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ค าน า 

 
ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาต่าง ๆ มีการพัฒนาคุณภาพใน

การจัดการศึกษา จึงได้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาไว้เพ่ือให้ผู้จบการศึกษาแล้วเป็นผู้มีความสามารถ เป็นที่
ยอมรับของสังคม ในการที่จะด าเนินนโยบายดังกล่าวได้บรรลุเป้าหมาย สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ประกาศนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพ เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ถือเป็นแนวปฏิบัติ 
 ขอขอบคุณบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับประเมินคุณภาพทุกท่าน   ที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน ท าให้

การด าเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด  ซึ่งประประโยชน์เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  

ส าหรับใช้ในการพัฒนางาน ให้มีความก้าวหน้าต่อไป 
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บทสรปุส าหรบัผู้บรหิาร (Executive Summary) 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ในปีการศึกษา พ.ศ. 2545  จนถึงปัจจุบัน โดย
หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนปัจจุบัน คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  พุทธศักราช 
2556 ซึ่งมจีุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาที่ให้ความส าคัญในการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาตามความต้องการของ
สถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระสอดคล้องกับสภาพยุทธศาสตร์ของจังหวัด เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนเลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง เน้นสมรรถนะเฉพาะด้านด้วยการปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียน
ตามศักยภาพและโอกาสของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน 
เทียบความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการ และสถานประกอบอาชีพอิสระ 
สนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงาน  และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เปิดโอกาสให้สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตร โดยผู้ส าเร็จการศึกษา จะมีสมรรถนะวิชาชีพเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการท างานของ
คอมพิวเตอร์, ใช้และดูแลระบบคอมพิวเตอร์, เชื่อมต่อและใช้งานระบบเครือข่ายเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน 
เขียนโปรแกรมธุรกิจขนาดเล็ก, สร้างเว็บไซด์พ้ืนฐาน, ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานธุรกิจ 
  ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนในสถานที่จัดการเรียนการสอนแม่ข่าย อ าเภอโพทะเล, สถานที่จัดการ
เรียนการสอนทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) อ าเภอทับคล้อ  และสถานที่จัดการเรียนการสอนโพธิ์ประทับช้าง 
อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง มีอาจารย์ผู้สอน จ านวน 14 คน และ นักเรียน นักศึกษา จ านวน 248 คน 
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วิธกีารประเมนิคุณภาพภายใน 

 การวางแผนและการประเมนิ 
1.  การเตรียมและวางแผนกอ่นการตรวจประเมนิ   

คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึง

วิธีการประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับ

มอบหมาย เพ่ือสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 

2.  การด าเนนิการระหวา่งการตรวจประเมนิ 

คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง

วัตถุประสงค์ของการประเมิน ก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรมการประเมินฯ คณบดีแนะน า

ผู้บริหารของคณะ และบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของคณะให้คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ 

ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้ง

การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี) 

สรุปผลการประเมินและน าเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ

รับทราบและร่วมอภิปรายผลการประเมินพร้อมไฟล์รายงาน 

3.  การด าเนนิงานหลงัการตรวจประเมนิ 

    สรุปรายงานผลการประเมินฯ ส่งให้กับคณบดี และส านักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

 วธิกีารตรวจสอบและความนา่เชื่อถือของข้อมลู 

  ก าหนดให้กรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการหารือหรือ

สัมภาษณ์ และน าข้อมูลมาพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการทุกคน เพ่ือตัดสินผลในแต่ละตัวบ่งชี้และ 

ทุกองค์ประกอบคุณภาพ และน าเสนอผู้บริหารและบุคลากรคณะรับทราบและด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป 

 วตัถปุระสงค์ 

1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่
สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยที่ก าหนด 

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงานและ        
การตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ



วทิยาลยัชุมชนพิจิตร หนา้ 3 

 

การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและ     
แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ผ่านมา 

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

 กรอบการประเมนิประสิทธผิลการด าเนนิงานจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่าน

มา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงาน         

ตามระบบประกันคุณภาพ 

 ก าหนดการประเมนิฯ 
วันที่ 2 – 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 เกณฑ์การประเมนิ 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบและรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็น

การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมายและพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปล
ความหมาย ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน มีดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 

 

 

 

 

 



วทิยาลยัชุมชนพิจิตร หนา้ 4 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ขอ้เสนอแนะภาพรวม 
1. หลักสูตรควรมีการพัฒนา การด าเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาเพ่ิมขึ้น 

อย่างมีนัยส าคัญ ในประเด็นแรกขอให้มีการจัดท าเป็นข้อสอบกลางในรายวิชาเอกของหลักสูตรที่จะน าเสนอใน
ปีการศึกษา 2562 อย่างน้อย 2 รายวิชา และสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นที่ยอมรับ อย่างน้อย      1 ชิ้นงาน 

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

3. หลักสูตรควรน าข้อเสนอแนะจากการประเมิน ไปจัดท าแผนการปรับปรุง (Improvement Plan) 
อย่างเป็นระบบ และก าหนดแผนการพัฒนา กระบวนการและกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมหลักสูตรมีอัตราการ
คงอยู่ของผู้เรียนค่อนข้างต่ า หลักสูตรควรจะมีการวิเคราะห์หาสาเหตุของอัตราการออกกลางคัน และน าเข้าที่
ประชุมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้ผลการด าเนินการดีขึ้นในปีต่อไป 

 
ผลการประเมนิตามตวับง่ชี้ 

องคป์ระกอบ ตวับ่งชี ้ ค่าคะแนนที่ได ้ ผลการประเมิน 

1. การก ากับ
มาตรฐาน 

1.1 (1) การบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา ผ่าน ผ่าน 

2. ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

2.1  คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 4.76 ระดับดีมาก 

2.2  ผู้ส าเร็จการศึกษาสร้างอาชีพและท าประโยชน์ให้
ชุมชน 

4.07 ระดับดีมาก 

3. นักศึกษา 
 

3.1  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 2.00 ระดับน้อย 

3.2  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2.00 ระดับน้อย 

4. อาจารย์ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 1.00 ระดับน้อย 

5. หลักสูตร 
การเรียน      
การสอน และ
ประเมินผู้เรียน 

5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 1.00 ระดับน้อย 

5.2  การวางระบบผู้สอน การจัดการเรียนการสอน 
และการประเมินผลผู้เรียน 

2.00 ระดับน้อย 

5.3  ผลการด าเนินงานของหลักสูตร 0.00 ระดับน้อย 

6.  สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1.00 ระดับน้อย 

คะแนนเฉลีย่รวมทุกตวับ่งชีใ้นองคป์ระกอบ 2.09 ระดบัปานกลาง 
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ตารางการวิเคราะหค์ณุภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูร 

 
  

จ านวนตวั
บง่ชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลีย่ 

ผลการประเมิน 
องค ์ 0.01-2.00  ระดับคณุภาพนอ้ย 

ประกอบ 2.01-3.00  ระดบัคณุภาพปานกลาง 
ที ่ 3.01-4.00  ระดับคณุภาพด ี

  4.01-5.00  ระดับคณุภาพดมีาก 

1 ผา่นการประเมนิ หลักสตูรไดม้าตรฐาน 
2 2.1   4.76 4.76 ระดับดีมาก 

2.2   4.07 4.07 ระดับดีมาก 
3 3.1 2.00   2.00 ระดับน้อย 

3.2 3.00   3.00 ระดับน้อย 

4 4.1 1.00   1.00 ระดับน้อย 
5 5.1 1.00   1.00 ระดับน้อย 

5.2  2.00  2.00 ระดับน้อย 

5.3  0.00  0.00 ระดับน้อย 
6 6.1  1.00  1.00 ระดับน้อย 

ผลการประเมิน 
1.75 1.50 4.41 2.09  

ระดบัน้อย 
ระดบั
น้อย 

ระดบั 
ดีมาก 

ระดบัปาน
กลาง 

 

4.  

 

ขอ้เสนอแนะรายองคป์ระกอบ 

องค์ประกอบที่ 1 : การก ากับมาตรฐาน 

1. เนื่องจากผู้เรียนหลักสูตรมีจ านวนน้อย เมื่อพิจารณาต้นทุนต่อหน่วยไม่เกิดความคุ้มค่าต่อ
หลักสูตรนั้น หลักสูตรควรหาวิธีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมหรือหลักสูตร Non degree เพ่ือพัฒนาผู้เรียนใน
รูปแบบต่าง ๆเพ่ิมข้ึน 

2. หลักสูตรควรท า MOU กับสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรช่างฝีมือที่อยู่
ในสถานประกอบการให้เข้าพัฒนาโดยหลักสูตรด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรร่วมกัน 
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องค์ประกอบที่ 2 : ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 หลักสูตรควรหาสาเหตุที่นักศึกษามีงานท าไม่ตรงสาขา หรือในกรณีที่นักศึกษาไม่มีงานท า เพ่ือหา
แนวทางในการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพต่อไป  
องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 

1. หลักสูตรมีระบบของการดูแลนักศึกษาที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของการให้ค าปรึกษา
ระหว่างเรียน การดูแลนักศึกษาหน้าเสาธง การพบนักศึกษาตอนเช้า – เย็น ในชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษาและ 
Home Room ตามที่ก าหนดไว้ และมีการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติ ด าเนินการตามเป้าหมายที่ ก าหนด 
แต่ยังไม่ได้น าผลการด าเนินงานไปวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไข เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

2. ระบบการพัฒนานักศึกษา ในส่วนที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา หลักสูตรยังไม่น ามา
วิเคราะห์หรือพิจารณาว่า จะส่งผลกระทบต่อผู้เรียนในหลักสูตรมากน้อยเพียงใด หลักสูตรควรมีการก ากับ
ติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

3. ในการประเมินความพึงพอใจในข้อ 3.2 จะต้องน าผลการประเมินกิจกรรมในข้อ 3.1 ทั้ง 2 กิจกรรม 
คือ ผลการประเมินความพึงพอใจของกระบวนการให้ค าปรึกษาจากนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและความพึง
พอใจจากการพัฒนานักศึกษาในโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาและในรายวิชาที่มีการพัฒนาทักษะชีวิตของ
นักศึกษามารวมกัน และน าผลการประเมินทั้ง 2 ข้อมาหาค่าเฉลี่ย โดยมีการเก็บข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง เพ่ือให้
เห็นแนวโน้มของการท างาน 

องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ 

1. หลักสูตรมีกระบวนรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ชัดเจน แต่เนื่องจากบุคลากรของ
หลักสูตรไม่มีการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมนี้ส่วนใหญ่จึงไม่ได้ด าเนินการ 

2. การบริหารจัดการด้านบุคลากร ระบบและกลไกของการธ ารงรักษาบุคลากร การสร้างสิ่งจูงใจ 
ประโยชน์และบริการต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม 

3. หลักสูตรยังขาดการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 5 ปี อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้หลักสูตรทราบ
ว่า ทิศทางของการพัฒนาบุคลากรจะมีทิศทางการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยหรือไม่ หรือสามารถสร้าง
ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพแต่ละด้านของหลักสูตรได้หรือไม่ 

 
องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
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1. ควรมีการเปรียบเทียบสาระหลักสูตรและสาระรายวิชาว่า มีความทันสมัยและแตกต่างจากหลักสูตร
เดิมอย่างไร   

2. ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาการสอนที่ส าคัญและเป็นศาสตร์สมัยใหม่ในสาขาวิชา และแสดงใน 
แผนการสอน และ บันทึกหลังการสอน 

3. การคัดเลือกอาจารย์ผู้สอน ควรคัดเลือกจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ ภาระงาน (Teacher Load) 
4. ควรมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ในรายวิชาชีพ

เฉพาะ 
5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรมีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร  เช่น 

การเขียนแผนการสอน และ บันทึกหลังการสอน การคัดเลือกผู้สอน การจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล เป็นต้น 

6. ควรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาให้เป็นไปตามเป้าหมายของรายวิชาที่ก าหนด 
7. หลักสูตรควรเน้นการปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากของจริงมากกว่าทฤษฎี 
 

องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1. ควรมีเครื่องมือทางด้านวิชาชีพที่ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ หรือน าไปใช้ประโยชน์กับ
หน่วยงาน หากวิทยาลัยไม่สามารถจัดหาได้ ควรท า MOU กับสถานประกอบการ เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกการใช้
งานจริง 

2. ควรน าผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากนักศึกษามาวิเคราะห์และน าไปแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นระบบ 
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