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   สว่นที ่1 
    ข้อมลูทัว่ไป 

 

ข้อมลูทัว่ไป 

 
1.1 อาจารยป์ระจ าหลักสตูร 

 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหนง่ วฒุกิารศึกษา สถาบนัการศกึษา 

1. นางสาวทิวา  เอม
ธานี 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ปริญญาตรี  การจัดการทั่วไป  
ปริญญาโท   บธ.ม. การเงิน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
มหาวิทยาลัยภาคกลาง 

2. นางธัญยธรณ์  ตัน
โน   

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ปริญญาตรี   การจัดการทั่วไป  
ปริญญา โท    กศม .การประกั น
คุณภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3. นายจักรพันธ์ 
อ่ิมนรัญ   

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ปริญญาตรี บช.บ การบัญชี  
ปริญญาโท  บช.บ.การบัญชี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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สว่นที ่2 
รายงานผลการด าเนนิงาน หลกัสตูร 

องคป์ระกอบที ่1  การก ากบัมาตรฐาน 

 
องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้1.1 (1)  การบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา 
ชนิดตัวบ่งชี้     กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดศึกษาแห่งชาติ เป็นเครื่องมือให้สถาบันอุดศึกษาใช้เป็นแนวทางในการ
จักการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายในการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมโดยก าหนดปัจจัย
สู่ความส าเร็จที่วงจรคุณภาพของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิประกอบด้วย แนวทางการออกแบบหลังสูตร รายวิชา 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการรายงานผลการด าเนินการ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับส าหรับการ
ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรรวมถึงการเรียนการสอนอย่างเป็นขั้นตอน 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1.จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3 คน และเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูรเกินกว่า 1 คนหลักสูตร
ไม่ได้ ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลังสูตรนั้น 

2.คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 3 คน และ

ในจ านวนนั้นต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือผู้ด ารงต าแหน่งครูวิทยาฐานะไม่ต่ ากว่า

ช านาญการพิเศษ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวนอย่างน้อย 1 คน 

3.การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรืออย่าง
น้อยทุก ๆ 5 ปี 
หมายเหตุ 

ประกาศกระทรงศึกษาธิการ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.2548 ว่าด้วย  “จ านวนและ
คุณวุฒิของอาจารย์ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิ
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 3 คน และในจ านวนนั้นต้องเป็นผู้ มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท
เท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน ทั้งนี้ อาจารย์ประจ าในแต่
ละหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้” 
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เกณฑม์าตรฐาน รายงานผลการด าเนนิงาน เอกสารหลกัฐาน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3 
คน  และ เ ป็ น อ าจ า ร ย์
ประจ าหลักสูรเกินกว่า 1 
คนหลักสูตรไม่ได้ ประจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลา
ที่จัดการศึกษาตามหลัง
สูตรนั้น 

1.1.1การบริหารจัดการในสาขาวิชาการ
การจัดการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้มีการ
ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับการศึกษาแห่งชาติ โดยได้มีการ
ประกาศรับสมัคร สรรหา และแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร เ พ่ือบริหาร
จัดการงานด้านการจัดการเรียนการสอน
และภาระงานด้านต่างๆของสาขาการ
จัดการ จ านวน 3 คน ซึ่งประกอบด้วย
บุคลากรภายในวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 3 
ท่าน 

1.1.1-1 ประกาศแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร
อนุปริญญา สาขาวิชาการ
จัดการเลขที่ 181/2561  
1.1.1-2 รายละเอียดของ
หลักสูตร  
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา
การจัดการ ฉบับปรับปรุง 2562 

 2 .  คุณสมบัติ อาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ต ร ง ห รื อ สั ม พั น ธ์ กั บ
สาขาวิชาที่ เปิดสอนไม่
น้อยกว่า 3 คน และใน
จ านวนนั้ นต้อง เป็นผู้ มี
คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญา
โทหรือเทียบเท่า หรือผู้
ด ารงต าแหน่งครู วิทยา
ฐานะไม่ต่ ากว่าช านาญ
การพิเศษ หรือเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวนอย่างน้อย 1 คน 

1.1.2. วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้มีการ สรร
หาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและได้มีการ
แต่งตั้ งเข้าปฏิบัติหน้าที่ตั้ งแต่  วันที่  1 
สิงหาคม  2561 เพ่ือท าหน้าที่ในการ
บริหารจัดการสาขา และก ากับมาตรฐาน
ในการจัดการศึกษา จนถึงปัจจุบัน โดย
ประกอบด้วย 1.นางสาวทิวา  เอมธานี 
คุณวุฒิ  ปริญญาตรีการจัดการทั่ ว ไป 
ปริญญาโท บธ.ม. การเงิน  
2. นางธัญยธรณ์  ตันโน  ปริญญาตรีการ
จัดการทั่วไป ปริญญาโท กศม.การประกัน
คุณภาพ 
3. นายจักรพันธ์ อ่ิมนรัญ  ปริญญาตรี 
บช.บ การบัญชี ปริญญาโท  บช .บ.การ
บัญชี 

1.1.2-1.ประกาศแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตรอนุปริญญา 
สาขาวิชาการจัดการเลขที่ 
181/2561   
1.1.2-2.ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
หลักสูตร  
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา
การจัดการ ฉบับปรับปรุง 2562 

3.การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะ เ ว ล าที่
ก าหนดต้องไม่เกิน 5 ปี 

1.1.3. หลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชา
การจั ดการทั่ ว ไป  (2556)  ได้ รั บการ
ปรับปรุงหลักสูตร เป็นสาขาวิชาการ

1.1.3-1. เอกสารการ
ประชุมสัมมนาวิพากษ์หลักสูตร 
โครงการพัฒนาคุณภาพและ
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ตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตรหรืออย่างน้อย
ทุก ๆ 5 ปี 

จัดการ  (2562) มีข้ันตอน ดังนี้  
- จัดท าหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 
- คณะกรรมการร่วมกันวิพากษ์หลักสูตร 
สาขาวิชาการจัดการ 
- เสนอสภาอนุกรรมการ 
- เสนอสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
- เสนอสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
- เสนอเพ่ือรออนุมัติจาก สกอ. 
 

มาตรฐานการจัดการศึกษา
วิทยาลัยชุมชน   
กิจกรรม :ปรับปรุงและพัฒนา
ห ลั ก สู ต ร ใ ห ม่  ห ลั ก สู ต ร
อนุ ป ริญญา  ส าขาวิ ช าการ
จัดการ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (TQF)  ของวิ ทยาลั ย
ชุมชน วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 
1.1.3-2.ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
หลักสูตร  
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา
การจัดการ ฉบับปรับปรุง 2562 
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จ ำนวนผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำที่ได้ท ำงำนหรอืประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี

จ ำนวนผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำที่ตอบแบบส ำรวจท้ังหมด
×  100 

ค่ำร้อยละของผู้ส ำเร้จกำรศึกษำที่ไดง้ำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี

100
× 5 

 

องคป์ระกอบที ่2  ผูส้ าเรจ็การศกึษา 

ยงัไมม่ผีูส้ าเร็จการศึกษา 
 

องค์ประกอบที่ 2 ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 2.1       คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้       ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
   สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุ่งจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นก าลังคนที่มีความรู้ส าหรับอนาคตมีสมรรถนะ

การเรียนรู้ พร้อม 
ปรับตัวเข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยการจัดการศึกษาหลักสูตรคือ 
1.หลักสูตรอนุปริญญา เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ส าเร็จการศึกษา โดยส่งเสริมให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริมให้มีงานท าหรือมีกิจการของตนเองให้เกิดรายได้ประจ านับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา โดย
ตระหนักถึงการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษาท่ีเน้นความสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนหรือชุมชน 
 2.หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่พัฒนาทักษะ 
เสริมสร้างประสบการณ์อาชีพหรือพัฒนาภาพชีวิตตามความต้องการของชุมชนในพ้ืนที่วิทยาลั ยชุมชนตั้งอยู่ 
ตลอดจนผู้ส าเร็จการศึกษามีคูณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ส่งเสริมให้มีงานท าหรือมีกิจการของตนเองให้เกิดรายได้เพ่ิมข้ึน 
วิธีการค านวณ 
 1.ค านวณค่าร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร 
 
   
 
 
การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงาน
ท าแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนมาพิจารณา 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ = 
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ผลรวมของค่าคะแนนท่ีชุมชนเมินผู้ส าเร็จการศึกษาท าประโยชน์ 
ให้ชุมชนหรือสร้างชื่อเสี่ยงให้กับวิทยาลัยหรือท้องถิ่น 

จ านวนผู้ตอบแบบประเมินท้ังหมด 

 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 การแปลงค่าร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คะแนน
ระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1. แบบฟอร์มการติดตามผลผู้ส าเร็จหลักสูตรอนุปริญญา ปวส. และปวช. ประกาศนียบัตร/สัมฤทธิบัตร 
(เครื่องมือ c6) โดยโดยข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
ตอนที่ 1  ข้อ 1 สถานภาพการท างานในปัจจุบัน 
ตอนที่ 2  ข้อ 2 ประเภทที่ท า 

ข้อ 8 ท่านได้งานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเป็นระยะเวลาเท่าใด 
2. ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ

ควบคุมทุกสาขาวิชาอย่างน้อยร้อยละ 70 ของผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตรข้างต้น 
หมายเหต ุ  ผู้ส าเร็จการศึกษาจบมาแล้วภายใน 1 ปี 
ผลการด าเนนิงาน  ไม่มีผู้ส าเร็จในปีการศึกษา 2560 
 
ตวัชีว้ดัที ่2.2  ผูเ้สรจ็การศึกษาสรา้งอาชีพและท าประโยชน์ใหช้มุชน 
ชนดิตวับ่งชี ้  ผลลัพธ ์
ค าอธบิายตวับ่งชี ้
  ผู้ส าเร็จการศึกษาน าความรู้ในการสร้างอาชีพ และผลงานไปใช้ประโยชน์ให้แก่ชุมชนหรือสร้างชื่อเสียงให้กับ
วิทยาลัยชุมชนหรือท้องถิ่นรวมถึงน าเสนอผลงานและภูมิปัญญาให้กับวิทยาลัยชุมชนหรือท้องถิ่น 
วธิกีารค านวณ 
คะแนนที่ได้  =    
 
 
เกณฑป์ระเมนิเมินผล 
     ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาที่ท าประโยชน์ให้กับชุมชน หรือสร้างชื่อเสียง
ให้กับวิทยาลัยชุมชนหรือท้องถิ่น 
           คะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
ข้อมลูประกอบการพจิารณา 

1. ระบุชื่อชุมชน/องค์กรในชุมชน/สถานประกอบการ/ท้องถิ่นที่สังกัดอยู่ในพื้นที่ของวิทยาลัย 
2. จ านวนผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้ตอบแบบประเมินโดยชุมชนตามข้อ 1 อย่างน้อยร้อยละ 70 ของผู้ส าเร็จการศึกษา
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3. แบบประเมินต้องครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผู้ส าเร็จการศึกษาและผ่านการอบรม 
(1) มีงานท า สามารถช่วยเหลือครอบครัว 
(2) ท าประโยชน์ให้แก่ชุมชนหรือสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยหรือท้องถิ่น 
(3) การได้รับโล่รางวัล หนังสือเชิดชุเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร 
4. แบบประเมินที่ชุมชนประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาและผู้ผ่านการฝึกอบรมของวิทยาลัยชุมชนท าประโยชน์ให้

ชุมชน (เครื่องมือD2) 
5. การได้รับโล่งรางวัล หนังสือเชิดชุเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร จากหน่วยงานที่รับการ

ยอมรับจากสังคมหรือระดับชาติ 
รายงานผลการด าเนนิงาน  ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 
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องคป์ระกอบที ่3  นักศึกษา 

องคป์ระกอบที ่3 นักศึกษา 
ตวัชีว้ดั 3.1       การสง่เสริมและพฒันานกัศกึษา 
ชนดิตวัชีว้ดั   กระบวนการ 
ค าอธบิายตวัชีว้ดั 
             ในช่วงแรกของการศึกษา ต้องมีระบบกลไกลในการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานหรือการเตรียมความพร้อม
ทางการเรียนแก่นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคัน
น้อยลง ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมใน
ห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสาธารณะมีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือให้สามารถส าเร็จ
การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การ
สร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานสากล 
             ในการรายงานการด าเนินงานตามตังบ่งชี้นี้ ให้ค าอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็ดต่อไปนี้        

- ระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนวร่วมนักศึกษา 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
      ในการประเมนิเพื่อให้ทราบว่าอยูร่ะดับคะแนนใด ใหพ้จิารณาในภาพรวมของผลการด าเนนิงานทั้งหมด 

ที่ท าใหไ้ดน้กัศึกษาเรยีนอยา่งมีความสขุและมทีักษะทีจ่ าเปน็ต่อการประกอบอชีพในอนาคตเกณฑป์ระเมิน 

เกณฑ์การประเมนิ 

0 1 2 3 4 5 

ไม่มีระบบ 
และกลไกล
ปฏิบัติงาน  

มีการก าหนด
เป้าหมายในการ
ด าเนินกิจกรรมหรือ
ก าหนดระบบและ
กลไกลในการปฏิบัติ  

ผล1+ มีการ
ด าเนินการตาม
เป้าหมายและ
ระบบกลไกลใน
การปฏิบัติ 

ผล 2+มีการ
ติดตามผลลัพธ์
การด าเนินการ
ตามระบบและ
กลไกลและให้
ข้อเสนอแนะ 

ผล 3+ มีการ
ปรับปรุงผลการ
ด าเนินการและ
พิจารณาว่าเกิด
การพัฒนา 

ผล 4+ มีการ
ด าเนินอย่าง
ต่อเนื่องและมี
ผลการปฏิบัติที่
ดี 
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รายงานผลการด าเนนิงาน 

รายงานผลการด าเนนิงาน เอกสารหลกัฐานเอกสาร 

3.1.1วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและได้มี
การก าหนดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาใน
ด้านต่างๆบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว ในระหว่างการศึกษา
มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง
กิจกรรมในห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิต
สาธารณะ 

3.1.1-1.แผนปฏิบัติราชการ 

3.1.2วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและได้มี
การก าหนดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาใน
ด้านต่างๆบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว 
 
 

3.1.2-1.แผนปฏิบัติราชการ 

3.1.3 สาขาวิชาการจัดการได้มีการจัดการศึกษาบูรณาการอย่าง
หลากหลายเพื่อเป็นการดึงศักยภาพและส่งเสริมในการพัฒนาทักษะ
ความรู้ของนักศึกษาอาทิ เช่น การบูรณาการส่งเสริมการปฎิบัติงาน
ร่วมกับชุมชน โดยการส่งนักศึกษาเข้าฝึกประประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการต่างๆ การบูรณาการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์(Google Classroom) และการส่งเสริมการพัฒนาทางด้าน
กีฬา (การแข่งขันกีฬาสีระดับอนุปริญญา) 

3.1.3-1รายละเอียดหลักสูตร  หลักสูตร
อนุปริญญา  สาขาวิชาการจัดการ ฉบับ
ปรับปรุง  2562 
3.1.3-2 แผนปฏิบัติราชการ  โครงการ
กีฬาสีอนุปริญญา 

3.1.4 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีระบบการติดตามผลลัพธ์การด าเนินการ
ในรายวิชาฝึกประประสบการณ์วิชาชีพ และมีการสรุปผลการจัดท า
โครงการกีฬาเพ่ือส่งเสริมสุขภาพภายในสถานศึกษา ระดับ ปวช. 
ปวส. และอนุปริญญาและโครงการไหว้ครู ท าบุญประเพณี  

3.1.4-1 ระบบงานทะเบียน 
3.1.4-2สรุปผลการจัดท าโครงการกีฬา
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพภายในสถานศึกษา 
ระดับ ปวช. ปวส. และอนุปริญญา 
3.1.4-3 สรุปผลการจัดท าโครงการไหว้
ครู ท าบุญประเพณี 

3.1.5 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีการปรับปรุงผลการด าเนินงานกิจกรรม
เพ่ือน ามาปรับปรุงผล เพ่ือพัฒนาต่อไป 

3.1.5-1 สรุปผลการจัดท าโครงการกีฬา
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพภายในสถานศึกษา 
ระดับ ปวช. ปวส. และอนุปริญญา 
3.1.5-2 สรุปผลการจัดท าโครงการไหว้
ครู ท าบุญประเพณ ี
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ตวัชีว้ดัที ่3.2 ผลทีเ่กดิกบันักศึกษา 
ชนดิตวับ่งชี ้ผลลพัธ์ 

ค าอธบิายตวับ่งชี ้ 
    ผลการประกันคุณภาพควรท าให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียนมีอัตราคงอยู่ของนักศึกษาใน
หลักสูตร อัตราการส าเร็จการศึกษาภายในเวลาที่ก าหนดของหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
หลักสูตร ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็ดต่อไปนี้ 

- การคงอยู่ 

- การส าเร็จการศึกษา 

- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการที่ด าเนินการให้กับนักศึกษาตาม 
กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
หมายเหต ุ

- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากจ านวนนักเรียนที่เข้าในแต่ละรุ่น ลบด้วยจ านวน 
นักศึกษาท่ีออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน 

- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ 
กระบวนการที่ด าเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ 3.1  

- การคิดร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ยังคงอยู่ของแต่ละรุ่น 
 

ข้อมลูประกอบการพจิารณา 

นักศึกษา ณ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562  จ านวน 12 คน 
 
 
 
 

ปี
การศึกษา 

จ านวน
รบัเขา้ 

(1) 

จ านวนส าเรจ็การศึกษาตาม
หลักสตูร (2) 

จ านวนทีล่าออก
และคดัชือ่ออก
สะสมจนถงึสิน้ปี
การศึกษา 2562 

(3) 

อัตราการ
ส าเร็จ

การศึกษา 

อัตราการคง
อยู ่

2560 2561 2562 

2561 18    6 - 66 

-        
-        
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เกณฑ์การประเมนิ 

 
รายงานผลการด าเนนิงาน 
 

รายงานผลการด าเนนิงาน เอกสารหลกัฐานเอกสาร 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 1 2 3 4 5 

-ไม่มีการ
รายงาน
การ
ด าเนินงา
น 

-มีการ
รายงานผล
ด าเนินงาน
ใบบาง
เรื่อง 

-มีการ
รายงา
นผล
การ
ด าเนิน
งาน
ครบ
ทุก
เรื่อง
ตาม
ค าอธิบ
ายใน
ตัวบ่งชี้ 

-มีการรายงานผล
การด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี้ 
-มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นใน
บางเรื่อง 

-มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
ตัวบ่งชี้ 
-มีแนวโน้มการน า
เนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง 

-มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 
-มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดี
ขึ้นในทุกเรื่อง 
-มีผลการด าเนินงานที่โดดเด่น
เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุ่มเดียวกัน 
โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจการ
ประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายว่าเป็นผลการด าเนินงาน
ที่โดดเด่นอย่างแท้จริง 
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องคป์ระกอบที ่4  อาจารย ์

องคป์ระกอบที ่4 อาจารย์ 
ตวับ่งชีท้ี ่4.1     การบรหิารและพฒันาอาจารย์ 
ชนดิตวับ่งชี้  กระบวนการ 
ค าอธบิายตวับ่งชี ้
 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติ
อาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยชุมชน มีกลไกลการคัดเลือกอาจารย์ที่
เหมาะสม โปร่งใส นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์โดยการก าหนดนโยบายแผนระยะยาว เพ่ือให้ได้
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามระเบียบสภาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับต่าง ๆ ที่ก าหนด และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการวางแผนและการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
 -ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 -ระบบการบริหารอาจารย์ 
 -ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน
ทั้งหมด ที่ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ วิทยฐานะ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของ
อาจารย์ เพื่อสร้างความเข็มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน 

0 1 3 4 5 6 

ไม่มีระบบ 
และกลไกใน
ก า ร
ปฏิบัติงาน 

มี ก า ร ก า ห น ด
เ ป้ า ห ม า ย ใ น ก า ร
ด าเนินกิจกรรมหรือ
ก า ห น ด ร ะบ บ แ ล ะ
กลไกในการปฏิบัติงาน 

ผล  1  + มี ก า ร
ด าเนินการตาม
เป้ าหมายและ
ระบบ กลไกใน
การปฏิบัติ 
 

ผล 2 +มีการ
ติดตามผลลัพธ์
การด าเนินการ
ต า ม ร ะ บ บ
กล ไกและ ให้
ข้อเสนอแนะ 

ผล  3  +มี ก า ร
ปรับปรุงผลการ
ด าเสนอการและ
พิจารณาว่าเกิด
การพัฒนา 

ผ ล  4  + มี ก า ร
ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและมีผล
การปฏิบัติที่ดี 
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รายงานผลการด าเนนิงาน เอกสารหลกัฐาน 
4.1.1วิทยาลัยชุมชนพิจิตมีระบบบริหารและพัฒนาอาจารย์ผ่านการ
ด าเนินงานของสาขาวิชาและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
4.1.2.มีประกาศข้อบังคับของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ 
และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ.2558 
4.1.3วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้มีการสรรหาและเปิดรับสมัครอาจารย์
ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นโดยได้มีการพิจารณา
คุณสมบัติจากผู้ที่เกี่ยวข้อง  
4.1.4 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร อยู่
ภายใต้ พ.ร.บ. สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 

4.1.1-1 FLOWCHARTการด าเนินงาน
ของสาขาการจัดการ (การบริหาร
อาจารย์) 
4.1.1-2 ประกาศข้อบังคับของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ และ
หลั ก เ กณฑ์ เ กี่ ย ว กั บผู้ ส อน พิ เ ศษ 
พ.ศ.2558 
4.1.3-3เอกสารประกอบการแต่งตั้ง
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร  แ ล ะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
4.1.4-4พ.ร.บ.สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ท าเนียบอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการ
จัดการ 

4.1.2.1วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้มีการ สรรหาอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และได้มีการแต่งตั้งเข้าปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม  2561 
เพ่ือท าหน้าที่ในการบริหารจัดการสาขา และก ากับมาตรฐานในการ
จัดการศึกษา จนถึงปัจจุบัน 
4.1.2.2มีการรับอาจารย์ใหม่ ต้องก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่
สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยชุมชน มี
การคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใสตามสาขาวิชาการจัดการ 
และรายวิชาที่มีการสอนในเทอมนั้นๆ 
4.1.2.3.มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์โดยการการบริหาร
และพัฒนาอาจารย์ อยู่ภายใต้การมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ คือ การมีส่วนร่วมในการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร การบริหารอาจารย์ การส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ ให้มีศักยภาพเหมาะสมกับการปฏิบัติการสอนและภารกิจ
ของทางวิทยาลัย 
- มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อวางแผนในการด าเนินงาน
การจัดการเรียนการสอน การบริหารอาจารย์ การส่งเสริมและพัฒนา

4.1.2.1-1ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการ
จัดการเลขที่ 181/2561 
4.1.2.2-1 เอกสารการขออนุมัติการ
จั ด ก า ร เ รี ย นกา รสอน  หลั กสู ต ร
อนุปริญญา ภาคเรียนที่ 1/2562  
4.1.2.3-1ประชุ มสั มมนาครู ผู้ ส อน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
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อาจารย์ การนิเทศการจัดการศึกษา 
- การส่งเสริมให้พัฒนาอาจารย์องค์ความรู้ด้านการสอน การท า
ผลงานวิชาการ การท าวิจัย การขอต าแหน่งทางวิชาการ การศึกษาต่อ 
อย่างต่อเนื่องเป็นไปตาม สิทธิ์ ความต้องการ หรือความสนใจของ
อาจารย์ 

4.1.3.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ของสาขาวิชาการจัดการมีการ
คัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของวิทยาลัยโดย
อาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขา
การจัดการหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องหรือจบปริญญาตรีในด้าน
ที่เก่ียวข้อง 

4.1.3.1-1.แฟ้มประวัติใบรับสมัคร
อาจารย์พิเศษ 
4.1.3.1-2.ท าเนียบอาจารย์ผู้สอน 
 

4.1.4.1คณะอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้สอนมีการประชุมวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนประเมินและให้ความเห็นชอบการ
ประเมินทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการ
ปรับปรุง 

4.1.4.1-1ประชุ มสั มมนาครู ผู้ ส อน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
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องคป์ระกอบที ่5  หลกัสูตร การเรยีนการสอน และการประเมินผูเ้รยีน 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน และประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1     สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดตัวบ่งชี่  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ทุกหลักสูตรที่วิลัยชุมชนเปิดให้บริการได้รับอนุญาตจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนโดยผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตรควบคุมก ากับการจัดการรายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยก้าวหน้าทาง
วิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีการบริหารการจัดการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้น
กับนักศึกษาเป็นส าคัญโดยสนองความต้องการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน ต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการ
วิจัยโครงการ หรือโครงงาน และการเรียนรู้ด้วยตนเองในรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบาย
กระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้ควบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
 -การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 -การปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ  ทั้งหมดที่ท าให้
หลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ  

เกณฑ์ประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
ไม่มีระบบใช่
กลไกในการ
ปฏิบัติงาน 

มีการก าหนด 
เป้าหมายในการ
ด าเนินกิจกรรม 
หรือก าหนดระบบ 
และกลไกในการ
ปฏิบัติงาน 

ผล  1 + 
มีการด าเนินการ
ตามเป้าหมาย 
และระบบกลไก 
ในการปฏิบัติ 

ผล 2 + 
มีการติดตาม
ผลลัพธ์การ
ด าเนินการตาม
ระบบและกลไก
และ 
ให้ข้อเสนอแนะ 

ผล 3 + 
มีการปรับปรุง 
ผลการ
ด าเนินการและ
พิจารณาว่าการ
เกิดการพัฒนา 

ผล 4 + 
มีการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
และมีผลการ
ปฏิบัติที่ดี 

รายงานผลการด าเนนิงาน 

รายงานผลการด าเนนิงาน เอกสารหลกัฐาน 

5.1.1การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตรและสาขาวิชาการจัดการได้มีการก ากับ
การบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมี
บทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ 3 ด้านที่ส าคัญ คือ (1) 

5.1.1-1มคอ.2 สาขาวิชาการจัดการ 
5.1.1-2 การอนุมัติการจัดการเรียนการสอน จาก
สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
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สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการเรียนการสอน (3) การประเมินผู้เรียนระบบ
ประกันคุณภาพในการด าเนินการหลักสูตรประกอบด้วย 
หลักสูตรการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน เพ่ือให้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด โดย
ให้ความส าคัญกับการก าหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย
ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยากรที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
รวมทั้งการวางระบบผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งต้อง
เป็นบุคคลที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และมี
คุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ 
และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
และก่อนมีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้นๆ 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจะต้องมีกลไก การปฏิบัติงาน ทุก
จะต้องได้รับอนุญาตจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

5.2.1หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
(2556) น ามาปรับปรุงเป็น สาขาการจัดการ ฉบับปรับปรุง 
2562 การออกแบบหลักสูตรควบคุมก ากับการจัดการ
รายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยก้าวหน้าทางวิทยาการ
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีการบริหารการจัดการเปิด
รายวิชาต่าง ๆ ทั้ งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่ เน้นกับ
นักศึกษาเป็นส าคัญมีการปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 

5.2.1-1รายละเอียดหลักสูตร  หลักสูตร
อนุปริญญา  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (2556)  
และ ฉบับปรับปรุง  2562 

ตวับ่งชีท้ี ่5.2 การวางระบบผูส้อน การจดัการเรยีนการสอน และการประเมนิผลผูเ้รยีน 
ชนดิตวับ่งชี้   กระบวนการ 
ค าอธบิายตังบง่ชี ้

หลักสูตรต้องใช้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ 
และความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้น ๆ เพื่อให้
นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง 
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 กระบวนการเรียนการสอน ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด 
การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และในสถานที่ ใดก็ได้ 
ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้  
 การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ ประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
(Assessment for learning) การประเมินที่ท าให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่จนเกิดการเรียนรู้ (Assessment for learning) และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร(Assessment for 
learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพื่อจุดมุ่งหมายประการหลัก คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาการจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพ่ือจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย 
ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องใช้ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน 
เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพและวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบานการหรือแสดงผลการด าเนินงานในอย่าง
น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
หลักสูตรอนุปริญญา 

-การก าหนดผู้สอน 
-การก ากบัติดตามรายละเอียดและผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรโดยตรวจสอบหลักสูตรและผลการ

ด าเนินงานของรายวิชา หรือ มคอ.2, 3, 4, 5, 6, และ7 
-กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อเทคโนโลยี ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
-การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับวิจัย และ/หรือ การบริการทางวิชาการและ/หรือการทะนุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
-การทวนสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียน /ทบทวนผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ในการประเมนิเพื่อให้ทราบวา่อยู่ในระดบัคะแนนใด ให้พจิารณาในภาพรวมของผลการด าเนนิงาน
ทั้งหมด ทีท่ าให้กระบวนการจดัการเรียนการสอนตอบสนองความแตกตา่งของผูเ้รยีนการจดัการเรยีนการสอนที่
เนน้ผู้เรยีนเปน็ส าคัญ ก่อให้เกดิผลการเรยีนรูบ้รรลตุามเป้าหมาย 

เกณฑ์การประเมนิ 

0 1 2 3 4 5 
ไม่มรีะบบ
และกลไก
ในการ
ปฏิบัติงาน 

มีการก าหนดป้าหมาย
ในการด าเนินกิจกรรม
หรือก าหนดระบบและ
กลไกในการปฏิบัติงาน 

ผล 1 + มีการ
ด าเนินการตาม
เป้าหมายและระบบ
กลไกในการปฏิบัต ิ

ผล 2 + มีการติดต่อ
ผลลัพธ์การ
ด าเนินการตาม
ระบบและกลไกและ
ให้ข้อเสนอแนะ 

ผล 3 + มีการ
ปรับปรุงผลการ
ด าเนินการและ
พิจารณาว่าเกิดการ
พัฒนา 

ผล 4 + มีการ
ด าเนินการอยา่ง
ต่อเนื่องและมผีล
การปฏิบัติทีด่ ี
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รายงานผลการด าเนนิงาน 

รายงานผลการด าเนนิงาน เอกสารหลกัฐาน 
5.2.1มีระบบกลไกการวางระบบผู้สอน การจัดการเรียนการ
สอน และการประเมินผลผู้เรียน 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนและ
ด าเนินการตามแนวทางการปฏิบัติตลอดปีการศึกษา 2561
รายละเอียดมีดังนี้ 
การก าหนดอาจารย์ผู้สอน ในแต่ละวิชาจะต้องผ่านการ
พิจารณาจากสาขาวิชาและคณะกรรมการกลั่นกรอง โดย
จะต้องมีคุณวุฒิที่ตรงหรือสัมพันธ์เหมาะสมกับรายวิชาที่ท า
การสอน และจะต้องส่งเอกสารประกอบการสอนตาม
ระยะเวลาที่วิทยาลัยก าหนดการก าหนดผู้สอน 

5.2.1-1รายละเอียดการจัดการเรียนการ
สอน หลักสูตรอนุปริญญา สาขาการจัดการ 
ภาคการศึกษาที่ 1/2561  และ 2/2561 

5.2.1-2รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตร
อนุปริญญา สาขาการจัดการทั่วไป 2556 
และ ฉบับปรับปรุง 2562 

5.2.2การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยชุมชน
พิจิตรได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาในระดับ
อนุปริญญาจะต้องส่งแผนการจัดการเรียนการสอน ก่อนเข้า
ท าการสอนและ รายละเอียดการจัดการเรียนการสอน 
หลังจากท าการสอนเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน 

5.2.2-1 มคอ.3 
5.2.2-2 มคอ.5 

5.2.3 การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5.2.3-1 มคอ.3 

 

5.2.4 การจัดการเรียนการสอนมีการด าเนินการตามระบบ
และกลไกและให้ข้อเสนอแนะ  จากระบบการบันทึกความพึง
พอใจผู้สอน  

5.2.4-1แบบรายงานความพึงพอใจอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชาที่สอน 
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ตวับ่งชีท้ี ่5.3  ผลการด าเนนิงานของหลักสตูร 
ชนดิตวับ่งชี้    ผลลัพธ์ 
ค าอธบิายตวับ่งชี ้       
 ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง หลักสูตรอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ร้อยละของผลผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานของหลักสูตร
ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามตัว
บ่งชี้ที่ก าหนด 
ตวับ่งชีผ้ลการด าเนนิงานของหลักสตูรอนปุรญิญา 
 1.อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานของหลักสูตร 
 2.มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
 3.มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.
4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
 4.มีรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และมีรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
 5. มีรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
 6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนแต่ละปีการศึกษา 
 7.มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
 8.อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
 9.อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 10.จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
 11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 12.ระดับความพึงพอใจของนายจ้างหรือสถานประกอบการที่มีผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5.0 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

ข้อมลูประกอบการพจิารณา 
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 1.แบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร

(เครื่องมือ D3) โดยจ านวนผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ตอบแบบประเมิน อย่างน้อยร้อยละ 70 นักศึกษาปีสุดท้าย/ผู้ส าเร็จ

การศึกษาใหม่  

2.แบบส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างหรือสถานประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่ (เครื่องมือ 

D4) โดยสถานประกอบการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษา อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวน 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ผลการ
ประเมนิ 

เกณฑม์าตรฐาน รายงานผลการด าเนนิงาน เอกสารหลกัฐาน 

/ 1.อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่าง
น้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผนติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงานของ
หลักสูตร 

5.3.1วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้มีการ
ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการและการด าเนินงานของ
สาขา โดยไดม้ีส่วนร่วมในหลายด้าน 
อาทิ เช่น การพัฒนาหลักสูตร,การ
ก าหนดรายวิชาในการจัดการเรียน
การสอน,การพิจารณาอาจารย์ผู้สอน,
การเข้าร่วมการพัฒนาอาจารย์ผู้สอน,
การติดตามการจัดการเรียนการสอน,
การประกันคุณภาพการศึกษาและ
การดูแลให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 

5.3.1-1รายละเอียด
หลักสูตร หลักสูตร
อนุปริญญา สาขา
การจัดการทั่วไป 
2556 และ ฉบับ
ปรับปรุง 2562 

/ 2.มีรายละเอียดของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

5.3.2วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้มีการ
จัดท ารายละเอียดหลักสูตร 
อนุปริญญาศิลปศาสตร์สาขาวิชาการ
จัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
โดยได้มีการน าไปใช้จัดการเรียนสอน
ในภาคการศึกษา 

5.3.2-1รายละเอียด
หลักสูตร หลักสูตร
อนุปริญญา สาขา
การจัดการทั่วไป 
2556 และ ฉบับ
ปรับปรุง 2562 

/ 3.มีรายละเอียดของรายวิชา 
และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 

5.3.3ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
มคอ.3 และ มคอ.4 ครบทุกรายวิชา 

5.3.3-1รายละเอียด
หลักสูตร หลักสูตร
อนุปริญญา สาขา
การจัดการทั่วไป 
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อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

2556 และ ฉบับ
ปรับปรุง 2562 
5.3.3-2 มคอ.3   
5.3.3-3 มคอ.4 

/ 4.มีรายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา และมีรายงานผล
การด าเนินการของ
ประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

5.3.4 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีรายงาน
ผลการด าเนินการของรายวิชา ตาม
แบบ มคอ.5  

5.3.4-1 มคอ.5  ทุก
รายวิชา 
 

/ 5. มีรายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

5.3.5 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  มีการ
รายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7  

5.3.5-1  มคอ.7 

 6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนแต่
ละปีการศึกษา 

  

 7.มีการพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว 

  

/ 8.อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน 
ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียน
การสอน 

5.3.8 มีการจัดการประชุมอาจารย์
ใหม่ ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการ
สอน ในทุกๆเทอม  

5.3.8-1 
ประชุมสัมมนา
ครูผู้สอน ประจ า
ภาคการศึกษา 2561 
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 ตวับง่ชีผ้ลการด าเนนิงานของหลักสตูร ประกาศนยีบตัรวชิาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู 

(ปวส.) 

 1.สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็น ผู้ที่ได้งานท าในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและ

ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เก่ียวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

 2.สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและได้รับ

ข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน จาก

สถานศึกษาท่ีมีผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคลสถานประกอบการหน่วยงานผู้รับบริการ จากการ

ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

 

/ 9.อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก
คนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง 

5.3.9 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดส่ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร เข้ารับการ
พัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ ของแต่
ละป ี

5,.3.9-1
ประชุมสัมมนา
ครูผู้สอน ประจ าปี
การศึกษา 2561 

 10.จ านวนบุคลากรสนับสนุน
การเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ต่อปี 

  

/ 11. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/ผู้ส าเร็จ
การศึกษาใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

5.3.11 มีการประเมินผู้สอนในทุกๆปี
การศึกษา 

5.3.11-1ระบบงาน
ทะเบียน การ
ประเมินผู้สอน   

 12.ระดับความพึงพอใจของ
นายจ้างหรือสถานประกอบการ
ที่มีผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0 ของจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
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หมายเหต ุ 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานของหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

การอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในมาตรฐานการอาชีวศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 ได้ก าหนด 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพ ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ก าหนดประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ ข้อ 2 

เกณฑ์การประเมนิ 
มีการด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแตล่ะปี มคี่าคะแนน เท่ากับ 0 
มีการด าเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบไุว้ในแต่ละปี มคี่าคะแนนเท่ากับ 3.50 
มีการด าเนินงานร้อยละ 80.01-89.99 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแตล่ะปี มคี่าคะแนน เท่ากับ 4.00 
มีการด าเนินงานร้อยละ 90.00-94.99 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแตล่ะปี มคี่าคะแนน เท่ากับ 4.50 
มีการด าเนินงานร้อยละ 95.00-99.99 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแตล่ะปี มคี่าคะแนน เท่ากับ 4.75 
มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มคี่าคะแนน เท่ากับ 5 

รายงานผลการด าเนนิงาน 
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องคป์ระกอบที ่6  สิง่สนบัสนนุการเรยีนรู้ 

องคป์ระกอบที ่ 6  สิง่สนบัสนนุการเรียนรู้ 

ตวับ่งชี ้6.1 สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู้ 

ชนดิบ่งชี ้กระบวนการ 

ค าอธบิายตวับ่งชี ้

 ความพร้อมของสิ่งของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของวิทยาลัยชุมชน ได้แก่ ความพร้อมทางร่างกายและ

ความพร้อมเชิงวิชาการ เช่นห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยสะดวก

หรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์วารสาร 

ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอ และมี

คุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย โดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษา และอาจารย์ 

 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่าง

น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

-ระบบการด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชน โดยมีส่วนร่มของอาจารย์ เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

-จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

-กระบวนการปรับปรุงผลตามการประเมินความพึงพอใจนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ในการประเมนิเพื่อให้ทราบวา่อยู่ในระดบัคะแนนใด ให้พจิารณาในภาพรวมของผลการด าเนนิงานทัง้หมด

ทีส่ะทอ้นการจัดเตรยีมสิง่สนบัสนนุการเรยีนรูท้ี่จ าเปน็ตอ่การเรยีนการสอน และสง่ผลใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ด้

อยา่งมปีระสทิธผิล 

เกณฑ์การประเมนิ 

0 1 2 3 4 5 

ไม่มรีะบบและ
กลไกลในการ
ปฏิบัติงาน 

มีการก าหนดเป้าหมาย
ในการด าเนินกิจกรรม
หรือก าหนดระบบและ
กลไกลในการปฏิบตัิงาน 

ผล 1+ มี
ด าเนินการตาม
เป้าหมายและ
ระบบกลไกลใน
ปฏิบัติงาน 

ผล 2+ มีการ
ติดตามผลลัพธ์การ
ด าเนินการตาม
ระบบกลไกลและ
ข้อเสนอแนะ 

ผล 3+ มีการ
ปรับปรุงผลการ
ด าเนินการและ
พิจารณาว่าเกิดการ
พัฒนา 

ผล 4+ มีการ
ด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องและมี
ผลการปฏิบตัิที่
ด ี
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ลงชื่อ…………………………………………….. 

(นางสาวทิวา  เอมธานี) 
     หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

รายงานผลการด าเนนิงาน เอกสารหลกัฐาน 
6.1 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  มีความพร้อมของสิ่งของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ของวิทยาลัยชุมชน ได้แก่ ความพร้อมทางร่างกายและความพร้อมเชิง
วิชาการ เช่นห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี 
และสิ่งอ านวยสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การ
เรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการ
สืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้มีปริมาณ
เพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน    การสอน 

1. ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ 
2. ระบบอินเตอร์เน็ต 

6.1-1 สื่ออุปกรณ์
การเรียนการสอน 
ได้แก่  ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ
ห้องสมุด ต ารา  
หนังสือ  ระบบ 
Internet  ระบบ
ฐานข้อมูลการ
สืบค้นของห้องสมุด 

6.1.2 มีแหล่งเรียนรู้ กลไกลในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
มีห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ มีระบบ Internet  ห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  

6.1.2-1 รายงาน
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาและ
อาจารย์ที่มีต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
ระดับอนุปริญญา 
สาขาการจัดการ
ทั่วไป  

6.1.3 สาขาวิชาการจัดการมีด าเนินตามเป้าหมายและระบบกลไกลใน
ปฏิบัติงาน โดยการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  

6.1.3-1 รายงาน
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาและ
อาจารย์ที่มีต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
ระดับอนุปริญญา 
สาขาการจัดการ
ทั่วไป 
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สว่นที ่3 
รายงานผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน 

ขอ้เสนอแนะภาพรวม 

1. หลักสูตรควรมีการพัฒนา การด าเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
อย่างมีนัยส าคัญ ในประเด็นแรกขอให้มีการจัดท าเป็นข้อสอบกลางในรายวิชาเอกของหลักสูตรที่จะน าเสนอในปี
การศึกษา 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 หลักสูตรควรจะมีการวิเคราะห์หาสาเหตุของอัตรา
การออกกลางคัน และน าเข้าที่ประชุมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้ผลการ
ด าเนินการดีขึ้นในปีต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 | 27 ห น ้ า

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรอนปุรญิญา สาขาวิชาการจดัการทั่วไป | 

 
 

ผลการประเมินตามตวับง่ชี้ 
 

องคป์ระกอบ ตวับ่งชี ้
ผา่นเกณฑ/์ 
ไมผ่า่นเกณฑ ์

ระบเุหตผุล
หากไมผ่า่น

เกณฑ ์

1. การก ากับ
มาตรฐาน 
 

1.1 (1) การบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา ผ่าน 
 

2.ผู้ ส า เ ร็ จ
การศึกษา 
 
 

2.1  คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา N/A  

2.2  ผู้ส าเร็จการศึกษาสร้างอาชีพและท าประโยชน์ให้ชุมชน N/A 
 

3 นักศึกษา 
 
 

3.1  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 

1.00 
 

3.2   ผลที่เกิดกับนักศึกษา N/A  

4. อาจารย์ 
4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 1.00  

5. หลักสูตร 
การเรียนการ
สอน และ
ประเมินผู้เรียน 

5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 1.00  

5.2   การวางระบบผู้สอน การจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลผู้เรียน 

1.00 
 

5.3   ผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
 

4.00 
 

6.  สิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1.00  

คะแนนเฉลีย่รวมทุกตวับ่งชีใ้นองคป์ระกอบ 1.50  
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ตารางการวเิคราะหค์ุณภาพการศกึษาภายในระดบัหลักสตูร 
 

  

คะแนน
ผา่น 

จ านวนตวั
บ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลีย่ 

ผลการประเมิน 

องค ์ 0.01-2.00  ระดบัคณุภาพนอ้ย 

ประกอ
บ 

2.01-3.00  ระดบัคณุภาพปานกลาง 

ที ่ 3.01-4.00  ระดบัคณุภาพด ี

  4.01-5.00  ระดบัคณุภาพดมีาก 

1. ผา่นการประเมนิ หลักสตูรไดม้าตรฐาน 

2.  2.1   N/A N/A  

  2.2   N/A N/A  

3.  3.1 1.00   1.00 ระดบัน้อย 

  3.2 N/A   N/A  
4.  4.1 1.00   1.00 ระดบัน้อย 

5.  5.1 1.00   1.00 ระดบัน้อย 
  5.2  1.00  1.00 ระดบัน้อย 

  5.3  4.00  4.00 ระดบัดมีาก 

6.  6.1  1.00  1.00 ระดบัน้อย 
รวม        

ผลการประเมิน 
1.00 1.67 N/A 1.50  

ระดบัน้อย 
ระดบั
น้อย 

 
ระดบั
น้อย 
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ข้อเสนอแนะรายองคป์ระกอบ 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  
 รับ นศ. ปีการศึกษา 2561 โดยใช้หลักสูตร ปี 2556  
องค์ประกอบที่ 2 ผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ไม่มีการประเมิน ข้อ 2.1 และ 2.2 เนื่องจาก เปิด ปกศ. 2561 ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
 ข้อ 3.1  

- ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นที่ปรึกษา (เห็นควรตั้งเป้าหมายการรับนักศึกษา
ให้ชัดเจน เพ่ือที่จะสามารถน ามาวางแผนการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ปรึกษา และให้มีความเหมาะสมระหว่าง
สัดส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา เพ่ือให้บริการได้อย่างทั่วถึงและสร้างประสิทธิภาพแก่ผู้เรียน) 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร จะต้องระบุกิจกรรมในการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาตามลักษณะที่พึงประสงค์ใน มคอ. 3 และ มคอ. 5 และควรน ากิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่จัด
โดยงานกิจการนักศึกษา โดยน าโครงการต่างๆ ที่ด าเนินการมาเป็นข้อมูลในพัฒนานักศึกษาร่วมด้วย สามารถ
สอดแทรกการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ได้ 
 ข้อ 3.2  ผลที่เกิดกับนักศึกษาไม่มีการประเมิน เนื่องจาก ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
  ควรมีกระบวนการสรรหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ชัดเจน และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเพื่อควบคุม ติดตาม การด าเนินงาน และควรมีสวัสดิการและบริการอ่ืนๆ ต่ออาจารย์ที่เป็นขวัญ
และก าลังใจในการด าเนินงาน ระบบบริหารอาจารย์ยังไม่มีการด าเนินงานหลักสูตรควรมีการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล ซึ่งเป็นแผนระยะเวลา 5 ปี ตามแผนกลยุทธ์และมีการก ากับติดตาม ให้เป็นไปตามแผน หาก
มีปัญหาจะได้เสนอแนวทางปรับปรุง แก้ไข 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 
 ข้อ 5.1   
  - ควรมีการออกแบบหลักสูตรที่เป็นรูปธรรม สามารถวัดและประเมินผลได้ชัดเจน   
  - ควรมีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยตามองค์ความรู้
ของศาสตร์นั้น ๆ  
 ข้อ 5.2   
  - การคัดเลือกอาจารย์ผู้สอน ควรคัดเลือกจากบุคคลภายในก่อน โดยจะต้องค านึงถึงภาระงาน
สอนเดิม และสถานที่สอน  หากภาระงานสอนเดิมมาก จึงพิจารณาจากบุคคลภายนอก  ส่วนการ ม อ บ ห ม า ย
รายวิชาให้สอนควรมีการประชุมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม โดยจะต้องค านึงถึงคุณวุฒิ ศักยภาพ ประสบการณ์
ของผู้สอนเป็นหลัก  
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  - ควรมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ในราย
วิชาชีพเฉพาะ 
  - ควรมีการก าหนดวิธีการด าเนินการของการจัดการเรียนการสอนที่มีโครงงาน หรือ งานวิจัยที่
ให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา 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, 11, 12)   (ได้ 7 ข้อ จาก 8 ข้อ 87.5 = 4.00) 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  - ควรมีซอฟแวร์ทางด้านวิชาชีพเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ หรือน าไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงาน
หรือธุรกิจของนักศึกษา 

  - หลักสูตรควรน าผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษา ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้มาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางปรับปรุง และพัฒนาเพื่อให้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เฉพาะวิชาชีพของหลักสูตรเหล่านั้น 

 


