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    ส่วนที่ ๑ 

ข้อมูลทั่วไป 
 
๑.๑  อาจารย์ผู้สอน 

ตารางแสดงจ านวนอาจารย์ผู้สอน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา และเพศ แม่ข่าย 
วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม 

ปริญญาเอก - - - 
ปริญญาโท ๑ ๔ ๕ 
ปริญญาตรี ๒ ๓ ๕ 
อนุปริญญา/ปวส. - - - 

รวม ๓ ๗ ๑๐ 
 

ตารางแสดงจ านวนอาจารย์ผู้สอน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา และเพศ 
หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ(ขุนไผ่ภูมิเขตร) 

วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม 
ปริญญาเอก - - - 
ปริญญาโท ๑ ๒ ๓ 
ปริญญาตรี - ๔ ๔ 
อนุปริญญา/ปวส. - - - 

รวม ๑ ๖ ๗ 
 
ตามค าสั่งเลขที่ ๐๗๕/๒๕๖๒    
แม่ข่าย 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 
๑ นางสาวปณิชา  

จันทร์ค า 
 

คร ู -บช.บ (การบัญชี) 
-บธ.บ (การเงิน) 
-บธ.ม (การบัญชี) 
 

- หัวหน้าสาขางานการบัญชี 
- หัวหน้างานคนพิการ 
- งานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

๒ นายอนุศักดิ์   
นาคไพจิตร 
 
 

ครูช านาญการ
พิเศษ 

-บธ.ม.(การเงิน)              
-สส.บ.(สาธารณสุข 
บัณฑิต) 
-ศศ.บ.(พัฒนาชุมชน) 
 

- หัวหน้างานทรัพยากร
บุคคล 
-งานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา หน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
๓ นางวิลัย  บุตร์วัตร ครูช านาญการ -บธ.ม.(การบัญชี)               

-ศศ.บ.(การจัดการ
ทั่วไป  แขนงการ
บัญชี) 

- รองผู้อ านวยการวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร 
-งานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

๔ นางสาวทิวา เอมธานี ครูช านาญการ -บธ.ม.(การเงิน)                   
-บธ.บ.(การจัดการ
ทั่วไป  

- หัวหน้างานควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยง 
-เจ้าหน้าที่งานทะนุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
- งานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

๕ นางธัญยธรณ์  ตันโน ครูช านาญการ -กศ.ม.(การประกัน
คุณภาพ) 
 -ศศ.บ.(การจัดการ
ทั่วไป บัญชี 

- เจ้าหน้าที่งานวิจัยและ
นวัตกรรม 
-งานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

๖ นางสาวสุวรรณา  
สุขเหม 

อาจารย์พิเศษ -ศศ.บ. (การตลาด) - เจ้าหน้าที่งานอาคาร
สถานที่ 
-เจ้าหน้าที่งานยานพาหนะ
และขนส่ง 
- งานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

๗ นางสาวขวัญเรือน  
ส่งศรี 

อาจารย์พิเศษ -บธ.บ.(การบัญชี) -เจ้าหน้าที่บุคลากร 
-งานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

๘ นายบรรลือ  
เหลืองทองค า 

อาจารย์พิเศษ -บธ.บ.(การบัญชี)  

9 
 

นายดนัยภัทร ดีมี อาจารย์พิเศษ -บธ.บ. (การเงิน) -เจ้าหน้าที่งานแผนและ
งบประมาณ  
-งานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 
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10 นางสาวมณิอร  สีดา อาจารย์พิเศษ -บธ.บ.(การบัญชี) -เจ้าหน้าที่งานแผนและ
งบประมาณ 
-งานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

หน่วยจัดการการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 

 ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา หน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
๑ นางสุพิชยกาญจน์  

ม้วนทอง 
ครูช านาญการ -บธ.ม.(การบัญชี)           

-ศศ.บ. (การจัดการ
ทั่วไป) 
                                                                                                                                                                               

-หัวหน้าสาขางานการบัญชี 
-ผู้สอนสาขางานการบัญชี 
-เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติหน้าที่งานการเงินและ
งานพัสดุ 
-เจ้าหน้าที่งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
-เจ้าหน้าที่งานบริการ
วิชาการชุมชน 
-งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

๒ นายจักรพันธ์  อ่ิมนรัญ อาจารย์พิเศษ -บช.ม.(การบัญชี) 
 

-ผู้สอนสาขางานการบัญชี 
-เจ้าหน้าที่งานบุคลากร/งาน
สารบรรณ 
-เจ้าหน้าที่งานวัดผลและ
ประเมินผล 
-งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย  

๓ นางอรุณรัตน์  หนูจิ๋ว อาจารย์พิเศษ -บช.บ. (การบัญชี) 
 

-ผู้สอนสาขางานการบัญชี 
-เจ้าหน้าที่งานการเงิน 
และบัญชี 
-งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

๔ นางสาวเปรมา   
ประมาพันธ์ 

อาจารย์พิเศษ -บธ.บ.(การบัญชี) -ผู้สอนสาขางานการบัญชี 
-เจ้าหน้าที่งานสวัสดการ
นักศึกษา และเอกสารเรียน
ฟรี ๑๕ ปี 
-เจ้าหน้าที่งานปกครองสาขา
งานการบัญชี 
-เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด 
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-งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
๕ นางสาวภุมรินทร์   

นิลขาว 
อาจารย์พิเศษ บธ.บ.(การบัญชี) -ผู้สอนสาขางานการบัญชี 

-เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นักศึกษา 
-เจ้าหน้าที่งานติดตาม 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 

๖ นางสาวภาวิณี 
จันทรมณี 

อาจารย์พิเศษ บช.บ. (การบัญชี) -ผู้สอนสาขางานการบัญชี 
-เจ้าหน้าที่งานพัสดุ/เอกสาร
จัดซื้อจัดจ้าง  วัสดุส านักงาน  
และระบบ E-GP 
-งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 

๗ นางสาวชาลินี   
ม่วงแจ่ม 

อาจารย์พิเศษ บธ.บ.(การจัดการ
ทั่วไป) 
Master of 
Business 
Administration 
(M.B.A. Markting 

ผู้สอนสาขางานการบัญชี 
-เจ้าหน้าที่งานนโยบายและ
แผน/งบประมาณ 
-เจ้าหน้าที่งานบริหารความ
เสี่ยง/งานประกันคุณภาพ
ภายใน 
-งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

 
๑.๒ วัสดุ ครุภัณฑ์ แม่ข่าย 
ที ่ รายการ จ านวน 
๑ ชุด TV LED ๕๕ นิ้ว ๑  เครื่อง 
๒ โต๊ะปฏิบัติการบัญชี             ๓๙  ชุด 
๓ ชุดปฏิบัติการบัญชี                ๑ ชุด 
 
 
 

วัสดุ ครุภัณฑ์  หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
ที ่ รายการ จ านวน 
๑ เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ๑    เครื่อง 
๒ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวด า ๒    เครื่อง 
๓ ชุด TV LED ๕๕ นิ้ว ๑   เครื่อง 
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๔ โต๊ะปฏิบัติการบัญชี         ๑๒๐   ชุด 
๕ เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ ๑   เครื่อง 
๖ เครื่องค านวณ            ๑๐  เครื่อง 

๑.๓  จ านวนผู้เรียน 
ตารางแสดงจ านวนนักเรียน นักศึกษา แต่ละระดับช้ัน จ าแนกตามเพศ  แม่ข่าย 

ระดับชั้น จ านวนนักศึกษา 
ชาย หญิง รวม คิดเป็นร้อยละ 

ปวช. ๑ ๒ ๒๓ ๒๕ ๓๕.๒๕ 
ปวช. ๒ ๓ ๑๖ ๑๙ ๒๖.๐๓ 
ปวช. ๓ ๒ ๒๗ ๒๙ ๓๙.๗๒ 
รวม ๗ ๖๖ ๗๓ ๑๐๐.๐๐ 

 
ตารางแสดงจ านวนนักเรียน นักศึกษา แต่ละระดับช้ัน จ าแนกตามเพศ 

หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักศึกษา 

ชาย หญิง รวม คิดเป็นร้อยละ 
ปวช. ๑ ๒ ๕๑ ๕๓ ๔๓.๘๐ 
ปวช. ๒ ๔ ๓๘ ๔๒ ๓๔.๗๑ 
ปวช. ๓ ๑ ๒๕ ๒๖ ๒๑.๔๙ 
รวม ๗ ๑๑๔ ๑๒๑ ๑๐๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๔  การพัฒนาบุคลากร 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  สาขางานการบัญชี ได้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพทางด้านวิชาการ ดังนี้ 
แม่ข่าย 
ที ่ ชื่อ-สกุล วันที่เข้าอบรม หัวข้อการพัฒนา ประเภทการพัฒนา 
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วิชาชีพ 
การ
สอน 

๑ นางสาวปณิชา  จันทร์ค า 

28  มิถุนายน  
2562 

การพัฒนาผู้น าท่องเที่ยว
ชุมชนโดยเทคนิคการเป็น
เจ้าบ้านที่ดี เพื่อรองรับการ
เข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 

  

12-13  
กรกฎาคม  2562 

การพัฒนา “บวร ร่วมใจ
สร้างชุมชนคุณธรรม” 

  

21  สิงหาคม 

๒๕๖2 

การพัฒนา โครงการ
วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม ปี
การศึกษา 2562 กิจกรรม 
: การพัฒนา (Bast 
practice) วิทยาลัยชุมชน
คุณธรรมด้วยโครงการ/
กิจกรรม คุณธรรม แบบมี
ส่วนร่วมและลงมือปฎิบัติ 

   

30 มกราคม 
2563 

การพัฒนา  โครงการ
ธนาคารโรงเรียน ธนาคาร
ออมสิน ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ดูแลกิจกรรมส่งเสริมการ
ออมทรัพย์ 

  

2 นางวิลัย  บุตร์วัตร 

๒๑-๒๓ เมษายน 
๒๕๖๒ 

โครงการพัฒนาบุคลากร   

๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

ประชุมโครงการพัฒนาแนว
ปฏิบัติที่ดี และการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ด้วย
กระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีงบประมาณ 
2562 

 
 
 
 
 
 

 

กรกฎาคม 2562 
เข้ารับการประเมินการขอมี 
หรือเลื่อนวิทยะฐานะระดับ
ช านาญการพิเศษ 
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3 นางธัญยธรณ์  ตันโน 

27-29 มีนาคม 
2562 

พัฒนาบุคลากรด้วยความรู้ 
Executive Functions(EF) 

  

๙ มิถุนายน 
25๖๒ 

สัมมนาครูผู้สอนหลักสูตร
อนุปริญญา 

  

๑๕ กุมภาพันธ์ 
25๖๒ 

การพัฒนาการตลาด และ
ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

  

28  มิถุนายน  
2562 

การพัฒนาผู้น าท่องเที่ยว
ชุมชนโดยเทคนิคการเป็น
เจ้าบ้านที่ดี เพ่ือรองรับการ
เข้าสู้ไทยแลนด์ 4.0 

  

12-13  
กรกฎาคม  2562 

การพัฒนา “บวร ร่วมใจ
สร้างชุมชนคุณธรรม” 

  

4 นางสาวทิวา  เอมธานี 

9 มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

สัมมนาครูผู้สอนหลักสูตร
อนุปริญญา 

  

๑๕ มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

สัมนาครูผู้สอนเพ่ือเขียน
งานวิจัย 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในปีการศึกษา ๒๕๖2  สาขางานการบัญชี   ได้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพทางด้านวิชาการ ดังนี้ 

การพัฒนาบุคลากร หน่วยจัดการการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
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ที ่ ชื่อ-สกุล วันที่เข้าอบรม หัวข้อการพัฒนา 
ประเภทการพัฒนา 

วิชาชีพ การสอน 

1 

 
 

นางสุพิชยกาญจน์ 
ม้วนทอง 

 

 
๕ ธันวาคม 

๒๕๖๒ 

โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี
แ ล ะก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า ภ
การศึกษาด้วยกระบวนการ
ประกั น คุณภ าพกา รศึ กษ า 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Improvement Plan ณ 
โ ร ง แ ร ม ไ ม้ ห อ ม   จั ง ห วั ด
นครสวรรค์ 

  

๖ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

  

๑๒ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนพัฒนาแรงงานจังหวัด
พิจิตร พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
ณ โรงแรมมีพรสวรรค์  จังหวัด
พิจิตร 

  

๒๓ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

การประชุมจัดท าแผนด้าน
แรงงานจังหวัดพิจิตร ณ 
โรงแรม CK Hall  จังหวัดพิจิตร 

  

 ๕ มกราคม  
๒๕๖๓ 

โครงการพบผู้ปกครอง “สาน
สัมพันธ์เครือข่าย บ้าน-
วิทยาลัย” ณ หน่วยจัด
การศึกษาทับคล้อ 

  

๒๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ 

การศึกษาดูงานการจัดการเรียน
การสอนสาขางานการบัญชี ณ  
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 

  

๒๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ 

การแข่งขันกีฬาวันครู ณ 
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
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๑๑ มีนาคม 
๒๕๖๓ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหา
ผู้ประกอบการชุมชน (Champ) 
และทดสอบโปรแกรมการ
ท่องเที่ยว ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
บ้านเขาโล้น ต.เขาเจ็ดลูก  อ.
ทับคล้อ  จ.พิจิตร 

  

2 นางสาวชาลินี  ม่วงแจ่ม 

๕ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี
และการประเมินคุณภาพ
การศึกษาด้วยกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Improvement Plan ณ 
โรงแรมไม้หอม  จังหวัด
นครสวรรค์ 

  

๑๑  มีนาคม  
๒๕๖3 

การประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหา
ผู้ประกอบการชุมชน (Champ) 
และทดสอบโปรแกรมการ
ท่องเที่ยว ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
บ้านเขาโล้น ต.เขาเจ็ดลูก  อ.
ทับคล้อ  จ.พิจิตร 
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๑.๕  เกียรติยศและช่ือเสียง *ปีการศึกษา 2562 
วัน เดือน ปี รางวัลที่ได้รับ 

๘ เมษายน ๒๕๖๒ นางอรุณรัตน์  หนูจิ๋ว  ได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้สอนดีเด่น  สาขาการบัญชี 

๘ เมษายน ๒๕๖๒ นางสาวชาลินี  ม่วงแจ่ม  ได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้สอนดีเด่น  สาขาบริหารธุรกิจ 
๒๒ - ๒๕ เมษายน 
๒๕๖๒ 

นางสุพิชยกาญจน์  ม้วนทองผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญ
การพิเศษ 

 
๑.๖  สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ  
แม่ข่าย 
ที ่ ชื่อสถานประกอบการ/ที่อยู่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา 
๑ เทศบาลต าบลเนินมะกอก ๑. นางสาวธารา ศาตะมาน 
๒ บริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง  จ ากัด สาขาโพทะเล ๒. นางสาวอรไพรินทร์ สุโพอามาตย์ 
๓ ที่ท าการปกครองอ าเภอบางเลน ๓. นางสาววราภรณ์ พ่วงก้อน 
๔ องค์การบริหารส่วนต าบล แหลมรัง ๔. นายไพศาล ตังเกษม 
๕ 
 

แมคโดนัล ประเทศไทย จ ากัด ๕. นางสาวจารุวรรณ กฤษดี 
๖. นางสาวจิดาภา มุขไทสง 
๗. นางสาวนารี กลิ่นทอง 
๘. นางสาวพักตร์วิภา พุทธสอน 
๙. นางสาวแพรวพราว ไข่รัศมี 
๑๐. นางสาววนิดา เจริญทรัพย์ 
๑๑.นางสาววรรษรินทร์ แสนใจวุฒิ 
๑๒. นางสาวว่านแพร ฉิมอ้อย 
๑๓. นางสาวศิรินภา แก้วสว่าง 

๖ บริษัทมิตซูบิชิ อิเลคทริค คอนซูมเมอร์โปรดักส์  ๑๔. นางสาวสุวันดา โตหรั่ง 
๑๕. นางสาวชิดชนก บุษบก 
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  หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
ที ่ ชื่อสถานประกอบการ/ที่อยู่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา 
๑ โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต  หมู่ 3  ต าบลเขาเจ็ดลูก  อ าเภอทับคล้อ  

จังหวัดพิจิตร 
นางสาวเนตรนภา  ศิริบุญ 

๒ ธนาคารออมสินสาขาทับคล้อ  ต าบลทับคล้อ  อ าเภอทับคล้อ 
จังหวัดพิจิตร 

นางสาวศุภชัย  บุญชิด 

๓ เทศบาลต าบลส านักขุนเณร หมู่ ๑ ต าบลส านักขุนเณร  อ าเภอดง
เจริญ  จังหวัดพิจิตร 

นางสาวชนกนันท์  ทองมั่น 
 

๔ สถานีต ารวจภูธรตะพานหิน นางสาวกัญญาณัฐ  คุ้มม่วง 
๕ องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม นางสาวสิริกัญญา  หนูหนุน 
๖ องค์การบริหารส่วนต าบลวังงิ้วใต้ นางสาวรจนา  มั่นคง 
๗ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาเจ็ดลูก 

 
นางสาวอุษณิษา  มารยาท 
นางสาวญาณิศา  ตันหยง
ทอง 
นางสาววิลาวัณย์  บัวผัน 

๘ องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะกู 
 
 

นางสาวนันทิดา  บุญหนา 
นางสาวชนิสรา  คณาวงศ์ 
นางสาวชนัญธิดา  คณาวงศ์ 

๙ เทศบาลต าบลดงขุย นายสุรโชติ  สมบุญ 
นางสาวสุทธิดา  กะเสาทอง 
นางสาวฐิติยา  วงษ์หิรัญ 
นางสาวธิดารัตน์  แซ่ตั่น 

๑๐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาทราย นางสาวกุลณัฐ  มาลารักษ์ 
นางสาวณัฏฐธิดา  พรกลิ่น 
นายกฤษฎา  บัวลม 

๑๑ บริษัท ไอ.ซี.อี. อินเตอร์เทรด จ ากัด นางสาวนภาพร  รุ่งเรือง 
๑๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอทับคล้อ นางสาววรัณญา  พัสสร 

นางสาวสาวิตรี  หอมกลิ่น 
นางสาวสุพรรษา  พุกตื้อ 
นางสาวสุรีย์มาศ  เกตุพันธ์ 

๑๓ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ สาขาทับคล้อ นางสาววราภรณ์  ศิริ 
นางสาวธนภร  คันทอง 
นางสาวนริศรา  นันทะสาร 

๑๔ องค์การบริหารส่วนต าบลวังงิ้ว 
 
 

นางสาวเนตรนภา  ธาณีวาท 
นางสาวณัฐธิดา  เนียมพันธ์ 
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ที ่ ชื่อสถานประกอบการ/ที่อยู่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา 
๑๕ ไปรษณีย์ทับคล้อ นางสาวฐานิตา  สีพา 

นางสาวนพมาศ  สีมา 
นายตฤณชาติ  ฉิมมา 

๑๖ บริษัทมารวยมอเตอร์จ ากัด นางสาวนิชาภา  ขุนเพชร 
นางสาวฑิฆัมพร  สีหนารถ
นาวา 
นางสาวอรวรา  อุดม 
นางสาวพิไลพร  กาจนะ 
นางสาววิภาดา  ฤทธิ์ทอง 
นางสาวอรปรียา  ละมูล 
นางสาวณฐา  สารไทย 
นางสาวอาทิตยา  เริงฤทธิ์ 
นางสาวอุลัยวรรณ  มูล
จันทร์ 
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1.7 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะผลประเมินที่ผ่านมา 

 
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน ปี

การศึกษา 2561 (1) 
แนวทางการ

ปรับปรุง/พัฒนา 
(2) 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง (3) 

ตัวช้ีวัด 
ความส า 
เร็จ (4) 

เป้า 
หมาย (5) 

ผลการด าเนิน 
งาน (6) 

ระยะ 
เวลา

ด าเนินการ 
(7) 

ผู้รับผิด 
ชอบ 
(8) 

1. หลักสูตรควรมีการพัฒนา การ
ด าเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพ
ของการจัดการศึกษาเพ่ิมขึ้น อย่างมี
นัยส าคัญ ในประเด็นแรกขอให้มีการ
จัดท าเป็นข้อสอบกลางในรายวิชา
เอกของหลักสูตรที่จะน าเสนอในปี
การศึกษา 2562 อย่ างน้อย 2 
รายวิชา และสิ่ งประดิษฐ์ที่ เป็นที่
ยอมรับ อย่างน้อย  1 ชิ้นงาน 

-สาขางานการบัญชี
จดัประชุมคณะครู
อาจารย์ของสาขา
งาน เพื่อท าความ
เข้าใจในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
และท าความตกลง
ในการท าข้อสอบ
กลางของสาขางาน
จ านวนอย่างน้อย 2 
รายวิชาโดย
พิจารณาจาก
รายวิชาที่มีจ านวน
ผู้เรียนหลายห้อง 
เพ่ือท าข้อสอบ
กลาง 

-กิจกรรมการ
ประชุมครูสาขางาน
บัญชีเพ่ือจัดท า
ข้อสอบกลาง 
  
-กิจกรรมการ
วิพากษ์โครงการ
เพ่ือพิจารณา
โครงการที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน 
สังคม และส่วนรวม 

-ข้อสอบกลาง
จ านวน 2รายวิชา 
 
-โครงการที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
ชุมชนสังคมและ
ส่วนรวม 1 
ชิ้นงาน 

-สาขางานบัญชีมี
ข้อสอบกลาง
จ านวนอย่างน้อย 
2รายวิชา 
-โครงการที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
ชุมชนสังคมและ
ส่วนรวม อย่าง
น้อย1 ชิ้นงาน 

ข้อสอบกลาง 2 
รายวิชา 

 
 
 

สิ่งประดิษฐ์ตาม
ความต้องการ
ชุมชน 1 ชิ้น 

พค62-มีค
63 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน ปี
การศึกษา 2561 (1) 

แนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนา 

(2) 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง (3) 

ตัวช้ีวัด 
ความส า 
เร็จ (4) 

เป้า 
หมาย (5) 

ผลการด าเนิน 
งาน (6) 

ระยะ 
เวลา

ด าเนินการ 
(7) 

ผู้รับผิด 
ชอบ 
(8) 

-ให้นักศึกษาจัดท า
โครงการที่
สอดคล้องกับชุมชน 
ซึ่งเป็นโครงการที่
เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนสังคม และ
ส่วนรวม 

2. การเขียนแบบรายงานประเมิน
ตนเอง (SAR) หลักสูตรควรสร้าง
ความเข้าใจ ในเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ
มาตร ฐ านกา รศึ กษ า  แล ะคว ร
ด าเนินการตามวิถีที่หลักสูตรมีการ
บริหารจัดการ และด าเนินการจริง 
ไม่ควรจัดท าแบบรายงานที่ ระบุ 
ขั้นตอนที่ก าหนดไว้เรียบร้อยแล้ว 
โดยหลักสูตรแค่เติมค าในช่องว่าง 

-ให้ผู้ที่รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพ 
จัดการอบรมให้
ความรู้ในการเขียน
แบบรายงาน
ประเมินตนเอง 
(SAR) สร้างความ
ใจเกี่ยวกับการ
เขียนแบบรายงาน
ประเมินเองกับ
อาจารย์ผู้สอนใน
สาขาเพ่ือให้เขียน

-กิจกรรมการสร้าง
ความเข้าใจในการ
เขียนรายงาน
ประเมินตนเอง 

-บุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรม
และสามารถ
เขียนรายงาน
การประเมิน
ตนเองได้อย่าง
ถูกต้อง 

-บุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรมและ

สามารถเขียน
รายงานได้อย่าง
ถูกต้องร้อยละ 

80 
รายงานประเมิน
ตนเอง 1 ฉบับ 

ได้รายงานประเมิน
ตนเอง 

SAR ระดับ
หลักสูตรสาขาการ

บัญชี 
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ห น้ า  | ๑๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานการบญัชี 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน ปี
การศึกษา 2561 (1) 

แนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนา 

(2) 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง (3) 

ตัวช้ีวัด 
ความส า 
เร็จ (4) 

เป้า 
หมาย (5) 

ผลการด าเนิน 
งาน (6) 

ระยะ 
เวลา

ด าเนินการ 
(7) 

ผู้รับผิด 
ชอบ 
(8) 

รายงานได้อย่าง
ถูกต้อง 

3. หลักสูตรควรน าข้อเสนอแนะจาก
การประ เมิน  ไปจัดท าแผนการ
ป รั บ ป รุ ง  ( Improvement Plan) 
อย่างเป็นระบบ และก าหนดแผนการ
พัฒนา กระบวนการและกิจกรรม
อย่างเป็นรูปธรรม 

ให้หัวหน้าสาขางาน
จัดการประชุมและ
น าข้อมูลที่ได้รับ
จากการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน  ไปท า
แผนการปรับปรุง
(Improvement 
Plan) อย่างเป็น
ระบบ 

กิจกรรมการ
ประชุมเพ่ือจัดท า
แผนการปรับปรุง 
(Improvement 
Plan) 

สาขางานการ
บัญชีมีแผนการ
ปรับปรุง 
(Improvemen
t Plan)ท่ี
ก าหนดการ
พัฒนา มี
กระบวนการ
และกิจกรรมที่
เป็นระบบ 

สาขางานการ
บัญชีมีแผนการ
ปรับปรุง 
(Improvement 
Plan) จ านวน 1 
แผน (ปวช.) 

มีแผนการปรับปรุง 
(Improvement 
Plan) จ านวน 1 

แผน (ปวช.) 
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4. หลักสูตรมีอัตราการคงอยู่ของ
ผู้เรียนค่อนข้างต่ า หลักสูตรควรจะมี
การวิเคราะห์หาสาเหตุของอัตราการ
ออกกลางคัน และน าเข้าที่ประชุม
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือหา
แนวทางปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้ผลการ

ก าหนดให้ที่
ปรึกษา/อาจารย์
ผู้สอน เก็บข้อมูล
การเพ่ือน ามา
วิเคราะห์หาสาเหตุ
ของการออก

-โครงการสาน
สัมพันธ์ครู 
ผู้ปกครองและ
นักศึกษา 
-โครงการเยี่ยมบ้าน
นักศึกษา 

นักศึกษาสาขา
งานการบัญชีมี
อัตราการออก
กลางคันลดลง
อย่างน้อย ร้อย
ละ 5 

นักศึกษาสาขา
งานการบัญชีมี
อัตราการออก
กลางคันลดลง 

อัตราการออก
กลางคันลดลง 

พค62-มีค
63 

 



ห น้ า  | ๑๖ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานการบญัชี 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน ปี
การศึกษา 2561 (1) 

แนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนา 

(2) 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง (3) 

ตัวช้ีวัด 
ความส า 
เร็จ (4) 

เป้า 
หมาย (5) 

ผลการด าเนิน 
งาน (6) 

ระยะ 
เวลา

ด าเนินการ 
(7) 

ผู้รับผิด 
ชอบ 
(8) 

ด าเนินการดีขึ้นในปีต่อไป กลางคัน และ
จัดการประชุม
เพ่ือให้อาจารย์ใน
สาขางานบัญชีหา
แนวทางในการ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน 

5.  ใ น ช่ ว ง ก า ร น า เ ส น อผ ล ก า ร
ด าเนินการ ในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร
ทุกคนควรมีส่วนร่วม ในการน าเสนอ
และรับผิดชอบร่วมกัน ไม่ควรเปิด
โอกาสให้ บุคลากรบางรายท าตัวไม่
เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการการ
ท างานของหลักสูตรได้ 

-จัดประชุมร่วมกัน
ภายในสาขาหาเพื่อ
ชี้แจ้งให้เข้าใจ
บทบาทและหน้าที่
ของแต่ละบุคคล 
 

-ปรึกษาหาข้อสรุป
ในการประชุมและ
แนวทางการท า
หน้าที่ของแต่ละ
บุคคลในสาขางาน 

-ได้บุคลากรที่มี
ความเข้าใจใน
บริบทของสาขา
มากขึ้นเกี่ยวกับ
การประเมิน 

-ได้บุคลากรที่มี
ความเข้าใจใน

บริบทของสาขา
มากขึ้นเกี่ยวกับ
การประเมิน 

ร้อยละ80ของ
จ านวนบุคลากร

ในสาขา 

บุคลากรเข้าร่วม
ร้อยละ85ของ

บุคลากรในสาขา 

พค62-มีค
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6. เนื่องจากผู้เรียนหลักสูตรมีจ านวน
น้อย เมื่อพิจารณาต้นทุนต่อหน่วยไม่
เกิดความคุ้ มค่ าต่ อหลั กสู ตรนั้ น 
หลักสูตรควรหาวิธีการจัดหลักสูตร

-ประชุมหารือแนว
ทางการแก้ไข
ปัญหานักศึกษาใน
สาขาที่มีจ านวน

-เปิดช่องทางการ
รับสมัครศึกษา
หลากหลาย
ช่องทาง 

-มีจ านวน
ผู้เรียนในสาขา
จ านวนเพิ่มขึ้น 

ผู้เรียนในสาขา
จ านวนเพิ่มขึ้น

ร้อยละ1 

ผู้เรียนในสาขา
จ านวนเพิ่มขึ้น 
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ห น้ า  | ๑๗ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานการบญัชี 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน ปี
การศึกษา 2561 (1) 

แนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนา 

(2) 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง (3) 

ตัวช้ีวัด 
ความส า 
เร็จ (4) 

เป้า 
หมาย (5) 

ผลการด าเนิน 
งาน (6) 

ระยะ 
เวลา

ด าเนินการ 
(7) 

ผู้รับผิด 
ชอบ 
(8) 

ฝึกอบรมหรือหลักสูตร Non degree 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบต่าง ๆ
เพ่ิมข้ึน 

น้อย -เปิดช่องทาง
การศึกษาให้
หลากหลายและ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน
(ระยะสั้น) 

7. หลักสูตรควรท า MOU กับสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ที่ต้องการ
พัฒนาบุคลากรช่างฝีมือที่อยู่ในสถาน
ประกอบการ ให้ เ ข้ า พัฒนา โดย
หลักสูตรด าเนินการพัฒนาบุคลากร
ให้ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรร่วมกัน 

-จัดการประชุม
หารือเพ่ือจัดท า
MOUกับสถาน
ประกอบการ 

โครงการพัฒนา
เครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานกับสถาน
ประกอบการ 

สาขางานมีการท า
ความร่วมมือกับ
สถาน
ประกอบการ  

สาขางานมีการ
ท าความร่วมมือ
กับสถาน
ประกอบการ 
อย่างน้อยปีละ1
หน่วยงาน 
 

นักศึกษาได้เข้าฝึก
ประสบการณ์กับ

สถานประกอบการ
ภายนอก 

พค62-มีค
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8. หลักสูตรควรหาสาเหตุที่นักศึกษา
มีงานท าไม่ตรงสาขา หรือในกรณีที่
นักศึกษาไม่มีงานท า เพ่ือหาแนวทาง
ในการปรับปรุง พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

-ประชุมในสาขา
งานเพ่ือตรวจเช็ค
ฐานข้อมูลจากงาน
ทะเบียนเพ่ือส ารวจ
การมีงานท าของ

-ส ารวจแนวทาง
การท างานไม่ตรง
สาขางาน 
 

-นักศึกษามีงาน
ท าท่ีตรงสาขา 

-นักศึกษามีงาน
ท าท่ีตรงสาขา
อย่างน้อยร้อย

ละ 5 

นักศึกษามีงานท า
ที่ตรงสาขาเพ่ิมข้ึน 
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ห น้ า  | ๑๘ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานการบญัชี 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน ปี
การศึกษา 2561 (1) 

แนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนา 

(2) 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง (3) 

ตัวช้ีวัด 
ความส า 
เร็จ (4) 

เป้า 
หมาย (5) 

ผลการด าเนิน 
งาน (6) 

ระยะ 
เวลา

ด าเนินการ 
(7) 

ผู้รับผิด 
ชอบ 
(8) 

ต่อไป นักศึกษา 

9.  หลักสูตรมีระบบของการดูแล
นักศึกษาที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน ทั้ง
ในส่วนของการให้ค าปรึกษาระหว่าง
เรียน การดูแลนักศึกษาหน้าเสาธง 
การพบนักศึกษาตอนเช้า – เย็น ใน
ชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษาและ Home 
Room ตามที่ก าหนดไว้ และมีการ
ก าหนด เป้ าหมาย ในการปฏิ บั ติ 
ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนด 
แต่ยังไม่ได้น าผลการด าเนินงานไป
วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไข 
เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

-ประชุมร่วมกันใน
สาขางานแล้วแบ่ง
หน้าที่ให้อาจารย์
ทุกคน 

-อาจารย์ที่ปรึกษาชี้
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
สาขาและตัว
นักศึกษา(ให้
ค าปรึกษาหาสาเหตุ
การขาดเรียน ของ
นักศึกษา) 
 

-นักศึกษาได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ทันเหตุการณ์
และเป็น
ประโยชน์ 

ครูที่ปรึกษา
อย่างน้อย1คน
ต่อนักศึกษา1

ห้องเรียน 

ได้ครูที่ปรึกษาครบ
ทึกห้องเรียน 
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10. ระบบการพัฒนานักศึกษา ใน
ส่วนที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมพัฒนา
นั กศึ กษา  หลั กสู ต รยั ง ไม่ น า ม า
วิเคราะห์หรือพิจารณาว่า จะส่งผล

-สาขางานติดตาม
ผลการด าเนินงาน
ด้านกิจกรรมของ
นักศึกษา  โดยดู

-การติดตามผลการ
ด าเนินงานด้าน
กิจกรรมของ
นักศึกษา 

-นักศึกษาได้รับ
การพัฒนาในด้าน
ต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 

นักศึกษาผ่าน
กิจกรรมร้อยละ

80 

นักศึกษามีอัตรา
การผ่านการ

ประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้ 
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ห น้ า  | ๑๙ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานการบญัชี 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน ปี
การศึกษา 2561 (1) 

แนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนา 

(2) 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง (3) 

ตัวช้ีวัด 
ความส า 
เร็จ (4) 

เป้า 
หมาย (5) 

ผลการด าเนิน 
งาน (6) 

ระยะ 
เวลา

ด าเนินการ 
(7) 

ผู้รับผิด 
ชอบ 
(8) 

กระทบต่อผู้ เรียนในหลักสูตรมาก
น้อยเพียงใด หลักสูตรควรมีการ
ก ากับติดตามผลการด าเนินงานอย่าง
เป็นรูปธรรม 

จากรายงานผลการ
ด าเนินงานของงาน
กิจการนักศึกษา 

11. ในการประเมินความพึงพอใจใน
ข้อ 3.2 จะต้องน าผลการประเมิน
กิจกรรมในข้อ 3.1 ทั้ง 2 กิจกรรม 
คือ ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของกระบวนการให้ค าปรึกษาจาก
นักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและ
คว า ม พึ ง พอ ใ จ จ า ก ก า ร พั ฒ น า
นักศึกษา ใน โครงการ/กิจกรรม
นักศึกษาและในรายวิชาที่มีการ
พัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษามา
รวมกัน และน าผลการประเมินทั้ง 2 
ข้อมาหาค่าเฉลี่ย โดยมีการเก็บข้อมูล 
3 ปีย้อนหลัง เพ่ือให้เห็นแนวโน้ม
ของการท างาน 

-ประชุมสาขา
ก าหนดเกณฑ์การ
พัฒนานักศึกษาใน
สาขา 

-สาขาจัดเก็บข้อมูล
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา/
งานกิจกรรม 

-สาขามีข้อมูล
พ้ืนฐานความ
พึงพอใจของ
นักศึกษาต่อ
อาจารย์ 

ผลการประเมิน
ความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 หรือไม่ต่ า
กว่า 3.51 

ด าเนินการ พค62-มีค
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ห น้ า  | ๒๐ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานการบญัชี 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน ปี
การศึกษา 2561 (1) 

แนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนา 

(2) 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง (3) 

ตัวช้ีวัด 
ความส า 
เร็จ (4) 

เป้า 
หมาย (5) 

ผลการด าเนิน 
งาน (6) 

ระยะ 
เวลา

ด าเนินการ 
(7) 

ผู้รับผิด 
ชอบ 
(8) 

12. การบริหารจัดการด้านบุคลากร 
ระบบและกลไกของการธ ารงรักษา
บุคลากร การสร้างสิ่งจูงใจ ประโยชน์
และบริการต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม 

-มีการจัดประชุม
สาขางานเป็น
ประจ า และมีการ
วางแผนการ
ด าเนินงานบุคลากร
ให้ตรงกับงาน 

จัดให้อาจารย์ใน
สาขาได้มีการ
พัฒนาตนเองหา
ความรู้เพิ่มเติมตรง
ตามสาขางาน 

-บุคลากรในสาขา
ได้รับความรู้ตรง
สาขาและถ่ายทอด
กับนักศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

อาจารย์ในสาขา
ได้รับการพัฒนา

ร้อยละ20 

อาจารย์ในสาขา
เข้าร่วมการอบรม 

พัฒนาตนเอง
เพ่ิมข้ึน 

พค62-มีค
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13.  หลั กสู ตรยั งขาดการจั ดท า
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 5 ปี 
อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้หลักสูตร
ทราบว่า ทิศทางของการพัฒนา
บุคลากรจะมีทิศทางการพัฒนาตาม
วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยหรือไม่ หรือ
สามารถสร้างความเชี่ยวชาญด้าน
วิชาชีพแต่ละด้านของหลักสูตรได้
หรือไม ่

-ประชุมสาขางาน
การบัญชีเพื่อ
ร่วมกันคิดหา
แนวทางในการ
พัฒนาบุคลากร
ร่วมกัน 

-การจัดท า
แผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล 

-แผนพัฒนา
บุคลากรสาขา
งานการบัญชี 

-สาขางานการ
บัญชีมี

แผนพัฒนา
บุคลากรสาขา
งานการบัญชี
รายบุคคล 5ปี 

1ฉบับ 

แผนพัฒนา
บุคลากรสาขางาน

การบัญชี
รายบุคคล 5ปี 

1 ฉบับ 

พค62-มีค
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14.  ควรมีการเปรียบเทียบสาระ
หลักสูตรและสาระรายวิชาว่า มีความ
ทันสมัยและแตกต่างจากหลักสูตรเดิม

-ประชุมอภิปราย
หาข้อเปรียบเทียบ
สาระหลักสูตรและ

-เชิญผู้เชี่ยวชาญ
จากหน่วยงาน
ภายนอกมาช่วย

-ได้หลักสูตร
ทันสมัยและ
น าไปใช้อย่างมี

ได้เอกสาร
เปรียบเทียบ
หลักสูตรเก่า 

เอกสาร
เปรียบเทียบ

หลักสูตร 

พค62-มีค
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ห น้ า  | ๒๑ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานการบญัชี 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน ปี
การศึกษา 2561 (1) 

แนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนา 

(2) 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง (3) 

ตัวช้ีวัด 
ความส า 
เร็จ (4) 

เป้า 
หมาย (5) 

ผลการด าเนิน 
งาน (6) 

ระยะ 
เวลา

ด าเนินการ 
(7) 

ผู้รับผิด 
ชอบ 
(8) 

อย่างไร สาระรายวิชาว่ามี
ความแตกต่างจาก
หลักสูตรและความ
ทันสมัยในสาขา
งาน 

วิพากษ์หลักสูตร คุณภาพ หลักสูตรใหม่ 1 
ฉบับ 

1 ฉบับ 

15. ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาการ
สอนที่ส าคัญและเป็นศาสตร์สมัยใหม่
ในสาขาวิชา และแสดงใน แผนการ
สอน และ บันทึกหลังการสอน 

-ประชุมหารือ
เปรียบเทียบเนื้อหา
สาระหลักสูตรและ
สาระรายวิชาว่ามี
ความแตกต่างจาก
หลักสูตรและความ
ทันสมัยในสาขา
งานด้านต่างๆ 

-โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูผู้สอน
ด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

-ครูผู้สอนเข้า
ร่วมการพัฒนา
ด้านการจัดการ
เรียนการสอน
ร้อยละ80 

ได้แผนการสอน
ที่มีเนื้อหา

ทันสมัย 1 แผน  

มีเนื้อหาสมัยใหม่
ปรากฎในแผนการ
สอนของอาจารย์

ผู้สอน 

พค62-มีค
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16. การคัดเลือกอาจารย์ผู้สอน ควร
คัดเลือกจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ 
ภาระงาน (Teacher Load) 

-ประชุมสาขางาน
เพ่ือแบ่งรายวิชา
ตามความรู้
ความสามารถและ
ตรงกับสาขาที่จบ

-การประชุมครู
สาขางานการบัญชี 

-อาจารย์ผู้สอน
ตรงสาขางาน
และมีชั่วโมง
สอนไม่ต่ ากว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด 

-อาจารย์ผู้สอน
ตรงตามสาขา
งานร้อยละ 

100 
และมีชั่วโมงสอน

นักศึกษามีผู้สอนที่
มีความรู้

ความสามารถตรง
ตามสมรรถนะของ

สาขางาน 
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ห น้ า  | ๒๒ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานการบญัชี 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน ปี
การศึกษา 2561 (1) 

แนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนา 

(2) 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง (3) 

ตัวช้ีวัด 
ความส า 
เร็จ (4) 

เป้า 
หมาย (5) 

ผลการด าเนิน 
งาน (6) 

ระยะ 
เวลา

ด าเนินการ 
(7) 

ผู้รับผิด 
ชอบ 
(8) 

มา ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์
ที่ก าหนด 

17. ควรมีการบูรณาการการเรียน
การสอนกับการวิจัย บริการวิชาการ 
ศิลปวัฒนธรรม ในรายวิชาชีพเฉพาะ 

-จัดให้มีการประชุม
สาขางานบัญชีเพ่ือ
หารือแนวทางการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เหมาะสม 

-การให้ความรู้ใน
ด้านการบูรณาการ
การสอนกับการ
บริการวิชาการ การ
วิจัย และ
ศิลปวัฒนธรรม  

-รายวิชาที่
บูรณาการกับ
การบริการ
วิชาการ การ
วิจัย และ
ศิลปวัฒนธรรม 

-รายวิชาที่บูรณา
การกับการ

บริการวิชาการ 
การวิจัย และ

ศิลปวัฒนธรรม
อย่างน้อย 1 

รายวิชา 

แผนการสอนมี
บูรณาการ 
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18. อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรมี
ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือทบทวน
การด าเนินงานของหลักสูตร เช่น 
การเขียนแผนการสอน และ บันทึก
หลังการสอน การคัดเลือกผู้สอน การ
จัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล เป็นต้น 

-ประชุมอาจารย์
ประจ าสาขางาน
บัญชีเพ่ือท าความ
เข้าใจในการจัดการ
เรียนการสอน
ร่วมกัน  รวมทั้ง
จัดการอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพครู
ให้มีประสิทธิภาพ

-โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูด้าน
การการเรียนการ
สอน 

อาจารย์ประจ า
สาขางานมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
จดัการเรียน
การสอน 
-ประชุม
อาจารย์ภายใน
สาขาอย่างน้อย

อาจารย์ประจ า
สาขางานบัญชีมี

เข้ารับการ
พัฒนาไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 
-ประชุมอาจารย์

ภายในสาขา
อย่างน้อย1ครั้ง
ต่อภาคเรียน 

อาจารย์ได้เข้าร่วม
ทุกคน 
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ห น้ า  | ๒๓ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานการบญัชี 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน ปี
การศึกษา 2561 (1) 

แนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนา 

(2) 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง (3) 

ตัวช้ีวัด 
ความส า 
เร็จ (4) 

เป้า 
หมาย (5) 

ผลการด าเนิน 
งาน (6) 

ระยะ 
เวลา

ด าเนินการ 
(7) 

ผู้รับผิด 
ชอบ 
(8) 

มากขึ้น 1ครั้งต่อภาค
เรียน 

19. ควรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาในรายวิชาให้เป็นไป
ตามเป้าหมายของรายวิชาที่ก าหนด 

-ประชุมสาขางาน
ก าหนดให้มีการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

-จัดท าทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาในรายวิชา
ในสาขางาน 

-จ านวน
รายวิชาที่มีการ
ทวนสอบ 

นักศึกษาเข้า
สอบมาตรฐาน 
ร้อยละ 90 

ผลการประเมิน
การสอบมาตรฐาน

วิชาชีพอยู่ใน
เกณฑ์ ผ่าน 
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20. หลักสูตรควรเน้นการปฏิบัติ 
เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากของจริง
มากกว่าทฤษฎี 

-จัดให้มีการประชุม
สาขางานบัญชีเพ่ือ
หารือแนวทางการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เหมาะสม 

-การท าโครงการ
ของนักศึกษา  

-จ านวนโครงการ
ของนักศึกษา 

-จ านวนโครงการ
ของนักศึกษาที่
ได้ฝึกปฏิบัติจริง
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 90 

นักศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตาม

ค าสั่ง 
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21. ควรมีเครื่องมือทางด้านวิชาชีพ
ที่ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ 
หรือน าไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงาน 
หากวิทยาลัยไม่สามารถจัดหาได้ ควร
ท า MOU กับสถานประกอบการ 
เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกการใช้งานจริง 

-ประชุมครูใน
สาขา/หน่วยงาน
เพ่ือหารือคัดเลือก
สถานประกอบการ 

-ส่งนักศึกษาไปฝึก
ทักษะและศึกษาดู
งานด้านเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย 

-นักศึกษาได้รับ
ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีและ
ด้านวิชาชีพมาก
ขึ้น 

-นักศึกษาได้รับ
ความรู้ด้าน

เทคโนโลยีและ
ด้านวิชาชีพไม่

น้อยกว่า ร้อยละ 
80 

นักศึกษาได้ศึกษา
ดูงานหรือฝึก

ทักษะใน
หน่วยงานที่

ทันสมัย 
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ห น้ า  | ๒๔ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานการบญัชี 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน ปี
การศึกษา 2561 (1) 

แนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนา 

(2) 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง (3) 

ตัวช้ีวัด 
ความส า 
เร็จ (4) 

เป้า 
หมาย (5) 

ผลการด าเนิน 
งาน (6) 

ระยะ 
เวลา

ด าเนินการ 
(7) 

ผู้รับผิด 
ชอบ 
(8) 

22.  ค ว รน า ผลการประ เมิ นสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้จากนักศึกษามา
วิเคราะห์และน าไปแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นระบบ 

-ประชุมสาขางาน
ในเรื่องของการมีสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 

-โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และสื่อ
การเรียนการสอน 

-นักศึกษามี
ความพึงพอใจ
ต่อการบริการ
ในด้านต่าง ๆ
ของวิทยาลัย  

-นักศึกษามี
ความพึงพอใจ
ต่อการบริการ

และสิ่งสนับสนุน
ในด้านต่าง ๆ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 

80 

นักศึกษาได้รับสิ่ง
สนับสนุนเพียงพอ 
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ห น้ า  | ๒๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานการบญัชี 

 

 
    ส่วนที่ 2 

                   รายงานผลการด าเนินงาน หลักสูตร 
องค์ประกอบที่ ๑  การก ากับมาตรฐาน 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ (๒)  การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงเกณฑ์มาตรฐาน 

(๑)  คุณสมบัติผู้สอนเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา มีความรู้ ความสามารถท่ีตรงหรือเหมาะสมกับวิชาที่สอน 
(๒)  คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอ่ืน ก.ค.ศ. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ

ส าหรับต าแหน่ง 
     ปีการศึกษา ๒๕๖๒  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๕๖ ของ ส านักงานคณะกรรมการ     การ
อาชีวศึกษา ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คือ  ๓ ปี และจะครบรอบการ
ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ปี ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  ซึ่งระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖  ข้อ ๑๖.๒ การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระส าคัญของหลักสูตรตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้เป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สถาบันการอาชีวศึกษา หรือสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
๑.๑-๑  รายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่  ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๑.๑-๒  รายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๑.๑-๓ ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตรแม่ข่าย 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 
รายวิชาที่สอน 

ภาคเรียนที่ ๑/
๒๕๖๒ 

ภาคเรียนที่ ๒/
๒๕๖๒ 

๑ นายอนุศักดิ์   นาค
ไพจิตร 

ครูช านาญการ
พิเศษ 

-บธ.(การเงิน)              
-สส.บ.
(สาธารณสุข
บัณฑิต) 
-ศศ.บ.(พัฒนา
ชุมชน) 

๒๒๐๒-๒๐๐๓ 
การด าเนินธุรกิจ
ขนาดย่อม       
๒๐๐๐๐-๑๔๐๔ 
คณิตศาสตร์
ธุรกิจบริการ 
๒๐๐๐๑-๑๐๐๕

๒๐๐๐๐-๑๔๐๔ 
คณิตศาสตร์ธุรกิจ 
๒๒๐๒-๑๐๐๘ 
กฎหมายพาณิชย์ 
๒๐๐๑-๑๐๐๓ 
ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
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กฎหมายพาณิชย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

๒ นางวิลัย  บุตร์วัตร ครูช านาญการ -บธ.ม. 
(การบัญชี)               
-ศศ.บ.(การ
จัดการทั่วไป  
แขนงการบัญชี) 

๒๒๐๐-๒๐๐๑ 
การบัญชีส าหรับ
กิจการซื้อขาย
สินค้า 
๒๒๐๑-๒๑๐๕ 
การบัญชีกิจการ
พิเศษ 

๒๐๒๐๑-๒๐๐๑ 
การบัญชีธุรกิจซื้อ
ขายสินค้า 
๒๐๒๐๐-๑๐๐๒ 
การบัญชีเบื้องต้น 
๒๒๐๑-๒๑๐๑ 
บัญชีสินค้าและระบบ
บัญชีเดี่ยว 

๓ นางสาวทิวา เอมธานี ครูช านาญการ -บธ.ม.(การเงิน)                   
-บธ.บ.(การ
จัดการทั่วไป) 

๒๐๒๐๐-๑๐๐๕
พิมพ์ดีดอังกฤษ
เบื้องต้น 
๒๐๒๐๐-๑๐๐๔
พิมพ์ดีดไทย
เบื้องต้น 
 

๒๒๐๐-๑๐๐๑
เศรษฐศาสตร์
เบื้องต้น 
๒๐๒๐๓-๒๐๐๔ 
การใช้เครื่องใช้
ส านักงาน 
๒๐๒๐๐-๑๐๐๕
พิมพ์ดีดอังกฤษ
เบื้องต้น 
 

๔ นางธัญยธรณ์  ตันโน ครูช านาญการ -กศ.ม. 
(การประกัน
คุณภาพ) 
-ศศ.บ.(การ
จัดการทั่วไป 
บัญชี 

๒๒๐๑-๒๑๐๔ 
การบัญชีร่วมค้า
และระบบ
ใบส าคัญ 
๒๒๐๑-๒๑๐๓ 
การประยุกต์
โปรแกรมตาราง
งานฯ 
 

๒๒๐๑-๒๐๐๗ 
การใช้คอมพิวเตอร์
ในงานบัญชี 
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๕ นางสาวขวัญเรือน  
ส่งศรี 

อาจารย์พิเศษ -บธ.บ. 
(การบัญชี) 

๒๒๐๑-๒๐๐๒ 
การบัญชีห้าง
หุ้นส่วน 
๒๒๐๑-๒๑๐๒ 
การบัญชีเช่าซื้อ
และฝากขาย 
๒๒๐๑-๒๐๐๕
ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดากับการ
บัญชี 
๒๐๒๐๐-๑๐๐๒
การบัญชี
เบื้องต้น 
๒๒๐๑-๒๑๐๑ 
การบัญชีตั๋วเงิน 

- 

๖ นางสาวสุวรรณา สุข
เหม 

อาจารย์พิเศษ -ศศ.บ.
(การตลาด) 

๒๒๐๑-๒๐๐๔ 
งานสารบรรณ 
๒๐๒๐๐-๑๐๐๓
การขายเบื้องต้น 
๑ 
๒๐๐๐๑-๑๐๐๓
ธุรกิจและการ
เป็น
ผู้ประกอบการ 
๒๐๐๐๑-๑๐๐๑
อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย 
 
 
 

๒๒๐๒-๑๐๐๘
ความรู้เกี่ยวกับงาน
งานอาชีพ 
๒๐๐๐๑-๑๐๐๑ 
อาชีวอนามัย 
๒๒๐๓-๒๐๐๔ 
งานสารบรรณ 

๗ นายบรรลือ เหลือง
ทองค า 

อาจารย์พิเศษ -บธ.บ. 
(การบัญชี) 

๒๒๐๑-๑๐๐๘
กระบวนการ 
จัดท าบัญชี 

 
 

 
 

8 นายดนัยภัทร  ดีมี อาจารย์พิเศษ -บธ.บ. - ๒๐๒๐๐-๑๐๐๒ 
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(การเงิน) การบัญชีเบื้องต้น 

9 นางสาวมณิอร สีดา อาจารย์พิเศษ -บธ.บ. 
(การบัญชี) 

- ๒๐๒๐๑-๒๑๐๓ 
การบัญชีกิจการ
พิเศษ 
๒๒๐๑-๒๐๐๔ 
การบัญชีต้นทุน
เบื้องต้น 
๒๒๐๑-๒๐๐๓ 
การบัญชีบริษัทจ ากัด 
๒๒๐๑-๒๐๐๖ 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กับการบัญชี 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 
รายวิชาที่สอน 

ภาคเรียนที่ 
1/2562 

ภาคเรียนที่ 
2/2562 

1 นางสุพิชยกาญจน์  
ม้วนทอง 

ครูช านาญการ บธ.ม. 
(การบัญชี)           
ศศ.บ. (การ
จัดการทั่วไป) 
                                                                                                                                                                               

- 20200-1001 
เศรษฐศาสตร์
เบื้องต้น 
๒๒๐๑-๘๕๐๑ 
โครงการ 
๒๐๒๐๑-๒๑๐๓ 
การบัญชีกิจการ
พิเศษ 
 
 

2 นางสาวชาลินี  ม่วง
แจ่ม 

อาจารย์พิเศษ บธ.บ.(การ
จัดการทั่วไป) 
Master of 
Business 
Administrati
on 
(M.B.A. 
Markting 

๒๐๐๐-๑๒๐๕ 
การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 
 

๒๒๐๔-8501 
โครงการ 
2200-1001 
เศรษฐศาสตร์
เบื้องต้น 
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3 น า ย จั ก ร พั น ธ์  
อ่ิมนรัญ 

อาจารย์พิเศษ บช.ม.  
(การบัญชี) 
 

๒๐๒๐๐-๑๐๐๔ 
พิมพ์ไทยเบื้องต้น
2201-2103 การ
ประยุกต์โปรแกรม
ตารางงาน 
๒๐๐๐๑-๑๐๐๑ 
อาชีวอนามัย 
 

2201-2007 การ
ใช้คอมพิวเตอร์ในงาน
บัญชี 

 

4 นางอรุณรัตน์  หนู
จิ๋ว 

อาจารย์พิเศษ บธ.บ.  
(การบัญชี) 
 

2๐200-1002  
การบัญชีเบื้องต้น  
2201-2107  
การบัญชีตั๋วเงิน 
2203-2004  
งานสารบรรณ 

2200-1003 การ
บัญชีเบื้องต้น   
2๒01-8501 
โครงการ 
2203-2004 งาน
สารบรรณ 
2201-2004 การ
บัญชีต้นทุนเบื้องต้น 
2๐203-200๗ งาน
สารบรรณ 
 

5 น า ง ส า ว เ ป ร ม า  
ประมาพันธ์ 

อาจารย์พิเศษ บธ.บ. 
(การบัญชี) 

2201-2104 การ
บัญชีร่วมค้าและ
ระบบใบส าคัญรับเงิน 
2201-2008 
กระบวนการจัดท า
บัญชี 
๒๐๒๐๐-๑๐๐๔ 
พิมพ์ไทยเบื้องต้น 
๒๒๐๒-๒๐๐๓ 
การด าเนินธุรกิจ
ขนาดย่อม 

2๒01-8501 
โครงการ 
2๐203-2103 การ
ใช้เครื่องใช้ส านักงาน 
2๐201-2001 การ
บัญชีธุรกิจซื้อขาย
สินค้า 
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หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 

 
 
 
 
 

 
 
 

6 นางสาวภุมรินทร์  
นิลขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์พิเศษ บธ.บ. 
(การบัญชี) 

2201-2005  
ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา 

๒๒๐๑-๒๑๐๕ 
การบัญชีกิจการ
พิเศษ๒๐๐๐๑-
๑๐๐๓ 
ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
๒๒๐๑-๒๐๐๑ การ
บัญชีส าหรับกิจการ
ซื้อขายสินค้า 
2201-2102 การ 
บัญชีเช่าซื้อและฝาก
ขาย 

2201-2003 บัญชี
บริษัท 

2201-2006 ภาษี
เงินได้นิติบุคคล 

20๐01-100๓ 
ธุรกิจบริการ 

2201-2101 การ
บัญชีสินค้าและระบบ
บัญชีเดี่ยว 
 
 
 
 

7 น า ง ส า ว ภ า วิ ณี
จันทรมณ ี

อาจารย์พิเศษ บช.บ. 
(การบัญชี) 

๒๐๒๐๐-๑๐๐๕ 
พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น 
2201-2002 การ
บัญชีห้างหุ้นส่วน 
2๐200-100๓ การ
ขายเบื้องต้น  
2๐๐๐๑-100๕ 
กฎหมายพาณิชย์ 

๒๐๒๐๐-๑๐๐๕พิมพ์
อังกฤษเบื้องต้น 
2๐200-100๒ การ
บัญชีเบื้องต้น   
๒01-8501 
โครงการ 
2201-2101 การ
บัญชีสินค้าและระบบ
บัญชีเดี่ยว 
๒๒๐๐-๑๐๐๘ 
กฎหมายพาณิชย์ 
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องค์ประกอบที่ ๒  ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา  

 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
(แม่ข่าย) 

แม่ข่าย ทับคล้อ รวม 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๒๘  ๒๘  ๕๖  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม ๒๔ ๒๔ ๔๘ 
ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินเทียบกับจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

๘๕.๗๑ ๘๕.๗๑ ๘๕.๗๑ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหลังส าเร็จ
การศึกษา 

๙ ๘ ๑๗ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ว่างงาน - - - 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อ ๑๕ ๑๖ ๓๑ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่อุปสมบท - - - 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่เกณฑ์ทหาร - - - 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ท างานเดิมอยู่แล้ว - - - 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษา ๕ ๕ ๕ 

 
ผลการด าเนินงานแม่ข่าย 
ค่าร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ  ภายใน ๑ ปี 

๙ X ๑๐๐ = ๑๐๐ 
                                ๙ 
แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 

๑๐๐ X ๕ = ๕ 
100            
 

ผลการด าเนินงานทับคล้อ 
ค่าร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน ๑ ปี 

๘ X ๑๐๐ = ๑๐๐ 
๘ 

แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
๑๐๐ X ๕ = ๕ 
100             
 

ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
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ค่าร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน ๑ ปี 
๑๗ X ๑๐๐ = ๑๐๐ 
๑๗ 

แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
100 X ๕ = 5 
100   
           

เอกสารหลักฐานประกอบ 
-  รายงานผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานการบัญชี 
-  รายงานผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สาขางานการ   
   บัญช ี
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  ผู้ส าเร็จการศึกษาสร้างอาชีพและท าประโยชน์ให้ชุมชน 
ผู้ส าเร็จการศึกษาสร้างอาชีพและท าประโยชน์ให้ชุมชน  

 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ผลการด าเนินงาน 

แม่ข่าย ทับคล้อ รวม 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ๒๘ ๒๘ ๕๖ 
จ านวนชุมชนที่ท าการประเมิน ๒๔ ๒๔ ๔๘ 
ร้อยละของชุมชนที่ท าการประเมิน ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
ผลรวมคะแนนที่ชุมชนท าการประเมิน ๑๐๙ ๑๐๔ ๒๑๓ 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาที่ท าประโยชน์ให้กับชุมชน
หรือสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยชุมชนหรือท้องถิ่น ๔.๕๔ ๔.๓๓ ๔.๔๔ 

 
ผลการด าเนินงานแม่ข่าย 

- การหาค่าร้อยละจ านวนชุมชนที่ท าการประเมิน 
๒๔

๒๔
  X ๑๐๐   =   ๑๐๐.๐๐ 

-  ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาที่ท าประโยชน์ให้กับชุมชนหรือสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัย
ชุมชนหรือท้องถิ่น      

๑๐๙

๒๔
  =   ๔.๕๔ 

 
ผลการด าเนินงานทับคล้อ 
- การหาค่าร้อยละจ านวนชุมชนที่ท าการประเมิน 
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๒๔

๒๔
   X ๑๐๐   =   ๑๐๐.๐๐ 

 
-  ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาที่ท าประโยชน์ให้กับชุมชนหรือสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัย

ชุมชนหรือท้องถิ่น     
๑๐๔

๒๔
   =   ๔.๓๓ 

 

ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
- การหาค่าร้อยละจ านวนชุมชนที่ท าการประเมิน 

๔๘

๔๘
   X ๑๐๐ = ๑๐๐.๐๐ 

-  ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาที่ท าประโยชน์ให้กับชุมชนหรือสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัย
ชุมชน 

   หรือท้องถิ่น      
๒๑๓

๔๘
  =  ๔.๔๔ 
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องค์ประกอบที่ ๓  นักศึกษา 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาเกณฑ์การประเมิน 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
ระบบการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา  
     สาขางานการบัญชี  มีการใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาเป็น
บุคคลที่ท าหน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า ติดตามนักศึกษาในความรับผิดชอบทั้งใน
และนอกสถานศึกษา ให้ค าแนะแนวด้านการเรียน ความประพฤติ ระเบียบวินัย
และข้อบังคับต่าง ๆ ของสถานศึกษา รวมทั้ง การช่วยเหลือนักศึกษาที่มี
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ มีระบบกลไกควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่นักศึกษา ดังนี้ เมื่อนักศึกษามีปัญหาในเรื่องต่างๆ จะเข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือขอค าแนะน าและแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยอาจารย์
ที่ปรึกษาจะบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาในแบบบันทึก เช่น นางสาวอัญ
ชิสา รอดชื่น นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ การบัญชี ปรึกษาเรื่องการหยุดเรียน เนื่องจากมี
ปัญหาด้านสุขภาพของนักศึกษา , นางสาว นภัสสร ประกอบเพ็ชร นักศึกษาชั้นปี
ที่ ๑ ปรึกษาปัญหาเรื่องการย้ายสถานที่เรียน เนื่องจากนักศึกษาต้องย้ายที่อยู่ไป
กับมารดาที่ต่างจังหวัด 
 

๓.๑-๑ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา 
๓.๑-๒ ระบบการดูแล
นักศึกษา 

ทางสาขางานการบัญชี ได้เสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ระดับ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) เพ่ือให้ทางวิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา ระดับ ปวช. สาขางานการบัญชี  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ มี
รายละเอียด ดังนี้ 

อาจารย์ท่ีปรึกษา ระดับชั้น 

อาจารย์ท่ีปรึกษา แม่ข่าย 

นางสาวทิวา  เอมธานี 
นายดนัยภัทร  ดีมี 

ปวช. บช. ๑ 

นางธัญยธรณ์  ตันโน 
นางวีรวรรณ  หว่างแสง 

ปวช. บช. ๒ 

นายอนุศักดิ์   นาคไพจิตร 
นางสาวนงลักษณ์  ม่วงศรี 

ปวช. บช. ๓ 

 
 
 
 

๓.๑-๓ ประวัตินักศึกษา  
๓.๑-๔  บันทึกการเข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
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อาจารย์ท่ีปรึกษาหน่วยจัดการศึกษา 
ทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 

นางอรุณรัตน์ หนูจิ๋ว ปวช.1 

นางเปรมา  ประมาพันธ์ ปวช.2 

นางสาวภาวิณี  จันทรมณ ี ปวช.3 

          
อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งก าหนดการเข้าพบให้นักศึกษาได้รับทราบ อาจารย์ให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล รายละเอียดมีดังนี้   
          -ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประชุมผู้ปกครอง แนะน าอาจารย์ผู้สอนและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ตั้งแต่เข้าเรียนจนจบการศึกษา เช่น งาน
ทะเบียน, งานวัดผลการศึกษา,งานกิจการนักศึกษา ฯลฯ แนะน าอาคารเรียนและ
สถานที่ต่างๆภายในวิทยาลัย เช่น ห้องสมุด , ห้องประชุม, ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ เก็บรวบรวมประวัตินักศึกษาในที่ปรึกษา  
           อาจารย์ที่ปรึกษามีการจัดกิจกรรมโฮมรูมหลังเลิกแถวหน้าเสาธงเป็น
ประจ าทุกวันจันทร์ – ศุกร์, หรือตามเวลาที่อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดนัดหมายกับ
นักศึกษาในแต่ละห้อง การจัดกิจกรรมโฮมรูมเพ่ือส่งเสริมนักศึกษาเป็นรายบุคคล
หรือรายกลุ่ม มีการฝึกปฏิบัติหรือท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในด้าน
ต่างๆ เช่น การรู้จักตนเอง การรู้จักผู้อ่ืน การปรับตัวและวางแผนชีวิตเป็นต้น 
กิจกรรมเหล่านี้จะจัดในห้องเรียน หรือนอกห้องเรียนก็ได้ โดยให้มีบรรยากาศ
เสมือนบ้านที่มีอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา มีการสอบถามสภาพปัญหาถึงความ
เป็นอยู่ที่เกี่ยวกับครอบครัว ปัญหาระหว่างในห้องเรียนกับเพ่ือนหรือเพ่ือนต่าง
ห้องเรียน  เช็คชื่อการเข้าแถวหน้าเสาธง การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นใน
วิทยาลัย ติดตามการเข้าเรียนแต่ละวิชาทั้งวิชาในสาขางานและต่างสาขางาน 
         อาจารย์ที่ปรึกษาจะด าเนินการแบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม 1.กลุ่ม
เสี่ยง  2. กลุ่มปกติ  เพ่ือเป็นการคัดกรองนักศึกษา ทั้งในมิติของการเรียน และใน
มิติของการใช้ชีวิตส่วนตัว  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมปรึกษาทางด้านการเรียน  
และการใช้ชีวิตส่วนตัว มีการให้ค าปรึกษาทั้งช่วงเวลาหลังเลิกเรียน  ชั่วโมง
กิจกรรม  ช่องทางการสื่อสารทาง Facebook กลุ่ม Line กลุ่ม หากพบปัญหา
ส่วนตัวในขั้นแรกจะมอบให้เพ่ือนได้เข้าไปร่วมพูดคุยในเบื้องต้นเพื่อสร้างความ
สนิทสนม  และส่งต่อข้อมูลมายังอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือร่วมหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกันกับผู้ปกครอง  อาจารย์ปรึกษา 
ได้มีการสังเกตพฤติกรรม อย่างใกล้ชิดสอบถามปัญหาตลอดเพ่ือสร้างความ
ไว้วางใจ    และมีการบันทึกทุกครั้งที่มีการให้ค าปรึกษา  ในขณะเดียวกันมี 
การประสานข้อมูลไปยังผู้ปกครองเพ่ือสังเกตพฤติกรรมด้วยเช่นกัน 
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การติดตามผลลัพธ์การด าเนินการตามระบบและกลไกและให้
ข้อเสนอแนะ 
             อาจารย์ที่ปรึกษาได้ประสานข้อมูลกับนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ให้เข้าร่วมพูดคุย  เพ่ือติดตามการแก้ไขปัญหามี 2 กรณี คือ 1. สามารถ
แก้ไขปัญหาได้  2. ไม่สาสามรถแก้ไขปัญหาได้  กรณี 2 ได้มีการส่งต่อ
ข้อมูลจากเพ่ือนมายังอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือน าเสนอมายังฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและฝ่ายบริหารและผู้ปกครอง  เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาโดยอาจารย์ที่
ปรึกษาและผู้ปกครองต้องเป็นแกนหลักในการแก้ไขปัญหา  เช่นการติดตาม
การเข้าเรียนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็น
ผู้ติดตาม ในกรณีที่นักศึกษาขาดเรียนตั้งแต่ 2 ครั้งติดต่อกัน อาจารย์ที่
ปรึกษา/อาจารย์ประจ ารายวิชา จะท าบันทึกแจ้งงานทะเบียนนักศึกษา เพ่ือ
ท าหนังสือแจ้งผู้ปกครองและเชิญพบเพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

๓.๑-๖  คู่มือนักศึกษา ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 
๓.๑-๗ บันทึกการเข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
๓.๑-๘ แบบติดตามการเข้า
เรียนของนักศึกษา 
๓.๑-๙ รูปการพบปะ
ผู้ปกครอง 
 
 
 

สาขางานการบัญชี ได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียน 
นักศึกษาท่ีมีต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการบริการของหลักสูตร ระดับ 
ปวช. สาขางานการบัญชี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ผลการส ารวจความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาและการบริการของหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในภาพรวม
อยู่ใประดับมาก (๔.๑๘) โดยด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุดคือ อาจารย์ที่
ปรึกษามีเวลาให้นักศึกษษได้พบทุกครั้งเมื่อมีการนัดหมาย (๔.๓๓) 
รองลงมา คือการให้บริการด้านให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา (ระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา) และการให้บริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 
๔.๑๓ ตามล าดับ  

๓.๑-๑๐  รายงานผลความพึง
พอใจของนักเรียน นักศึกษาที่
มีต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
และการบริการของหลักสูตร 
ระดับ ปวช. สาขางานการ
บัญชี ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒  
๓.๑-๑๑  คู่มืออาจารย์ที่
ปรึกษา 

 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ 

การเรียนรู้ที่ทันสมัย 
 

     สาขางานการบัญชี ร่วมกับส านักวิชาการ ได้ด าเนินการพิจารณา แนว
ทางการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ โดย
ด าเนินการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ ผ่านโครงการและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร มีระบบและกลไกการปฏิบัติงาน ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 

๓.๑-๑๒  เอกสารระบบการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้   
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       สาขางานการบัญชี ร่วมกับส านักวิชาการ ได้ด าเนินการพิจารณา แนว
ทางการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ โดย
ด าเนินการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ ผ่านโครงการและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ด าเนินการตามแนวทางส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี  
รวมทั้งสิ้น ๖ โครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย  
๑.  โครงการศึกษาดูงานด้านวิชาการสอดคล้องกับวิชาชีพของนักศึกษา
สาขางานบัญชี และสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (จัดโดยสาขางานบัญชีและ
สาขางานคอมพิวเตอร์) 
            มีวัตถุประสงคเ์พ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้จากการศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการจริง และประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้  โดยน า
นักศึกษาดูงาน ณ  บริษัทไทยออยล์ จ ากัด(มหาชน)  และศึกษาดูงานสวน
นงนุช จังหวัดชลบุรี  วันที่ ๒๐-๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  ,น านักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขางาน
การบัญชี และสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน ๑๐๙  คน  เข้าไปศึกษา
ดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์หุบ
กะพง  จังหวัดเพชรบุรี 
 
๒. โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน (จัด
โดยส านักวิชาการ) 

๓.๑-๑3  รายงานผลโครงการ 
บริษ ทไทยออยล์จ ากัดมหาชน 
จังหวัดชลบุร ี
๓.๑-๑4 รายงานผลโครงการ
ศึกษาดูงานด้านวิชาการ
สอดคล้องกับวิชาชีพของ
นักศึกษาสาขางานบัญชี 
๓.๑-๑5 รายงานผลโครงการ
เตรียมความพร้อม 
๓.๑-๑6  รายงานผลโครงการ 
ทดสอบระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา ปีการศึกษา  
๒๕๖๑ 
๓.๑-๑7  รายงานผลโครงการ
อบรมนักศึกษาใหม่ 
๓.๑-๑8  รายงานผลโครงการ
ไหว้ครู ท าบุญประเพณี 
๓.๑-๑9  รายงานผลโครงการ
กีฬาภายใน 
๓.๑-20  รายงานผลโครงการ
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     มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตนให้
ถูกต้องตามข้อก าหนดของวิทยาลัยฯ และสถานประกอบการ สามารถ
พัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับงาน ตามความรู้ความสามารถ โดยมีการให้
ความรู้นักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับ  
      - ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของการฝึกงาน 
      - การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน  
     - ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน    
     - การพัฒนาบุคลิกภาพกับการท างาน  
     - ประสบการณ์ดี ๆ  จากพ่ีสู่น้อง 
     - การปฏิบัติตนในสถานประกอบการ 
 โดยตัวแทนจาก บริษัท มิตซูบิชิอิเล็กทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด , และบริษัทแมคโดนัลด์ (Mc Donalds)ฯ 
 
๓.  โครงการการเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา     
V-net โดยผลทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษาของนักเรียน ปีการศึกษา  
๒๕๖๒  มีดังนี ้
 

องค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ย 
ทักษะภาษาและการสื่อสาร ๓๗.๖๔ 

ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา ๓4.04 

ทักษะทางสังคมและการ
ด ารงชีวิต 

52.02 

ทักษะการจัดการงานอาชีพ 41.92 

๔. โครงการพัฒนาผู้เรียน ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  สาขางานการบัญชีและงานกิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมร่วมกันดังนี้ 
  -  โครงการไหว้ครู ท าบุญประเพณี 
  -  โครงการกีฬาภายใน 
  -  โครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม 
  -  กิจกรรรมการเข้าค่ายลูกเสือ 
  -   โครงการแห่เทียน 

นอกจากกิจกรรมโครงการที่วิทยาลัยได้จัดข้ึนเพ่ือให้นักศึกษาได้รับ
การพัฒนาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์แล้ว  ทุกครั้งที่มีการปรับปรุง
มาตรฐานทางการบัญชีฉบับต่างๆเช่น  มาตรฐานการเรื่อง มาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ ๑ )ปรับปรุง ๒๕๖๐) เรื่อง การน าเสนองบการเงิน  บัญชีฉบับ
ที่ 2 (ปรับปรุง 2561)   เรื่องสินค้าคงเหลือ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระใน

เข้าค่ายลูกเสือ 
๓.๑-21  รายงานผลโครงการ 
วชช.คุณธรรม 
๓.๑-๒2  รายงานผลโครงการ
แห่เทียน 
๓.๑-๒3  เกียรติบัตรแข่งขัน
ทักษะวิชาการ 
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ตารางเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการบริการ
ของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 

 
จากตารางผลการส ารวจความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  และ

การบริการของหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.13) เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีการศึกษา 2561 พบว่ามีระดับความพึงพอใจสูงกว่า 

 
 
 
 

รายวิชาการบัญชีผู้สอนจะน าข้อมูลมาปรับใช้กับรายวิชาที่สอน  เช่น  
วิชาการบัญชีซื้อขายสินค้า  การบัญชีเบื้องต้น 2 ท าให้นักศึกษาได้รับรู้
รับทราบเกี่ยวกับกฏหมายทางบัญชีที่มีความทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 
 
๕. โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานและระบบคอมพิวเตอร์ให้กับเจ้าหน้าที่
ธนาคารโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 วันที่ 18  กุมภาพันธ์ 2563   
       วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักศึกษาเข้าใจการ
ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน  โดยน าความรู้ทางด้านสาขาการบัญชีมาใช้ใน
การท างานจริง 
 
๖. โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา ๒๕๖๒   วันที่ ๒๐ สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
       วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้และทักษะในด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยให้ความรู้ด้านระบบคุณภาพและการท างานร่วมกัน 
 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 
2561 2562 

การบริการด้านให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา (ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา) 3.70 4.13 
การบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 3.80 4.13 
การบริการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์และความรู้ด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา 3.77 4.14 

รวม 3.76 4.13 
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ตารางเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 
2561 และปีการศึกษา 2562 

 
 จากตารางผลการส ารวจความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2562 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.13) เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561 
พบว่ามีระดับความพึงพอใจสูงกว่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 
2561 2562 

1. อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้ค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ พร้อม
ช่วยเหลือและให้ค าแนะน า 

3.73 4.12 

2. อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้นักศึกษาได้พบทุกครั้งเมื่อมีการนัดหมาย 3.85 4.19 
3. อาจารย์ที่ปรึกษามีความเต็มใจและเอาใจใส่ในการให้ค าปรึกษา และ
มีการติดตามผลของการให้ค าปรึกษา 

3.70 4.15 

4. อาจารย์ที่ปรึกษาเอาใจใส่นักศึกษาอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ 3.70 4.15 
5. มีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาใน
ความดูแล  

3.63 4.09 

6. นักศึกษาสามารถน าความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการให้ค าปรึกษา
ไปใช้ประโยชน์ได้ 

3.73 4.07 

7. หัวหน้าสาขางาน สามารถให้ค าปรึกษาต่าง ๆ กับนักศึกษาได้ 
(นอกเหนือ/ทดแทน อาจารย์  ที่ปรึกษา) 

3.57 4.20 

8. อาจารย์ผู้สอน สามารถให้ค าปรึกษาต่าง ๆ กับนักศึกษาได้ 
(นอกเหนือ/ทดแทน จากอาจารย์  ที่ปรึกษา) 

3.70 4.08 

รวม 3.70 4.13 
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ตารางเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อการบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์แก่นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 

 
จากตารางผลการส ารวจความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อการบริการแหล่งข้อมูลข่าวสาร

ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.13) เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561 
พบว่ามีระดับความพึงพอใจสูงกว่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 
2561 2562 

1. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางต่าง ๆ เช่น บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์  โซเชียลเน็ตเวิร์ค อาจารย์แจ้งด้วยวาจา 

3.91 4.15 

2. มีการแจ้งข้อมูลความเคลื่อนไหวอื่นทั้งในและนอกวิทยาลัยฯ ที่
จ าเป็นแก่นักศึกษา 

3.70 4.23 

3. มีการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ 3.82 4.21 
4. มีการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา และแหล่งทุน 3.64 4.01 
5. มีการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศรับสมัครงานและแหล่ง
งาน 

3.85 4.09 

6. การได้รับข่าวสารมีความสะดวก รวดเร็วและทันสมัยของการ
ให้บริการข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ  

3.88 4.10 

รวม 3.80 4.13 
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ตารางเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อการบริการเพื่อพัฒนาประสบการณ์และ
ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 

 
จากตารางผลการส ารวจความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อการบริการเพ่ือพัฒนา

ประสบการณ์และความรู้ด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.14) เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีการศึกษา 2561 พบว่ามีระดับความพึงพอใจสูงกว่า 

 
 
 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 
2561 2562 

1. การประชาสัมพันธ์ในการเข้าถึงกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่หลักสูตร
ด าเนินการ 

3.85 4.15 

2. ความหลากหลายของกิจกรรมที่หลักสูตร จัดให้กับนักศึกษา 3.75 4.16 
3. มีโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการของนักศึกษา
อย่างเหมาะสม 

3.81 4.08 

4. มีโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างด้านคุณธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษาอย่างเหมาะสม  

4.03 4.14 

5. มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาอย่าง
เหมาะสม 

3.78 4.12 

6. นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาความรู้
และประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพ 

3.67 4.16 

7. ส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ เช่น 
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การแข่งขัน /ประกวดด้านวิชาการ
และวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ 

3.84 4.19 

8. มีการประเมินคุณภาพของการด าเนินโครงการพัฒนา ประสบการณ์
ทางวิชาชีพ 

3.78 4.18 

9. จากกิจกรรมต่าง ๆ ด้านวิชาการท่ีหลักสูตร จัดขึ้น นักศึกษาสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 

3.54 4.12 

10. จากกิจกรรมต่าง ๆ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ที่หลักสูตร จัดขึ้น นักศึกษาได้ความรู้       ความเข้าใจ 
และเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษา  

3.69 4.11 

รวม 3.77 4.14 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒  ผลที่เกิดกับนักศึกษา  
ผลที่เกิดกับนักศึกษา แม่ข่าย 

ปี
การศึก

ษา 

จ านวน 
รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

จ านว
นที่

ลาออ
กและ
คัดชื่อ
ออก 

 
อัตราการ
ส าเร็จ อัตรา 

การคงอยู ่

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๒๕๕๘ ๔๐ ๔๐ ๓๐ ๒๖ - - ๑๙ ๑๔ ๔๗.๕๐ ๖๕.0๐ 
๒๕๕๙ ๔๓ - ๔๓ ๓๔ ๓๐ -  ๒๘ ๑๓ ๖๕.๑๒ ๖๙.๗๗ 
๒๕๖๐ ๓๓ - - ๓๓ ๓๐ ๒๙ ๒๗ ๔ ๘๑.๘๒ ๘๗.๘๘ 

 
ผลที่เกิดกับนักศึกษา หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 

ปี
การศึก

ษา 

จ านวน 
รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน  
จ านวน

ผู้ 
ส าเร็จ 

จ านวน
ที่

ลาออก
และคัด
ชื่อออก 

 
อัตรา
การ

ส าเร็จ 

 
อัตรา
การคง

อยู่ 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๒๕๕๘ ๒๙ ๒๙ ๑๗ ๒๐ - - - ๑๘ ๙ ๖๒.๐๗ ๖๘.๙๗ 
๒๕๕๙ ๓๖ - ๓๖ ๓๒ ๓๐  - - ๒๘ ๖ ๗๗.๗๘ ๘๓.๓๓ 
๒๕๖๐ ๓๙ - - ๓๙ ๒๙ ๒๕ ๒ ๒๕ ๑๓ ๖๔.๑๐ ๖๖.๖๗ 

 
ผลที่เกิดกับนักศึกษา ตารางรวม 

ปี
การศึก

ษา 

จ านวน 
รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน จ านวน
ผู้ 

ส าเร็จ 
 

จ านวนที่
ลาออก
และคัด
ชื่อออก 

อัตรา
การ

ส าเร็จ 

อัตรา
การคง

อยู่ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๒๕๕๘ ๖๙ ๖๙ ๔๗ ๔๖ - - - ๓๗ ๒๓ ๕๓.๖๒ ๖๖.๖๗ 
๒๕๕๙ ๗๙ - ๗๙ ๖๖ ๖๐  - - ๕๖ ๑๙ ๗๐.๘๙ ๗๕.๙๕ 
๒๕๖๐ ๗๒ - - ๗๒ ๕๙ ๕๕ ๒ ๕๒ ๑๗ ๗๒.๒๒ ๗๖.๓๙ 

 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
๓.๒-๑ ตารางสรุปข้อมูลอัตราการคงอยู่และการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ ปวช. สาขางาน การ
บัญชี 

๓.๒-๒ รายงานความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการบริการของ
หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานการบัญชี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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องค์ประกอบที่ ๔  อาจารย ์

 
องค์ประกอบที่ ๔.๑  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

 

การรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
     การรั บอาจารย์ประจ าหลักสู ตรมี วั ตถุประสงค์ เ พ่ื อให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพในกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เหมาะกับสาขางาน ซึ่งกระบวนรับอาจารย์
ประจ าหลักสูตร มีดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     การรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่นั้น ได้ก าหนดขั้นตอนการรับ
สมัครอาจารย์ไว้และก าหนดให้ หลักสูตรฯ ด าเนินการ โดยมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
      ๑.๑ หลักสูตรฯ ส ารวจความต้องการและคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ 

๔.๑-๑ ระบบการรับอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  
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โดยพิจารณาจากความขาดแคลน ความต้องการของหลักสูตรที่เปิดสอน 
สัดส่วนระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา ตลอดจนความจ าเป็นอ่ืน ๆ เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการด าเนินการขออัตราก าลังจากวิทยาลัยฯ 
      ๑.๒ เมื่อทราบจ านวนความต้องการและคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่
แล้ว หลักสูตรฯ ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความขอเพ่ิมอัตราก าลังเสนอ
ต่อวิทยาลัยฯ 
      ๑.๓ วิทยาลัยฯ พิจารณาความต้องการและความจ าเป็น เพ่ือ
พิจารณาอนุมัต ิ
      ๑ .๔  เมื่อได้รับอนุมัติ อัตราก าลั งแล้ว งานทรัพยากรบุคคล  
ส านักงานผู้อ านวยการ จะด าเนินการประกาศรับสมัคร และก าหนดวันรับ
สมัคร  วันสอบ คุณสมบัติของผู้สมัคร และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
ขึ้นมาด าเนินการ เพ่ือรับสมัคร ออกข้อสอบ สอบสัมภาษณ์ ก าหนด
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก เป็นต้น โดยมีขบวนการในการรับสมัคร ดังนี้ 

๑.) เปิดรับสมัคร โดยด าเนินการอย่างเปิดเผย 
๒.) ด าเนินการสอบคัดเลือก และพิจารณาคัดเลือกโดยพิจารณาจาก

ผลการสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์และทักษะความสามารถใน
การปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศการรับสมัคร 
จากนั้น งานทรัพยากรบุคคล ส านักงานผู้อ านวยการ สรุปผลการ
พิจารณาคัดเลือก เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือประกาศผลการคัดเลือก 
และก าหนดวันรายงานตัวท าสัญญา 

๓.) อาจารย์ใหม่มารายงานตัว ที่งานทรัพยากรบุคคล ผู้อ านวยการ  
แนะน าอาจารย์ใหม่ต่อหลักสูตรฯ เพ่ือมอบหมายงาน  

๔.) ทุกสิ้นปีการศึกษา จะด าเนินการส ารวจตามขั้นตอนที่ ๑ เพ่ือน า
ข้อมูลไปทบทวนและปรับแผนและด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ 
ตามท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น 

 
     การรับอาจารย์ประจ าสาขางานการบัญชี จะด าเนินการเมื่อหลักสูตร
มีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เพียงพอ จะด าเนินการจัดท าบันทึก
ข้อความขออัตราก าลัง เสนอต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ ก าหนดคุณสมบัติ
ทั้งทางด้านคุณวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์สอนที่
จะต้องสอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรฯ  โดยจะต้องพิจารณา
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จากคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์สอน ฯลฯ 
ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ 2 นางสาวขวัญเรือน ส่งศรี ได้รับ
การบรรจุราชการ ท าให้ อัตราก าลังของอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่
เพียงพอหรับการจัดการเรียนการสอน จึงรับอาจารย์พิเศษประจ าสาขา
งานการบัญชีเพิ่ม คือ นางสาวมณิอร  สีดา 

๔.๑-๒ ตารางการจัดการเรียน
การสอนภาคเรียนที่  ๑ ประจ าปี
การศึกษา  
๒๕๖๒   
๔.๑-๓ ตารางการจัดการเรียน
การสอนภาคเรียนที่  ๒ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 
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ระบบการรับอาจารย์ผู้สอนของสาขาการบัญชี (รับเข้ามาปฏิบัติงานใน
สาขาบัญชี) 

1. ปฐมนิเทศ ว่าด้วยกฎระเบียบ  วิธีการท างาน  การปฏิบัติตน 
และปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

2. มอบหมายหน้าที่  ทั้งงานหลัก (สอน) และงานพิเศษ (งานตามท่ี
สาขามอบหมาย) 

3. การดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
4. การพัฒนางาน การจัดการเรียนรู้ 
5. ประเมินตนเอง 
6. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอนตามสายบังคับบัญชา 

 
 
สาขางานการบัญชี   มีการประเมินกระบวนการ ดังนี้ โดยด าเนินการ
ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
(ด้านการรับอาจารย์) โดยผลการประเมินในภาพรวม อาจารย์ผู้สอนมี
ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก(�̅�=๓.๘๙) 
 มีรายละเอียด  ดังนี้  

รายการ �̅� 
๑. การก าหนดคุณสมบัติในการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรสอดคล้องกับหลักสูตร 

๔.๑๑ 

๒. กลไกการคัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
ความเหมาะสมและโปร่งใส 

๓.๘๔ 

๓.การก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของอาจารย์มีความชัดเจนและเหมาะสม 

๓.๘๙ 
 

๔.การบริหารหลักสูตร  ได้รับความร่วมมือและ
ความความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นที่มีความ
เกี่ยวข้องกันอย่างเหมาะสม 

๓.๘๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๑-๔  รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอน
ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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ระบบการบริหารอาจารย์ 
      วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้มีการก าหนดภาระงานของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ดังนี้ 
ข้าราชการ 
 

ภาระงาน 
จ านวน ชม.ขั้นต่ า/

สัปดาห์ 
งานสอน ๑๒ 
งานปฏิบัติงานจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นและชุมชน 

๖ 

งานศึกษาค้นคว้า วิจัยเพื่อชุมชน ๖ 
งานบริการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๕ 

 
อาจารย์พิเศษ 
๑.) สอนและอบรมนักเรียน นักศึกษา ตามหลักสูตร ปวช. ปวส. และ

หลักสูตรฝึกอบรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชม. / 
สัปดาห์ 

๒.) จัดท าและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน แผนการสอนอย่างน้อย ๑ 
รายวิชา/ภาคเรียน โครงการสอน บันทึกหลังการสอนและจัดท า
ข้อสอบทุกรายวิชาที่สอน 

๓.) จัดท าเอกสารรายงานผลการเรียนทุกรายวิชา เมื่อสิ้นภาคเรียน 
๔.) จัดท าผลงานทางวิชาการ จัดท าวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อยภาคเรียน

ละ ๑ เรื่อง 
๕.) ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ๑ ห้องเรียน พร้อมจัดท าบันทึกรายงาน

การปฏิบัติหน้าที่ส่งทุกภาคเรียน 
๖.) หากปฏิบัติหน้าที่สอนน้อยกว่า ๒๐ ชม./สัปดาห์ ให้ปฏิบัติหน้าที่

สนับสนุนงานจัดการเรียนการสอนตามสัดส่วนจ านวนชั่วโมงการ
ปฏิบัติงานสอน และปฏิบัติงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

๔.๑-๕  ประกาศสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน เรื่อง การก าหนดภาระ
งานของผู้สอนประจ าในสถาบัน 
พ.ศ.๒๕๕๙ 
๔.๑-๖  TOR พนักงานจ้างเหมา
บริการ (อาจารย์ผู้สอน) 
เพ่ิม ภาระงานตามประกาศ วชช.
พิจิตร 
 

๑.) หลักสูตรก าหนดภาระงานสอนในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้
สอดคล้องกับการบริหารงาน ดังนี้ 

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒  แม่ข่าย 
ชื่อ-สกุล ชม.สอน/สัปดาห์ 

๑.นายอนุศักดิ์   นาคไพจิตร ๑๓ ชม. 
๒.นางวิลัย        บุตร์วัตร ๗ ชม. 
๓.นางสาวทิวา    เอมธานี ๑๘ ชม. 

๔.๑-๗  ตารางการจัดการเรียน
การสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๔.๑-๘  ตารางภาคเรียนที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 
๔.๑-๙ ค าสั่งวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร ที่ ๐๗๕/๒๕๖๒ เรื่อง 
มอบหมายหน้าที่และความ
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๔.นางธัญยธรณ์  ตันโน ๑๐ ชม. 
๕.นางสาวปณิชา   จันทร์ค า - ชม. 
๖.นางสาวสุวรรณา    สุขเหม ๑๗ ชม. 
๗.นางสาวขวัญเรือน  ส่งศรี ๑๘ ชม. 
๘.นายบรรลือ   เหลืองทองค า ๕  ชม. 

 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ แม่ข่าย 

ชื่อ-สกุล ชม.สอน/สัปดาห์ 
1.นายอนุศักดิ์   นาคไพจิตร ๑๑ ชม. 
๒.นางวิลัย        บุตร์วัตร ๕  ชม. 
๓.นางสาวทิวา    เอมธานี ๑๙ ชม. 
๔.นางธัญยธรณ์  ตันโน ๖  ชม. 
๕.นางสาวปณิชา   จันทร์ค า -   ชม. 
๖.นายบันลือ       เหลืองทองค า ๑๗ ชม. 
๗.นายดนัยภัทร   ดีมี ๘  ชม. 
๘.นางสาวมณิอร  สีดา ๑๕  ชม. 

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ  

ชื่อ-สกุล ชม.สอน/สัปดาห์ 
นางสุพิชยกาญจน ์ ม้วนทอง - ชม. 
นางสาวชาลินี  ม่วงแจ่ม ๖  ชม. 
นายจักรพันธ์  อ่ิมนรัญ ๑๑  ชม. 
นางอรุณรัตน์  หนูจิ๋ว ๑๒  ชม. 
นางสาวเปรมา  ประมาพันธ์ ๑๗  ชม. 
นางสาวภุมรินทร์  นิลขาว ๒๐  ชม. 
นางสาวภาวิณี  จันทรมณี  ๑๔  ชม. 

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ 

ชื่อ-สกุล ชม.สอน/สัปดาห์ 
นางสุพิชยกาญจน์  ม้วนทอง  ๔  ชม. 
นางสาวชาลินี  ม่วงแจ่ม ๔  ชม. 
นายจักรพันธ์  อ่ิมนรัญ ๔  ชม. 
นางอรุณรัตน์  หนูจิ๋ว ๑๕  ชม. 
นางสาวเปรมา  ประมาพันธ์ ๑๐  ชม. 
นางสาวภุมรินทร์  นิลขาว ๑๐  ชม. 
นางสาวภาวิณี  จันทรมณี ๑๙  ชม. 

รับผิดชอบบุคลากรภายใน
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
๔.๑.-๑๐ แผนการสอน โครงการ
สอน บันทึกหลังการสอน
ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๒ 
๔.๑-๑๑  ผลการประเมิน
อาจารย์ผู้สอน หลักสูตรปวช. /
ปวส. สาขางานการบัญชีประจ าปี
การศึกษา๒๕๖๒ 
๔.๑-๑๒ การบันทึกประชุมสาขา
งานการบัญชี 
๔.๑-๑๓ ผลการประเมินอาจารย์
ผู้สอน หลักสูตรปวช / ปวส. 
สาขางานการบัญชีประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 
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2.)ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย มีดังนี้  
แม่ข่าย 

๑.) นายอนุศักดิ์   นาคไพจิตร ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสาขางาน
บัญชี (พค 6๒-ตค ๖๒) หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล 

๒.) นางวิลัย   บุตร์วัตร  ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อ านวยการ 
๓.) นางสาวทิวา    เอมธานี  ปฏบิัติหน้าที่ หัวหน้างานบริหาร

ความเสี่ยง,เจ้าหน้าที่งานทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
๔.) นางธัญยธรณ์  ตันโน  ปฏิบัตหิน้าที่ เจ้าหน้าที่งานวิจัยและ

นวัตกรรม 
๕.) นางสาวขวัญเรือน     ส่งศรี  ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่

ทรัพยากรบุคคล,หัวหน้างานสวัสดิการและพยาบาล 
๖.) นางสาวสุวรรณา    สุขเหม   ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

และงานอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่ยานพาหนะและขนส่ง 
๗.) นางสาวปณิชา  จันทร์ค า    ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขางาน

การบัญชี (พย ๖๒-ปัจจจุบัน) 
หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 

๑.) นางสุพิชยกาญจน์  ม้วนทอง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขางานบัญชี 
เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่งานการเงินและงานพัสดุ 
เจ้าหน้าที่งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่งานบริการ
วิชาการชุมชน 

๒.) นายจักรพันธ์  อ่ิมนรัญ เจ้าหน้าที่งานบุคลากร /งานสารบรรณ 
๓.) นางอรุณรัตน์  หนูจิ๋ว เจ้าหน้าที่งานการเงิน 
     และบัญชี 
๔.) นางสาวเปรมา  ประมาพันธ์ เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักศึกษา

และเอกสารเรียนฟรี 15 ปี เจ้าหน้าที่งานปกครองสาขางานการ
บัญชี เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด 

๕.) นางสาวภุมรินทร์  นิลขาว เจ้าหน้าที่งานทะเบียนนักศึกษา 
เจ้าหน้าที่งานติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๖.) นางสาวภาวิณี จันทรมณี เจ้าหน้าที่งานพัสดุ/เอกสารจัดซื้อจัด
จ้าง  วัสดุส านักงาน  และระบบ E-GP 

๗.) นางสาวชาลินี  ม่วงแจ่ม เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน/
งบประมาณ เจ้าหน้าที่งานบริหารความเสี่ยง/ประกันคุณภาพ
ภายใน 

8.) มีการก ากับและติดตามการจัดท าแผนการสอน โครงการสอน 
บันทึกหลังการสอน โดยมีผลการด าเนินงานดังนี 

3.) มีการก ากับและติดตามการจัดท าแผนการสอน โครงการสอน บันทึก
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หลังสอน โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒  แม่ข่าย 

ชื่อ-สกุล รายวิชา 

การส่งเอกสาร 

แผ
นก

าร
สอ

น 

โค
รง

กา
รส

อน
 

บัน
ทึก

หล
ังก

าร
สอ

น 

นายอนุศักดิ์  
นาคไพจิตร 

๒๒๐๒-๒๐๐๓ 
การด าเนินธุรกิจขนาด
ย่อม       
๒๐๐๐๐-๑๔๐๔ 
คณิตศาสตร์ธุรกิจบริการ 
๒๐๐๐๑-๑๐๐๕
กฎหมายพาณิชย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

/ 
 
 
/ 
 
/ 

/ 
 
 
/ 
 
/ 

/ 
 
 
/ 
 
/ 

นางวิลัย   บุตร์
วัตร 

๒๒๐๐-๒๐๐๑ 
การบัญชีส าหรับกิจการ
ซื้อขายสินค้า 
๒๒๐๑-๒๑๐๕ การบัญชี
กิจการพิเศษ 

/ 
 
 
/ 

/ 
 
 
/ 

/ 
 
 
/ 
 

นางสาวทิวา  
เอมธานี 

๒๐๒๐๐-๑๐๐๕พิมพ์ดีด
อังกฤษเบื้องต้น 
๒๐๒๐๐-๑๐๐๔พิมพ์ดีด
ไทยเบื้องต้น 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

นางธัญยธรณ์  
ตันโน 

๒๒๐๑-๒๑๐๔ 
การบัญชีร่วมค้าและ
ระบบใบส าคัญ 
๒๒๐๑-๒๑๐๓ 
การประยุกต์โปรแกรม
ตารางงานฯ 

/ 
 
 
/ 

/ 
 
 
/ 

/ 
 
 
/ 

นางสาวขวัญ
เรือน  ส่งศรี 

๒๒๐๑-๒๐๐๒ 
การบัญชีห้างหุ้นส่วน 
๒๒๐๑-๒๑๐๒ 
การบัญชีเช่าซื้อและฝาก
ขาย 

/ 
 
/ 
 
 

/ 
 
/ 
 
 

/ 
 
/ 
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๒๒๐๑-๒๐๐๕ภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดากับการ
บัญชี 
๒๐๒๐๐-๑๐๐๒การ
บัญชีเบื้องต้น 
๒๒๐๑-๒๑๐๑ 
การบัญชีตั๋วเงิน 

/ 
 
 
/ 
 
/ 

/ 
 
 
/ 
 
/ 
 

/ 
 
 
/ 
 
/ 

นางสาว
สุวรรณา  สุข
เหม 

๒๒๐๑-๒๐๐๔ 
งานสารบรรณ 
๒๐๒๐๐-๑๐๐๓การขาย
เบื้องต้น ๑ 
๒๐๐๐๑-๑๐๐๓ธุรกิจ
และการเป็น
ผู้ประกอบการ 
๒๐๐๐๑-๑๐๐๑อาชีวอ
นามัยและความ
ปลอดภัย 

/ 
 
/ 
 
/ 
 
 
/ 

/ 
 
/ 
 
/ 
 
 
/ 

/ 
 
/ 
 
/ 
 
 
/ 

นายบันลือ  
เหลืองทองค า 

๒๒๐๑-๒๐๐๘
กระบวนการจัดท าบัญชี 

/ / / 

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒  แม่ข่าย 

ชื่อ-สกุล รายวิชา 

การส่งเอกสาร 

แผ
นก

าร
สอ

น 

โค
รง

กา
รส

อน
 

บัน
ทึก

หล
ังก

าร
สอ

น 

นายอนุศักดิ์  
นาคไพจิตร 
 
 
 
 
 
 

๒๐๐๐๐-๑๔๐๔ 
คณิตศาสตร์ธุรกิจ 
๒๒๐๒-๑๐๐๘ 
กฎหมายพาณิชย์ 
๒๐๐๑-๑๐๐๓ 
ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

/ 
 
/ 
 
/ 

/ 
 
/ 
 
/ 

/ 
 
/ 
 
/ 

นางวิลัย  บุตร์ ๒๐๒๐๑-๒๐๐๑ / / / 
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วัตร การบัญชีธุรกิจซื้อขาย
สินค้า 
๒๐๒๐๐-๑๐๐๒ 
การบัญชีเบื้องต้น 
๒๒๐๑-๒๑๐๑ 
บัญชีสินค้าและระบบ
บัญชีเดี่ยว 

 
 
/ 
 
/ 

 
 
/ 
 
/ 

 
 
/ 
 
/ 

นางสาวทิวา  
เอมธานี 

๒๒๐๐-๑๐๐๑
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
๒๐๒๐๓-๒๐๐๔ 
การใช้เครื่องใช้
ส านักงาน 
๒๐๒๐๐-๑๐๐๕
พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น 
 

/ 
 
/ 
 
 
/ 

/ 
 
/ 
 
 
/ 

/ 
 
/ 
 
 
/ 

นางธัญยธรณ์  
ตันโน 

๒๒๐๑-๒๐๐๗ 
การใช้คอมพิวเตอร์ใน
งานบัญชี 

/ / / 

นางสาวสุวรรณา  
สุขเหม 

๒๒๐๒-๑๐๐๘ความรู้
เกี่ยวกับงานงานอาชีพ 
๒๐๐๐๑-๑๐๐๑ 
อาชีวอนามัย 
๒๒๐๓-๒๐๐๔ 
งานสารบรรณ 

/ 
 
 
/ 

/ 
 
 
/ 

/ 
 
 
/ 

นายดนัยภัทร ดี
มี 

๒๐๒๐๐-๑๐๐๒ 
การบัญชีเบื้องต้น 

/ / / 

นางสาวมณิอร 
สีดา 

๒๐๒๐๑-๒๑๐๓ 
การบัญชีกิจการพิเศษ 
๒๒๐๑-๒๐๐๔ 
การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น 
๒๒๐๑-๒๐๐๓ 
การบัญชีบริษัทจ ากัด 
๒๒๐๑-๒๐๐๖ 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับ
การบัญชี 

/ 
 
/ 
 
/ 
 
/ 

/ 
 
/ 
 
/ 
 
/ 

/ 
 
/ 
 
/ 
 
/ 
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ภาคเรียนที่ 1/2562 
หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
 

ชื่อ-สกุล รายวิชา 

การส่งเอกสาร 

แผ
นก

าร
สอ

น 

โค
รง

กา
รส

อน
 

บัน
ทึก

หล
ังก

าร
สอ

น 

นางสาวชาลินี  
ม่วงแจ่ม 

๒๐๐๐-๑๒๐๕ 
การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 
 

/ / / 

นายจักรพันธ์  
อ่ิมนรัญ 

๒๐๒๐๐-๑๐๐๔ 
พิมพ์ไทยเบื้องต้น
2201-2103 การ
ประยุกต์โปรแกรม
ตารางงาน 
๒๐๐๐๑-๑๐๐๑ 
อาชีวอนามัย 

/ 
 
/ 
 

 
/ 

/ 
 
/ 
 
 
/ 

/ 
 
/ 
 
 
/ 

 
นางสาวอรุณรัตน์  
หนูจิ๋ว 

2๐200-1002  
การบัญชีเบื้องต้น  
2201-2107  
การบัญชีตั๋วเงิน 
2203-2004  
งานสารบรรณ 

/ 
 
/ 
 
/ 

 

/ 
 
/ 
 

 / 

/ 
 
/ 
 
/ 

 
นางสาวเปรมา  
ประมาพันธ์ 

2201-2104 การ
บัญชีร่วมค้าและ
ระบบใบส าคัญรับเงิน 
2201-2008 
กระบวนการจัดท า
บัญชี 
๒๐๒๐๐-๑๐๐๔ 
พิมพ์ไทยเบื้องต้น 
๒๒๐๒-๒๐๐๓ 
การด าเนินธุรกิจ

/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
/ 
 

/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
/ 

/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
/ 
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ขนาดย่อม 
นางสาวภุมรินทร์  
นิลขาว 

2201-2005  
ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา 
๒๒๐๑-๒๑๐๕ 
การบัญชีกิจการ
พิเศษ๒๐๐๐๑-
๑๐๐๓ 
ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
๒๒๐๑-๒๐๐๑  
การบัญชีส าหรับ
กิจการซื้อขายสินค้า 
2201-2102  
การบัญชีเช่าซื้อและ
ฝากขาย 

/ 
 
 
/ 
 
 
/ 

 
 
/ 
 
 
/ 

/ 
 
 
/ 
 
 

/ 
 
 
/ 
 
 
/ 

/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 

 

นางสาวภาวิณี
จันทรมณี 

๒๐๒๐๐-๑๐๐๕ 
พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น 
2201-2002  
การบัญชีห้างหุ้นส่วน 
2๐200-100๓  
การขายเบื้องต้น  
2๐๐๐๑-100๕ 
กฎหมายพาณิชย์ 

/ 
 
/ 
 
/ 
 
/ 

/ 
 
/ 
 
/ 
 
/ 

/ 
 
/ 
 
/ 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 
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หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
 

ชื่อ-สกุล รายวิชา 

การส่งเอกสาร 

แผ
นก

าร
สอ

น 

โค
รง

กา
รส

อน
 

บัน
ทึก

หล
ังก

าร
สอ

น 

นางสุพิชยกาญจน์  
ม้วนทอง 

20200-1001 
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
๒๐๒๐๑-๒๑๐๓ 
การบัญชีกิจการพิเศษ 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

นางสาวชาลินี  
ม่วงแจ่ม 

2200-1001 
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 

/ / / 

นายจักรพันธ์  
อ่ิมนรัญ 

2201-2007 การใช้
คอมพิวเตอร์ในงาน
บัญชี 

/ / / 

นางสาวอรุณรัตน์  
หนูจิ๋ว 

2200-1003  
การบัญชีเบื้องต้น  2 
2203-2004  
งานสารบรรณ 
2201-2004  
การบัญชีต้นทุน
เบื้องต้น 
2๐203-200๗ งาน
สารบรรณ 
 

/ 
 
/ 
 
/ 
 
/ 
/ 

/ 
 
/ 
 
/ 
 
/ 
/ 

/ 
 
/ 
 
/ 
 
/ 
/ 

 
นางสาวเปรมา  
ประมาพันธ์ 

2๐203-2103  
การใช้เครื่องใช้
ส านักงาน 
2๐201-2001  
การบัญชีธุรกิจซื้อขาย
สินค้า 

 
/ 
 
 
/ 

 
/ 
 
 
/ 

 
/ 
 
 
/ 

นางสาว 2201-2003     
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ภุมรินทร์  นิล
ขาว 

บัญชีบริษัท 
2201-2006  
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
20๐01-100๓  
ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
2201-2101  
การบัญชีสินค้าและ
ระบบบัญชีเดี่ยว 

/ 
 
/ 
 
/ 
 
/ 

/ 
 
/ 
 
/ 
 
/ 

/ 
 
/ 
 
/ 
 
/ 

นางสาวภาวิณี
จันทรมณี 

๒๐๒๐๐-๑๐๐๕ 
พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น 
2๐200-100๒  
การบัญชีเบื้องต้น   
2201-2101  
การบัญชีสินค้าและ
ระบบบัญชีเดี่ยว 
๒๒๐๐-๑๐๐๘ 
กฎหมายพาณิชย์ 

 
/ 
 
/ 
 
/ 
 

/ 

 
/ 
 
/ 
 
/ 
 

/ 

 
/ 
 
/ 
 
/ 
 

/ 

 
๔.  การก ากับ/ควบคุมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
นักศึกษา โดยมีการนิเทศ ติดตามให้ค าแนะน า กระบวนการจัดการเรียน
การสอน และมีคณะกรรมการพิจารณาผลการเรียน ท าหน้าที่พิจารณา 
ความเหมาะสมในการประเมินผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละ
รายวิชา 
๕.  การประเมินการสอนของอาจารย์ ในปีการศึกษา ๒๕๖2 มีผลการ
ประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา ดังนี้ 
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ปีการศึกษา 1/2562 แม่ข่าย 

อาจารย์ผู้สอน ชื่อวิชา 
ผลการ 
ประเมิน 

นายอนุศักดิ์  นาค
ไพจิตร 

๒๒๐๒-๒๐๐๓ 
การด าเนินธุรกิจขนาด
ย่อม       
๒๐๐๐๐-๑๔๐๔ 
คณิตศาสตร์ธุรกิจบริการ 
๒๐๐๐๑-๑๐๐๕ 
กฎหมายพาณิชย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

๔.๕๒ 
 
 
- 
 

๔.๓๑ 
 
 

นางวิลัย  บุตร์วัตร ๒๒๐๐-๒๐๐๑ 
การบัญชีส าหรับกิจการ 
ซื้อขายสินค้า 
๒๒๐๑-๒๑๐๕ 
การบัญชีกิจการพิเศษ 
 

๔.๙๐ 
 

 
๔.๙๐ 

นางสาวทิวา  เอม
ธานี 

๒๐๒๐๐-๑๐๐๕พิมพ์ดีด
อังกฤษเบื้องต้น 
๒๐๒๐๐-๑๐๐๔พิมพ์ดีด
ไทยเบื้องต้น 
 

๔.๔๔ 
 

๔.๔๔ 
 

 
นางธัญยธรณ์  ตัน
โน 

๒๒๐๑-๒๑๐๔ 
การบัญชีร่วมค้าและ
ระบบใบส าคัญ 
๒๒๐๑-๒๑๐๓ 
การประยุกต์โปรแกรม 
ตารางงานฯ 
 

๒.๘๙ 
 

 
๓.๔๗ 

 
 

นางสาวขวัญเรือน  
ส่งศรี 

๒๒๐๑-๒๐๐๒ 
การบัญชีห้างหุ้นส่วน 
๒๒๐๑-๒๑๐๒ 
การบัญชีเช่าซื้อและฝาก
ขาย 
๒๒๐๑-๒๐๐๕ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดากับการ

๔.๕๕ 
 

๔.๒๕ 
 
 

๔.๒๕ 
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ปีการศึกษา 2/2562  แม่ข่าย 
 
อาจารย์ผู้สอน ชื่อวิชา ผลการ 

ประเมิน 
นายอนุศักดิ์  นาค
ไพจิตร 

๒๐๐๐๐-๑๔๐๔ 
คณิตศาสตร์ธุรกิจ 
๒๒๐๒-๑๐๐๘ 
กฎหมายพาณิชย์ 
๒๐๐๑-๑๐๐๓ 
ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

- 
 

๓.๘๑ 
 

๔.๓๓ 

นางวิลัย  บุตร์วัตร ๒๐๒๐๑-๒๐๐๑ 
การบัญชีธุรกิจซื้อขาย
สินค้า 
๒๐๒๐๐-๑๐๐๒ 
การบัญชีเบื้องต้น 

๔.๔๑ 
 
 

๔.๕๔ 
 

บัญชี 
๒๐๒๐๐-๑๐๐๒การบัญชี
เบื้องต้น 
๒๒๐๑-๒๑๐๑ 
การบัญชีตั๋วเงิน 

 
๔.๐๙ 

 

๐.๐๐ 

 

นางสาวสุวรรณา  
สุขเหม 

๒๒๐๑-๒๐๐๔ งานสาร
บรรณ 
๒๐๒๐๐-๑๐๐๓การขาย
เบื้องต้น ๑ 
๒๐๐๐๑-๑๐๐๓ 
ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
๒๐๐๐๑-๑๐๐๑อาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย 
 

๔.๕๐ 
 

๔.๖๑ 
 

๔.๕๔ 
 
 
- 
 

อาจารย์บันลือ  
เหลืองทองค า 

๒๒๐๑-๒๐๐๘
กระบวนการจัดท าบัญชี 

๔.๒๘ 
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๒๒๐๑-๒๑๐๑ 
บัญชีสินค้าและระบบ
บัญชีเดี่ยว 

๔.๓๙ 

นางสาวทิวา  เอม
ธานี 

๒๒๐๐-๑๐๐๑
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
๒๐๒๐๓-๒๐๐๔ 
การใช้เครื่องใช้ส านักงาน 
๒๐๒๐๐-๑๐๐๕พิมพ์ดีด
อังกฤษเบื้องต้น 

๔.๔๙ 
 
 

๔.๔๙ 
 
 

๔.๑๐ 
นางธัญยธรณ์  ตัน
โน 

๒๒๐๑-๒๐๐๗ 
การใช้คอมพิวเตอร์ใน
งานบัญชี 
 

๓.๕๒ 

นางสาวสุวรรณา  
สุขเหม 

๒๒๐๒-๑๐๐๘ 
ความรู้เกี่ยวกับงานงาน
อาชีพ 
๒๐๐๐๑-๑๐๐๑ 
อาชีวอนามัย 
๒๒๐๓-๒๐๐๔ 
งานสารบรรณ 

๔.๓๙ 
 
 

๔.๐๗ 
 

๔.๓๙ 

นายดนัยภัทร ดีมี ๒๐๒๐๐-๑๐๐๒ 
การบัญชีเบื้องต้น 
 

๔.๐๙ 

นางสาวมณิอร สีดา ๒๐๒๐๑-๒๑๐๓ 
การบัญชีกิจการพิเศษ 
๒๒๐๑-๒๐๐๔ 
การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น 
๒๒๐๑-๒๐๐๓ 
การบัญชีบริษัทจ ากัด 
๒๒๐๑-๒๐๐๖ 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับ
การบัญชี 

๔.๐๔ 
 

๔.๓๘ 
 

๔.๐๔ 
 
 

๔.๐๔ 
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ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ 
หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 

อาจารย์ผู้สอน ชื่อวิชา 
ผลการ 
ประเมิน 

นางสาวชาลินี  
ม่วงแจ่ม 

๒๐๐๐-๑๒๐๕ 
การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 
 

๔.๗๓ 

นายจักรพันธ์  
อ่ิมนรัญ 

๒๐๒๐๐-๑๐๐๔ 
พิมพ์ไทยเบื้องต้น 
2201-2103  
การประยุกต์โปรแกรม
ตารางงาน 
๒๐๐๐๑-๑๐๐๑ 
อาชีวอนามัย 
 

๔.๓๘ 
 
 

๓.๘๘ 
 

๔.๐๗ 

นางสาวอรุณรัตน์  
หนูจิ๋ว 

2๐200-1002  
การบัญชีเบื้องต้น  
2201-2107  
การบัญชีตั๋วเงิน 
2203-2004  
งานสารบรรณ 

๔.๐๑ 
 

๔.๑๕ 
 

๔.๑๕ 
 

นางสาวเปรมา  
ประมาพันธ์ 

2201-2104  
การบัญชีร่วมค้าและ
ระบบใบส าคัญรับเงิน 
2201-2008 
กระบวนการจัดท าบัญชี 
๒๐๒๐๐-๑๐๐๔ 
พิมพ์ไทยเบื้องต้น 
๒๒๐๒-๒๐๐๓ 
การด าเนินธุรกิจขนาด
ย่อม 

๔.๔๘ 
 
 

๔.๔๘ 
 

๔.๓๕ 
 

๔.๕๑ 

นางสาวภุมรินทร์  
นิลขาว 

2201-2005  
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
๒๒๐๑-๒๑๐๕ 
การบัญชีกิจการพิเศษ
๒๐๐๐๑-๑๐๐๓ 

๔.๔๔ 
 

๔.๓๐ 
 
 



ห น้ า  | ๖๑ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานการบญัชี 

 

 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 
หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 

ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
๒๒๐๑-๒๐๐๑ การบัญชี
ส าหรับกิจการซื้อขาย
สินค้า 
2201-2102 การบัญชี
เช่าซื้อและฝากขาย 

๔.๖๗ 
 

๔.๓๐ 
 
 

๔.๔๔ 

นางสาวภาวิณี
จันทรมณี 

๒๐๒๐๐-๑๐๐๕ 
พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น 
2201-2002 การบัญชี
ห้างหุ้นส่วน 
2๐200-100๓ การขาย
เบื้องต้น  
2๐๐๐๑-100๕ 
กฎหมายพาณิชย์ 

๔.๑๐ 
 

๔.๐๑ 
 

๓.๙๕ 
 

๔.๑๐ 
 

อาจารย์ผู้สอน ชื่อวิชา 
ผลการ 
ประเมิน 

นางสุพิชยกาญจน์  
ม้วนทอง 

20200-1001 
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
๒๒๐๑-๘๕๐๑ 
โครงการ 
๒๐๒๐๑-๒๑๐๓ 
การบัญชีกิจการพิเศษ 

๔.๔๑ 
 

๔.๕๙ 
 

๔.๔๑ 
 

นางสาวชาลินี  
ม่วงแจ่ม 

2200-1001 
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 

๔.๖๓ 

นายจักรพันธ์  
อ่ิมนรัญ 

2201-2007  
การใช้คอมพิวเตอร์ในงาน
บัญชี 

๔.๔๘ 

นางสาวอรุณรัตน์  
หนูจิ๋ว 

2๒01-8501  
โครงการ 
2203-2004  
งานสารบรรณ 
2201-2004  

๔.๕๗ 
 

๔.๗๑ 
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      ทางสาขางานการบัญชี  ได้ส่งเสริมให้อาจารย์ใช้รูปแบบการสอน
สอนโดยใช้สื่อออนไลน์มาใช้ประกอบในการเรียนการสอน ซึ่งนักศึกษา
สามารถทบทวนความรู้ได้ตลอดเวลา 
 
 
 
 
 

การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น 
2๐203-200๗  
งานสารบรรณ 

๔.๕๗ 
 

๔.๔๓ 
นางสาวเปรมา  
ประมาพันธ์ 

2๒01-8501 โครงการ 
2๐203-2๐๐๔ การใช้
เครื่องใช้ส านักงาน 
2๐201-2001 การ
บัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า 

๔.๖๓ 
๔.๓๖ 

 
๔.๓๖ 

 
 

นางสาวภุมรินทร์  
นิลขาว 

2201-2003  
บัญชีบริษัท 
2201-2006  
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
20๐01-100๓  
ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
 

๔.๕๙ 
 

๔.๕๙ 
 

๔.๖๒ 
 
 

 ๒๐๒๐๐-๑๐๐๕พิมพ์
อังกฤษเบื้องต้ 
2๐200-100๒ การ
บัญชีเบื้องต้น   
๒01-8501 โครงการ 
2201-2101 การบัญชี
สินค้าและระบบบัญชี
เดี่ยว 
๒๒๐๐-๑๐๐๘ 
กฎหมายพาณิชย์ 

๓.๗๕ 
 

๓.๗๕ 
 

๔.๕๗ 
๔.๕๗ 

 
 

๔.๕๒ 
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     สาขางานการบัญชี มีการก าหนดภาระงานสอนในการจัดการเรียน
การสอน ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ของวิทยาลัยฯ เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ ของวิทยาลัยฯ มีการประเมินกระบวนการ ดังนี้ โดย
ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร (ด้านการบริหารอาจารย์ การก ากับ/ติดตาม/ประเมินผลและ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนของอาจารย์)  โดยผลการประเมินใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก  ( �̅�= ๓.๙๕) มีรายละเอียด ดังนี้  
 
 

รายการ �̅� 
๑.การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรู้
ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน 

๔.๑๖ 

๒.จ านวนภาระงานสอนของอาจารย์ที่เป็นจริงใน
หลักสูตรมีความเหมาะสม 

๓.๘๙ 

๓. การก ากับและติดตามการจัดท าแผนการสอน 
โครงการสอน อย่างน้อยก่อนการเปิดภาคเรียน
ให้ครบทุกรายวิชา 

๓.๘๙ 

๔.การก ากับและติดตามการจัดท าบันทึกหลัง
การสอนหลังสิ้นสุดภาคเรียนให้ครบทุกรายวิชา 

๓.๘๙ 

๕.การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่
มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 

๓.๙๕ 

๖.การก ากับ/ควบคุมกระบวนการจัดการเรียน
การสอนและการประเมินนักศึกษา 

๓.๙๕ 

๗.การประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผล
มาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการ
สอนของอาจารย์ 
 

๓.๘๙ 

 

๔.๑-๑๕  รายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ผู้สอนต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 
 
 

 
 
ระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
๑. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าสาขางานการบัญชี และอาจารย์ผู้สอนเข้า

ร่วมอบรมหรือสัมมนาทางวิชาการเพ่ือพัฒนาตนเองด้านการ
ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง วิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรได้เข้าอบรมปีละ ๑  ครั้ง ตามโครงการพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี 

๒. ส่งเสริมการศึกษาต่อ การท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอเลื่อนต าแหน่ง
ทางวิชาการและการพัฒนาศักยภาพ 
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ผลด าเนินงาน วิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมข้าราชการเข้ารับการอบรมเพ่ือ
เลื่อนวิทยฐานะและศึกษาต่อ 

๓. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือด าเนินงานตามกระบวนการจัดการ
ความรู้ (KM) ให้มีการแลกเปลี่ยนและน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนา
งาน  
ผลด าเนินงาน วิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนให้ครูสาขาบัญชีได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับครูวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 

 
สาขางานการบัญชี ได้มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้และทักษะทางวิชา ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

๑. การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะทางวิชาการและการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกับครูสาขางานการบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จ านวน   
คน ประกอบด้วย 
แม่ข่าย 
๑.๑ นายอนุศักดิ์   นาคไพจิตร 
๑.๒ นางสาวปณิชา จันทร์ค า 
๑.๓ นางธัญยธรณ์   ตันโน 
๑.๔ นางสาวทิวา     เอมธานี 
๑.๕ นางสาวสุวรรณ  สุขเหม 
๑.๖ นางสาวมณิอร   สีดา 
หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
๑.๗ นางสุพิชยกาญจน์  ม้วนทอง 

๔.๑-๑๖ บันทึกขออนุญาตไป
ราชการ 
๔.๑-๑๗ วุฒิบัตร และ
ประกาศนียบัตร 

สาขางานการบัญชี  มีการประเมินกระบวนการ โดยด าเนินการประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อการบริหารจัดการหลักสูตร (ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) โดยผลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับ
น้อย (�̅�= ๓.๗๒) มีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ �̅� 
๑.) ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ 
๓.๖๓ 

๒.) การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษา
ของอาจารย์ 

๓.๗๙ 

๓.) การส่งเสริมการน ากระบวนการวิจัยและการ
ให้บริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการ 

๔.) จัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้
ของนักศึกษา 

๓.๗๔ 
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การดูแล อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. ด้านความปลอดภัย 
    - มียามรักษาการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง 
    - กล้องวงจรปิดบันทึกการเข้าออกของบุคคลภายในและภายนอกตลอด 24 ชั่วโมง 
2.  ด้านสวัสดิการ 
     - มีบ้านพัก ส าหรับบุคลากรที่มีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด 
     - ข้าราชการมีการประเมิน ปีละ 2 ครั้ง เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน 
     - พนักงานราชการมีการประเมินปีละ 2 ครั้ง เพื่อเลื่อนค่าตอบแทน 1 ครั้ง/ปี 
     - ลูกจ้างเหมาบริการ/อาจารย์พิเศษ ประเมินปีละ 1 ครั้งเพื่อเพ่ิมค่าตอบแทน 
     - มีประกันอุบัติเหตุคุ้มครอง ลูกจ้างเหมาบริการ/อาจารย์พิเศษ ต่อปีการศึกษา 
3. สิ่งจูงใจ 
     - มีการส่งเสริมให้อาจารย์ในสาขาเข้าร่วมการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองตามสายงาน/วิชาชีพ 
     - ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์เพ่ือเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่/การศึกษาดูงาน 
4. โอกาสการท างานและความก้าวหน้า 
    - มีการเปิดสอบบรรจุในต าแหน่งที่ว่าง 
 

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 5 ปี(๒๕๖๒-2566) 

สาขางานการบัญชี วิทยาลัยชุมชนพิจิตร แม่ข่าย 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

รายการพัฒนาบุคลากร 
วิทยฐานะ การศึกษา

ต่อ 
การอบรม 

ช านาญ
การ 

ช านาญ
การ

พิเศษ 

เชี่ยว 
ชาญ 

เชี่ยว 
ชาญ
พิเศษ 

ป.
โท 

ป.
เอก 

สาขาบัญชี สาขาที่
เกี่ยวข้อง 

๑ นายอนุศักดิ์   
นาคไพจิตร 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

- - 2563 - - - - ด้าน
กฎหมาย 

๒ นางวิลัย  
บุตร์วัตร 

ครูช านาญ
การ 

- 2563 2566 - - - -มาตรฐาน
การบัญชี 
-กรอบ
แนวคิด
รายงาน
ทางการ
เงิน 

-การเป็น
ผู้ประกอบก
าร 
-การท า
ธุรกิจ
ออนไลน์ 

3 นางธัญธรณ์ ครูช านาญ      - 2564 2567 - - - -โปรแกรม -การเขียน
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ตันโน การ บัญชี
ส าเร็จรูป 
-อบรม
หลักสูตร 
SME 
ร่วมกับ
ธุรกิจ 

 

แผนธุรกิจ
การพัฒนา
บรรจุภัณฑ์
ชุมชน 
- 

4 นางสาวทิวา 
เอมธานี 

ครูช านาญ
การ 

- 2564 2567 - - -  -การ
บริหารธุรกิจ 
การเงิน การ
ธนาคาร 

5 นางสาวปณิ
ชา  จันทร์
ค า 

ครู 2563 2567 - - - 256
3 

-มาตรการ
บัญชี TAS 
-
มาตราฐาน
รายงาน
การเงิน 
TFRS 

-การท า
ธุรกิจภาค
ชุมชน 
-การเขียน
แผนธุรกิจ
เพ่ือขอ
สินเชื่อ 
 
 

6 นางสุวรรณา  
สุขเหม 

อาจารย์
พิเศษ 

- - - - - - -การอบรม
หลักสูตร
ด้าน
การตลาด 
-หลักสูตร
การอบรม
การตลาด 
4.0 
ส าหรับคน
ยุคใหม่ 
 

-อบรม
หลักสูตร
พัฒนา
บุคลิกภาพ 
-อบรมการ
คิดการเขียน
แผนธุรกิจให้
มี
ประสิทธิภา
พ 

7 นางสาวมณิ
อร สีดา 

อาจารย์
พิเศษ 

- - - - - - -มาตรฐาน
การบัญชี 
-กรอบ
แนวคิด

-การเป็น
ผู้ประกอบก
ารธุรกิจ 
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รายงาน
ทางการ
เงิน 

8 นายบรรลือ  
เหลือง
ทองค า 

ผู้เชี่ยว 
ชาญ 

- - - - - - - -การ
เปลี่ยนแปลง
ของสังคม 

หมายเหตุ วิทยฐานะ และการศึกษาต่อให้ระบุปี พ.ศ.2562,2563,2564,2565,2566 และ 2567 

    การอบรม สามารถเขียนรายการที่ประสงค์จะอบรมได้ตามความต้องการพัฒนาตนเอง 

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ๕ ปี  (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖) 
สาขางานการบัญชี  หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

รายการพัฒนาบุคลากร 

วิทยฐานะ 
การศึกษา

ต่อ การอบรม 
ช านาญ

การ 
ช านา
ญการ
พิเศษ 

เชี่ยว
ชาญ 

เชี่ยว
ชาญ
พิเศษ 

ป.
โท 

ป.
เอก 

สาขาการ
บัญชี/
บริหาร 

สาขาที่
เกี่ยวข้อง 

๑ นางสุพิชกาญจน์   
ม้วนทอง 

ครู
ช านาญ

การ 

  ๒๕๖๔         การจัดการ
เรียนการ
สอนออนไลน์ 
แบบ 
Google 
Classroom 
, Zoom 

Digital  
Marketing 

การจัดท า 
Cash 
Budgeting 
เพ่ือใช้ในการ
วางแผนและ
ตัดสินใจ 

ภาวะผู้น า/
การท างาน
เป็นทีม 

กลยุทธ์การ
จัดการบัญชี
ต้นทุนและ
สินค้า
คงเหลือ ให้
ถูกต้องตาม

การวิจัย
ชุมชน 
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หลักบัญชี
และหลัก
ภาษีอากร 

๒ นางสาวชาลินี  
ม่วงแจ่ม 

อาจารย์
พิเศษ 

            การพัฒนา
งานประจ าสู่
งานวิจัย 

  

การพัฒนา
ศักยภาพ
ด้าน
ภาษาอังกฤษ 

  

การพัฒนา
ศักยภาพ
ด้านการท า
แผนการ
ตลาด 

  

 

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  ปี  (พ.ศ.2562-2566) 

สาขางานการบัญชี  หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

รายการพัฒนาบุคลากร 

วิทยฐานะ 
การศึกษา

ต่อ การอบรม 
ช านาญ

การ 
ช านาญ

การ
พิเศษ 

เชี่ยว
ชาญ 

เชี่ยวชา
ญพิเศษ 

ป.
โท 

ป.
เอก 

สาขาการบัญชี สาขาที่
เกี่ยวข้อง 

๓ นางอรุณ
รัตน์  หนู
จิ๋ว 

อาจารย์
พิเศษ 

            มาตรฐานการ
บัญชีของ
หน่วยงาน
ภาครัฐ 

  

การตรวจสอบ
การทุจริตของ
หน่วยงาน
ภาครัฐ 
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๔ นายจักร
พันธ์  
อ่ิมนรัญ 

อาจารย์
พิเศษ 

            การตรวจสอบ
การทุจริต
ทางด้านการเงิน
และบัญชี 
(Forensic 
accounting) 

  

๕ นางสาว
เปรมา  
ประมา
พันธ์ 

อาจารย์
พิเศษ 

            การจัดการเรียน
การสอน
ออนไลน์ แบบ 
Google 
Classroom , 
Zoom 

  

๖ นางสาว
ภุมรินทร์  
นิลขาว 

อาจารย์
พิเศษ 

            การตรวจสอบ
ความถูกต้องใน
การปิดบัญชีและ
การจัดท า
รายงานทางการ
เงิน 

  

๗ นางสาว
ภาวิณี  
จันทรมณี 

อาจารย์
พิเศษ 

            มาตรฐานการ
บัญชีของ
หน่วยงาน
ภาครัฐและการ
บันทึกบัญชี 

  

หมายเหตุ  *ช่องวิทยฐานะและการศึกษาต่อให้ระบุปี พ.ศ.  
               *การอบรม  สามารถเขียนรายการที่ประสงค์จะอบรมได้ตามความต้องการใน

การพัฒนาตนเอง 
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องค์ประกอบที่ ๕  หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

เป้าหมาย 
รายวิชาในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนตรงตามมาตรฐานหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
 
ระบบและกลไก 
  ๑   มีระบบการออกแบบหลักสูตรให้มีความสอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตร 

วิชาชีพ   
  ๒   แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักสูตร (หัวหน้าสาขางาน) เพ่ือท าหน้าที่
บริหารงานหลักสูตร 
๓ จัดประชุมชี้แจงให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือสร้างความเข้าใจใน

เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
เพ่ือให้หลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ์ 

๔ หลักสูตรจัดท าแผนตลอดหลักสูตรเพื่อเสนออนุกรรมการวิชาการ  
สภาวิทยาลัยชุมชน และสถาบัน 

วิทยาลัยชุมชนเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
๕ มอบหมายรายวิชาให้อาจารย์ผู้สอน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/

โครงการสอน และจัดท าตารางการจัดการเรียนการสอน 
๖ ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
๗ รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนการ

สอน 
๘ น าผลไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนถัดไป 

การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 
๑. หลักสูตรทบทวน ความทันสมัยของหลักสูตร 
๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาออกแบบ

รายวิชา สาระรายวิชา กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัย 
๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาที่

ปรับปรุงและจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ 

๔. น าผลการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา เช่น ผลการประเมินโดยผู้เรียน 
ผู้สอน มาใช้เป็นข้อมูลในการประเมินความเหมาะสมของรายวิชา 

๕. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทบทวนผลการด าเนินงานตามการปรับปรุง
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หลักสูตรที่ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ และน าผล
การทบทวนมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ 

 
ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

การออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตรมีความสอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยด าเนินการตามระบบ
และกลไก สาระส าคัญของรายวิชาในหลักสูตร โดยมีค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้า
สาขางานการบัญชี  เพ่ือท าหน้าที่บริหารหลักสูตร ประชุมชี้แจงสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และร่วมกับส านักวิชาการจัดท า
แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรเสนอขอความเห็นชอบจาก
อนุกรรมการวิชาการ สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
และด าเนินการมอบหมายรายวิชาให้อาจารย์ผู้สอน จัดท าแผนจัดการเรียนรู้ 
จัดท าตารางจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอน ประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนและรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และจัดท ารายงานผลการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือน าผลไปจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๑-๑ หลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) พุทธศักราช 2556  
๕.๑-2 หลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) พุทธศักราช 2562  
 

 
สาขางานการบัญชี  ได้ด าเนินการตามระบบและกลไก สาระส าคัญของ

รายวิชาในหลักสูตร โดยมีนางสาวปณิชา  จันทร์ค า  ท าหน้าที่หัวหน้าสาขา
งานการบัญชี  (แม่ข่าย)  และนางสุพิชยกาญจน์   ม้วนทอง  ท าหน้าที่
หัวหน้าสาขางานการบัญชี  (หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ)  จัดท าแผนการ
จัดการศึกษาตลอดหลักสูตร  โดยพิจารณาการท าแผนการศึกษาตามเกณฑ์
ที่ก าหนด โดยให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนตลอด
หลักสูตร  โดยน าเข้าที่ประชุมสาขางาน  เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วจึงน า

๕.๑-๓ ค าสั่งมอบหมายหน้าที่ 
๕.๑-๔ แผนการศึกษาตลอด
หลักสูตร สาขางานการบัญชี 
๕.๑-๕ รายงานการประชุม
อนุกรรมการวิชาการ 
๕.๑-6 เอกสารประกอบการ
ประเมินผลรายวิชา
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แผนตลอดหลักสูตรเสนอขอความเห็นชอบจากอนุกรรมการวิชาการ สภา
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร และสถาบันวิทยาลัยชุมชน และด าเนินการ
มอบหมายรายวิชาให้อาจารย์ผู้ สอนโดยค านึงถึงคุณวุฒิ   ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์  เมื่ออาจารย์ทุกท่านได้รับมอบหมาย
รายวิชาแล้ว จะจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ จัดท าตารางจัดการเรียนการสอน 
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์และจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนการสอนเสนองาน
วิชาการต่อไป  

เปรียบเทียบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
ปวช. ๒๕๕๖ ปวช. ๒๕๖๒ 

1. หลักการ 1. หลักการ 
-ความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
11 พ.ศ. 2555 
– 2559  และพระร าชบัญญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
การให้ความส าคัญในการผลิตผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามความต้องการของสถาน
ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ
สอดคล้องกับสภาพยุทธศาสตร์ของ
ภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศและประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 

-ความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 
-2565 และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
เปิดโอกาสให้สถานศึกษา สถาน
ประกอบการ ชุมชน และท้องถิ่น
มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
ภูมิภาค  เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

2. จุดหมาย 2. จุดหมาย 
-การมีจิตส านึกด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
-เน้นความมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดี
งามต่อต้านความรุนแรงและสารเสพ
ติด 
 

-เพ่ิมการเข้าใจและเห็นคุณค่า
ของการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น  มี จิ ต
สาธารณะและจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ด ี

3. เกณฑ์การใช้หลักสูตร 3. เกณฑ์การใช้หลักสูตร 
ประกอบด้วยสาระส าคัญดังนี้ ปรับและเพ่ิมเนื้อหาสาระในส่วน

กระบวนการจัดท าบัญชี/การ
บัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า 
๕.๑-7 รายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรส าหรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖2 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
5.1-8 แผนการจัดการเรียนรู้
และค าอธิบายรายวิชา
กระบวนการจัดท าบัญชี/การ
บัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า 
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- การเรียนการสอน 
- การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
- หน่วยกิต 
- โครงสร้าง 
- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
- โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
- การศึกษาระบบทวิภาค ี
- การเข้าเรียน 
- การประเมินผลการเรียน 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- ก า ร ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม

หลักสูตร 
- การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 
- ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข  พั ฒ น า

รายวิชา กลุ่มวิชาและการอนุมัติ
หลักสูตร 

- การประกันคุณภาพหลักสูตร 

ที่เก่ียวข้องดังนี้ 
- เพ่ิมการจัดการเรียนการสอน

หลากหลายรูปแบบ 
การก าหนดรหัสวิชาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เป็น 
20000 

4. จุดประสงค์สาขาวิชา 4. จุดประสงค์สาขาวิชา 
ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องการพัฒนา
ผู้เรียนในสาขาวิชานั้น ทั้ง 3 ด้าน 
โดยด้านเจตคติเน้นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์
สุ จ ริ ต  มี ร ะ เ บี ยบ วิ นั ย  มี ค ว า ม
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม 
ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด 
 

เพ่ิมการใช้ความรู้ทักษะการคิด
และการแก้ปัญหา ทักษะทาง
สังคมและการด ารงชีวิต 

5. มาตรฐานวิชาชีพ 5. มาตรฐานวิชาชีพ 
ประกอบด้ วย  คุณลั กษณะที่ พึ ง
ป ร ะ ส ง ค์ ส ม ร ร ถ น ะ ห ลั ก แ ล ะ
สมรรถนะทั่ ว ไป และสมรรถนะ
วิ ช า ชี พ  ที่ ส อด คล้ อ ง กั บ ก ร อบ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ 
ปวช. และมาตรฐานอาชีพ/มาตรฐาน
สมรรถนะ เ พ่ือเป็นหลักประกัน
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาและ

ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ เพ่ิม
ความภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์
ของชาติไทย ปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  มี จิ ตสาธารณะและ
จิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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สถานศึกษา ด้านสมรรถนะ เปลี่ยนจากด้าน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไปเป็นสมรรถนะแกนกลาง
โดยแบ่งเป็นด้านความรู้  ด้าน
ทักษะ ด้านความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ 
ด้านสมรรถนะวิชาชีพแบ่งเป็น
ด้านความรู้  ด้านทักษะ ด้าน
ความสามารถในการประยุกต์ใช้
และความรับผิดชอบ 
 

6. โครงสร้างหลักสูตร 6. โครงสร้างหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 103 และไม่เกิน 120 
หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี้ 

1) หมวดวิชาทักษะชีวิต   ไม่น้อย
กว่า 22 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่า 71 หน่วยกิต 

- กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน (18 
หน่วยกิต) 

-กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
 (24 หน่วยกิต) 
-กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
 (ไม่น้อยกว่า21หน่วยกิต) 
-ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
(4 หน่วยกิต) 
-โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ(4 
หน่วยกิต) 

3) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 10 
หน่วยกิต 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

-กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
(21หน่วยกิต) 

ปรับเพิ่มจากเดิม 
-กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่
น้อยกว่า 18 หน่วยกิต) ปรับลด
จากเดิม 

 
 

 

7. รายละเอียดของรายวิชา 7. รายละเอียดของรายวิชา 
ประกอบด้วย 

- รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนชั่วโมง

มีการปรับรวมรายวิชา จากเดิม  

- การบัญชีเบื้องต้น 1 การ



ห น้ า  | ๗๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานการบญัชี 

 

เรียนทฤษฎีต่อหนึ่งสัปดาห์ 
- จ านวนชั่วโมงเรียนปฏิบัติต่อหนึ่ง

สัปดาห์ – จ านวนหน่วยกิต (ท-ป-
น) 

- วิชาบังคับก่อน (ถ้ามี) 
- จุดประสงค์รายวิชา 
- สมรรถนะรายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา 

บัญชีเบื้องต้น ๒  รวมเป็น
การบัญชีเบื้องต้น 

- การขายเบื้องต้น 1 การขาย
เบื้องต้น ๒  รวมเป็นการขาย
เบื้องต้น 

- พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น ปรับ
เป็นพิมพ์ไทยเบื้องต้น 

พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น ปรับ
เป็นพิมพ์อังกฤษเบื้องต้น 

8. การเพิ่มรายวิชา 8. การเพิ่มรายวิชา 
สถานศึกษาสามารถพัฒนารายวิชา
ในหมดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชา
ทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือก
เสรี เพื่มเพ่ิมเติมได้ตามความต้องการ
ของสถานศึกษา สถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ โดยใช้รหัสวิชาตามท่ี
ก าหนดไว้ 

กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะเพ่ิม
รายวิชาการบัญชีอุตสาหกรรม 
และตัดรายวิชาการบัญชีต้นทุน
เบื้องต้นออกไป 

9. อัตราส่วนของเวลาการเรียนรู้ 9. อัตราส่วนของเวลาการ
เรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้เน้นภาคทฤษฎีต่อ
ภาคปฏิบัติประมาณ 20 ต่อ 80 ใน
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 

การจัดการเรียนรู้เน้นภาคทฤษฎี
ต่อภาคปฏิบัติประมาณ 20 ต่อ 
80 ในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 

10. การส าเร็จการศึกษา 10. การส าเร็จการศึกษา 
 ได้หน่วยกิตสะสมครบถ้วนตาม
โครงสร้างหลักสูตรได้คะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระดับ 
4 .00  ผ่ าน เกณฑ์ ก ารประ เมิ น
มาตรฐานวิชาชีพ เข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรและประเมินผ่าน 

ได้หน่วยกิตสะสมครบถ้วนตาม
โครงสร้างหลักสูตรได้คะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 จาก
ระดับ 4.00 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
ประเมินผ่าน 

จุดหมายของหลักสูตร 
๑. เพ่ือให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในอาชีพที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานวิชาชีพสามารถน าความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพ
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ไปปฎิบัติงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลือกวิธีการด ารงชีวิต การ
ประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตน สร้างสรรค์ความเจริญต่อชุมชน 
ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

๒. เพ่ือให้เป็นผู้มีปัญญา มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพ สามารถสร้างอาชีพ มีทักษะในการ
จัดการและพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 

๓. เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพที่
เรียน รักงาน รักหน่วยงานสามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ดี โดยมีความ
เคารพในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน 

๔. เพ่ือให้เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการท างาน การ
อยู่ร่วมกันการต่อต้านความรุ่นแรงและเสพติดมีความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว หน่วยงานท้องถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพ่ือสังคม เข้าใจ
และเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจิตส านึกด้าน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและรู้จักใช้และ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ดี 

๕.  เพ่ือให้มีบุคลิกภาพท่ีดี   มีมนุษย์ สัมพันธ์ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และวินัยในตนเอง มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 
เหมาะสมกับงานชีพ 
๖.  เพ่ือให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองของประเทศและโลก มีความรักชาติ ส านึกในความเป็นไทย 
เสียสละเพ่ือส่วนรวม ด ารงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

รายวิชา ๒๐๒๐๑ – ๒๐๐๑ การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า 
จุดประสงค์ เพ่ือให้ 
๑. เข้าใจหลักการและขั้นตอนการจัดท าบัญชีส าหรับกิจการเจ้าของ

คนเดียวประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้า 
๒. มีทักษะการปฎิบัติงานบัญชีตามข้ันตอนการจัดท าบัญชีและเสนอ

งบการเงิน ส าหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจซื้อขาย
สินค้า 

๓. มีกิจนิสัย มัระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีวินัยตรงต่อเวลา 
และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี 

สมรรถนะรายวิชา 
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๑.แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีส าหรับกิจการเจ้าของคน เดียว
ประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้า 
๒.บันทึกบัญชีส าหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจซื้อขาย
สินค้า ในสมุดรายวันทั่วไป และสมุดรายวันเฉพาะ ตามข้ันตอนการ
จัดท าบ ญชี 
๓.จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับกิจการ
เจ้าของคนเดียว ประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้า 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับ การบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า
ส าหรับกิจการที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมในสมุด
รายวันทั่วปและสมุดรายวันเฉพาะด้วยวิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ
สิ้นงวดบัญชีกระดาษท าการ งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน งบ
ทดลองหลังปิดบัญชี และสรุปวงจรบัญชีจัดท าแบบแสดงรายงาน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
๒๐๒๐๑-๒๐๐๘ กระบวนการจัดท าบัญชี 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
๑. เข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับการท าบัญชีและกระบวนการปฎิบัติงาน

บัญชีของธุรกิจบริการธุรกิจซื้อขายสินค้า และธุรกิจอุตสสาหกรรม
ในรูปแบบของกิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด 

๒. มีทักษะการปฎิบัติงานบัญชีตามข้ันตอนการจัดท าบัญชีและ
น าเสนองบการเงินในการปฎิบัติงานทางวิชาชีพบัญชี 

๓. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา 
และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี 

สมรรถนะรายวิชา 
๑.แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการปฎิบัติงานบัญชีตามข้ันตอนการ
จัดท าบัญชีและน าเสนองบการเงินในการปฎิบัติงานทางวิชาชีพบัญชี 
๒.บันทึกบัญชีจากเอกสารการเงินส าหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขาย
สินค้า และธุรกิจอุตสาหกรรมตามข้ันตอนการจัดท าบัญชีที่ระบุใน
กฎหมายทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง 
๓.จัดท างบการเงินและรายงานที่เกี่ยวข้อง 
ค าอธิบายรายวิชา 
    ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.๒๕๔๓ 
กระบวนการจัดท าบัญชีตามวงจรบัญชีของธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขาย
สินค้า และธุรกิจอุตสาหกรรม การจดทะเบียนธุรกิจและการจัดการ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์รายการค้าเอกสาร จัดท างบการเงิน 
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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ด าเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้และโครงการสอนให้เป็นไปตามที่ได้
จัดท าไว้และท าการบันทึกหลังการสอน 

 

น าบันทึกหลังการสอนมาด าเนินการวิเคราะห์น ามาปรับปรุงส าหรับพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป 

๕.๑-9 บันทึกหลังการสอน
รายวิชา กระบวนการจัดท า
บัญชีและ การบัญชีธุรกิจซื้อ
ขายสินค้า 
 

จัดท าเป็นรูปเล่มเพ่ือใช้ท าการสอนและสามารถส่งเป็นผลงานทางวิชาการ
ต่อไป 

๕.๑-๑0 เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาการบัญชีธุรกิจซื้อ
ขายสินค้า และ กระบวนการ
การจัดท าบัญชี 

การประเมินระบบและกลไก 

ทางหลักสูตรงานการบัญชีเห็นว่าผลการด าเนินงานเป็นไปตามระบบและกลไกที่วางไว้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒  การวางระบบผู้สอน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลผู้เรียน 
 

รายงานผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
เป้าหมาย 

1. ก าหนดอาจารย์ผู้สอนได้เหมาะสมกับรายวิชา  
2. อาจารย์ผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/โครงการสอนครบทุก

รายวิชา 
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน มีค่าเฉลี่ยไม่น้อย

กว่า 3.50 
ระบบและกลไก 

1. หลักสูตรประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือก าหนดคุณสมบัติ
อาจารย์ผู้สอนที่เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน โดยค านึงถึงคุณวุฒิ
ที่ส าเร็จการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และภาระงานที่
วิทยาลัยฯ ก าหนด และก าหนดผู้สอนแต่ละรายวิชา 

2. หลักสูตรจัดท าตารางเรียนส าหรับนักศึกษา และตารางสอน
ส าหรับอาจารย์ผู้สอน 

3. หลักสูตรมีการก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาท า
แผนการจัดการเรียนรู้/โครงการสอนทุกรายวิชา ส่งก่อนเปิดภาค
การศึกษา  

4. หลักสูตรด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่ออาจารย์
ผู้สอนทุกรายวิชา 

5. หลักสูตรติดตามผลประเมินของอาจารย์ผู้สอนทุกคน 

-รายงานการประชุม 
- รายงานการส่งเอกสารการสอน 
- รายงานผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการสอน 
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6. หลักสูตรประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือทบทวนผล
การด าเนินงานตามกระบวนการการก าหนดผู้สอนเมื่อสิ้นภาค
การศึกษา 

7. น าผลการทบทวนการด า เนินงานมาพัฒนาและปรับปรุ ง
กระบวนการการก าหนดผู้สอนในภาคการศึกษาต่อไป 

ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 

 
เอกสารหลักฐาน 

สาขางานการบัญชีได้มีการก าหนดเป้าหมายในการวางระบบผู้สอน การ
จัดการเรียนการสอนและประเมินผู้เรียน วิชาชีพ โดยส านักงานวิชาการ
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางการจัดการเรียนการสอน
ประจ าภาคเรียนและส่งแผนตลอดหลักสูตรมาให้หัวหน้าสาขางาน
ตรวจสอบรายวิชาที่จะเปิดสอนและร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร
พิจารณาอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเพ่ือจัดท าตารางการจัดการเรียน
การสอนของสาขางาน และเสนออนุกรรมการวิชาการ และสภาวิทยาลัย
เพ่ือทราบตารางการจัดการเรียนการสอน เพื่อส านักวิชาการ ก าหนด
อาจารย์ผู้สอนในระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านงานทะเบียน 
วัดผลและประเมินผลการศึกษา เพื่อแจ้งอาจารย์ประจ าวิชาตรวจสอบ
รายชื่อวิชาที่สอน รายชื่อนักศึกษา เวลาเรียน ห้องเรียน ในระบบอาจารย์
ผู้สอนต่อไป 

 
 
 
 
 

๕.๒-๑ ระบบผู้สอนและ
กระบวนการเรียนการสอน 
ระบบการวางระบบผู้สอน 
๕.๒-๒ หลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
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ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
หลักการของหลักสูตร 
๑. เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลังมัธยมศึกษา

ตอนต้นหรือเทียบเท่าด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และประชาคมอาเซียน เพ่ือ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ 
๒. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง เน้น
สมรรถนะเฉพาะด้านด้วยการปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตาม
ศักยภาพและโอกาสของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเทียบโอนผล
การเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรู้และประสบการณ์จากแหล่ง
วิทยาการ สถานประกอบการ และสถานประกอบการอิสระ 
๓. เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษา
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน 
๔. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน
และท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการ
และสอดคล้องกับสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 

 

อาจารย์ประจ าวิชาด าเนินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และโครงการ
สอนตามตารางสอนที่ได้รับการอนุมัติ 

๕.๒-๓ ศักยภาพอาจารย์ผู้สอน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวช.) 
๕.๒-๔ แผนการจัดการเรียนรู้ 
โครงการสอน 

จัดท าสื่อ/เอกสารประกอบการสอน เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนแต่ละ
รายวิชาให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง 
 

๕.๒-๕ เอกสารประกอบการสอน 
๕.๒-๖ คู่มือ/ใบความรู้/ใบงาน 

นักศึกษาและอาจารย์ประจ าวิชา ร่วมกันจัดท าโครงการสาขางาน
บัญชี   เพื่อบูรณาการความรู้ ให้สามารถน าเสนอออกมาเป็นชิ้นงานเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและฝึกประสบการณ์โดยใช้โครงการ
ฝึกตัวนักศึกษาให้มีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยผ่านการท าโครงการ 
ประกอบด้วย 
     แม่ข่าย  จ านวน ๗  โครงการ 
     ๑)โครงการศึกษาต้นทุนการแปรรูปหน่อไม้    
     ๒) แปรรูปและพัฒนาบรรจุภัณฑ์กรณีศึกษามะละกอแก้ว   
     ๓) พัฒนาระบบบัญชีสหการวิทยาลัย   

๕.๒-๗ โครงการศึกษาต้นทุนการ
แปรรูปหน่อไม้  
๕.๒-๘ โครงการพัฒนาระบบ
บัญชีสหการวิทยาลัย 
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     ๔) แปรรูปขนมจีนเป็นขนมจีนทอด   
     ๕) แปรรูปและพัฒนาบรรจุภัณฑ์มะกรูดลอยแก้ว    
     ๖) สร้างมูลค่าเพ่ิมไข่เป็ดกรณีศึกษาชุมชนบ้านนกค้ิว  
     ๗) แปรรูปมะนาวเป็นเยลลี่สร้างรายได้เสริม  

 
ทับคล้อ   จ านวน  ๕   โครงการ 
๑) โครงการพัฒนาระบบบัญชีของกลุ่มแม่บ้านดอกจันทรน์วัดป่า

เรไรย์ 
๒) โครงการพัฒนาระบบบัญชีโรงสี  ส. ทรัพย์ทวี 
๓) โครงการจัดท าระบบบัญชีของกิจการเป็นต่อฟาร์มเห็ด 
๔) โครงการพัฒนาระบบบัญชีของกลุ่มแม่บ้านไข่เค็มแม่ทองใบ 
๕) โครงการพัฒนาระบบบัญขีกิจการร้านทรงศิลป์วัสดุก่อสร้าง 
จ านวนโครงการที่เข้าร่วมแข่งทักษะวิชาชีพในงานมหกรรมวิชาการ 
จ านวน  ๒ โครงการ  ประกอบด้วย โครงการพัฒนาระบบบัญชีของ
กลุ่มแม่บ้านไข่เค็มแม่ทองใบ  และ โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมไข่เป็ด
กรณีศึกษาชุมชนบ้านนกค้ิว 
 

นักศึกษาทุกคนเข้าทวนการสอบมาตรฐานวิชาชีพ และได้มีการสอบ
มาตรฐานวิชาชีพทุกคน 

 

๕.๒-๙   การสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ 

 
 

ผลการด าเนินงาน 
      1.หลักสูตรได้จัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562  และ
ครั้งที่ 2 วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เพ่ือก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนที่เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน โดย
ก าหนดให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เมื่อมีการรับรายวิชาส าหรับอาจารย์ผู้สอนแล้วอาจารย์ได้จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้มีขั้นตอนดังนี้ 
1. วิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดหน่วยการเรียนรู้และรายละเอียดของแต่ละหัวข้อของ
แผนการจัดการเรียนรู้ 
2. วิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชา เพ่ือน ามาเขียนเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยให้
ครอบคลุมพฤติกรรมทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ เจตคติและค่านิยม 
3. วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ โดยเลือกและขยายสาระที่เรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่นรวมทั้ง
วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน 
4. วิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้(กิจกรรมการเรียนรู้) โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรี ยนเป็น
ส าคัญ 
5. วิเคราะห์กระบวนการประเมินผล โดยเลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
6. วิเคราะห์แหล่งเรียนรู้ โดยคัดเลือกสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียนให้เหมาะสม
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สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ 
 
      2.หลักสูตรได้จัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าว ได้ก าหนดผู้สอนที่มีความเหมาะสมตรงตาม
คุณสมบัติที่สอดคล้องกับรายวิชา  
     3.  อาจารย์ประจ าวิชาด าเนินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และโครงการสอนตามตารางสอนที่ได้ท าการ
อนุมัติและวิจัยในชั้นเรียนเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในชั้นเรียนที่ท าการเรียนการ
สอน 
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๓  ผลการด าเนนิงานของหลักสูตร  

 
1.1 ) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
ผลการด าเนินงาน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขางานการบัญชี ปีการศึกษา 2562 

หน่วยจัดการศึกษา จ านวนผู้เรียนแรกเข้า จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 

แม่ข่าย ๓๓ ๒๗ ๘๑.๘๒ 
ทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) ๓๙ ๒๕ ๖๔.๑๑ 

รวม ๗๒ ๕๒ ๗๒.๒๓ 
ผลการด าเนินในภาพรวมเกี่ยวกับการดูแลและแนะแนวผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) สาขางานการบัญชี  มีจ านวนผู้เรียนแรกเข้า จ านวน ๗๒ คน ผู้ส าเร็จการศึกษา 
จ านวน ๕๒ คน  คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒๓  เมื่อน าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินอยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔ 
เอกสารหลักฐาน 

1. ระบบและกลไกตัวบ่งชี้ 3.2 
2. รายงานจ านวนนักศึกษาแรกเข้า ปีการศึกษา 2560  (*ข้อมูลจากงานทะเบียน ณ วันที่ ๔ 

ต.ค. ๒๕๖๓) 
3. รายงานจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

 
1.2 ) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

หน่วยจัดการศึกษา จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
จ านวนผู้เรียนที่มี

คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ร้อยละ 

แม่ข่าย ๒๘ ๒๘ ๑๐๐.๐๐ 
ทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) ๒๖ ๒๔ ๙๒.๓๑ 

รวม ๕๔ ๕๒ ๙๖.๓๐ 
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ผลการด าเนินในภาพรวมเก่ียวกับผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สาขางานการบัญชี. มีจ านวนผู้เรียนทั้งหมด จ านวน ๕๔ คน ผู้เรียนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ จ านวน ๕๒ คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๐ เมื่อน าผลการค านวณ
มาเทียบกับเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม มีค่าคะแนนเท่ากับ ๕ 
อกสารหลักฐานประกอบ 

1. รายงานผลการประเมินการเรียน รายวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ  ปีการศึกษา 2562 
2. รายงานผลโครงการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการสอดคล้องกับวิชาชีพของนักศึกษาสาขางานบัญชีและ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บริษัทไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน)  วันที่  20-21  กุมภาพันธ์ 2563 
3. รายงานผลโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน (จัดโดยส านัก

วิชาการ) 
4. โครงการเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-net โดยผลทดสอบระดับชาติ

ด้านอาชีวศึกษาของนักเรียน ปีการศึกษา 2562  
5. โครงการพัฒนาผู้เรียน ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  (จัดโดยกลุ่มกิจการนักศึกษา 

ประกอบด้วย  กิจกรรมไหว้ครูท าบุญประเพณี  กิจกรรมกีฬาภายใน  กิจกรรมวิทยาลัยชุมชน
คุณธรรม  กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ  กิจกรรมแห่เทียนพรรษา) 

6. โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานและระบบคอมพิวเตอร์ให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน ประจ าปี
การศึกษา  2562  ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์  2563 

7. โครการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562  ณ วันที่ 20 
สิงหาคม 2562 

 
1.3 ) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ 

ผลการด าเนินงาน 

หน่วยจัดการศึกษา จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
จ านวนผู้เรียนมีสมรรถนะ
ในการเป็นผู้ประกอบการ 

ร้อยละ 

แม่ข่าย ๒๘ ๓ ๑๐.๗๑ 
ทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) ๒๘ - - 

รวม ๕๖ ๓ ๕.๓๕ 
ผลการด าเนินในภาพรวมเกี่ยวกับผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบ

อาชีพอิสระ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานการบัญชี มีจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
จ านวน ๕๖ คน ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ จ านวน ๓ .คน  คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๕. 
เมื่อน าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา มีค่าคะแนน
เท่ากับ ๑ 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

1. รายงานข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 
2. รายงานผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
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1.4 ) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

ผลการด าเนินงาน 
หน่วยจัดการศึกษา โครงการ ชุมชนที่ได้ใช้ประโยชน์ 

แม่ข่าย   
จ านวน 7 โครงการ  
จ านวนนักศึกษา 25  
คน 

    1)โครงการศึกษาต้นทุนการแปร
รูปหน่อไม้    
     2) แปรรูปและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์กรณีศึกษามะละกอแก้ว   
     3) พัฒนาระบบบัญชีสหการ
วิทยาลัย   
     4) แปรรูปขนมจีนเป็นขนมจีน
ทอด   
     5) แปรรูปและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์มะกรูดลอยแก้ว    
     6) สร้างมูลค่าเดิ่มไข่เป็ด
กรณีศึกษาชุมชนบ้านนกค้ิว  
     7) แปรรูปมะนาวเป็นเยลลี่
สร้างรายได้เสริม  

หมู่ ๑ บ้านวัดทับทิม ต าบลท่าบัวอ าเภอ
โพทะเล 
หมู่ ๗ ต าบลห้วยแก้ว อ าเภอบึงนางราง 
จังหวัดพิจิตร 
ใช้ในวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
หมู่ ๑ ต าบลบึงนาราง อ าเภอบึงนางราง 
จังหวัดพิจิตร 
ของหมู่บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ ๘ ต าบลโพทะเล 
จังหวัดพิจิตร 
หมู่ที่ ๒ ต าบลท่าเสาอ าเภอโพทะเล จังหวัด
พิจิตร 
บ้านท่าช้าง ต าบลทุ่งน้อย อ าเภอโพทะเล 
จังหวัดพิจิตร 

ทับคล้อ  
(ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
จ านวน 5 โครงการ 
จ านวนนักศึกษา 26  
คน 

8)โครงการพัฒนาระบบบัญชี
ของกลุ่มแม่บ้านดอกจันทน์วัด
ป่าเรไรย์ 
9)โครงการพัฒนาระบบบัญชี
โรงสี  ส. ทรัพย์ทวี 
10)โครงการจัดท าระบบบัญชี
ของกิจการเป็นต่อฟาร์มเห็ด 
11)โครงการพัฒนาระบบบัญชี
ของกลุ่มแม่บ้านไข่เค็มแม่ทอง
ใบ 
12)โครงการพัฒนาระบบบัญชี
กิจการร้านทรงศิลป์วัสดุ
ก่อสร้าง 

เลขที่ 8 หมู่ 2 ต าบลทับคล้อ อ าเภอทับคล้อ 
จังหวัดพิจิตร 
 
เลยที่ 45 หมู่ที่ 8 บ้าน กม.28 ต าบลดงขุย 
อ าเภอชนแดง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เลขที่ 214 หมู่ที่ 1 ต าบลวังงิ้วใต้ อ าเภอดง
เจริญ จังหวัดพิจิตร 
เลขที่ 5 บ้านเขารวก ต าบลวังหลุม อ าเภอ
ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
 
เลขที่ 1687 หมู่ที่ 10 ต าบลเขาทราย 
อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจตร 

รวม 12  โครงการ 
รวมนักศึกษา   51  คน 

 

 จ านวนโครงการที่เข้าร่วมแข่งทักษะวิชาชีพในงานมหกรรมวิชาการ จ านวน  2 โครงการ  
ประกอบด้วย โครงการพัฒนาระบบบัญชีของกลุ่มแม่บ้านไข่เค็มแม่ทองใบ  และ โครงการพัฒนา
ระบบบัญชีของกลุ่ม 
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แม่บ้านไข่เค็มแม่ทองใบ  * ได้รับรางวัลการเข้าร่วมแข่งทักษะวิชาชีพปีการศึกษา 2562 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. รายงานผลโครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562  
2. รายงานผลการส่งมอบนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
1.5 ) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

หน่วยจัดการศึกษา 
จ านวนผู้เรียน 
ที่ลงทะเบียน 

จ านวนผู้เรียนที่สอบผ่าน
มาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละ 

แม่ข่าย ๒๘ ๒๘ ๑๐๐ 
ทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) ๒๖ ๒๖ ๑๐๐ 

รวม ๕๔ ๕๔ ๑๐๐ 

ผลการด าเนินในภาพรวมเก่ียวกับผู้เรียนที่สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สาขางานการบัญชี   มีจ านวนผู้เรียนทั้งหมด จ านวน  ๕๓   คน ผู้เรียนที่สอบผ่าน
มาตรฐานวิชาชีพ จ านวน....๕๔....คน  คิดเป็นร้อยละ...๑๐๐.. เมื่อน าผลการค านวณมาเทียบกับ
เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม มีค่าคะแนนเท่ากับ ๕ 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

1. รายงานข้อมูลจ านวนนักศึกษาลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 
2. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562 

1.6 ) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) 

หน่วยจัดการศึกษา 
จ านวนผู้เรียนที่เข้า

ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (V-NET) 

จ านวนผู้เรียนที่สอบผ่าน
การทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติ (V-NET) 
ร้อยละ 

แม่ข่าย ๒๘ ๒๑ ๗๕.๐๐ 
ทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) ๒๔ ๑๔ ๕๘.๓๓ 

รวม ๕๒ ๓๕ ๖๗.๓๑ 
ผลการด าเนินงานในภาพรวมเกี่ยวกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานการบัญชี  มีจ านวนผู้เรียนที่เข้าทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ    (V-NET) จ านวน  ๕๒   คน ผู้เรียนที่สอบผ่านการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (V-NET) จ านวน ๑๔ คน  คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๓๑ เมื่อน าผลการค านวณมาเทียบกับ
เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี มีค่าคะแนนเท่ากับ ๓ 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

1. รายงานข้อมูลจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 
2. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
1.7 ) การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา  
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หน่วยจัดการศึกษา 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 2561 

จ านวนผู้เรียน 
ที่มีงานท าและ
ประกอบอาชีพ

อิสระ 

 
ร้อยละ 

แม่ข่าย ๒๘ ๒๔ ๘๕.๗๑ 
ทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิ
เขตร) 

๒๘ ๒๓ ๘๒.๑๔ 

รวม ๕๖ ๔๗ ๘๓.๙๖ 
ผลการด าเนินงานในภาพรวมเก่ียวกับการมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา  ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานการบัญชี    มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561   
จ านวนทั้งสิ้น ๕๖ คน จ านวนผู้เรียนที่มีงานท าและประกอบอาชีพอิสระ จ านวน ๔๗ คน คิดป็นร้อยละ 
๘๓.๙๕  เมื่อน าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  มีค่าคะแนน
เท่ากับ ๕ 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

3. รายงานข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 
4. รายงานผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
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องค์ประกอบที่ ๖  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 

ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
         หลักสูตรมีระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
๑)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระบุความ

ต้องการ และปัญหาการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในหลักสูตร 
๒)  ด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุน และแหล่งเรียนรู้ตามความต้องการใน

หลักสูตร 
๓)  ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ และรายงานผลส ารวจความพึงพอใจและน าผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๖.๑-๑  สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

           สาขางานการบัญชี มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ  / 
ด าเนินงาน ดังนี้  

๖.๑-๒  รายงานสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ 
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๑. สาขางานการบัญชี ด าเนินการส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน 
หลักสูตร ข้อมูล มีดังนี้ 

ห้องเรียน 
ห้องเรียนของสาขางานการบัญชี  จะอยู่อาคารบริหารธุรกิจ ได้แบ่ง

พ้ืนที่เป็น ห้องพักครู จ านวน ๑ ห้อง ,ห้องเรียนปฏิบัติการบัญชี  จ านวน ๒ 
ห้อง โดยภายในห้องเรียนจะจัดโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้
เพียงพอกับจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าเรียนในรายวิชานั้นๆ และห้องทฤษฎีควร
มีสื่อโสตทัศนูปกรณ์ที่เหมาะสมกับสาขางานบัญชี 
     ระบบอินเตอร์เน็ตจากการส ารวจการใช้ระบบอินเตอร์ของนักศึกษา
และอาจารย์ พบว่าการใช้งาน ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของการใช้
งานนักศึกษา อีกทั้งระบบสัญญาณของอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัยฯยังไม่ดี
เท่าท่ีควร 
สื่อการสอน/อุปกรณ์เทคโนโลยี 

       ด าเนินการส ารวจความต้องการและปัญหาการใช้สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้จากอาจารย์ผู้สอนประกอบด้วย ด้านอาคาร/สถานที่  ด้าน
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต  ด้านห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ด้าน
โสตทัศนูปกรณ์ ด้านห้องสมุด และ ปัญหาการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีผล
การส ารวจ ดังนี้ 
ความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

สิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู้ 

ความต้องการ 

ด้ า น อ า ค า ร
สถานที ่

๑.  ปรับปรุงห้องเรียนให้อยู่ในสภาพพร้อมจัดการ
เรียนการสอน 
๒.  ปรับปรุงความสะอาดของห้องเรียน 
๓.  เพ่ิมพัดลม และปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
๔.  ขาดระบบการจัดการห้องที่เหมาะสม เช่น การ
ติดป้ายการใช้ห้องเรียนและปฏิบัติการ 

ด้านเทคโนโลยี
สื่อสารและ
อินเตอร์เน็ต 

๑. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มีความเสถียร 
และครอบคลุมพื้นที ่
 

ด้านห้องเรียน/
ห้องปฎิบัติการ 

๑.  จ านวนโต๊ะเก้าอ้ีที่เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
๒.  ปรับปรุงสายไฟในห้องปฏิบัติการ ยังไม่เป็น
ระเบียบ 

ด้าน
โสตทัศนูปกรณ์ 

๑.  ควรพัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้ให้มีทุกสาขา 
๒.  สื่อคอมพิวเตอร์ประจ าห้องเรียน โปรเจคเตอร์ 
ทีวี 

ปวช. สาขางานการบัญชี 
๖.๑-๓  รายงานผลการ
ส ารวจความต้องการและ
ปัญหาการใช้สิ่งสนับสนุน
การ เรียนรู้ ของอาจารย์
ผู้สอน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 
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๓. อุปกรณ์ยังเพียงพอกับนักศึกษา 
๔.  ส่วนใหญ่ห้องเรียนไม่มีโปรเจคเตอร์ 

ด้ านห้ อ ง สมุ ด
และการสืบค้น
ข้อมูล 

๑.  สภาพแวดล้อมแออัด ไม่มีมุมการเรียนรู้ที่สะดวก
และเป็นมาตรฐาน 
๒.  ความสะอาดและเรียบร้อย 
๓. หนังสือที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๔.  ห้องสมุดยังขาดความทันสมัย ด้านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
๕.  สภาพห้องไม่เหมาะสม ไม่สะอาด 

อ่ืนๆ - 
 
           ผลการส ารวจปัญหาการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์
ผู้สอน สาขางานการบัญชี  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยภาพรวมมีสภาพ
ปัญหาอยู่ในระดับมาก (𝑥 ̅=๓.๘๓) โดยรายการที่มีความพึงพอใจสูงสุดคือ ๑.
ห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการมีจ านวนเพียงพอกับผู้เรียน (𝑥 ̅= ๔.๒๗) 
รองลงมาคือ ๒. ห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการมีแสงสว่างเพียงอ อากาศถ่ายเท 
หรือมีอุณหภูมิที่เหมาะสม (𝑥 ̅= ๔.๐๙)  ๓. สภาพแวดล้อมในห้องเรียน/
ห้องปฏิบัติการสะอาดเอ้ือต่อการเรียน (𝑥 ̅= ๔.๐๙)   ๔. วัสดุฝึกอุปกรณ์ใน
การจัดการเรียนการสอนมีเพียงพอกับผู้เรียนทั้งหมู่เรียน (𝑥 ̅= ๔.๐๐) ๘. 
ระบบสาธารณูปโภค เช่นห้องน้ า ห้องสุขา น้ าประปา ไฟฟ้า เพียงพอและ
เหมาะสม (𝑥 ̅= ๓.๗๓ ) ๕. มีการดูแลวัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มี
อุปกรณ์และสื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการสอนที่ทันสมัย มีคุณภาพ และพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ (𝑥 ̅= ๓.๗๓ )  ๖. สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนในห้องเรียน
มีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน (𝑥 ̅= ๓.๗๓ ) ๑๐. การ
สนับสนุนด้านเทคโนโลยีของหลักสูตร เช่น แหล่งดาวน์โหลดเอกสารที่ต้องใช้
ในการเรียนการสอน การสนับสนุนงานด้าน Network (𝑥 ̅= ๓.๗๓ ) ๑๑. 
การสนับสนุนด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น 
อุปกรณ์ IT เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องเขียน กระดาษ (𝑥 ̅= ๓.๖๔ ) 
๗. มีสถานที่ส าหรับให้นักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะแลกเปลี่ยนสนทนา 
และท างานร่วมกั (𝑥 ̅= ๓.๕๕ ) ๙. การสนับสนุนบริการด้านวิชาการของ
หลักสูตรมีต ารา สิ่งพิมพ์ เอกสารทางวิชาการ โครงงาน ที่ทันสมัยและ
หลากหลาย (𝑥 ̅= ๓.๕๕ ) ตามล าดับ 

สาขางานการบัญชี  มีการประเมินกระบวนการ ดังนี้  
สาขางานการบัญชี  ได้พบปัญหาเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ

หลักสูตร คือและได้ท าการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์

๖.๑-๔  รายงานความพึง
พอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุน
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ผู้สอนที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีผลการ
ประเมินดังนี้  

รายการ 
ค่าเฉลี่ยความพึง

พอใจ 
อาจารย ์ นักศึกษา 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในห้องเรียน ๗๙.๗๐ ๖๘.๒๗ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน ๗๒.๗๓ ๗๒.๔๘ 

 ๗๖.๕๓ ๗๗.๑๘  

การเรียนรู้ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 

  สาขางานการบัญชี  มีการปรับปรุง/พัฒนาจากผลการประเมิน ดังนี้  
๑. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในห้องเรียน  

-    ได้มีปรับปรุงระบบ Network โดยติดตั้งตัวกระจายสัญญาณ Wifi 
เพ่ิมเพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ได้ค้นคว้าข้อมูล หรือใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในการประกอบการเรียนการสอน 

-  มีอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย มีวัสดุโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ทีวี เป็นต้น 
๒. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 
- ปรับปรุง และเพ่ิมจ านวนห้องน้ าของสาขางานการบัญชีให้พร้อมใช้

งานและเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ                             

- จุดน้ าดื่มที่ให้บริการแก่นักศึกษาในสาขาการบัญชี 

 

 
แผนการด าเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 

แผนการด าเนินงาน 
ก าหนดเวลาที่แล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ห้องปฏิบัติการทางบัญชี พ.ค. ๒๕๖๓ งานอาคารสถานที่ 
ห้องปฏิบัติการเครื่องใช้ส านักงาน พ.ค. ๒๕๖๓ งานอาคารสถานที่ 
พัฒนาสื่อโสตทัศนูปกรณ์สาขางานบัญชี พ.ค. ๒๕๖๓ งานสื่อโสต 
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ส่วนที่ 3 
รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ผ่านเกณฑ์/ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ระบุ
เหตุผล
หากไม่
ผ่าน

เกณฑ์ 
1. การก ากับ
มาตรฐาน 

1.1 (1.)การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) 

ผ่าน 
 

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  

2. ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

2.1  คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 5.00  

2.2  ผู้ส าเร็จการศึกษาสร้างอาชีพและท าประโยชน์ให้ชุมชน 4.44  

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 4.72  

3 นักศึกษา 

3.1  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 2.00  

3.2   ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2.00  

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 2.00  

4. อาจารย์ 
4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 2.00  

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 2.00  

5. หลักสูตร 
การเรียนการ
สอน และ
ประเมินผู้เรียน 

5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 2.00  

5.2   การวางระบบผู้สอน การจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลผู้เรียน 

2.00 
 

5.3   ผลการด าเนินงานของหลักสูตร 5.00  

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 3.00  

6.  สิ่ง

สนับสนุนการ

เรียนรู้ 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2.00  

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 2.00 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ผ่านเกณฑ์/ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ระบุ
เหตุผล
หากไม่
ผ่าน

เกณฑ์ 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบง่ชี้ในองค์ประกอบ 2.94  

 

 
ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบ I P O คะแนนเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 - - 4.72 4.72 ดีมาก 
3 2.00 - - 2.00 น้อย 
4 2.00 - - 2.00 น้อย 
5 2.00 3.50 - 3.00 ปานกลาง 
6 - 2.00 - 2.00 น้อย 

รวม 2.00 3.00 4.72 2.94 ปานกลาง 
ผลประเมิน น้อย ปานกลาง ดีมาก   
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ข้อเสนอแนะ 
รายงานผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ ระดับหลักสูตร ปวส. ปวช. สาขาวิชาอุตสาหกรรม 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนาในภาพรวมของหลักสูตร 

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ผู้บริหารให้ความใส่ใจในการดูแล ผลที่เกิดขึ้นจากการท างาน มีการก ากับติดตามการปฏิบัติงาน

ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหา จึงท าให้การด าเนินงานใน
สถานศึกษาเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมีความกระตือรือร้นให้ความสนใจกับการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาคุณภาพของหลักสูตร ให้ความใส่ใจในการแก้ปัญหา ส่งผลให้หลักสูตรมีพัฒนาการไป
ในทางท่ีดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ที่มีความหลากหลายและเพิ่มขึ้นจ านวน
มากแสดงถึงการให้ความส าคัญกับข้อเสนอในการประเมิน และพัฒนาคุณภาพในหลักสูตรนั้น 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. .หลักสูตรควรให้ความส าคัญกับการจัดท ารายงานการประเมินตนเองเพื่อให้อาจารย์ประจ า

หลักสูตรได้เข้าใจเกณฑ์หลักการประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดไว้ในทุกตัวบ่งชี้และควรสร้าง
ความเข้าใจในประเด็นตัวบ่งชี้แต่ละตัวเพื่อจะได้ตอบค าถามได้ชัดเจน ครบถ้วน ไม่หลงประเด็น 
และในต้นปีการศึกษา หลักสูตรควรน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นจะได้วางระบบและกลไกลในการปฏิบัติงานได้ชัดเจนและก ากับติดตามให้
ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ 

2. .ในการด าเนินการจัดท าการประเมินคุณภาพการศึกษาในทุกกิจกรรมควรมีการก าหนดผลลัพธ์
การเรียนรู้ให้ชัดเจน โดยมีการประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ์ หากพบประเด็นปัญหาควรหา
แนวทางปรับปรุงแก้ไข และเสนอแนะวิธีการที่เหมาะสม น าข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อ



ห น้ า  | ๙๔ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานการบญัชี 

 

พัฒนากิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจะท าให้ผลลัพธ์จากการด าเนินการเกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรมและส่งผลให้คุณภาพของการพัฒนาในแต่ละปีเกิดผลลัพธ์ที่เป็นระบบชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 
องค์ประกอบท่ี 2 : ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. หลักสูตรควรวางแผนในการก ากับติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา โดยพิจารณาว่าผู้ที่ส าเร็จการศึกษา
มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละเท่าไหร่ และผู้ศึกษาต่อโดยตรงร้อยละเท่าไหร่ เพื่อ
วางแผนในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น 

2. หลักสูตรควรพิจารณากลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถามมาจากกลุ่มใดบ้าง หลักสูตรควรสร้าง
ความสมดุลของกลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถามให้สมดุลกันทั้ง 3 กลุ่ม เพื่อส่งผลให้ผลการ
ประเมินเป็นที่ยอมรับ และน ามาเป็นข้อมูลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

 

องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. หลักสูตรมีการรายงานการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตกับผู้เรียนมีการก าหนด
กระบวนการชัดเจน มีการพิจารณาสาเหตุของปัญหาและหลักสูตรยังไม่มีการน าผลลัพธ์ที่พบ
จากการด าเนินการไปปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 

2. การพัฒนานักศึกษาการน าผลการพัฒนานักศึกษาไปบูรณาการกับการเรียนการสอน เพื่อสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ประเด็นที่ท าได้ดี คือ การพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ แต่หลักสูตร
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ควรน ากิจกรรมพัฒนานักศึกษาไปพัฒนานักศึกษา และสามารถแสดงถึงผลลัพธ์จากการ
ด าเนินการได้ 

3. ผลที่เกิดกับนักศึกษาทั้งด้านการคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา และความพึงพอใจยังไม่สะท้อนถึง
ภาพของแนวโน้มของการพัฒนาให้ชัดเจน เนื่องจากผลการประเมินไม่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันและการประเมินความพึงพอใจอย่างน้อย 3 ปีต่อเนื่อง เพื่อมีแนวโน้มที่
ดีขึ้นเช่นเดียวกัน 

 

องค์ประกอบท่ี 4: อาจารย์ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

หลักสูตรมีระบบและกลไกด้านการรับและแต่งตั้งอาจารย์ในหลักสูตร รวมทั้งการบริหารอาจารย์
แต่ยังขาดแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลที่ชัดเจน ดังนั้นหลักสูตรควรเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ความ
ต้องการของอาจารย์ในหลักสูตรมาจัดท าแผนพัฒนา 3 – 5 ปี ตามแผนกลยุทธ์ โดยแผนพัฒนาบุคลากร
ควรเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างฝ่ายวิชาการ กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรและน ามาจัดเป็นแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล โดยมีแผนตั้งแต่การศึกษาต่อ การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ การฝึกอบรมพัฒนาด้าน
วิชาชีพและวิชาการ นอกจากนั้นควรมีการติดตามผลลัพธ์ที่เกิดจากการพัฒนาอาจารย์ที่ตรงกับ
แผนพัฒนาบุคลากรที่ก าหนดไว้ 
 
องค์ประกอบท่ี 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. การก าหนดสาระรายวิชาในหลักสูตร หลักสูตรได้ด าเนินการรายงานในภาพรวมกว้างๆ รวมทั้ง
การพัฒนาประเด็นความรู้ที่ทันสมัยที่น ามาใช้ในหลักสูตรนั้นๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความ
พร้อมก้าวสู่โลกอาชีพ ขณะเดียวกันกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีการรายงานผลลัพธ์ใน
ลักษณะเดียวกัน ท าให้กระบวนการทั้งหมดที่กล่าวมาทั้งหมดยังไม่ได้น าหลัก PDCA มา
ประยุกต์ใช้ให้ชัดเจน 

2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนในการเขียนรายงานประเมินตนเองควรครอบคลุมกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนทั้งหมดที่หลักสูตรด าเนินการไม่ใช่เฉพาะประเด็นใดประเด็นหนึ่งเท่านั้น 
ตัวอย่างเช่น การก าหนดอาจารย์ผู้สอน การจัดท าแผนการสอนและสรุปผลการสอน 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ การฝึกปฏิบัติงาน การประเมินผู้เรียน 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน เป็นต้น 

 

องค์ประกอบท่ี 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
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รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานการบญัชี 

 

หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและสิ่งสนับสนุนทางวิชาการที่ชัดเจน รวมทั้งการวางแผนให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางวิชาการจากแหล่งอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่หลักสูตร
ก าหนดโดยจัดท าในรูปแบบ MOU หรือฝึกปฏิบัติการนอกสถานที่ ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่
หลักสูตรก าหนด แต่หลักสูตรยังขาดการน าผลจากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาไปปรับปรุงและพัฒนา
ให้เป็นรูปธรรมในรอบต่อไป นอกจากนั้นเครื่องมือทางบัญชีที่จ าเป็นและมีมูลค่าไม่สูงมากหลักสูตรควร
ลงทุนจัดหามาให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์โดยตรงบางส่วน มิฉะนั้น ผู้ส า เร็จการศึกษาทางด้านบัญชีจะไม่
สามารถแข่งขันในตลาดได้เลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


