
ห น ้ า  | 1 
 

คำนำ 
 

 ตามท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชน ไดมีการสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาตาง ๆ มีการพัฒนาคุณภาพใน
การจัดการศึกษา จึงไดมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาไวเพื่อใหผูจบการศึกษาแลวเปนผูมีความสามารถ เปนท่ี
ยอมรับของสังคม ในการที่จะดำเนินนโยบายดังกลาวไดบรรลุเปาหมาย สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดประกาศ
นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพ เพื่อเปนแนวทางใหหนวยงานตาง ๆ ไดถือเปนแนวปฏิบัติ 
 สาขาการจัดการทั่วไป  ไดตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน จึงไดกำหนดแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา และพยายามดำเนินการ
ตามแผนงานใหไดมากที่สุด เพื่อใหผลงานของสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ดำเนินไปอยางมีคุณภาพและสามารถ
ตรวจสอบไดในทุกข้ันตอน 

 

 

 

สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
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บทสรุปผูบริหาร 

1.1 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร(เดิม) เปน วิทยาลัยการอาชีพโพทะเล กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2540 ตั้งอยู
เลขที ่ 150 หมู  6  ตำบลทาบัว  อำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร  บนพื ้นที ่ 120 ไร จัดการศึกษาระดับ 
อาชีวศึกษา ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตอมาในป 
พ.ศ. 2545 ไดรับโอนภารกิจเปนวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดการศึกษาใน รูปแบบวิทยาลัยชุมชนเต็มรูปแบบ 
ระดับต่ำกวา ปริญญา ดวยหลักสูตรที ่หลากหลายทั ้งว ิชาการและวิชาชีพ ไดแก หลักสูตรอนุปริญญา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรฝกอบรม จัดการเรียนการ
สอน   ทั้งภาคปกติ (จันทร - ศุกร) ภาคพิเศษ (เสาร – อาทิตย) และภาคค่ำโดยมีตามความตองการของผูเรยีน 
และการบริหารจัดการโดยชุมชนซึ่งมีสวนรวม รูปแบบองคคณะบุคคล สภาวิทยาลัย และสภาวิชาการ รวมมือกัน
จัดการศึกษาในระบบเครือขาย หนวยจัดการศึกษา ใหโอกาสและเขาถึงงาย กระจายอยูตามอำเภอตาง ๆ ใหผูอยู
หางไกล และขาดโอกาสไมเขาถึงการศึกษา ปการศึกษา 2559 ถึงปจจุบัน  

 1.2  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร เปนสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกวาปริญญา มี
วัตถุประสงคเพื่อใหการศึกษา วิจัย ใหบริการทางวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และสงเสริม การ
เรียนรูตลอดชีวิต เพื่อสรางความเขมแข็งของทองถิ่นและชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสรางศักยภาพบุคคล 
ตอบสนองความตองการและการประกอบอาชีพของทองถิ่นและชุมชนซึ่งนำไปสูการพัฒนาประเทศ และมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูท้ังดานทฤษฎีและปฏิบัติเนนความรูทักษะดานวิชาการ วิชาชีพ มี
คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อการพัฒนาอาชีพที่ตอบสนองตอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือการ
ตอบสนองความตองการกำลังคนในภาคสวนตาง ๆ ของทองถ่ินและชุมชนหรือประเทศ 

1.3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป  วิทยาลัยชุมชน สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินการเปดการเรียนการสอนต้ังแตภาคการศึกษาท่ี
2561  จนถึงปจจุบันมีนักศึกษาจำนวน  11  คน และบุคลากรจำนวน 3 คน เปนอาจารยประจำหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาซึ่งมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
ประกอบดวย 
1. นางสาวทิวา  เอมธานี      วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  การจัดการท่ัวไป  

ปริญญาโท   บธ.ม. การเงิน 
2. นางธัญยธรณ  ตันโน        วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี   การจัดการท่ัวไป  

  ปริญญาโท   กศม.การประกันคุณภาพ 
3. นายจักรพันธ อิ่มนรญั       วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี   บธ.บ การบัญชี  

ปริญญาโท   บช.ม.การบัญชี 
และผูสอนพิเศษตามขอบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยคุณสมบัติและหลักเกณฑเกี่ยวกับผูสอน

พิเศษ พ.ศ.2558 และมีครุภัณฑท่ีไดมาตรฐานคุณภาพและจำเปนตอหลักสูตร ไดแกเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 

แมขาย  จำนวน 19 เครื่อง และ อำเภอสากเหล็ก  จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใหนักศึกษาและครูอาจารยไดใชในการ

เรียนการสอนการสืบคนขอมูล 

ผลการประเมินในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพ 
 ผลการประเมินหลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป  จำแนกตามองคประกอบไดดังนี ้
องคประกอบท่ี 1  การกำกับมาตรฐาน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป  
 สามารถบริหารจัดการหลักสูตรไดตามเกณฑการประเมินท้ัง 3 เกณฑ  โดยมีอาจารยประจำหลักสูตร ซึ่งมี
คุณวุฒิปริญญาโท 3 คน มีตำแหนงวิชาการ   วิทยฐานครูชำนาญการ 2 คน และอาจารยผูสอน  1 คน  โดยมี
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คุณวุฒิตรงตามสาขาทุกคน  มีการปรับปรุงหลักสูตรภายในรอบระยะเวลาท่ีกำหนด และหลักสูตรอนุปริญญา 
สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป ฉบับปรับปรุง   พ.ศ.2562 ไดใหความเห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนในคราวประชุมครั้งท่ี  9 /2562  เมื่อวันท่ี  10  กันยายน   2562 
องคประกอบท่ี 2 ผูสำเร็จการศึกษา 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป  เปดรบันักศึกษาต้ังแตปการศึกษา 2561   มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรมาตามลำดับ และป พ.ศ.2562 ไดปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  และเปดรับนักศึกษาในภาคการศึกษาท่ี  1/2561  ปจจุบันมีนักศึกษาท่ีสำเร็จ
การศึกษาในรอบปการศึกษา 2563  จำนวน  9  คน  
องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
 นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป  มีระบบและกลไกการดูแลใหคำปรึกษา
วิชาการและแนะแนว การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูท่ีทันสมัย  ท่ีสามารถทำ
ระบบและกลไกดังกลาวไปดำเนินการ และติดตาม ประเมินกระบวนการ เพื่อเปนแนวทางในการปรบัปรุง
กระบวนการ/ ข้ันตอนตาง ๆ  และผลการดำเนินงานหลักสูตรอนุปริญญา  สาขาการจัดการท่ัวไป แสดงการ
ประเมินความพึงพอใจของ นักศึกษา ท่ีมีตอกระบวนการท่ีดำเนินใหกับนักศึกษาตามกิจกรรมการสงเสริมและ
พัฒนา 
องคประกอบท่ี 4  อาจารย 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป  มีระบบและกลไกการบริหารอาจารย การรับและ
แตงต้ังผูท่ีมีคุณวุฒิและประสบการณตรงกับหลักสูตร มีการแบงภาระงานใหอยางเหมาะสมแบบมีสวนรวมในการ
บริหารหลักสูตร มีการสงเสริมใหอาจารยไดรับการพัฒนาตนเองท้ังดานวิชาการและวิชาชีพอยางสม่ำเสมอตาม
ความตองการ  สามารถดำเนินการระบบและกลไก  ติดตามและประเมินผล กำหนดแนวทางขอเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุง 
องคประกอบท่ี  5  หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป  มีระบบและกลไกการบริหารจัดการปรับปรุงหลักสูตร
ท้ังในระดับรายป และราย 5 ป และกำกับติดตาม มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5,มคอ.6 และ มคอ.7 เปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติครบถวนตามหลักเกณฑ  มีระบบและกลไกในการกำหนดผูสอนในวุฒิและสาขาท่ีสำเร็จ  

ประสบการณการสอน และผลงานวิจัย  สอดคลองกับรายวิชา  มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนดวยส่ือ
เทคโนโลยีท่ีผูเรียนเรียนรูไดดวยตนเอง  และการบูรณาการรวมกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สามารถ
ดำเนินการตามระบบและกลไก  ติดตามและประเมิน และมีผลการดำเนินงานหลักสูตรผานทุกตัวบงช้ี  
องคประกอบท่ี  6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป  มีระบบและกลไก กับส่ิงสนับสนุนการเรียนรู และมีการ
ดำเนินงานตามกลไก  จากผลการดำเนินงาน  มีการติดตามและใหขอเสนอแนะในดานการจัดหาส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู  ครุภัณฑท่ีสนับสนุนการเรียนรูใหพอเพียงในรอบปการศึกษาถัดไป และนำผลติดตามในรอบปการศึกษา
กอนหนามาปรับปรุง พัฒนาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูตาง ๆ  สงผลใหอาจารยมีความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการ
เรียน  
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บทท่ี 2 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

....................................................................................................................................................................... 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสูตร 
   การประกันคุณภาพการศึกษาภาพใน ระดับหลักสูตร ดำเนินการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
และเกณฑมาตรฐานอื่นท่ีเกี่ยวของ โดยใหพิจารณาองคประกอบท่ีสำคัญเพื่อใหสามารถผลิตผูสำเร็จการศึกษาให
มีคุณภาพ ประกอบดวยดวยองคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษารวม 6 
องคประกอบ 10ตัวบงช้ี ดังนี้  
องคประกอบท่ี1 การกำกับมาตรฐาน (1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 (1)การบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา 
ตัวบงช้ีท่ี 1.1 (2)การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
ตัวบงช้ีท่ี 1.1 (3)การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

องคประกอบท่ี2 ผูสำเร็จการศึกษา (2 ตัวบงช้ี) 
ตัวบงช้ีท่ี 2.1 คุณภาพผูสำเร็จการศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี 2.2 ผูสำเร็จการศึกษาสรางอาชีพและทำประโยชนใหชุมชน 

องคประกอบท่ี3 นักศึกษา (2 ตัวบงช้ี) 
ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี 3.2 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

องคประกอบท่ี4 อาจารย (1ตัวบงช้ี) 
ตัวบงช้ีท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

องคประกอบท่ี5 หลักสูตรการเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน (3ตัวบงช้ี) 
ตัวบงช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบงช้ีท่ี 5.2 การวางระบบผูสอน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลผูเรียน 
ตัวบงช้ี 5.3 ผลการดำเนินงานของหลักสูตร 

องคประกอบท่ี6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (1 ตัวบงช้ี) 
ตัวบงช้ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
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ขอมูลท่ัวไป 

 
1. ช่ือหลักสูตร 

 ช่ือภาษาไทย:    หลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
           ช่ือภาษาอังกฤษ:    Associate Program in Management 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

ช่ือเต็ม (ไทย):               อนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
ช่ือยอ  (ไทย):  อ.(การจัดการ) 

          ช่ือเต็ม (อังกฤษ):           Associate Program in General Management 
ช่ือยอ  (อังกฤษ):          A.( Management) 

3.อาจารยประจำหลักสูตร 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา 
1. นางสาวทิวา  เอม

ธานี 
อาจารยประจำ
หลักสูตร 

ปริญญาตรี  การจัดการท่ัวไป  
ปริญญาโท   บธ.ม. การเงิน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
มหาวิทยาลัยภาคกลาง 

2. นางธัญยธรณ  ตัน
โน   

อาจารยประจำ
หลักสูตร 

ปริญญาตรี   การจัดการท่ัวไป  
ปร ิญญาโท   กศม .การประกั น
คุณภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3. นายจักรพันธ 
อิ่มนรัญ   

อาจารยประจำ
หลักสูตร 

ปริญญาตรี   บธ.บ การบัญชี  
ปริญญาโท   บช.ม.การบัญชี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ขอมูลท่ัวไป 

อาจารยผูสอน  
1.1 อาจารยผูสอน ภาคการศึกษา 1/2563  และ  ภาคการศึกษา 2/2563 

 
 

 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน   หองเรียนหลักสูตรอนุปริญญา  สาขาการจัดการท่ัวไป   
                                    องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 นายทวิช  สายทอง ศศ.ม.บริหารการศึกษา        

วท.บ.สถิติประยุกต

ม.กรุงเทพธนบุรีม.

ราชภัฎพิบูลสงคราม

2554     

        

2540

1)บธ 0206 สถิติธุรกิจ การจัดการทั่วไป  1/2561 อบต.ปากทาง ผูอํานวยการ  

โรงเรียนบานหัวดง 

อ.เมือง จ.พิจิตร

ประสบการณสอน 23  ป/

อาจารยพิเศษหนวยจัด

การศึกษา อบต.เมืองเกา,สาม

งาม,ปากทาง



2 นายกาสิทธิ์  สิงหดี กศ.ม. การบริหารการศึกษา  

ค.บ.วิทยาศาสตร

มหาวิทยาลัย

รามคําแหง  

วิทยาลัยครู

นครสวรรค

2542    

2528

1)ศท 0403 ชีวิตกับ

สิ่งแวดลอม

การจัดการทั่วไป  1/2561 อบต.ปากทาง ผูอํานวยการ 

โรงเรียนวัดวังมะเดื่อ

ประสบการณสอน 20 ป 

3 นางเนตรนภา     

จารุชาต

รป.ม.รัฐปศาสนศาสตร

(นโยบายสาธารณะ)

บธ.บ.บริหารธุรกิจ

ม.นเรศวร

ม.สยาม

2554

2543

1) ศท 0302 

สังคมไทยกับการพัฒนา

การจัดการทั่วไป  1/2561  อบต.ปากทาง นักวิเคราะห

นโยบายและแผน

ชํานาญการ อบต.

ปากทาง

ประสบการณการทํางาน 15 ป 

4 นางสุธาทิพย        

มวงเส็ง

กศ.ม.การบริหารการศึกษา 

ค.บ.ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัย

กรุงเทพธนบุรี  

สถาบันราชภัฎ

พิบูลสงคราม

2550     

          

2545

1) บธ 0208 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

การจัดการทั่วไป  1/2561 อบต.ปากทาง ครูชํานาญการ

วิทยาลัยเทคนิค

พิจิตร

ประสบการณสอน 23  ป 

5 นางนงคนารถ    

พงศกิตติวิบูลย

ศศ.บ.การจัดการทั่วไป      

คบ.ประถมศึกษา

วิทยาลัยครูพิบูล

สงครามสถาบัน

ราชภัฎพิบูลสงคราม

2538

2541

1) บธ 0207 การ

จัดการสํานักงาน

สมัยใหม

การจัดการทั่วไป  1/2561 อบต.ปากทาง นักวิชาการ พัฒนา

ชุมชนปฏิบัติการ  

อบต.ปากทาง

ประสบการณการสอน 12 ป 

อาจารยพิเศษหนวยจัด

การศึกษา อบต.ปากทาง,เมือง

เกา



6 นางสาวภัสสณิชา 

รัศมิ์สกุลชาดา

กศ.ม.บริหารการศึกษา     

บธ.บ.บริหารธุรกิจ              

           

ม.นเรศวรสถาบัน

ราชภัฎเพชรบูรณ  

2554     

    2546

1) บธ 0209 การ

ควบคุมคุณภาพ

การจัดการทั่วไป  1/2561 อบต.ปากทาง โรงเรียน

บริหารธุรกิจและ

เทคโนโลยีพิจิตร

ประสบการณสอน 15 ป 

ประสบการณ

การสอน/การทํางาน

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล                คุณวุฒิ             

 (ชื่อยอและชื่อเต็ม)

สถาบันที่สําเร็จ

การศึกษา

ปที่

สําเร็จ

การศึกษา

รายวิชาที่สอน สาขาที่สอน รุนที่สอน สถานที่จัดการ

เรียนการสอน

ประวัติการทํางาน สถานภาพ

ตําแหนงปจจุบัน

และสถานที่ทํางาน

อ.ประจํา

 วชช

อ.พิเศษ
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ (องคประกอบท่ี 2 ผูสำเร็จการศึกษา) 
ขอเสนอแนะจากการประเมิน  

ปการศึกษา 2562 
(1) 

แนวทางดำเนินการ
แกไข 
(2) 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทาง

ดำเนินการแกไข (3) 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

(4) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

(5) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

(6) 

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน
จริง 
(7) 

ผูรับผิดชอบ 
(8) 

ผูสำเร็จการศึกษา โดยสวนใหญ หรือ
เกือบทั้งหมดมีงานทำอยูแลว และมา
ศึกษาตอควบคู ไปดวยสิ ่งที ่อาจารย
ประจำหลักสูตรควรใหความสนใจคือ 
ผู ที ่มีงานทำอยูแลวและมาศึกษาตอ
เพ ื ่อพ ัฒนาศ ักยภาพให น ักศ ึกษา
เหลานั้น มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ท่ีดีข้ึน และมีตำแหนงหนาท่ีสูงข้ึน อัน
เป  น ก ารแสดงถ ึ ง ศ ั ก ยภาพของ
หลักสูตร 

1. อ า จ า ร ย  ป ร ะ จ ำ
หลักสูตร มีการเก็บ
รวบรวมข อม ูลของ
นักศึกษาที่ทำงานแลว
มาวิเคราะหขอมูล 

2. วางแผนการ 
ดำเน ินงานเพื ่อกำหนด
แนวทางในการพ ัฒนา
นักศึกษาเพื่อใหนักศึกษา
ม ี ศ ั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานที่ดีขึ ้น และมี
ตำแหนงหนาที ่การงาน
สูงข้ึน 
3. ดำเนินงานตามแผนท่ี 
ว า ง ไ ว  เ พ ื ่ อ พ ั ฒ น า
ศักยภาพนักศึกษา 

1. ประช ุมอาจารย
ประชุมหลักสูตร
และผู ที ่เกี ่ยวของ
เพ ื ่อนำข อมูลมา
ว ิ เ ค ร า ะ ห  ห า
แนวทางในการจัด
การศึกษา/พัฒนา
หลักสูตรรวมกัน 

2.ทำความรวมมือกับ
หนวยงานเพื่อสราง
สม ร ร ถ น ะ ใน ก าร
พัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษา 

 
 

รอยละ 70 
ของผูสำเร็จ
การศึกษามี
ศักยภาพใน

การ
ปฏิบัติงานท่ี
ดีข้ึน และมี
ตำแหนง
หนาท่ีการ
ทำงานท่ี
สูงข้ึน 

มกราคม - 
พฤษภาคม 

2564 

การประชุม
อาจารยประจำ
หลักสูตร 
เพื่อสรางความ
เขาใจรวมกัน
และเพื่อนำ
ขอมูลมา
วิเคราะหหา
แนวทางในการ
จัดการศึกษา/
พัฒนาหลักสูตร
รวมกัน 

อาจารยประจำ
หลักสูตรมีการ
ประชุมหารือเพื่อ
กำหนดแนวทางใน
การพัฒนาและ
สงเสริมนักศึกษา
ใหมีทักษะ ความรู 
ความสามรถใน
การทำงานท่ี
เหมาะสม โดยได
บูรณาการกจิกรรม
ดังกลาวเขาสู
รายวิชาตางๆท่ีมี
การจัดการเรียน
การสอนในภาค
การศึกษานั้นๆ 
 

อ.ขนิษฐา 
อาจารย
ประจำ

หลักสูตร 
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ (องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา) 

ขอเสนอแนะจากการประเมิน  
ปการศึกษา 2562 

(1) 

แนวทางดำเนินการ
แกไข 
(2) 

กิจกรรม/โครงการตาม
แนวทางดำเนินการ

แกไข (3) 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

(4) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

(5) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

(6) 

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน
จริง 
(7) 

ผูรับผิดชอบ 
(8) 

การใหคำปรึกษาวิชาการและการแนะ
แนวแกนักศึกษา ควรนำวิธีการดูแล
นักศึกษาและผลลัพธที ่เกิดจากการ
ดำเนินการมาพิจารณาหาสาเหตุท่ีเกิด
ปญหาจากสภาพความเปนจริง และ
วิเคราะหสาเหตุหาแนวทางปรับปรุง
แกไข เพื่อจะทำใหการพัฒนาผู เร ียน
เก ิดข ึ ้นอย างต อเน ื ่องและย ั ่ งยืน 
รวมทั้งการนำผลการพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียนจากการบูรณการรายวิชา ผล
จากการพ ัฒนาก ิจกรรมนักศ ึกษา 
เพ ื ่อให ผ ู  เร ียนได ม ีท ักษะในการ
ดำรงชีว ิตอยู ร วมกับผ ู อ ื ่นอย  างมี
ความสุข และมนุษยสัมพันธพรอมท่ี
จะพัฒนาตนเองได 

1. หลักสูตรเก็บ 
ร วบร วมข  อม ู ลหรื อ
ผลล ัพธ ท ี ่ ได จากการ
ดูแลนักศึกษา 
2. นำผลลัพธท่ีไดจาก 
การเก็บรวบรวมขอมูล
มาพัฒนาและวิเคราะห
สาเหตุ 
3. นำผลลัพธท่ีไดมา 
พ ั ฒ น า โ ด ย ก า ร น ำ
โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า
นักศึกษาของงานกิจการ
นักศึกษามาวิเคราะห
ประเมินรวมดวย 

1. มีการจัด  Small 
 Group activity เ พื่ อ
พูดคุยเกี่ยวกับผลลัพธท่ี
ไดจากการดูแลนักศึกษา 
2. นำผลลัพธท่ีไดจาก 
การวิเคราะหมากำหนด
ก ิ จกรรมโดยการนำ
โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า
นักศึกษามาร วมด วย
เพื่อพัฒนานักศึกษาใน 
ดานตาง ๆ รวมถึงการ 
บูรณาการในรายวิชา ท่ี
เกี่ยวของกับการพัฒนา
นักศึกษา 

หลักสูตร
สามารถ

แกปญหาได 
รอยละ 

60% จาก
ปญหาท่ี
เกิดข้ึน 

มกราคม – 
พฤษภาคม 

2564 

สาขาวิชาการ
จัดการ ไดมีการ
แตงต้ังคำส่ัง
คณะกรรมการ
พัฒนาศักยภาพ
ผูเรียนหลักสูตร
อนุปริญญา 
เพื่อใหคำปรึกษา  
แนะแนว
เกี่ยวกับปญหา
การเรียนของ
นักศึกษา การ
สงเสริมการ
พัฒนานักศึกษา
ในกิจกรรมดาน
ตางๆ 

-การใหคำปรึกษา
ในการแกไขปญหา
ระหวางศึกษา 
-มีการใหบริการ
แนะแนวการศึกษา
ตอหรือการ
ประกอบอาชีพท่ี
เกี่ยวของการ
สาขาวิชาท่ี
นักศึกษาเรียน 
-หรือการให
คำปรึกษาใน
ประเด็นอื่นๆ 

อ.ขนิษฐา 
อาจารย
ประจำ

หลักสูตร 
งานกิจการ
นักศึกษา 
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ขอเสนอแนะจากการประเมิน  
ปการศึกษา 2562 

(1) 

แนวทางดำเนินการ
แกไข 
(2) 

กิจกรรม/โครงการตาม
แนวทางดำเนินการ

แกไข (3) 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

(4) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

(5) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

(6) 

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน
จริง 
(7) 

ผูรับผิดชอบ 
(8) 

 

 
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ (องคประกอบท่ี 4 อาจารย) 
ขอเสนอแนะจากการประเมิน  

ปการศึกษา 2562 
(1) 

แนวทางดำเนินการ
แกไข 
(2) 

กิจกรรม/โครงการตาม
แนวทางดำเนินการ

แกไข (3) 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

(4) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

(5) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

(6) 

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน
จริง 
(7) 

ผูรับผิดชอบ 
(8) 

การสงเสริมและพัฒนาอาจารยยังไมมี
ก ร ะบวนการจ ั ดทำแผนพ ัฒนา
บุคลากรที่ชัดเจน ทำใหอาจารยใน
หลักสูตรไมเขาใจวาตนเองควรจะ
ไดรับการพัฒนาในประเด็นใด เปนไป
ตามความตองการของตนเองหรือไม 
แ ล ะ จ า ก แ ผน พ ั ฒ น า บ ุ ค ล า ก ร
รายบุคคลยังไม สะทอนใหเห ็นวา
ว ิทยาลัยควรจะใหความสำคัญกับ
ประเด็นใดเปนหลัก และไมทราบ
ผลลัพธท่ีจะเกิดกับวิทยาลัยในอนาคต 
นอกจากนั้นยังขาดการกำกับติดตาม
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลอยาง
เปนระบบ 

1.ห ล ั ก ส ู ต ร ม ี ก า ร
สำรวจความตองการ
ข อ ง อ า จ า ร ย
รายบุคคลเก ี ่ยวกับ
การพัฒนาตนเอง 

2.ห ล ั ก ส ู ต ร ม ี ก า ร
ประชุมรวมกันเพื่อ
นำข  อม ู ลท ี ่ ไ ด  ม า
วางแผนเพื่อสราง ID 
Plan ของอาจารย
ประจำหลักสูตรแต
ละคน ทั้งการพัฒนา
ตนเองในดานวิชาชีพ
และวิชาการ 

1. มีการประชุมเพื่อ
เก็บขอมูลความ
ตองการของ
อาจารยรายบุคคล 

 
2. จัดทำ ID Plan 

ของอาจารย
รายบุคคลเพื่อจัด
กิจกรรมสงเสริม/
พัฒนา 

มีการจัดทำ 
ID Plan ท่ี
สมบูรณ

ผลลัพธท่ีได 
คือ อาจารย

ประจำ
หลักสูตรมี
การพัฒนา
ตนเองท้ัง

ดานวิชาชีพ 
และวิชาการ 
ครบ 100 

% 

มกราคม – 
พฤษภาคม 

2564 

-สาขาวิชาการ
จัดการ ไดจัดทำ 
ID Plan เพื่อ
พัฒนาอาจารย
ประจำหลักสูตร
รายบุคคล  
สามารถได ID 
Plan ของ
อาจารยประจำ
หลักสูตร
สาขาวิชาการ
จัดการครบ 
 

-อาจารยประจำ
หลักสูตร ไดรับ
การพัฒนาตนเอง
ตามID Plan ท่ีได
กำหนดไวโดย
ไดรับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดทำ
ส่ือในบทเรียน
ออนไลน  

อ.ขนิษฐา 
อาจารย
ประจำ

หลักสูตร 
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ขอเสนอแนะจากการประเมิน  
ปการศึกษา 2562 

(1) 

แนวทางดำเนินการ
แกไข 
(2) 

กิจกรรม/โครงการตาม
แนวทางดำเนินการ

แกไข (3) 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

(4) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

(5) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

(6) 

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน
จริง 
(7) 

ผูรับผิดชอบ 
(8) 

 
 
 

 
 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
หลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการจัดการ (องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน) 

ขอเสนอแนะจากการประเมิน  
ปการศึกษา 2562 

(1) 

แนวทางดำเนินการ
แกไข 
(2) 

กิจกรรม/โครงการตาม
แนวทางดำเนินการ

แกไข (3) 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

(4) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

(5) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

(6) 

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน
จริง 
(7) 

ผูรับผิดชอบ 
(8) 

การกำหนดสาระรายวิชาในหลักสูตร 
หลักสูตรไดดำเน ินการรายงานใน
ภาพรวมกวางๆ รวมทั ้งการพัฒนา
ประเด็นความรูท่ีทันสมัยท่ีนำมาใชใน
หลักสูตรนั้นๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาให
ม ี ค ว ามพร  อมก  า วส ู  โ ลกอา ชีพ 
ขณะเดียวกันกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนมีการรายงานผลลัพธใน
ลักษณะเดียวกัน ทำใหกระบวนการ
ทั้งหมดที่กลาวมาทั้งหมดยังไมไดนำ
หลัก PDCA มาประยุกตใชใหชัดเจน 

1. ดำเนินการนำสาระ
รายวิชาในหลักสูตร
มาวิเคราะหเพื ่อหา
จุดเดนของหลักสูตร 
และกรณ ีอาจารย
ขาดความชำนาญ
ต องม ี การพ ัฒนา
อาจารย 
 

2. อาจารยผูสอนทุกคน
จะตองนำเทคโนโลยี

1.สรางความเขาใจกับ
อ า จ า ร ย  ผ ู  ส อ น ใ น
หลักสูตรเรื ่องการสราง
ค ว า ม โ ด ด เ ด  น ข อ ง
หลักสูตรและนำไปสูการ
ปฏิบัติ 
 
 
 
2.Small Group  

รอยละ 
80% 

 
 
 
 
 
 
 

 
รอยละ 

มกราคม – 
พฤษภาคม 

2564 

สาขาวิชาไดมี
การจัดประชุม
พัฒนาและ
เสริมสราง
ศักยภาพและ
ทักษะการ
จัดการเรียนรู
ของผูสอนใน
ศตวรรษท่ี 21
กิจกรรม ประชุม
เชิงปฏิบัติการ

อาจารยผูสอนนำ
ความรูมาปรับ
กระบวนการเรียน
การสอนโดยนำ 
PDCA ไปปรับใช
ทุกรายวิชา เพื่อ
จัดทำ มคอ.3 และ 
มคอ.5 ท่ีทันสมัย 
แตละวิชามีการ
สอดแทรก
สมรรถนะท่ีจำเปน

อ.ขนิษฐา 
อาจารย
ประจำ

หลักสูตร 
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ขอเสนอแนะจากการประเมิน  
ปการศึกษา 2562 

(1) 

แนวทางดำเนินการ
แกไข 
(2) 

กิจกรรม/โครงการตาม
แนวทางดำเนินการ

แกไข (3) 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

(4) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

(5) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

(6) 

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน
จริง 
(7) 

ผูรับผิดชอบ 
(8) 

 สมัยใหมมาใหความรู
กับนักศึกษา โดยให
ม ีหล ักฐานปรากฏ
ช ัด เจน  ( ให  ใส  ใน 
มคอ.3 และ มคอ.5 
หรือ ใสในแผนการ
สอนและบันทึกหลัง
การสอน) 

 
 
 
3. นำ PDCA มา 

ประยุกตใช ในการ
เร ียนการสอนทุก
ร า ย ว ิ ช า ข อ ง
หลักสูตร 

 
 
 
 
 

activity จัดกลุ มเล็กๆ 
ในการพูดคุยอยางนอย
เดือนละ 1 ครั ้ง เพื่อ
แลกเปลี่ยนในเรื ่องของ
เทคโนโลย ีท ี ่ท ันสมัย 
เพื่อจะไดนำไปถายทอด
ใหกับนักศึกษา  

 
 
 
 
 

3. ปรับวิธ ีการจัดการ
เร ียนการสอนของ
อาจารย ท ี ่สอนใน
ว ิ ช า เ อ ก  โ ด ย นำ 
PDCA ไปปรับใชทุก
รายวิชา (โดยใหใส
ร ายละ เอ ี ยดขอ ง 
PDCA ใน  มคอ . 3 
และ มคอ.5 หรือ ใส

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ 
80% 

พัฒนาสมรรถนะ
และการ
ปฏิบัติงานสอน
ดวย
กระบวนการ
Active 
Learningเพื่อให
อาจารยผูสอน
สามารถนำ
ความรูมาปรับ
กระบวนการ
เรียนการสอนท่ี
ทันสมัย 
 
-สาขาวิชาการ
จัดการแตงต้ัง
คำส่ังอาจารยท่ี
ปรึกษา เพื่อดูแล
ใหคำปรึกษาแก
นักศึกษาหลาย
ดาน เชน ดาน

ในการทำงานและ
การประยุกตใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ี
เหมาะสมเพื่อให
เกิดการพัฒนาการ
เรียนรูมีความ
สอดคลองกับ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคของ
สาขาวิชาการ
จัดการ  ไดแกมี
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบ มี
ความรูพื้นฐานใน
การประกอบธุรกิจ 
ดานการจัดการ  
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
สามารถวิเคราะห 



ห น ้ า  | 12 
 

ขอเสนอแนะจากการประเมิน  
ปการศึกษา 2562 

(1) 

แนวทางดำเนินการ
แกไข 
(2) 

กิจกรรม/โครงการตาม
แนวทางดำเนินการ

แกไข (3) 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

(4) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

(5) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

(6) 

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน
จริง 
(7) 

ผูรับผิดชอบ 
(8) 

 
 

ในแผนการสอนและ
บันทึกหลังการสอน) 
 

วิชาการ  ดาน
สังคม  ตลอดจน
ดานอารมณ 
และการทำงาน 
 
 
 
 

แกปญหา มี
ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค  มี
ทักษะการส่ือสาร 
ทำงานรวมกับผูอื่น 
บุคลิกถาพนัก
บริหารการจัดการ 
และยังมีทักษะการ
ใชเทคโนโลยี 
ยกตัวอยาง
รายวิชาในภาค
การศึกษา ดังนี ้
-วิชาการจัดการ
สำนักงานสมัยใหม 
เพื่อพัฒนาให
นักศึกษาจัด
สำนักงานเสมือน
จริง ท้ังสำนักงาน
ภาครัฐและ
ภาคเอกชน การ
บริหารเอกสาร 
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ขอเสนอแนะจากการประเมิน  
ปการศึกษา 2562 

(1) 

แนวทางดำเนินการ
แกไข 
(2) 

กิจกรรม/โครงการตาม
แนวทางดำเนินการ

แกไข (3) 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

(4) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

(5) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

(6) 

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน
จริง 
(7) 

ผูรับผิดชอบ 
(8) 

อุปกรณสำนักงาน 
การจัดขอมูล
สารสนเทศ จัด
ระบบงานภายใน
สำนักงาน 
- วิชาระบบ 
-วิชาสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ   
เพื่อพัฒนา
นักศึกษาใหมี
ทักษะดาน
เทคโนโลยีทาง
ธุรกิจ คุณธรรม
จริยธรรมทาง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
-วิชาฝกงาน เพื่อ
ฝกใหนักศึกษาจะ
ไดปฏิบัติงานจริง
สามารถแกปญหา 
มีความคิดริเริ่ม
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ขอเสนอแนะจากการประเมิน  
ปการศึกษา 2562 

(1) 

แนวทางดำเนินการ
แกไข 
(2) 

กิจกรรม/โครงการตาม
แนวทางดำเนินการ

แกไข (3) 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

(4) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

(5) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

(6) 

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน
จริง 
(7) 

ผูรับผิดชอบ 
(8) 

สรางสรรค  มี
ทักษะการส่ือสาร 
ทำงานรวมกับผูอื่น
ภายใตคำแนะนำ
ชวยเหลือของผูมี
ประสบการณ  
- การบันทึก
กิจกรรมการ
จัดการเรียนรูตางๆ 
ในบันทึกหลังการ
สอน(จัดทำแบบ
จัดทำ มคอ.5) 

 

 

 

 

 

 



ห น ้ า  | 15 
 
 

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ (องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู) 

ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
ปการศึกษา 2562 

(1) 

แนวทางดำเนินการ
แกไข 
(2) 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทาง

ดำเนินการแกไข (3) 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

(4) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

(5) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

(6) 

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจริง 
(7) 

ผูรับผิดชอ
บ 

(8) 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  หลักสูตร
ใหการสนับสนุนการเรียนรู ทาง
กายภาพ เชน หองเรียน อุปกรณ
ในหองเรียนแตหลักสูตรควรให
ความสำค ัญก ับการจ ั ดหา ส่ิง
สนับสนุนการเรียนรูเชิงวิชาการท่ี
จำเปน สำหรับหลักสูตรนั้นๆ เชน
เ อ ก ส า ร ต ำ ร า เ ฉ พ า ะ ท า ง 
ซอฟต  แ ว ร  ท า ง ด  าน ว ิ ช า ชี พ 
โปรแกรมประยุกตสำหรับวิชาชีพ 
และหองปฏิบัติการที่จำเปน ทั้งนี้ 
อ ุปกรณ บางส วนไม จำเป น ท่ี
สถานศึกษาจะตองลงทุนเอง  อาจ
ท ำ  MOU โ ด ย ร  ว ม ม ื อ กั บ
ส ถ า น ศ ึ ก ษ า  ห ร ื อ ส ถ า น

1. ห ล ั ก ส ู ต ร ม ี ก า ร
ประชุมโดยนำผลการ
ประ เม ิ นความพึ ง
พอใจฯ มาพิจารณา
ถึงสิ ่งสนับสนุนการ
เรียนรู อุปกรณ หรือ
ซอฟตแวรที ่จำเปน
ทางดานวิชาการ 

 
 
 
2. ทำ MOU กับ 

สถ า น ศ ึ ก ษ า ห รื อ
สถานประกอบการท่ี
ม ีส ิ ่งสน ับสน ุนการ

1. โครงการ/กิจกรรม
ศึกษาดูงานดานส่ิง
ส น ั บ ส น ุ น ก า ร
เร ี ยนร ู  ท ี ่ จ ำ เปน
สำหรับวิชาชีพของ
หลักสูตร เพื่อนำมา
กำหนดมาตรฐาน
สิ ่ งสน ับสน ุนการ
เร ี ยนร ู  ทางด  าน
ว ิ ช า ก า ร ข อ ง
หลักสูตร 

 
2. จำนวน  MOU ท่ี

เก ิดขึ ้นจากขอ 1 
และม ีก ิจกรรมท่ี

1. มีมาตร 
ฐานส่ิงสนับสนุน
การเรียนรูท่ีจำเปน
สำหรับวิชาชีพของ
หลักสูตร อยางนอย 
3 รายการ 
 
 
 
 
 

2. จำนวน MOU 
 อยางนอย 2 แหง 
และม ีก ิจกรรมท่ี

มกราคม – 
พฤษภาคม  

2564 

สาขาวิชาการ
จัดการไดจัดให
มีส่ิงสนับสนุน
การเรียนรูท่ี
จำเปนสำหรับ
วิชาชีพของ
หลักสูตร 
สาขาวิชาการ
จัดการไดแก  
-อาคารเรียน
หองเรียนและ 
ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู อุปกรณ 
เชน 

สาขาวิชาการจัดการ
ไดมีส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู  อุปกรณ ท่ี
จำเปนทางดาน
วิชาการท่ี
หลากหลาย  
สามารถใชในการ
จัดการเรียนการสอน  
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

อ.ขนิษฐา 
อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
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ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
ปการศึกษา 2562 

(1) 

แนวทางดำเนินการ
แกไข 
(2) 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทาง

ดำเนินการแกไข (3) 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

(4) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

(5) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

(6) 

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจริง 
(7) 

ผูรับผิดชอ
บ 

(8) 
ประกอบการตางๆ  ใหผูเรียนไดมี
โอกาสไดใชเครื ่องมือเหลานั ้นท่ี
จำเปน 

เรียนรูท่ีทันสมัย เพื่อ
จะไดสงนักศึกษาเขา
ไ ป ฝ  ก ง า น ใ น
หนวยงานนั้นได 

เกิดประโยชน กับ
ผูเรียนอยางเต็มท่ี 

เก ิดข ึ ้นจากMOU 
นั้น 

-ระบบ
สารสนเทศ
Internet 
-คอมพิวเตอร/
โนตบุค /
โปรเจคเตอร  
-ระบบหองสมุด
ท่ีสามารถสืบคน
ขอมูลอยาง
ทันสมัย 
เพื่อเปนการ
ใหบริการ
สำหรับอาจารย
และนักศึกษาใน
การคนควา
ขอมูลและ
นำเสนองาน ท้ัง
ดานวิชาการ  
และดานวิชาชีพ   
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องคประกอบท่ี 1   การกำกับมาตรฐาน 

 
ตัวบงช้ี1.1 (1)  การบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา 
ชนิดตัวบงช้ี     กระบวนการ 
1.จำนวนอาจารยประจำหลักสูตร ไมนอยกวา 3 คน และเปนอาจารยประจำหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได 
และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
ผลการดำเนินงาน 
เปาหมาย มีอาจารยประจำหลักสูตรจำนวน 3 คน รับผิดชอบหลักสูตร 
ระบบและกลไก 
1.1.1การบริหารจัดการในสาขาวิชาการการจัดการท่ัวไป วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ไดมีการดำเนินการตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาแหงชาติ โดยไดมีการประกาศรับสมัคร สรรหา และแตงต้ังอาจารยประจำ
หลักสูตร เพื่อบริหารจัดการงานดานการจัดการเรียนการสอนและภาระงานดานตางๆของสาขาการจัดการท่ัวไป 
จำนวน 3 คน ซึ่งประกอบดวยบุคลากรภายในวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ท้ัง3 ทาน 
1.1.2 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรไดมีการ สรรหาอาจารยประจำหลักสูตรจากคุณวุฒิท่ีตรงกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน และ
ไดมีการแตงต้ังเขาปฏิบัติหนาท่ีต้ังแต วันท่ี 1 สิงหาคม  2561 เพื่อทำหนาท่ีในการบริหารจัดการสาขา และกำกับ
มาตรฐานในการจัดการศึกษา จนถึงปจจุบัน โดยประกอบดวย 
          1. นางสาวทิวา  เอมธานี คุณวุฒิ ปริญญาตรีการจัดการท่ัวไป  ปริญญาโท บธ.ม. การเงิน  
          2. นางธัญยธรณ  ตันโน  ปริญญาตรีการจัดการท่ัวไป             ปริญญาโท กศม.การประกันคุณภาพ 
          3. นายจักรพันธ อิ่มนรัญ  ปริญญาตรี บธ.บ การบัญชี            ปริญญาโท  บช.ม.การบัญชี 
เอกสารหลักฐาน 
         -   ประกาศแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการเลขท่ี 181/2561  
         -   รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (2556)  ฉบับปรับปรุง 
2562 
1.1.3. หลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (2556) ไดรับการปรับปรุงหลักสูตร เปนสาขาวิชาการ
จัดการ  (2562) มีข้ันตอน ดังนี้  
          - จัดทำหนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิ 
          - คณะกรรมการรวมกันวิพากษหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการ 
          - เสนอสภาอนุกรรมการ 
          - เสนอสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
          - เสนอสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
          - เสนอเพื่อรออนุมัติจาก สกอ. 
เอกสารหลักฐาน 
           - เอกสารการประชุมสัมมนาวิพากษหลักสูตร โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา
วิทยาลัยชุมชน  กิจกรรม:ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ(TQF) ของวิทยาลัยชุมชน วันท่ี 3 กรกฎาคม 2562 
           - รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (2556)  ฉบับปรับปรุง 
2562 
            - สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 9 / 2562 เมื่อวันที่ 10 
กันยายน  2562  
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องคประกอบท่ี 2   ผูสำเร็จการศึกษา 

 
 
องคประกอบท่ี 2 ผูสำเร็จการศึกษา 
ตัวบงช้ี 2.1       คุณภาพผูสำเร็จการศึกษา 
ชนิดตัวบงช้ี       ผลลัพธ 
คำอธิบายตัวบงช้ี 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนกำลังคนที่มีความรูสำหรับอนาคตมี
สมรรถนะการเรียนรู พรอมปรับตัวเขากับโลกท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว โดยการจัดการศึกษาหลักสูตร คือ 
 1. หลักสูตรอนุปริญญา เปนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ซึ่งสงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑท่ีสำเร็จการศึกษา โดยสงเสริม
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น สงเสริมใหมีงานทำหรือมีกิจการของตนเองใหเกิดรายไดประจำนับจากวันที่สำเร็จ
การศึกษา โดยตระหนักถึงการดำเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษาที่เนนความ
สอดคลองกับความตองการของผูเรียนหรือชุมชน 
 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน เปนผูสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่พัฒนาทักษะ
เสริมสรางประสบการณอาชีพหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความตองการของชุมชนในพื้นที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู 
ตลอดจนผูสำเร็จการศึกษามีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สงเสริมใหมีงานทำหรือมีกิจการของตนเองใหเกิดรายไดเพิ่มข้ึน 
 
วิธีการคำนวณ 
1.  คำนวณคารอยละของผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตามสูตร 

 
 

 
 

 
การคำนวณคารอยละนี้ไมนำผูสำเร็จการศึกษาท่ีศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีงานทำ
แลวแตไมไดเปล่ียนมาพิจารณา 
 
2.  แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได =   
 
      
เกณฑการประเมิน 
 การแปลงคารอยละของผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป คะแนน 

ระหวาง 0-5 กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 

   คารอยละของผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  x 5 

                                            100 

          จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  x 100 

                            จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีตอบแบบสำรวจท้ังหมด 
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1.  แบบฟอรมการติดตามผลผูสำเร็จหลักสูตรอนุปริญญา ปวส. และ ปวช. ประกาศนียบัตร/สัมฤทธิบัตร 
    (เครื่องมือ c6) โดยขอมูลประกอบการพิจารณา ดังนี ้
 ตอนท่ี 1   ขอ 1 สถานภาพการทำงานในปจจุบัน 
 ตอนท่ี 2  ขอ 2 ประเภทท่ีทำ 
    ขอ 8 ทานไดงานใหมหลังสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเปนระยะเวลานาเทาใด 
2.  ขอมูลจากการสำรวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสำเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ 
     ควบคุมทุกสาขาวิชาอยางนอยรอยละ 70 ของผูสำเร็จการศึกษา ในแตละหลักสูตรขางตน 
 หมายเหตุ  ผูสำเร็จการศึกษาจบมาแลวภายใน 1 ป  
 ผลการดำเนินงาน มีผูสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2563 
   

N/A 
 

ตัวบงช้ี 2.2       ผูสำเร็จการศึกษาสรางอาชีพและทำประโยชนใหชุมชน 
ชนิดตัวบงช้ี       ผลลัพธ 
คำอธิบายตัวบงช้ี 
 ผูสำเร็จการศึกษานำความรูในการสรางอาชีพ และผลงานไปใชประโยชนใหแกชุมชนหรือสรางช่ือเสียง
ใหกับวิทยาลัยชุมชนหรือทองถ่ินรวมถึงนำเสนอผลงานและภูมิปญญาใหกับวิทยาลัยชุมชนหรือทองถ่ิน 
วิธีการคำนวณ 
 
  

คะแนนท่ีได =
  
เกณฑประเมินผล 
 ใชคาเฉล่ียของคะแนนท่ีไดจากการประเมินผูสำเร็จการศึกษาท่ีทำประโยชนใหกับชุมชน หรือสรางช่ือเสียง
ใหกับวิทยาลัยชุมชนหรือทองถ่ิน 
  คะแนนระหวาง 0-5 กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
1. ระบุช่ือชุมชน/องคกรในชุมชน/สถานประกอบการ/ทองถ่ินท่ีสังกัดอยูในพื้นท่ีของวิทยาลัย 
2. จำนวนผูใชขอมูลหรือผูตอบแบบประเมินโดยชุมชนตามขอ 1 อยางนอยรอยละ 70 ของผูสำเร็จการศึกษา 
3. แบบประเมินครอบคลุมเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับผูสำเร็จการศึกษาและผานการอบรม 

(1) มีงานทำ สามารถชวยเหลือครอบครัว 
(2) ทำประโยชนใหแกชุมชนหรือสรางช่ือเสียงใหกับวิทยาลัยหรือทองถ่ิน 
(3) การไดรับโลรางวัล หนังสือเชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร 

4. แบบประเมินท่ีชุมชนประเมินผูสำเร็จการศึกษาและผูผานการฝกอบรมของวิทยาลัยชุมชนทำประโยชนให 
ชุมชน (เครื่องมือ D2) 

ผลรวมของคาคะแนนท่ีชุมชนประเมินผูสำเร็จการศึกษาทำประโยชน 

ใหชุมชนหรือสรางช่ือเสียงใหกับวิทยาลัยหรือทองถ่ิน 

จำนวนผูตอบแบบประเมินท้ังหมด 
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5. การไดรับโลรางวัล หนังสือเชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร จากหนวยงานท่ีรับการ 

ยอมรับจากสังคมหรือระดับชาติ 
                 N/A 
 

รายงานผลการดำเนินงาน  มีผูสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2563 
ผลการดำเนินงาน 
ขอมูลพื้นฐาน (Common dataset) ภาวการณมีงานทำของผูสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ป 
 

ขอมูลพื้นฐาน จำนวน 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2563 9 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม 9 
รอยละผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดรับการประเมินเทียบกับจำนวนผูสำเร็จการศึกษา 50.00 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสำเร็จการศึกษา - 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีศึกษาตอ - 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีวางงาน - 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีอุปสมบท - 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีเกณฑทหาร - 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีทำงานเดิมอยูแลว - 

 
วิธีการคำนวณ 
 ตัวต้ัง คือ จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามและไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ป ลบดวย ผูสำเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และผูสำเร็จการศึกษา ที่มีงานทำแลวแตไมได
เปล่ียนงานมาพิจารณา  
 ตัวหาร คือ จำนวนผูสำเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม ลบดวย ผูสำเร็จการศึกษาที่มีงานเดิมกอนมา
ศึกษาหรือไดงานทำระหวางศึกษา 
  แทนคา = 9  x 100 = 100% 
    9 
 
  แปลคารอยละท่ีคำนวณเทียบกับ คะแนนเต็ม 5 
    100 x 5    =    5 
    100 
 
          จำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2563  จำนวน  9  คน  หองเรียนอยูท่ีองคการบริหารสวนตำบล
ปากทาง  จังหวัดพิจิตร   ซึ่งเขาศึกษาต้ังแตปการศึกษา  2561  มีจำนวนนักศึกษาท้ังหมด 18  คน   
 
เอกสารหลักฐาน 
 แบบฟอรมการติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปการศึกษา 2563 
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องคประกอบท่ี 3  นักศึกษา 

 
องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
ตัวช้ีวัด 3.1       การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ชนิดตัวช้ีวัด   กระบวนการ 
คำอธิบายตัวช้ีวัด 
 ในชวงแรกของการศึกษา ตองมีระบบกลไกในการพัฒนาความรูพื ้นฐานหรือการเตรียมความพรอม
ทางการเรียนแกนักศึกษา เพื่อใหมีความสามารถในการเรียนรูไดอยางมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันนอยลง 
ในระหวางการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรูความสามารถในรูปแบบตางๆ ท้ังกิจกรรมในหองเรียน มี
กิจกรรมเสริมสรางความเปนพลเมืองดีท่ีมีจิตสาธารณะมีการวางระบบการดูแลใหคำปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษา
วิชาการระบบการปองกันหรือการบริหารจัดการความเสียงของนักศึกษา เพื่อใหสามารถสำเร็จการศึกษาไดตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด รวมทั้งการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการของนักศึกษา การสรางโอกาสการ
เรียนรูท่ีสงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรูใหไดมาตรฐานสากล 
 ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบงช้ี ใหคำอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานอยางนอย
ใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี ้
  - ระบบการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกศึกษา 
  - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูท่ีทันสมัย  
 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงาน
ท้ังหมดท่ีทำใหไดนักศึกษาเรียนอยางมีความสุขและมีทักษะท่ีจำเปนตอการประกอบอาชีพในอนาคต 
3.1.1 ระบบการดูและการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา 

เปาหมาย 
นักศึกษามีพื้นฐานความรูพรอมในการเรียนการสอนและสามารถแกไขปญหาทางการเรียนตลอดจนเรื่องสวนตัว 

และสามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนด  

ระบบและกลไก พัฒนานักศึกษา 
1. พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะอันพึงประสงค 5 ดาน ตามแผนกลยุทธการพัฒนานักศึกษา 
2. หลักสูตรจัดใหนักศึกษาใหมสอบปรับพื้นฐานความรูในรายวิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร

คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร กอนเปดภาคการศึกษา 
3. หนวยจัดการศึกษา ไดพิจารณาสงรายช่ือ อาจารยท่ีปรึกษาประจำหองเรียน และหลักสูตรนำมาจัดทำเปน

ประกาศแตงต้ังเปนอาจารยท่ีปรึกษาประจำภาคการศึกษา เสนอผูบริหารอนุมัติคำส่ังแตงต้ัง 
   4. จัดใหมีระบบใหคำปรึกษา อาจารยที ่ปรึกษาแตละหลักสูตร แตละหนวยจัดการศึกษา ดำเนินการให
คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ โดยอาจารยประจำหนวยจัด และ
อาจารยผูสอนท่ีมอบหมายเปนรายหองเรียน 
   5. ใชเทคโนโลยี(กลุ ม Line  Facebook และเบอรโทรศัพท)มาชวยในการติดตอสื ่อสารระหวางนักศึกษา 
อาจารยท่ีปรึกษา เพื่อใหคำปรึกษา 
   6. การเรียนการสอนมีการยืดหยุนใหกับนักศึกษาที่มีภารกิจจำเปนมาเรียนไมไดเปนบางครั้ง ใหอาจารยผูสอน
มอบหมายงานใหทำเพิ่มเติมแทนเวลาเรียน และเรียนออนไลน 
   7. ใหคำแนะนำแกนักศึกษาฝกงาน  และการทำสารนิพนธ วาข้ันตอนการฝกงานมีกระบวนการอยางไร ให
บันทึกในสมุดฝกงาน และการจัดทำสารนิพนธใหนำผลการฝกงานมาคิดหาหัวขอเพื่อทำวิจัยและพัฒนาผูเรียนตาม
มาตรฐานตัวช้ีวัดของหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
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   8. ใหคำแนะนำเกี่ยวกับการแกไขผลการเรียนกรณีเปน  I  และ กรณีเปน F 
  9. สงเสริมใหมีการเรียนรูของนักศึกษาท้ังการศึกษาตอระดับปริญญาตรี และการเขารวมทำกิจกรรมตาง ๆ ของ
วิทยาลัย และชุมชน 
  10. ปญหาดานการเรียนออนไลนในสถานการณโควิด-19  ซึ่งนักศึกษาบางคนมีปญหาดานการใชเทคโนโลยี 

เนื่องจากมีนักศึกษาท่ีอาวุโสไมสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนออนไลนได จึงดำเนินการสอนใหเขากลุมไลน และ

สอนในกลุมไลน 

 การนำระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

 1. อาจารยประจำหลักสูตร รวมกับ หนวยจัดการศึกษา อาจารยที่ปรึกษา สงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูเพิ่มเติม 

ในระดับปริญญาตรี ควบคูไปกับการเรียนหลักสูตรอนุปริญญา 

2. อาจารยประจำหลักสูตรไดมีการเสนอรายช่ืออาจารยท่ีปรึกษา 

3.มีการประเมินผลความพึงพอใจของ นักศึกษาท่ีมีตอระบบอาจารยท่ีปรึกษา และการบริการของหลักสูตร  
ระดับอนุปริญญา ประจำปการศึกษา  2563 
 

ตางรางรายช่ืออาจารยท่ีปรึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 
 สาขาการจัดการท่ัวไป ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 25632 ปการศึกษา 2/2563 

รายช่ืออาจารยท่ีปรึกษา ระดับ นักศึกษาท้ังหมด 9 คน 
1.นางนงคนาถ   พงศกิตติวิบูลย   ระดับช้ัน  ป 3  
2.นางสาวทิวา   เอมธาน ี  ระดับช้ัน  ป 3  
3.นางธัญยธรณ  ตันโน ระดับช้ัน  ป 3   
4.นายจักรพันธ   อิ่มนรัญ ระดับช้ัน  ป 3  

 
การติดตามและประเมินกระบวนการ 
ปญหาท่ีพบของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  สาขาการจัดการท่ัวไป มีดังนี้   

นักศึกษามีปญหาเร่ือง วิธีการแกปญหา/การเขาไปชวยเหลือ 
1. ปญหาการฝกงาน  กรณีมีงานทำอยู
แลว และไมสามารถไปฝกงานเต็มเวลา
ได นักศึกษากังวลว าจะดำเนินการ
อยางไร   

ไดดำเนินการให นักศึกษาดังกลาวไดเก็บชั่วโมงการฝกงาน
สัปดาหละ 3 ชั ่วโมงจนกวาจะครบโดยขออนุญาตจาก
หนวยงานตนสังกัดกอน หลังจากนั้น นักศึกษาตองทำงานวิจัย
3 คนตอ 1 เรื่อง ซึ่งเปนไปตามหลักปฏิบัติของการฝกงานของ
วิทยาลัย   

2.น ักศ ึกษาไม มาเร ียนเน ื ่ อ ง จาก
นักศึกษามีภาระทางครอบครัว 

ใหคำปรึกษากับนักศึกษาทำงานเพิ่ม/รายงาน/ใบงาน/แฟม
สะสมผลงาน/การคนหางานทางระบบ Internet   

3.ปญหาจัดทำสารนิพนธของนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการทั ่วไป มีปญหา
ดานการเขียนรายงานการทำสารนิพนธ 
เนื่องจากนักศึกษาไมมีพื้นความรูดาน
การเขียนงานวิจัย 

อาจารยท่ีปรึกษา ไดนัดหมายนักศึกษา เพื่อเขาไปชวยเหลือให
คำแนะนำ กับนักศึกษา ท่ีสถานท่ีศึกษา  เพื่อ สอนวิธีการ
เขียนตามคูมือการทำสารนิพนธใหกับนักศึกษา และอาจารยท่ี
ปรึกษา ไดเปนผูคอยดูแลใหคำปรึกษาดานการเขียนสารนิพนธ
จนกวาจะเสร็จสมบูรณ  หลังจากไดดำเนินการพบนักศึกษา
แลว จึงต้ังกลุมไลน  LINE  สาขาการจัดการท่ัวไป เพื่อเปนอีก
ชองทางใหนักศึกษา เมื่อมีปญหา 
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ผล 
      1. ปรับปรุงรูปแบบวิธีการใหคำปรึกษา โดยทำคูมืออาจารยท่ีปรึกษา  คูมือการจัดทำสารนิพนธ  เพื่อเปน
แนวปฏิบัติของอาจารยท่ีปรึกษา  
      2. นักศึกษาเมื่อไดรับคำปรึกษาแลวทำใหไดศึกษาตอจนสำเร็จการศึกษา  
      3. จากการติดตามหลังจากใหคำปรึกษาและแนะแนวทางการแกไขปญหาตาง ๆ  พบวาสามารถชวยเหลือ
นักศึกษาท้ังดานการเรียน และเรื่องสวนตัวไดอยางเหมาะสม   
       

เอกสารหลักฐาน 
3.1.1.1  คูมืออาจารยท่ีปรึกษา   
3.1.1.2  คำส่ัง ประจำปการศึกษา 2563  แตงต้ังอาจารยผูสอนในหลักสูตรอนุปริญญาเปนอาจารยท่ีปรึกษา    
3.1.1.3 ความพึงพอใจของ นักศึกษาท่ีมีตอระบบอาจารยท่ีปรึกษา และการบริการของหลักสูตร ระดับ
อนุปริญญา  
          ประจำปการศึกษา  2563 
 
3.1.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูท่ีทันสมัย 
เปาหมาย 
นักศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพและมีทักษะการเรียนรูที่ทันสมัยในศตวรรษที่ 21 จำนวนไมนอยกวารอยละ 
80 ของนักศึกษาท่ีสอบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป 
ระบบและกลไก 
อาจารยประจำหลักสูตรมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา  จัดใหนักศึกษาไดเรียนรูนอกหองเรียน  
ฝกปฏิบัติจริง  และยังมีการสอดแทรกทำกิจกรรมพัฒนานักศึกษาดานการอยูรวมกันในสังคมและกำหนดรูปแบบ
กิจกรรมในรายวิชารวมกับผูสอน และนักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานจิตอาสา พัฒนาสังคม รวมท้ังดาน
การเรียนรูเทคโนโลยีและนวัตกรรม  เชน 

รายวิชา กระบวนการ 
บธ  0207  วิชา การจัดการสำนักงาน 
                    สมัยใหม       

นำระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส (E-Office) มาประยุกตกับการ
จัดการเรียนการสอน คือ การใชเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร และ
เทคโนโลยีการสื ่อสาร เพ ื ่อปฏิบ ัต ิงานทั ่วไป งานประจำวัน 
อยางเชน การจัดการเอกสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส การเก็บรักษา 
และแกไขกลุมขอความ กลุมรูปภาพ งานทางบัญชี และ อื่น ๆ 

บธ  0108  วิชา ระบบสารสนเทศ 
                    เพื่อการจัดการ       

มีการนำโปรแกรมการตรวจสอบภาย ในสำเร ็จร ูป(Audit by 
computer)ของสถานประกอบการ เชน เปนตน  เพ ื ่อนำมา
ประยุกตใชกับรายวิชาท่ีนักศึกษาไดศึกษาอยู 
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การติดตามและประเมินกระบวนการ 

       จากการติดตามหลังจากใหคำปรึกษาและแนะแนวทางการแกไขปญหาตาง ๆ พบวา สามารถชวยเหลือ

นักศึกษาท้ังดานการเรียนและดานสวนตัวไดอยางเหมาะสม 

นักศึกษามีปญหาเร่ือง ผลจากการเขาไปชวยเหลือ 
1. ปญหาการฝกงาน  กรณีมีงานทำอยูแลว และไมสามารถ
ไปฝกงานเต็มเวลาได  นักศึกษากังวลวาจะดำเนินการ
อยางไร   

นักศึกษาสามารถฝกงานได ตามเกณฑของ
หลักสูตรการเรียนการสอน   

2.นักศึกษาไมมาเรียนเนื่องจากนักศึกษามีภาระทาง
ครอบครัว 
 

ผลการเรียนผานตามเกณฑ  

 
เอกสารหลักฐาน 

3.1.2.1 มคอ.4 
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ตัวช้ีวัดท่ี 3.2 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
ชนิดตัวบงช้ี ผลลัพธ 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

      อัตราการสำเร็จการศึกษาและอัตราการคงอยูของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ 
หนวยจัดการศึกษาองคการบริหารสวนตำบลปากทาง  

 
 

ป 

การศึกษา 

จำนวน 

รับเขา  

(คน) 

[1] 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษา  

ตามหลักสูตร (คน) [2] จำนวนท่ียัง

ไมสำเร็จ

การศึกษา 

(คน) 

จำนวนท่ี

ลาออกและ

คัดช่ือออก

สะสมจนถึง

สิ้นป

การศึกษา 

(คน) [3] 

อัตรา 

การสำเร็จ

การศึกษา 

(%) 

อัตรา 

การคง

อยู 

(%) 
2561 

256

2 
2563 2564 

2561 18 - - 9 2  7 50.00 61.11 

          

การคำนวณ 
- อัตราการสำเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษา คำนวณจากจำนวนผูสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2)         

หารดวยจำนวนนักศึกษาท่ีรับเขามาคูณดวย 100 เพื่อวิเคราะหแนวโนมของอัตราการสำเร็จการศึกษา 
อัตราการสำเร็จการศึกษา  = (2)   
     (1)  
 
ปการศึกษา 2563        =         9  
                                 18  
 
 
 อัตราการคงอยูคำนวณจากนักศึกษาท่ีเขาในแตละรุน ลบดวยจำนวนนักศึกษาท่ีออกทุกกรณี หารดวย      

จำนวนนักศึกษาท่ีเขามาคูณดวย 100 (ไมรวมนักศึกษาท่ีรักษาสภาพการเปนนักศึกษา) เพื่อวิเคราะหแนวโนมของ
อัตราการคงอยูของนักศึกษา 

อัตราการคงอยู       = (1) – (3)  
            (1)  

ปการศึกษา 2563      = 18 – 7 
                 18   

 
 
 

x 100 =50.00 

x 100  

   x 100 = 61.11 



ห น ้ า  | 27 
 
 
จากตารางขางตน    
           สรุปหลักสูตรอนุปริญญา  สาขาการวิชาการจัดการท่ัวไป ไดดำเนินการเปดการเรียนการสอน  
ในปการศึกษา 2561 ขอมูลพื้นฐาน  จำนวนรับเขานักศึกษา  ป 2561  จำนวน  18 คน  มี  1  หองเรียน   
สถานทีเรยีนองคการบริหารตำบลปากทาง  จังหวัดพิจิตร  จำนวนผูสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร                    
ปการศึกษา 2563  จำนวน   9   คน  คิดเปนรอยละ  50.00 และในปการศึกษา 2564 มีนักศึกษาท่ีสำเร็จ
การศึกษาเพิ่ม  จำนวน   2   คน  คิดเปนรอยละ  11.11 
 
อัตราการคงอยู 
    ปการศึกษา 2561   รับนักศึกษา จำนวน 18 คน จำนวนท่ีลาออกและคัดออกสะสมจนถึงส้ินปการศึกษา 
2563  จำนวน 7 คน  คิดเปนรอยละ  61.11 
 
ผลการดำเนินงานหลักสูตรอนุปริญญา  สาขาการจัดการท่ัวไป แสดงการประเมินความพึงพอใจของ นักศึกษา 
ท่ีมีตอกระบวนการท่ีดำเนินใหกับนักศึกษาตามกิจกรรมการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ความคิดเห็น คาเฉลี่ย 
2561 2562 2563 

การประชาสัมพันธในการเขาถึงกิจกรรมดานตาง ๆ ท่ีหลักสูตร
ดำเนินการ 

4.62 4.67 4.45 

ความหลากหลายของกิจกรรมท่ีหลักสูตร จัดใหกับนักศึกษา 4.35 4.44 4.36 
มีโครงการ/กิจกรรมท่ีเสริมสรางศักยภาพดานวิชาการของ
นักศึกษาอยางเหมาะสม 

4.22 4.67 4.36 

มีโครงการ/กิจกรรมท่ีเสริมสรางดานคุณธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษาอยางเหมาะสม  

4.44 4.11 4.00 

มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมดานศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา
อยางเหมาะสม  

4.52 4.78 4.91 

นักศึกษามีสวนรวมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาความรู
และประสบการณทางวิชาการ/วิชาชีพ 

4.40 4.11 3.73 

สงเสริมสนับสนุนนักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ เชน 
การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน การแขงขัน /ประกวดดาน
วิชาการและวิชาชีพ ท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ 

4.38 4.56 4.55 

มีการประเมินคุณภาพของการดำเนินโครงการพัฒนา 
ประสบการณทางวิชาชีพ  

4.12 4.11 3.64 

จากกิจกรรมตาง ๆ ดานวิชาการท่ีหลักสูตร จัดข้ึน นักศึกษา
สามารถนำความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนตอได 

4.55 4.44 4.36 

จากกิจกรรมตาง ๆ ดานคุณธรรม จริยธรรม และดาน
ศิลปวัฒนธรรม ท่ีหลักสูตร จัดข้ึน นักศึกษาไดความรู       ความ
เขาใจ และเปนประโยชนตอตัวนักศึกษา  

4.02 4.44 4.45 

รวม 4.36 4.43 4.44 
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องคประกอบท่ี 4  อาจารย 

องคประกอบท่ี 4   อาจารย     
ตัวบงช้ีท่ี 4.1       การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ชนิดตัวบงช้ี         กระบวนการ 
4.1.1. ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
ระบบและกลไก 

(1) กรณีท่ีตองมีการสอบบรรจุขาราชการใหม 
1.สำนักผูอำนวยการรวมกับสำนักวิชาการและหลักสูตร ประชุมเพื่อกำหนดการจัดอัตราบุคลากร สายวิชาการ 
พรอมท้ังกำหนดคุณสมบัติอาจารยประจำหลักสูตร เสนอตอสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
2.สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศรับสมัคร และจัดทำคำส่ังแตงต้ังคณะกรรมการออกขอสอบ และตรวจขอสอบ
เสนอสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงนาม  
3. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ดำเนินการรับสมัครตามกำหนดเวลา 
4. คณะกรรมการดำเนินการสอบ สัมภาษณ และประกาศผลสอบ 
5. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศผลการคัดเลือก 
6. ผูท่ีสอบผานการคัดเลือก รายงานตัวตอสถาบันวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยชุมชน ตามลำดับ 
7. หลักสูตรดำเนินการเสนอรายช่ือขาราชการบรรจุใหมท่ีมีวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน เปน
อาจารยประจำหลักสูตร โดยจัดทำ สมอ.8 เสนอตอสำนักวิชาการ 
8. สำนักวิชาการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ และคุณวุฒิทางการศึกษาของรายบุคคลท่ีเสนอ ตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา พ.ศ.2548 
9.สำนักวิชาการเสนอตออนุกรรมการวิชาการ สภาวิทยาลัยชุมชน และสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามลำดับ 
10. สำนักวิชาการจัดทำคำส่ัง แตเปนไปแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร เสนอผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชน ลงนาม 
11. หลักสูตรดำเนินการปฐมนิเทศอาจารยใหมตามแนวทางท่ีกำหนดใน มคอ.2 เพื่อใหสามารถบริหารหลักสูตร
เปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพ 
      (2) กรณีท่ีเปนอาจารยพิเศษ  
1. หลักสูตรเสนอรายช่ือบุคคลซึ่งไดรับการแตงต้ังเปนอาจารยพิเศษ ตามขอบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวย
คุณสมบัติและหลักเกณฑเกี่ยวกับผูสอนพิเศษ พศ 2548 เพื่อปฏิบัติหนาท่ีเปนอาจารยประจำหลักสูตร โดยจัดทำ 
สมอ.08 เสนอตอสำนักวิชาการ 
2.สำนักวิชาการดำเนินการตรวจสอบคุณวุฒิ และวุฒิการศึกษาของบุคคลท่ีเสนอ ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
อนุปริญญา  พศ 2548 
3. สำนักวิชาการเสนอตออนุกรรมการวิชาการ สภาวิทยาลัยชุมชน และสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามลำดับ 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามลำดับ 
4. สำนักวิชาการจัดทำคำส่ังแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร เสนอผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชน ลงนาม 
5. หลักสูตรดำเนินการปฐมนิเทศอาจารยใหมตามแนวทางท่ีกำหนดใน มคอ.2 เพื่อใหสามารถบริหารหลักสูตร
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
การนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินการ 
    ในรอบปการศึกษา 2563  หลักสูตรไมมีการเปล่ียนแปลงอาจารยประจำหลักสูตร  รายช่ืออาจารยประจำ

หลักสูตร เปนไปตาม มคอ.2 ณ  ส้ินรอบปการศึกษาท่ีประเมิน 
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เอกสารหลักฐานประกอบ 
4.1.1.1 ใบสมัครผูสอน 
4.1.1.2 รายงานการประชุมสภาอนุมัติผูสอนภาคการศึกษาท่ี 1/2563 ครั้งท่ี 7/2563    
4.1.1.3 รายงานการประชุมสภาอนุมัติผูสอนภาคการศึกษาท่ี 2/2563 ครั้งท่ี1/2564     
4.1.1.4 เอกสารประกอบการแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการ  เลขท่ี 181/2561  และ 

พ.ร.บ สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

4.1.1.5 มคอ.2 

4.1.2. ระบบการบริหารอาจารย  
เปาหมาย   เพื่อรับอาจารยประจำหลักสูตร ท่ีมีคุณสมบัติตรงกับสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนเพื่อใหอาจารย
ประจำหลักสูตรทำงานอยางมีความสุขและไดรับการสงเสริมพัฒนาศักยภาพใหสูงข้ึน อันจะเปนประโยชนตอการ
จัดการศึกษาของวิทยาลัย 
ระบบและกลไก 

         อาจารยประจำหลักสูตรไดรับการจัดสรรภาระงานท่ีเหมาะสม  สอดคลองตามความถนัดและประสบการณ
ของตนเอง และมีการประชุมSmall Group activity จัดกลุมเล็กๆ ในการพูดคุยกัน 
1. อาจารยประจำหลักสูตรจัดทำแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรใหสอดคลองกับ มคอ.2   
2. อาจารยประจำหลักสูตรเสนอแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร ตอสำนักวิชาการ  เพื่อตรวจสอบและ
นำเสนอตออนุกรรมการสภาวิชาการ สภาวิทยาลัยชุมชน และสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามลำดับ 
3.หลักสูตรมอบหมายใหอาจารยประจำหลักสูตร ปฏิบัติหนาท่ีสอนในรายวิชาตางๆ ตามแผนการจัดการศึกษา
ตลอดหลักสูตร  โดยพิจารณาความสอดคลองตามสาขาวิชาท่ีสำเร็จการศึกษา/ตามประสบการณสอน/ผลงาน
วิชาการโดยจัดทำตารางเรียนตามตารางสอน เสนอตอสำนักวิชาการ และมอบหมายงานตามพันธกิจอื่นๆ ของ
หลักสูตร  
4.อาจารยประจำหลักสูตรรวมกับสำนักวิชาการ เสนอตารางสอนตอผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชน และจัดทำ
รายงาน 
การจัดการเรียนการสอนเสนอตออนุกรรมการวิชาการ  สภาวิทยาลัยชุมชน  และสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามลำดับ 
5. อาจารยประจำหลักสูตรรวมกับสำนักวิชาการ ดำเนินการจัดการเรียนตามตารางเรียน และกิจกรรมอื่นๆ ของ 
หลักสูตรใหแกนักศึกษา 
6. อาจารยประจำหลักสูตรรวมกับสำนักวิชาการ  สงเสริมอาจารยใหไดรับการพัฒนาทักษะดานวิชาการและ

วิชาชีพตามความเหมาะสมและความสนใจ 

เอกสารหลักฐานประกอบ 

4.1.2.1. ใบสมัครผูสอน 

4.1.2.2.รายงานการประชุมสภาอนุมัติผูสอนภาคการศึกษาท่ี1/2563 ครั้งท่ี 7/2563    

4.1.2.3.เอกสารตารางสอน/ รายงานการจัดการเรียนการสอนประจำภาคการศึกษา 1/2563, 2/2563 

4.1.2.4.เอกสารสรุปผลการประชุมสัมมนาครูผูสอนอนุปริญญา ภาคการศึกษาท่ี1/2563, 2/2563 

4.1.2.5.ผลการประเมนิครูจากนักศึกษา 

4.1.2.6.สรุปความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยที ่ม ีผลตอสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู  ระดับอนุปริญญา  

สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป  

4.1.2.7.สรุปความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีตอระบบอาจารยท่ีปรึกษา และการบริการของหลักสูตร 

4.1.2.8.คูมือการปฏิบัติงานอาจารยท่ีปรึกษา หลักสูตรอนุปริญญา 
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4.1.2.9.เอกสารสรปุการประชุมSmall Group activity จัดกลุมเล็กๆ ในการพูดคุยกัน 

การนำระบบและพัฒนากลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
1.อาจารยประจำหลักสูตร ไดรวมจัดทำแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร ท่ีมีการจัดลำดับรายวิชากอนหลังให
เหมาะสม และจัดราชวิชาเลือกท่ีเหมาะสมกับความตองการของตลาดแรงงาน  จำนวน 6 ภาคการศึกษา  
2. อาจารยประจำหลักสูตรไดรวมจัดทำตารางเรียนตารางสอน  มอบหมายหนาท่ีการสอนในรายวิชาตาง ๆ แยก
เปน  ดังนี้   
ภาคเรียนท่ี 1/2563   
  2.1)  นางเนตนภา  จารถชาต   ปฏิบัติหนาท่ีการสอนในรายวิชา 

      ศท 0302  สังคมไทยกับการพัฒนา 

  2.2)  นางสุธาทิพย   มวงเส็ง   ปฏิบัติหนาท่ีการสอนในรายวิชา 

      บธ 0208  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

  2.3)  นางนงคนารถ  พงศกิตติวิบูลย   ปฏิบัติหนาท่ีการสอนในรายวิชา 

      บธ 0207  การจัดการสำนักงานสมัยใหม  

  2.4)  นางสาวภัสสณิชา  รัศมิ์สกุลชาดา   ปฏิบัติหนาท่ีการสอนในรายวิชา 

      บธ 0209  การควบคุมคุณภาพ  

  2.5)  นายทวิช   สายทอง    ปฏิบัติหนาท่ีการสอนในรายวิชา 

      บธ 0206  สถิจิธุรกิจ  

  2.6)  นายกาสิทธิ์  สิงหดี   ปฏิบัติหนาท่ีการสอนในรายวิชา 

      ศธ 0403  ชีวิตกับส่ิงแวดลอม  

ภาคเรียนท่ี 2/2563   

  2.1)  นายบุญรอด  ชูเมือง   ปฏิบัติหนาท่ีการสอนในรายวิชา 

      บธ 0108  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

  2.2)  นางนงคนารถ  พงศกิตติวิบูลย   ปฏิบัติหนาท่ีการสอนในรายวิชา 

      บธ 0216   การฝกงาน 

3.อาจารยประจำหลักสูตรไดรวมกำหนดแผน/กิจกรรมการพัฒนาตนเองท้ังในสวนท่ีเขารวมกิจกรรมกับสำนัก
วิชาการและการเขารวมกิจกรรมการพัฒนาตนเองภายนอกสถาบันดังนี้  
  1)   ดูแลเรื่องการทำสารนิพนธนักศึกษา 

  2)   ดูแลเรื่องอาจารยท่ีปรึกษา 

สำนักวิชาการและไดจัด ประชุมเพื่อใหความรู  คือ 

      1.โครงการประชุมสัมมนา ครูผู สอนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2563  โครงการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพและทักษะและการจัดการเรียนรูของผูสอนในศตวรรษท่ี 21 กิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาสมรรถนะและการปฏิบัติงานการสอนดวนกระบวนการ Active Learning 

     2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดทำส่ือในบทเรียนออนไลน  

2.หลักสูตรไดดำเนินการใหนักศึกษารวมประเมินความพึงพอใจตออาจารยประจำหลักสูตรท่ีปฏิบัติหนาท่ีการสอน 
ประจำปการศึกษา 2563 ผานระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ดานงานทะเบียน วัดผลแลประเมินผล
นักศึกษา ซึ่งสรุปไดดังนี ้
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยที่มีผลตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ระดับอนุปริญญา  สาขาวิชาการ
จัดการท่ัวไป ภาคการศึกษาท่ี 2563     
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นักศึกษามีความพึงพอใจส่ิงสนับสนุนการเรียนรูภายในหองเรียน โดยเฉล่ียระดับมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย 4.48) 
นักศึกษามีความพึงพอใจส่ิงสนับสนุนการเรียนรูภายนอกหองเรียน โดยเฉล่ียระดับมาก    (คาเฉล่ีย 4.27) 
นักศึกษามีความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีตอระบบอาจารยท่ีปรึกษา และการบริการของหลักสูตร 
ภาคการศึกษาท่ี 2563     
การบริการดานใหคำปรึกษาแกนักศึกษา ( ระบบอาจารยท่ีปรึกษา) โดยเฉล่ียระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.32) 
การบริการแหลงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษา โดยเฉล่ียระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.32) 
การบริการเพื่อพัฒนาประสบการณและความรูดานตางๆแกนักศึกษา โดยเฉล่ียระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.28) 
3.สำหรับการประเมินผลตามภาระหนาท่ีอื่นๆ ตามหลักสูตร มีการดำเนินการตามภารกิจครบถวนตามท่ีไดกำหนด
ไว  ดานการชวยเหลือ  โดยจัดทำคูมืออาจารยท่ีปรึกษาเพื่อเปนการชวยแกไขปญหาใหกับนักศึกษาท่ีมีปญหา  
4.สำหรับหนาที่ความรับผิดชอบกิจกรรม  ที่ปรึกษา  กำกับดูแลนักศึกษาในการรวมกิจกรรม  พบวาอาจารย
ประจำหลักสูตรไดดำเนินกิจกรรมรวมกับนักศึกษาทุกๆ กิจกรรม ชวยเหลือ  ใหคำปรึกษาจนกิจกรรมสำเร็จลุลาวง
ตามวัตถุประสงคของโครงการตางๆ เชนใหคำปรึกษาเรื ่อง การติดตามการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร
อนุปริญญา  สาขาการจัดการท่ัวไป  
5.สำหรับกิจกรรมพัฒนาตนเอง  พบวาอาจารยประจำหลักสูตรไดเขารวมกิจกรรมการพัฒนาตนเองตามแผนท่ี
กำหนดไวครบถวน  และรายงานผล 
 
การนำไปสูการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 
-ไมมี- 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
     4.1.2.10 เอกสารตารางการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา  ภาคเรียนท่ี 1 / 2563  และ  ภาค
เรียนท่ี 1 / 2563 
     4.1.2.11คูการทำสารนิพนธนักศึกษา 
     4.1.2.12คูมืออาจารยท่ีปรึกษา 
     4.1.2.13 เอกสารสรุปการประชุมSmall Group activity  
    4.1.2.14เอกสารรายงานผลการติดตามกำกับดูแลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา  สาขาการ
จัดการท่ัวไป          
    4.1.2.15 เอกสารรายงานผลการพัฒนาตนเอง ID Pland  ของอาจารยประจำหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา
การ-จัดการท่ัวไป  จำนนวน  3  คน   
    4.1.2.16 เอกสารสรุปความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยท่ีมีตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูภายในหองเรียน
และภายนอกหองเรียน  ระดับอนุปริญญา  สาขาการจัดการท่ัวไป ประจำปการศึกษา 2563 
     4.1.2.17 เอกสารความพึงพอใจ ของนักศึกษาท่ีมีตอระบบอาจารยท่ีปรึกษา และการบริการของหลักสูตร   
ระดับอนุปริญญา  สาขาการจัดการท่ัวไป ประจำปการศึกษา 2563  
 
   4.1.3. ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย  
เปาหมาย 
อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 1  ครั้ง เพื่อความรูมาใชในการจัดการเรียนการ
สอน และพฒันางานวิจัย 
ระบบและกลไก  
1.อาจารยประจำหลักสูตรรวมกับสำนักวิชาการจัดทำแผนพัฒนาทักษะทางวิชาการ(อบรมพัฒนาผูสอน)สำหรับ
อาจารยประจำและอาจารยพิเศษ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำป 
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2.อาจารยประจำหลักสูตร บันทึกเสนอขออนุญาต พฒันาทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ ตอผูอำนวยการวิทยาลัย
ชุมชน เพื่อเขารวมกิจกรรมการพัฒนาตนเองกับหนวยงาน/องคกรภายนอก 
3. สงเสริมใหอาจารยประจำหลักสูตรและอาจารยผูสอนไดรับการอบรมความรูใหม ๆ จากวิทยาลัยและหนวยงาน
อื่น ๆ เชน อบรมใหความรูในการประชุมครูประจำภาคการศึกษาของวิทยาลัย   สัมมนาอาจารยแนะแนว
การศึกษา พรอมรายงานผลการเขารวมการสงเสริม ตอผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนทุกครั้งท่ีเขารวมกิจกรรมกับ
หนวยงานองคกรภายนอก 
การนำระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
1.อาจารยประจำหลักสูตรรวมกับสำนักวิชาการ ไดดำเนินการจัดทำขอมูลพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับ
อาจารยประจำหลักสูตร และอาจารยพิเศษ  ประจำป 2563  ดังนี้  
          อาจารยประจำหลักสูตรไดรับการอบรมดังนี้ 
1.1 นางสาวทิวา  เอมธานี  ไดรับการอบรมเรื่องประชุมเกี่ยวกับ 
    -  การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพและทักษะการจัดการเรียนรูของผูสอนในศตวรรษท่ี 21 กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะและปฏิบัติงานสอนดวยกระบวนการ Active Learning   19  ธันวาคม 2563 
โรงแรมมีพรสวรรค แกรนด โฮเทล แอนด รีสอรท จ.พิจิตร   
    - การพัฒนาการจัดทำส่ือในบทเรียนออนไลน    เมษายน  2563   ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
     - การพัฒนาศักยภาพครูผูสอนดานงานวิจัย  22  มิย. 2563  ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
1.2. นางธัญยธรณ  ตันโน   ไดรับการอบรมเรื่องประชุมเกี่ยวกับ  
    -  การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพและทักษะการจัดการเรียนรูของผูสอนในศตวรรษท่ี 21 กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะและปฏิบัติงานสอนดวยกระบวนการ Active Learning  Learning   19  ธันวาคม 
2563 โรงแรมมีพรสวรรค แกรนด โฮเทล แอนด รีสอรท จ.พิจิตร   
     - การพัฒนาการจัดทำส่ือในบทเรียนออนไลน เมษายน  2563   ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
1.3.  นายจักพันธ  อิ่มนรัญ   ไดรับการอบรมเรื่องประชุมเกี่ยวกับ  
      -  การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพและทักษะการจัดการเรียนรูของผูสอนในศตวรรษท่ี 21 กิจกรรมประชุม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะและปฏิบัติงานสอนดวยกระบวนการ Active Learning  19  ธันวาคม 2563 
โรงแรมมีพรสวรรค แกรนด โฮเทล แอนด รีสอรท จ.พิจิตร   
       - การพัฒนาการจัดทำส่ือในบทเรียนออนไลน  เมษายน  2563   ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
       - เทคนิคการปดบัญชีและสอบทานการเงิน  วันท่ี  19 ธค 63  มหาวิทยาลัยเษตรศาสตร  กทม. 
          -  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำบทเรียนและจัดการเรียนผานระบบ OnlineTrain  by trainer   
วันท่ี7-8 พค2563 
 
การติดตามและประเมินกระบวนการ 
           จากการตรวจสอบและประเมินผลการเขารวมกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาจารย พบวาอาจารยประจำ
หลักสูตรทุกคนเขารวมกิจกรรมบรรลุตามเปาหมายท่ีกำหนดไว  ปละไมนอยกวา 1 ครั้ง และสามารถนำความรูไป
ใชในการจัดการเรียนการสอนออนไลนดวยระบบ Google Classroom แตยังมีการพฒันางานวิจัยดานการเรียนการ
สอนยังนอย  จึงเห็นสมควรสงเสริมใหอาจารยประจำหลักสูตรดำเนินการพัฒนางานวิจัยดานการเรยีนการสอน
เพิ่มข้ึน 
 
การนำไปสูการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 
-ไมมี- 
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 เอกสารหลักฐานประกอบ 
        4.1.3.1เอกสารโครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพและทักษะการจัดการเรียนรูของผูสอนในศตวรรษท่ี 
21 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะและปฏิบัติงานสอนดวยกระบวนการ Active Learning   
        4.1.3.2หนังสืออบรมปฏิบัติการพัฒนาการจัดทำส่ือในบทเรียนออนไลน  
        4.1.3.3เอกสารรายงานผลพัฒนา ตนเอง  ID Pland  ของอาจารยประจำหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา
การจัดการท่ัวไป  จำนนวน  3  คน   
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องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน 

 
ตัวบงช้ีท่ี 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดตัวบงช้ี : กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 
 -การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 -การปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น ๆ ทั้งหมดที่ทำให
หลักสูตรใหทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและความตองการของประเทศ 
5.1.1. การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
เปาหมาย 
 หลักสูตรมีเนื้อหาสาระรายวิชาทันสมัย สอดคลองกับความตองการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน 
ระบบและกลไก 
1. อาจารยประจำหลักสูตรรวมกับสถาบันวิทยาลัยชุมชนออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรใหมี
ความทันสมัย สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนเชิญผูทรงคุณวุฒิรวมวิพากษหลักสูตร และปรับแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการ
วิพากษหลักสูตร 
3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอหลักสูตรท่ีผานการวิพากษหลักสูตรตออนุกรรมการวิชาการ และสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน เพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร 
4. วิทยาลัยชุมชนนำหลักสูตรท่ีผานการอนุมัติจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดำเนินการปรับปรุงแกไข เพิ่มเติมใน
บางสวนท่ีเกี่ยวของกับบริบทของวิทยาลัยชุมชน โดยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา 
5. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาเสนอหลักสูตรตออนุกรรมการวิชาการ สภาวิทยาลัยชุมชน เพื่อ
พิจารณากล่ันกรอง และเสนอตอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติใหเปดการ
เรียนการสอน 
การนำระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติ ดำเนินการ 

1. เชิญเปนกรรมการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการ 
จัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 รวมกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา
ในหลักสูตรใหมีความทันสมัย สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และสอดคลองกับผลการประเมินการ
ดำเนินการของหลักสูตรจากวิทยาลัยชุมชน 20 จังหวัด เมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2562 ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร  และไดดำเนินการจัดทำรางรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) เสนอตอสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อดำเนินการ
วิพากษหลักสูตร ปรับปรุงแกไขตอไป  ท้ังนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดจัดสงหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการ
จัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (หลักสูตรกลาง) ท่ีผานการอนุมัติจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนใหแก
วิทยาลัยชุมชนเมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2562 
     2.  สำนักวิชาการงานหลักสูตรไดแตงต้ังคณะกรรมการพฒันาหลักสูตร/วิพากษหลักสูตรอนุปริญญา สาขาการ

จัดการ  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)  ท่ี 022/2562 ซึ่งไดรวมปรับปรุงหลักสูตรตามรายละเอียดหลักสูตร 

(มคอ.2) ตามบริบทและศักยภาพของวิทยาลัยชุมชน ตามกรอบท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชนกำหนด ยกเวน ช่ือ

หลักสูตร ช่ือปริญญา ปรัชญา วัตถุประสงคหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา  โครงสรางหลักสูตรและรายละเอียด

ของหลักสูตร ผลการเรียนรู และแผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู  และตัวช้ีวัดผลการ

ดำเนินการ 
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3. หลักสูตรไดดำเนินการเสนอรายละเอียดหลักสูตรฉบับปรับปรุง เสนอตออนุกรรมการวิชาการ เพื่อพิจารณา
กล่ันกรองเมื่อคราวประชุมครั้งท่ี 7/2562 วันท่ี 25 กรกฏาคม 2562  และสภาวิทยาลัยชุมชนเพื่อพิจารณา
เห็นชอบ สำหรับนักศึกษาใหม เปนตนไป 
   หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 มีความแตกตางท่ีเปนจุดเดนกวาหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 
1)  มีการติดตามผลการดำเนินการของหลักสูตรดวยแบบประเมินผลของสถาบันวิทยาลัยชุมชนจากผูท่ีเกี่ยวของ 5 
กลุม ประกอบดวย 1) ผูสอน 2) นักศึกษา  3) ผูสำเร็จการศึกษา 4 )ผูใชบัณฑิต  5) ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อนำขอมูล
มาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ 
2) มีการกำหนดปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีมุงเนนท่ีจะตอบสนองความตองการของบุคคลท่ีปฏิบัติ
หนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชนใหมีสมรรถนะในการดูแล พัฒนาและจัดการเรียนรู สำหรับเด็ก
ปฐมวัยใหมีพัฒนาการท่ีสมบูรณพรอมท้ังดานรางกาย  อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา ไดอยางถูกตองและมี
คุณภาพ 
3) มีการปรับโครงสรางรายวิชาในทุกกลุมวิชา ท่ีเนนการปฏิบัติดานการจัดการเรียนรู และความเปนครูมากข้ึน 
4)  มีการวิพากษจากสวนกลางโดยเชิญคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรท่ีมีความเช่ียวชาญทางดานการจัดการจาก
หนวยงานเอกชน และ มหาวิทยาลัย 
การติดตามและประเมินกระบวนการ 
    หลักสูตรไดรวมกันติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)ของหลักสูตรอนุปริญญา 
สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป  ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 และติดตามผลการดำเนินการของหลักสูตรดวยแบบ
ประเมินผลของสถาบันวิทยาลัยชุมชนจากผูท่ีเกี่ยวของ 5 กลุม ประกอบดวย 1) ผูสอน 2) นักศึกษา  3) ผูสำเร็จ
การศึกษา 4)ผูใชบัณฑิต  5) ผูทรงคุณวุฒิ    
    การนำไปสูการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
เพื่อปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 รวมกับสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรใหมีความทันสมัย สอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน และสอดคลองกับผลการประเมินการดำเนินการของหลักสูตรจากวิทยาลัยชุมชน 20 จังหวัด ซึ่งได
ผานการอนุมัติหลักสูตรจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในคราวประชุมครั้งท่ี ครั้งท่ี 9 /2562  วันท่ี 10 กันยายน 
2562  เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาใหม เปนตนไป 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
5.1.1.1 มคอ.2 หลักสูตรการจัดการท่ัวไป  (2556) ปรับปรุง เปนสาขาการจัดการ (2562) 
5.1.1.2 ตารางการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง อนุปริญญา  สาขาวิชา
การจัดการท่ัวไป 
5.1.1.3 รายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งท่ี 9 /2561 วันท่ี 10 กันยายน 2562 
5.1.1.4รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิยาลัยชุมชนพิจิตร ครั้งท่ี 7/2562 
 

5.1.2. การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น ๆ 
เปาหมาย 
รายละเอียดรายวิชามีเนื้อหาสาระท่ีทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชา 
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ระบบและกลไก 
1. อาจารยประจำหลักสูตรรวมกับผูสอนรายวิชาตาง ๆ นำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) มา
ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ตามรายเอียดของ มคอ.5 หมวดท่ี 6 แผนการปรบัปรุง สำหรับป
การศึกษาตอไป 
 
2. ผูสอนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ท่ีมีการปรับปรุงเนื้อหาของ
รายวิชาใหทันสมัย จัดสงกอนเปดภาคการศึกษา 
3. อาจารยประจำหลักสูตร ติดตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ฉบับปรับปรุง และติดตามการรายงานผล
การดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ตอไป 

ตารางการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
โครงสรางหลักสูตรเดิม พ.ศ.2556 (เกา) โครงสรางหลักสูตรเดิม พ.ศ.2562 (ใหม) 
1.หมวดวิชาท่ัวไป     ไมนอยกวา 30 หนวย
กิต 
2.หมวดวิชาเฉพาะ    ไมนอยกวา 57 หนวย
กิต 
 2.1 วิชาแกน          ไมนอยกวา  21 
หนวยกิต 
 2.2 วิชาชีพ            ไมนอยกวา   36 
หนวยกิต 
 2.2.1 วิชาบังคับ       ไมนอยกวา 27 
หนวยกิต 
 2.2.2 วิชาเลือก        ไมนอยกวา  6 หนวย
กิต 
 2.2.3 วิชาฝกงาน      ไมนอยกวา  3 หนวย
กิต 
3.หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา 3 หนวย
กิต 

1.หมวดวิชาท่ัวไป        ไมนอยกวา 30 หนวย
กิต 
2.หมวดวิชาเฉพาะ        ไมนอยกวา 57 
หนวยกิต 
 2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  ไมนอยกวา  24 
หนวยกิต 
 2.2 วิชาชีพ                ไมนอยกวา   33 
หนวยกิต 
 2.2.1 วิชาบังคับ           ไมนอยกวา 24 
หนวยกิต 
 2.2.2 วิชาเลือก            ไมนอยกวา  6 
หนวยกิต 
 2.2.3 วิชาฝกงาน          ไมนอยกวา  3 
หนวยกิต 
3.หมวดวิชาเลือกเสรี       ไมนอยกวา 3 
หนวยกิต 

 

 

 

 

 

 
การนำระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติ ดำเนินการ 
สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562(ปรับปรุง)  เปนหลักสูตรท่ียังไมไดดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
อนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562  จึงยังไมมีผลการดำเนินงานตามระบบและกลไก 
ในการใชหลักสูตรปรับปรุง  
 

จำนวนหนวยกิตของวิชาบังคับลดลงจากไมนอยกวา 27 หนวยกิต เปนจำนวน  24  
หนวยกิต โดยการยกเลิกรายวิชาการควบคุมคุณภาพ และปรับเปลี่ยนกลุมวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย  วิชาการเปนผูประกอบการธุรกิจชุมชนและเพิ่มวิชาระบบ
สารสนเทศเพือ่การจัดการ และวิชาการจัดโครงการ หลักสูตรเกา  รายวิชาการ
ฝกงาน จำนวน  200 ช่ัวโมง  หลักสูตรใหมรายวิชาการฝกงาน ใหเพิ่มช่ัวโมงการ
ฝกปฏิบัติมากข้ึนเปนจำนวน  240 ช่ัวโมง   
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เอกสารหลักฐานประกอบ 
5.1.2.1 เอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5 ของรายวิชาท่ีเปดสอนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป  

   ปการศึกษา 2563 

5.1.2.2.รายละเอียดตารางการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร
อนุปริญญาสาขาการจัดการท่ัวไป (2556) ฉบับปรับปรุง (2562) 
 
 
 
ตัวบงช้ีท่ี 5.2  การวางระบบผูสอน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลผูเรียน 
ชนิดตัวบงช้ี : กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 
    - การกำหนดผูสอน 
    - การกำกับ ติดตามรายละเอียด และผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตร และผลการดำเนินงานของรายวิชา หรือ 
มคอ.2  มคอ.3  มคอ.4  มคอ.5  มคอ.6  มคอ.7 
   -  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีใชส่ือเทคโนโลยี ใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 
   -  การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย และ/หรือ การบริการทางวิชาการและ/หรือการทำนุ
บำรุงศิลปะวัฒนธรรม 
  -  การทวนสอบผลการเรียนรูของผูเรียน / ทบทวนผลสัมฤทธิ์การเรียนของผูเรียน 
5.2.1. การกำหนดผูสอน 
เปาหมาย  

1. กําหนดอาจารยผูสอนใหเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน ผูสอนในแตละรายวิชามีความรู ความสามารถ ความ

เช่ียวชาญ คุณวุฒิท่ีสอดคลองกับรายวิชาท่ีสอนและมีจรรยาบรรณความเปนครู 

2. อาจารยผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู/โครงการสอนครบทุกรายวิชา / ส่ือการสอนท่ีทันสมัย 

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยผูสอน มีคาเฉล่ียไมนอยกวา 3.50 

ระบบและกลไก 
    1. อาจารยประจำหลักสูตรและหนวยจัดการศึกษา สำรวจขอมูลประสบการณการสอน/ความเช่ียวชาญของ
ผูสอน           
    2.  ประชุมอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อกำหนดเกณฑการจัดระบบผูสอนพิจารณาคุณสมบัติของ ผูสอนตาม
ความเหมาะสมจากคุณวุฒิ ประสบการณและเปนไปตามเกณฑระเบียบสถาบันวิทยาลัย ชุมชนวาดวยการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีต่ำกวาปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2560 
    3. หลักสูตรและหนวยจัดการศึกษาแจงความประสงคในการสรรหาผูสอนพิเศษใหม พรอมท้ังระบุคุณสมบัติ

ของผูสอนเสนอตอสำนักวิชาการ 

    4. หลักสูตรและหนวยจัดการศึกษา มีการคัดเลือกอาจารยตามระเบียบและหลักเกณฑของวิทยาลัยโดยหนวย
จัดการศึกษาและอาจารยประจำหลักสูตร โดยอาจารยผูสอนจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปใน
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของหรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของหรือจบปริญญาตรีท่ีมีประสบการณ
ในดานท่ีเกี่ยวของอยางนอย 5 ป  
    5. สำนักวิชาการแตงต้ังกรรมการคัดกรองผูสอนพิเศษใหมีคุณวุฒิตามเกณฑขอบังคับของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน วาดวยคุณสมบัติและหลักเกณฑเกี่ยวกับผูสอนพิเศษ พ.ศ.2558 เสนอผูอำนวยการ คณะอนุกรรมการ
วิชาการ และสภาวิทยาลัยอนุมัติและแตงต้ังเปนผูสอนพิเศษใหมตอไป 
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   6. จัดอาจารยประจำสอนตามรายวิชาท่ีตรงกับวุฒิการศึกษาหรือเทียบเคียง จำนวน 2 รายวิชา (2-3 กลุม) 
และจัดอาจารยพิเศษ มอบหมายการสอนเปนลำดับตอไป 
   7.  การจัดตารางสอนโดยหนวยจัดการศึกษา อาจารยประจำหลักสูตรรวมพิจารณาตามเกณฑท่ีกำหนด และ
นำเสนองานวิชาการเพื่อรวบรวม ตรวจกรอง นำเสนออนุกรรมการวิชาการและ สภาวิทยาลัยอนุมัติตอไป 
   8. สำนักวิชาการจัดโครงการ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน กิจกรรม : พัฒนา
ผูสอนหลักสูตรอนุปริญญา กอนเปดภาคการศึกษา เพื่อสรางความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
อนุปริญญา 
 
 
  9. ผูสอนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามตารางสอนในแตละภาคการศึกษา 
10. อาจารยประจำหลักสูตรรวมกับสำนักวิชาการจัดโครงการ การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพและทักษะการ
จัดการเรียนรูของผูสอนในศตวรรษท่ี 21 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะและปฏิบัติงานสอนดวย
กระบวนการ Active Learning  และอบรมเรื่องการพัฒนาการจัดทำส่ือในบทเรียนออนไลน 
11. อาจารยประจำหลักสูตรรวมกับหลักสูตรติดตามและรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของผูสอน
โดยนักศึกษา 
12.หลักสูตรประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อทบทวนผลการดําเนินงานตามกระบวนการการกําหนด

ผูสอนเมื่อส้ินภาคการศึกษา 

13.นําผลการทบทวนการดําเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการกําหนดผูสอนในภาคการศึกษาตอไป 

 
การนำระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติ ดำเนินการ 
1. สำหรับปการศึกษา 2563 หลักสูตรการจัดหารท่ัวไป ไมมีผูสอนรายใหม  
2. หนวยจัดการศึกษา อาจารยประจำหลักสูตร งานหลักสูตร รวมกันกำหนดผูสอนประจำและผูสอนพิเศษ
รับผิดชอบรายวิชาท่ีสอน  จัดทำตารางสอน ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 และ 2/2563  
 3. อาจารยประจำหลักสูตรรวมกับสำนักวิชาการ งานหลักสูตร รวบรวม และดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง ประเมินสมรรถนะและคัดเลือกผูสอนพิเศษ หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 
และ ภาคการศึกษาท่ี 2/2563 
4. นำเสนอตารางสอนและศักยภาพผูสอนเสนอตอสำนักวิชาการ คณะอนุกรรมการวิชาการ และสภาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบ  
5. จัดทำคำส่ัง/ประกาศแตงต้ังอาจารยผูสอนประจำภาคการศึกษา 1/2563 และ 2/2563 
6. ผูสอนตามคำส่ังแตละภาคการศึกษา เขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัย
การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพและทักษะการจัดการเรียนรูของผูสอนในศตวรรษท่ี 21 กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะและปฏิบัติงานสอนดวยกระบวนการ Active Learning  และ การพัฒนาการจัดทำส่ือ
ในบทเรียนออนไลน   
7. อาจารยประจำหลักสูตรรวมกับงานหลักสูตรและหนวยจัดการศึกษา ดำเนินการติดตามการปฏิบัติหนาที่สอน
ตามคำส่ัง และติดตามผลประเมินประสิทธิภาพการสอนของผูสอนโดยนักศึกษาเปนรายบุคคล 
8. หลักสูตรไดดำเนินการตามระบบและกลไกเพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีต้ังไว โดยท่ีอาจารยประจำหลักสูตรมีเทคนิด
และกระบวนการในการสอดแทรก ทักษะ การวิเคราะห การแกไขปญหาเฉพาะหนา การทำงานเปนทีม เพื่อใหได
บัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานประกอบการ ซึ ่งไดเพิ่มเติมในสาระการเรียนรูในรายวิชาของ
หลักสูตร เพื่อใหอาจารยประจำหลักสูตรจัดการเรียนที่บูรณาการกับการวิจัย หรือการบริการวิชาการ หรือการ
ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
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อาจารยนงคนารถ  พงศกิตติวิบูลย  อาจารยผสอนรายวิชาการจัดการสำนักงานสมัยใหม  
ไดดำเนินการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษาที่ 2563 สถานที่จัดคือองคการบริหารสวนตำบลปากทาง  จัง
หลัดพิจิตร  อาจารยประจำหลักสูตร กำกับติดตาม การจัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  
ในรายวิชาการจัดการสำนักงานสมัยใหม  การสอนมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
Mapping)    
1.ดานคุณธรรมจริยธรรม   
รูปแบบวิธกีารสอน  
1.  การทำขอตกลงเรื่องกฎระเบียบ วินัยและการเขาเรียน การแตงกาย   
2.  โดยการบรรยายเนื้อหาและยกตัวอยางประกอบเนื้อหาอยางชัดเจน มี case study ใหทำ 
2.  การมอบหมายงานมีท้ังงานเด่ียวและการทำงานเปนกลุมเพื่อใหแสดงความรับผิดชอบรูจักการทำงานเปนทีม 
4.  นำกิจกรรมท่ีสอดคลองและสามารถสงเสริม สรางจิตสำนึกดานจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมอบหมายงานให
สอดคลองกับเนื้อหาการเรียนการสอน 
วิธีการประเมินผล 
1.  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมท่ีแสดงออก เชน การแตงกาย การเขาเรียนตรงตอเวลา  
2.  ประเมินจากการทำงานท่ีไดรับมอบหมาย สงงานหรือนำเสนองานตรงตอเวลาท่ีกำหนด และครบถวน 
การรักษาความสะอาดภายในหองเรียนเพื่อสวนรวม 
3.  ประเมินจากการทำงานท่ีมอบหมายโดยไมคัดลอกแสดงถึงการมีจรรยาบรรณ จริยธรรม 
2.ดานความรู  
รูปแบบวิธกีารสอน  
1. บรรยาย / อภิปรายยกตัวอยางประกอบเนื้อหาอยางชัดเจน 
2. ศึกษาดวยตนเอง  
3. เขากลุมแลกเปล่ียนเรียนรู 
4. เปด CD หรือ VDO ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการสำนักงาน 
5. การวิเคราะหกรณีศึกษา 
6. การมอบหมายงาน 
วิธีการประเมินผล 
1. การสอบวัดระดับความรู ความจำ ความเขาใจ 
2. การนำเสนองาน การทำแบบฝกหัด 
3. แบงกลุมอภิปรายถึงกรณีศึกษาท่ีใหไป 
4. การทดสอบยอย ทดสอบกลางภาค ทดสอบปลายภาค 
3. ดานทักษะทางปญญา  
 รูปแบบวิธกีารสอน  
1. การบรรยายเนื้อหา และยกตัวอยางการวิเคราะหกรณีศึกษา 
2. การทำแบบฝกหัดท่ีสามารถใหนักศึกษารูจักคิดวิเคราะหเปน 
3. ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษาและนำเสนอ 
วิธีการประเมินผล 
1. การสอบขอเขียนในระดับการวิเคราะห  
สังเคราะห การนำไปใช การประเมินคา 
3. ทำแบบฝกหัดในการวิเคราะหกรณีศึกษา 
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4. โครงงานกลุม ประเมินจากการทำงานท่ีมอบหมายนักศึกษารูจักการวิเคราะหและการจัดลำดับ ระบบการ
วิเคราะหเหตุการณ 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ   
รูปแบบวิธกีารสอน  
1. การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา  
2. การยกตัวอยางกรณีศึกษาในบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบและการสรางความสัมพันธของบุคคล 
3. การมอบหมายงานใหทำเปนกลุม และงานช้ินตอไปใหเปล่ียนสมาชิกกลุม เพื่อใหแตละคนมีบทบาทหนาท่ีความ
รับผิดชอบ รวมถึงใหรูจักสรางความสัมพันธระหวางบุคคลไดหลากหลายคน 
วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากการสังเกตผูเรียน 
2.  ประเมินจากผลสำเร็จการทำงานเปนกลุมของแตละกลุมและพฤติกรรมการสรางความสัมพันธในกลุม 
3. การนำเสนองานท่ีไดรับมอบหมาย 
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รูปแบบวิธกีารสอน  
1. บรรยาย 
2. การยกตัวอยางกรณีศึกษา เพื่อใหเขาใจการวิเคราะห การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี 
3. การกระตุนใหนักศึกษารูจักคิดวิเคราะหกับเหตุการณ และสามารถส่ือสารไดอยางถูกตอง 
วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินจากการนำเสนองาน ส่ือสารใหคนอื่นเขาใจหรือไม การเรียงลำดับการส่ือสาร การใชเทคโนโลยีในการ
นำเสนองาน 
2. ประเมินจากการตอบคำถามการใชภาษาในการโตตอบคำถามในขณะท่ีสอน 
3. ประเมินจากการใชภาษาเขียนตอบการทดสอบ 
เม่ือดำเนินการสอนพรอมสอบเสร็จ  จำนวน  15  สัปดาห ดำเนินการจัดทำสอบ  
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์  

หลักสูตรไดทำการทวนสอบผลสัมฤทธิต์ามมาตรฐานผลการเรียนรู  โดยการใชการทดสอบตามมาตรฐานทาง
วิชาการมาเปนการสอบผลสัมฤทธ และผูสอนจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) 
เพื่อเสนอตอสำนักวิชาการเพื่อรายงานการจัดการเรียนการสอนตอไป 
 
การติดตามและประเมินกระบวนการ 
        วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  หลักสูตรอนุปริญญา สาขาการจัดการทั่วไป  ไดมีการติดตามการปฏิบัติหนาที่สอน
ตามคำส่ัง และติดตามผลประเมินประสิทธิภาพการสอนของผูสอนโดยนักศึกษา ปการศึกษาท่ี 1/2563  รายงาน
สถิติการประเมินประสิทธิภาพ การสอนเรียงตามคาเฉลี่ยสูงสุดของผูสอน ระดับอนุปริญญา ระดับความพึงพอใจ 
รายบุคคล มีดังนี้ 
    ปการศึกษาท่ี 1/2563   
1.นางเนตนภา  จารถชาต           วิชาสังคมไทยกับการพัฒนา            คาเฉล่ีย  4.70  
2.นางสุธาทิพย   มวงเส็ง             วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ                คาเฉล่ีย  4.17  
3.นางนงคนารถ  พงศกิตติวิบูลย    วิชาการจัดการสำนักงานสมัยใหม     คาเฉล่ีย  4.57  
4.นางสาวภัสสณิชา  รัศมิ์สกุลชาดา วิชาการควบคุมคุณภาพ                คาเฉล่ีย  4.62  
5.นายทวิช   สายทอง                 วิชาสถิติธุรกิจ                           คาเฉล่ีย  4.54  
6.นายกาสิทธิ์  สิงหดี                  วิชาชีวิตกับส่ิงแวดลอม                 คาเฉล่ีย  4.85  
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    ปการศึกษาที่ 2/2563  รายงานสถิติการประเมินประสิทธิภาพ การสอนเรียงตามคาเฉลี่ยสูงสุดของผูสอน 
ระดับอนุปริญญา ระดับความพึงพอใจ รายบุคคล มีดังนี ้
1.  นายบุญรอด  ชูเมือง               วิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ    คาเฉล่ีย  4.62  
2.  นางนงคนารถ  พงศกิตติวิบูลย   วิชาการฝกงาน                             คาเฉล่ีย  4.64  
      ตามเอกสารหลักฐาน ยังสามารถนำผลการปรับปรุง หรือขอเสนอแนะ มาปรับเปล่ียนกลยุทธการสอนและ
ปรับปรุงแกไข มคอ.3 เพื่อปรับปรุงการสอนรวมกนั ตลอดจนมีการติดตามเปนรายบุคคลท้ังผลประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษา และการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติทางวิชาการของหลักสูตร เชน การเขารวมประชุม  การ
สงขอสอบ  การสงผลประเมินรายวิชา การสงเอกสาร มคอ.3 มคอ.5 เปนตน  เพื่อเปนขอมูลในการกำหนดผูสอน
ในรอบปการศึกษาถัดไป 
การนำไปสูการปรับปรุง พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน   
     ไมมี 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
5.2.1.1. อนุมัติการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา   คำส่ัง/ประกาศ อาจารยผูสอนประจำภาค
การศึกษา 2563 
5.2.1.2 แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร ปการศึกษา 2562 
5.2.1.3. ตารางสอน ปการศึกษา 2563 
5.2.1.4. รายงานการจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2563 
5.2.1.5. เอกสารติดตามการปฏิบัติหนาท่ีสอนตามคำส่ัง รายงานสถิติการประเมินประสิทธิภาพ การสอนเรียง
ตามคาเฉล่ียสูงสุดของผูสอน ระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 และ  ภาคการศึกษาท่ี 2 
ปการศึกษา 2563 
 
    5.2.2  การกำกับ ติดตามรายละเอียด และผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตร และผลการดำเนินงานของ
รายวิชา หรือ มคอ.2, มคอ.3,มคอ.4,มคอ.5, มคอ.6,และ มคอ.7 
เปาหมาย  
      อาจารยประจำหลักสูตรมีการจัดทำเอกสาร มคอ.2, มคอ.3,มคอ.4,มคอ.5, มคอ.6,และ มคอ.7 ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ระบบและกลไก 
      1.อาจารยประจำหลักสูตรรวมประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตรตามการ
รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ของปที่ผานมา  และวางแผนการกำกับติดตามหลักสูตรในป
การศึกษาถัดไป (หลักสูตรจัดใหมีการประชุมปการศึกษาละ 1 ครั้ง) 
     2. อาจารยประจำหลักสูตร และหนวยจัดการศึกษากำหนดผูสอนในแตละรายวิชาตามแผนการเรียนท่ีกำหนด
ทั้งหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  และหมวดวิชาเฉพาะ จัดตารางเรียนตารางสอน และใหผูสอนจัดทำรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของรายวิชาฝกประสบการณ (มคอ.4) จัดสงผานระบบสารสนเทศการบริหาร
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) กอนดำเนินการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาครบทุกรายวิชา 
    3. อาจารยประจำหลักสูตร กำกับติดตาม การจัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ
รายละเอียดของรายวิชาฝกประสบการณ (มคอ.4) 
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   4.  ผูสอนจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชาฝก
ประสบการณ (มคอ.6) ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติครบทุกรายวิชาภายใน 30 
วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษา 
  5. อาจารยประจำหลักสูตร รวมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 วัน หลัง
ส้ินสุดปการศึกษา และจัดทำรายงานประเมินตนเองของหลักสูตรเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
แตละปการศึกษา 
การนำระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติ ดำเนินงาน 
   1. อาจารยประจำหลักสูตร รวมประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตรในรอบป
การศึกษา 2563 ดวยการพิจารณารางรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) และการทวนสอบรายวิชา 
ประจำปการศึกษา 2562 และวางแผนการกำกับติดตามหลักสูตรในปการศึกษา 2563 
  2. อาจารยประจำหลักสูตรรวมกับหนวยจัดการศึกษาและวิชาการ กำกับ ติดตาม การจัดสงรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของรายวิชาฝกประสบการณ (มคอ.4) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวด
วิชาเฉพาะ ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 และภาคการศึกษาท่ี 2/2563 ผานระบบสารสนเทศการบริหารหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และรูปแบบเอกสาร ซึ่งทุกรายวิชาสงครบถวนกอน
เปดภาคการศึกษา 
  3. อาจารยประจำหลักสูตรรวมกับหนวยจัดการศึกษาและวิชาการ กำกับ ติดตาม การจัดสงรายงานผลการ
ดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชาฝกประสบการณ (มคอ.6) ของหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป และหมวดวิชาเฉพาะ ปการศึกษาท่ี 1/2563 และปการศึกษาท่ี 2/2563 ผานระบบสารสนเทศ 
การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และรูปแบบเอกสาร ซึ ่งทุก
รายวิชาสงครบถวนหลังจากส้ินสุดภาคการศึกษาภายใน  30 วัน 
การติดตามและประเมินกระบวนการ 
จากการตรวจสอบและกำกับติดตามการจัดทำเอกสาร มคอ.3,มคอ.4,มคอ.5, มคอ.6,และ มคอ.7 ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ผานระบบสารสนเทศการบริหารหลักสูตร (TQF) ทั้งนี้ดวยระบบไมได
บันทึกวันที่สงเอกสารไว  และมีปญหาดานอาจารยผูสอนบางทานไมสามารถเขาระบบได จึงไดดำเนินการให
ครูผูสอนไดสงเปนเอกสารมายังงานหลักสูตร เพื่อจัดเก็บขอมูล และรวบรวมไปดำเนินการตรวจสอบตอไป ซึ่งไดนำ
ปญหาการใชระบบ TQF ไปสรางความเขาใจและฝกเขาระบบใหกับครูผูสอนในการประชุมครูแตละปการศึกษา 
การนำไปสูการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 ไมมี 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
5.2.2.1เอกสาร มคอ.3,5,4,6 

 
5.2.3. การจัดการเรียนการสอนท่ีใชสื่อเทคโนโลยี ใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง  
เปาหมาย 
มีรายวิชาท่ีดำเนินการสอนโดยใชส่ือเทคโนโลยี ใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 
ระบบและกลไก 
    1.อาจารยประจำหลักสูตรและครูผูสอนรวมกันดำเนินการสอนโดยใชส่ือเทคโนโลยี ใหผูเรียนสามารถเรียนรูได
ดวยตนเองหารายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนท่ีบูรณาการในการสอนแบบออนไลน   
    2.อาจารยประจำหลักสูตรและครูผูสอนรวมกันพัฒนาตนเองใหกับ อาจารย กอนมีการเปดการเรียนการสอนใน
ภาคปการศึกษานั้น ๆ   



ห น ้ า  | 43 
 
การนำระบบและกลไกไปสูการปฎิบัติ ดำเนินงาน 
      1. วิทยาลัยไดจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารระยะ 5 ป ท่ีมีความ
สอดคลองตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 3 ป (พ.ศ.
2562 -2564) 
    2.,มีการพัฒนาการจัดทำส่ือในบทเรียนออนไลน ของอาจารยประจำหลักสูตรและครูผูสอนรวมกันดำเนินการ
สอนโดยใชส่ือเทคโนโลยี ใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองหารายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนท่ีบูรณาการในการ
สอนแบบออนไลน  ดังนี้ 
       - อาจารยประจำหลักสูตร ไดจัดหาระบบการบริหารจัดการหองเรียนเสมือนจริง Google  Classroom มา
ใหบริการแกอาจารยผูสอนและนักศึกษา โดยขอใชบริการ  G-Suite หรือ Google  for Education กับทาง 
Google  ในนามวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ภายใตโดเมน pcc.ac.th   อาจารยผูสอนจัดทำ เตรียมบทเรียนออนไลน 
ดวย Platform เชน  Microsoft Term , Google Classroom ,  Google Site   
       - การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาของอาจารยผูสอน ใชวิธี ZOOM , LINE , Meet , Facebook Live 
       - อาจารยผูสอนจัดทำ เตรียมบทเรียน ในลักษณะ On hand  สงตอใหนักศึกษาดวยวิธีนัดผูเรียนมารับ  
สง E-mail    สงผาน Facebook   สงผาน Line 
    3.อาจารยประจำหลักสูตรและครูผูสอนรวมกันพัฒนาตนเองโดยการเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ 
พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพและทักษะการจัดการ
เรียนรูของผูสอนในศตวรรษท่ี 21 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะและปฏิบัติงานสอนดวย
กระบวนการ Active Learning  และ โครงการการพัฒนาการจัดทำส่ือในบทเรียนออนไลน   
การติดตามและประเมินกระบวนการ 
        จากการตรวจสอบและติดตามผลหลังจากไดดำเนินการกิจกรรมสงเสริมการใชงานดวยวิธีการเปนผูสอนรวม
ในรายวิชา พบวา มีรายวิชาท่ีดำเนินการนำระบบการเรียนการสอนออนไลน ในปการศึกษา 2563  ใชการจัดการ
เรียนการสอนทุกรายวิชา  เหตุผลเพราะเกิดชวงสถานการณโรคระบาดโควิด -19   
การนำไปสูการปรับปรุง พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 
         จากการดำเนินงานในปการศึกษา 2561  ในการสงเสริมและติดตามการใชงานระบบการเรียนการสอน
ออนไลนดวย Google  Classroom  พบวาส่ิงท่ีจะตองดำเนินการปรับปรุง คือ โครงสรางพื้นฐานของระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต ณ อาคารเรียน เพื่อรองรับการใชงานระบบออนไลนสำหรับการจัดการเรียนการสอนและ
การผลิตส่ือวิดีโอการสอน  
       ในปการศึกษา 2562 ดำเนินการปรับปรุง โครงสรางพื้นฐานของระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ณ อาคาร
เรียน เพื่อรองรับการใชงานระบบออนไลนสำหรับการจัดการเรียนการสอนและการผลิตส่ือวิดีโอการสอนใหกับครู
ไดสามารถใชระบบการสอนออนไลนดวย Google  Classroom  มากข้ึน 
      ในปการศึกษา 2563 ดำเนินการ  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ไดพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ใหครอบคลุม

ทุกพื้นท่ีอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับหนวยงาน สอดคลองกับนโยบายของวิทยาลับชุมชน และ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน จึงไดจัดทำโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศใหครอบคลุมทุกพื้นท่ีอยางมีประสิทธิภาพ ใหครู อาจารย เจาหนาท่ี และนักศึกษาเขาถึงระบบ

อินเทอรเน็ตอยางรวดเรว็ข้ึน  ซึ่งในปการศึกษา 2563 มีการใช งานระบบการเรียนการสอนออนไลนรูปแบบ  

ZOOM , LINE , Meet , Facebook , Live  หรอืการเตรียมบทเรียนออนไลน ดวย Platform เชน  Microsoft 

Term , Google Classroom ,  Google Site มากข้ึนเพราะสถานการณโรคระบาดโควิค-19  จึงจำเปนตอง

ดำเนินการปรับปรุง คือ โครงสรางพื้นฐานของระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ณ อาคารเรียน เพื่อรองรับการใชงาน

ระบบออนไลนสำหรับการจัดการเรียนการสอนและการผลิตส่ือวิดีโอการสอน ใหทันสมัย  และทันเหตุการณ  ในป

การศึกษาถัดไป 
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เอกสารหลักฐานประกอบ 
5.2.3.1. สรุปโครงการครูผูสอน ระดับอนุปริญญา 
5.2.3.2. มคอ.3  
5.2.3.3 คำส่ังแตงต้ังอาจารยผูสอนระดับอนุปริญญา 
5.2.3.4  มคอ.5 
 
 
 
 
5.2.4. การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
เปาหมาย  
มีรายวิชาท่ีดำเนินการสอนดวยรูปแบบบูรณาการรวมกับการวิจัย งานโครงการการบริการวิชาการทางสังคม และ
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ระบบและกลไก 
1.อาจารยประจำหลักสูตรและครูผูสอนรวมรวบรวมองคความรู ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเกี่ยวของกับพันธกิจการวิจัย 
หรือการบริการวิชาการ หรือทะนุบำรุงศิลปะและวิฒนธรรม พรอมผลิตเปนรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนท่ีบูรณา
การ 
2.  อาจารยประจำหลักสูตร และอาจารยประจำวิชาท่ีเกีย่วของในหลักสูตร เพื่อรวมวางแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีบูรณาการ กับงานวิจัย หรือบริการวิชาการหรือทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม 
3. อาจารยประจำหลักสูตรรวมกับอาจารยผูสอน  ช้ีแจงวัตถุประสงคและวิธีการเรียนรูรายวิชา การดำเนินการ
ติดตามและบริหารจัดการรายวิชา ท่ีจะบูรณาการการทำงานรวมกับชุมชน  
การนำระบบและกลไกไปสูการปฎิบัติ ดำเนินงาน 
   1. อาจารยประจำหลักสูตร และอาจารยประจำวิชาไดผลิตรายวิชาท่ีจะบูรณาการการทำงานรวมกับชุมชนการ
บริการวิชาการทางสังคม   การบูรณาการกับการวิจัย   ไดแก   รายวิชาการฝกงาน   วิชาสถิติธุรกิจ   และการ
จัดทำสารนิพนธ   
การติดตามและประเมินกระบวนการ 
   จากการติดตามและประเมินผลการเรียนรู ตามรายละเอียดในรายวิชาท่ีเกี่ยวของ และรายงานผลการฝกงาน 

(มคอ. 6 )    และเลมการจัดทำสารนิพนธ  ของนักศึกษาสาขาการจัดการท่ัวไป  

การนำไปสูการปรับปรุง พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

- ไมมี – 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
5.2.4.1. รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3  
5.2.4.2 รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา  มคอ.5  
5.2.4.3  รายงานผลการฝกงาน มคอ. 6 
 
5.2.5. การทวนสอบผลการเรียนรูของผูเรียน / ทบทวนผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของผูเรียน  
เปาหมาย 
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หลักสูตรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษาทบทวนผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของผูเรียน  ตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีเปด
สอนในแตละปการศึกษา 
ระบบและกลไก 
  1.สำนักวิชาการแตงต้ังคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับรายวิชา  พรอมจัดทำเครื่องมือและ
แบบรายงานสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับรายวิชา  และกำหนดปฏิทินดำเนินงานเพื่อกำหนด
เปนภาระหนาท่ีของกรรมการ 
  2. คณะกรรมการทวนสอบกำหนดรายวิชาท่ีจะทวนสอบโดยการสุมรายวิชาอยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ี
เปดสอนในแตละปการศึกษา 
  3.  คณะกรรมการทวนสอบดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานผลการเรียนรู  การประเมินผลการเรียนรูในแตละดาน
ตามท่ีกำหนดเกณฑประเมินผลการเรียนรูใน มคอ.3 และหรือ มคอ.4 ของแตละรายวิชา  พรอมใชขอมูล มคอ.5 
และ หรือ มคอ.6 ตลอดจนตารางวิเคราะหขอสอบ  ขอสอบปลายภาค มาประกอบการพิจารณา 
   4. คณะกรรมการทวนสอบจัดทำรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูรายวิชาเสนอตอสำนักวิชาการ 
การนำระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติ ดำเนินการ 
วิธีการกระบวนการทวนสอบ จะมีการดำเนินการในรูปคณะกรรมการ เพื่อกล่ันกรองโดยการนำระบบและกลไกเขา
สูการปฏิบัติ  ดังนี้  การทวนสอบระดับรายวิชาของหลักสูตร   
  1. สำนักวิชาการแตงต้ังคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับรายวิชา ประกอบดวย 

 1) นางสาวทิวา        เอมธาน ี
 2) นางนงคนารถ      พงศกิตติวิบูลย 

 3)  นายจักรพันธ      อิ่มนรัญ 

 4)  นางสาวณัฐฐินี      อินดนตร ี  

 5)  นางธันยธรณ      ตันโน  

  2. คณะกรรมการไดกำหนดรายวิชาทวนสอบโดยการสุมรายวิชา  และดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรูและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การประเมินผลการเรียนรู เนื้อหาสาระ  และคุณภาพของ
แบบทดสอบวัดผลปลายภาค  ตามเครื่องมือการทวนสอบท่ีดำเนินการจัดทำโดยสำนักวิชาการ และอาศัยหลักฐาน
ตาง ๆ ในการดำเนินการทวนสอบรายวิชา  ไดแก มคอ.2 มคอ.3 มคอ.5 ตารางวิเคราะหขอสอบ  ขอสอบปลาย
ภาค  เปนตน   ซึ่งไดดำเนินการทวนสอบรายวิชาในปการศึกษา 2563 รอยละ  25  จากจำนวน 8  วิชา ตอง
ทวนสอบ  จำนวน  2  วิชา   ไดแก  วิชาชีวิตกับส่ิงแวดลอม  วิชาการจัดการสำนักงานสมัยใหม   คณะกรรมการ
ทวน 
สอบดำเนินการจัดทำรายงานทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูประจำปการศึกษา 2563 ตอสำนัก
วิชาการ 
การติดตามและประเมินกระบวนการ 
      จากการทวนสอบระดับรายวิชาของหลักสูตร  การทวนสอบระดับรายงานผลการเรียนรูรายวิชาเปนไปตาม
มาตรฐานท่ีจัดทำในรูปแบบคณะกรรมการโดยมีกระบวนการกล่ันกรอง   
การนำไปสูการปรับปรุง พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 
ไมมี – 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
5.2.5.1 รายงานผลการพิจารณากล่ันกรองผูสอน รายวิชา ปการศึกษา 1/2563  และ  ปการศึกษา  2/2563   
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5.2.5.2 รายงานผลการพิจารณากล่ันกรองรายวิชา รายวิชา ปการศึกษา 1/2563  และ  ปการศึกษา  
2/2563   
5.2.5.3 รายงานทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู จำนวน 2 วิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงช้ีท่ี 5.3  ผลการดำเนินงานของหลักสูตร 
ชนิดตัวบงช้ี    ผลลัพธ 
ตัวบงช้ี        
5.3.1  อาจารยประจำหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และทบทวน
การดำเนินงานของหลักสูตร   
รายงานผลการดำเนินงาน 
1.อาจารยประจำหลักสูตร รวมกับงานหลักสูตร สำนักวิชาการแตงต้ังคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานระดับ
หลักสูตร   และทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับรายวิชา   
2. คณะกรรมการทวนสอบดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานผลการเรียนรู  การประเมินผลการเรียนรูในแตละดาน
ตามท่ีกำหนดเกณฑประเมนิผลการเรียนรูใน มคอ.3 และหรือ มคอ.4 ของแตละรายวิชา   
3. คณะกรรมการทวนสอบจัดทำรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูรายวิชาเสนอตอสำนักวิชาการ 
การนำระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติ ดำเนินการ 
วิธีการกระบวนการทวนสอบ จะมีการดำเนินการในรูปคณะกรรมการ เพื่อกล่ันกรองโดยการนำระบบและกลไกเขา
สูการปฏิบัติ  ดังนี้ 
การทวนสอบระดับหลักสูตร 
1.อาจารยประจำหลักสูตร  รวมกับงานหลักสูตร สำนักวิชาการแตงต้ังคณะกรรมการทวนสอบโดยพิจารณา
ศักยภาพผูสอน  ปการศึกษา 1/2563  และ  ปการศึกษา  2/2563   หลักการพิจารณาผูสอนเปนไปตาม
หลักเกณฑมาตรฐานของรายวิชานั้นๆ  
การทวนสอบระดับรายวิชาของหลักสูตร   
2. อาจารยประจำหลักสูตร  รวมกับงานหลักสูตร สำนักวิชาการแตงต้ังคณะกรรมการทวนสอบโดยพิจารณา
ศักยภาพผูสอน  ปการศึกษา 1/2563  และ  ปการศึกษา  2/2563  หลักการพิจารณาผูสอนเปนไปตาม
หลักเกณฑมาตรฐานผูสอนตองมีคุณสมบัติท่ีสอดคลองกับ   มคอ.2 เนนมาตรฐานการอุดมศึกษาทักษะ 5 ดาน  
ครบตาม TQF  
การทวนสอบระดับรายงานผลการเรียนรูรายวิชา 
3.อาจารยประจำหลักสูตร  รวมกับงานหลักสูตร สำนักวิชาการแตงต้ังคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู
รายวิชา ปการศึกษา 1/2563  และ  ปการศึกษา  2/2563  การดำเนินการจัดการเรียนการสอนจะมีผลการ
เรียนเพื่อกล่ันกรองผลการเรียนของสาขา ครบถวนทุกรายวิชา และนำเสนอตอไป 
การติดตามและประเมินกระบวนการ 
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      จากการทวนสอบระดับหลักสูตร  การทวนสอบระดับรายวิชาของหลักสูตร  การทวนสอบระดับรายงานผล
การเรียนรูรายวิชาเปนไปตามมาตรฐานท่ีจัดทำในรูปแบบคณะกรรมการโดยมีกระบวนการประชุมเพื่อกล่ันกรอง  
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานครบตาม TQF  
  
การนำไปสูการปรับปรุง พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 
ไมมี – 

 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
5.3.1.1.รายงานผลการพิจารณากล่ันกรองผูสอน รายวิชา ปการศึกษา 1/2563  และ  ปการศึกษา  2/2563   
5.3.1.2.รายงานผลการพิจารณากล่ันกรองรายวิชา รายวิชา ปการศึกษา 1/2563  และ  ปการศึกษา  
2/2563   
 

5.3.2  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติหรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)  
รายงานผลการดำเนินงาน 
             หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562  (ตามแบบ มคอ.2)  ได
ผานการเห็นชอบจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมเมื่อวันท่ี  10 กันยายน 2562 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
5.3.2.1 มคอ.2 ไดรับการอนุมัติจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน เมื่อ 10 กันยายน 2562 
 
5.3.3  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
รายงานผลการดำเนินงาน 
           อาจารยประจำหลักสูตรกำกับติดตามใหผูสอนจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียด
ของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) ท่ีเปดสอนปการศึกษาท่ี 2563  ผานระบบสารสนเทศ และการจัดทำ
เอกสารกอนการเปดภาคการศึกษาครบถวนทุกรายวิชา คิดเปนรอยละ100 ดังนี้ ภาคการศึกษา 1/2563  ภาค
การศึกษา 2/2563   มี มคอ.3   มคอ.4    
เอกสารหลักฐานประกอบ 
5.3.3.1 มคอ.3    มคอ.4     
 
5.3.4  มีรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และมีรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ ภาคสนาม (ถา
มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
รายงานผลการดำเนินงาน          
            อาจารยประจำหลักสูตรกำกับติดตามใหผูสอนจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) 
และรายงานผลการดำเนินงานของประสบการณภาคสนาม (มคอ.6) ผานระบบสารสนเทศ และการจัดทำเอกสาร 
กอนการเปดภาคการศึกษาครบถวนทุกรายวิชา คิดเปนรอยละ 100 ดังนี ้ ภาคการศึกษา 1/2563  ภาค
การศึกษา 
2/2563  มี มคอ.5  มคอ.6 ฝกประสบการณ 1 รายวิชา   

เอกสารหลักฐานประกอบ 
5.3.4.1 มคอ.5      
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5.3.5  มีรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา  
รายงานผลการดำเนินงาน     
            อาจารยประจำหลักสูตร จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) เพื่อรวมพิจารณาผลการ
ดำเนินงานหลักสูตรรวมกันในคราวประชุมอาจารยประจำหลักสูตร เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2564   
เอกสารหลักฐานประกอบ 
      5.3.5.1 มคอ.7      
5.3.6  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถา
มี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนแตละปการศึกษา  
รายงานผลการดำเนินงาน     
              อาจารยประจำหลักสูตรรวมทวนสอบรายวิชาโดยการสุมทวนสอบ คิดเปนรอยละ 100  
ประกอบดวยรายวิชาตาง ๆ ดังนี้ ภาคเรียนท่ี 1/2563   
  1)  รายวิชาสังคมไทยกับการพัฒนา 
  2)  รายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
  3)  รายวิชาการจัดการสำนักงานสมัยใหม  
  4)  รายวิชาการควบคุมคุณภาพ  
  5)  รายวิชาสถิติธุรกิจ  
  6) รายวิชาชีวิตกับส่ิงแวดลอม  
ภาคเรียนท่ี 2/2563   
  1)  รายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
  2)  รายวิชาการฝกงาน  
เอกสารหลักฐานประกอบ 
5.3.6.1 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูโดย อาจารยผูสอน และอาจารย
ประจำหลักสูตร  มคอ.5 
5.3.7  มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผล
การประเมินการดำเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว  
รายงานผลการดำเนินงาน     
             อาจารยประจำหลักสูตร  หัวหนาสาขางาน และคณะกรรมการบริหารสาขา ไดมีการติดตามการพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนรวมกัน เพื่อดำเนินการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมสอดคลองกับการสอนท่ีระบุไว
ใน  มคอ.7 ปท่ีแลว  มีการปรับเวลาตามความเหมาะสมใหแกผูเรียน การเรียนการสอนมีการยืดหยุน เชน มีการ
จัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาที่ทำงานชวงวันเสารและวันอาทิตย ไมมีเวลามาเรียน  อาจารยจึงนัดให
นักศึกษามาเรียนหลังจากท่ีเลิกจากการปฏิบัติงาน ชวงตอนเย็นวันจันทร - วันศุกร ใหกับนักศึกษา  หรือนักศึกษา
มีภารกิจจำเปนมาเรียนไมไดเปนบางครั้ง ใหอาจารยผูสอนมอบหมายงานใหทำเพิ่มเติมแทนเวลาเรียน และเรียน
ออนไลน  รวมถึงการเขาพบนักศึกษาท่ี มีปญหาระหวางเรียน เพื่อเปนขอมูลในการแกไขปญหาของนักศึกษาตอไป  
เอกสารหลักฐานประกอบ 
5.3.7.1 มคอ.7 
 
5.3.8   อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน  
รายงานผลการดำเนินงาน     
             N/A 
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5.3.9   อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
          รายงานผลการดำเนินงาน     

แผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล  หลักสูตร   ปวช. ปวส.  อนุปริญญา สาขาวิชา/สาขางานการจัดการ  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

ช่ือ-สกุล 

 

เลขท่ี 

ตำแหนง 

ตำแหนง 

วุฒิการศึกษา ตำแห

นง 

ทาง

วิชากา

ร 

ตำแหน

ง 

ท่ีสูงข้ึน 

การอบรมดานวิชาชีพ การอบรมดานวิชาการ 

หมา

ย

เหตุ ปริญญาตรี ปริญญาโท 
ปริญญา

เอก 
เร่ือง 

ระยะเวลาการ

อบรม เร่ือง 

ระยะเวลา

การอบรม 

63 64 65 63 64 65 

. นางสาวทิวา  
เอมธานี 
  

66 
  

ครู 
  

  - ศศ.บ การ
จัดการท่ัวไป 
- สถาบันราชภัฏ
เพชรบูรณ   
- ปสำเร็จ กศษ. 
2544 

  - บธ.ม การเงิน 
- ม.ภาคกลาง  
   - ปสำเร็จ กศษ. 
2551   

ชำนา
ญการ   

1. การพัฒนาดาน
ตางๆจากการ 
เขารวมในชุมชนการ
เรียนรู  

/ 
  

/ 
  

/ 
  

1.โปรแกรมสำหรับการ 
การเรียนออนไลน  

/ 
  

/ 
  

/ 
    

                
 

2.การวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู 
 

/ 
 

/ 
 

/ 
 

2.การพัฒนาและสงเสริม

ศักยภาพและทักษะการ

จัดการเรียนรูของผูสอน

ในศตวรรษท่ี 21 / 
    

         
 

      

3.การพัฒนาผลงาน

ทางวิชาการ   /  3  บริหารจัดการยุคใหม  
 

/ 
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2.นายจักรพันธ  
อิ่มนรัญ 
 
 
 
 
   

อ.พิเศษ 
 
 
 
 
  

สาขาการบัญชีม.
ราชภัฏพิบูล
สงครามป
สำเร็จกศษ. 2547 
 
 
 
  

สาขาการบัญชี  
ม.เกษตรศาสตร 
ปสำเร็จกศษ 
2559 
 
 
      

1.เทคนิคการปดบัญชี
และสอบ 
ทานการเงิน19 ธค 
63 
 
 
 
  

/ 
 
 
 
 
    

1.อบรมเชิงปฏิบัติการจัด 
ทำบทเรียนและจัดการ 
เรียนผานระบบ Online 
Train  by trainer7-8 
พค 
2563 
  

/ 
 
 
 
 
     

 3นางธัญยธรณ 
ตันโน 
 
 
  

 71 
 
 
  

 ครู 
 
 
  

ศศ.บการจัดการ
ท่ัวไป (บัญชี) มหา
วิทยัยราชภัฎ
นครสวรรค 
 
  

กศ.มประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 
    

 ชำนา
ญการ 
 
    

การใชโปรแกรมบัญชี 
Modem Business 
Accounting MBA 
 
  

/ 
 
 
    

  การพัฒนาผลงานดาน
วิชาการ 
 
 
  

/ 
 
 
     

              

 การพัฒนาแผนธุรกิจ 

SME สูการเปน

ผูประกอบการ  /  

  พัฒนาการเขียน

บทเรียนทางวิชาการ  /   

                

 การพัฒนาเปนผู

ทดสอบฝมือแรงงาน 
  

/ 

 พัฒนาการเขียนบทเรียน

ทางวิชาการนานาชาติ 
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          อาจารยประจำหลักสูตรไดรับการอบรมดังนี้ 
1.1 นางสาวทิวา  เอมธานี  ไดรับการอบรมเรื่องประชุมเกี่ยวกับ 
    -  การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพและทักษะการจัดการเรียนรูของผูสอนในศตวรรษท่ี 21 กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะและปฏิบัติงานสอนดวยกระบวนการ Active Learning   19  ธันวาคม 2563 
โรงแรมมีพรสวรรค แกรนด โฮเทล แอนด รีสอรท จ.พิจิตร   
    - การพัฒนาการจัดทำส่ือในบทเรียนออนไลน    เมษายน  2563   ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
     - การพัฒนาศักยภาพครูผูสอนดานงานวิจัย  22  มิย. 2563  ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
1.2. นางธัญยธรณ  ตันโน   ไดรับการอบรมเรื่องประชุมเกี่ยวกับ  
    -  การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพและทักษะการจัดการเรียนรูของผูสอนในศตวรรษท่ี 21 กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะและปฏิบัติงานสอนดวยกระบวนการ Active Learning  Learning   19  ธันวาคม 
2563 โรงแรมมีพรสวรรค แกรนด โฮเทล แอนด รีสอรท จ.พิจิตร   
     - การพัฒนาการจัดทำส่ือในบทเรียนออนไลน เมษายน  2563   ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
1.3.  นายจักพันธ  อิ่มนรัญ   ไดรับการอบรมเรื่องประชุมเกี่ยวกับ  
      -  การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพและทักษะการจัดการเรียนรูของผูสอนในศตวรรษท่ี 21 กิจกรรมประชุม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะและปฏิบัติงานสอนดวยกระบวนการ Active Learning  19  ธันวาคม 2563 
โรงแรมมีพรสวรรค แกรนด โฮเทล แอนด รีสอรท จ.พิจิตร   
       - การพัฒนาการจัดทำส่ือในบทเรียนออนไลน  เมษายน  2563   ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
       - เทคนิคการปดบัญชีและสอบทานการเงิน  วันท่ี  19 ธค 63  มหาวิทยาลัยเษตรศาสตร  กทม. 
          -  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำบทเรียนและจัดการเรียนผานระบบ OnlineTrain  by trainer   
วันท่ี7-8 พค2563 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
5.3.9.1 เอกสารรายงานผลการพัฒนาตนเอง ID Pland  ของอาจารยประจำหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการ

จัดการท่ัวไป  จำนนวน  3  คน   

5.3.10  จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม
นอยกวารอยละ  50  ตอป 
รายงานผลการดำเนินงาน     
               ไมมี 

5.3.11  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/ผูสำเร็จการศึกษาใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอย
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0   
รายงานผลการดำเนินงาน     
              N/A 

5.3.12   ระดับความพึงพอใจของนายจางหรือสถานประกอบการท่ีมีผูสำเร็จการศึกษาใหม เฉล่ียไมนอยกวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 ของจำนวนผูสำเร็จการศึกษา 
รายงานผลการดำเนินงาน     
              N/A 
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ผลการประเมินตนเอง 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

เหตุผล 

4 คะแนน           มีการดำเนินการตามระบบและกลไกการดำเนินงาน และติดตามผลกระบวนการอยางตอเนื่อง 
จากนักศึกษาและอาจารยผูสอน พรอมท้ังมีการปรับปรุงตามขอเสนอแนะท่ีนำไปสูการพัฒนา ปรับปรุง
ใหดียิ่งข้ึน สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของอาจารยผูสอนและนักศึกษา 

 
 
 

 
 
 
ลงช่ือ...................... ........................ 
     (นางสาวทิวา  เอมธานี) 
หัวหนาสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
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องคประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ชนิดตัวบงช้ี    กระบวนการ 
ตัวบงช้ี        
6.1.1ระบบการดำเนนิงานของวิทยาลัยชุมชน โดยมีสวนรวมของอาจารย เพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

รายงานผลการดำเนินงาน 
          6.1.1.1 การนำระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) มาใชในการทำธุรกรรมทุกรูปแบบโดย
ครอบคลุมถึงการซื้อขายสินคาบริการ การชำระเงิน การโฆษณาโดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกสประเภทตาง ๆ 
โดยเฉพาะเครือขายทางอินเทอรเน็ต รวมถึงการนำระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส (E-Office)  โดยมุงเนนการ
บริหารจัดการเอกสารเขา-ออก จดหมายอิเล็กทรอนิกส การจัดเก็บเอกสาร แกไขเอกสาร งานเอกสารทางดาน
บัญชี และการใชประโยชนอื่น ๆ อีกมากมาย 
 6.1.1.2 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  มีความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ของวิทยาลัยชุมชน  เชน 
หองเรียน  หองปฏิบัติการ อุปกรณ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู  เชน 
อุปกรณการเรียนการสอน  หองสมุด ส่ือหนังสือ ตำรา ฐานขอมูลในการคนควา ระบบอินเตอรเน็ต  สืบคนตาง ๆ 
แต สืบเนื่องดวยเกิดสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ไดเกิดระบาดมากข้ึน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร   มี
การจัดการเรียนการสอนออนไลนใหกับนักศึกษา คือ ใหผูเรียนทำการศึกษาอยูที่บาน โดยใชสื่อการจัดการเรียน
การสอนประเภท Google Meet ใชเพื ่อการจัดการเรียนการสอนใหระหวางผู สอน  และผู เร ียน, Google 
Classroom ใชสำหรับใหนักศึกษาเขาศึกษาตามหนวยการเรียนตางๆ ของแตละรายวิชา และการศึกษาคนควา
อิสระในรายวิชาท่ีเกี่ยวของ เชน ระบบอินเตอรเน็ตเพื่อสืบคนขอมูลตาง ๆ   
เอกสารหลักฐาน 
 6.1.1.3 อุปกรณการเรียนการสอน ไดแก หองเรียน หนังสือ ตำรา ฐานขอมูลในการคนควาสืบคนตาง ๆ   
ผานระบบ Internet ฐานขอมูลการคนควาทางหองสมุด 
 
6.1.2  จำนวนสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
รายงานผลการดำเนินงาน 
 6.1.2.1  หลักสูตรมีระบบและกลไกลส่ิงสนับสนุนการเรียนรู โดยมีสวนรวมของอาจารยประจำหลักสูตร 
ดังนี้  
 1) อาจารยประจำหลักสูตรรวมสำรวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ระบุความตองการ และปญหาการใชส่ิง
สนับสนุนการเรียนรูในหลักสูตร 

2) ดำเนินการจัดหาส่ิงสนับสนุน และแหลงเรียนรูตามความตองการในหลักสูตร       
3) สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู และรายงานผลสำรวจความ

พึงพอใจและนำผลไปปรับปรุง 
4) และพัฒนาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

 เอกสารหลักฐาน  
          6.1.2.1 รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยท่ีมีตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ระดับอนุปริญญา 

สาขาการจัดการท่ัวไป 
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6.1.3  กระบวนการปรับปรุงผลตามการประเมินความพึงพอใจนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนบัสนุนการ 
รายงานผลการดำเนินงาน 
 6.1.3.1 หลักสูตรมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ / ดำเนินงาน ดังนี้ หลักสูตรดำเนินการสำรวจ
ความตองการและปญหาการใช สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ระดับอนุปริญญา สาขาการจัดการทั่วไป มาดำเนินการ
ปรับปรุง แกไขในปถัดไป 
 
เอกสารหลักฐาน  
 6.1.3.1 รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยที ่ม ีตอสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู  ระดับ

อนุปริญญา สาขาการจัดการท่ัวไป 

เปาหมาย 
 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูมีปริมาณเพียงพอ ทันสมัย และมีคุณภาพพรอมใชงาน นักศึกษาและอาจารยมี
ความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
ระบบและกลไก 
 1. อาจารยประจำหลักสูตรรวมกับวิทยาลัยชุมชนพิจิตร พิจารณาจัดหาครุภัณฑสำหรับการเรียนการสอน
ตางๆ และส่ือการเรียนรู เพื่อจัดสรรเงินไดรายไดสถานศึกษาในการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูใหมปีริมาณ
เพียงพอ ทันสมัยและพรอมใชงาน 
 2. วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดทำแผนประจำปงบประมาณ เพื่อเสนอสภาวิทยาลัยชุมชน และสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 3. หลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรพิจารณาและทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจางวัสดุสำหรับการ
เรียนการสอนท่ีสอดคลองกับรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา ตลอดจนวัสดุการซอมแซมครุภัณฑตางๆ ท่ี
สนับสนุนการเรียนรูใหมีความพรอมตอการเรียนการสอน 
 4. หลักสูตรทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตอผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เพื่อจัดหาส่ิงสนับสนุน
การเรียนรูตามแผนการใชจายเงินรายไดสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 5. หลักสูตรติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยผูสอนตอส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรูพรอมท้ังรายงานผล เพื่อนำขอเสนอแนะไปปรับปรุงการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูตอไป 
การนำระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
 1. หลักสูตรไดดำเนินการปฏิบัติงานตามระบบและกลไกเพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย อาจารยประจำ
หลักสูตรรวมสำรวจส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีตองการ ซึ่งหลังจากท่ีสำรวจส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนแลว พบวา
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีหลักสูตรจัดเตรียมไวใชในการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับเทคโนโลยีทีทันสมัยในปจจุบัน 
มี ดังนี้ 
 ส่ิงสนับสนุนดานกายภาพ 
  1.1 หองเรียนทฤษฎี 
  1.2 หองสุขา 
 ส่ิงสนับสนุนดานอุปกรณเทคโนโลยีและส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
  1.3 คอมพิวเตอร PC 
  1.4 ปริ้นเตอร 
  1.5 Progector 
  1.6 สมารท ทีวี 
 2. การนำสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ไปใชในการจัดการเรียนการสอน ทางหลักสูตรไดจัดเตรียมส่ิง

สนับสนุนตามความเหมาะสมตามรายวิชาท่ีอาจารยประจำหลักสูตรแตละทานสอนซึ่งสามารถหมุนเวียนใชกันได 
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ตอนท่ี 3 
ผลการประเมินระดับหลักสูตร 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 

ตาราง ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบงช้ีและองคประกอบคุณภาพ 

 
องคประกอบ ตัวบงช้ี ผานเกณฑ/ 

ไมผาน
เกณฑ 

ระบุ
เหตุผล
หากไม
ผาน

เกณฑ 
1. การกำกับ
มาตรฐาน 

1.1 (1.) การบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา ผาน  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 1 ผาน  

2. ผูสำเร็จ
การศึกษา 

2.1  คุณภาพผูสำเร็จการศึกษา NA  

2.2  ผูสำเร็จการศึกษาสรางอาชีพและทำประโยชนใหชุมชน NA  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 2 2.00  

3 นักศึกษา 3.1  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3.00  

3.2   ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 2.00  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 3 2.50  

4. อาจารย 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 2.00  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 4 2.00  

5. หลักสูตร 
การเรียนการ
สอน และ
ประเมินผูเรียน 

5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 2.00  

5.2   การวางระบบผู สอน การจัดการเร ียนการสอน และการ
ประเมินผลผูเรียน 

2.00  

5.3   ผลการดำเนินงานของหลักสูตร 4.00  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 5 2.67  

6.  ส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู 

6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 2.00  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 6 2.00  

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ีในองคประกอบ 2.43  

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

  

I P O คะแนนเฉลีย่ 

ผลการประเมิน 

องค 0.01-2.00  ระดับคุณภาพนอย 

ประกอบ 2.01-3.00  ระดับคุณภาพปานกลาง 

ท่ี 3.01-4.00  ระดับคุณภาพดี 

  4.01-5.00  ระดับคุณภาพดีมาก 

1. ผาน หลักสูตรไดมาตรฐาน 
2. . . NA NA ดีมาก 
3. 2.50 . - 2.50 ปานกลาง 
4. 2.00 . - 2.00 นอย 
5. 2.00 3.00 - 2.67 ปานกลาง 
6. - 2.00 - 2.00 นอย 

รวม 4 3 2 2.43 ปานกลาง 

ผลการ
ประเมิน 

2.25 2.67 NA  
 

ปานกลาง ปานกลาง NA  

 
*** สามารถนำผลการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตรมาจากระบบ CHE QA Online 

 

 
 

 
 

1.50 

2.00 

3.00 

2.00 

2.29 

2.50 

2.00 

2.67 2.00 

2.43 

องค ์3

องค ์4

องค ์5องค ์6

รวม

การจดัการ ปี 62  ผา่น   NA ปี 63  ผา่น   NA 
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รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนาในภาพรวมของหลักสูตร 
 
จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. การบริหารหลักสูตร ผูรับผิดชอบควรพิจารณา ความเช่ือมโยงของกิจกรรมท่ีสำคัญท่ีมีผลกระทบตอการ

จัดการเรียนการสอน และควรมีการวางแผนการดำเนินการใหเปนข้ันตอนท่ีบูรณาการไปในทิศทางเดียวกัน  

มีวัตถุประสงคเปาหมายชัดเจนและมีกระบวนการทำงานสุดทายไดผลลัพธท่ีเหมาะสม เปนไปตามเปาหมาย

ท่ีหลักสูตรกำหนด และควรมีการวางแผนการประชุมในกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในหลักสูตรเปนประจำ 

2. อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนควรใหความสำคัญ และรับผิดชอบตอกิจกรรมตาง ๆที่ไดรับมอบหมาย 

และรวมมือทำงานไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนั้นควรทำความเขาใจกับเกณฑการประกันคุณภาพท่ี

สถาบันกำหนด และเขียนรายงานใหเขาใจวาทำกจิกรรมแตละอยางอยางไร จะทำใหการจัดทำแบบรายงาน

ประเมินตนเอง (SAR) มีคุณภาพ มีขอมูลที่เหมาะสม เปนจริง และเปนรายงานที่ทำใหเกิดประโยชนทั้งผู

ประเมิน นักศึกษา อาจารย สถาบัน หรือบุคคลอื่นท่ีสนใจ 

3. วิทยาลัยควรมีนโยบายการบริหารบุคลากรอยางเหมาะสมในทุกหนวยจัดการศึกษา โดยมีการแบงปน

ทรัพยากรรวมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานอาจารยผูสอนใหมีการปฏิบัติงานตรงกับความชำนาญและศาสตร

ของตนเอง และสามารถสอนไดทุกกลุม ทุกระดับ และทุกหนวยจัดการศึกษา เพื่อสรางมาตรฐานดานการ

เรียนการสอนใหเปนในรูปแบบเดียวกัน 
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รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา 
องคประกอบท่ี 1 : การกำกับมาตรฐาน 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
การกำกับมาตรฐานหลักสูตร พบวาหลักสูตรมีผูประเมินท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑวิทยาลัยชุมชนกำหนด แต
ส่ิงท่ีตองคำนึงถึงคือการใชบุคลากรจากภายนอก ตองพิจารณาวาอาจารยเหลานั้น จะใหความสำคัญกับการ
ชวยเหลืออาจารยภายในดูแลนักศึกษาอยางทั่วถึงหรือไม และบางหลักสูตรที่มีอาจารยภายในเพียงพอ แต
ดูแลนักศึกษาในระดับ ปวช./ปวส. สามารถนำมาเปนอาจารยประจำหลักสูตรในระดับอนุปริญญาได 

 
องคประกอบท่ี 2 : ผูสำเร็จการศึกษา 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ผูสำเร็จการศึกษามีจำนวนนอยเมื่อเทียบกับจำนวนนักศึกษาที่รับเขาในหลักสูตร หลักสูตรตองหากลวิธีใน
การดูแลผูเรียนใหมีความเขาใจท่ีจะศึกษาตอในหลักสูตรจนจบการศึกษา 

 
 
 
 
 
องคประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหารระบบอาจารยท่ีปรึกษา มีการมอบหมายงาน แตไมไดแสดงถึง
ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน หลักสูตรควรหาวิธีการเฝาระวังวากระบวนการในการดูแลนักศึกษาจะสงผลตอผูเรียนและ
ทำใหผูเรียนมีความสุขไดอยางไร และจะสงผลใหอัตราการออกกลางคันของผูเรียนลดลงไดอยางไร 

2. กระบวนการพฒันานักศึกษาควรถูกนำมาบูรณาการกับการเรียน การสอน ไมใชแยกกัน และนำมาเขียน
เสนอวามีอะไร ควรนำมาบูรณาการวาจะสงผลลัพธใหผูเรียนเปนคนดีมีคุณภาพไดอยางไรบาง 

3. อัตราการคงอยูของผูเรียนในหลักสูตรมีจำนวนลดลงสูงมาก หลักสูตรควรวิเคราะหหาสาเหตุและเสนอ
แนวทางแกไขโดยเรงดวน 

 
องคประกอบท่ี 4: อาจารย 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
หลักสูตรควรใหความสำคัญกับการบริหารอาจารย โดยกำหนดให มีการประเมินอาจารยเมื่อครบสัญญาจาง 

มีการมอบหมายงานอยางเหมาะสม ดูแลความสุขใหอาจารยในหลักสูตรอยางดี และควรมีระบบของการ

พัฒนาบุคลากรทั้งอาจารยประจำและอาจารยพิเศษอยางเหมาะสม โดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนา

บุคลากรรายบุคคล (IDP) ระยะยาว 
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องคประกอบท่ี 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. หลักสูตรควรระบุวารายวิชาท่ีปรับปรุงหรือพิจารณาข้ึนมามีจุดเดน อัตลักษณท่ีแตกตางจากหลักสูตรเดิม
หรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ อยางไรบาง อะไรคือความแตกตางของหลักสูตรท่ีจะดึงดูดความสนใจของ
ผูเรียน และในปการศึกษา 2563 ท่ีผานมา หลักสูตรมีประเด็นความรูใหมๆ ท่ีเกิดข้ึนในโลกปจจุบัน จะ
นำมาสอนนักศึกษาเพื่อความทันสมัยอยางไรบาง 

2. กระบวนการในการจัดการเรียนการสอน การมอบหมายรายวิชาใหอาจารยผูสอน เทคนิคการสอน
ออนไลนท่ีมีประสิทธิภาพ การสอนภาคปฏิบัติ การทำ Project ของผูเรียน และการฝกงานในสถาน
ประกอบการ ส่ิงเหลานี้จะตองแสดงรายละเอียด วิธีปฏิบัติท่ีสงผลใหผูเรียนมีคุณภาพยิ่งข้ึน ตลอดจนการ
ติดตามผลลัพธ การเรียนรูของผูเรียนและวิธีการ ทวนสอบท่ีเหมาะสมท้ังหมด จะสงผลใหการจัดการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3. ควรสรางความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการทวนสอบ ผลลัพธการเรียนรูในรายวิชาใหตอบสนองเกณฑ

คุณภาพ 5 ดาน ตามท่ีหลักสูตรกำหนด และควรพิจารณาวาการจัดเรียนการสอนในแตละรายวิชาสามารถ

ตอบวัตถุประสงคกับผูเรียนใหมีคุณสมบัติตามท่ีกำหนดไวไดอยางไร 

 
องคประกอบท่ี 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูทางกายภาพมีความเหมาะสม หลักสูตรควรคำนึงถึงสิ่งสนับสนุนทางวิชาการ เชน

เครื่องมือ อุปกรณ โปรแกรมสำเร็จรูปตาง ๆ ท่ีจำเปนสำหรับหลักสูตร หากเครื่องมือเพียงพอ หลักสูตรควร

จัดหาสถานประกอบการท่ีมีเครื่องมือเหลานี้ และทำ MOU กับหนวยงานเหลานั้น เพื่อใหผูเรียนฝกปฏิบัติ

ในสถานการณจริง 

 


