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     สว่นที ่1 
     ขอ้มลูทัว่ไป 

ขอ้มูลทั่วไป 

1.1 บทสรุปผู้บริหาร 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตรมีพัฒนาการมาจากวิทยาลัยการอาชีพโพทะเลเปิดจัดการศึกษาครั้งแรกตั้งแต่ปี 

พ.ศ.    2540 ในระดับ ปวช. และ  ปวส. ในหลายสาขาวิชา ต่อมารัฐบาลได้มีนโยบายในการจัดตั้งวิทยาลัย
ชุมชนให้เป็นสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นในจังหวัดที่ไม่มีสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัยการอาชีพโพทะเลจึง
ปรับเปลี่ยนสถานะรูปแบบการจัดการศึกษาเป็นวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบาย การศึกษา“สร้างชาติ สร้างคน  
สร้างงาน ” ของรัฐบาล  จังหวัดพิจิตรเป็น 1  ใน 10  กลุ่มจังหวัดแรกที่มีการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน จัด
การศึกษาควบคู่ไปกับภารกิจเดิมในการจัดการศึกษาสายอาชีพ โดยในหลักสูตรระดับอนุปริญญาสาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่นเป็นสาขาวิชาหนึ่งที่ได้รับความสนใจและมีนักศึกษาเข้าศึกษาเป็นจ านวนมาก ปัจจุบันวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตรมี นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นมีความตระหนักและให้ความส าคัญต่อการจัดการศึกษาในสาขาวิชา
โดยได้มีการพัฒนาการด าเนินของสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นอยู่ตลอดเวลา ทั้งในด้านการพัฒนาหลักสูตรให้
มีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา มาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน คุณธรรมจริยธรรม การ
พัฒนาตนเองและความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาและอ่ืนๆ เพื่อคุณภาพของนักศึกษาที่จะออกไปสู่สังคม 
และเป็นกลไกลในการพัฒนาชุมชน สังคม  ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
1.2 อาจารยป์ระจ าหลักสตูร 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหนง่ วฒุกิารศึกษา สถาบนัการศกึษา 

1. นายสง่า  ศรีรักษ์ อาจารย์

ประจ า

หลักสูตร 

รป.บ.  รัฐประศาสนศาสตร์ 

รป.ม.การบริหารจัดการภาครัฐ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

2. นายประเสริฐ  มุ้ย

แก้ว 

อาจารย์

ประจ า

หลักสูตร 

ศศ.บ.การบริหารจัดการภาครัฐ 

รป.ม.นโยบายสาธารณะและ

การวางแผน 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3. นายศุภกร  ต่ายทับ อาจารย์

ประจ า

หลักสูตร 

ศศ.บ.การจัดการงานบุคคล 

ศศ.ม.รัฐศาสตร์ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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สว่นที ่2 
รายงานผลการด าเนนิงาน หลกัสตูร 

 

องคป์ระกอบที ่1  การก ากบัมาตรฐาน 

 
ตวับ่งชีท้ี ่1.1 (1)  การบรหิารจดัการหลักสตูรอนปุริญญา 
 

เกณฑม์าตรฐาน ผลการด าเนนิงาน เอกสารหลกัฐาน 

จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3 
คน และเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเกินกว่า 
1 หลักสูตรไม่ ได้  และ
ประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จ านวน 3 คน 
ประกอบด้วย 
1.นายสง่า  ศรีรักษ์ 
2.นายประเสริฐ  มุ้ยแก้ว 
3.นายศุภกร  ต่ายทับ 

1.1-1ประกาศแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร
อนุปริญญา ลงวันที่ 20 
กันยายน 2560 
 
 

คุณสมบัติอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ที่สอนไม่น้อยกว่า 3 คน 
และในจ านวนนั้นต้อง
เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
หรือผู้ด ารงต าแหน่งครู
วิ ท ย ฐ า น ะ ไ ม่ ต่ า ก ว่ า
ช านาญการพิเศษ หรือ
เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน
อย่างน้อย 1 คน 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้ด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตาม
ประกาศวิทยาลัยชุมชนพิจิตรเรื่องแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรอนุปริญญา ประกอบด้วย  

ที ่ ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษา 
1 นายสง่า 

ศรีรักษ์ 
รป.บ.  รัฐประศาสนศาสตร์ 
รป.ม.การบริหารจัดการภาครัฐ 

2 นายนาย
ประเสริฐ  
มุ้ยแก้ว 

ศศ.บ.การบริหารจัดการภาครัฐ 
รป.ม.นโยบายสาธารณะและการ
วางแผน 

3 นาย
ศุภกร  
ต่ายทับ 

ศศ.บ.การจัดการงานบุคคล 
ศศ.ม.รัฐศาสตร์ 
 

 

1.1-2 ค าสั่งวิทยาลัย
เรื่องแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร
อนุปริญญา 20 กันยายน 
2560 
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การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด ต้องไม่เกิน 5 ปี 
ตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตรหรืออย่างน้อย
ทุก ๆ 5 ป ี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 ปรับปรุงจากหลักสูตร
อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
พ.ศ.2555  โดยสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตรเห็นชอบ
หลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 27  
มีนาคม  2561 

1.1-3  มคอ.2 สาขาวิชา
การปกครองทองถิ่น
หลักสูตรปรับปรุง 
พศ. 2561 
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องคป์ระกอบที ่2  ผูส้ าเรจ็การศกึษา 

  
ตวับ่งชีท้ี ่2.1  คณุภาพผูส้ าเรจ็การศกึษา  
ข้อมูลพืน้ฐาน ผลการด าเนินงาน 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศกึษา 2561 35 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมิน 35. 
ร้อยละผูส้ าเรจ็การศึกษาท่ีได้รับการประเมินเทียบกับจ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษา 100 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหลังส าเร็จการศึกษา 8 
- ตรงสาขา 4 
- ไมต่รงสาขา 4 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ว่างงาน 1 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอ่ 26 
- สาขาวิชาเดิม - 
- สาขาวิชาใหม ่ - 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผู้ส าเรจ็การศึกษา            4.45 
 

ค่าร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

8

9
 × 100 = 88.89 

แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

5 =
88.89

26
 × 5 

เอกสารหลกัฐานประกอบ 
 2.1-1 รายงานผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
 2.1-2 รายงานผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
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ตวับ่งชีท้ี ่2.2  ผูส้ าเรจ็การศึกษาสรา้งอาชีพและท าประโยชน์ใหช้มุชน  

ข้อมลูพื้นฐาน ผลการด าเนนิงาน 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 35 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมิน 35 

ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินเทียบกับจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 100 

ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาที่ท าประโยชน์ให้กับชุมชนหรือสร้าง
ชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยชุมชนหรือท้องถิ่น 

4.17 

 
 

146.00

35
  =  4.1 

เอกสารหลกัฐานประกอบ 
๑. โล่รางวัล / เกียรติบัตร / ประกาศนียบัตร / หนังสือเชิดชูเกียรติ  
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องคป์ระกอบที ่3  นักศึกษา 

  
ตวับ่งชีท้ี ่3.1การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา  
 

ผลการด าเนนิงาน เอกสารหลกัฐาน 

  

- ระบบที่ปรึกษาก ากับดูแลนักศึกษาในแต่ละรุ่น/ภาค
การศึกษา 
- ระบบติดต่อสื่อสารติดตามดูแลนักศึกษาโดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีโซเชียล (Social) 

3.1-1  ระบบติดต่อสื่อสารติดตามดูแลนักศึกษา
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโซเชียลมีเดีย(lineกลุ่ม 
facebook) 

-การสร้างกลุ่มของL INEนักศึกษาในรุ่น/หรือรายวิชาของ
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นๆ เพ่ือเป็นช่องทางที่ใช้ในการ
ติดต่อของผู้สอนกับผู้เรียนให้สะดวกขึ้น 
สามารถให้ค าปรึกษาหรือแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 

3.1-2สร้างระบบ  L INEกลุ่มของ
ห้องเรียน/รุ่น  /รายวิชา/อาจารย์
ผู้ รับผิดชอบ  
 

 
 
ตวับ่งชีท้ี ่3.2ผลทีเ่กดิกับนกัศกึษา  

ปี
การศึกษา 

จ านวน 
จ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษาตาม

หลักสตูร 
จ านวนทีล่าออก
และคดัชือ่ออก
สะสมจนถงึสิน้ปี

การศึกษา 

อัตราการ
ส าเร็จ

การศึกษา 
อัตรา 

รบัเขา้ 
2559 2560 2561 

การคงอยู ่
2559 152     61         91          40.13      40.13  

2560 62       25              -        59.67  

2561 87       24              -        72.41  

 
** หมายเหตุจ านวนนักศึกษาคงอยู่ 
ปีการศึกษา 2560     37   คน 
ปีการศึกษา 2561     63   คน 
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องคป์ระกอบที ่4  อาจารย ์

องคป์ระกอบที ่4.1  การบรหิารและพฒันาอาจารย์ 

ผลการด าเนนิงาน เอกสารหลกัฐาน 
การบริหารอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
เริ่มต้นจากขั้นตอนการรับสมัครอาจารย์ผู้สอนใหม่ 
-วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร/
หัวหน้าสาขา เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและความ
เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่สอน โดยพิจารณาจากใบ
สมัครที่มีผู้มาสมัครไว้ 
-การจัดอาจารย์เข้าสอนในรายวิชาต่างๆได้มีการพิจารณา
จากอาจารย์ประจ าภายในวิทยาลัยให้ได้เลือกวิชาก่อน โดย
ค านึงถึงคุณวุฒิ คุณสมบัติ ตามหลักการบริหารอาจารย์ของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

4.1-1 ใบสมัครอาจารย์พิเศษ (ประวัติ) 
4.1-2 แผนผังขั้นตอนการพิจารณาอาจารย์
ผู้สอน 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้จัดให้มีการประชุมก่อนเปิดภาค
การศึกษา โดยก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านเข้าร่วมและ
จัดท ามคอ-3 ร่วมกันในรายวิชาที่มีการท าการสอนพร้อมกัน 
อาจารย์ผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนเทคนิควิธีการในการสอน
และการดูแลนักศึกษาร่วมกัน 

4.1-3 โครงการประชุมอาจารย์ผู้สอนระดับ
อนุปริญญา 
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ผลการด าเนนิงาน เอกสารหลกัฐานประกอบ 
ระบบการรบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร และคณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้มีการสรรหาและเปิดรับสมัครอาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นโดยได้มีการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติจากผู้
ที่เก่ียวข้องและได้มีการแต่งตั้งเข้าปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 
จนถึงปัจจุบัน 

4.1-4  เอกสารการแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ลงวันที่ 
20 กันยายน 2560 และได้รับ
ความเห็นชอบในการประชุมสภา
วิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 
2560 (ประชุมครั้งที่8 / 2560) 

ระบบการบรหิารอาจารย์ 
-มีกระบวนการในการรับสมัคร สรรหาอาจารย์ จัดท าฐานข้อมูลอาจารย์
ผู้สอน มีการกลั่นกรองจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร และฝ่ายทีเ่กี่ยวข้อง  
-การพิจารณาวิชาสอนพิจารณาจากอาจารย์ประจ าภายในวิทยาลัยก่อน  
และพิจารณาจากวุฒิการศึกษาให้ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน /ภาระ
งานหลัก 
-มีการจัดอาจารย์ผู้สอนให้เข้าสอนในห้องเรียนที่สะดวก/ใกล้ภูมิล าเนา 
- จัดท าระบบดูแลนักศึกษาร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนและสาขาวิชา 

4.1-5 พ.ร.บ.สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน 
- ท าเนียบอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชา

การปกครองท้องถิ่น 
- ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่า

ด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ 

ระบบการสง่เสรมิและพัฒนาอาจารย ์
จัดให้มี 
อาจารย์ผู้เข้าร่วมประชุมตามโครงการที่วิทยาลัยจัดขึ้น(โครงการจัดประชุม
อาจารย์ผู้สอนอนุปริญญา) 

4.1-6โครงการจัดประชุมอาจารย์
ผู้สอนอนุปริญญาภาคการศึกษาที่ 
1/2561 , 2/2561 
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องคป์ระกอบที ่5  หลกัสูตร การเรยีนการสอน และการประเมินผูเ้รยีน 

 
ตวับ่งชีท้ี ่5.1  สาระของรายวชิาในหลกัสตูร 
เกณฑ์การประเมนิ 

0 1 2 3 4 5 
ไม่มีระบบและ
กลไกในการ 
ปฏิบัติงาน 

มีการก าหนด
เป้าหมายใน
การด าเนิน
กิจกรรมหรือ
ก าหนดระบบ
และกลไกใน
การปฏิบัติงาน 

ผล  1 + 
มีการ
ด าเนินงานตาม
เป้าหมายและ
ระบบกลไกใน
การปฏิบัติ 

ผล  2 + 
มีการติดตาม
ผลลัพธ์การ
ด าเนินการตาม
ระบบและ
กลไกและให้
ข้อเสนอแนะ 

ผล 3 + 
มีการปรับปรุง
ผลการ
ด าเนินการและ
พิจารณาว่าเกิด
การพัฒนา 

ผล  4 + 
มีการ
ด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
และมีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี 

 
ผลการด าเนนิงาน เอกสารหลกัฐานประกอบ 

การออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวชิาในหลักสตูร 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้น
นักศึกษาเป็นส าคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
-มีการบรรจุวิชาที่สามารถสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรมในการด ารงชีวิต 
ทักษะในด้านการบริหารงานท้องถิ่นที่ดีให้กับนักศึกษา ไว้ในหลักสูตร 
- มีการบรรจุรายวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมทักษะในการใช้
งานคอมพิวเตอร์มากข้ึน(เพ่ิมวิชา+หน่วยกิต) 
-การก าหนดรายวิชาในหลักสูตรได้มีการพิจารณาให้นักศึกษาสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด (การเทียบโอนรายวิชาในการศึกษาต่อ) 
-มีการส่งเสริมให้นักศึกษาจัดท าสารนิพนธ์เพ่ือเพ่ิมทักษะในการท ารายงาน
วิจัยเพื่อน าไปใช้ในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
- มีการส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อเพ่ิม
ประสบการณ์เรียนรู้แก่นักศึกษา(การลงพ้ืนที่)   

5.1-1มคอ.2 สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น 

การปรบัปรงุหลักสตูรให้ทนัสมัยตามความก้าวหนา้ในศาสตรส์าขานั้น ๆ 
-สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นจัดท าหลักสูตรโดยพิจารณาถึงความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางสังคมในปัจจุบัน โดย 
-จัดรายวิชาให้สัมพันธ์กับการเรียนรู้ของนักศึกษาให้สามารถเข้าถึง

5.1-2 มคอ.2 สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 
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ปรากฏการณห์รือความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่สัมพันธ์หรือกระทบต่อรปูแบบ
การปกครองของไทย นโยบายต่างๆจากภาครัฐ ,การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม การบริหารงานภาครัฐ 
-มีการเพิ่มรายวิชาที่เก่ียวกับสารสนเทศและเทคโนโลยี เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถเข้าสอบในหน่วยงานภาครัฐได้ 
(หลักสูตรการปกครองท้องถิ่นพ.ศ.2561ได้มีการเพ่ิมรายวิชาเกี่ยวกับ
สารสนเทศเพ่ิมขึ้น/มีหน่วยกิตเพ่ิมขึ้น) 
-ก าหนดให้มีรายวิชาที่ส่งเสริมการสร้างบุคลิกภาพ กล้าแสดงออก มีความ
เป็นผู้น า และมีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถน าความรู้ไปสร้าง
ประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติได้ (วิชาภาวะผู้น า) 

 
ตวับ่งชีท้ี ่5.2  การวางระบบผูส้อน การจดัการเรยีนการสอน และการประเมินผลผูเ้รยีน 
เกณฑ์การประเมนิ 

0 1 2 3 4 5 
ไม่มีระบบและ
กลไกในการ 
ปฏิบัติงาน 

มีการก าหนด
เ ป้ า ห ม า ย ใ น
ก า ร ด า เ นิ น
กิจกรรมหรื อ
ก าหนดระบบ
และกล ไ ก ใ น
การปฏิบัติงาน 

ผล  1 + 
มีการ
ด าเนินงานตาม
เป้าหมายและ
ระบบกลไกใน
การปฏิบัติ 

ผล  2 + 
มีการติดตาม
ผลลัพธ์การ
ด าเนินการตาม
ระบบและ
กลไกและให้
ข้อเสนอแนะ 

ผล 3 + 
มีการปรับปรุง
ผลการ
ด าเนินการและ
พิจารณาว่าเกิด
การพัฒนา 

ผล  4 + 
มีการ
ด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
และมีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี 

 
ผลการด าเนนิงาน เอกสารหลกัฐานประกอบ 

 มีระบบกลไกการวางระบบผู้สอน การจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลผู้เรียน 
การก าหนดอาจารย์ผู้สอน  
-มีการรับสมัครอาจารย์ผู้สอนตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของทาง
วิทยาลัย 
-การจัดตารางสอนมีการพิจารณาอาจารย์ประจ าภายในวิทยาลัยก่อน
แล้วจึงจัดตารางสอนให้กับอาจารย์เศษ/แจ้งผลให้ทราบตามล าดับเพ่ือ
เตรียมความพร้อม 

5.2-1ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน
ระดับอนุปริญญา 
5.2-2 แผนการศึกษาตลอด
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.  
2561 
5.2-3รายงานการจัดการเรียนการ
สอน 
- ค าสั่งสอบปลายภาคเรียน 
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-อาจารย์ผู้สอนทุกท่านในแต่ละวิชาต้องผ่านการพิจารณาจากสาขาวิชา 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการกลั่นกรอง โดยอาจารย์
ผู้สอนทุกท่านต้องมีคุณวุฒิที่ตรงหรือสัมพันธ์เหมาะสมกับรายวิชาที่ท า
การสอนในระดับปริญญาตรีหรือโท และ 
 -การจัดการเรียนการสอน 
         มีการจัดท าแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรล่วงหน้า  3  เดือน
ก่อนเปิดภาคการศึกษาตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชนโดยผ่านการ
เห็นชอบจากอนุกรรมการวิชาการและสภาวิทยาลัย  
        จัดตารางเรียนตารางสอนตามแผนการเรียนที่ก าหนดโดยผ่าน
การเห็นชอบจากอนุกรรมการวิชาการและสภาวิทยาลัย 
        จัดท ารายงานการจัดการเรียนการสอนเสนอสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนโดยผ่านการเห็นชอบจากอนุกรรมการวิชาการและสภาวิทยาลัย 
การประเมินผลผู้เรียน 
   มีการเก็บคะแนน สอบกลางภาคและสอบปลายภายในสัปดาห์ที่16 

การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และ
การจัดการเรียนการสอน 
-ก าหนดใหอ้าจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาในสาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่นส่งแผนการจัดการเรียนการสอน ก่อนเข้าท าการสอนและ 
รายละเอียดการจัดการเรียนการสอน หลังจากท าการสอนเสร็จสิ้น
ภายใน 30 วัน  
 -มีการก ากับติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ การ
ประเมินผลการเรียนของนักศึกษา เพื่อติดตามผลการจัดการเรียนการ
สอน ให้มีประสิทธิภาพหรือพัฒนาต่อไป 

 

5.2-4 รายละเอียดวิชามคอ.3 
5.2-5 รายละเอียดการจัดการเรียน
การสอน มคอ.5 

การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มีการจัดการ
เรียนการสอนที่บรูณาการและมีการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาผ่าน
กิจกรรมต่างๆควบคู่กับการเรียนการสอน การท าการสอนร่วมกับชุมชน 
โดยใช้ทรัพยากรและบุคลากรของชุมชนประกอบด้วย 
-การการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
พัฒนาทักษะความรู้ของนักศึกษามี ในการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน 

5.2-6  สรุปกิจกรรมการลงพ้ืนที่ที่
บ้านหนองแขมเพ่ือท าแผนที่ชุมชน 
อ.โพทะเล จ.พิจิตร (รายวิชาภาวะ
ผู้น า) 
 5.2-7รายงานสรุปการจัดสัมนา
นอกสถานที่ของ 
นักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนา
นักศึกษาในด้านต่างๆ(รายวิชาสัมนา
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(วิชาภาวะผู้น า) , การจัดการสัมนานอกสถานที่เพ่ือฝึกทักษะในการ
ปฏิบัติงานร่วมกันของนักศึกษา ,การเพ่ิมประสบการณ์จากสถานการณ์
จริง (วิชา สัมนาการปกครองท้องถิ่น) การจัดกิจกรรมให้นักศึกษา
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเสริมการเลือกตั้ง(วิชา การเมืองการปกครอง
ของไทย)การส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการต่างๆ(วิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพท้องถิ่น)  
- การส่งเสริมด้านการท านุศิลปะวัฒนธรรมอันดี ได้มีการจัดกิจกรรมวัน
ไหว้ครูเพ่ือแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ผู้ให้ความรู้  

เพ่ือการปกครองท้องถิ่น) 
5.2-8.การจัดกิจกรรมวันไหว้ครู
นักศึกษาอนุปริญญา 
 

 
ตวับ่งชีท้ี ่5.3  ผลการด าเนนิงานของหลักสตูร  

การด าเนนิงาน ผลการด าเนนิงาน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชา
การปกครองท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการและการด าเนินงาน
ของสาขา โดยได้มีส่วนร่วมในหลาย
ด้าน อาท ิเช่น การพัฒนาหลักสูตร,
การก าหนดรายวิชาในการจัดการ
เรียนการสอน,การพิจารณาอาจารย์
ผู้สอน,การเข้าร่วมการพัฒนา
อาจารย์ผู้สอน,การติดตามการ
จัดการเรียนการสอน,การประกัน
คุณภาพการศึกษาและการดูแลให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 

มีรายละเอียดหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้มีการจัดท า
รายละเอียดหลักสูตร อนุปริญญา
ศิลปศาสตร์สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561 

มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนเปิดภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา 

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นมี
มคอ.3ปีการศึกษา2561  จ านวน 
จ านวน 24  รายวิชา 
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มีรายงานการด าเนินงานของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

 

มีรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

         ไม่มีการด าเนินการ 

มีการพัฒนาปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 
 

อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

ไม่มีอาจารย์ใหม่ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชา
การปกครองท้องถิ่นได้มีการเข้าร่วม
การประชุมเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนที่ทางวิทยาลัย
ด าเนินการ(โครงการสัมนาอาจารย์
อนุปริญญา)  

จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตรและสาขาวิชา
การปกครองท้องถิ่นได้มีการพัฒนา
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ทางด้านวิชาการโดยได้มีการจัด
โครงการพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
การศึกษา 2561 ที่จังหวัดเพชรบุรี 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย/ผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร
อนุปริญญาสาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก คะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.26  อยู่ใน
ระดับมากอยู่ในระดับมาก 

 



 | 14 ห น ้ า

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสูตรอนุปริญญา   สาขาวชิาการปกครองทอ้งถ่ิน 

 
 

องคป์ระกอบที ่6  สิง่สนบัสนนุการเรยีนรู้ 

ตวับ่งชีท้ี ่6.1  สิ่งสนบัสนนุการเรยีนรู้  
เกณฑ์การประเมนิ 

0 1 2 3 4 5 

ไม่มีระบบและ
กลไกในการ 
ปฏิบัติงาน 

มีการก าหนด
เป้าหมายใน
การด าเนิน
กิจกรรมหรือ
ก าหนดระบบ
และกลไกใน
การปฏิบัติงาน 

ผล  1 + 
มีการ
ด าเนินงานตาม
เป้าหมายและ
ระบบกลไกใน
การปฏิบัติ 

ผล  2 + 
มีการติดตาม
ผลลัพธ์การ
ด าเนินการตาม
ระบบและ
กลไกและให้
ข้อเสนอแนะ 

ผล 3 + 
มีการปรับปรุง
ผลการ
ด าเนินการและ
พิจารณาว่าเกิด
การพัฒนา 

ผล  4 + 
มีการ
ด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
และมีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี 

 

ผลการด าเนนิงาน เอกสารหลกัฐานประกอบ 

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นมีระบบและกลไกสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอน ดังนี้ 
1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ระบุความต้องการ และปัญหาการใช้สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ในหลักสูตร 

2) ด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุน และแหล่งเรียนรู้ตามความ
ต้องการของนักศึกษาในหลักสูตร 

3) ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ และรายงานผลส ารวจความพึงพอใจ
และน าผลไปปรับปรุงและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบส ารวจความต้องการในการใช้ห้องเรียน/
ห้องปฏิบัติการและการสื่อในการจัดการเรียน
การสอนระดับอนุปริญญา 
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หลักสูตรการปกครองท้องถิ่นมีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ / 
ด าเนินงานดังน้ี 

1) หลักสูตรการปกครองท้องถิ่นด าเนินการส ารวจความพึงพอใจการ
ใ ช้สิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู้ จ ากอาจารย์ ประจ าหลักสู ตร 
ประกอบด้วย ด้านอาคาร/สถานที่ด้ านคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ต ด้านห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ด้านโสตทัศนูปกรณ์ 
ด้านห้องสมุดและ ปัญหาการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีผลการ
ส ารวจ ดังนี ้

รายการ 
คา่เฉลีย่ความพงึพอใจ 
อาจารย ์ นกัศกึษา 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ภายในห้องเรียน 

4.71 4.78 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ภายนอกห้องเรียน 

4.21 4.25 

รวม 4.56 4.51 
 

รายงานความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้หลักสตูร  ระดับอนุปรญิญา  สาขาวิชาการ

ปกครองท้องถิ่นประจ าปีการศึกษา 2561 
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กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
     สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นได้ให้ความส าคัญต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้โดยมีการส ารวจ ติดตามความเพียงพอใน
การใช้งาน ประเมินความพร้อมในการใช้งานของสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือความพร้อมในการให้บริการนักศึกษา  
และ ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของนัก นักศึกษาและ
อาจารย์ที่มตี่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า อาจารย์ มีความ
พึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในภาพรวมเท่ากับ4.56  
และ นักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ในภาพรวมเท่ากับ  4.51  

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของ
นักเรียน นักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้สาขาวิชา.การปกครอง
ท้องถิ่น ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
 
 

              
       (นายสง่า      ศรีรักษ์) 

                                                                                 หวัหน้าสาขาวิชา.การปกครองท้องถิ่น 
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สว่นที ่3 
รายงานผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน 

ขอ้เสนอแนะภาพรวม 

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

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

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

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

องคป์ระกอบ ตวับ่งชี ้
ผา่นเกณฑ/์ 
ไมผ่า่นเกณฑ ์

ระบเุหตผุล
หากไมผ่า่น

เกณฑ ์

1. การก ากับ
มาตรฐาน 

1.1 (1.)การบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

2. ผูส้ าเร็จ
การศึกษา 

2.1  คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 4.45  

2.2  ผู้ส าเร็จการศึกษาสร้างอาชีพและท าประโยชน์ให้ชุมชน 4.17  

3 นักศกึษา 
 

3.1  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 1.00  

3.2   ผลที่เกิดกับนักศึกษา 1.00  

4. อาจารย ์ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 1.00  

5. หลักสตูร 
การเรยีนการ
สอน และ
ประเมนิผูเ้รยีน 
 

5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 1.00  

5.2   การวางระบบผู้สอน การจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลผู้เรียน 

1.00 
 

5.3   ผลการด าเนินงานของหลักสูตร 4.50  

6. สิง่สนับสนนุ 
การเรยีนรู ้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1.00 

 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตวับง่ชี้ในองค์ประกอบ 2.12  
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ตารางการวิเคราะหค์ณุภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูร 
 

  

คะแนน
ผา่น 

จ านวนตวั
บง่ชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลีย่ 

ผลการประเมิน 
องค ์ 0.01-2.00  ระดับคณุภาพนอ้ย 

ประกอบ 2.01-3.00  ระดบัคณุภาพปานกลาง 
ที ่ 3.01-4.00  ระดับคณุภาพด ี

  4.01-5.00  ระดับคณุภาพดมีาก 

1. ไมผ่า่นการประเมนิ หลกัสูตรไมไ่ดม้าตรฐาน 

2.  2.1   4.45 4.45 ระดับดีมาก 

  2.2   4.17 4.17 ระดับดีมาก 

3.  3.1 1.00   1.00 ระดับนอ้ย 

  3.2 1.00   1.00 ระดับนอ้ย 

4.  4.1 1.00   1.00 ระดับนอ้ย 

5.  5.1 1.00   1.00 ระดับนอ้ย 

  5.2  1.00  1.00 ระดับนอ้ย 

  5.3  4.50  4.50 ระดับดีมาก 

6.  6.1  1.00  1.00 ระดับนอ้ย 

รวม        

ผลการประเมิน 
1 2.17 4.31 2.12  

ระดบั 
นอ้ย 

ระดบั 
ปานกลาง 

ระดบั 
ดมีาก 

ระดบั 
ปานกลาง 
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ขอ้เสนอแนะรายองคป์ระกอบ 
 

องคป์ระกอบที ่1  การก ากบัมาตรฐาน 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 2 ท่าน คือ นายประเสริฐ มุ้ยแก้ว กับ นายศุภกร ต่ายทับ เป็น
บุคคลภายนอก ซึ่ง ไม่มีภาระผูกพันกับหน่วยงานภายนอก แต่ ไม่มี  สัญญาจ้างเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
กับ วชช.พิจิตร ส่วนอีก 1 ท่าน คือ นายสง่า ศรีรักษ์ เป็นบุคคลภายใน วชช.พิจิตร ซึ่งมีคุณวุฒิตรง และมี  
สัญญาจ้างเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนด  สรุปแล้วหลักสูตรนี้ มีอาจารย์เพียง 1 
ท่านเท่านั้น  ที่มีคุณสมบัติตรงกับเกณฑ์ที่ก าหนด ควรจัดท าสัญญาจ้างอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้กับอาจารย์
ทั้ง 2 ท่าน 
 
องค์ประกอบที่ 2 ผู้ส าเร็จการศึกษา 

  ข้อ 2.1 มีผู้ส าเร็จการศึกษาที่ประสงค์จะท างาน 8 คน และ ยังไม่มีงานท า 1 คน อีก 26 คน 
ศึกษาต่อจากผู้เรียนทั้งหมด 35 คน  ผลการประเมิน 4.45 เห็นควรปรับแบบประเมิน เนื่องจากแบบประเมินไม่
ชัดเจน จึงไม่มั่นใจในความถูกต้องของข้อมูล  
   ข้อ 2.2 ผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษา 35 คน น าคะแนนรวมของแต่ละคน หารด้วย 35 
ได้คะแนน 88.89 เมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ 4.17  หลักสูตรควรจะมีการประเมินผลที่ชัดเจน ในปี
การศึกษาต่อไป เห็นควรปรับแบบประเมิน ในปีถัดไป 

องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา 
 ข้อ 3.1 ควรมีการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือควบคุมดูแลและให้

ค าปรึกษา เนื่องจากมียอดนักศึกษาออกกลางคันจ านวนมากในแต่ละปี การด าเนินงานในปัจจุบันกระบวนการ
ในการด าเนินการยังไม่ชัดเจนยังไม่มีการด าเนินงานจนเห็นผลลัพธ์ 

  ข้อ 3.2 หลักสูตรมีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา และอัตราการคงอยู่ ของนักศึกษาไม่ถึงร้อยละ 
50 แสดงถึงหลักสูตรไม่สามารถที่จะรักษาผู้เรียนไว้ได้ หลักสูตรควรหาสาเหตุ และวิธีการปรับปรุงโดยเร่งด่วน 
ควรมีรายงานความพึงพอใจตาม ข้อ 3.1 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
  ข้อ 4.1 ควรมีกระบวนการสรรหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ชัดเจน และมีการแต่ง ตั้ง

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อควบคุม ติดตาม การด าเนินงาน    และควรมีสวัสดิการและบริการอ่ืนๆ ต่อ
อาจารย์ที่เป็นขวัญและก าลังใจในการด าเนินงาน ระบบบริหารอาจารย์ยังไม่มีการด าเนินงาน   หลักสูตรควรมี
การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ซึ่งเป็นแผนระยะเวลา 5 ปี ตามแผนกลยุทธ์และมีการก ากับติดตาม 
ให้เป็นไปตามแผน หากมีปัญหาจะได้เสนอแนวทางปรับปรุง แก้ไข 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนสอน การประเมินผู้เรียน 

  ข้อ 5.1  
  - ควรมีการออกแบบหลักสูตรที่เป็นรูปธรรม สามารถวัดและประเมินผลได้ชัดเจน   
  - ควรมีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยตามองค์ความรู้
ของศาสตร์นั้น ๆ  
  ข้อ 5.2   
  - การคัดเลือกอาจารย์ผู้สอน ควรคัดเลือกจากบุคคลภายในก่อน โดยจะต้องค านึงถึงภาระ
งานสอนเดิม และสถานที่สอน  หากภาระงานสอนเดิมมาก จึงพิจารณาจากบุคคลภายนอก  ส่วนการ
มอบหมายรายวิชาให้สอนควรมีการประชุมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม โดยจะต้องค านึงถึงคุณวุฒิศักยภาพ 
ประสบการณ์ของผู้สอนเป็นหลัก  
  - ควรมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ในราย
วิชาชีพเฉพาะ 
  - ควรมีการก าหนดวิธีการด าเนินการของการจัดการเรียนการสอนที่มีโครงงาน หรือ งานวิจัย
ที่ให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา รวมทั้งการฝึกปฏิบัติงานควรก าหนดวิธีการปฏิบัติให้ชัดเจน 
  ข้อ 5.3  
  - อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรมีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือทบทวนการด าเนินงานของ
หลักสูตร เช่น การเขียน มคอ.3 มคอ. 5 การคัดเลือกผู้สอนการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล  
  - ควรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  - อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เข้าอบรมพัฒนาตนเองด้านใด เรื่องใดบ้าง ควรแสดงรายละเอียด 
  - ผลการด าเนินงานขอหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน 12 ข้อ ที่หลักสูตรก าหนด หลักสูตรควร
เขียนรายละเอียดของการด าเนินการที่ระบุไว้ ในตัวบ่งชี้แต่ละตัวให้ชัดเจน และเห็นภาพของการปฏิบัติงานจริง 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  ข้อ 6.1  

  - ควรมีซอฟแวร์ทางด้านวิชาชีพเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ หรือน าไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงาน
หรือธุรกิจของนักศึกษา 
  - หลักสูตรควรน าผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษา ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้มาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางปรับปรุง และพัฒนาเพ่ือให้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เฉพาะวิชาชีพของหลักสูตรเหล่านั้น 
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