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บทสรุปผูบริหาร 

 

บทสรุปสำหรับผูบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมสาขางาน

ธุรกิจดิจิทัลไดเปดการเรียนการสอนตั้งแตในปการศึกษา พ.ศ. 2557 จนถึงปจจุบันโดยหลักสูตรที่ใชในการจัดการ

เรียนการสอนปจจุบันคือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ซึ่งมีจุดมุงหมายในการจัด

การศึกษาที่ใหความสำคัญในการผลิตผูสำเร็จการศึกษาตามความตองการของสถานประกอบการและการประกอบ

อาชีพอิสระสอดคลองกับสภาพยุทธศาสตรของจังหวัดเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนไดอยางกวางขวางเนนสมรรถนะ

เฉพาะดานดวยการปฏิบัติจริงสามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียนเปดโอกาสใหผู เรียน

สามารถเทียบโอนผลการเรียนสะสมผลการเรียนเทียบความรูและประสบการณจากแหลงวิทยาการสถานประกอบการ

และสถานประกอบอาชีพอิสระสนับสนุนการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกันระหวางหนวยงานและ

องคกรที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนเปดโอกาสใหสถานศึกษาสถานประกอบการชุมชนและทองถิ่นมีสวนรวมใน

การพัฒนาหลักสูตรโดยผูสำเร็จการศึกษาจะมีสมรรถนะวิชาชีพเกี ่ยวกับหลักการและกระบวนการทำงานของ

คอมพิวเตอรใชและดูแลระบบคอมพิวเตอรเชื ่อมตอและใชงานระบบเครือขายเบื้องตนในการปฏิบัติงานเขียน

โปรแกรมธุรกิจขนาดเล็ก, สรางเว็บไซดพื้นฐานใชโปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ 

ปจจุบันจัดการเรียนการสอนในสถานที่จัดการเรียนการสอนแมขายอำเภอโพทะเล, สถานที่จัดการเรียนการ

สอนทับคลอ (ขุนไผภูมิเขตร) อำเภอทับคลอและสถานท่ีจัดการเรียนการสอนโพธิ์ประทับชางอำเภอโพธิ์ประทับชางมี

อาจารยผูสอนจำนวน 15 คนและนักศึกษาจำนวน 105 คน 



ห น ้ า  | - 2 - 

 

สวนท่ี 1 

ขอมูลท่ัวไป 

 
1.1 ความเปนมาของหลักสูตร 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานธุรกิจดิจิทัล  สาขางาน
ธุรกิจดิจิทัล ไดเปดการเรียนการสอนต้ังแตในปการศึกษา พ.ศ. 2545 จนถึงปจจุบัน โดยหลักสูตรท่ีใชในการจัดการ
เรียนการสอนในปจจุบัน คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ซึ่งมีหลักการของ
หลักสูตรเพื่อพัฒนากำลังคนระดับเทคนิคใหมีสมรรถนะ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถ
ประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ เปดโอกาสใหเลือกเรียนได
อยางกวางขวาง เนนสมรรถนะดวยการปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียน มุงเนนให
ผูสำเร็จการศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ  มีความรู ปฏิบัติไดจริง มีความเปนผูนำและสามารถทำงานเปน
หมูคณะไดดี เปดโอกาสใหสถานศึกษา ชุมชนและทองถิ่น มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรใหตรงตามความตองการ 
โดยผูสำเร็จการศึกษา จะมีสมรรถนะวิชาชีพเกี่ยวกับการประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่อพัฒนา
งานอาชีพ แสดงความรูเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ ใชเครื่องมือสราง และพัฒนาโปรแกรมงานดานธุรกิจ ประยุกตใช
สารสนเทศในงานดานธุรกิจ ใหคำแนะนำและแกปญหาเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรในสำนักงาน และมีการใชหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขางานธุรกิจดิจิทัล  ซึ่งเปนหลักสูตรใหมเริ่มใชใน
ระดับช้ัน ปวส. 1 ปการศึกษา 2563 

ปจจุบันจัดการเรียนการสอนในสถานท่ีจัดการเรียนการสอนแมขาย อำเภอโพทะเล, สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
ทับคลอ (ขุนไผภูมิเขตร) อำเภอทับคลอ  และสถานท่ีจัดการเรียนการสอนโพธิ์ประทับชาง อำเภอโพธิ์ประทับชาง 
มีอาจารยผูสอน จำนวน 15 คน และ  นักศึกษา จำนวน 105 คน 
 
1.2 สถานท่ีการจัดต้ังการเรียนการสอน 

การจัดการศึกษา  สาขางานธุรกิจดิจิทัลใน  ระดับ  ปวส.  ทั้งสามหนวยจัดการศึกษา  มีการจัดการศึกษา  3  
แหง  ดังนี้ 
 1. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  (หนวยจัดการศึกษาแมขาย)   

ต้ังอยูเลขท่ี  150  หมูท่ี  6  ถนนบางมูลนาก-โพทะเล  ตำบลทาบัว  อำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร 
 ๒. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  (หนวยจัดการศึกษาทับคลอ)   

ต้ังอยูท่ี  หมูท่ี  4  ตำบลเขาทราย  อำเภอทับคลอ  จังหวัดพิจิตร 
 3. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  (หนวยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับชาง)   

ต้ังอยูท่ี  หมูท่ี  11  ตำบลทุงใหญ  อำเภอโพธิ์ประทับชาง  จังหวัดพิจิตร 
 
1.3 อาจารยผูสอน  

ตารางแสดงจำนวนอาจารยผูสอน จำแนกตามวุฒิการศึกษา และเพศ 
วุฒิการศึกษา แมขาย ทับคลอ ทุงใหญ รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
ปริญญาเอก - - - - - - - 
ปริญญาโท 2 1 1 - - - 1 
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ปริญญาตร ี 1 3 2 2 2 1 11 
อนุปริญญา/ปวส. - - - - - - - 

รวม 3 4 3 2 2 1 15 
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1.4  ศักยภาพอาจารยประจำหลักสูตร 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน แมขาย 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง วุฒิการศึกษา หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
1 นายอรรถนิติ  

กมเลศรังสรรค 
ครู วิทยฐานะ

ชำนาญการพิเศษ 
กศ.ม. สาขา
เทคโนโลยีและ
ส่ือสารการศึกษา 
วท.บ. สาขา
วิทยาการ
คอมพิวเตอร 

-หัวหนาสาขางานธุรกิจดิจิทัล 
- อาจารยผูสอนสาขางานธุรกิจดิจิทัล  

- เจาหนาท่ีงานติดตามผูสำเร็จการศึกษา  

- เจาหนาท่ีศูนยบมเพาะผูประกอบการ
อาชีวศึกษา 

2 นางขนิษฐา 
นครประสาท 

ครู วิทยฐานะ
ชำนาญการ 

กศ.ม. สาขา
หลักสูตรและการ
สอน 
บธ.บ. สาขา
คอมพิวเตอรธุรกิจ 

- หัวหนาสำนักวิชาการ  

- หัวหนางานหลักสูตร ปวช., ปวส./เรียน

ฟร ี15ป  

- หัวหนาสาขางานธุรกิจดิจิทัล  

- อาจารยผูสอนสาขางานธุรกิจดิจิทัล 
3 นายจิระ ปฐม

วณิชกะ 
พนักงานราชการ วท.ม. สาขา

วิทยาการ
คอมพิวเตอร 
วท.บ. สาขา
วิทยาการ
คอมพิวเตอร 

- หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- เจาหนาท่ีงานประชาสัมพันธ  

- อาจารยผูสอนสาขางานธุรกิจดิจิทัล 

4 นางสาวฐิภา
พรรณ งอกผล 

อาจารยพเิศษ ค.บ. สาขา
คอมพิวเตอรศึกษา 

- อาจารยผูสอนสาขางานธุรกิจดิจิทัล  

- เจาหนาท่ีงานประชาสัมพันธ  

- เจาหนาท่ีงานส่ือการเรียนการสอน  

- เจาหนาท่ีงานสหกิจศึกษา 
5 นางสาวพินนะ

รัฐ คงศิลป 
อาจารยพเิศษ บธ.บ. สาขา

คอมพิวเตอรธุรกิจ 
- อาจารยผูสอนสาขางานธุรกิจดิจิทัล  

- เจาหนาท่ีงานสภาวิทยาลัย  

- เจาหนาท่ีงานสหการรานคา  

- เจาหนาท่ีงานแนะแนว  

- เจาหนาท่ีศูนยบมเพาะผูประกอบการ

อาชีวศึกษา  

- เจาหนาท่ีงานพัสดุ 
6 นางสาวจันทรทิ

รา เคยอาษา 
พนักงานราชการ วท.บ. สาขา

วิทยาการ
คอมพิวเตอร 

- หัวหนางานติดตามผูสำเร็จการศึกษา  

- หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- เจาหนาท่ีงานทะเบียน 
7 นายพีระพล 

สิงหลอ 
อาจารยพเิศษ กศ.บ. สาขา

คอมพิวเตอร 
- อาจารยผูสอนสาขางานธุรกิจดิจิทัล  

- เจาหนาท่ีงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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- เจาหนาท่ีงานประชาสัมพันธ  

- เจาหนาท่ีงานวิจัยและนวัตกรรม 
 

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน (ขุนไผภูมิเขตร) 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง วุฒิการศึกษา หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
1 นายธวัชชัย  คำ

ภาอินทร 
อาจารยพเิศษ กศ.ม. สาขา

เทคโนโลยีและ
ส่ือสารการศึกษา 
วท.บ. สาขา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-หัวหนาสาขางานคอมพิวเตอร 
-เจาหนาท่ีงานศูนยขอมูลระบบสารสนเทศ 
-เจาหนาท่ีงานประชาสัมพันธ 
-เจาหนาท่ีงานส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา 
-เจาหนาท่ีงานปกครองสาขางาน
คอมพิวเตอร 
-เจาหนาท่ีเรียนฟรี ๑๕ ป 
-งานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย 

2 นายสมบัติ  บุญ
เรืองฤทธิ์ 

อาจารยพเิศษ บธ.บ สาขา
คอมพิวเตอรธุรกิจ 

-เจาหนาท่ีงานศูนยขอมูลระบบสารสนเทศ 
-เจาหนาท่ีงานประชาสัมพันธ 
-เจาหนาท่ีงานส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา 
-เจาหนาท่ีงานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา 
-เจาหนาท่ีเรียนฟรี ๑๕ ป 
-งานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย 

3 นางสาวปยธิดา  
บำรุงศรี 

อาจารยพเิศษ กศ.บ.สาขา
เทคโนโลยี
การศึกษาและ
คอมพิวเตอรศึกษา 

-เจาหนาท่ีงานพัสดุ ชวยดูแลระบบ EGP 
-งานจัดทำเอกสารพัสดุ วัสดุสำนักงานและ
อื่น 

4 นางสาวณฤมล  
อุทธอินทร 

อาจารยพเิศษ ค.บ.สาขาการงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

-เจาหนาท่ีสวัสดิการนักศึกษาดานเอกสาร
เรียนฟรี 15 ป 
-เจาหนาท่ีสวัสดิการนักศึกษาดานหนังสือ
ระดับ ปวส. และงานดานเส้ือผา อุปกรณการ
เรียน เครื่องแตงกาย 
-เจาหนาท่ีงานกิจการ 
-งานตรวจสอบรายช่ือนักศึกษา กิจกรรม
เขาแถวรวมกับสภานักศึกษา 
-งานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย 

5 วาท่ีรอยตรี
อดิศร เช้ือบุญมี 

อาจารยพเิศษ คบ.สาขา
คอมพิวเตอรศึกษา 

- อาจารยผูสอนสาขางานธุรกิจดิจิทัล 
- เจาหนาท่ีงานนโยบายและแผน งาน
บริหารโครงการ 
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- เจาหนางานประกันคุณภาพ 
- เจาหนาท่ีงานวิจัยการศึกษา 

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน โพธิ์ประทับชาง 
ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง วุฒิการศึกษา หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
1 นางสาวสุนิสา  

นิ่มเกตุ 
อาจารยพเิศษ บธ.บ.สาขา

คอมพิวเตอรธุรกิจ 
-หัวหนาสาขางานธุรกิจดิจิทัล 
- อาจารยผูสอนสาขางานธุรกิจดิจิทัล 
-เจาหนาท่ีงานวัดผลและประเมินผล 
-เจาหนาทีงานสวัสดิการพยาบาลและกีฬา 

2 นายจตุรนต  
หมีอิ่ม 

อาจารยพเิศษ วท.บ.สาขา
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
(อิเล็กทรอนิกส
คอมพิวเตอร) 

- อาจารยผูสอนสาขางานธุรกิจดิจิทัล 
- เจาหนาท่ีงานอาคารสถานท่ี 
-เจาหนาท่ีกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ.) 

3 นายธัญยบูรณ   
รอดมณี 

อาจารยพเิศษ วท.บ.สาขา
วิทยาการ
คอมพิวเตอร 

-เจาหนาท่ีงานทะเบียน 
-งานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย 
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1.5 จำนวนผูเรียน 
 ตารางแสดงจำนวนนักเรียน นักศึกษา แตละระดับช้ัน จำแนกตามเพศ 

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน แมขาย 
ระดับช้ัน จำนวนนักศึกษา 

ชาย หญิง รวม คิดเปนรอยละ 
ปวส. 1 13 12 25 65.79 
ปวส. 2 3 10 13 34.21 
รวม 16 12 38 100 

 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ทับคลอ (ขุนไผภูมิเขตร) 

ระดับช้ัน จำนวนนักศึกษา 
ชาย หญิง รวม คิดเปนรอยละ 

ปวส. 1 8 18 26 48.15 
ปวส. 2 7 21 28 51.85 
รวม 15 39 54 100 

 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน โพธิ์ประทับชาง 

ระดับช้ัน จำนวนนักศึกษา 
ชาย หญิง รวม คิดเปนรอยละ 

ปวส. 1 1 12 13 100 
ปวส. 2 - - - - 
รวม 1 12 13 100 

 
เอกสารหลักฐาน 

1) สรุปยอดจำนวนนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประจำภาคเรียนท่ี 1/2563
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1.6 การพัฒนาบุคลากร 
ในปการศึกษา 2563  สาขางานธุรกิจดิจิทัล ไดมีการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพทางดานวิชาการ ดังนี ้
 

หนวยจัดการศึกษาแมขาย 
ท่ี ช่ือ-สกุล วันท่ีเขาอบรม หัวขอการพัฒนา ประเภทการพัฒนา 

วิชาชีพ การสอน 
1 นายอรรถนิติ  

กมเลศ
รังสรรค 

19-21 พ.ค.2564 โครงการบทเรียนออนไลนเพื่อชุมชน 
ปงบประมาณ 2564 กิจกรรม อบรมเชิง
ปฏิบัติการสอน Active learning ดวย
กระบวนการจัดทำบทเรียน Online ดวย 
Google Classroom  

  

12 ก.ย. 2563 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ
การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ระยะ 5 ป 
(พ.ศ.2562-2566) สูการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

26-27 ก.ย. 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายผูสอน 
และสายสนับสนุน 

  

2 นางขนิษฐา 
นครประสาท 

8 ม.ค. 2564 Google Tools เพื่อการพัฒนางาน   
18 ม.ค. 2564 พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship)   

3 ก.พ. 2564 Cloud Technology Tool เพื่อการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 (Cloud Technology Tool 

for 21 Century Learning) 

  

4 ก.พ. 2564 Digital Literacy   

5 ก.พ. 2564 การใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ 

(Understanding and Using Digital 

Technology) 

  

8 ก.พ. 2564 การใชเครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานภาครัฐ 

(Essential Digital Tools for Workplace) 

  

ความรูพื้นฐานเพื่อการวิเคราะหขอมูลสำหรับ

ขาราชการและบุคลากรภาครัฐ 

  

9 ก.พ. 2564 การใชเทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับบร ิการ
ภ า ค ร ั ฐ  ( Block chain for Govermment 
Service) 

  

3 นายจิระ ปฐม
วณิชกะ 

26-27 ก.ย. 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายผูสอน 
และสายสนับสนุน 
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3 ธ.ค. 2563 อ บ ร ม ห ล ั ก ส ู ต ร  System Administrator 
Training Course 

  

หนวยจัดการศึกษาทับคลอ 
ท่ี ช่ือ-สกุล วันท่ีเขาอบรม หัวขอการพัฒนา ประเภทการพัฒนา 

วิชาชีพ การสอน 
1 นางสาวปย

ธิดา  บำรุงศรี 
7-8 พ.ค. 2563 โครงการเสริมสรางศักยภาพผูสอนดวยการ

พ ัฒนากระบวนการจ ัดทำส ื ่ อท ี ่ท ันสมัย
ประกอบการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 หนวยจัด
การศึกษาทับคลอ 

  

26-27 ก.ย. 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายผูสอน 
และสายสนับสนุน โรงแรมทรัพยไพรว ัลย 
พิษณุโลก 

  

2 นายธวัชชัย  
คำภาอินทร 

17 มิ.ย. 2563 โครงการพัฒนาและสงเสร ิมศักยภาพและ
ทักษะการจัดการเร ียนร ู ของคร ูผ ู สอนใน
ศตวรรษท่ี 21 หนวยจัดการศึกษาทับคลอ 

  

26-27 ก.ย. 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายผูสอน 
และสายสนับสนุน โรงแรมทรัพยไพรว ัลย 
พิษณุโลก 

  

7-8 พ.ค. 2563 โครงการเสริมสรางศักยภาพผูสอนดวยการ
พ ัฒนากระบวนการจ ัดทำส ื ่ อท ี ่ท ันสมัย
ประกอบการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 หนวยจัด
การศึกษาทับคลอ 

  

27 มี.ย. 2563 อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเรื่อง Distance 
Learning รองรับวิกฤต Covid 19 

  

3 นายสมบัติ  
บุญเรืองฤทธิ ์

26-27 ก.ย. 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายผูสอน 
และสายสนับสนุน 

  

7-8 พ.ค. 2563 โครงการเสริมสรางศักยภาพผูสอนดวยการ
พ ัฒนากระบวนการจ ัดทำส ื ่ อท ี ่ท ันสมัย
ประกอบการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 หนวยจัด
การศึกษาทับคลอ 

  

26-27 ก.ย. 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายผูสอน 
และสายสนับสนุน โรงแรมทรัพยไพรว ัลย 
พิษณุโลก 

  

4 นางสาวณฤ
มล  อุทธ
อินทร 

17 มิ.ย. 2563 โครงการพัฒนาและสงเสร ิมศักยภาพและ
ทักษะการจัดการเร ียนร ู ของคร ูผ ู สอนใน
ศตวรรษท่ี 21 หนวยจัดการศึกษาทับคลอ 
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26-27 ก.ย. 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายผูสอน 
และสายสนับสนุน โรงแรมทรัพยไพรว ัลย 
พิษณุโลก 

  

หนวยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับชา 

ท่ี ช่ือ-สกุล วันท่ีเขาอบรม หัวขอการพัฒนา ประเภทการพัฒนา 
วิชาชีพ การสอน 

1 นายจตุรนต  
หมีอิ่ม 

26-27 ก.ย. 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายผูสอน 
และสายสนับสนุน โรงแรมทรัพยไพรวัลย 
พิษณุโลก 

  

19 ธ.ค. 2563 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพและ
ทักษะการจัดการเรียนรูของผูสอนใน ศตวรรษ
ที่ 21 กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
สมรรถนะและการปฏ ิบ ัต ิงานสอน ด วย
กระบวนการ Active Learning ณ โรงแรมมี
พรสวรรคฯ พิจิตร 

  

2 นางสาวสุนิสา  
นิ่มเกตุ 

26-27 ก.ย. 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายผูสอน 

และสายสนับสนุน โรงแรมทรัพยไพรวัลย 

พิษณุโลก 

  

19 ธ.ค. 2563 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพและ

ทักษะการจัดการเรียนรูของผูสอนใน ศตวรรษ

ท่ี 21 กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

สมรรถนะและการปฏิบัติงานสอน ดวย

กระบวนการ Active Learning ณ โรงแรมมี

พรสวรรคฯ พิจิตร 

  

 
เอกสารหลักฐาน 

1) การไปราชการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
2) แฟมการ ประชุม, อบรม, สัมมนา สาขางานธุรกิจดิจิทัล
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1.7 เกียรติยศและช่ือเสียง 
วัน เดือน ป รางวัลท่ีไดรับ 

24 มี.ค.2563 นายอรรถนิติ กมเลศรังสรรค ไดรับแตงต้ังใหไดรับตำแหนงครูวิทยาฐานชำนาญการพิเศษ
จากสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
เอกสารหลักฐาน 

1) คำส่ังแตงต้ังใหไดรับตำแหนง 
 
1.8  สถานประกอบการท่ีใหความรวมมือ 

ท่ี ช่ือสถานประกอบการ/ท่ีอยู 

1 บริษัทพิจิตรไบโอเพาเวอร อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 

2 องคการบริหารสวนตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 

3 สำนักงานเทศบาลตำบลทุงนอย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 

4 บริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง จำกัด สาขาบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 

5 สหกรณการเกษตรโพทะเล จำกัด อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 

6 บริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง จำกัด สาขาบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 

7 องคการบริหารสวนตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 

8 บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร โปรดักส (ประเทศไทย) จำกัด  

9 การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอยดงเจริญ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 

10 ธนาคารกรงุไทย สาขาทับคลอ  

11 บริษัท ซีพีแรม จำกัด  

12 บริษัท สุรสิทธิ์คาวัสดุ จำกัด  อำเภอทับคลอ จังหวัดพิจิตร 

13 พีพีโมบาย ราน ทรัพยไอที อำเภอทับคลอ จังหวัดพิจิตร 

14 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทับคลอ จังหวัดพิจิตร 

15 สถานีตำรวจภูธรทับคลอ อำเภอทับคลอ จังหวัดพิจิตร 

16 สำนักงานสรรพากรพื้นท่ี อำเภอทับคลอ จังหวัดพิจิตร  

17 สาธารณสุข อำเภอทับคลอ จังหวัดพิจิตร 

18 หองสมุดประชาชน อำเภอทับคลอ จังหวัดพิจิตร 

19 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอทับคลอ จังหวัดพิจิตร 

20 องคการบริหารสวนตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

21 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานวังแดง อำเภอทับคลอ จังหวัดพิจิตร 

22 แอดไวซ ทับคลอ อำเภอทับคลอ จังหวัดพิจิตร 

เอกสารหลักฐาน 
1)  รายช่ือนักศึกษาฝกงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปการศึกษา 2563 

1.9  วัสดุ ครุภัณฑ 
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หนวยจัดการศึกษาแมขาย 
ท่ี รายการ จำนวน 
1 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 31 เครื่อง 
2 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 2 31 เครื่อง 
3 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 3 31 เครื่อง 
4 โทรทัศน 4 เครื่อง 
5 เครื่องปริ้นเตอร 2 เครื่อง 
6 โนตบุค 2 เครื่อง 
7 ซอฟแวรประจำเครื่องคอมพิวเตอรท่ีทันสมัย 93 เครื่อง 

 
หนวยจัดการศึกษาทับคลอ 

ท่ี รายการ จำนวน 
1 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 31 เครื่อง 
2 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 2 31 เครื่อง 
3 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 3 31 เครื่อง 
4 โปรเจคเตอร 3 เครื่อง 
5 เครื่องปริ้นเตอร 2 เครื่อง 
6 โนตบุค 1 เครื่อง 
7 ซอฟแวรประจำเครื่องคอมพิวเตอรท่ีทันสมัย 93 เครื่อง 

หนวยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับชาง 
ท่ี รายการ จำนวน 
1 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 20 เครื่อง 
2 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 2 18 เครื่อง 
3 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 3 12 เครื่อง 
4 โปรเจคเตอร 2 เครื่อง 
5 เครื่องปริ้นเตอร 1 เครื่อง 
6 โทรทัศน 2 เครื่อง 
7 ซอฟแวรประจำเครื่องคอมพิวเตอรท่ีทันสมัย 50 เครื่อง 

 
เอกสารหลักฐาน 

1) ครุภัณฑสาขางานธุรกิจดิจิทัล
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รายงานผลการดำเนินงาน 

เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปการศึกษา 2562 

ขอเสนอแนะจาก

การประเมิน ป

การศึกษา 2562 

(1) 

แนวทาง

ดำเนินการ

แกไข 

(2) 

กิจกรรม/

โครงการตาม

แนวทาง

ดำเนินการ

แกไข (3) 

ตัวช้ีวัด

ความสำเร็

จ 

(4) 

ระยะเ

วลา

ดำเนิน

การ 

(5) 

ผลการ

ดำเนินงาน 

(6) 

ผลลัพธท่ี

เกิดข้ึน

จริง 

(7) 

ผูรับผิด

ชอบ 

(8) 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

1.หล ักส ูตรควรให

ความสำคัญกับการ

จ ัดทำรายงานการ

ป ร ะ เ ม ิ น ต น เ อ ง

เ พ ื ่ อ ใ ห  อ า จ า ร ย

ประจำหลักสูตรได

เขาใจเกณฑหลักการ

ป ร ะ ก ั น ค ุ ณ ภ า พ

การศึกษาที ่กำหนด

ไวในทุกตัวบงชี ้และ

ควรสรางความเขาใจ

ในประเด็นตัวบงช้ีแต

ละตัวเพื่อจะไดตอบ

คำถาม ไ ด  ช ั ด เจน 

ครบถ  วน  ไม หลง

ประเด็น และในตนป

การศึกษา หลักสูตร

ควรนำขอเสนอแนะ

ม า ป ร ั บ ป ร ุ ง แ ล ะ

จ ั ดทำแผนพ ัฒนา

ค ุณภาพการศึกษา

ตั ้งแตเร ิ ่มตนจะได

วางระบบและกลไกล

ในการปฏิบัติงานได

ช ั ด เจนและกำกับ

1.ควร

จัดการอบรม

เพื่อสราง

ความเขาใจ

ใหแก

อาจารย

ประจำ

หลักสูตรใน

เรื่องของ

เกณฑการ

ประกัน

คุณภาพ

การศึกษา

และการ

จัดทำ

รายงานการ

ประเมิน

ตนเอง 

2.ควรให

หลักสูตรทุก

หลักสูตรนำ

ขอเสนอแนะ

มาจัดทำ

แผนพัฒนา

คุณภาพ

1.โครงการ

เสริมสรางความ

เขาใจเกณฑการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษาและ

การจัดทำ

รายงานการ

ประเมินตนเอง 

2.โครงการ

จัดทำ

แผนพัฒนา

คุณภาพ

การศึกษา

ภายใน วิทยาลัย

ชุมชนพิจิตร

และนำสูการ

ปฏิบัติ 

1.อาจารย

ประจำ

หลักสูตรมี

ความรู

ความ

เขาใจ

เกณฑการ

ประกัน

คุณภาพ

การศึกษา

ฯ รอยละ 

90 

2.รอยละ

ของ

หลักสูตรท่ี

จัดทำ

แผนพัฒน

าคุณภาพ

การศึกษา  

รอยละ 

100 

เม.ย.-

พ.ค.

64 

 

 

 

 

ธ.ค.

63-

มี.ค.

64 

 

  

 

อาจารย

ประจำ

หลักสูตร

เขารวม

อบรมเกณฑ

ประกัน

คุณภาพ 

อาจารย

ประจำ

หลักสูตร

ผานการ

อบรม

เกณฑ

ประกัน

คุณภาพ

รอยละ 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งาน

ประกั

น

คุณภ

าพ

การศึ

กษา/

หลักสู

ตร 

 

 

 

 

 

งาน

ประกั

น

คุณภ

าพ

การศึ

กษา/

หลักสู

ตร 
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ติดตามใหดำเนินการ

ตามท่ีกำหนดไว 

การศึกษา

ภายใน 

2.ในการดำเนินการ

จ ัดทำการประเมิน

คุณภาพการศึกษาใน

ท ุกก ิจกรรมควรมี

การกำหนดผลลัพธ

การเรียนรูใหชัดเจน 

โดยมีการประเมินผล

ผล ิ ตหร ื อผลล ัพธ  

ห า ก พ บ ป ร ะ เ ด็ น

ป  ญ ห า ค ว ร ห า

แนวทางปร ับปรุ ง

แกไข และเสนอแนะ

วิธ ีการที ่ เหมาะสม 

นำขอเสนอแนะไปสู

การปฏิบัติจริง เพื่อ

พ ัฒนาก ิ จกรรมท่ี

เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง

จะทำใหผลลัพธจาก

ก า ร ด ำ เ น ิ น ก า ร

เก ิดข ึ ้นอย  าง เปน

รูปธรรมและสงผลให

ค ุ ณภ า พ ข อ ง ก าร

พัฒนาในแตละปเกิด

ผลลัพธที ่เปนระบบ

ชัดเจน 

1.จัดการ

ประชุมเพื่อ

สรางความ

เขาใจในการ

จัดการเรียน

การสอนดวย

กระบวนการ 

PDCA ใน

เรื่องของ 

-แผนการ

สอน 

โครงการ

สอน  (P) 

-การ

ปฏิบัติการ

สอน (D) 

-การติดตาม

การเรียนการ

สอน (C) 

-วิธีการ

ปรับปรุงการ

เรียนการ

สอน (A) 

โดยเนนการ

เขียนบันทึก

หลังการสอน

ใหมีผลลัพธ

ท่ีชัดเจน 

2.ควร

จัดการนิเทศ

ติดตาม

1.การประชุม

สรางความ

เขาใจในการ

จัดการเรียนการ

สอน 

2.โครงการ

นิเทศติดตาม

ประเมินผลการ

จัดการเรียนการ

สอน 

1.อาจารย

ประจำ

หลักสูตรมี

ความรู

ความ

เขาใจการ

จัดการ

เรียนการ

สอน รอย

ละ 80 

2.แผนการ

สอนท่ี

ดำเนินการ

จัดการ

เรียนการ

สอนดวย

กระบวนก

าร PDCA  

รอยละ 

50 

ม.ค.-

มี.ค.

64 

 

 

 

 

ม.ค.-

มี.ค.

64 

 

 

1.อาจารย

ประจำ

หลักสูตร

เขารวมการ

ประชุม

สรางความ

เขาใจใน

การจัดการ

เรียนการ

สอน 

2.สาขางาน

มีการนิเทศ

การสอน

กอนเปด

ภาคเรียน 

1.

อาจารย

ประจำ

หลักสูตร

มีความ

เขาใจใน

การ

จัดการ

เรียนการ

สอน รอย

ละ 100 

2.

อาจารย

ประจำ

หลักสูตร

รอยละ 

70 มีการ

วาง

แผนการ

จัดการ

เรียนการ

สอน 

 

 

 

 

 

 

สำนัก

วิชาก

าร 
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ประเมินผล

การจัดการ

เรียนการ

สอนอยาง

ตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี 2 ผูสำเร็จการศึกษา 

ห ล ั ก ส ู ต ร ค ว ร

วางแผนในการกำกับ

ต ิ ด ต า ม ผ ู  ส ำ เ ร็ จ

ก า ร ศ ึ ก ษ า  โ ด ย

พิจารณาวาผูท่ีสำเร็จ

การศึกษามีงานทำ

หรือประกอบอาชีพ

อิสระ รอยละเทาไหร 

แ ล ะ ผ ู  ศ ึ ก ษ า ต อ

โ ด ย ต ร ง ร  อ ย ล ะ

เทาไหร เพื่อวางแผน

ในการพัฒนาผูเรียน

ใหเปนไปตามความ

ต  อ ง ก า ร ข อ ง

ก ล ุ  ม เ ป  า ห ม า ย

เพิ่มข้ึน 

1.จัดทำ

ทะเบียนหรอื

แฟมขอมูล

สำหรับ

ติดตาม

นักศึกษาท่ี

สำเร็จ

การศึกษา 

2.สราง

เครือขาย

รวมกลุม

นักศึกษาท่ี

สำเร็จ

การศึกษา 

1.ประชุมคณะ

อาจารยประจำ

หลักสูตร 

2.จัดทำ

ทะเบียนหรือ

แฟมขอมูล

นักศึกษา 

3.จัดทำ

เครือขาย

รวมกันระหวาง

อาจารยท่ี

ปรึกษาและ

นักศึกษาท่ี

สำเร็จการศึกษา 

1.รอยละ 

80 ของ

ผูสำเร็จ

การศึกษา

เขารวม

การทำ

ทะเบียน

หรือ

แฟมขอมูล

และสราง

เครือขาย 

ม.ค.

2564 

อาจารย

ประจำ

หลักสูตรทำ

หนาท่ีท่ี

ปรึกษา

สามารถ

ติดตาม

นักศึกษาท่ี

สำเร็จ

การศึกษา

ไดสะดวก 

นักศึกษา

ท่ีสำเร็จ

การศึกษ

าเขารวม

กิจกรรม

รอยละ 

80 

อาจา

รยท่ี

ปรึกษ

า 

 

ห ล ั ก ส ู ต ร ค ว ร

พ ิ จ า ร ณ า

กลุมเปาหมายที่ตอบ

แบบสอบถามมาจาก

กลุมใดบาง หลักสูตร

ควรสรางความสมดุล

นำผลการ

ตอบ

แบบสอบถา

มความพึง

พอใจผูใช

บัณฑิตมา

ประชุมเพื่อทำ

ความเขาใจ

เกี่ยวกับ

กลุมเปาหมาย

สรางความ

รอยละ 

70 ของ

ผูสำเร็จ

การศึกษา

ตอบ

ม.ค.

2564 

นักศึกษา

กลุมเปาหม

ายตอบ

แบบสอบถา

มกลับครบ

ท้ัง 3 กลุม 

รอยละ 

70 ของ

การตอบ

แบบสอบ 

อาจา

รย

ประจ

ำ

หลักสู

ตร 
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ของกลุมเปาหมายท่ี

ตอบแบบสอบถามให

สมดุลกันทั้ง 3 กลุม 

เพื่อสงผลใหผลการ

ป ร ะ เ ม ิ น เ ป  น ท่ี

ยอมร ับ และนำมา

เปนขอมูลเพ ื ่อการ

ปรับปรุงและพัฒนา

ตอไป 

พิจารณาเพื่อ

วางแผน

พัฒนา

ผูเรียนในครั้ง

ตอไป 

สมดุลท้ัง 3 

กลุม 

แบบสอบถ

าม 

เจาห

นาท่ี

งาน

ทะเบี

ยน 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

ห ล ั ก ส ู ต ร ม ี ก า ร

ร า ย ง า น ก า ร ใ ห

ค ำ ป ร ึ ก ษ า ด  า น

วิชาการ และการใช

ชีวิตกับผูเรียนมีการ

กำหนดกระบวนการ

ช ั ด เ จ น  ม ี ก า ร

พิจารณาสาเหตุของ

ปญหาและหลักสูตร

ยังไมมีการนำผลลัพธ

ท ี ่ พ บ จ า ก ก า ร

ด ำ เ น ิ น ก า ร ไ ป

ปรับปรุงและพัฒนา

อยางเปนรูปธรรม 

1.  หลักสูตร

มีการประชุม

อาจารย

ประจำ

หลักสูตร 

และ

ขอเท็จจริง

ของการออก

กลางคัน มา

วิเคราะห 

2. บทบาท

ของอาจารย

ท่ีปรึกษาท่ี

เขาไป

ชวยเหลือ 

กำกับดูแล 

3.กำหนด

ปฏิทินการ

เขาพบ

อาจารญท่ี

ปรึกษาของ

หลักสูตร 

1. ประชุม

อาจารยประจำ

หลักสูตรทุก

เดือนเพื่อ

วิเคราะหปญหา

การออก

กลางคันของ

นักศึกษา 

2. Small 

Group 

Activity ของ

อาจารยท่ี

ปรึกษาเพื่อหา

แนวทางการ

ชวยเหลือ เชน 

ปรับการเรียน

การสอนเปน

ออนไลน ถา F 

มีการสอนเสริม

หรือไม ทำ

อยางไรให 

ผูเรียนออก

กลางคันลดลง 

1.รอยละ

5ของ

อัตราการ

คงอยูของ

นักศึกษา

เพิ่มข้ึน 

เปรียบ 

เทียบกับป

การศึกษา 

2562 

2. 

รายงาน

ของงาน

อาจารยท่ี

ปรึกษาทุก

ช้ันเรียน 

ม.ค.-

ก.พ.

2564 

ประชุม

สาขางาน

ติดตามและ

ทำการ

บันทึก

สาเหตุการ

ออก

กลางคัน 

รอยละ

ของการ

ออก

กลางคัน

ของ

นักศึกษา

ลดลง 

อาจา

รย

ประจ

ำ

หลักสู

ตร 
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ใชกระบวนการ 

PDCA วิเคราะห

เปนรายบุคคล 

(มีปญหา แกไข/

ปรับปรุง คงอยู 

สำเร็จ

การศึกษา) 

3.  อาจารยท่ี

ปรึกษามีการ

สรุปผลการ

กำกับดูแล ทุก

ภาคเรียนอยาง

สม่ำเสมอผาน

ชองทาง Line 

Facebook ท่ี

สงเสริมคุณภาพ

ชีวิตผูเรียน 

4.กิจกรรมโฮม

รูม 

การพัฒนานักศึกษา

การนำผลการพัฒนา

น ักศ ึกษาไปบูรณา

การกับการเรียนการ

สอน เพื่อสรางทักษะ

การเรียนรูประเด็นท่ี

ทำ ไ ด  ด ี  ค ื อ  ก า ร

พัฒนานวัตกรรมและ

ส่ิงประดิษฐใหมๆ แต

ห ล ั ก ส ู ต ร ค ว ร น ำ

ก ิ จ ก ร ร ม พ ั ฒ น า

นักศึกษาไปพัฒนา

น ั ก ศ ึ ก ษ า  แ ล ะ

ส า ม า ร ถ แ สด ง ถึ ง

1. หลักสูตร

มีการพัฒนา

นวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ

ตอบสนอง

ความ

ตองการของ

ชุมชน และมี

นวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐท่ี

เกิดข้ึนจาก

การเรียนการ

สอนได  

1.  โ ค ร ง ก า ร

สิ ่งประดิษฐคน

ร ุ  น ใ ห ม /

นวัตกรรมชุมชน  

2. โครงการ

พัฒนานักศึกษา

เขาสูมาตรฐาน

วิชาชีพ 

3. โครงการ/

โครงงาน

นักศึกษา 

 

1.  

จำนวน

ส่ิงประดิษ

ฐ/

นวัตกรรม 

หลักสูตร

ละ  2 ช้ิน 

และ

สามารถไป

ใช

ประโยชน

ไดจริง 

2. จำนวน

นักศึกษาท่ี

ม.ค.–

ก.พ. 

64 

1.โครงการ

ส่ิงประดิษฐ

คนรุนใหม 

2.นักศึกษา

เขาทดสอบ

มาตรฐาน

วิชาชีพรอย

ละ 90  

3.

โครงการ/

โครงงาน

ของ

นักศึกษาท่ี

ผานการ

1.

โครงการ

ส่ิงประดิ

ษฐคนรุน

ใหม

จำนวน 2 

โครงการ 

2.

นักศึกษา

ผานการ

ทดสอบ

มาตรฐาน

ทุกคน 
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ผลล ั พ ธ  จ า ก ก า ร

ดำเนินการได 

2.  หลักสูตร

นำกิจกรรม

พัฒนา

นักศึกษาใน

ศตวรรษท่ี 

21 ไปบูรณา

การกับการ

เรียนการ

สอนใน

รายวิชาเพื่อ

สงเสริมการ

จัดทำ

โครงงาน/

โครงการ 

3.วัดความรู

และทักษะ

โดยการ

ทดสอบ

มาตรฐาน

วิชาชีพกับ

นักศึกษาทุก

คน 

ผานการ

ทดสอบ

มาตรฐาน 

3.

โครงการ/

โครงงานท่ี

ผานการ

พิจารณา

ของคณะ

กรรม 

การ

วิพากษ 

พิจารณา

คณะกรรมก

ารวิพากษ 

3.

โครงการ/

โครงงาน

ท่ีสามารถ

นำเสนอ

กับ

สาธารณ

ะชนได 

ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา

ท ั ้ งด  านการคงอยู  

การสำเร็จการศึกษา 

และความพึงพอใจยัง

ไม สะท อนถ ึงภาพ

ของแนวโนมของการ

พ ัฒนา ให  ช ั ด เจน 

เน ื ่ อ ง จ ากผลการ

ประเมินไมมีแนวโนม

ที่ดีขึ้นและเปนไปใน

ทิศทางเดียวกันและ

กำกับติดตาม

ดูแลผูเรียน

ใหสามารถ

สำเร็จ

การศึกษาได

ตาม

ระยะเวลา

ของหลักสูตร 

1.กิจกรรมโฮม

รูม 

2.กิจกรรมสาขา

งาน 

3.กิจกรรมรวม

อาจารยท่ี

ปรึกษา 

นักศึกษา 

ผูปกครอง 

อัตราการ

คงอยู

เพิ่มข้ึน

และอัตรา

การสำเร็จ

การศึกษา

เพิ่มข้ึน 

 นักศึกษา

ยังคงอยูใน

ระบบ

มากกวา

รอยละ80 

อัตราการ

คงอยู

เพิ่มข้ึน

และอัตรา

การ

สำเร็จ

การศึกษ

าเพิ่มข้ึน

รอยละ 5 

-

หลักสู

ตร 

-

สำนัก

วิชาก

าร 
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การประเมินความพึง

พอใจอยางนอย 3 ป

ต  อ เน ื ่ อ ง  เพ ื ่ อ มี

แ น ว โ น  ม ท ี ่ ด ี ข้ึ น

เชนเดียวกัน 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

หลักสูตรมี

ระบบและกลไกดาน

การร ับและแตง ต้ัง

อาจารยในหลักสูตร 

รวมทั ้งการบร ิหาร

อาจารยแตย ังขาด

แผนพัฒนาบุคลากร

รายบุคคลที ่ชัดเจน 

ดังนั ้นหลักสูตรควร

เ ร ิ ่ ม ต  น จ า ก ก า ร

ว ิ เ ค ร า ะ ห  ค ว า ม

ตองการของอาจารย

ในหลักสูตรมาจัดทำ

แผนพัฒนา 3 – 5 ป 

ตามแผนกลยุทธ โดย

แผนพัฒนาบุคลากร

ควรเป นการตกลง

รวมกันระหวางฝาย

วิชาการ กับอาจารย

ประจำหลักสูตรและ

น ำ ม า จ ั ด เ ป น

แผนพัฒนาบุคลากร

รายบุคคล โดยมีแผน

ตั ้งแตการศึกษาตอ 

การเข าส ู ตำแหนง

ทางว ิ ชาการ  การ

ฝกอบรมพัฒนาดาน

1. สำรวจ

ความ

ตองการของ

อาจารย

ประจำ

หลักสูตร 

(วิชาชีพ, 

เทคนิคการ

เรียนการ

สอน, 

ยุทธศาสตร

ของ

สถานศึกษา) 

อบรม

ออนไลน 

2. หลักสูตร

และสำนัก

วิชาการ

ประชุมหารือ

วาสามารถ

ดำเนินการ

ไดบาง 

3. เขียน

แผนพัฒนา

บุคลากร 3 

ป (63-65)  

1. สำรวจความ

ตองการพัฒนา

ตนเองของ

อาจารยประจำ

หลักสูตร 

2. จัดทำ

แผนพัฒนา

บุคลากร

รายบุคคลของ

อาจารยประจำ

หลักสูตร 

3. อาจารย

ประจำหลักสูตร

ดำเนินการ

พัฒนาตนเอง

ตามแผนพัฒนา

บุคลากร

รายบุคคล 

4. ติดตาม

ผลลัพธ ตาม

แผนพัฒนา

บุคลากร 

 

รอยละ

ของ ID 

Plan ท่ี

เปนไปตาม

เปาหมาย 

และ

สามารถ

นำไปใช

ประโยชน 

ต.ค 

63-

กย 

64 

รายงานผล

การพัฒนา

บุคคลใน

สาขางาน

ตอสำนัก

วิชาการ 

อาจารย

ประจำ

หลักสูตร

มีการ

พัฒนา

ตนเอง

รอยละ 

70 

อาจา

รย

ประจ

ำ

หลักสู

ตร 
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วิชาชีพและวิชาการ 

นอกจากน ั ้นควรมี

การติดตามผลลัพธท่ี

เก ิดจากการพัฒนา

อาจารย ท ี ่ ตร งกับ

แผนพัฒนาบุคลากร

ท่ีกำหนดไว 

4. ผลลัพธ

จากแผนการ

พัฒนา

บุคลากร 

 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน 

ก า รก ำหนดสาระ

รายวิชาในหลักสูตร 

ห ล ั ก ส ู ต ร ไ ด

ดำเนินการรายงาน

ในภาพรวมกว างๆ 

รวมทั ้ งการพ ัฒนา

ประเด ็นความร ู  ท่ี

ทันสมัยที่นำมาใชใน

หลักสูตรนั ้นๆ เพื่อ

พัฒนานักศึกษาใหมี

ความพร อมก าวสู

โ ล ก อ า ชี พ 

ข ณ ะ เ ด ี ย ว กั น

กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนมีการ

รายงานผลลัพธ ใน

ลักษณะเดียวกัน ทำ

ใ ห  ก ร ะ บ ว น ก า ร

ทั ้ งหมดที ่กล าวมา

ทั ้งหมดยังไม ไดนำ

ห ล ั ก  PDCA ม า

ประยุกตใชใหชัดเจน 

อาจารย

ประจำ

หลักสูตร

ทบทวนผล

การ

ดำเนินงาน

ตามการ

ปรับปรุง

หลักสูตรท่ี

ทันสมัยตาม

ความกาวหน

าในศาสตร

สาขานั้น ๆ 

และนำผล

การทบทวน

มาพัฒนา

และปรับปรุง

กระบวนการ 

1.ประชุม

อาจารยประจำ

หลักสูตร 

2.กิจกรรม

จัดทำแผนการ

เรียนของ

หลักสูตร 

1.ได

หลักสูตรท่ี

ทันสมัย

ตาม

ความกาว

หนาตาม

ศาสตร 

2.คาเฉล่ีย

ความพึง

พอใจของ

สถาน

ประกอบก

าร 

ป

การศึก

ษา63 

1.รายวิชาท่ี

พัฒนาให

ทันสมัยและ

นำหลัก 

PDCA เขา

มาบูรณา

การ 

2.นักศึกษา

สามารถ

ทำงานใน

สถาน

ประกอบกา

ร 

1.จำนวน

รายวิชาท่ี

ปรับปรุง

ให

ทันสมัย

จำนวน 2 

รายวิชา 

2.

คาเฉล่ีย

ความพึง

พอใจของ

สถาน

ประกอบ

การ

เพิ่มข้ึน 

-

อาจา

รย

ประจ

ำ

หลักสู

ตร 

-

สำนัก

วิชาก

าร 

 

กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนในการ

เ ข ี ย น ร า ย ง า น
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ประเมินตนเองควร

ค ร อ บ ค ลุ ม

กระบวนการจัดการ

เ ร ี ย น ก า ร ส อ น

ทั ้งหมดที ่หลักสูตร

ดำ เน ิ น ก าร ไ ม  ใช

เฉพาะประเด ็นใด

ประเด็นหนึ่งเทานั้น 

ต ั วอย  าง เช น  การ

ก ำ ห น ด อ า จ า ร ย

ผ ู  สอน การจ ัดทำ

แผนการสอนและ

ส ร ุ ป ผ ล ก า ร สอ น 

กระบวนการจัดการ

เร ียนการสอนว ิชา

ทฤษฎ ีและปฏ ิบ ั ติ  

การฝ กปฏ ิบ ัต ิงาน 

การประเมินผู เรียน 

การใช  เทคโน โลยี

สารสนเทศเพื ่อการ

เร ียนการสอน เปน

ตน 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

หลักสูตรมี

ส ิ ่ ง สน ับสน ุนทา ง

ก า ย ภ า พ แ ล ะ ส่ิ ง

ส น ั บ ส น ุ น ท า ง

ว ิชาการท ี ่ ช ั ด เ จน 

รวมทั ้งการวางแผน

ใหผูเรียนไดมีโอกาส

ไดเรียนรูส่ิงสนับสนุน

ก า ร เ ร ี ย น ร ู  ท า ง

ว ิชาการจากแหล ง

1.ทำความ

รวมมือกับ

สถาน

ประกอบการ 

2.จัดทำแผน

ของครุภัณฑ

ท่ีเกี่ยวกับ

เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร

สมัยใหม 

1.ฝก

ประสบการณ

วิชาชีพตาม

สถาน

ประกอบการท่ี

ตรงสาขางาน 

2.ทำความ

รวมมือสถาน

ประกอบการ 

1.สถาน

ประกอบก

ารท่ีทำ

ความ

รวมมือ 

2.ครุภัณฑ

สำหรับ

จัดการ

เรียนการ

สอน 

1.ป

การศึก

ษา

2563 

2.ปงบ 

ประม

าณ

2564 

1.มีสถาน

ฝก

ประสบการ

ณวิชาชีพ

ใหกับ

นักศึกษา

เพิ่มข้ึน 

2.มี

ครุภัณฑใช

ในการ

1.สถาน

ประกอบ

การท่ีให

ความ

รวมมือ 

2.

ครุภัณฑ

สำหรับ

จัดการ

เรียนการ

-

อาจา

รย

ประจ

ำ

หลักสู

ตร 

-

หลักสู

ตร 
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อื่นๆ นอกเหนือจาก

ที ่หลักสูตรกำหนด

โดยจัดทำในรูปแบบ 

MOU ห ร ื อ ฝ ก

ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร น อ ก

สถานที่ ใหผูเรียนได

ปฏิบัติตามเกณฑท่ี

หลักสูตรกำหนด แต

หลักสูตรยังขาดการ

น ำ ผ ล จ า ก ก า ร

วิเคราะหสาเหตุของ

ป ญหาไปปร ับปรุ ง

และพ ัฒนาให  เปน

รูปธรรมในรอบตอไป 

ข ณ ะ เ ด ี ย ว กั น

หล ักส ูตรควรม ี ส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู

ด  านสารสน เทศ ท่ี

เ ช ื ่ อ ม โ ย ง กั บ

บริหารธุรกิจมาใชใน

การจัดการเรียนการ

สอนเพื ่อบูรณาการ

การใช ซอฟแวร กับ

งานดานบริหารธุรกิจ 

เ พ ื ่ อ น ั ก ศ ึ ก ษ า

สามารถทำงานใน

ภาคธุรกิจเอกชนได 

หนวยงาน

ภาครัฐ เอกชน 

3.กำหนด

คุณลักษณะ

เฉพาะครุภัณฑ

ประจำป 

จัดการเรียน

การสอน

เพิ่มข้ึน 

สอนท่ี

ทันสมัย

เพิ่มข้ึน 

-สห

กิจ

ศึกษา 

-

สำนัก

วิชาก

าร 
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สวนท่ี 2 
รายงานผลการดำเนินงาน หลักสูตร 

องคประกอบท่ี 1  การกำกับมาตรฐาน 

ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ (๒)  การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เกณฑมาตรฐาน 

๑) คุณสมบัติผูสอนเปนผูมีวุฒิการศึกษา มีความรู ความสามารถท่ีตรงหรือเหมาะสมกับวิชาท่ีสอน 
๒) คุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่น ก.ค.ศ. กำหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ

ตำแหนง 
 

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน แมขาย 
ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง วุฒิการศึกษา รายวิชาท่ีสอน 

ภาคเรียนท่ี 
1/2563 

ภาคเรียนท่ี 
2/2563 

๑ นายอรรถนิติ กมเลศ
รังสรรค 

ครู วิทยฐานะชำนาญ
การพิเศษ 

กศ.ม สาขา
เทคโนโลยีและ
ส่ือสารการศึกษา 
วท.บ สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร 

- หลักการคิดเชิง

ออกแบบฯ 

- พื้นฐานธุรกิจ

ดิจิทัล 

-ระบบฐานขอมูล 

- โปรแกรม
สำเร็จรูปทาง
สถิติเพื่อการ
วิจัย 
- โครงการ 
-การพัฒนา
เว็บไซตในงาน
ธุรกิจ 

2 นางขนิษฐา นคร
ประสาท 

ครูวิทยฐานะชำนาญ
การ 

กศ.ม. สาขาหลักสูตร
และการสอน 
บธ.บ. สาขา
คอมพิวเตอรธุรกิจ 

- เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การจัดการอาชีพ 
 

- งาน

คอมพิวเตอร

เบ้ืองตน 

- การ

ประมวลผล

แบบคลาวด 

-เทคโนโลยี

ดิจิทัลเพื่อการ

จัดการอาชีพ 

- โครงการ 
๓ นางสาวฐิภาพรรณ 

งอกผล 
อาจารยพเิศษ ค.บ. สาขา

คอมพิวเตอรศึกษา 
- การส่ือสาร
ขอมูลและ
เครือขาย 

-ธุรกิจดิจิทัล
ผานส่ือสังคม
ออนไลน 
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๔ นายพีระพล สิงหลอ อาจารยพเิศษ กศ.บ. สาขา
คอมพิวเตอรศึกษา 

-อินเทอรเน็ต

สรรพส่ิงสำหรับ

ธุรกิจดิจิทัล 

- เครือขาย

คอมพิวเตอร

เบ้ืองตน 

-หลักการเขียน

โปรแกรม 

 

- พาณิชยอิ
เล็กฯ 
- การเขียน
โปรแกรม
คอมพิวเตอร 
1 
- การเขียน
โปรแกรม
คอมพิวเตอร 
- การวิเคราะห
และออกแบบ
ระบบเชิงวัตถุ 
-โครงการ 

 

 

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน (ขุนไผภูมิเขตร) 
ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง วุฒิการศึกษา รายวิชาท่ีสอน 

ภาคเรียนท่ี 
1/2563 

ภาคเรียนท่ี 
2/2563 

1 นายธว ัชช ัย   คำภา
อินทร 

อาจารยพเิศษ กศ.ม สาขา
เทคโนโลยีและ
ส่ือสารการศึกษา
วท.บ. สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

-หลักการคิดเชิง

ออกแบบและ

นวัตกรรมธุรกิจ

ดิจิทัล 

-หลักการเขียน-

โปรแกรม 

ระบบปฏิบัติการ

เบ้ืองตน 

-การวิเคราะห

และออกแบบ

ระบบเชิงวัตถุ 

-การเขียน

โปรแกรม

คอมพิวเตอร 

-การพัฒนา

ระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส  

-โครงการ 
2 นายสมบัติ  บุญเรือง

ฤทธิ์   
อาจารยพเิศษ บธ.บ. สาขา

คอมพิวเตอรธุรกิจ 
-เครือขาย

คอมพิวเตอรและ

ความปลอดภัย

สำหรับธุรกิจ

ดิจิทัล 

- โครงการ 
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3 นางสาวปยธิดา  บำรุง
ศรี 

อาจารยพเิศษ กศ.บ. สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร
ศึกษา 

-พื้นฐานธุรกิจ

ดิจิทัล 

-ระบบจัดการ

ฐานขอมูล 

-เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การจัดการอาชีพ 

-เทคโนโลยี

สารสนเทศ

เพื่องานอาชีพ 

-โครงการ 

-งาน

คอมพิวเตอร

เบ้ืองตน 

-โปรแกรม
สำเร็จรูปทาง
สถิติเพื่อการ
วิจัย 

4 นางสาวณฤมล  อุทธ
อินทร 

อาจารยพเิศษ ค.บ. สาขาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

-เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อ

จัดการอาชีพ 

-อินเทอรเน็ต

สรรพส่ิงสำหรับ

ธุรกิจดิจิทัล 

-เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อ

จัดการอาชีพ 

-ธุรกิจดิจิทัล

ผานส่ือสังคม

ออนไลน 

-การ

ประมวลผล

แบบคลาวด 

-โครงการ 

5 วาท่ีรอยตรีอดิศร เช้ือ
บุญมี 

อาจารยพเิศษ คบ. สาขา
คอมพิวเตอรศึกษา 

 -การเขียน

โปรแกรม

คอมพิวเตอร 

-ออกแบบและ

พัฒนาเว็บไซต 

 

หนวยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับชาง 
ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง วุฒิการศึกษา รายวิชาท่ีสอน 

ภาคเรียนท่ี 
1/2563 

ภาคเรียนท่ี 
2/2563 

1 นายจตุรนต  หมีอิ่ม อาจารยพเิศษ วท.บ. สาขา
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

-อินเทอรเน็ต

สรรพส่ิงสำหรับ

ธุรกิจดิจิทัล 

- การเขียน
โปรแกรม
คอมพิวเตอร 
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(อิเล็กทรอนิกส
คอมพิวเตอร) 

-หลักการคิดเชิง

ออกแบบและ

นวัตกรรมฯ 

-ระบบปฏิบัติการ

เบ้ืองตน 

- ธุรกิจดิจิทัล
ผานส่ือ
ออนไลน 

2 นางสาวสุนิสา นิ่มเกตุ อาจารยพเิศษ บธ.บ. สาขา
คอมพิวเตอรธุรกิจ 
 

- เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อ

การจัดการอาชีพ 

- พื้นฐานธุรกิจ

ดิจิทัล 

- การ
วิเคราะหและ
การออกแบบ
เชิงวัตถุ 
- การ
ประมวลผล
แบบคลาวด 

3 นายธัญยบูรณ   รอด
มณี 

อาจารยพเิศษ วท.บ. สาขา
วิทยาการ
คอมพิวเตอร 

- เทคโนโลยี

ดิจิทัลเพื่อการ

จัดการอาชีพ 

- ระบบจัดการ
ฐานขอมูล     
- เครือขาย

คอมพิวเตอรและ

ความปลอดภัยฯ 

- หลักการเขียน
โปรแกรม 

 

 
 การประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรในความรับผิดชอบอยางนอยทุก 5 ป หรือการปรับปรุงตามประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2562  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดการเรียนการสอนใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 
ของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) คือ 2 ป และจะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป ในปการศึกษา 2563  ซึ่งระบบและกลไกการ
พัฒนาหลักสูตร ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เรื่อง เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556  ขอ 16.2 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระสำคัญ
ของหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใหเปนหนาที่ของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา หรือสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
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1. รายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  ภาคเรียนท่ี 1 ประจำปการศึกษา 2563 

2. รายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  ภาคเรียนท่ี 2 ประจำปการศึกษา 2563 

3. ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เรื่อง เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2563
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ตัวบงช้ีท่ี 2.1  คุณภาพผูสำเร็จการศึกษา  

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
ขอมูลพื้นฐาน ผลการดำเนินงาน 

แมขาย ทับคลอ โพธิ์ประทับชาง รวม 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562 8 24 4 36 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม 8 24 4 36 

รอยละผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดรับการประเมินเทียบกับ

จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 

100 100 100 100 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพ

อิสระหลังสำเร็จการศึกษา 

7 20 4 31 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีวางงาน - - - - 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีศึกษาตอ 1 4 - 5 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีอุปสมบท - - - - 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีเกณฑทหาร - - - - 

คาเฉล่ียของผลการประเมินผูสำเร็จการศึกษา 5 5 5 5 

 
1. คำนวณคารอยละของผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

(คิดเฉพาะผูท่ีมีความกาวหนาในอาชีพจำนวน 31 คน) 
 

หนวยจัดการศึกษาแมขาย 

7

7
× 100 = 100 

หนวยจัดการศึกษาทับคลอ 

20

20
× 100 = 100 

หนวยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับชาง 

4

4
× 100 = 100 

องคประกอบท่ี 2  ผูสำเร็จการศึกษา 
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รวม 

31

31
× 100 = 100 

    2.   แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
หนวยจัดการศึกษาแมขาย 

100

100
× 5 = 5 

หนวยจัดการศึกษาทับคลอ 

100

100
× 5 = 5 

หนวยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับชาง 

100

100
× 5 = 5 

รวม 

100

100
× 5 = 5 

 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
1) รายงานผลการติดตามผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) สาขางานธุรกิจดิจิทัล 
2) รายงานผลการประเมินผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) สาขางานธุรกิจดิจิทัล 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงช้ีท่ี  2.2  ผูสำเร็จการศึกษาสรางอาชีพและทำประโยชนใหชุมชน  

ขอมูลพื้นฐาน 
ผลการดำเนินงาน 

แมขาย ทับคลอ โพธิ์ประทับชาง รวม 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษา  ปการศึกษา  2562 8 24 4 36 

จำนวนชุมชนท่ีประเมิน 24  72 12 108 
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รอยละของชุมชนท่ีประเมิน 22.22 66.67 11.11 100 

ผลรวมคะแนนท่ีชุมชนประเมิน 105 309 48 462 

คาเฉล่ียของผลการประเมินผูสำเร็จการศึกษาท่ีทำประโยชน

ใหกับชุมชนหรือสรางช่ือเสียงใหกับวิทยาลัยชุมชนหรือทองถ่ิน 

4.38 4.29 4.00 4.28 

 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
1) รายงานผลประเมินผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) สาขางานธุรกิจดิจิทัล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
1) ระบบดูแลใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา 
เปาหมาย 

องคประกอบท่ี 3  นักศึกษา 
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 เพื่อนักศึกษามีความพรอมในการเรียนการสอนและสามารถแกไขปญหาในการเรียนตลอดจนเรื่องสวนตัวจน

สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนด 

 

ระบบและกลไก 

1. สำนักวิชาการและหลักสูตรรวมประชุมวางแผนการออกแนะแนวในสถานศึกษา และการประชาสัมพันธใน
ส่ือตางๆ เชน เว็ปไซตวิทยาลัย ปายประชาสัมพันธ ในเรื่องการรับสมัครนักศึกษาของหลักสูตร และเสนอช่ืออาจารยท่ี
ปรึกษา เพื่อเสนออนุมัติคำส่ังแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาตอผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

2. สำนักวิชาการจัดทำคูมืออาจารยท่ีปรึกษาและคูมือนักศึกษา เพื่อเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีอาจารยท่ี
ปรึกษา และเปนการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมใหทราบถึงกฎ ระเบียบ การติดตอในสวนงานตาง  ๆในวิทยาลัย 

3. อาจารยที่ปรึกษาดำเนินการใหคำปรึกษาแกนักศึกษาในชวงเวลา  Home  Room  หลังเลิกแถวประมาณ  
10  นาที  เพื่อเช็คชื่อชี้แจงขาวสารตางๆ ใหนักศึกษาทราบมีการซักถามปญหานักศึกษา  และเพิ่มชองทางการ
ติดตอส่ือสารผานทางระบบ  Social  Media  เชน  Line  Facebook  ท้ังตัวนักศึกษาและผูปกครอง 

4. อาจารยท่ีปรึกษาติดตามผลการใหคำปรึกษาตอนักศึกษาและคอยสังเกตุพฤติกรรมของนักศึกษาในเรื่องการ
เรียนและเรื่องสวนตัว 

5. สำนักวิชาออกแบบเครื่องมือเพื่อใหนักศึกษาไดประเมินความพึงพอใจท่ีมีตออาจารยท่ีปรึกษา 
6. อาจารยท่ีปรึกษานำผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีตออาจารยท่ีปรึกษามาปรับปรุงกระบวนการ/วิธีติดตาม 
7. อาจารยท่ีปรึกษา  รายงานผลการดำเนินงานและการปรับปรุงกระบวนการใหคำปรึกษาตอหัวหนา

หลักสูตร/สาขางาน 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. คำส่ังแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษา  

2. คูมืออาจารยท่ีปรึกษา 

3. ความพึงพอใจท่ีมีตออาจารยท่ีปรึกษา 

4. บันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา 

5. รายงานกิจกรรมนักศึกษา 
 
 
 
 
 
การนำระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

1. หลักสูตรมอบหมายอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อออกแนะแนวการรับสมัครนักศึกษาใหม โดยอาจารยท่ี
รับผิดชอบคือนายธวัชชัย คำภาอินทรและอาจารยของหลักสูตรอื่นๆ ไดออกแนะแนวการรับนกัศึกษาใหม ซึ่งขอมูลท่ี
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับรายละเอียดตางๆ ของหลักสูตร เชน การจัดการเรียนการสอน จุดเดนของหลักสูตร ใหกับงาน
ประชาสัมพันธของวิทยาลัย เพื่อทำส่ือประชาสัมพันธ เว็ปไซต ปายประชาสัมพันธ 

2. สาขารวมประชุมจัดทำคำส่ังแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษา  ระดับ  ปวส. สาขางานธุรกิจดิจิทัล  ประจำป
การศึกษา  2563  มีรายละเอียด ดังนี้ 
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แมขาย 

อาจารยท่ีปรึกษา ระดับช้ัน จำนวนนักศึกษา 

นางสาวฐิภาพรรณ  งอกผล ปวส.  1 25 

นายจิระ ปฐมวณิชกะ ปวส.  2 13 

 

ทับคลอ 

อาจารยท่ีปรึกษา ระดับช้ัน จำนวนนักศึกษา 

นายธวัชชัย คำภาอินทร ปวส.  1 26 

นายธวัชชัย คำภาอินทร ปวส.  2 28 

 

โพธิ์ประทับชาง 

อาจารยท่ีปรึกษา ระดับช้ัน จำนวนนักศึกษา 

นางสาวนาฏญา อาทธสอน ปวส.  1 13 

 

 3. หลักสูตรรวมกับสำนักวิชาการจัดทำคูมืออาจารยที ่ปรึกษา  เพื่อเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ี

อาจารยที่ปรึกษา  โดยมีรายละเอียด  เชน  กฎ  ระเบียบ  โทษทัณฑ  การเขารวมกิจกรรมของทางวิทยาลัย  หนาท่ี

ของกลุมงานตางๆ เปนตน 

 4. อาจารยที่ปรึกษาไดใชเวลาในชวง  Home  room  หลังเลิกแถวประมาณ  10  นาที  ในการทำกิจกรรม

เช็คช่ือโดยมีระบบการเช็คช่ือ  ตรวจเครื่องแตงกายและช้ีแจงขาวสารตางๆ ใหนักศึกษาไดทราบ  โดยการใหคำปรึกษา

ของอาจารยที่ปรึกษายังมีนอกเหนือจากชวงเวลา  Home  room  อีกดวยคือในแตและระดับชั้นจะต้ังกลุม  Line  

เพื่อใหอาจารยท่ีปรึกษา  ผูปกครองและนักศึกษาไดติดตอสอบถามในเรื่องตางๆ ท้ังการเรียน  ขาวสารอื่นๆ ประเด็นท่ี

ใหคำปรึกษาแกนักศึกษาสวนใหญ  ดังนี้ 

 -  มาสาย/ขาดเรียน/เวลาเรียนนอยกวา 80% 

 -  ลงทะเบียนซอมเสริม 

 -  กฎระเบียบเครื่องแตงกายและทรงผม 

 -  การประเมินอาจารยผูสอนประจำรายวิชา 

 -  ทุน กยศ. 

 -  การฝกประสบการณวิชาชีพ 
อาจารยที ่ปรึกษาแจงกำหนดการเขาพบใหนักศึกษาไดรับทราบ  อาจารยใหคำปรึกษาแกนักศึกษาเปนรายบุคคล  

รายละเอียดมีดังนี้   

 

 

ตัวอยาง 

หนวยจัดทับคลอ 
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 วันท่ี 3 กันยายน 2563 นางสาวพัทธมน พลอยทับทิม  กับ  นางสาวนิรษา มัธราช  มีเรื่องทะเลาะวิวาทกัน

ภายในสถานศึกษา  จึงไดเรียกนักศึกษาท้ังสองคนมาทำการตักเตือนและทำบันทึกขอตกลงกับนักศึกษาเพื่อไมใหเกิด

เหตุการณดังกลาวอีก   

 
 จากการติดตามหลังจากใหคำปรึกษาและแนะแนวทางการแกไขปญหาไปแลวนั้น  พบวาสามารถชวยเหลือ

นักศึกษาไดท้ังดานการเรียนและเรื่องสวนตัว  นักศึกษายังคงมาศึกษาตอในภาคเรียนท่ี  2/2563 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป 
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ตัวบงช้ีท่ี  3.2  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

สถานท่ีจัดการเรียนการสอนแมขาย 

ป 

การศึกษา 

จำนวน 

รับเขา 

จำนวนผูสำเร็จ

การศึกษา นักศึกษาท่ียัง

ไมสำเร็จ

การศึกษา 

จำนวนท่ีลาออก

และคัดช่ือออก

สะสมจนถึงสิ้นป

การศึกษา 

อัตราการ

สำเร็จ

การศึกษา 

อัตรา 

การคงอยู 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

2560 26 20    6 76.92 76.92 

2561 9  8   1 88.89 88.89 

2562 16   13  3 81.25 81.25 

2563 25        

 
ผลการดำเนินงาน 
1) มีขอมูลอัตราการคงอยู 

1.1 ปการศึกษา  2560 
 รับนักศึกษาจำนวน  26  คน  มีจำนวนอัตราคงอยู  20  คน  คิดเปนรอยละ  76.92 
1.2 ปการศึกษา  2561  
 รับนักศึกษาจำนวน  9  คน  มีจำนวนอัตราคงอยู  8  คน  คิดเปนรอยละ 88.89 
1.3 ปการศึกษา  2562   
 รับนักศึกษาจำนวน  16  คน  มีจำนวนอัตราคงอยู  13  คน  คิดเปนรอยละ  81.25  

 
2) การสำเร็จการศึกษา 
 2.1 ปการศึกษา  2560 

  รับนักศึกษาจำนวน  26  คน  มีผูสำเร็จการศึกษาจำนวน  20  คน  คิดเปนรอยละ  76.92  

 2.2 ปการศึกษา  2561 

  รับนักศึกษาจำนวน  9  คน  มีผูสำเร็จการศึกษาจำนวน  8  คน  คิดเปนรอยละ  88.89 

 2.3 ปการศึกษา  2562 

  รับนักศึกษาจำนวน  16  คน  มีผูสำเร็จการศึกษาจำนวน  13  คน  คิดเปนรอยละ  81.25 

 

สรุปจากตาราง 

จากขอมูลของนักศึกษาของหลักสูตรที่รับนักศึกษาในปการศึกษา 2561 จำนวน 16 คน สำเร็จการศึกษาในป

การศึกษา 2563 จำนวน 13 คน คิดเปนรอยละ 81.25 และมีนักศึกษาคงอยู จำนวน 13 คน คิดเปนรอยละ 

81.25 

 

องคประกอบท่ี  3  ผูสำเสร็จการศึกษา 
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอนทับคลอ (ขุนไผภูมิเขตร) 

ป 

การศึกษา 

จำนวน 

รับเขา 

จำนวนผูสำเร็จ

การศึกษา นักศึกษาท่ียัง

ไมสำเร็จ

การศึกษา 

จำนวนท่ีลาออก

และคัดช่ือออก

สะสมจนถึงสิ้นป

การศึกษา 

อัตราการ

สำเร็จ

การศึกษา 

อัตรา 

การคงอยู 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

2560 30 26    4 86.67 86.67 

2561 28  24   4 85.71 85.71 

2562 31   29  2 93.55  93.55  

2563 18        

 
ผลการดำเนินงาน 
1) มีขอมูลอัตราการคงอยู 

1.1 ปการศึกษา  2560 
 รับนักศึกษาจำนวน  30  คน  มีจำนวนอัตราคงอยู  26  คน  คิดเปนรอยละ  86.67 

1.2 ปการศึกษา  2561  
 รับนักศึกษาจำนวน  28  คน  มีจำนวนอัตราคงอยู  24  คน  คิดเปนรอยละ 85.71 
1.3 ปการศึกษา  2562   
 รับนักศึกษาจำนวน  31  คน  มีจำนวนอัตราคงอยู  29  คน  คิดเปนรอยละ  93.55  
 

2) การสำเร็จการศึกษา 
 2.1 ปการศึกษา  2560 

  รับนักศึกษาจำนวน  30  คน  มีผูสำเร็จการศึกษาจำนวน  26  คน  คิดเปนรอยละ  86.67  

 2.2 ปการศึกษา  2561 

  รับนักศึกษาจำนวน  28  คน  มีผูสำเร็จการศึกษาจำนวน  24  คน  คิดเปนรอยละ  85.71 

 2.3 ปการศึกษา  2562 

  รับนักศึกษาจำนวน  31  คน  มีผูสำเร็จการศึกษาจำนวน  29  คน  คิดเปนรอยละ  93.55 

 

สรุปจากตาราง 

จากขอมูลของนักศึกษาของหลักสูตรที่รับนักศึกษาในปการศึกษา 2561 จำนวน 31 คน สำเร็จการศึกษาในป

การศึกษา 2563จำนวน 29 คน คิดเปนรอยละ 93.55 และมีนักศึกษาคงอยู จำนวน 29 คน คิดเปนรอยละ 

93.55 

 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอนโพธิ์ประทับชาง 

ป 

การศึกษา 

จำนวน 

รับเขา 

จำนวนผูสำเร็จ

การศึกษา 

จำนวนท่ีลาออก

และคัดช่ือออก

อัตรา 

การคงอยู 



ห น ้ า  | - 36 - 

 

25
61

 

25
62

 

25
63

 นักศึกษาท่ียัง

ไมสำเร็จ

การศึกษา 

สะสมจนถึงสิ้นป

การศึกษา 

อัตราการ

สำเร็จ

การศึกษา 

2560         

2561 10  4   6 40.00 40.00 

2562         

2563         

 
ผลการดำเนินงาน 
1) มีขอมูลอัตราการคงอยู 

1.1 ปการศึกษา  2560 
 รับนักศึกษาจำนวน  0  คน  มีจำนวนอัตราคงอยู  0  คน  คิดเปนรอยละ  0 

1.2 ปการศึกษา  2561  
 รับนักศึกษาจำนวน  10  คน  มีจำนวนอัตราคงอยู  4  คน  คิดเปนรอยละ 40.00 
1.3 ปการศึกษา  2562   

 รับนักศึกษาจำนวน  0  คน  มีจำนวนอัตราคงอยู  0  คน  คิดเปนรอยละ  0  
 
2) การสำเร็จการศึกษา 
 2.1 ปการศึกษา  2560 

  รับนักศึกษาจำนวน  0  คน  มีผูสำเร็จการศึกษาจำนวน  0  คน  คิดเปนรอยละ  0  

 2.2 ปการศึกษา  2561 

  รับนักศึกษาจำนวน  10  คน  มีผูสำเร็จการศึกษาจำนวน  4  คน  คิดเปนรอยละ  40.00 

 2.3 ปการศึกษา  2562 

  รับนักศึกษาจำนวน  0  คน  มีผูสำเร็จการศึกษาจำนวน  0  คน  คิดเปนรอยละ  0 

 
สรุปจากตาราง 

ไมมีนักศึกษาในปการศึกษา 2560 และปการศึกษา 2562 

 
รวม 

ป 

การศึกษา 

จำนวน 

รับเขา 

จำนวนผูสำเร็จ

การศึกษา นักศึกษาท่ียัง

ไมสำเร็จ

การศึกษา 

จำนวนท่ีลาออก

และคัดช่ือออก

สะสมจนถึงสิ้นป

การศึกษา 

อัตราการ

สำเร็จ

การศึกษา 

อัตรา 

การคงอยู 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

2560 56 46    10 82.14 82.14 

2561 47  36   11 76.60 76.60 
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2562 47   42  5 89.36 89.36 

2563 43        

 
ผลการดำเนินงาน 
1) มีขอมูลอัตราการคงอยู 

1.4 ปการศึกษา  2560 
 รับนักศึกษาจำนวน  56  คน  มีจำนวนอัตราคงอยู  46  คน  คิดเปนรอยละ  82.14 

1.5 ปการศึกษา  2561  
 รับนักศึกษาจำนวน  47  คน  มีจำนวนอัตราคงอยู  36  คน  คิดเปนรอยละ 76.60 
1.6 ปการศึกษา  2562   

 รับนักศึกษาจำนวน  47  คน  มีจำนวนอัตราคงอยู  42  คน  คิดเปนรอยละ  89.36  
 
2) การสำเร็จการศึกษา 
 2.1 ปการศึกษา  2560 

  รับนักศึกษาจำนวน  56  คน  มีผูสำเร็จการศึกษาจำนวน  46  คน  คิดเปนรอยละ  82.14  

 2.2 ปการศึกษา  2561 

  รับนักศึกษาจำนวน  47  คน  มีผูสำเร็จการศึกษาจำนวน  36  คน  คิดเปนรอยละ  76.60 

 2.3 ปการศึกษา  2562 

  รับนักศึกษาจำนวน  47  คน  มีผูสำเร็จการศึกษาจำนวน  42  คน  คิดเปนรอยละ  89.36 

สรุปจากตาราง 

จากขอมูลของนักศึกษาของหลักสูตรที่รับนักศึกษาในปการศึกษา 2561 จำนวน 47 คน สำเร็จการศึกษาในป

การศึกษา 2563จำนวน 42 คน คิดเปนรอยละ 89.36 และมีนักศึกษาคงอยู จำนวน 42 คน คิดเปนรอยละ 

89.36 

 
การติดตามและประเมินกระบวนการ 

หลักสูตรและสำนักวิชาการรวมกันสำรวจความพึงพอใจของ  นักศึกษาท่ีมีตอระบบอาจารยท่ีปรึกษาประจำป

การศึกษา  2563  ในภาพรวมอยูในระดับมากคาเฉล่ีย  4.21  เมื่อพิจารณาเปนรายงานพบวารายการท่ีมีความพึง

พอใจสูงสูด  คือ  อาจารยที่ปรึกษามีเวลาใหคำปรึกษาในการแกไขปญหาตางๆ พรอมชวยเหลือและใหคำแนะนำ

คะแนนเฉล่ียท่ี  4.36  รองมา  คือ  อาจารยท่ีปรึกษามีเวลาใหนักศึกษาไดพบทุกครั้งเมื่อมีการนัดหมายคะแนนเฉล่ีย

คือ  4.31  มีชองทางการติดตอส่ือสารระหวางอาจารยท่ีปรึกษากับนักศึกษาในความดูแลคาเฉล่ีย  4.28  อาจารยท่ี

ปรึกษามีความเต็มใจและเอาใจใสใหคำปรึกษาและมีการติดตามผลของการใหคำปรึกษา/หัวหนาสาขางาน  สามารถ

ใหคำปรึกษาตางๆกับนักศึกษาได  (นอกเหนือ/ทดแทน อาจารยท่ีปรึกษา)  คะแนนเฉล่ียท่ี  4.26  อาจารยท่ีปรึกษา

เอาใจใสนักศึกษาอยางทั่วถึงและสม่ำเสมอ  คะแนนเฉลี่ยอยูที่  4.22  อาจารยผูสอนสามารถใหคำปรึกษาตางๆกับ

นักศึกษาได  (นอกเหนือ/ทดแทน  อาจารยท่ีปรึกษา)  คะแนนเฉล่ียท่ี  4.15  และนักศึกษาสามารถนำความรูความ

เขาใจท่ีไดรับจากการใหคำปรึกษามาใชประโยชนได  คะแนนเฉล่ียท่ี  4.11  ตามลำดับ 
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ตารางเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอระบบอาจารยท่ีปรึกษาและการบริการของหลักสูตร   

ปการศึกษา  2561  ปการศึกษา  2562  และปการศึกษา  2563 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ความหมาย 
2561 2562 2563 

การบริการดานใหคำปรึกษาแกนักศึกษา 4.17 4.20 4.24 มาก 

การบริการแหลงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษา 4.11 4.12 4.22 มาก 

การบริการเพื่อพัฒนาประสบการณและความรูดานตางๆ แกนักศึกษา 4.03 4.06 4.17 มาก 

รวม 4.10 4.11 4.21 มาก 

จากตารางผลการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา  ท่ีมีตอระบบอาจารยท่ีปรึกษา  และการบริการของหลักสูตร  

ประจำปการศึกษา  2563  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  (�̅�𝑥=4.21)  เมื่อเปรียบเทียบกับปการศึกษา  2562 และป

การศึกษา 2561 พบวามีระดับความพึงพอใจสูงกวา 

 

 

ตารางเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอระบบอาจารยท่ีปรึกษา   

ปการศึกษา  2561  ปการศึกษา  2562  และปการศึกษา  2563 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ความหมาย 
2561 2562 2563 

1) อาจารยท่ีปรึกษามีเวลาใหคำปรึกษาในการแกไขปญหาตางๆ 

พรอมชวยเหลือและใหคำแนะนำ 

4.30 4.31 4.36 มาก 

2) อาจารยท่ีปรึกษามีเวลาใหนักศึกษาไดพบทุกครั้งเมื่อมีการนัดหมาย 4.23 4.25 4.31 มาก 

3) อาจารยท่ีปรึกษามีความเต็มใจและเอาใจใสในการใหคำปรึกษา 

และมีการติดตามผลของการใหคำปรึกษา 

4.20 4.21 4.26 มาก 

4) อาจารยท่ีปรึกษาเอาใจใสนักศึกษาอยางท่ัวถึงและสม่ำเสมอ 4.15 4.17 4.22 มาก 

5) มีชองทางการติดตอส่ือสารระหวางอาจารยท่ีปรึกษากับนักศึกษา

ในความดูแล  

4.20 4.23 4.28 มาก 

6) นักศึกษาสามารถนำความรู  ความเขาใจท่ีไดรับจากการให

คำปรึกษาไปใชประโยชนได 

4.04 4.06 4.11 มาก 

7) หัวหนาสาขางาน สามารถใหคำปรึกษาตางๆ กับนักศึกษาได 

(นอกเหนือ/ทดแทน อาจารยท่ีปรึกษา) 

4.19 4.21 4.26 มาก 

8) อาจารยผูสอน สามารถใหคำปรึกษาตางๆ กับนักศึกษาได 

(นอกเหนือ/ทดแทน จากอาจารยท่ีปรึกษา) 

4.08 4.10 4.15 มาก 

รวม 4.17 4.20 4.24 มาก 
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จากตารางผลการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอระบบอาจารยที่ปรึกษา  ประจำปการศึกษา  2563  ใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก  (�̅�𝑥=4.24)  เมื่อเปรียบเทียบกับปการศึกษา  2562  และปการศึกษา 2561 พบวามีระดับความ

พึงพอใจสูงกวา 

 

 

 

 

 

ตารางเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการบริการเพื่อพัฒนาประสบการณและความรูดานตางๆ 

แกนักศึกษา  ปการศึกษา  2561  ปการศึกษา  2562  และปการศึกษา  2563 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ความหมาย 
2561 2562 2563 

1) การประชาสัมพันธในการเขาถึงกิจกรรมดานตางๆ ท่ีหลักสูตร

ดำเนินการ 

4.11 4.13 4.18 มาก 

2) ความหลากหลายของกิจกรรมท่ีหลักสูตร  จัดใหกับนักศึกษา 4.05 4.06 4.88 มาก 

3) มีโครงการ/กิจกรรมท่ีเสริมสรางศักยภาพดานวิชาการของ

นักศึกษาอยางเหมาะสม 

4.01 4.02 4.07 มาก 

4) มีโครงการ/กิจกรรมท่ีเสริมสรางดานคุณธรรม  จริยธรรมของ

นักศึกษาอยางเหมาะสม 

4.05 4.06 4.11 มาก 

5) มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมดานศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา

อยางเหมาะสม 

3.91 3.92 3.97 มาก 

6) นักศึกษามีสวนรวมในการจัดโครงการ/กิจกรรม  เพื่อพัฒนา

ความรูและประสบการณทางวิชาการ/วิชาชีพ 

4.07 4.10 4.15 มาก 

7) สงเสริมสนับสนุนนักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ  

เชน  การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน  การแขงขัน/ประกวด

ดานวิชาการและวิชาชีพ  ท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ 

4.00 4.02 4.07 มาก 

8) มีการประเมินคุณภาพของการดำเนินโครงการพัฒนา  

ประสบการณทางวิชาชีพ 

4.05 4.06 4.11 มาก 

9) จากกิจกรรมตางๆ ดานวิชาการท่ีหลักสูตรจัดข้ึน  นักศึกษา

สามารถนำความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนตอได 

4.07 4.08 4.13 มาก 

10) จากกิจกรรมตาง  ๆดานคุณธรรม  จริยธรรม  และดาน

ศิลปวัฒนธรรมท่ีหลักสูตรจัดข้ึน  นักศึกษาไดความรู  ความ

เขาใจ  และเปนประโยชนตอตัวนักศึกษา 

3.98 4.00 4.05 มาก 

รวม 4.03 4.06 4.17 มาก 
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จากตารางผลการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการบริการเพื่อพัฒนาประสบการณและความรูดานตาง  ๆ

แกนักศึกษา  ประจำปการศึกษา  2563  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  (�̅�𝑥=4.17)  เมื่อเปรียบเทียบกับปการศึกษา  

2562  และปการศึกษา 2561  พบวามีระดับความพึงพอใจสูงกวา 

 

ตารางเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการบริการแหลงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษา  

ปการศึกษา  2561  ปการศึกษา  2562  และปการศึกษา  2563 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ความหมาย 
2561 2562 2563 

1) มีการเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางตางๆ  เชน  บอรด

ประชาสัมพันธเว็บไซต  โซเชียลเน็ตเวิรค  อาจารยแจงดวยวาจา 

4.17 4.19 4.29 มาก 

2) มีการแจงขอมูลความเคล่ือนไหวอื่นท้ังในและนอกวิทยาลัยฯ   

ท่ีจำเปนแกนักศึกษา 

4.20 4.21 4.31 มาก 

3) มีการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาตอ 4.02 4.04 4.14 มาก 

4) มีการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา  และแหลงทุน 4.08 4.10 4.20 มาก 

5) มีการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับการประกาศรับสมัครงานและ แหลงงาน 4.00 4.00 4.10 มาก 

6) การไดรับขาวสารมีความสะดวก  รวดเร็วและทันสมัยของการ

ใหบริการขาวสารขอมูลตางๆ 

4.16 4.19 4.29 มาก 

รวม 4.11 4.12 4.22 มาก 

จากตารางผลการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการบริการแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแก

นักศึกษาประจำปการศึกษา  2563  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  (�̅�𝑥=4.22)  เมื่อเปรียบเทียบกับปการศึกษา  2562    

และปการศึกษา 2561  พบวามีระดับความพึงพอใจสูงกวา 

 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. คำส่ังแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษา 

2. บันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา 

3. ประวัตินักศึกษา 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๔.๑  การบริหารและพัฒนาอาจารย 

ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร 

เปาหมาย 

รับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร 

 

ระบบและกลไก 

 
ภาพท่ี 4.1 ภาพระบบการรับอาจารยประจำหลักสูตร 

เอกสารหลักฐานประกอบ 

4.1.1  ระบบการรับอาจารยประจำหลักสูตร 

การนำระบบและกลไกลไปสูการปฏิบติั/ดำเนินงาน 

องคประกอบที ่ ๔  อาจารย 
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การรับอาจารยประจำหลักสูตรใหมนั้น ไดกำหนดข้ันตอนการรับสมัครอาจารยไวและกำหนดให  หลักสูตรฯ

ดำเนินการ โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี ้

1.1  สาขางานธุรกิจดิจิทัล  สำรวจความตองการและคุณสมบัติของอาจารยใหม  โดยพิจารณาจากความขาด

แคลน  ความตองการของสาขางานธุรกิจดิจิทัลกำลังท่ีเปดสอน  สัดสวนระหวางอาจารยกับนักศึกษา  ตลอดจนความ

จำเปนอื่นๆ เพื่อเปนขอมูลในการดำเนินการขออัตรากำลังจากวิทยาลัยฯ 

1.2  เมื่อทราบจำนวนความตองการและคุณสมบัติของอาจารยใหมแลว  หลักสูตรฯดำเนินการจัดทำบันทึก

ขอความขอเพิ่มอัตรากำลังเสนอตอวิทยาลัยฯ 

1.3  วิทยาลัยฯ พิจารณาความตองการและความจำเปน  เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

1.4  เมื่อไดรับอนุมัติอัตรากำลังแลว  งานทรัพยากรบุคคล  สำนักงานผูอำนวยการ  จะดำเนินการประกาศ

รับสมัคร  และกำหนดวันรับสมัคร  วันสอบ  คุณสมบัติของผูสมัคร  และแตงต้ังคณะกรรมการชุดตางๆ ข้ึนมา

ดำเนินการ  เพื่อรับสมัคร  ออกขอสอบ  สอบสัมภาษณ  กำหนดเกณฑการพิจารณาคัดเลือก  เปนตน  โดยมี

ขบวนการในการรับสมัคร  ดังนี ้

1.  เปดรับสมัคร โดยดำเนินการอยางเปดเผย 

2.  ดำเนินการสอบคัดเลือก  และพิจารณาคัดเลือกโดยพิจารณาจากผลการสอบขอเขียน  การสัมภาษณและ

ทักษะความสามารถในการปฏิบัติตามเกณฑที่กำหนดไวในประกาศการรับสมัคร  จากนั้น  งานทรัพยากรบุคคล  

สำนักงานผูอำนวยการ สรุปผลการพิจารณาคัดเลือก  เสนอตอผูบริหารเพื่อประกาศผลการคัดเลือก  และกำหนดวัน

รายงานตัวทำสัญญา 

3.  หลักสูตรช้ีแจงบทบาทหนาท่ีเพื่อใหมีความรู  เขาใจในการจัดการเรียนการสอนของสาขางานธุรกิจดิจิทัล 

4.  อาจารยใหมมารายงานตัว  ท่ีงานทรัพยากรบุคคล  ผูอำนวยการ  แนะนำอาจารยใหมตอหลักสูตรฯ เพื่อ

มอบหมายงาน 

5.  ทุกส้ินปการศึกษา จะดำเนินการสำรวจตามข้ันตอนท่ี  1  เพื่อนำขอมูลไปทบทวน,ปรับแผนและ

ดำเนินการตามข้ันตอนตางๆ ตามท่ีกลาวมาแลวขางตน 

 
ผลการดำเนินงาน 

มีการรับอาจารยประจำหลักสูตรเพิ่มตามระบบการรับอาจารยประจำหลักสูตรของสาขางานธุรกิจดิจิทัล  
เนื ่องจากอัตรากำลังของอาจารยประจำหลักสูตรมีจำนวนไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน  ปการศึกษา  
2563  หลักสูตรไดมีการประกาศรับอาจารยประจำหลักสูตรของหนวยจัดการศึกษาทับคลอ (ขุนไผภูมิเขตร) เพิ่ม  
จำนวน  1  ตำแหนง  เนื่องจากอาจารยประจำหลักสูตรที่มีไมเพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน  คือ  นาย
อดิศร  เชื้อบุญมี  อาจารยสาขางานธุรกิจดิจิทัลปฏิบัติการสอนที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  หนวยจัดการศึกษาทับคลอ  
(ขุนไผภูมิเขตร)  ปการศึกษา  2/2563 
 
 

 

 

การติดตามและประเมินกระบวนการ 
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 หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร  ดังนี้ดำเนินการประเมินความพึง

พอใจของอาจารยผูสอนตอการบริหารจัดการหลักสูตร  (ดานการรับอาจารย)  โดยผลการประเมินในภาพรวม ดังนี้ 

 
รายการ คาเฉลี่ย 

ป 2562 

คาเฉลี่ย 

ป 

2563 

1. การกำหนดคุณสมบัติในการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตรสอดคลองกับหลักสูตร 4.67 4.56 

2. กลไกการคัดเลือกอาจารยประจำหลักสูตรมีความเหมาะสมและโปรงใส 4.40 4.22 

3. การกำหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยมีความชัดเจนและเหมาะสม 4.13 4.56 

4.การบริหารหลักสูตร  ไดรับความรวมมือและความชวยเหลือจากหนวยงานอื่นท่ีมีความ
เกี่ยวของกันอยางเหมาะสม 

4.27 4.22 

รวม 4.37 4.39 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจำหลักสูตรที่มีตอการรับและแตงตั้งอาจารยประจำหลกัสูตร  

พบวา  ความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก  (คาเฉลี่ย  =  4.39)  ถาพิจารณาเปนรายประเด็นที่มีความพึง

พอใจสูงสุด  พบวา  การกำหนดคุณสมบัติในการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตรสอดคลองกับหลักสูตรและการ

กำหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยมีความชัดเจนและเหมาะสม  มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

(คาเฉลี่ย  = 4.56) สวนประเด็นที่มีความพึงพอใจนอยสุดคือกลไกการคัดเลือกอาจารยประจำหลักสูตรมีความ

เหมาะสมและโปรงใสและการบริหารหลักสูตร  ไดรับความรวมมือและความชวยเหลือจากหนวยงานอื่นที่มีความ

เกี่ยวของกันอยางเหมาะสม (คาเฉล่ีย = 4.22) 

การประเมินระบบและกลไก 

ในปการศึกษา  2563  หลักสูตรดำเนินการประเมินระบบและกลไกลการรับและแตงต้ังอาจารยประจำ

หลักสูตร พบวา ระบบ และกลไกดังกลาวยังคงมีความเหมาะสม โดยประเมินจากการท่ีอาจารยประจำหลักสูตร ใน

เรื่องการรับอาจารยประจำหลักสูตรมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑท่ี กำหนด และไมมีการเปล่ียนแปลงตามเปาหมาย 

ดังนั้น หลักสูตรจึงยังคงใชระบบและกลไกดังกลาวในการรับและแตงต้ัง อาจารยประจำหลักสูตร 

การดําเนินงานตามเปาหมายการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร พบวา หลักสูตรไดอาจารยประจำหลักสูตรท่ีมี

ความรูความสามารถตรงตามเกณฑท่ีกำหนด และมีคุณวุฒิท่ีตรงหรือเหมาะสมกับวิชาท่ีสอน ซึ่งเปนไปตามเปาหมายท่ี

กำหนด 

การนำไปสูการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

 จากการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจดานการรับอาจารยประจำหลักสูตร ระบบและกลไกในการรับ

และแตงตั้งอาจารยประจำหลักสูตร จะเห็นไดวาหลักสูตรตองปรับปรุงตามหัวขอที่ไดประเมินความพึงพอใจของ

อาจารยประจำหลักสูตรคือ กลไกการคัดเลือกอาจารยประจำหลักสูตรมีความเหมาะสมและโปรงใสและการบริหาร

หลักสูตร  ไดรับความรวมมือและความชวยเหลือจากหนวยงานอื่นท่ีมีความเกี่ยวของกันอยางเหมาะสม ซึ่งมีคาความ

พึงพอใจนอยสุดคือ (คาเฉลี่ย = 4.22) ซึ่งภาระงาน/การกำหนดหนาที่ความรับผิดชอบของอาจารยประจำหลักสูตร

นั้น จะเปนลักษณะเปน TOR การปฏิบัติงานสอนและงานอื่นๆ ท่ีทางวิทยาลัยมอบหมาย สวนหนาท่ีท่ีตองรับผิดชอบ
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นอกเหนือจากการปฏิบัติหนาที่จะมีหนังสือคำสั่งของทางวิทยาลัยกำหนดใหปฏิบัติในงานนั้นๆ เนื่องจากความจำกัด

ของจำนวนบุคลากร อาจทำใหอาจารยแตละทานมีภาระงานท่ีรับผิดชอบหลายงาน 

4.1.2 ระบบบริการอาจารย 

เปาหมายการดําเนินงาน 

1. อาจารยประจำหลักสูตรมีภาระงานเหมาะสม 

2. สวัสดิการของอาจารยประจำหลักสูตร 

3. ความพงึพอใจของอาจารยประจำหลักสูตรท่ีมีตอการบริหารอาจารย 

ระบบและกลไกการบริหารอาจารย 

1. วิทยาลัย/หลักสูตร กำหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยประจำหลักสูตร 

2. หลักสูตรและสำนักวิชาการดำเนินการแตงต้ังคำส่ัง TOR กำหนดการปฏิบัติหนาท่ีของอาจารยประจำสูตร 

3. อาจารยประจำหลักสูตรปฏิบัติหนาท่ีตามคำส่ัง TOR กำหนดการปฏิบัติหนาท่ีของอาจารยประจำสูตร 

4. หลักสูตรสํารวจความพึงพอใจตอการบริหารอาจารย การกำกับ/ติดตาม/ประเมินผลและพัฒนากระบวนการเรียน

การสอนของอาจารย 

5. นําผลการดําเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย 

การนำระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

1. หลักสูตรไดมีการกำหนดกำหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยประจำหลักสูตร ไวดังนี ้

 

1.1 ภาระงานของอาจารยประจำหลักสูตร 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตรไดมีการกำหนดภาระงานของอาจารยประจำหลักสูตร  ดังนี้ 
ขาราชการ 

ภาระงาน 
จำนวน ชม. 

ข้ันต่ำ/สัปดาห 

งานสอน 6 

งานปฏิบัติงานจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถ่ินและชุมชน 12 

งานศึกษาคนควา  วิจัยเพื่อชุมชน 6 

งานบริการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 5 

 

 

อาจารยพิเศษ 

1.  สอนและอบรมนักเรียน  ตามหลักสูตร  ปวช.  ปวส.  และหลักสูตรฝกอบรมในสาขาท่ีเกี่ยวของ  ไมนอยกวา  20  
ชม./สัปดาห 
2.  จัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน แผนการสอนอยางนอย 1 รายวิชา/ภาคเรียน โครงการสอน บันทึกหลัง
การสอนและจัดทำขอสอบทุกรายวิชาท่ีสอน 
3.  จัดทำเอกสารรายงานผลการเรียนทุกรายวิชาเมื่อส้ินภาคเรียน 
4.  จัดทำผลงานทางวิชาการ  จัดทำวิจัยในช้ันเรียน อยางนอยภาคเรียนละ  1  เรื่อง 
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5. ทำหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษา  1  หองเรียน  พรอมจัดทำบันทึกรายงานการปฏิบัติหนาท่ีสงทุกภาคเรียน 
6. หากปฏิบัติหนาท่ีสอนนอยกวา  10  ชม./สัปดาห  
7.ใหปฏิบัติหนาที่สนับสนุนงานจัดการเรียนการสอนตามสัดสวนจำนวนชั่วโมงการ  ปฏิบัติงานสอน  และปฏิบติังาน
ตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ 

4.1.5  ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน  เรื่อง  การกำหนดภาระงานของผูสอนประจำในสถาบัน พ.ศ.2559 

4.1.6  TOR  พนักงานจางเหมาบริการ  (อาจารยผูสอน) 

 

1.หลักสูตรกำหนดภาระงานสอนในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหสอดคลองกับการบริหารงาน ดังนี ้

 

แมขาย 

ช่ือ-สกุล 
ชม.สอน/สัปดาห 

1/2563 2/2563 

นายอรรถนิติ  กมเลศรังสรรค 18 32 

นางขนิษฐา  นครประสาท 18 22 

นางสาวฐิภาพรรณ  งอกผล 22 27 

นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป 25 30 

นายพีระพล  สิงหลอ 24 28 

นางสาวจันทิรา  เคยอาษา - 12 

นายจิระ  ปฐมวณิชกะ - 11 

ทับคลอ 

ช่ือ-สกุล 
ชม.สอน/สัปดาห 

1/2563 2/2563 

นายธวัชชัย  คำภาอินทร 20 37 

นายสมบัติ  บุญเรืองฤทธิ ์ 22 31 

น.ส. ปยธิดา  บำรุงศร ี 22 31 

น.ส. ณฤมล  อุทธอินทร 22 31 

นายอดิศร  เช้ือบุญมี - 30 

 

โพธิ์ประทับชาง 

ช่ือ-สกุล 
ชม.สอน/สัปดาห 

1/2563 2/2563 

น.ส. สุนิสา  นิ่มเกตุ 22 34 

นายจตุรนต  หมีอิ่ม 22 35 
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นายธัญยบูรณ  รอดมณี 27 - 

 

1) ภาระงานอื่นท่ีไดรับมอบหมายตามคำส่ังวิทยาลัย  มีดังนี้ 

 

แมขาย 

1. นายอรรถนิติ  กมเลศรังสรรค ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาสาขางานธุรกิจดิจิทัล   

2. นางขนิษฐา  นครประสาท ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาสำนักวิชาการ 

3. นายจิระ  ปฐมวณิชกะ ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

4. นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป ปฏิบัติหนาท่ีเจาหนาท่ีงานสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

5. นางสาวจันทิรา  เคยอาษา ปฏิบัติหนาท่ีเจาหนาท่ีงานทะเบียน 

6. นางสาวฐิภาพรรณ  งอกผล ปฏิบัติหนาท่ีงานประชาสัมพันธ 

7. นายพีระพล  สิงหลอ ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

ทับคลอ 

1. นายธวัชชัย  คำภาอินทร ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาสาขางานธุรกิจดิจิทัล   

2. นายสมบัติ  บุญเรืองฤทธิ์ ปฏิบัติหนาท่ีเจาหนาท่ีสารสนเทศ 

3. นางสาวปยธิดา  บำรุงศร ี ปฏิบัติหนาท่ีเจาหนาท่ีพัสดุ,เจาหนาท่ีงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

4. นางสาวณฤมล  อุทธอินทร ปฏิบัติหนาท่ีเจาหนาท่ีงานกิจการ 

โพธิ์ประทับชาง 

1. นางสาวสุนิสา  นิ่มเกตุ ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาสาขางานธรุกิจดิจิทัล   

2. นายจตุรนต  หมีอิ่ม ปฏิบัติหนาท่ีเจาหนาท่ีกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) 

3. นายธัญยบูรณ   รอดมณี ปฏิบัติหนาท่ีเจาหนาท่ีงานทะเบียน 

 

2) การประเมินการสอนของอาจารย ในปการศึกษา 2563 มีผลการประเมินอาจารยผูสอนโดยนักศึกษา ซึ่งจะทำ

การประเมินทุกรายวิชาเพื่อใหอาจารยผูสอนไดทราบเพื่อทำการปรับปรุงการสอน 

 

 หลักสูตรฯ มีการกำหนดภาระงานสอนในการจัดการเรียนการสอน  ไมต่ำกวาเกณฑของวิทยาลัยฯ เพื่อใช

เปนเกณฑการปฏิบัติงานตามภารกิจ  ของวิทยาลัยฯ มีการประเมินกระบวนการ  ดังนี้  โดยดำเนินการประเมินความ

พึงพอใจของอาจารยผูสอนตอการบริหารจัดการหลักสูตร  (ดานการบริหารอาจารย  การกำกับ/ติดตาม/ประเมินผล

และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของอาจารย) 
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การประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูสอนตอการบริหารจัดการหลักสูตร  (ดานการบริหารอาจารย  การ

กำกับ/ติดตาม/ประเมินผลและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของอาจารย) 

 

รายการ �̅�𝑥 

1. การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรูความสามารถของอาจารยผูสอน 4.56 

2. จำนวนภาระงานสอนของอาจารยท่ีเปนจริงในหลักสูตรมีความเหมาะสม 4.22 

3. การกำกับและติดตามการจัดทำแผนการสอน โครงการสอน  อยางนอยกอนการเปดภาคเรียนใหครบทุกรายวิชา 4.27 

4. การกำกับและติดตามการจัดทำบันทึกหลังการสอนหลังส้ินสุดภาคเรียนใหครบทุกรายวิชา 4.44 

5. การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาท่ีมีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 4.00 

6. การกำกับ/ควบคุมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา 4.56 

7. การประเมินการสอนของอาจารย  และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอนของอาจารย 4.56 

รวม 4.31 

 

โดยผลการประเมินในภาพรวม  อยูในระดับมาก  คาเฉล่ีย  4.31 

 

โอกาสการทำงานและความกาวหนา 

1)  หลักสูตรมีการประเมินการทำงานของอาจารยประจำหลักสูตรเพือ่เล่ือนข้ันเงินเดือน อยางนอยป 

การศึกษาละ 1 ครั้ง 

- ขาราชการมีการประเมิน ปละ 2 ครั้ง เพื่อเล่ือนข้ันเงินเดือน 

- พนักงานราชการมีการประเมินปละ 2 ครั้ง เพื่อเล่ือนคาตอบแทน 1 ครั้ง/ป 

- ลูกจางเหมาบริการ/อาจารยพิเศษ ประเมินปละ 1 ครั้งเพื่อเพิ่มคาตอบแทน 

 2)  มีการเปดสอบบรรจุ/เรียกใชบัญชีแทนในตำแหนงท่ีวาง 
ดานสวัสดิการ 

1)  มีบานพักครู อาจารยประจำหลักสูตรสำหรับบุคลากรท่ีมีภูมิลำเนาอยูตางจังหวัด ตางอำเภอ 
2) มีประกันอุบัติเหตุใหอาจารยประจำหลักสูตรทุกคน 
3) มีวันหยุดใหอาจารยประจำหลักสูตรท่ีมีตำแหนงอาจารยพิเศษ (ลูกจางเหมาบริการ) ปการศึกษาละ 12 

วัน โดยไมนับวาเปนวันลา 
 

ดานความปลอดภัย 

1) มียามรักษาการณตลอด 24 ช่ัวโมง 

2) กลองวงจรปดบันทึกการเขาออกของบุคคลภายในและภายนอกตลอด 24 ช่ัวโมง 

 

ดานสิ่งจูงใจ 

1) มีการสงเสริมใหอาจารยในสาขาเขารวมการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองตามสายงาน/วิชาชีพ 

2) สงเสริมพัฒนาอาจารยเพื่อเปดโลกทัศนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม/การศึกษาดูงาน 
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เอกสารหลักฐานประกอบ 

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูสอนตอการบริหารจัดการหลักสูตร  ประจำปการศึกษา  2562 
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4.1.3 ระบบสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

แผนการพัฒนาบุคลากร  สาขางานธุรกิจดิจิทัล  ระยะ  3  ป  (พ.ศ. 2563 – 2565) 

 1. สงเสริมใหอาจารยประจำหลักสูตรและอาจารยผูสอนเขารวมอบรมหรือสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง  
ดานการปฏิบัติงานอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
 2. สงเสริมการศึกษาตอ  การทำผลงานทางวิชาการ  เพื่อขอเล่ือนตำแหนงทางวิชาการและการพัฒนา
ศักยภาพ 
 3. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู  หรือดำเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู  (KM)  ใหมีการแลกเปล่ียนและนำ
ความรูไปใชในการพัฒนางาน 
 
ดานการศึกษาดูงาน 

ลำดับ กิจกรรม กลุมเปาหมาย หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

จำนวนกิจกรรม/ปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 

1 โครงการศึกษาดูงานดาน

เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับ

ดานวิชาชีพ 

นักศึกษา/อาจารย

ประจำหลักสูตร 

สำนัก

วิชาการ 

1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 

 

ดานการฝกอบรม 

ลำดับ กิจกรรม กลุมเปาหมาย หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

จำนวนกิจกรรม/ปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 

1 โครงการฝกอบรมยกระดับ

ฝมือแรงงาน 

อาจารยประจำ

หลักสูตร 

สำนัก

วิชาการ 

1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 

2 โครงการอบรมเปนผู

ทดสอบมาตรฐานฝมือ

แรงงาน 

อาจารยประจำ

หลักสูตร 

สำนัก

วิชาการ 

1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 

3 โครงการพัฒนาทางวิชาการ 

คุณธรรม จริยธรรม ของ

บุคลากรสายผูสอน 

อาจารยประจำ

หลักสูตร 

สำนัก

อำนวยการ/

วิชาการ 

1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 

4 โครงการพัฒนาการสราง

บทเรียนออนไลน แบบ 

Google Classroom , 

Zoom ,microsoft teams 

เพิ่มเติม 

อาจารยประจำ

หลักสูตร 

สำนัก

วิชาการ 

1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 

 

ดานการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

ลำดับ กิจกรรม กลุมเปาหมาย จำนวนกิจกรรม/ปงบประมาณ พ.ศ. 
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หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 

1 โครงการนิเทศและติดตาม

การปฏิบัติงานของนักศึกษา

ฝกประสบการณวิชาชีพ 

อาจารยประจำ

หลักสูตร 

สำนัก

อำนวยการ/

วิชาการ 

1 

โครงการ 

1 โครงการ 1 โครงการ 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ 

1. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูสอนตอการบริหารจัดการหลักสูตร  ประจำปการศึกษา  

2562 

 

หลักสูตรไดมีการสงเสริมและพัฒนาอาจารยในหลักสูตรเพื่อเพิ่มพนูความรูและทักษะทางวิชา ตามรายละเอียด 

ดังตอไปนี ้

ท่ี ช่ือ-สกุล วันท่ี หัวขอ สถานท่ี 

หนวยจัดแมขาย 

1 นายอรรถนิติ  

กมเลศรังสรรค 

12 ก.ย. 2563 

 

 

-ประชุมปฏิบัติการทบทวนแผน

กลยุทธการศึกษาของวิทยาลัย

ชุมชนพิจิตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 

2562-2566) สูการจัดทำ

แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัย

ชุมชนพิจิตร ประจำป

งบประมาณ 2564 

หองประชุมหลวงพอเงิน 

วิทยาลัยชุมชุนพิจิตร 

 

 

26-27 ก.ย. 

2563 

-โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรสายผูสอน และสาย

สนับสนุน 

โรงแรมทรัพยไพรวัลย 

รีสอรทฯ จังหวัดพิษณุโลก 

2 นางขนิษฐา  

นครประสาท 

8 ม.ค. 2564 

 

- Google Tools เพื่อการพัฒนา

งาน 

หองประชุมหลวงพอเงิน 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

18 ม.ค. 2564 

 

- พลเมืองดิจิทัล (Digital 

Citizenship) 

หองประชุมหลวงพอเงิน 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

3 ก.พ. 2564 

 

-Cloud Technology Tool 

เพื่อการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

(Cloud Technology Tool for 

21 Century Learning) 

หองประชุมหลวงพอเงิน 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

4 ก.พ. 2564 

 

-Digital Literacy 

-การใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมี

ประสิทธิภาพ (Understanding 

หองประชุมหลวงพอเงิน 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
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and Using Digital 

Technology) 

5 ก.พ. 2564 

 

-การใชเครื่องมือดิจิทัลเพื่อการ

ทำงานภาครัฐ (Essential 

Digital Tools for Workplace) 

หองประชุมหลวงพอเงิน 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

8 ก.พ. 2564 

 

-ความรูพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห

ขอมูลสำหรับขาราชการและ

บุคลากรภาครัฐ 

หองประชุมหลวงพอเงิน 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

9 ก.พ. 2564 -การใชเทคโนโลยีบล็อกเชน

สำหรับบริการภาครัฐ (Block 

chain for Govermment 

Service) 

หองประชุมหลวงพอเงิน 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

3 นายจิระ  

ปฐมวิณิชกะ 

26-27 ก.ย. 

2563 

-การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

สายผูสอน และสายสนับสนุน 

โรงแรมทรัพยไพรวัลยรีสอรทฯ 

จังหวัดพิษณุโลก 

3 ธ.ค. 2563 -อบรมหลักสูตร System 

Administrator Training 

Course 

หองประชุมหลวงพอเงิน 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

4 นางสาวฐิภาพรรณ 

งอกผล 

19-21 พ.ค. 

2564 

-ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน

แผนกลยุทธการศึกษาของ

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ระยะ 5 ป 

(พ.ศ. 2562-2566) สูการ

จัดทำแผนปฏิบัติราชการ

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจำป

งบประมาณ 2564 

หองประชุมหลวงพอเงิน 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

26-27 ก.ย. 

2563 

-โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรสายผูสอน และสาย

สนับสนุน 

โรงแรมทรัพยไพรวัลยรีสอรทฯ 

จังหวัดพิษณุโลก 

5 นายพีระพล  

สิงหลอ 

19-21 พ.ค. 

2564 

-ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน

แผนกลยุทธการศึกษาของ

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ระยะ 5 ป 

(พ.ศ. 2562-2566) สูการ

จัดทำแผนปฏิบัติราชการ

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจำป

งบประมาณ 2564 

หองประชุมหลวงพอเงิน 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
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26-27 ก.ย. 

2563 

-โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรสายผูสอน และสาย

สนับสนุน 

โรงแรมทรัพยไพรวัลยรีสอรทฯ 

จังหวัดพิษณุโลก 

หนวยจัดการศึกษาทับคลอ  (ขุนไผภูมิเขตร) 

6 นายธวัชชัย  

คำภาอินทร 

17 มิ.ย. 2563 -โครงการพัฒนาและสงเสริม

ศักยภาพและทักษะการจัดการ

เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ทับคลอ 

27 มิ.ย 2563 

 

-อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง Distance Learning 

รองรับวิกฤต Covid 19 

หองประชุมหลวงพอเงิน 

วิทยาลัยชุมชุนพิจิตร 

24 ก.ค. 2563 

 

-โครงการพัฒนาคุณภาพงานดวย

กระบวนการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน

พิจิตร 

หองประชุมหลวงพอเงิน 

วิทยาลัยชุมชุนพิจิตร 

26-27 ก.ย. 

2563 

-โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรสายผูสอน และสาย

สนับสนุน 

โรงแรมทรัพยไพรวัลยรีสอรทฯ 

จังหวัดพิษณุโลก 

7 นายสมบัติ  

เรืองฤทธิ์ 

7-8 พ.ค. 2563 

 

-โครงการเสริมสรางศักยภาพ

ผูสอนดวยการพัฒนา

กระบวนการจัดทำส่ือท่ีทันสมัย

ประกอบการเรียนรูในศตวรรษท่ี 

21 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ทับคลอ 

 

27 มิ.ย 2563 

 

-อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง Distance Learning 

รองรับวิกฤต Covid 19 

หองประชุมหลวงพอเงิน 

วิทยาลัยชุมชุนพิจิตร 

26-27 ก.ย. 

2563 

-โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรสายผูสอน และสาย

สนับสนุน 

โรงแรมทรัพยไพรวัลยรีสอรทฯ 

จังหวัดพิษณุโลก 

8 นางสาวปยธิดา  

บำรุงศรี 

7-8 พ.ค. 2563 

 

-โครงการเสริมสรางศักยภาพ

ผูสอนดวยการพัฒนา

กระบวนการจัดทำส่ือท่ีทันสมัย

ประกอบการเรียนรูในศตวรรษท่ี 

21 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ทับคลอ 
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27 มิ.ย 2563 

 

-อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง Distance Learning 

รองรับวิกฤต Covid 19 

หองประชุมหลวงพอเงิน 

วิทยาลัยชุมชุนพิจิตร 

24 ก.ค. 2563 

 

-โครงการพัฒนาคุณภาพงานดวย

กระบวนการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน

พิจิตร 

หองประชุมหลวงพอเงิน 

วิทยาลัยชุมชุนพิจิตร 

26-27 ก.ย. 

2563 

-โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรสายผูสอน และสาย

สนับสนุน 

โรงแรมทรัพยไพรวัลยรีสอรท

ฯ จังหวัดพิษณุโลก 

9 นางสาวณฤมล 

อุทธอินทร 

7-8 พ.ค. 2563 

 

-โครงการเสริมสรางศักยภาพ

ผูสอนดวยการพัฒนา

กระบวนการจัดทำส่ือท่ีทันสมัย

ประกอบการเรียนรูในศตวรรษท่ี 

21 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ทับคลอ 

 

26-27 ก.ย. 

2563 

-โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรสายผูสอน และสาย

สนับสนุน 

โรงแรมทรัพยไพรวัลยรีสอรทฯ 

จังหวัดพิษณุโลก 

หนวยการศึกษาโพธิ์ประทับชาง 

10 นายจตุรนต  

หมีอิ่ม 

26-27 ก.ย. 

2563 

-โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรสายผูสอน และสาย

สนับสนุน 

โรงแรมทรัพยไพรวัลยรีสอรทฯ 

จังหวัดพิษณุโลก 

  19 ธ.ค.2563 -ประชุมโครงการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพและทักษะ

การจัดการเรียนรูของผูสอนในศ

ควรรษท่ี 21 

โรงแรมมีพรสวรรค ฯ จังหวัด

พิจิตร 

11 นางสาวสุนิสา  

นิ่มเกตุ 

26-27 ก.ย. 

2563 

-โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรสายผูสอน และสาย

สนับสนุน 

โรงแรมทรัพยไพรวัลยรีสอรทฯ 

จังหวัดพิษณุโลก 

๑๙ ธ.ค. 2563 -ประชุมโครงการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพและทักษะ

การจัดการเรียนรูของผูสอนใน

ศตวรรษท่ี 21 

โรงแรมมีพรสวรรค ฯ จังหวัด

พิจิตร 

 



ห น ้ า  | - 54 - 

 

การติดตามผลลัพธ ตามแผนพัฒนาบุคลากร 

หนวยจัดแมขาย 

ช่ือ-สกุล เร่ืองท่ีอบรม หนวยงานท่ีจัดอบรม วันเดือนป ประโยชนท่ีไดรับ การนำไปใชกับ
การสอน 

ในรายวิชา/เร่ือง 
นายพีระพล 

สิงหลอ 

- การจัดทำส่ือ
พัฒนา 

การเรียนการสอน

ออนไลน 

สำนักวิชาการ กลุมงาน

วิชาการ และมาตรฐาน

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

19-21 

พ.ค. 2563 

เพื่อใหทราบการ

จัดทำบทเรียนและ

การจัดการเรียน

การสอนแบบ

ออนไลน 

- นำไปใชในการ

เรียนการสอน

รายวิชา เครือขาย

คอมพิวเตอรและ

ความปลอดภัยใน

ยุคดิจิทัล โดยนำมา

พัฒนาเปนส่ือใน

การสราง 

classroom  

นางสาวฐิภาพ

รรน งอกผล 

- การจัดทำส่ือ
พัฒนา 

การเรียนการสอน

ออนไลน 

สำนักวิชาการ กลุมงาน

วิชาการ และมาตรฐาน

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

พ.ค. 2563 เพื่อใหทราบการ

จัดทำบทเรียนและ

การจัดการเรียน

การสอนแบบ

ออนไลน 

- นำไปใชกับการ

เรียนการสอนใน

รายวิชาธุรกิจ

ดิจิทัลผานสังคม

ออนไลน เรื่อง การ

สรางส่ือออนไลน 

นายอรรถนิติ 

กมเลศรังสรร 

- การจัดทำส่ือ
พัฒนา 

การเรียนการสอน

ออนไลน 

สำนักวิชาการ กลุมงาน

วิชาการ และมาตรฐาน

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

พ.ค. 2563 เพื่อใหทราบการ

จัดทำบทเรียนและ

การจัดการเรียน

การสอนแบบ

ออนไลน 

- นำไปใชกับการ

เรียนการสอนใน

รายวิชา

อินเทอรเน็ตในงาน

ธุรกิจ เรื่อง การใช

ส่ือสังคมออนไลน 

นางขนิษฐา 

นครประสาท 

-Google Tools 

เพื่อการพัฒนา

งาน 

วชช.พิจิตร 

 

8 ม.ค. 64 สามารถนำไปใช

สำหรับการ

ปฏิบัติงาน และ

การเรียนการสอน

ในรายวิชาการ

ประมวลผลระบบ

- นำไปใชกับการ

เรียนการสอนใน

รายวิชาราย

วิชาการ

ประมวลผลระบบ

คลาวด (Could 
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คลาวด (Could 

Computing) ใน

ระดับ

ประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง 

(ปวส.) สาขางาน

ธุรกิจดิจิทัล 

Computing) เรื่อง 

การใชส่ือสังคม

ออนไลน 

นายจิระ ปฐม

วณิชกะ 

-อบรมหลักสูตร 

System 

Administrator 

Training Course 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ธ.ค. 

2563 

เพื่อพัฒนาวิชาชีพ

ดานการควบคุม

เว็บไซตของทาง

วิทยาลัย 

- นำไปใชกับการ

เรียนการสอนใน

รายวิชาการพัฒนา

โปรแกรมบน

อุปกรณพกพา

เบ้ืองตน เรื่อง การ

ควบคุมเว็บไซต 

นางสาวพินนะ

รัฐ คงศิลป 

- การจัดทำส่ือ
พัฒนา 

การเรียนการสอน

ออนไลน 

สำนักวิชาการ กลุมงาน

วิชาการ และมาตรฐาน

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

19 - 21 

พ.ค. 2563 

เพื่อใหทราบการ

จัดทำบทเรียนและ

การจัดการเรียน

การสอนแบบ

ออนไลน 

- นำไปใชกับการ

เรียนการสอนใน

รายวิชา

คอมพิวเตอรและ

สารสนเทศเพื่องาน

อาชีพ เรื่อง การ

สรางเว็บไซต 

นางสาวจันจิรา 

เคยอาสา 

- การจัดทำส่ือ
พัฒนา 

การเรียนการสอน

ออนไลน 

สำนักวิชาการ กลุมงาน

วิชาการ และมาตรฐาน

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

19 – 21 

พ.ค. 2563 

เพื่อใหทราบการ

จัดทำบทเรียนและ

การจัดการเรียน

การสอนแบบ

ออนไลน 

- นำไปใชกับการ

เรียนการสอนใน

รายวิชา

องคประกอบศิลป

สำหรับงาน

คอมพิวเตอร  เรื่อง 

การออกแบบอินโฟ

กราฟฟค 

 

หนวยจัดการศึกษาทับคลอ  (ขุนไผภูมิเขตร) 
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ช่ือ-สกุล เร่ืองท่ีอบรม หนวยงานท่ีจัดอบรม วันเดือนป ประโยชนท่ีไดรับ การนำไปใชกับ
การสอน 

ในรายวิชา/เร่ือง 
นายธวัชชัย  คำ

ภาอินทร 

- อบรมเชิง

ปฏิบัติการจัดทำ

บทเรียนผาน

ระบบ Online 

Train By trainer 

สำนักวิชาการ กลุมงาน

วิชาการ และมาตรฐาน

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

7-8 พ.ค. 

2563 

เพื่อใหทราบการ

จัดทำบทเรียนและ

การจัดการเรียน

การสอนแบบ

ออนไลน 

- นำไปใชกับการ

สอนในรายวิชา

จริยธรรมและ

กฎหมายคอม 

นายสมบัติ  บุญ

เรืองฤทธิ์ 

- อบรมเชิง

ปฏิบัติการจัดทำ 

บทเรียนผาน

ระบบ Online 

Train By trainer 

สำนักวิชาการ กลุมงาน

วิชาการ และมาตรฐาน

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

7-8 พ.ค. 

2563 

เพื่อใหทราบการ

จัดทำบทเรียนและ

การจัดการเรียน

การสอนแบบ

ออนไลน 

- นำไปใชกับการ

สอนในรายวิชา

ระบบปฏิบัติการ

เบ้ืองตน 

นางสาวปยธิดา  

บำรุงศรี 

- อบรมเชิง

ปฏิบัติการจัดทำ 

บทเรียนผาน

ระบบOnline 

Train By trainer 

สำนักวิชาการ กลุมงาน

วิชาการ และมาตรฐาน

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

7-8 พ.ค. 

2563 

เพื่อใหทราบการ

จัดทำบทเรียนและ

การจัดการเรียน

การสอนแบบ

ออนไลน 

- นำไปใชกับการ

สอนในรายวิชา

โปรแกรมกราฟก 

นางสาวณฤมล  

อุทธอินทร 

- อบรมเชิง

ปฏิบัติการจัดทำ 

บทเรียนผาน

ระบบOnline 

Train By trainer 

สำนักวิชาการ กลุมงาน

วิชาการ และมาตรฐาน

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

7-8 พ.ค. 

2563 

เพื่อใหทราบการ

จัดทำบทเรียนและ

การจัดการเรียน

การสอนแบบ

ออนไลน 

- นำไปใชกับการ

สอนในรายวิชา

โปรแกรมการผลิต

ส่ือส่ิงพิมพ 

วาท่ี ร.ต. อดิศร  

เช้ือบุญมี 

- อบรมเชิง

ปฏิบัติการจัดทำ 

บทเรียนผาน

ระบบOnline 

Train By trainer 

สำนักวิชาการ กลุมงาน

วิชาการ และมาตรฐาน

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

7-8 พ.ค. 

2563 

เพื่อใหทราบการ

จัดทำบทเรียนและ

การจัดการเรียน

การสอนแบบ

ออนไลน 

- นำไปใชกับการ

สอนในรายวิชาการ

พัฒนาโปรแกรมบน

อุปกรณพกพา

เบ้ืองตน 
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หลักสูตร  มีการประเมินกระบวนการ โดยดำเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูสอนตอการบริหาร

จัดการหลักสูตร (ดานการสงเสริมและพัฒนาอาจารย)  

 

การประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูสอนตอการบริหารจัดการหลักสูตร (ดานการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

 

โดยผลการประเมินในภาพรวม อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.15  

 

 เอกสารหลักฐานประกอบ 

1. ตารางการจัดการเรียนการสอน  ปการศึกษา  2563 

2. ผลการประเมินอาจารยผูสอน  ปการศึกษา  2563 

3. ผลการประเมินอาจารยผูสอน  สาขางานธุรกิจดิจิทัล  ประจำปการศึกษา  2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ �̅�𝑥 

1.ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางสม่ำเสมอ 4.11 

2.การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย 4.11 

3.การสงเสริมการนำกระบวนการวิจัยและการใหบริการทางวิชาการเขามามีสวนรวมในการจัดการ

เรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา 

4.22 

รวม 4.15 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

เปาหมาย 

รายวิชาในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนตรงตามมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 

2557 

ระบบและกลไก 

1. มีระบบการออกแบบหลักสูตรใหมีความสอดคลองตาม และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง 

2. แตงต้ังผูรับผิดชอบหลักสูตร (หัวหนาสาขางาน) เพื่อทำหนาท่ีบริหารงานหลักสูตร 
3. จัดประชุมช้ีแจงใหอาจารยประจำหลักสูตร เพื่อสรางความเขาใจในเรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตร เพื่อให

หลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ 
4. หลักสูตรจัดทำแผนตลอดหลักสูตรเพื่อเสนออนุกรรมการวิชาการ  สภาวิทยาลัยชุมชน และสถาบันวิทยาลัย

ชุมชนเพื่อใหความเห็นชอบ 
5. มอบหมายรายวิชาใหอาจารยผูสอน จัดทำแผนการจัดการเรียนรู/โครงการสอน และจัดทำตารางการจัดการ

เรียนการสอน 
6. ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
7. รวบรวมขอมูลวิเคราะหและจัดทำรายงานผลการจัดการเรียนการสอน 
8. นำผลไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนถัดไป 

 

ผลการดำเนินงาน 

หลักสูตรไดนำระบบและกลไกมาสูการปฏิบัติ ดังนี ้

หลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจไดมีการนำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2557 และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2563 ของสำนักงานการอาชีวศึกษามาเปรียบเทียบ เพื่อออกแบบหลักสูตรใหมี

ความสอดคลองตามหลักเกณฑมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และมาตรฐานอาชีพตามบริบทของ

วิทยาลัยชุมชุนพิจิตร 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ 

- คำส่ังมอบหมายหนาท่ี 

- รายการประชุมอนุวิชาการ  สภาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 3 

- แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร ปการศึกษา 2563 

- ตารางการจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2563 

- รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน สาขางานธุรกิจดิจิทัล  ปการศึกษา 2563 

 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2557 และพ.ศ.2563 

องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน 
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ปวส. 2557 ปวส. 2563 

 1.หลักการ 1.หลักการ 

- มุงผลิตและพัฒนาแรงงาน ระดับผูชำนาญการ
เฉพาะสาขาอาชีพ สอดคลองกับตลาดแรงงาน 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอม โดยมีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 
2555 - 2559) และแผนการศึกษาแหงชาติ 

- ระบบการเรียนเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเทียบ
โอนผลการเรียนรูมุงเนนใหผูเรียนมีสมรรถนะใน
การประกอบอาชีพ มีความรูเต็มภูมิ ปฏิบัติไดจริง
และเขาใจชีวิต รวมท้ังมีความยืดหยุน โดยเปด
โอกาสใหสถานศึกษาสามารถปรับใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของภูมิภาคและความตองการของ
ตลาดแรงงาน 

- เปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
เพื่อพัฒนากําลังคนระดับเทคนิคใหมีสมรรถนะมี
คุณธรรม จร ิยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
สามารถประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการ
ของ ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ 
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติและ แผนการศึกษาแหงชาติ เปนไปตาม
กรอบคุณวุฒิแหงชาติ มาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ และกรอบคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแหงชาติ 

- เปนหลักสูตรท่ีเปดโอกาสใหเลือกเรียนไดอยาง
กวางขวาง เนนสมรรถนะเฉพาะดานดวยการ
ปฏิบัติจริงสามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพ
และโอกาสของผู  เร ียน เปดโอกาสใหผ ู  เร ียน
สามารถเทียบโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน 
เทียบโอนความรู และประสบการณจากแหลง
วิทยาคาร สถานประกอบการและ สถานประกอบ
อาชีพอิสระ 

- เปนหลักสูตรที ่ม ุ งเนนใหผู สําเร ็จการศึกษามี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพมีความรูเต็มภูมิ 
ปฏิบัติไดจริงมีความเปนผูนําและสามารถทํางาน
เปนหมูคณะไดดี 

- เปนหลักสูตรท่ีสนับสนุนการประสานความรวมมือ
ในการจัดการศึกษารวมกันระหวางหนวยงานและ
องคกรท่ีเกี่ยวของ ท้ังภาครัฐและเอกชน 

- เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหสถานศึกษา สถาน
ประกอบการ ชุมชนและทองถิ่นมีสวนรวมในการ
พัฒนาหลักสูตรใหตรงตามความตองการและ
สอดคลองกับสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาค เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถ ในการแขงขันของประเทศ 

2. จุดมุงหมาย 2. จุดมุงหมาย 

- เนนคุณภาพผูเรียนใหมีพฤติกรรมท่ีดีงาม ตอตาน
ความรุนแรงและสารเสพติด ดำรงไวซึ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสำนึกดาน

- เพื่อใหมีความรูทางทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึก
ภายใตขอบเขตของงานอาชีพ มีทักษะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อใชใน
การดํารงชีวิตและงานอาชีพ สามารถศึกษา
คนควาเพิ่มเติม หรือศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การรูจักใชและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสรางส่ิงแวดลอมท่ีดี 

- เพื ่อใหมีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ สามารถบูรณาการความรู  
ทักษะจากศาสตรตาง ๆ ประยุกตใชในงานอาชีพ 
สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ี

- เพ ื ่ อ ให ม ีป ญญา ม ีความค ิดสร  างสรรค   มี
ความสามารถในการคิด ว ิเคราะห วางแผน 
บริหารจัดการตัดสินใจ แกปญหา ประสานงาน
และประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพ มีทักษะการ
เรียนรู  แสวงหา ความรูและแนวทางใหม ๆ มา
พัฒนาตนเองและประยุกตใชในการสรางงานให
สอดคลองกับวิชาชีพ และการพัฒนางานอาชีพ
อยางตอเนื่อง 

- เพื ่อใหมีเจตคติที ่ดีตออาชีพ มีความมั่นใจและ
ภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักหนวยงาน 
สามารถทํางานเปนหมูคณะไดดี มีความภาคภูมิใจ
ในตนเองตอการเรียนวิชาชีพ 

- เพื ่อใหมีบุคลิกภาพที ่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื ่อสัตย มีว ิน ัย มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงท้ัง
รางกายและจิตใจเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน
อาชีพนั้น ๆ 

- เพื่อใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมท่ีดีงาม ตอตาน
ความรุนแรงและสารเสพติด ท้ังในการทํางาน การ
อยูรวมกันมีความรับผิดชอบตอครอบครัวองคกร 
ทองถ่ินและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม เขาใจ
และเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญา
ทองถิ่น ตระหนักในปญหาและความสําคัญของ
ส่ิงแวดลอม 

- เพื่อใหตระหนักและมีสวนรวมในการพัฒนาและ
แกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเปนกําลัง
สําคัญในดานการผลิตและใหบริการ 

- เพื ่อใหเห็นคุณคา และดํารงไวซึ ่งสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย ปฏิบัติตนในฐานะ
พลเม ืองด ี  ตามระบอบประชาธ ิปไตย อ ันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

3. เกณฑการใชหลักสูตร 3. เกณฑการใชหลักสูตร 

ปรับและเพิ่มเนื้อหาสาระในสวนท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

- การเรียนการสอน 

ปรับและเพิ่มเนื้อหาสาระในสวนท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

- การเรียนการสอน 
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- การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
- หนวยกิต 
- โครงสราง 
- การฝกประสบการณวิชาชีพ 
- โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
- การศึกษาระบบทวิภาคี 
- การเขาเรียน 
- การประเมินผลการเรียน 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- การจัดแผนการเรียน 
- การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
- การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงแกไข พัฒนารายวิชา กลุมวิชา

และการอนุมัติหลักสูตรการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

- การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
- หนวยกิต 
- โครงสราง 
- การฝกประสบการณวิชาชีพ 
- โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
- กิจกรรมเสริม 
- การปรับพื้นฐานวิชา 
- การจัดแผนการเรียน 
- การศึกษาระบบทวิภาคี 
- การเขาเรียน 
- การประเมินผลการเรียน 
- การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
- การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงแกไข พัฒนารายวิชา กลุมวิชา

และการอนุมัติหลักสูตร 
- การประกันคุณภาพหลักสูตร และการ

จัดการเรียนการสอน 
4. จุดประสงคสาขาวิชา 4. จุดประสงคสาขาวิชา 

       ประกอบดวยส่ิงท่ีตองการพัฒนาผูเรียนใน

สาขาวิชานั้นท้ัง 3 ดาน โดยดานเจตคติ เนนเพิ่ม

ความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบ

วินัย มีคุณธรรม เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคม 

ส่ิงแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด 

- เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดาน
ภาษาและการสื ่อสาร ทักษะการคิดและการ
แกปญหา และทักษะทางสังคมและการดํารงชวีิต
ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

- เพื ่อใหมีความเขาใจและสามารถประยุกต ใช
หลักการบริหารและการจัดการวิชาชีพ การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการของงานอาชีพ
ที ่สัมพันธเกี ่ยวของกับการการพัฒนาวิชาชีพ
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
และความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี 

- เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการ
ทํางานในกลุมงานพื้นฐานดานเทคโนโลยีธุรกิจ
ดิจิทัล 

- เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและเทคโนโลยี
ดาน เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ในการพัฒนาตนเอง 
และวิชาชีพ 

- เพื ่อใหสามารถปฏิบัติงานวิเคราะห แกปญหา 
สรางสรรค และนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนา
งาน เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
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- เพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน เทคโนโลยีธุรกิจดิจทัิล 
ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ 
รวมทั้งการใชความรู และทักษะเปนพื้นฐานใน
การศึกษาตอในระดับสูงข้ึนได 

- เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ซื่อสัตย สุจริต มีระเบียบวินัย เปนผูมี 
ความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม ตอตาน
ความรุนแรงและสารเสพติด 

5. มาตรฐานวิชาชีพ 5. มาตรฐานวิชาชีพ 

 เพ ื ่อใหสอดร ับก ับคุณภาพของผู สำเร็จ

การศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา

แหงชาติตองครอบคลุมอยางนอย 3 ดาน ไดแก 

คุณลักษณะที่พึงประสงค ดานสมรรถนะหลักและ

สมรรถนะท่ัวไปและดานสมรรถนะวิชาชีพ 

 เพ ื ่อใหสอดร ับก ับคุณภาพของผู สำเร็จ

การศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา

แหงชาติตองครอบคลุมอยางนอย 3 ดาน ไดแก     

1.ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที ่พึง

ประสงค   ๒.ด านสมรรถนะแกนกลาง ๓.ด าน

สมรรถนะวิชาชีพ 

6. โครงสรางหลักสูตร 6. โครงสรางหลักสูตร 

      หนวยกิตรวมไมนอยกวา 85 หนวยกิต   

ดังโครงสราง ตอไปนี ้

      หนวยกิตรวมไมนอยกวา 83 หนวยกิต  และไม

เกิน 90 หนวยกิต ดังโครงสราง ตอไปนี ้

1) หมวด

วิชาสามัญ 

ไมนอย

กวา 

21 หนวยกิต 1) หมวด

วิชาทักษะ

ชีวิต 

ไมนอย

กวา 

21 หนวยกิต 

2) หมวด

วิชาชีพ 

ไมนอย

กวา 

56 หนวยกิต 2) หมวด

วิชาชีพ   

ไมนอย

กวา 

56 หนวยกิต 

- กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 
- กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
- กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 
- ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 
- โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

- กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 
- กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
- กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 
- ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 
- โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

3) หมวด

วิชาเลือก

เสรี 

ไมนอย

กวา 

6 หนวยกิต หมวดวิชา

เลือกเสรี 

ไมนอย

กวา 

6 หนวยกิต 

4) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 4) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

7. รายละเอียดรายวิชา 7. รายละเอียดรายวิชา 

ประกอบดวย ประกอบดวย 



ห น ้ า  | - 63 - 

 

- รหัสวิชา ช่ือวิชา จำนวนช่ัวโมงเรียนทฤษฎีตอ
หนึ่งสัปดาห – จำนวนช่ัวโมงเรียนปฏิบัติตอหนึ่ง
สัปดาห – จำนวนหนวยกิต (ท-ป-น) 

- วิชาบังคับกอน (ถามี) 
- จุดประสงครายวิชา 
- สมรรถนะรายวิชา 
- คำอธิบายรายวิชา 

ตัวอยางรายวิชาทางสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

3204-2004  ระบบจัดการฐานขอมูล (2-2-

3) จุดประสงครายวิชา เพื่อให 

    1. เขาใจเกี่ยวกับการออกแบบฐานขอมูล 

    2. มีทักษะในการใชโปรแกรมจัดการระบบ

ฐานขอมูล 

    3. มีคุณลักษณะนิสัยท่ีพึงประสงค และเจต

คติท่ีดีในวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ 

สมรรถนะรายวิชา 

    1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการระบบ

จัดการฐานขอมูล 

    2. ออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธตาม

หลักการของการจัดรูปแบบบรรทัดฐาน 

    3. ใชโปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดการ

ฐานขอมูล 

คำอธิบายรายวิชา 

     ศึกษาและปฏิบัติเกี ่ยวกับหลักการของระบบ

ฐานขอมูล ข ั ้นตอนการพัฒนาระบบฐานขอมูล

สถาปตยกรรมฐานขอมูล แบบจำลองขอมูล การ

วิเคราะหและการออกแบบฐานขอมูล แบบจำลอง

เอนทิตี้และความสัมพันธ รูปแบบบรรทัดฐาน การ

ออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ภาษามาตรฐานบน

ระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ การเกิดภาวะพรอมกัน 

และการกูคืน การประยุกตใชฐานขอมูลเพื่อพัฒนา

ระบบงาน กรณีศึกษา 

- รหัสวิชา ช่ือวิชา จำนวนช่ัวโมงเรียนทฤษฎีตอ
หนึ่งสัปดาห – จำนวนช่ัวโมงเรียนปฏิบัติตอหนึ่ง
สัปดาห – จำนวนหนวยกิต (ท-ป-น) 

- วิชาบังคับกอน (ถามี) 
- จุดประสงครายวิชา 
- สมรรถนะรายวิชา 
- คำอธิบายรายวิชา 

ตัวอยางรายวิชาทางสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

30204-2002  ระบบจ ัดการฐานข อมู ล      

(2-2-3) จุดประสงครายวิชา เพื่อให 

    1. เขาใจแนวคิดและการออกแบบระบบ

จัดการฐานขอมูล 

    2. สามารถออกแบบระบบจัดการฐานขอมูล 

    3. มีเจตคติ และกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน

ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย ละเอียด รอบคอบ 

สมรรถนะรายวิชา 

    1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการระบบ

จัดการฐานขอมูล 

    2. ออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธตาม

หลักการของการจัดรูปแบบบรรทัดฐาน 

คำอธิบายรายวิชา 

     ศึกษาและปฏิบัติเกี ่ยวกับหลักการของระบบ

ฐานขอมูล ข ั ้นตอนการพัฒนาระบบฐานขอมูล

สถาปตยกรรมฐานขอมูล แบบจำลองขอมูล การ

วิเคราะหและการออกแบบฐานขอมูล แบบจำลอง

เอนทิตี้และความสัมพันธ รูปแบบบรรทัดฐาน การ

ออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ภาษามาตรฐานบน

ระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ และมีความรูพื ้นฐาน

เกี่ยวกับฐานขอมูลไมใชเชิงสัมพันธ (NoSQL) 

8. การเพิ่มรายวิชา 8. การเพิ่มรายวิชา 

     สถานศึกษาสามารถเพิ่มรายวิชาในหมวดทักษะ

ชีวิต หมวดทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี 
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เพิ่มเติมไดตามความตองากรของสถานศึกษา สถาน

ประกอบการ หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาคเพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดย

ใชรหัสวิชาตามท่ีกำหนดไว 

9. อัตราสวนของเวลาการเรียนรู 9. อัตราสวนของเวลาการเรียนรู 

     การจัดการเรียนรูเนนภาคทฤษฎีตอภาคปฏิบัติ

ประมาณ 40 ตอ 60 ในหมวดทักษะวิชาชีพ 

     การจัดการเรียนรูเนนภาคทฤษฎีตอภาคปฏิบัติ

ประมาณ 70 ตอ 30 ในหมวดทักษะวิชาชีพ 

10. การสำเร็จการศึกษา 10. การสำเร็จการศึกษา 

     ได หน วยกิตสะสมครบถ วนตามโครงสร าง

หลักสูตรและไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 2.00 

จากระดับ 4.00 ผานเกณฑการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและประเมิน

ผาน 

     ไดหนวยกิตสะสมครบถวนตามโครงสราง

หลักสูตรและไดคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ำกวา 2.00 

จากระดับ 4.00 ผานเกณฑการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและประเมิน

ผาน 

 
จากการเปรียบเทียบหลักสูตรจุดเดนของรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2557 กับ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2563 จะเห็นถึงขอแตกตางได ดังนี ้
1. ประยุกตใชความรูและทักษะดานภาษาและการส่ือสารทักษะการคิดและการแกปญหา ทักษะทางสังคม

และการดำรงชีวิต 
2. สามารถปฏิบัติงานและดำรงชีวิตโดยประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการใชพลังงาน

และทรัพยากรอยางคุมคา คำนึงถึงความปลดภัยตอตนเอง ผูอื่นและการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2557 
3204-2004 ระบบจัดการฐานขอมูล (2-2-3) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เขาใจเกี่ยวกับการออกแบบฐานขอมูล 
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมจัดการระบบฐานขอมูล 
3. มีคุณลักษณะนิสัยท่ีพึงประสงค และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการระบบจัดการฐานขอมูล 
2. ออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธตามหลักการของการจัดรูปแบบบรรทัดฐาน 
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3. ใชโปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดการฐานขอมูล 
คำอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของระบบฐานขอมูล ข้ันตอนการพัฒนาระบบฐานขอมูลสถาปตยกรรม
ฐานขอมูล แบบจำลองขอมูล การวิเคราะหและการออกแบบฐานขอมูล แบบจำลองเอนทิต้ีและความสัมพันธ รูปแบบ
บรรทัดฐาน การออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ภาษามาตรฐานบนระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ การเกิดภาวะพรอม
กัน และการกูคืน การประยุกตใชฐานขอมูลเพื่อพัฒนาระบบงาน กรณีศึกษา 

 
ตัวอยางรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2563 

30204-2002  ระบบจัดการฐานขอมูล (2-2-3) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจแนวคิดและการออกแบบระบบจัดการฐานขอมูล 
2. สามารถออกแบบระบบจัดการฐานขอมูล 
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย ละเอียด รอบคอบ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการระบบจัดการฐานขอมูล 
2. ออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธตามหลักการของการจัดรูปแบบบรรทัดฐาน 

คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของระบบฐานขอมูล ขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานขอมูลสถาปตยกรรม

ฐานขอมูล แบบจำลองขอมูล การวิเคราะหและการออกแบบฐานขอมูล แบบจำลองเอนทิต้ีและความสัมพันธ รูปแบบ
บรรทัดฐาน การออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ภาษามาตรฐานบนระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ และมีความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับฐานขอมูลไมใชเชิงสัมพันธ (NoSQL) 
กระบวนการดำเนินงาน 

1. หลักสูตรจัดประชุมอาจารยในหลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจ เพื่อช้ีแจงเกณฑการใชหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2563 และวิทยาลัยดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมายหนาที่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตาม

คำส่ังวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ท่ี 075/2 เรื่องมอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบบุคลากรภายในวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

ประจำปการศึกษา 2562 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 โดยมอบหมายหนาท่ีหัวหนาสาขางานธุรกิจดิจิทัลระดับ 

ปวช. คือ นายอรรถนิติ  กมเลศรังสรรค และสำนักวิชาการไดรวมกับผูรับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการจัดประชุมเพื่อ

จัดทำแผนตลอดหลังสูตรระดับ ปวส. สาขางานธุรกิจดิจิทัล ประจำปการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.

2562 และนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 16 

มีนาคม พ.ศ.2562 

2. หลักสูตรไดดำเนินการประชุมอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อมอบหมายรายวิชาในการจัดการเรียนการสอน
ใหกับอาจารยประจำหลักสูตร เพื่อดำเนินการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู/โครงการสอน และบันทึกหลังการสอน 

3. หลักสูตรประชุมมอบหมายรายวิชาใหอาจารยประจำหลักสูตร ไดจัดทำแผนการสอน/โครงการสอน/
บันทึกหลังการสอน เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนจัดการเรียนรู/โครงการสอน และผูเรียนดำเนินการ
ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา มีผลการประเมินตามรายงานการประเมินประสิทธิภาพการ
สอนของอาจารยประจำวิชา 
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4. หลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ดวยแบบประเมินผลของวิทยาลัยชุมชนพิจิตรจากผู
ท่ีเกี่ยวของ 4 กลุม ประกอบดวย ผูสอน นักศึกษา ผูสำเร็จการศึกษา และสถานประกอบการ พบวาผลการดำเนินงาน
ของหลักสูตรเปนไปตามระบบและกลไกท่ีไดกำหนดไวและบรรลุเปาหมายคือการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ.2563 ผูเรียนสามารถมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตตามความ
ตองการของสถานประกอบการ ซึ่งหลักสูตรไดสำรวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

 
 เพื่อจัดทำแผนตลอดหลักสูตรระดับ ปวส. สาขางานธุรกิจดิจิทัล ประจำปการศึกษา 2563 เมื่อวันท่ี 15 

มีนาคม พ.ศ.2562 และนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เมื่อคราวประชุมครั้งท่ี 

3/2562 วันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ.2563 

 หลักจากไดรับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร หลักสูตร ไดดำเนินการประชุมอาจารยประจำ

หลักสูตรเพื่อมอบหมายหนาท่ี ในการจัดการเรียนการสอนดังนี ้

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร(แมขาย) 

ภาคเรียนท่ี 1/2563 

ท่ี ช่ือ-สกุล รายวิชาท่ีไดรับมอบหมาย  ระดับช้ัน 

1 นายอรรถนิติ  กมเลศรังสรรค 30204-2004 หลักการคิดเชิงออกแบบฯ 

30204-2001 พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล 

30204-2002 ระบบฐานขอมูล 

ปวส.1 

ปวส.1 

ปวส.1 

2 นางขนิษฐา นครประสาท 3001-2003 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการ

อาชีพ 

30001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

จัดการอาชีพ 

ปวส.1 

ปวส.1 

3 นางสาวฐิภาพรรณ งอกผล 30204-0002 ระบบปฏิบัติการเบ้ืองตน ปวส.1 

4 นายพีระพล  สิงหลอ 30204-2104 อินเทอรเน็ตสรรพส่ิงสำหรับ

ธุรกิจดิจิทัล 

30204-2007 เครือขายคอมพิวเตอรฯ 

30204-001 หลักการเขียนโปรแกรม 

ปวส.1 

ปวส.1 

ปวส.1 

ภาคเรียนท่ี 2/2562 

ท่ี ช่ือ-สกุล รายวิชาท่ีไดรับมอบหมาย  ระดับช้ัน 

1 นายอรรถนิติ  กมเลศรังสรรค 3204-2104 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการ

วิจัย 

2201-8501 โครงการ 

3204-2106 การพัฒนาเว็บไซตในงานธุรกิจ 

ปวส.2 

ปวส.2 

ปวส.2 

2 นางขนิษฐา นครประสาท 30204-2105 การประมวลผลแบบคลาวด 

30001-2003 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการ

อาชีพ 

ปวส.1 

ปวส.1 

ปวส.2 
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2201-8501 โครงการ 

3100-0008 งานคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 

ปวส.2 

3 นายจิระ ปฐมวณิชกะ 3204-8501 โครงการ 

30000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 

ปวส.2 

ปวส.2 

4 นางสาวพินนะรัฐ คงศิลป 3204-2005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ปวส.2 

5 นางสาวฐิภาพรรณ งอกผล 30204-2101 ธุรกิจดิจิทัลผานส่ือสังคม

ออนไลน 

ปวส.1 

6 นายพีระพล สิงหลอ 30204-2005 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

1  

30204-2003 การวิเคราะหและออกแบบ

ระบบเชิงวัตถุ 

3204-2109 พาณิชยอิเล็กฯ 

3204-2007 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

ปวส.1 

ปวส.1 

 

ปวส.2 

ปวส.2 

 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร (หนวยจัดการศึกษาทับคลอ) 

ภาคเรียนท่ี 1/2563 

ท่ี ช่ือ-สกุล รายวิชาท่ีไดรับมอบหมาย  ระดับช้ัน 

1 นายธวัชชัย  คำภาอินทร 30204-2004  หลักการคิดเชิงออกแบบและ

นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 

30204-0001 หลักการเขียนโปรแกรม 

30204-0002 ระบบปฏิบัติการเบ้ืองตน 

ปวส.1 

 

ปวส.1 

ปวส.1 

2 นายสมบัติ  บุญเรืองฤทธิ์   30204-2007 เครือขายคอมพิวเตอรและความ

ปลอดภัยสำหรับธุรกิจดิจิทัล 

ปวส.1 

3 นางสาวปยธิดา  บำรุงศร ี 30204-2001 พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล 

30204-2002 ระบบจัดการฐานขอมูล 

30001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ

อาชีพ 

ปวส.1 

ปวส.1 

ปวส.1 

4 นางสาวณฤมล  อุทธ

อินทร 

๓๒๐๔-๒๐๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ

อาชีพ 

30204-2104 อินเทอรเน็ตสรรพส่ิงสำหรับธุรกิจ

ดิจิทัล 

30001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการ

อาชีพ 

ปวส.1 

 

ปวส.1 

ปวส.1 

ภาคเรียนท่ี 2/2563 

ท่ี ช่ือ-สกุล รายวิชาท่ีไดรับมอบหมาย  ระดับช้ัน 
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1 นายธวัชชัย  คำภาอินทร 30204-2003 การวิเคราะหและออกแบบระบบเชิง

วัตถุ 

3204-2007 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

3204-2109 การพัฒนาระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 

3204-8501 โครงการ 

3204-2109 การพัฒนาระบบพานิชยอิเล็กทรอนิกส 

ปวส.1 

ปวส.2 

ปวส.2 

ปวส.2 

ปวส.2 

2 นายสมบัติ  บุญเรืองฤทธิ์   3204-8501 โครงการ ปวส.2 

3 นางสาวปยธิดา  บำรุงศร ี 3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

3204-8501 โครงการ 

3100-0008 งานคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 

3204-2104 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการ

วิจัย 

ปวส.1 

ปวส.2 

ปวส.2 

ปวส.2 

4 นางสาวณฤมล  อุทธ

อินทร 

30204-2101 ธุรกิจดิจิทัลผานส่ือสังคมออนไลน 

30204-2150 การประมวลผลแบบคลาวด 

3204-8501 โครงการ 

ปวส.1 

ปวส.1 

ปวส.2 

5 วาท่ี ร.ต.อดิศร  เช้ือบุญมี 30204-2005 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

3204-2005 ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต 

ปวส.1 

ปวส.2 

 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร (หนวยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับชาง)               

  ภาคเรียนท่ี 1/2563 

ท่ี ช่ือ-สกุล รายวิชาท่ีไดรับมอบหมาย  ระดับช้ัน 

1 นางสาวสุนิสา นิ่มเกตุ 30204-2001 พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล ปวส.1 

2 นายจตุรนต  หมีอิ่ม 30204-2104 อินเทอรเน็ตสรรพส่ิงสำหรับธุรกิจ

ดิจิทัล 

20204-2009 จริยธรรมและกฎหมายคอมพวิเตอร 

30204-0002 ระบบปฏิบัติการเบ้ืองตน 

30204-2004 หลักการคิดฯ 

30204-2004 หลักการคิดเชิงออกแบบและ

นวัตกรรมฯ 

ปวส.1 

 

ปวส.1 

ปวส.1 

ปวส.1 

ปวส.1 

ภาคเรียนท่ี 2/2563 

ท่ี ช่ือ-สกุล รายวิชาท่ีไดรับมอบหมาย ระดับช้ัน 

1 นางสาวสุนิสา นิ่มเกตุ 30204-2003 การวิเคราะหและออกแบบระบบเชิง

วัตถุ 

ปวส.1 

ปวส.1 
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30204-2105 การประมวลผลแบบคลาวด 

2 นายจตุรนต  หมีอิ่ม 30204-2005 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 

30204-2101 ธุรกิจดิจิทัลผานส่ือสังคมออนไลน 

ปวส.1 

ปวส.1 

 

เมื่อมอบหมายหนาท่ีการจัดการเรียนการสอนมในรายวิชาแลว อาจารยหลักสูตรท่ีไดรับมอบหมาย ดำเนินการจัดทำ

แผนการจัดการเรียนรู/โครงการสอน และบันทึกหลังการสอนเมื่อเสร็จส้ินการเรียนการสอน โดยมีขอมูลการ

ดำเนินการดังนี ้

อาจารยผูสอนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนจัดการเรียนรู/โครงการสอน และผูเรียนดำเนินการ

ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา มีผลการประเมินตามรายงานสถิต ิการประเมิน

ประสิทธิภาพการสอนเรียงตามคาเฉล่ียของอาจารยผูสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หลักสูตรคอมพิวเตอร

ธุรกิจ ท้ังภาคเรียนท่ี 1และ2 ปการศึกษา 2562 ดังนี ้

 

ตารางสรุปรายงานสถิติการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนเรียงตามคาเฉลี่ยของอาจารยผูสอน 

ท่ี สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
คาเฉลี่ย 

ภาคเรียนท่ี 1/2563 ภาคเรียนท่ี 2/2563 

1 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร(แมขาย) 4.5 4.42 

2 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร(หนวยจัดฯทับคลอ) 4.42 4.37 

3 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร(หนวยจัดฯโพธิ์ประทับชาง) 1.24 3.66 

 รวม 3.39 4.15 

 

จากผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนของอาจารยผู สอนประจำหลักสูตร พบวา มีผลการ

ประเมินในภาพรวมอยูในระดับมาก และหลักสูตรไดนำผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน นำเขาท่ี

ประชุมหลักสตูรเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานหลักสูตร ที่ประชุมเห็นวา หลักสูตรยังไมพบประเด็นการเปลี่ยนแปลง 

ดังนั้น จึงไมมีการปรับเปล่ียนกลไกการดำเนินงาน นอกจากจะเพิ่มการกำกับดูแลการประเมินประสิทธิภาพการเรียน

การสอนของอาจารยผูสอนโดยนักศึกษาใหครบถวนทุกคน ซึ่งในแตละปการศึกษา หลักสูตรจะมีการดำเนินการ

ทบทวน/และปรับปรุงแผนการเรียนใหมีความสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

 การประเมินระบบ และกลไก 

ทางหลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจ ระดับ ปวส. ไดรวมกันติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินการของ

หลักสูตรดวยแบบประเมินผลของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จากผูท่ีเกี่ยวของ 4 กลุม ประกอบดวย ผูสอน นักศึกษา 

ผูสำเร็จการศึกษา และสถานประกอบการ พบวาผลการดำเนินงานของหลักสูตรเปนไปตามระบบและกลไกท่ีได

กำหนดไวและบรรลุเปาหมายคือการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

พ.ศ.2563 

การปรับปรุงระบบและกลไก 

หลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจไดเชิญอาจารยประจำหลักสูตร ประชุมเพื่อทบทวนหลักสูตร และสาระวิชาใน

หลักสูตรใหมีความทันสมัยกับสถานการณปจจุบัน และสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และมีการ
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ปรับเปลี่ยนหลักสูตร ซึ่งรายวิชาในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนตรงตามมาตรฐาน และเพื่อสอดคลองกับการ

เปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยี โดยเนนมีทักษะดานสารสนเทศ และการส่ือสารเพื่อใชในการดํารงชีวิต และสามารถ

บูรณาการดานความรู เพื่อประยุกตใชในงานอาชีพได 

 

การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น ๆ 

เปาหมาย 

หลักสูตรมีการปรับปรุงใหทันสมัยกาวทันความกาวหนาทางวิทยาการท่ีเปล่ียนแปลง 

ระบบและกลไก 

1. หลักสูตรทบทวน ความทันสมัยของหลักสูตร 
2. อาจารยประจำหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาออกแบบรายวิชา สาระรายวิชา กระบวนการจัดการ

เรียนรูใหทันสมัย 
3. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู รายวิชาท่ีปรับปรุงและจัดการเรียนการสอนใหเปนไป

ตามแผนการจัดการเรียนรู 
4. นำผลการจัดการเรียนรูในรายวิชา เชน ผลการประเมินโดยผูเรียน ผูสอน มาใชเปนขอมูลในการประเมินความ

เหมาะสมของรายวิชา 
5. อาจารยประจำหลักสูตรทบทวนผลการดำเนินงานตามการปรับปรุงหลักสูตรท่ีทันสมัยตามความกาวหนาใน

ศาสตรสาขานั้น ๆ และนำผลการทบทวนมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ 
เปาหมาย 

หลักสูตรมีการปรับปรุงใหทันสมัยกาวทันความกาวหนาทางวิทยาการท่ีเปล่ียนแปลง 

ระบบ และกลไก 

1. หลักสูตรทบทวน ความทันสมัยของหลักสูตร 

2. อาจารยประจำหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาออกแบบรายวิชา สาระรายวิชา กระบวนการจัดการ

เรียนรูใหทันสมัย 

3. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู รายวิชาท่ีปรับปรุงและจัดการเรียนการสอนใหเปนไป

ตามแผนการจัดการเรียนรู 

4. นำผลการจัดการเรียนรูในรายวิชา เชน ผลการประเมินโดยผูเรียน ผูสอน มาใชเปนขอมูลในการประเมินความ

เหมาะสมของรายวิชา 

5. อาจารยประจำหลักสูตรทบทวนผลการดำเนินงานตามการปรับปรุงหลักสูตรท่ีทันสมัยตามความกาวหนาใน

ศาสตรสาขานั้น ๆ และนำผลการทบทวนมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน 

หลักสูตรไดนำระบบและกลไกมาสูการปฏิบัติ ดังนี ้

อาจารยประจำหลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจประชุมทบทวนผลการดำเนินงานของหลักสูตร รวมกับสำนัก

วิชาการ จัดทำแผนตลอดหลักสูตรระดับ ปวส. สาขางานธุรกิจดิจิทัล ประจำปการศึกษา 2563 เพื่อปรับปรุงเนื้อหา
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สาระวิชาและบูรณรการแผนการเรียนใหมีความทันสมัยกับสถานการณปจจุบัน และสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงาน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2562 โดยนำผลจากแบบประเมินของผูที่เกี่ยวของ 4 กลุม ประกอบดวย 

ผูสอน นักศึกษา ผูสำเร็จการศึกษา และสถานประกอบการ มาประกอบการทำแผนตลอดหลักสูตรระดับ ปวส. สาขา

งานธุรกิจดิจิทัล ประจำปการศึกษา 2563 ในครั้งนี้ และนำเสนอขอความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เมื่อ

คราวประชุมครั้งท่ี 3/2562 วันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ.2563      

อาจารยประจำหลักสูตร ไดจัดทำแผนการจัดการเรียนรู ปรับปรุงแกไขรายละเอียดของรายวิชาใหมีความ

ทันสมัยและสอดคลองกับคำอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2563 พรอมทั้งบูรณา

การแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับการทำโครงการของนักศึกษา เชน อาจารยอรรถนิติ  กมเลศรังสรรค ได

จัดทำแผนการจัดการเรียนรูวิชาวิชา 3204-2106 การพัฒนาเว็บไซตในงานธุรกิจ โดยนำความรูในรายวิชามาบูรณา

การกับการทำโคงการของนักศึกษา ในโครงการเว็บไซตระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอรวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

อาจารยประจำหลักสูตรติดตามการสงแผนการจัดการเรียนรู  รายงานผลการเรียน และรายงานผล

ประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาคการศึกษา ปการศึกษา 2563 เพื่อใชเปนขอมูลในการประเมินความเหมาะสม

ของรายวิชาท่ีไดบูรณาการแผนการจัดการเรียนรูท่ีมีความทันสมัยและสอดคลองกับการทำโครงการขอฃนักศึกษา เชน 

รายงานผลประสิทธิภาพการเรียนการสอนของ รายวิชา 3204-2106 การพัฒนาเว็บไซตในงานธุรกิจ ของนายอรรถ

นิติ  กมเลศรังสรรค เมื ่อไดผลประสิทธิภาพการเรียนการสอนของรายวิชา อาจารยประจำหลักสูตรนำผลการ

ดำเนินงานในแตละสวนมาชี้แจงในที่ประชุมหลักสูตร เพื่อใหอาจารยประจำหลักสูตรทราบผลการดำเนินงาน โดยท่ี

ประชุมเห็นวา แผนการจัดการเรียนรูท่ีมีการบูรณาการนั้นสามารถนำมาใชในการจัดการเรียนการสอนไดจริง มีความ

ทันสมัย เขากับสถานการณปจจุบัน        

 

การประเมินระบบและกลไก 

อาจารยประจำหลักสูตรไดติดตามการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ที ่มีการบูรณาการ และการจัดสง

รายละเอียดของรายวิชาใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับคำอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง พ.ศ.2553  ติดตามรายงานผลการเรียนและผลการประเมินผลประสิทธิภาพการเรียนการสอน อาจารยผูสอน 

ปการศึกษา 2563 ซึ ่งการดำเนินการเปนไปตามระบบกลไกท่ีกำหนดไวและบรรลุเปาหมาย คือ หลักสูตรมีการ

ปรับปรุงใหทันสมัยกาวทันความกาวหนาทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง พ.ศ.2563 

 

 

 

 

การปรับปรุงระบบและกลไก  

จากการติดตามผลการดำเนินงานของรายวิชา 3204-2106 การพัฒนาเว็บไซตในงานธุรกิจ ภาคการศึกษา

ที่ 2 ปการศึกษา 2563 และไดรวมพูดคุยกับอาจารยผู สอนในประเด็นเรื่องของ ของการบูรณาการรายวิชาให

สอดคลองกับการทำโครงการของนักศึกษา โดยเนนใหมีความทันสมัย เขากับสถานการณปจจุบัน ทางหลักสูตรจึงมี
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ขอตกลงใหมีการใชโปรแกรมที่ตองมีการอัพเดทใหทันกับเทคโนโลยีในปจจุบัน เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเกิด

การพัฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่งถือวาการดำเนินงานในครั้งนี้บรรลุเปาหมาย 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ 

- คำส่ังมอบหมายหนาท่ี 

- รายการประชุมอนุวิชาการ  สภาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 4 

- แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร ปการศึกษา 2563 

- ตารางการจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2563 

- รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน สาขางาคอมพิวเตอรธุรกิจ  ปการศึกษา    2563 

- แผนการจัดการเรียนรู รายวิชา 3204-2106 การพัฒนาเว็บไซตในงานธุรกิจ 

- บันทึกหลังการสอน รายวิชา 3204-2106 การพัฒนาเว็บไซตในงานธุรกิจ 

- ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 3204-2106 การพัฒนาเว็บไซตในงาน   ธุรกิจ 

 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2  การวางระบบผูสอน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลผูเรียน 
เปาหมาย 

1. กำหนดอาจารยผูสอนไดเหมาะสมกับรายวิชา  
2. อาจารยผูสอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู/โครงการสอนครบทุกรายวิชา 
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยผูสอน มีคาเฉล่ียไมนอยกวา 3.50 
4. การจัดการเรียนการสอนในชวงสถานการณการแพรระบาดเช้ือไวรัส COVID – 19 

ระบบและกลไก 

1. หลักสูตรประชุมอาจารยประจำหลักสูตร เพื่อกำหนดคุณสมบัติอาจารยผูสอนท่ีเหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอน 
โดยคำนึงถึงคุณวุฒิท่ีสำเร็จการศึกษา ประสบการณทำงาน และภาระงานท่ีวิทยาลัยฯ กำหนด และกำหนด
ผูสอนแตละรายวิชา 

2. หลักสูตรจัดทำตารางเรียนสำหรับนักศึกษา และตารางสอนสำหรับอาจารยผูสอน 
3. หลักสูตรมีการกำหนดใหอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาทำแผนการจัดการเรียนรู/โครงการสอนทุกรายวิชา 

สงกอนเปดภาคการศึกษา  
4. หลักสูตรดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตออาจารยผูสอนทุกรายวิชา 
5. หลักสูตรติดตามผลประเมินของอาจารยผูสอนทุกคน 
6. หลักสูตรประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อทบทวนผลการดําเนินงานตามกระบวนการการกำหนด

ผูสอนเมื่อส้ินภาคการศึกษา 
7. นําผลการทบทวนการดําเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการกำหนดผูสอนในภาคการศึกษา

ตอไป 
8. ประกาศมาตรการการเรียนการสอนและการปองกันในชวงสถานการณแพรระบาดของเช้ือไวรัส COVID – 

19 
9. หลักสูตรจัดทําตารางเรียนสําหรับนักศึกษา และตารางสอนสําหรับอาจารยผูสอนในชวงสถานการณแพร

ระบาดของเช้ือไวรัส COVID – 19 
10. หลักสูตรมีการเตรียมความพรอมใหเปนไปตามมาตรการการปองกัน กอนเปดภาคการศึกษา 2563  
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ผลการดำเนินงาน 

 หลักสูตรไดจัดประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 13 พฤษภาคม 2563  และ

ครั้งท่ี 2 วันท่ี 16 ตุลาคม 2563 เพื่อกำหนดคุณสมบัติอาจารยผูสอนท่ีเหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอน โดยกำหนดให

สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร เมื่อมีการรับรายวิชาสำหรับอาจารยผู สอนแลวอาจารยไดจัดทำแผนการ

จัดการเรียนรูมีข้ันตอนดังนี้ 

1. วิเคราะหคำอธิบายรายวิชา เพื่อประโยชนในการกำหนดหนวยการเรียนรูและรายละเอียดของแตละ
หัวขอของแผนการจัดการเรียนรู 

2. วิเคราะหจุดประสงครายวิชาและมาตรฐานรายวิชา เพื่อนำมาเขียนเปนจุดประสงคการเรียนรู โดยให
ครอบคลุมพฤติกรรมท้ังดานความรู ทักษะ กระบวนการ เจตคติและคานิยม 

3. วิเคราะหสาระการเรียนรู โดยเลือกและขยายสาระที่เรียนรูใหสอดคลองกับผูเรียน ชุมชน และทองถ่ิน
รวมท้ังวิทยาการและเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีจะเปนประโยชนตอผูเรียน 

4. วิเคราะหกระบวนการจัดการเรียนรู(กิจกรรมการเรียนรู) โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน
เปนสำคัญ 

5. วิเคราะหกระบวนการประเมินผล โดยเลือกใชวิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับจุดประสงคการ
เรียนรู 

6. วิเคราะหแหลงเรียนรู  โดยคัดเลือกสื่อการเรียนรู และแหลงการเรียนรู  ทั ้งในและนอกหองเรียนให
เหมาะสมสอดคลองกับกระบวนการเรียนรู 

7. อาจารยประจำหลักสูตรมีเทคนิคการสอน โดยการนำโครงการ/สิ่งประดิษฐ ที่นักศึกษาจัดทำขึ้น มาใช
เปนส่ือการเรียนการสอน การเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติ อาจารยผูสอนจะเนินการจัดการเรียนการ
สอนที่ใชประสบการณตรงกับผูเรียน โดยใหลงมือปฏิบัติงานจริง โดยแบงกลุมยอย 3 – 5 คนตอ        
1 กลุม เพื่อใหนักศึกษาทุกคนไดเนนการฝกปฏิบัติดวยเทคนิคการเนนผูเรียนเปนสำคัญ ถือไดวาเปน
การบูรณาการและประยุกตการเรียนการสอนท่ีนำโครงการ/ส่ิงประดิษฐ ของนักศึกษามาใชเปนส่ือการ
เรียนการสอน ซึ่งนักศึกษาที่จัดทำยังเกิดความภูมิใจในผลงานของตนเองที่อาจารยประจำวิชาสามารถ
นำมาใชประโยชนในการเรียนการสอนของรุนนอง นอกเหนือจากการทำโครงการ/สิ่งประดิษฐที่สนอง
ความตองการของชุมชน ตามปรัชญาของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร “วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนา
ทองถ่ิน” โดยการจัดทำโครงการ/ส่ิงประดิษฐของนักศึกษานั้น มีหัวขอการทำโครงการ/ส่ิงประดิษฐ การ
พัฒนาตอยอดจากของเดิมและการใชเปนส่ือการเรียนการสอน จากตัวอยางจากรายวิชาดังตอไปนี ้
7.1  วิชา 3204-2106 การพัฒนาเว็บไซตในงานธุรกิจ อาจารยประจำวิชา นายอรรถนิติ  กมเลศ

รังสรรค ไดนำโครงการ/สิ่งประดิษฐ “เว็บไซตระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอรวิทยาลัยชุมชนพจิิตร” 
ซึ่งโครงการ/ส่ิงประดิษฐ นำมาเปนส่ือประกอบการเรียนการสอน เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษา 
7.1.1 ทราบถึงลักษณะชนิดขอมูล มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการของระบบฐานขอมูล 

ชนิด และลักษณะของขอมูล  
7.1.2 สามารถสรางฐานขอมูลได นักศึกษาสามารถปฏิบัติจัดการฐานขอมูลในงานธุรกิจ 
7.1.3 สามารถตระหนักการเขาถงึของฐานขอมูล มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีในการใช

คอมพิวเตอร 
7.2  วิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร อาจารยประจำวิชา นายธวัชชัย คำภาอินทร ไดนำโครงการ/

สิ่งประดิษฐ “การพัฒนาระบบควบคุมการเปด-ปดไฟและพัดลม ผานโทรศัพท” ซึ ่งโครงการ/
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สิ่งประดิษฐชิ้นนี้สรางขึ้นมาเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน ในการลำเลียงพืชผลทางการ
เกษตรจากสวน นำมาเปนส่ือประกอบการเรียนการสอน เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษา 
7.2.1 เขาใจโครงสรางรูปแบบการเขียนโปรแกรม นักศึกษาเขาใจเกี ่ยวกับโครงสรางและ

องคประกอบของโปรแกรมคอมพิวเตอร 
7.2.2 สามารถแกไขปญหาเมื่อเกิดขอผิดพลาด  นักศึกษามีทักษะในการตรวจสอบและแกไข

ขอผิดพลาดของโปรแกรมได 
7.2.3 นักศึกษามีความตระหนักในการเขียนโปรแกรม นักศึกษามีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค

และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ  
       การจัดการเรียนการสอน มีแนวทาง ดังนี ้

8.1 ) จัดการเรียนผานเอกสารตำราเรียน โดยใหอาจารยผูสอนทำการสอนผานเอกสารประกอบ การ

เรียนหนังสือเรียน เนื่องจากมีหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปการเรียนการสอนอาจ แบงเปน

กลุมยอยท่ีมีจำนวนคนไมมาก สลับกันมาเรียน หรือใชชองทางส่ือสาร เชน โทรศัพท  Line ขอความผาน

เครือขายออนไลน เปนตน รวมถึงการใหอาจารยผูสอนไปพบผูเรียนที่บาน บางตามความเหมาะสม  

8.2 ) จัดการเรียนการสอนออนไลน โดยการสำรวจความพรอมของผูเรียน กลุมที่ 1 เรียนออนไลน  

กลุมท่ี 2 เรียนในหองเรียนปกติ นัดพบกลุมเปนบางชวงเวลา  

8.3 ) การเรียนการสอนภาคปฏิบัติดำเนินการโดยอาจจะแบงใหกลุมผูเรียนมีจำนวนนอยลง และ เขา

เรียนตามรอบเวลา ใหสอดคลองกับจำนวนผูเรียนและความเหมาะสม 
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องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู 

1. สาระสำคัญ 
2. จุดประสงคการเรียนรู 
3. สาระการเรียนรู 
4. กิจกรรมการเรียนรู 
5. ส่ือ อุปกรณ แหลงการเรียนรู 
6. การวัดและประเมินผม 
7. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู 

2. หลักสูตรไดจัดประชุมอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรดังกลาว ไดกำหนดผูสอนที่มีความเหมาะสมตรงตาม

คุณสมบัติท่ีสอดคลองกับรายวิชา ดังนี้ 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล วุฒิการศึกษา 
รายวิชาท่ีสอน 

ภาคเรียนท่ี 1/2563 ภาคเรียนท่ี 2/2563 

1 นายอรรถนิติ 

กมเลศรังสรรค 

กศ.ม (สาขาเทคโนโลยี

และส่ือสารการศึกษา) 

วท.บ(สาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร) 

- หลักการคิดเชิงออกแบบฯ 

- พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล 

-ระบบฐานขอมูล 

- โปรแกรมสำเร็จรูปทาง
สถิติเพื่อการวิจัย 
- โครงการ 
-การพัฒนาเว็บไซตในงาน
ธุรกิจ 

2 นางขนิษฐา  

นครประสาท 

กศ.ม. (สาขาหลักสูตร

และการสอน) 

บธ.บ. (สาขา

คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

- เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การจัดการอาชีพ 

 

- งานคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 

- การประมวลผลแบบ

คลาวด 

-เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ

จัดการอาชีพ 

- โครงการ 
3 นางสาวฐิภา

พรรณ งอกผล 

ค.บ.คอมพิวเตอรศึกษา - การส่ือสารขอมูลและ

เครือขาย 

-ธุรกิจดิจิทัลผานส่ือสังคม
ออนไลน 

4 นาย พีระพล 

สิงหลอ 

กศ.บ.คอมพิวเตอรศึกษา -อินเทอรเน็ตสรรพส่ิง

สำหรับธุรกิจดิจิทัล 

- เครือขายคอมพิวเตอร

เบ้ืองตน 

-หลักการเขียนโปรแกรม 

 

- พาณิชยอิเล็กฯ 
- การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร 1 
- การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร 
- การวิเคราะหและ
ออกแบบระบบเชิงวัตถุ 
-โครงการ 

5 นายธวัชชัย   

คำภาอินทร 

กศ.ม สาขาเทคโนโลยี

และส่ือสารการศึกษา

-หลักการคิดเชิงออกแบบ

และนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 

-การวิเคราะหและ

ออกแบบระบบเชิงวัตถุ 
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วท.บ. สาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

-หลักการเขียน-โปรแกรม 

ระบบปฏิบัติการเบ้ืองตน 

 

-การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

-การพัฒนาระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส  

-โครงการ 
6 นายสมบัติ   

บุญเรืองฤทธิ์   

บธ.บ. คอมพิวเตอรธุรกิจ -เครือขายคอมพิวเตอรและ

ความปลอดภัยสำหรับธุรกิจ

ดิจิทัล 

- โครงการ 

7 นางสาวปยธิดา  

บำรุงศร ี

กศ.บ. เทคโนโลยี

การศึกษาและ

คอมพิวเตอรศึกษา 

-พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล 

-ระบบจัดการฐานขอมูล 

-เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การจัดการอาชีพ 

-เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

งานอาชีพ 

-โครงการ 

-งานคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 

-โปรแกรมสำเร็จรูปทาง
สถิติเพื่อการวิจัย 

8 นางสาวณฤมล  

อุทธอินทร 

ค.บ.การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 

-เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

จัดการอาชีพ 

-อินเทอรเน็ตสรรพส่ิง

สำหรับธุรกิจดิจิทัล 

-เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

จัดการอาชีพ 

-ธุรกิจดิจิทัลผานส่ือสังคม

ออนไลน 

-การประมวลผลแบบ

คลาวด 

-โครงการ 

9 วาท่ีรอยตรีอดิศร 

เช้ือบุญมี 

คบ.คอมพิวเตอรศึกษา  -การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

-ออกแบบและพัฒนา

เว็บไซต 

10 นางสาวสุนิสา  

นิ่มเกตุ 

บธ.บ. คอมพิวเตอรธุรกิจ 

 

- เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การจัดการอาชีพ 

- พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล 

 

- การวิเคราะหและการ

ออกแบบเชิงวัตถุ 

- การประมวลผลแบบ

คลาวด 

11 นายจตุรนต   

หมีอิ่ม 

วท.บ. เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

(อิเล็กทรอนิกส

คอมพิวเตอร) 

-อินเทอรเน็ตสรรพส่ิง

สำหรับธุรกิจดิจิทัล 

-หลักการคิดเชิงออกแบบ

และนวัตกรรมฯ 

-ระบบปฏิบัติการเบ้ืองตน 

- การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

- ธุรกิจดิจิทัลผานส่ือ

ออนไลน 

12 นายธัญยบูรณ   

รอดมณี 

วท.บ. วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

- เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ

จัดการอาชีพ 
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- ระบบจัดการฐานขอมูล     

- เครือขายคอมพิวเตอรและ

ความปลอดภัยฯ 

- หลักการเขียนโปรแกรม 

บูรณาการกับการวิจัย และหรือ การบริการวิชาการ และหรือ การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

    มีการบูรณาการรายวิชาระบบฐานขอมูลเพื่อจัดทำโครงการเว็บไซตระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอรวิทยาลัยชุมชน

พิจิตร โดยใชหนวยการเรียนรูท่ี 6-13  เพื่อจัดสรางระบบฐานขอมูล 

โดยการบูรณาการดังนี้ 

11. จัดหาขอมูลในการสรางเว็บไซต 
- ไดช่ือเว็บไซตท่ีจะทำคือเว็บไซตเว็บไซตระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอรวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

- ปรึกษางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ถึงขอบเขตการจัดสรางเว็บไซตและโครงการท่ีเกี่ยวของเพื่อจัดเก็บ

ขอมูล 

     2. ออกแบบและสรางเว็บไซต 

     3. ทดลองใช 

     4. ปรับปรงุแกไข 

     5. นำไปใช  

 

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ (การสอบมาตรฐานวิชาชีพ) 

         มีการทวนสอบเมื่อนักศึกษามีการเรียนครบหลักสูตรมีการทวนสอบมาตรฐานวิชาชีพของสาขาวิชาเพื่อเปน

การยืนยันวานักศึกษามีความรูทักษะและประสบการณในงานอาชีพสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ สามารถไป

ประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพและตองผานเกณฑจึงจะสามารถจบการศึกษาทั้งนี้

วิทยาลัยชุมชนพิจิตรมีนักศึกษาสาขางานคอมพิวเตอรสามารถสอบผานทุกคน 

การประเมินระบบและกลไก 

 นำผลการประเมินความพึงพอใจตออาจารยผูสอนรายวิชาของนักศึกษา มาประกอบการพิจารณามอบหมาย
รายวิชาในครั้งตอไปใหกับอาจารยผูสอน 
 
เอกสารเพิ่มเติมในงานพิจารณา   
 1. การจัดทำโครงการ  โครงงานใหเขาสูเปาหมายโดยกำหนดหัวขอหลักดังนี้ 

1. ซื้อขายสินคาแบบ E-commerce 
2. บริการทางธุรกิจ 
3. เชา,ซื้อ 
4. ส่ือสัมพันธกับรายวิชาของสาขาท่ีทำการเปดสอน 
5. ส่ือ สัมพันธกับรอบดานชุมชน 
6. ส่ิงประดิษฐ กับชุมชน 
7. รวมกับสาขาอื่นสรางช้ินงาน 
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 2. จุดเดน – จุดดอยของสาขางานธุรกิจดิจิทัล 
 จุดเดน 

1. หลังสูตรมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
2. เนนการสรางงานดวยตนเอง เพื่อเปนผูประกอบการรุนใหม 
3. หลักสูตรมุงพัฒนาตัวนักศึกษาใหเปนผูประกอบ 
4. การจัดทำโครงการ/โครงการมีการริเริ่มในรูปแบบทางธุรกิจเพิ่มข้ึน 
5. การนำส่ือสังคมออนไลนมาประยุกตใชจัดทำโครงการ/โครงงานเปนครัง้แรก 
6. การจัดทำโครงงาน/โครงการรวมกับสาข่ืนเพิ่มข้ึน 

 จุดดอย 
1. ขาดอาจารยผูมีความรูดานธุรกิจ เชน สาขาการจัดการ เปนตน 
2. อาจารยดตองไดรับการพัฒนาความรูดานธุรกิจสมัยใหมอยางเรงดวน 
3. ส่ือหนังสือเรียน เอกสารประกอบยังนอยเพราะหลักสูตรเปล่ียนไป 
4. ขาดฐานขอมูลโครงงาน/โครงการนักศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสสำหรับการสืบคน 
5. ขาดหองสำหรับจัดทำส่ือการสอนออนไลน 
6. คูมือการจัดทำโครงการ/โครงงานยงัไมไดพัฒนาใหอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 

 

หนวยจัดการศึกษา แมขาย โครงการสิ่งประดิษฐ 

ปวส. 1.การพัฒนาแอพพลิเคช่ัน จัดเก็บคาน้ำประปา
หมูบาน กรณีศึกษา บานใหม หมูท่ี 6 ตำบล 
วัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
2.ส่ือการเรียนการสอนวิชา การประกอบเครื่อง
คอมพิวเตอร และการติดต้ังระบบปฏิบัติการ  
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด กรณีศึกษา 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
3.สรางการนำทางรูปแบบแผนผัง 2 มิติ วิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร กรณีศึกษา รายวิชา เทคนิคการสราง
ภาพเคล่ือนไหว 
4.เว็บไซตระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอรวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร 

หนวยจัดการศึกษา ทับคลอ โครงการสิ่งประดิษฐ 

ปวส. 1.การนำเสนอภาพมุมสูงภายในวิทยาลัยชุมชนพจิิตร  
หนวยจัดการศึกษาทับคลอ  (ขุนไผภูมิเขตร) 
2.การพัฒนาระบบควบคุมการเปด-ปดไฟและพัดลม 
ผานโทรศัพท 
3.การออกแบบตรายางดวยโปรแกรมโฟโตชอป 
4.การออกแบบผลิตภัณฑวัตถุ  3  มิติ 
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5.ชุดสาธิตสวนประกอบคอมพิวเตอรพีซีเพื่อใชเปนส่ือ
การเรียนรู  V.2 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ 

- รายงานการประชุม 

- รายงานการสงเอกสารการสอน 

- รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 

 

ตัวบงช้ีท่ี 5.3 ผลการดำเนินงานของหลักสูตร 
เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสัมพันธและเช่ือมโยงกับคุณภาพการศึกษาตาม

มาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ดานผูเรียนและผูสำเสร็จการศึกษา มีดังนี้ 

5.3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

ขอมูลนักศึกษา (ตั้งแตปการศึกษาที่รับเขา ถึงปการศึกษาที่ตองรายงาน) ซึ่งจำแนกตามหนวยจัดการศึกษา

และภาพรวมของวิทยาลัย ดังนี้ 

หนวยจัดการศึกษา 
จำนวน 

รับเขา 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 

ตามหลักสูตร 
คารอยละ 

แมขาย 16 13 81.25 

ทับคลอ  31 29 93.55 

รวม 47 42 89.36 

 

ผลการดำเนินในภาพรวมเกี่ยวกับการดูแลและแนะแนวผูเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

สาขางานธุรกิจดิจิทัลมีจำนวนผูเรียนแรกเขา จำนวน 47 คน ผูสำเร็จการศึกษา จำนวน 42 คน  คิดเปนรอยละ 

89.36 เม่ือนำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ มีคาคะแนนเทากับ 5  

เอกสารหลักฐาน 

1. ระบบและกลไกตัวบงช้ี 3.2 

2. รายงานจำนวนนักศึกษาแรกเขา ปการศึกษา 2562 

3. รายงานจำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2563 

 

5.3.2 ผูเรียนมีลักษณะท่ีพึงประสงค 

ภาคเรียนท่ี1/2563 

หนวยจัดการศึกษา จำนวนผูเรียนท้ังหมด 

จำนวนผูเรียนท่ีมี

คุณธรรม จริยธรรม และ

คานิยมท่ีพึงประสงค 

รอยละ 

แมขาย 16 13 100 

ทับคลอ (ขุนไผภูมิเขตร) 31 29 100 
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รวม 47 42 100 

 

ภาคเรียนท่ี2/2563 

หนวยจัดการศึกษา จำนวนผูเรียนท้ังหมด 

จำนวนผูเรียนท่ีมี

คุณธรรม จริยธรรม และ

คานิยมท่ีพึงประสงค 

รอยละ 

แมขาย 16 13 100 

ทับคลอ (ขุนไผภูมิเขตร) 31 29 100 

รวม 47 42 100 

 

ปการศึกษา2563 

หนวยจัดการศึกษา จำนวนผูเรียนท้ังหมด 

จำนวนผูเรียนท่ีมี

คุณธรรม จริยธรรม และ

คานิยมท่ีพึงประสงค 

รอยละ 

แมขาย 16 13 100 

ทับคลอ (ขุนไผภูมิเขตร) 31 29 100 

รวม 47 42 100 

 

ผลการดำเนินในภาพรวมเกี่ยวกับผูเรียนมีลักษณะท่ีพึงประสงค ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

สาขางานธุรกิจดิจิทัล มีจำนวนผูเรียนแรกเขา จำนวน 47 คน จำนวนผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึง

ประสงค จำนวน 47 คน  คิดเปนรอยละ 100 เมื่อนำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑการประเมินอยูในระดับ

คุณภาพ ยอดเยี่ยม มีคาคะแนนเทากับ 5  

เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. รายงานผลการประเมินการเรียน รายวิชากิจกรรม  ปการศึกษา 2563 
2. รายงานผลโครงการ วันไหวครู ทําบุญอบรมสรางวินัย ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม สรางคุณลักษณะพึง

ประสงค   ของนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 
3. รายงานผลโครงการ โครงการรวมหัวใจไวในหนึ่งตน เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปหลวงวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563  ประจําป
การศึกษา 2563 

 

5.3.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

ผลการดำเนินงาน 

หนวยจัดการศึกษา จำนวนผูเรียนท้ังหมด 
จำนวนผูเรียนมีสมรรถนะ

ในการเปนผูประกอบการ 
รอยละ 

แมขาย 13 13 100 
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ทับคลอ (ขุนไผภูมิเขตร) 29 29 100 

รวม 42 42 100 

ผลการดำเนินในภาพรวมเกี่ยวกับผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพ
อิสระ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานธุรกิจดิจทิัลมีจำนวนผูเรียนทั้งหมด จำนวน 42 
คน ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ จำนวน 42 คน  คิดเปนรอยละ 100 เมื่อนำผลการคำนวณ
มาเทียบกับเกณฑการประเมินอยูในระดับคุณภาพ กำลังพัฒนา มีคาคะแนนเทากับ 5 

 

 

 

5.3.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม 

  

หนวยจัดการศึกษา โครงการสิ่งประดิษฐ 

แมขาย 1. เว็บไซตระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอรวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

ทับคลอ(ขุนไผภูมิเขตร) 2. การพัฒนาระบบควบคุมการเปด-ปดไฟและพัดลม ผานโทรศัพท 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. รายงานผลโครงการส่ิงประดิษฐคนรุนใหม ประจำปการศึกษา 2563  
2. เว็บไซตระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอรวิทยาลัย 
3. การพัฒนาระบบควบคุมการเปด-ปดไฟและพัดลม ผานโทรศัพท 

 

5.3.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

หนวยจัดการศึกษา 

จำนวนนักศึกษาท้ังหมด จำนวนผูเรียน 

ท่ีลงทะเบียน

สอบผาน

มาตรฐาน

วิชาชีพ 

จำนวนผูเรียนท่ี

สอบผาน

มาตรฐาน

วิชาชีพ 

รอยละ 
ท้ังหมด 

จำนวน

ผูเรียน 

ท่ีลงทะเบียน

เรียน 

แมขาย 13 13 13 13 100.00 

ทับคลอ (ขุนไผภูมิเขตร) 29 29 29 29 100.00 

รวม 42 42 42 42 100.00 

ผลการดำเนินในภาพรวมเกี่ยวกับผูเรียนที่สอบผานมาตรฐานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) สาขางานธุรกิจดิจิทัลมีจำนวนผูเรียนทั้งหมด จำนวน 42 คน ผูเรียนที่สอบผานมาตรฐาน
วิชาชีพ จำนวน 42 คน  คิดเปนรอยละ 100.00 เมื่อนำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑการประเมินอยูใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม มีคาคะแนนเทากับ 5 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

1. รายงานขอมูลจำนวนนักศึกษาลงทะเบียน ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2563 
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2. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปการศึกษา 2563 
3. รายงานขอมูลผูสำเร็จการศึกษา  ปการศึกษา 2563 
4. รายงานผลการติดตามผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
5.3.6 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 

หนวยจัดการศึกษา 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 

ปการศึกษา 2562 

จำนวนผูเรียนท่ีมีงานทำ

หรือศึกษาตอ 
รอยละ 

แมขาย 8 7 87.50 

ทับคลอ (ขุนไผภูมิเขตร) 24 20 83.33 

โพธิ์ประทับชาง 4 4 100 

รวม 36 31 86.11 

 

ผลการดำเนินงานในภาพรวมเกี่ยวกับการมงีานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา  ระดับระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขางานธุรกิจดิจิทัล มีจำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562 จำนวน 
36 คน ผูสำเร็จการศึกษา  มีงานทำและศึกษาตอ จำนวน 31 คน  คิดเปนรอยละ 86.11 เมื่อนำผลการคำนวณมา
เทียบกับเกณฑการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  มีคาคะแนนเทากับ 5 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

1. รายงานขอมูลผูสำเร็จการศึกษา  ปการศึกษา 2562 
2. รายงานผลการติดตามผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562 
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ตัวบงช้ีท่ี 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
 
ผลการดำเนินงาน 
 
เปาหมาย 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูมีปริมาณเพียงพอ พรอมใชงาน นักศึกษาและอาจารย มีความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุน

การเรียนรูในระดับมาก 

ระบบและกลไก 

หลักสูตรมีระบบและกลไกส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  ดังนี้ 

1) สำรวจความพึงพอใจอาจารยผูสอน/นักศึกษาท่ีมีตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท้ังภายในและภายนอกหองเรียน 
ระบุความตองการ และปญหาการใชส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

2) ดำเนินการจัดหาส่ิงสนับสนุน และแหลงเรียนรูตามความตองการในหลักสูตร 
3) สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยผูสอนที่มีตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และรายงานผลสำรวจ

ความพึงพอใจ 
4) นำผลไปปรับปรุงและพัฒนาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูในปถัดไป 

 
ผลดำเนินงาน 

หลักสูตรดำเนินการตามระบบและกลไกโดยสำรวจความพึงพอใจของอาจารยผู สอนและนักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  สาขางานธุรกิจดิจิทัล ท่ีมีตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  ในปการศึกษา 2563 โดย
มีความตองการส่ิงสนับสนุนการเรียนรูของอาจารยผูสอนดังนี้ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ความตองการ 
ดานอาคารสถานท่ี 1)ความสะอาด 

2)ความพรอมของอุปกรณการเรียนการสอน 

องคประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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โดยนำความตองการดังกลาวมาปรับปรุงส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ในปการศึกษา  2563 โดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานผูอำนวยการ ไดดำเนินโครงการพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตวิทยาลัยชุมชนพิจิตรใหครอบคลุมทุก
พื้นท่ีอยางมีประสิทธิภาพ มีรายการอุปกรณท่ีใชสำหรับการพัฒนาระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ดังนี ้

อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขาย จำนวน    8 ตัว 
อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายไรสาย จำนวน  41 ตัว 
ตูสำหรับเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ ขนาด 6 U จำนวน    8 ตัว 
ตูสำหรับเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ ขนาด 9 U จำนวน    3 ตัว 

รวมท้ังไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน 447,260บาทจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค

เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน  50 เครื่อง นำไปมอบใหกับสถานท่ีจัดการเรียนการสอนตางๆ  ประกอบดวย 

แมขาย จำนวน 19 เครื่อง 
ทับคลอ (ขุนไผภูมิเขตร) จำนวน 15 เครื่อง 
โพธิ์ประทับชาง จำนวน   6 เครื่อง 
อบต.เมืองเกา จำนวน   5 เครื่อง 
อำเภอสากเหล็ก จำนวน   5 เครื่อง 
ไดมีอุปกรณเพิ่มเติมเพื่อขยายจุดกระจายสัณญาณ 
 
และในภาคการศึกษาท่ี 2/2563  หลักสูตรไดดำเนินการสำรวจความ  พึงพอใจนักศึกษาและอาจารยผูสอนท่ีมี

ตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ประจำปการศึกษา 2563 ผลการสำรวจความ
พึงพอใจ มีดังนี ้
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

อาจารยผูสอน นักเรียน นักศึกษา 
รอยละ �̅�𝑥 รอยละ �̅�𝑥 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูภายในหองเรียน 80.33 4.02 83.22 4.16 
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูภายนอกหองเรียน 83.60 4.18 81.98 4.10 

รวม 81.82 4.09 82.65 4.13 
 

3)หองน้ำสะอาด เอื้อตอการใชงาน 

ดานคอมพวิเตอรและอินเตอรเน็ต 1)เพิ่ม Bandwidth ของความเร็วอินเทอรเน็ต 
ดานหองเรียน/หองปฎิบัติการ 
 

1)หองเรยีนปรับอากาศ 
2)จัดหองเรียนใหเพียงพอและใชงานได  
3)โปรแกรมท่ีใชในการเรียนการสอนท่ีพรอมใชงาน  

ดานโสตทัศนูปกรณ 1)อุปกรณในการสอน ท่ีครบถวนใชงานได (ทีวี เครื่องเสียง ) 
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ผลการสำรวจความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เก็บขอมูลจากอาจารยผูสอน จำนวน 10 คน และ
นักเรียน นักศึกษาจำนวน 85 คน พบวา ท้ังอาจารยผูสอนนักเรียน และนักศึกษามีความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรูภายในหองเรียน อยูระดับ มาก  (�̅�𝑥=4.02,4.16) และมีความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูภายนอก

หองเรียน อยูระดับ มาก  (�̅�𝑥=4.18,4.10) 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงความพึงพอใจของอาจารยผูสอนท่ีมีตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ประจำปการศึกษา 2563 

รายการ 
ระดับความพึงพอใน ความหมาย 

2561 2562 2563  
การสนับสนุนการเรียนรูภายในหองเรียน 4.00 4.50 4.02 มาก 
1. หองเรียน/หองปฏิบัติการมีจำนวนเพียงพอกับผูเรียน 3.75 5.00 4.50 มาก 
2. หองเรียน/หองปฏิบัติการมีแสงสวางเพียงพอ อากาศถายเท หรือมี
อุณหภูมิท่ีเหมาะสม 

4.25 4.00 4.00 
มาก 

3. สภาพแวดลอมภายในหองเรียน/หองปฏิบัติการสะอาด เอื้อตอการเรียน 4.25 5.00 4.70 มากท่ีสุด 
4.  วัสดุฝก อุปกรณในการจัดการเรียนการสอนมีเพียงพอกับผูเรียน
ท้ังหมูเรียน 

4.75 5.00 3.70 
มาก 

5.  มีการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณในหองปฏิบัติการ มีอุปกรณและส่ือ
เทคโนโลยีท่ีใชในการสอนท่ีทันสมัย มีคุณภาพ และพรอมใชงานอยูเสมอ 

3.75 3.00 3.10 
ปานกลาง 

6.  ส่ือและอุปกรณการเรียนการสอนในหองเรียนมีความเพียงพอและ
มีประสิทธิภาพพรอมใชงาน 

3.25 5.00 4.10 
มาก 

การสนับสนุนการเรียนรูภายนอกหองเรียน 3.65 4.60 4.18 มาก 
7.  มีสถานท่ีสำหรับใหนักศึกษาและอาจารยไดพบปะ แลกเปล่ียน
สนทนา และ ทำงานรวมกัน 

2.50 5.00 4.40 มาก 

8.  ระบบสาธารณูปโภค เชน หองสุขา น้ำประปา ไฟฟา เพียงพอ
และเหมาะสม 

4.25 5.00 4.10 มาก 

9.  การสนับสนุนบริการดานวิชาการของหลักสูตรมีหนังสือ ตำรา 
ส่ิงพิมพ เอกสารทางวิชาการ โครงงาน ท่ีทันสมัยและหลากหลาย 

4.00 5.00 4.50 มาก 

10.  การสนับสนุนดานเทคโนโลยีของหลักสูตร เชน แหลงดาวน
โหลดเอกสารท่ีตองใชในการเรียนการสอน การสนับสนุนงานดาน 
Network 

3.25 4.00 3.90 มาก 

11.  การสนับสนุนดานวัสดุ ครุภัณฑ เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอน  

4.25 4.00 4.00 มาก 

รวม 3.84 4.55 4.09 มาก 
 



ห น ้ า  | - 86 - 

 

พบวาอาจารยผูสอนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  ประจำปการศึกษา 2563 ในภาพรวม
อยูในระดับ มาก โดยรายการท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ  3. สภาพแวดลอมภายในหองเรียน/หองปฏิบัติการสะอาด 

เอื้อตอการเรียน  (�̅�𝑥=4.70) รองมาคือ 1. หองเรียน/หองปฏิบัติการมีจำนวนเพียงพอกับผูเรียน  (�̅�𝑥=4.50) 9.  การ
สนับสนุนบริการดานวิชาการของหลักสูตรมีหนังสือ ตำรา สิ่งพิมพ เอกสารทางวิชาการ โครงงาน ที่ทันสมัยและ

หลากหลาย  (�̅�𝑥=4.50) 7.  มีสถานที่สำหรับใหนักศึกษาและอาจารยไดพบปะ แลกเปลี่ยนสนทนา และ ทำงาน

รวมกัน  (�̅�𝑥=4.40) 6.  สื่อและอุปกรณการเรียนการสอนในหองเรียนมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพพรอมใช

งาน  (�̅�𝑥=4.10) 8.  ระบบสาธารณูปโภค เชน หองสุขา น้ำประปา ไฟฟา เพียงพอและเหมาะสม  (�̅�𝑥=4.10) 2. 

หองเรียน/หองปฏิบัติการมีแสงสวางเพียงพอ อากาศถายเท หรือมีอุณหภูมิที ่เหมาะสม   (�̅�𝑥=4.00) 11.  การ

สนับสนุนดานวัสดุ ครุภัณฑ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  (�̅�𝑥=4.00) 10.  การสนับสนุนดานเทคโนโลยีของ

หลักสูตร เชน แหลงดาวนโหลดเอกสารที่ตองใชในการเรียนการสอน การสนับสนุนงานดาน Network  (�̅�𝑥=3.90)  

4.  วัสดุฝก อุปกรณในการจัดการเรียนการสอนมีเพียงพอกับผูเรียนท้ังหมูเรียน (�̅�𝑥=3.70) 5.  มีการดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณในหองปฏิบัติการ มีอุปกรณและส่ือเทคโนโลยีท่ีใชในการสอนท่ีทันสมัย มีคุณภาพ และพรอมใชงานอยูเสมอ   

(�̅�𝑥=3.10) ตามลำดับ 
 
ตารางแสดงความพึงพอใจของนักศึกษามีความพึงพอใจเก่ียวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรูประจำปการศึกษา 
2563 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ ความหมาย 

2561 2562 2563  
การสนับสนุนการเรียนรูภายในหองเรียน 3.25 4.19 4.02 มาก 
1. หองเรียน/หองปฏิบัติการมีจำนวนเพียงพอกับผูเรียน 3.23 4.29 4.50 มาก 
2. หองเรียน/หองปฏิบัติการมีแสงสวางเพียงพอ อากาศถายเท 
หรือมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม 

3.32 4.24 4.00 
มาก 

3. สภาพแวดลอมภายในหองเรียน/หองปฏิบัติการสะอาด เอื้อตอ
การเรียน 

3.33 4.18 4.70 
มากท่ีสุด 

4.  วัสดุฝก อุปกรณในการจัดการเรียนการสอนมีเพียงพอกับผูเรียน
ท้ังหมูเรียน 

3.12 4.05 3.70 
มาก 

5.  มีการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณในหองปฏิบัติการ มีอุปกรณและ
ส่ือเทคโนโลยีท่ีใชในการสอนท่ีทันสมัย มีคุณภาพ และพรอมใชงานอยู
เสมอ 

3.26 4.17 3.10 
ปานกลาง 

6.  ส่ือและอุปกรณการเรียนการสอนในหองเรียนมีความเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพพรอมใชงาน 

3.26 4.24 4.10 
มาก 

การสนับสนุนการเรียนรูภายนอกหองเรียน 3.23 4.14 4.18 มาก 
7.  มีสถานท่ีสำหรับใหนักศึกษาและอาจารยไดพบปะ แลกเปล่ียน
สนทนา และ ทำงานรวมกัน 

3.46 4.39 4.40 มาก 

8.  ระบบสาธารณูปโภค เชน หองสุขา น้ำประปา ไฟฟา เพียงพอ
และเหมาะสม 

3.02 4.00 4.10 มาก 
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9.  การสนับสนุนบริการดานวิชาการของหลักสูตรมีหนังสือ ตำรา 
ส่ิงพิมพ เอกสารทางวิชาการ โครงงาน ท่ีทันสมัยและหลากหลาย 

3.30 4.09 4.50 มาก 

10.  การสนับสนุนดานเทคโนโลยีของหลักสูตร เชน แหลงดาวน
โหลดเอกสารท่ีตองใชในการเรียนการสอน การสนับสนุนงานดาน 
Network 

3.16 4.09 3.90 มาก 

11.  การสนับสนุนดานวัสดุ ครุภัณฑ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  3.23 4.12 4.00 มาก 
รวม 3.24 4.17 4.09 มาก 

 
พบวาอาจารยผูสอนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  ประจำปการศึกษา 2563 ในภาพรวม

อยูในระดับ..มาก..โดยรายการท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ  3. สภาพแวดลอมภายในหองเรียน/หองปฏิบัติการสะอาด 

เอื้อตอการเรียน  (�̅�𝑥=4.70) รองมาคือ 1. หองเรียน/หองปฏิบัติการมีจำนวนเพียงพอกับผูเรียน  (�̅�𝑥=4.50) 9.  การ
สนับสนุนบริการดานวิชาการของหลักสูตรมีหนังสือ ตำรา สิ่งพิมพ เอกสารทางวิชาการ โครงงาน ที่ทันสมัยและ

หลากหลาย  (�̅�𝑥=4.50) 7.  มีสถานที่สำหรับใหนักศึกษาและอาจารยไดพบปะ แลกเปลี่ยนสนทนา และ ทำงาน

รวมกัน  (�̅�𝑥=4.40) 6.  สื่อและอุปกรณการเรียนการสอนในหองเรียนมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพพรอมใช

งาน  (�̅�𝑥=4.10) 8.  ระบบสาธารณูปโภค เชน หองสุขา น้ำประปา ไฟฟา เพียงพอและเหมาะสม  (�̅�𝑥=4.10) 2. 

หองเรียน/หองปฏิบัติการมีแสงสวางเพียงพอ อากาศถายเท หรือมีอุณหภูมิที ่เหมาะสม   (�̅�𝑥=4.00) 11.  การ

สนับสนุนดานวัสดุ ครุภัณฑ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  (�̅�𝑥=4.00) 10.  การสนับสนุนดานเทคโนโลยีของ

หลักสูตร เชน แหลงดาวนโหลดเอกสารที่ตองใชในการเรียนการสอน การสนับสนุนงานดาน Network  (�̅�𝑥=3.90)  

4.  วัสดุฝก อุปกรณในการจัดการเรียนการสอนมีเพียงพอกับผูเรียนท้ังหมูเรียน (�̅�𝑥=3.70) 5.  มีการดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณในหองปฏิบัติการ มีอุปกรณและส่ือเทคโนโลยีท่ีใชในการสอนท่ีทันสมัย มีคุณภาพ และพรอมใชงานอยูเสมอ   

(�̅�𝑥=3.10) ตามลำดับ 
 
ประเมินระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

หลักสูตรไดประชุมอาจารยผู รับผิดชอบการประชุมรวม หนวยจัดการศึกษา 3 หนวย (พิเศษ) วันที่ 24 

มีนาคม 2563 เพื่อทำการทบทวนกระบวนการดังกลาว สรุปไดวาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีหลักสูตรไดดำเนินการตาม

ระบบสวนใหญเปนลักษณะอาคาร ระบบสาธารณูปโภค เชน หองน้ำ ประปา ไฟฟา แตระบบการสำรวจส่ิงสนับสนุน

การเรียนรูท่ีเปนอุปกรณในหองปฏิบัติการ ส่ือเทคโนโลยีท่ีใชในการสอน และระบบเครือขายทางหลักสูตรยังมีระบบท่ี

ยังไมชัดเจน ดังนั้นจึงควรพัฒนาระบบการสำรวจและจัดหาอุปกรณในหองปฏิบัติการ สื่อเทคโนโลยีที่ใชในการสอน

และระบบเครือขายเพื่อใหนักศึกษาสามารถเขาใชไดทุกท่ี เขาถึงส่ือเทคโนโลยีไดทุกเวลา 

 ในการพิจารณาความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีประเด็นที่มีความพึงพอใจปานกลาง คือมี

การดูแลรักษาวัสดุอุปกรณในหองปฏิบัติการ มีอุปกรณและสื่อเทคโนโลยีที่ใชในการสอนที่ทันสมัย มีคุณภาพ และ

พรอมใชงานอยูเสมอและพรอมใชงานอยูเสมอ ดังนั้นทางหลักสูตรจึงสะทอนผลการประเมินไปยังคณะผูบริหาร เพื่อ

ดำเนินการปรับปรุง 

การปรับปรุงระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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  จากการประเมินระบบและกลไกดังกลาว หลักสูตรไดดำเนินการปรับปรุงระบบการสำรวจการดูแลรักษาวัสดุ 

อุปกรณในหองปฏิบัติการ มีอุปกรณและสื่อเทคโนโลยีที่ใชในการสอนที่ทันสมัยมีคุณภาพและพรอมใชงานอยูเสมอ

ดังนี้ 

1. หลักสูตรดำเนินการสำรวจความตองการของอาจารยผูสอนในส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ประเภทวัสดุ อุปกรณภายใน

หองใน เครื่องคอมพิวเตอร ทีวี โปรเจคเตอร ลำโพง ไมโครโฟน วิชวล เครือขายสัญญาณอินเตอรเน็ตและซอฟตแวรท่ี

ทันสมัยสำหรับใชในการสนับสนุนการเรียนรู 

2 .หลักสูตรรวบรวมและนำเสนอขอมูลความตองการส่ิงสนับสนุนการเรียนรูตางๆ ใหกับวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

3. หลักสูตรติดตามผลการพิจารณาของวิทยาลัยและแจงใหอาจารยผูสอนและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดทราบ 
เพื่อสามารถใชทรัพยากรตามความตองการ 
 
เอกสารหลักฐาน 
รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยท่ีมีตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ประจำปการศึกษา 2563 
รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยท่ีมีตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ประจำปการศึกษา 2563 
รายงานผลโครงการพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตวิทยาลัยชุมชนพิจิตรใหครอบคลุมทุกพื้นท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 
(ระยะท่ี 2) 
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ตอนท่ี 3 
ผลการประเมินระดับหลักสูตร 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ และ สาขางานเทคโนโลยีธรุกิจดิจิทัล 

ตาราง ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบงช้ีและองคประกอบคุณภาพ 

 
องคประกอบ ตัวบงช้ี ผานเกณฑ/ 

ไมผาน
เกณฑ 

ระบุเหตุผล
หากไมผาน

เกณฑ 
1. การกำกับ
มาตรฐาน 

1.1 (1.)การบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา ผาน  
ผลการประเมินองคประกอบท่ี 1 ผาน  

2.ผูสำเร็จ

การศึกษา 

2.1  คุณภาพผูสำเร็จการศึกษา 5.00  

2.2  ผูสำเร็จการศึกษาสรางอาชีพและทำประโยชนใหชุมชน 4.28  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 2 4.64  

3 นักศึกษา 3.1  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3.00  

3.2  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 3.00  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 3 3.00  

4. อาจารย 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 3.00  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 4 3.00  

5. หลักสูตร 

การเรียนการ

สอน และ

ประเมินผูเรียน 

5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00  

5.2 การวางระบบผู สอน การจ ัดการเร ียนการสอน และการ

ประเมินผลผูเรียน 

3.00  

5.3  ผลการดำเนินงานของหลักสูตร 4.67  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 5 3.56  

6.  ส่ิงสนับสนุน

การเรียนรู 

6.1  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3.00  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 6 3.00  

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ีในองคประกอบ 3.55  

 
*** หมายเหตุ : ในกรณีท่ีให 4,5 คะแนน โปรดระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4,5  
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ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

องคประ

กอบท่ี 

  

I P O คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

0.01-2.00  ระดับคุณภาพนอย 

2.01-3.00  ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01-4.00  ระดับคุณภาพดี 

4.01-5.00  ระดับคุณภาพดีมาก 

1. ผาน หลักสูตรไดมาตรฐาน 

2. - - 4.64 4.64 ดีมาก 

3. 3.00 - - 3.00 ปานกลาง 

4. 3.00 - - 3.00 ปานกลาง 

5. 3.00 3.84 - 3.56 ดี 

6. - 3.00 - 3.00 ปานกลาง 

รวม 4 3 2 3.55 ดี 

ผลการ

ประเมิน 

3.00 3.56 4.64   

ปานกลาง ดี ดีมาก  

 
*** สามารถนำผลการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตรมาจากระบบ CHE QA Online 
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รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนาในภาพรวมของหลักสูตร 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. หลักสูตรควรหากลวิธีในการรักษาผูเรียนใหสามารถเขาเรียนจนสำเร็จการศึกษา เพราะอัตราการคงอยูของ
ผูเรียนคอนขางนอย ควรหาสาเหตุที่ผูเรียนยายออกไป เพื่อจะไดรวมมือกันหาแนวทางแกไข เนื่องจากความ
เส่ียงท่ีสำคัญท่ีสุดของหลักสูตรคือ จำนวนผูเรียนมีนอย  
2. ควรใหความสำคัญกับการบริหารหลักสูตร ต้ังแตการกำหนดรายวิชาในแตละภาคการศึกษา การจัดอาจารย
ผูสอน เทคนิคการสอน การใชเครื่องมืออุปกรณเทคโนโลยี การดูแลเอาใจใสนักศึกษาบริหารดวยหลัก PDCA 
และเรงแกปญหาตางๆโดยเร็ว โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของกับนักศึกษา เพื่อการดูแลผูเรียนอยางดี และทำให
เรียนอยางมีความสุข 
3. หลักสูตรควรสรางความเขาใจกับตัวบงช้ีในแตละองคประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา ควรศึกษา
เกณฑตองการใหหลักสูตรเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) อยางไรใหถูกตอง มิฉะนั้นการดำเนินงานของ
หลักสูตรไมไดแสดงถึงผลลัพธการเรียนรู จากผูเรียนในแตละตัวบงชี้อยางชัดเจน ทำใหหลักสูตรไมแสดงถึง
คุณภาพที่เกิดจากการจัดการศึกษา ทำใหการเขียนรายงานการประเมินตนเองไมสะทอนถึงผลการทำงานของ
หลักสูตรอยางแทจริง 
4. หลักสูตรมีอาจารยผูสอนโดยสวนใหญสำเร็จการศึกษาดานวิทยาการคอมพิวเตอรมากกวาคอมพวิเตอรธุรกิจ 
จึงสงผลกระทบตอกระบวนจัดการเรียนการสอน ทำใหผูเรียนมีศักยภาพในการบูรณาการคอมพิวเตอรกับงาน
ธุรกิจไดนอย หลักสูตรควรกำหนดคุณสมบัติของผูเรียนใหชัดเจนวาจะมีความโดดเดนในดานใด และประชุม
ปรึกษาหารือในหลักสูตรวาจะมีกลยุทธในการพัฒนาผูเรยีนใหสามารถบูรณาการศาสตรทางดานบริหารธุรกิจ
เขากับคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม เพื่อจะไดมีคุณสมบัติเปนนักศึกษาดานคอมพิวเตอรธุรกิจท่ีสมบูรณ 

 
 

4.40 

2.00 

2.00 

3.00 

3.00 

2.98 

4.64 

3.00 

3.00 

3.56 

3.00 

3.55 

องคฯ์ 2

องคฯ์ 3

องคฯ์ 4

องคฯ์ 5

องคฯ์ 6

รวม

ปี 62 ผา่น ปี 63 ผา่น 

ปวส คอมฯ
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รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา 
องคประกอบท่ี 1 : การกำกับมาตรฐาน 
 

ผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
 
องคประกอบท่ี 2 : ผูสำเร็จการศึกษา 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ถึงแมวาผลการดำเนินการดานการกำกับติดตามคุณภาพผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรไดคะแนนผลลัพธสูงมาก 
แตจุดท่ีหลักสูตรควรพิจารณาขอมูลเพื่อหาแนวทางแกไขคือ จำนวนผูสำเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับผูเขาศึกษา
มีจำนวนนอยมาก หลักสูตรควรพิจารณาหาสาเหตุและแนวทางแกไข 
2. ดานการสำรวจผูสำเร็จการศึกษาสรางอาชีพและประโยชนใหกับชุมชน การเก็บขอมูลภาพรวมไมไดสะทอน
ผลลัพธท่ีดีวา ใครบางไดรับประโยชน ควรแยกกลุมเปาหมาย เพื่อหลักสูตรจะไดนำมาวิเคราะหกลุมเปาหมาย
วาเปนกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนโดยตรงกับผูสำเร็จการศึกษาหรือไม และจะไดนำขอมูลที่ไดรับการ
พิจารณาเพื่อแนวทางปรับปรุงกระบวนการในการทำงานใหดีข้ึน 

 
องคประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหารระบบอาจารยที ่ปรึกษา มีการมอบหมายงาน แตไมไดแสดงถึง
ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน หลักสูตรควรหาวิธีการเฝาระวังวากระบวนการในการดูแลนักศึกษาจะสงผลตอผูเรียนและทำ
ใหผูเรียนมีความสุขไดอยางไร และจะสงผลใหอัตราการออกกลางคันของผูเรียนลดลงไดอยางไร 
2. กระบวนการพัฒนานักศึกษาควรถูกนำมาบูรณาการกับการเรียน การสอน ไมใชแยกกัน และนำมาเขียน
เสนอวามีอะไร ควรนำมาบูรณาการวาจะสงผลลัพธใหผูเรียนเปนคนดีมีคุณภาพไดอยางไรบาง 
3. อัตราการคงอยูของผูเรียนในหลักสูตร มีจำนวนลดลงสูงมาก หลักสูตรควรวิเคราะหหาสาเหตุและเสนอแนว
ทางแกไขโดยเรงดวน 

 
องคประกอบท่ี 4: อาจารย 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1.การพัฒนาอาจารยของหลักสูตร หลักสูตรไมมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในระยะยาว และไมไดวางแผน
วาบุคลากรของหลักสูตรแตละคนควรมีความโดดเดนทางดานใด หลักสูตรควรมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากร
ที่เรียนวา แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP : Individual Development Plan) เพื่อจะไดเห็นการพัฒนา
บุคลากรของหลักสูตรในระยะยาว และเมื่ออบรมแลว ควรมีการติดตามกำกับผลลัพธวาผูเรียนไดรับประโยชน
อยางไรบาง 
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องคประกอบท่ี 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. สาระรายวิชาในหลักสูตร ควรใหความสำคัญกับจุดเดน และอัตลักษณของหลักสูตรวามีจุดเดนในดานใดท่ี
แตกตางกับหลักสูตรอื่นๆ  และหลักสูตรควรมีความยืดหยุนในดาน การสอนสามารถปรับไดอยางรวดเร็ว กับ
สภาวะแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป  
2. กระบวนการจัดการเรียนการสอน ยังไมไดแสดงถึงกิจกรรม และกระบวนการที่สำคัญที่สงผลตอ การเรียน
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกระบวนการทวนสอบ ยังไมชัดเจน ควรสะทอนใหเห็นผลลัพธ การเรียนรู
ของหลักสูตร จะทำใหหลักสูตรมีเปาหมายและติดตามไดวาบรรลุตามเปาหมายหรือไม 
3. ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควรกำหนดวัตถุประสงครายวิชาของการเรียนวา เปาหมาย
ตองการใหผูเรียนไดรับความรู ทักษะ การอยูรวมกันในสังคมอยางไรบาง และหลังจากนั้นควรมีการทวนสอบ
หรือประเมินผูเรียนวาในรายวิชานั้นผูเรียนไดรับประโยชนครบถวนหรือไม หากไม จะมีวิธีการประเมินติดตาม
ใหขอเสนอแนะในรายวิชานั้นอยางไร 

 
องคประกอบท่ี 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรูมีเพียงพอ และเหมาะสมทางกายภาพ แตหลักสูตรควรใหความสำคัญกับการฝกงานใน
สถานประกอบการใหครบถวน เพราะจะทำใหผูเรียนมีประสบการณในการปฏิบัติงานจริง และสามารถเรียนรู
การใชเครื่องมือท่ีเหมาะสม 
 

 


