการจัดทำแบบรายงานประเมิน

ตนเอง (SAR) มีคุณภาพ มีขอมูลที่เหมาะสม เปนจริง และเปนรายงานที่ทำใหเกิดประโยชนทั ้งผู ประเมิน 

นักศึกษา อาจารย สถาบัน หรือบุคคลอื่นท่ีสนใจ 

3. วิทยาลัยควรมีนโยบายการบริหารบุคลากรอยางเหมาะสมในทุกหนวยจัดการศึกษา โดยมีการแบงปน

ทรัพยากรรวมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานอาจารยผูสอนใหมีการปฏิบัติงานตรงกับความชำนาญและศาสตรของ

ตนเอง และสามารถสอนไดทุกกลุม ทุกระดับ และทุกหนวยจัดการศึกษา เพื่อสรางมาตรฐานดานการเรียนการ

สอนใหเปนในรูปแบบเดียวกัน 

4.หลักสูตรมีการพัฒนาสื่อการสอน ที่เปนสื่อทำมือ เพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กตามวัยของผูเรียนหลักสูตร

ควรเพิ่มการพัฒนาส่ือทางดิจิตอล เพื่อสามารถผลิตส่ือท่ีทันสมัยและจูงใจผูเรียน ตอนสนองความตองการของ

กลุมเปาหมายที่ทันเวลา และสามารถสงผลใหผูเรียนไดทำการพัฒนาสื่อการสอนตามสภาพพื้นที่ ที่เหมาะสม 

เชน สภาพพื้นท่ีหางไกลสามารถท่ีจะใชส่ือทำมือได แตถาเขามาในสภาพสังคมเมืองจะสามารถใชส่ือการสอนท่ี

เปนเทคโนโลยีท่ีทันสมัยได 
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รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา 

 
องคประกอบท่ี 1 : การกำกับมาตรฐาน 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
การกำกับมาตรฐานหลักสูตร พบวาหลักสูตรมีผูประเมินท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ีวิทยาลัยชุมชนกำหนด แตส่ิง

ที ่ตองคำนึงถึงคือการใชบุคลากรจากภายนอก ตองพิจารณาวาอาจารยเหลานั ้น จะใหความสำคัญกับการ

ชวยเหลืออาจารยภายในดูแลนักศึกษาอยางท่ัวถึงหรือไม และบางหลักสูตรท่ีมีอาจารยภายในเพียงพอ แตดูแล

นักศึกษาในระดับ ปวช./ปวส. สามารถนำมาเปนอาจารยประจำหลักสูตรในระดับอนุปริญญาได 

 
องคประกอบท่ี 2 : ผูสำเร็จการศึกษา 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ผูสำเร็จการศึกษามีจำนวนนอยเมื่อเทียบกับจำนวนนักศึกษาท่ีรับเขาในหลักสูตร หลักสูตรตองหากลวิธีในการ
ดูแลผูเรียนใหมีความเขาใจท่ีจะศึกษาตอในหลักสูตรจนจบการศึกษา 

 
องคประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหารระบบอาจารยที ่ปรึกษา มีการมอบหมายงาน แตไมไดแสดงถึง

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน หลักสูตรควรหาวิธีการเฝาระวังวากระบวนการในการดูแลนักศึกษาจะสงผลตอผูเรียนและทำ

ใหผูเรียนมีความสุขไดอยางไร และจะสงผลใหอัตราการออกกลางคันของผูเรียนลดลงไดอยางไร 

2. กระบวนการพัฒนานักศึกษาควรถูกนำมาบูรณาการกับการเรียน การสอน ไมใชแยกกัน และนำมาเขียน

ขอเสนอแนะวามีอะไรท่ีควรนำมาบูรณาการและจะสงผลลัพธใหผูเรียนเปนคนดีมีคุณภาพไดอยางไรบาง 

3. อัตราการคงอยูของผูเรียนในหลักสูตรมีจำนวนลดลงสูงมาก หลักสูตรควรวิเคราะหหาสาเหตุและเสนอแนว

ทางการแกไขโดยเรงดวน 

 
องคประกอบท่ี 4: อาจารย 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
หลักสูตรควรใหความสำคัญกับการบริหารอาจารย โดยกำหนดใหมีการประเมินอาจารยเมื่อครบสัญญาจาง มี

การมอบหมายงานอยางเหมาะสม ดูแลความสุขใหอาจารยในหลักสูตรไดอยางดี และควรมีระบบของการพัฒนา

บุคลากรทั ้งอาจารยประจำและอาจารยพิเศษอยางเหมาะสม โดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

รายบุคคล (IDP) ระยะยาว และใหมีการติดตามผลลัพธตามแผนพัฒนาท่ีกำหนดไว 
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องคประกอบท่ี 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. หลักสูตรควรระบุวารายวิชาที่ปรับปรุงหรือพิจารณาขึ้นมานั้นมีจุดเดน อัตลักษณที่แตกตางจากหลักสูตร

เดิมหรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ อยางไรบาง อะไรคือความแตกตางของหลักสูตรที่จะดึงดูดความสนใจของ

ผูเรียน และในปการศึกษา 2563 ท่ีผานมา หลักสูตรมีประเด็นความรูใหมๆ ท่ีเกิดข้ึนในโลกปจจุบัน จะนำมา

สอนนักศึกษาเพื่อความทันสมัยอยางไรบาง 

2. กระบวนการในการจัดการเรียนการสอน การมอบหมายรายวิชาใหอาจารยผูสอน เทคนิคการสอนออนไลน

ที่มีประสิทธิภาพ การสอนภาคปฏิบัติ การทำ Project ของผูเรียน และการฝกงานในสถานประกอบการ ส่ิง

เหลานี้จะตองแสดงรายละเอียด วิธีปฏิบัติที่สงผลใหผูเรียนมีคุณภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนการติดตามผลลัพธ การ

เรียนรูของผูเรียนและวิธีการทวนสอบท่ีเหมาะสมท้ังหมด จะสงผลใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน 

3. ควรสรางความเขาใจเกี ่ยวกับกระบวนการทวนสอบผลลัพธการเรียนรู ในรายวิชาใหตอบสนองเกณฑ

คุณภาพ 5 ดาน ตามที่หลักสูตรกำหนด และควรพิจารณาวาการจัดเรียนการสอนในแตละรายวิชาสามารถ

ตอบวัตถุประสงคกับผูเรียนใหมีคุณสมบัติตามท่ีกำหนดไวไดอยางไร 

 
องคประกอบท่ี 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูทางกายภาพมีความเหมาะสม หลักสูตรควรคำนึงถึงส่ิงสนับสนุนการเรียนรูทางวิชาการ

เพิ่มเติม เชน เครื่องมือ อุปกรณ โปรแกรมสำเร็จรูปตาง ๆ ท่ีจำเปนสำหรับหลักสูตร หากเครื่องมือยังไมเพียงพอ 

หลักสูตรควรจัดหาสถานประกอบการท่ีมีเครื่องมือเหลานี้ และทำ MOU กับสถานประกอบการเหลานั้น เพื่อให

ผูเรียนไดฝกปฏิบัติในสถานการณจริง 
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