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   สว่นที ่1 
    ขอ้มลูทัว่ไป 

 

ขอ้มูลทั่วไป 
 
1.1 อาจารยป์ระจ าหลักสตูร 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหนง่ วฒุกิารศึกษา สถาบนัการศกึษา 
1 นายจิระ   

ปฐมวณิชกะ 
พนักงาน
ราชการ 

วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม 

2 นายอุเทน   
โค้งนอก 

คร ู วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม 

3 นางขนิษฐา   
นครประสาท 

คร ู กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาลัยภาคกลาง 

 
1.2 อาจารยผ์ูส้อน (เอกสารหนา้ที ่4) 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหนง่ วฒุกิารศึกษา สถาบนัการศกึษา 
ประสบการณด์า้น

การสอน 

1      
2      

3      

 
1.3 สถานทีจ่ัดการเรยีนการสอน 

1) วัดสามง่าม 
2) องค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง 
3) องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
4) โพธิ์ประทับช้าง 
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1.2  อาจารยผ์ูส้อน     

ที ่ ชื่อ-สกลุ วฒุิการศกึษา สถาบนัการศกึษา ต าแหนง่ ประสบการณด์า้นการสอน 
1 นายศิวกรณ ์    เนียมน้อย วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

แขนงวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 

สถาบันราชภฎัเพชรบูรณ ์ ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร ์  
ร.พ.สหเวชพิจิตร 

ประสบการณ์ท างาน 13 ปี  
อาจารย์พิเศษ วชช.พิจิตร 8 ปี 

2 นายชนินทร์ เปี่ยมงาม กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา        
คบ.คอมพิวเตอร์ธรุกิจ 

ม.นเรศวร                                       
 
มรภ.ล าปาง  

ครูสอนคอมพิวเตอร ์    
ร.ร.อนุบาลพิจิตร 

ประสบการณ์สอน 12 ปี 

3 นางสาวสุภาวดี มาศบาง บธ.ม.บริหารธุรกิจ  
ศศ.บ.รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐ
กิจ)  
ประกาศนียบตัร สาขา
หลักสตูรและการสอน 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง    
 
มสธ. 

พนักงานราชการ 
เจ้าหน้าท่ีงานวัดผล  วชช.พิจิตร 

ประสบการณ์สอน 13 ปี 

4 นายปฐมพร น้อยจันทร์ วท.บ.เคม ี ม.พะเยา 
  

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายวิเคราะห์ ส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาค 3 

ประสบการณ์สอน 5 ปี 

5 นายสมพงษ ์  เพรียวพานิช กศ.ม.จิตวิทยาการแนะแนว             
ศษ.บ. มนุษย์ศาสตร ์ 

มรภ.พิบลูสงคราม          
ม.นเรศวร 

ครูช านาญการพเิศษ  ร.ร.ดงกลาง ประสบการณ์สอน 35 ปี 

6 นางสาวจุฑามาศ สิงลล์อ กศ.ม.เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์       

ม.นเรศวร                        
ม.นเรศวร 

ครูอัตราจ้าง   
ร.ร.เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 

ประสบการณ์สอน 13 ปี/ 

7 นางสาวรุจิรา  สุดแก้ว วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์ มรภ.พิบลูสงคราม ครู ช านาญการ ร.ร.สระประทุม ประสบการณ์สอน 15 ปี 

8 นายเอกชัย  ภู่นุช บธ.บ.บญัช ี มหาวิทยาลยัภาคกลาง ครู/รร.บริหารธรุกิจ ร.ร.บริหารธรุกิจและเทคโนโลยี
ประสบการณ์สอน 15 ปี 
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9 นางคนึงนิตย์  เพรียวพานิช กศ.ม.ภาษาอังกฤษ กศ.บ.
ภาษาไทย 

ม.นเรศวร   มศว.พิษณุโลก ครูช านาญการพเิศษ ร.ร.ดงกลาง ประสบการณ์สอน 25 ปี/อาจารยพ์ิเศษ
หน่วยจัดการศึกษา อบต.เมืองเก่า 

10 นายจิระ   ปฐมวนิชกะ  วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร ์     
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์              

ม.นเรศวร                        
ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 

อาจารย์พิเศษ อาจารย์ประจ า
หลักสตูร,วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

ประสบการณ์สอนวิทยาลัยขุมชน 8ปี 

ที ่ ชื่อ-สกลุ วฒุิการศกึษา สถาบนัการศกึษา ต าแหนง่ ประสบการณด์า้นการสอน 
11 นางสาวนพวรรณ  แซ่ตั้ง คม. (ภาษาไทย) วิทยาลัยครูธนบุร ี        

ม.นเรศวร  
ครู ช านาญการพิเศษร.ร.พิจิตรพิทยา
คม  

ประสบการณ์สอน 30 ปี 

12 นายนิพนธ ์         จิราพงษ ์ บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธรุกิจ มหาวิทยาลยัเอเซียอาคเนย ์ ครู ช านาญการร.ร.ทุ่งทรายวิทยา ประสบการณ์การสอน 16 ปี อาจารย์
พิเศษหน่วยจัดการศึกษา อบต.เมอืงเก่า 

13 นางประไพ  บรรเจิดศิลป ์ กศ.ม.การบริหารการศึกษา         
บธ.บ.การบริหารงานบุคคล 

ม.นเรศวร     
ม.เกริก 

อาจารย์พิเศษหัวหนา้หน่วยจัด อบต.
เมืองเก่า เป็นอาจารย์พิเศษสอน ร.ร.บ
ริหารธรุกิจและเทคโนโลยีพิจติร 

อาจารย์พิเศษหน่วยจัดการศึกษา อบต.
เมืองเก่า,สามง่าม,ปากทางประสบการณ์
สอน 25 ปี 

14 นายวีระ  ดีมั่น สศ.ม.สาธารณสุขศาสตร ์           
ค.บ.สุขศึกษา        
สศ.บ.สาธารณสุขศาสตร ์

ม. มหิดล       
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม        
มสธ. 

นักวิชการสาธารณสุขช านาญการสนง.
สาธารณสุขอ าเภอทับคล้อ 

สนง.สาธารณสุขอ าเภอทับคล้อ
ประสบการณ์การท างาน 30 ปี สอน 5 
ปี/อาจารย์พิเศษหน่วยจดัการศึกษา 
อบต.เมืองเก่า 

15 นายกาสิทธิ ์ สิงห์ด ี กศ.ม. การบรหิารการศึกษา       
ค.บ.วิทยาศาสตร ์

ม.รามค าแหง   
วิทยาลัยครูนครสวรรค ์

ผู้อ านวยการ   ร.ร.วัดวังมะเดื่อ ประสบการณ์สอน 20 ปี 

16 นายนิพนธ ์จิราพงษ ์ บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธรุกิจ มหาวิทยาลยัเอเซียอาคเนย ์ ครู ช านาญการ   ร.ร.ทุ่งทรายวิทยา ประสบการณ์การสอน 16 ปี อาจารย์
พิเศษหน่วยจัดการศึกษา อบต.เมอืงเก่า 

17 นางสาวเจนจริา หงษ์สัมฤทธิ ์ คบ.สังคมศึกษา สถาบันราชภฎัพิบูลสงคราม ร.ร.วัดวังมะเดื่อ ประสบการณ์การสอน 6 ปี อาจารย์
พิเศษหน่วยจัดการศึกษา อบต.ปากทาง 

18 นางสาวกมลทิพย ์แก้ววิเศษ กศ.ม.บริหารการศึกษา         ม.นเรศวรมรภ.เพชรบูรณ ์  ร.ร.บริหารธรุกิจ ประสบการณ์สอน 15 ปี 
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บธ.บ.การบริหารธุรกจิ                        

19 นางนงค์นารถ   พงศ์กิตติวิบูลย ์ คบ.ปฐมศึกษา    
ศศ.บ.การจดัการทั่วไป    

มรภ.พิบลูสงคราม นวช.พัฒนาชุมชนปฏิบัติการ   
อบต.ปากทาง 

ประสบการณ์การสอน 12 ปี อาจารย์
พิเศษหน่วยจัดการศึกษา อบต.ปากทาง,
เมืองเก่า 

20 นางสาวสุนสิา  นิ่มเกต ุ บธ.บ .คอมพิวเตอร์ธุรกจิ                   
ป.บัณฑิตวิชาชีพคร ู

มรภ.นครสวรรค์  
ม.ปทุมธาน ี

อาจารย์พิเศษ วชช.พิจิตร อาจารย์พิเศษหน่วยจัดการศึกษาโพธ์ิ
ประทับช้าง 6 ปี 

21 นายบุญช่วย  หมีอิ่ม กศ.ม. การบรหิารการศึกษา              
ค.บ.การประถมศึกษา           

มรภ.พิบลูสงคราม          
ม.นเรศวร 

อาจารย์พิเศษ วชช.พิจิตร ครูผูส้อน 3 ปี     
ผู้อ านวยการร.ร. 37 ปี  

ที ่ ชื่อ-สกลุ วฒุิการศกึษา สถาบนัการศกึษา ต าแหนง่ ประสบการณด์า้นการสอน 
22 นางสาวนาฎญา  อาทธสอน บช.บ. บัญช ี มรภ.นครสวรรค ์ อาจารย์พิเศษ วชช.พิจิตร อาจารย์พิเศษ วชช.พิจิตร 5 ปี 
23 นายสิทธิกร  บุญเกิด  วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์ มรภ.พิบลูสงคราม                 ครูผู้ช่วย ร.ร.คันโช้งพิทยาคม อาจารย์พิเศษ วชช.พิจิตร  4 ปี  

ครูผู้ช่วย ร.ร.คันโช้งพิทยาคม 2 ปี 
24 นายจตุรนต ์  หมีอิ่ม วท.บ.เทคโนโลยีอุสาหกรรม

(อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) 
มรภ.ก าแพงเพชร อาจารย์พิเศษ วชช.พิจิตร อาจารย์พิเศษ วชช.พิจิตร 6 ปี 

25 นายทรงธรรม  ชัยศริินวกาญจน ์ กศ.ม.การบริหารการศึกษา        
น.บ.นิติศาสตร ์    
ค.บ.ภาษาไทย    

มสธ      
ม.นเรศวร      
มรภ.พิบลูสงคราม       

รองผู้อ านวยการ ร.ร.หนองโสนพทิยา
คม 

รองผู้อ านวยการการศึกษา 12 ปี 
ประสบการณ์สายผูส้อนวิชาสังคมศึกษา 
7 ปี  

26 นางชูศรี   ศักดิ์เพญ็ศร ี ค.บ.สังคมศึกษา วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม ครูอัตราจ้าง  ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา ประสบการณ์สอน 25 ปี  ร.ร.  หลวง
พ่อเพชรวิทยา                            

27 นายณัชพล   เอี่ยมสอาด ค.บ.คอมพิวเตอรศ์ึกษา มรภ.ก าแพงเพชร อาจารย์พิเศษ วชช.พิจิตร ประสบการณ์สอน 5 ปี 

28 นางสาวเบญจรัตน ์ค าพูน วท.ม.ฟิสิกส์ประยุกต ์
วท.บ.วิทยาศาสตร ์

ม.นเรศวร         
มรภ.พิบลูสงคราม    

ธุรกิจส่วนตัว ครู ร.ร.บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี 
ประสบการณ์สอน 6 ปี 

29 นางสาวสุรัชฎา ด าเนินโฉม ศศ.บ. ภาษาไทย     ม.นเรศวร                อาจารย์พิเศษ ร.ร.เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
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ประสบการณ์สอน 6 ปี 

30 นายบุญรอด  ชูเมือง ศษ.ม.เทคโนโลยีและการ
สื่อสารการศึกษา  
ศษ.บ.เทคโนโยยีและการ
สื่อสารการศึกษา       

มสธ                                  
 
ม.นเรศวร             

ครู ช านาญการพิเศษ ร.ร.บา้นท่าฬ่อ ประสบการณ์การสอน 10 ปี  

31 นางสิริญญา สิงห์ด ี คบ.ภาษาไทย สถาบันราชภฎันครสวรรค ์ คร ูช านาญการ รร.บ้านท่าฬ่อ คร ูร.ร.บ้านท่าฬ่อ/ประสบการณส์อน 
25 ปี  

32 นายอดุลย์ ค าตัน วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์ สถาบันราชภฎัพิบูลสงคราม ครูช านาญการ ร.ร.สากเหล็กวิทยา ประสบการณ์สอน 14 ปี  
 

33 นายปรีดา   พงศ์กิตติวิบูลย ์ ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน  สถาบันราชภฎัพิบูลสงคราม เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล อบต.ปากทาง อาจารย์พิเศษ วชช. พิจิตรประสบการณ์
สอน 10 ปี 

34 นางสาวณัฐฐิดา  สันมลูดอน ค.บ. ภาษาอังกฤษ มรภ.นครสวรรค ์ ครูช านาญการ ร.ร.อนุบาลโพธิ์ประทับ
ช้างครูสอนภาษาอังกฤษ 

ประสบการณ์สอน 5 ปี  

35 นายอนุวัฒน ์  มะลิวงศ์ MBA.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต         
บธ.บ.เอกการบัญชี 
ค.บ. ประถมศึกษา       

ม.รามค าแหง                        
มสธ.              
มรภ.พิบลูสงคราม       

นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ
พิเศษ 

นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการการ
พิเศษ กลุ่มบรหิารงานและการเงินและ
สินทรัพย ์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพิจติร เขต 1 
ประสบการณ์  28  ปี 

36 นางปริศนา รอดอ่อง กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ม.นเรศวร ครูช านาญการสอนภาษาอังกฤษ     
ร.ร.หนองโสนพิทยาคม 

ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษ 8 ปี     
7 เดือน ร.ร.หนองโสนพิทยาคม 

37 นายกฤษณะ บุสด ี ศศ.บ. ไทยคดศีึกษา มสธ. ครูธุรการ ร.ร.อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง ประสบการณ์สอน 5 ปี  
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สว่นที ่2 
รายงานผลการด าเนนิงาน หลกัสตูร 

องคป์ระกอบที่ 1  การก ากบัมาตรฐาน 
 

ตวับ่งชีท้ี ่1.1 (1)  การบรหิารจดัการหลักสตูรอนปุริญญา 
 

เกณฑม์าตรฐาน ผลการด าเนนิงาน เอกสารหลกัฐาน 

จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 
3 ค น  แ ล ะ เ ป็ น
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
หลักสูตรเกินกว่า 1 
หลักสูตรไม่ ได้  และ
ประจ าหลักสูตรตลอด
ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ จั ด
ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม
หลักสูตรนั้น 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้ด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน  3 คน  
ประกอบด้วย 
1.  นายจิระ  ปฐมวณิชกะ 
2.  นายอุเทน โค้งนอก 
3.  นางขนิษฐา  นครประสาท 

1.1-1  ประกาศ
วิทยาลัยชุมชน 
พิจิตร เรื่อง แต่งต้ัง
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร
อนุปริญญาลงวันที่ 
20 กันยายน 2560 

คุณสมบัติอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
สอนไม่น้อยกว่า 3 คน 
และในจ านวนนั้นต้อง
เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ า
กว่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือผู้ด ารง
ต าแหน่งครูวิทยฐานะ
ไม่ต่ ากว่าช านาญการ
พิเศษ หรือเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย

วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้ด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตามประกาศวิทยาลัย
ชุมชน พิจิตร เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรอนุปริญญา 
ประกอบด้วย 

ที ่ ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษา 

1 นายจิระ  ปฐมวณิชกะ วท.ม.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
วท.ม.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

2 นายอุเทน  โค้งนอก วท.ม.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
วท.ม.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

3 นางขนิษฐา  นคร กศ.ม. หลักสูตรและการ

1.1-1  ประกาศ
วิทยาลัยชุมชน 
พิจิตร เรื่อง แต่งตั้ง
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร
อนุปริญญา ลง
วันที่ 20 กันยายน 
2560 
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ศาสตราจารย์ จ านวน
อย่างน้อย 1 คน 

ประสาท สอน 
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด ต้องไม่เกิน  5 
ปี ตามรอบระยะเวลา
ของหลักสูตรหรือ
อย่างน้อยทุก ๆ  5 ปี 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2561 ผ่านความ
เห็นชอบจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการประชุมครั้งที่ 
12/2561 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ดังนั้น รอบการ
ปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป          คือ  ปีการศึกษา 2566 

1.1-2  มคอ.๐๒  
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561 
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องคป์ระกอบที ่2  ผูส้ าเรจ็การศกึษา 

ตวับ่งชีท้ี ่2.1  คณุภาพผูส้ าเรจ็การศกึษา  

ข้อมลูพื้นฐาน ผลการด าเนนิงาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 16 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมิน 16 

รอ้ยละผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินเทียบกับจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 100 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหลังส าเร็จการศึกษา 15 

    - ตรงสาขา 12 

    - ไม่ตรงสาขา 3 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ว่างงาน 1 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อ 16 
    - สาขาวิชาเดิม 16 

    - สาขาวิชาใหม่ - 

ร้อยละของผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 4.22 
 
เอกสารหลกัฐานประกอบ 
 2.1-1 รายงานผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 2.1-2 รายงานผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
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ตวับ่งชีท้ี ่2.2  ผูส้ าเรจ็การศึกษาสรา้งอาชีพและท าประโยชน์ใหช้มุชน  

ฃ ผลการด าเนนิงาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 16 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมิน 16 

ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินเทียบกับจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 100 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาที่ท าประโยชน์ให้กับชุมชนหรือสร้าง
ชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยชุมชนหรือท้องถิ่น 

4.13 

 
เอกสารหลกัฐานประกอบ 
 2.2-1 รายงานผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 2.2-2 รายงานผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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องคป์ระกอบที ่3  นักศึกษา 

  
ตวับ่งชีท้ี ่3.1  การสง่เสรมิและพัฒนานักศึกษา  
 

ผลการด าเนนิงาน เอกสารหลกัฐาน 
ระบบที่ปรึกษาก ากับนักศึกษาในเวลาเรียน  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้มีกระบวนการดูแลนักศึกษา โดยการ
ก าหนดให้แต่ละรายวิชาในภาคเรียนให้บูรณาการในการดูแล
ช่วยเหลือนักศึกษา 

บันทึกรายชื่อนักศึกษาประจ า
รายวิชา 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาตามแผนการ
ดูแลนักศึกษาบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ,ที่ปรึกษาในการจัดท า
สารนิพนธ์,อธิบายชี้แจงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา มี
การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการแก่นักศึกษา,การ
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 
ภายใต้การก ากับดูแลของสาขาวิชาและข้อบังคับของทางวิทยาลัย 

1. การจัดกิจกรรมวันไหว้ครู
นักศึกษาอนุปริญญา 

2. การส่งเสริมนักศึกษาด้านการ
กีฬา (โครงการกีฬาสีระดับ
อนุปริญญา) 

3. เอกสารการท าสารนิพนธ์ของ
นักศึกษา 

ควรมีระบบตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา และบันทึกชื่อนักศึกษาที่เข้า
เรียนแต่ละรายวิชา ที่มีทั้งส่วนของอาจารย์ในรายวิชา และส่วนของ
อนุปริญา 

 

มีการติดตามกระบวนการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา และบันทึกชื่อ
นักศึกษาท่ีเข้าเรียนแต่ละรายวิชา 
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ตวับ่งชีท้ี ่3.2  ผลทีเ่กิดกบันกัศึกษา 
 

ปี
การศกึษา 

จ านวน 
รบัเขา้ 

จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร 

จ านวนที่
ลาออก
และคดั
ชื่อออก อตัราการ อตัรา 

 1/2559  2/2559  1/2560  2/2560  1/2561  2/2561 

สะสม
จนถึงสิน้

ปี
การศกึษา 

ส าเรจ็
การศกึษา 

การคง
อยู ่

 1/2557 30 13           17 43.33 43.33 

 2/2557 0                   

 1/2558 33     16       17 48.48 48.48 

 2/2558 38       15     23 39.47 39.47 

 1/2559 20         7   13 35.00 35.00 

 2/2559 27 - - - - - 7 20 25.93 25.93 

 1/2560 19                   

 2/2560 23                   

 1/2561 54                   

 2/2561 0                   
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องคป์ระกอบที ่4  อาจารย ์

 
องคป์ระกอบที ่4.1  การบรหิารและพฒันาอาจารย์ 
 

ผลการด าเนนิงาน เอกสารหลกัฐาน 
มีกระบวนการในการกลั่นกรองจากระดับสาขา อาจารย์ประจ าหลักสูตร,
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยมีการพิจารณาคุณสมบัติและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้สอนแต่ละท่านในแต่ละรายวิชา 

 

มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของวิทยาลัยโดย
อาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป และวุฒิปริญญา
โทในด้านที่เก่ียวข้องและมีประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้องเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาของนักศึกษา 

 

คณะอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้สอนมีการประชุมวางแผนการจัดการเรียน
การสอนประเมินและให้ความเห็นชอบการประเมินทุกรายวิชา เก็บรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

 

ระบบการรบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร และคณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร 
 

- เอกสารการแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ลงวันที่ 20 
กันยายน 2560และได้รับ
ความเห็นชอบในการประชุม
สภาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 
สิงหาคม 2560 (ประชุมครั้งที่
8 / 2560) 

ระบบการบรหิารอาจารย์ 
 

- พ.ร.บ.สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ระบบการสง่เสรมิและพฒันาอาจารย์ 
 

โครงการจัดประชุมสัมนา
อาจารย์ผู้สอนประจ า
อนุปริญญาภาคการศึกษาที่ 
1/2561 , 2/256 
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องคป์ระกอบที ่5  หลกัสูตร การเรยีนการสอน และการประเมินผูเ้รยีน 

 
ตวับ่งชีท้ี ่5.1  สาระของรายวชิาในหลกัสตูร 
เกณฑ์การประเมนิ 

0 1 2 3 4 5 

ไม่มีระบบและกลไก
ในการ  
ปฏิบัติงาน  

มีการก าหนด
เป้าหมายในการ
ด าเนินกิจกรรมหรือ
ก าหนดระบบและ
กลไกในการ
ปฏิบัติงาน 

ผล  1 + 
มีการด าเนินงานตาม
เป้าหมายและระบบ
กลไกในการปฏบิัติ 

ผล  2 + 
มีการติดตามผลลัพธ์
การด าเนินการตาม
ระบบและกลไกและ
ให้ข้อเสนอแนะ 

ผล 3 + 
มีการปรับปรุงผล
การด าเนินการและ
พิจารณาวา่เกิดการ
พัฒนา 

ผล  4 + 
มีการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องและมี
ผลการปฏิบัติงานที่ด ี

 
ผลการด าเนนิงาน เอกสารหลกัฐานประกอบ 

การออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวชิาในหลักสตูร 
 

มคอ.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

การปรบัปรงุหลักสตูรให้ทนัสมัยตามความก้าวหนา้ในศาสตรส์าขานั้น ๆ 
 

มคอ.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

 
ตวับ่งชีท้ี ่5.2  การวางระบบผู้สอน การจดัการเรยีนการสอน และการประเมินผลผูเ้รยีน 
เกณฑ์การประเมนิ 

0 1 2 3 4 5 

ไม่มีระบบและกลไก
ในการ  
ปฏิบัติงาน  

มี ก า ร ก า ห น ด
เป้ า ห ม าย ใน ก า ร
ด าเนินกิจกรรมหรือ
ก าหนดระบบและ
ก ล ไ ก ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 

ผล  1 + 
มีการด าเนินงานตาม
เป้าหมายและระบบ
กลไกในการปฏบิัติ 

ผล  2 + 
มีการติดตามผลลัพธ์
การด าเนินการตาม
ระบบและกลไกและ
ให้ข้อเสนอแนะ 

ผล 3 + 
มีการปรับปรุงผล
การด าเนินการและ
พิจารณาวา่เกิดการ
พัฒนา 

ผล  4 + 
มีการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องและมี
ผลการปฏิบัติงานที่ด ี

 
ผลการด าเนนิงาน เอกสารหลกัฐานประกอบ 

มีระบบกลไกการวางระบบผู้สอน การจัดการเรี ยนการสอน และการ
ประเมินผลผู้เรียน 
          วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดท าค าสั่ งแต่งตั้ งอาจารย์ผู้ สอน และ
ด าเนินการตามแนวทางการปฏิบัติ ตลอดปีการศึกษา 2561 รายละเอียด    
มีดังนี ้  
การก าหนดผู้สอน  

 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์
ผู้สอนระดับอนุปริญญา 

 แผนการศึกษาตลอด
หลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา พ.ศ.  2561 
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             รายงานการจัดการเรียน
การสอน 

 ค าสั่งสอบปลายภาค
เรียน 

การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และการ
จัดการเรียนการสอน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร/สาขาวิชาได้ก าหนดให้อาจารย์
ผู้สอนในแต่ละรายวิชาในระดับอนุปริญญาจะต้องส่งแผนการจัดการเรียนการ
สอน ก่อนเข้าท าการสอนและ รายละเอียดการจัดการเรียนการสอน หลังจาก
ท าการสอนเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน  มีการก ากับติดตาม และตรวจสอบการ
จัดท าแผนการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนของนักศึกษา เพ่ือติดตามผล
การจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพหรือพัฒนาต่อไ 

      

 รายละเอียดวิชามคอ.3 

 รายละเอียดการจัดการ
เรียนการสอน มคอ.5 

การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 

 การจัดกิจกรรมวันไหว้
ครูนักศึกษาอนุปริญญา 

 
 
ตวับ่งชีท้ี ่5.3  ผลการด าเนนิงานของหลักสตูร  

การด าเนนิงาน ผลการด าเนนิงาน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้มีการก าหนดให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการและการด าเนินงานของ
สาขา โดยได้มีส่วนร่วมในหลายด้าน 
อาทิ เช่น การพัฒนาหลักสูตร,การ
ก าหนดรายวิชาในการจัดการเรียนการ
สอน,การพิจารณาอาจารย์ผู้สอน,การ
เข้าร่วมการพัฒนาอาจารย์ผู้สอน,การ
ติดตามการจัดการเรียนการสอน,การ
ประกันคุณภาพการศึกษาและการดูแล
ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 

มีรายละเอียดหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 สอดคล้องกับกรอบ มีการจัดท ารายละเอียดหลักสูตรวิชา
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มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจสอดคล้องกับกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติโดยได้มีการน าไปใช้
จัดการเรียนสอนในภาคการศึกษาที่ 
1/2560 

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

เอกสารรายละเอียดของรายวิชาสาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

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

 

มีรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

 

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

 

มีการพัฒนาปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 

อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ได้มีการก าหนดให้ในแต่ละหลักสูตรใน
ระดับอนุปริญญามีการปฐมนิเทศ
อาจารย์ผู้สอนรายใหม่เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน 
การดูแลและพัฒนานักศึกษา ระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา การประเมินผลการ
เรียนและภารกิจด้านอ่ืนๆของทาง
วิทยาลัย 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่นได้มีการเข้าร่วมการ
ประชุมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนที่ทางวิทยาลัย(โครงการสัมนา
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อาจารย์อนุปริญญา) 

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

วิทยาลัยชุมชนพิจิตรและสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจได้มีการพัฒนา
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ทางด้านวิชาการโดยได้มีการจัด
โครงการพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
การศึกษา 2561 ที่จังหวัดเพชรบุรี 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย/ผู้ส าเร็จการศึกษา
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.00 

ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร
อนุปริญญาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อยู่ในระดับมาก คะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.25  อยู่ในระดับมาก 

ระดับความพึงพอใจของนายจ้างหรือสถานประกอบการที่มีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.00 
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องคป์ระกอบที ่6  สิง่สนบัสนนุการเรยีนรู้ 

ตวับ่งชีท้ี ่6.1  สิ่งสนบัสนนุการเรยีนรู้  

ผลการด าเนนิงาน เอกสารหลกัฐาน 
     หลักสูตรมีระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระบุความ

ต้องการ และปัญหาการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในหลักสูตร 
2) ด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุน และแหล่งเรียนรู้ตามความต้องการใน

หลักสูตร 
3) ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

และรายงานผลส ารวจความพึงพอใจและน าผลไปปรับปรุงและพัฒนาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6.1-1  ระบบและกลไกสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
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      หลักสูตรมีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ / ด าเนินงาน ดังนี้  
1) หลักสูตรด าเนินการส ารวจความต้องการและปัญหาการใช้          สิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้จากอาจารย์ประจ าหลักสูตร ประกอบด้วย ด้าน
อาคาร/สถานที่ ด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต  ด้านห้องเรียน/
ห้องปฎิบัติการ                 ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ด้านห้องสมุด และ 
ปัญหาการใช้     สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีผลการส ารวจ ดังนี้ 

ความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

สิง่สนับสนนุ 
การเรยีนรู ้

ความต้องการ 

ด้านอาคารสถานที ่ ปรับปรุงความสะอาดอาคาร
สถานที่ 

 

ด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ระบบอินเตอร์เน็ตที่พร้อมใช้
งาน 
 

ด้านห้องเรียน/ห้องปฎิบัติการ เ พ่ิ ม ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
คอมพิวเตอร์ 

ด้านโสตทัศนูปกรณ์ เ พ่ิมจ านวนโปร เจค เตอร์
ส าหรับการเรียนการสอน 

ด้านห้องสมุด เพ่ิมแหล่งค้นคว้าอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากหนังสือใน
ห้องสมุด 

ปัญหาการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ผลการส ารวจปัญหาการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวม มีสภาพปัญหาอยู่ในระดับ

ปานกลาง (�̅�=3.28 ) โดยรายการที่มีระดับปัญหาสูงสุด คือ หนังสือ/วารสาร 
ที่ต้องการไม่มีในห้องสมุด, หนังสือ/วารสาร ที่มีอยู่ในห้องสมุดล้าสมัย ,  
หนังสือ/วารสาร ที่ต้องการมีน้อยฉบับ , หนังสือ/วารสาร ที่ต้องการอยู่ใน
สภาพช ารุด รองลงมาคือ  บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย, เครื่องมือและอุปกรณ์มี
ความทันสมัย,อาคารโรงฝึกงาน/ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือและอุปกรณ์
เพียงพอ, อาคารโรงฝึกงาน/ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์สภาพพร้อม
ใช้งาน, ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ มีขนาดและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

6.1-2 รายงานผลการส ารวจความ
ต้องการและปัญหาการใช้สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  ระดับอนุปริญญา  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประจ าปีการศึกษา 2561 
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ตามล าดับ 
2) ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
       หลักสูตรได้ท าการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน
ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2561 มีผลการประเมินดังนี้  

รายการ 
ค่าเฉลีย่ความพึง

พอใจ 
อาจารย ์ นักศึกษา 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในห้องเรียน 4.77 4.74 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 4.30 4.23 
รวม 4.56 4.51  

6.1-3 รายงานผลการส ารวจความ
พึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา
และอาจารย์ผู้สอนที่มีต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ
อนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
 
 

ลงชื่อ.............................................. 
     (นายจิระ  ปฐมวณิชกะ) 
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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สว่นที ่3 
รายงานผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน 

ขอ้เสนอแนะภาพรวม 

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

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

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

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

องคป์ระกอบ ตวับ่งชี ้
ผา่นเกณฑ/์ 
ไมผ่า่นเกณฑ ์

ระบุ
เหตผุล
หากไม่

ผา่นเกณฑ ์
1. การก ากับ
มาตรฐาน 
 

1.1 (1) การบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา ไม่ผ่าน 
 

2. ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
 
 

2.1  คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 5.00  

2.2  ผู้ส าเร็จการศึกษาสร้างอาชีพและท าประโยชน์ให้
ชุมชน 

4.13 
 

3 นักศึกษา 

3.1  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 

1.00 
 

3.2   ผลที่เกิดกับนักศึกษา 1.00 
 

4. อาจารย์ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 1.00 
 

5. หลักสูตร 
การเรียนการ
สอน และ
ประเมินผู้เรียน 

5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 1.00 
 

5.2   การวางระบบผู้สอน การจัดการเรียนการสอน 
และการประเมินผลผู้เรียน 

1.00 
 

5.3   ผลการด าเนินงานของหลักสูตร 4.50 
 

6.  สิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1.00 

 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตวับง่ชี้ในองค์ประกอบ 2.18  

 



 | 22 ห น ้ า

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรอนปุรญิญา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 

 
 

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   5.00 5.00 ระดับดีมาก 

  2.2   4.13 4.13  

3.  3.1 1.00   1.00  

  3.2 1.00   1.00  

4.  4.1 1.00   1.00  

5.  5.1 1.00   1.00  

  5.2  1.00  1.00  

  5.3  4.50  4.50  

6.  6.1  1.00  1.00  

รวม      19.63  

ผลการประเมิน 

1.00 3.50 4.57 2.18  

ระดบัน้อย ระดบัด ี
ระดบั 
ดีมาก 

ระดบั
ปาน
กลาง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 | 23 ห น ้ า

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรอนปุรญิญา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 

 
 

 

ขอ้เสนอแนะรายองคป์ระกอบ 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

1. อ.จิระ ปฐมวาณิชกะ วุฒิการศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ไม่ได้จบคอมพิวเตอร์ธุรกิจโดยตรง ซึ่ง
จะต้องเรียนทางด้านการบริหารธุรกิจอย่างน้อย 30 หน่วยกิต หรือไม่มีหลักฐานประสบการณ์
ทางด้านธุรกิจ หรือมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ ซึ่งสามารถศึกษาเพ่ิมเติมหรือ เรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการบริหารธุรกิจเพ่ิมเติม 

2. อ.อุเทน โค้งนอก เป็นข้าราชการครู โรงเรียนโพธิธรรม ไม่สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้
ตามเกณฑ์ 

3. สามารถสรรหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้จากการท าสัญญาจ้าง หรือรับบรรจุอาจารย์ตามสาขาวิชา
ที่เปิด 

องค์ประกอบที่ 2 ผู้ส าเร็จการศึกษา 
1. มีผู้ส าเร็จการศึกษา 16 คน มีงานท าอยู่แล้ว 13 คน มีงานท าเพ่ิมข้ึน 3 คน ท างานตรงตามสาขาวิชา

ที่ส าเร็จการศึกษา 3 คน สรุปได้ 100% ได้คะแนนเท่ากับ 5 
2. ควรพิจารณาคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีรายละเอียดเพ่ิมขึ้น เพ่ือการน าข้อมูลไปใช้ในการ

ปรับปรุงครั้งต่อไป 
3. ให้มีการปรับแบบประเมินใหม่ในปีหน้า 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
 ข้อ 3.1 ให้อาจารย์พิเศษเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งสามารถให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือแก่ผู้เรียนได้
ระดับหนึ่ง อาจส่งผลกระทบต่อการออกกลางคันของผู้เรียนลดลง เนื่องจากอาจารย์พิเศษอาจจะไม่มีเวลา
ให้แก่นักศึกษาอย่างเต็มที ่
 ข้อ 3.2 มีผู้ส าเร็จการศึกษาและอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ไม่ถึงร้อยละ 50 บ่งถึงการไม่สามารถ
รักษาผู้เรียนไว้ได้ หลักสูตรควรหาสาเหตุที่ผู้เรียนไม่สามารถรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาไว้ได้ และ
ช่วยกันแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน  (งานกิจการนักศึกษา ควรจะส่งผลการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับสาขาวิชาให้แก่
งานหลักสูตร (อาจารย์ประจ าหลักสูตร) ทราบผล เพ่ือจะได้น ามาเขียนในรายงานการจัดการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาของตนเองได้  2 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ควรมีแนวทางการรับอาจารย์ และการสรรหา
อาจารย์ทดแทน กรณีอาจารย์เดิมลาออกหรือไม่สามารถท าการสอนได้ 

- ระบบการบริหารอาจารย์ 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 
 ข้อ 5.1   

- ควรมีการออกแบบหลักสูตรที่เป็นรูปธรรม สามารถวัดและประเมินผลได้ชัดเจน   
- ควรมีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยตามองค์ความรู้ของ

ศาสตร์นั้น ๆ  
 ข้อ 5.2   

- การคัดเลือกอาจารย์ผู้สอน ควรคัดเลือกจากบุคคลภายในก่อน โดยจะต้องค านึงถึงภาระงาน
สอนเดิม และสถานที่สอน  หากภาระงานสอนเดิมมาก จึงพิจารณาจากบุคคลภายนอก  ส่วนการมอบหมาย
รายวิชาให้สอนควรมีการประชุมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม โดยจะต้องค านึงถึงคุณวุฒิศักยภาพ 
ประสบการณ์ของผู้สอนเป็นหลัก  
 -     ควรมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ในราย
วิชาชีพเฉพาะ 
 -    ควรมีการก าหนดวิธีการด าเนินการของการจัดการเรียนการสอนที่มีโครงงาน หรือ งานวิจัยที่ให้
เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา รวมทั้งการฝึกปฏิบัติงานควรก าหนดวิธีการปฏิบัติให้ชัดเจน 
 ข้อ 5.3  
 -     อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรมีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร 
เช่น การเขียน มคอ.3 มคอ. 5  การคัดเลือกผู้สอน การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เป็นต้น 
 -    ควรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 -    อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เข้าอบรมพัฒนาตนเองด้านใด เรื่องใดบ้าง ควรแสดงรายละเอียด 
 -    ผลการด าเนินงานขอหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน 12 ข้อ ที่หลักสูตรก าหนด หลักสูตรควร
เขียนรายละเอียดของการด าเนินการที่ระบุไว้ ในตัวบ่งชี้แต่ละตัวให้ชัดเจน และเห็นภาพของการปฏิบัติงานจริง 
          (NA ข้อ 8, 10)            (ได้ 9 ข้อ จาก 10 ข้อ ได้ 90 = 4.50) 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 -    ควรมีซอฟแวร์ทางด้านวิชาชีพเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ หรือน าไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานหรือ
ธุรกิจของนักศึกษา 
 -    หลักสูตรควรน าผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษา ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้มาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางปรับปรุง และพัฒนาเพ่ือให้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เฉพาะวิชาชีพของหลักสูตรเหล่านั้น 
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