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ประวัติความเปนมาของหลักสูตร 

 
 เมื่อปการศึกษา 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร เปดสอนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2563 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีอาจารยประจำหลักสูตรท่ีเปน
กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 3 คน คือนายสุริยา  มวนทองเปนประธานหลักสูตร นายสุวิชัย   แกวเดียวแสง  
และนายชูเกียรติ รบมีชัย เปนกรรมการหลักสูตรซึ่งมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปด 
สอน มีนักศึกษา จำนวน 1 รุน นักศึกษารหัส 63  จำนวน 52 คน  และปจจุบันมีนักศึกษา 63-64 กำลังศึกษา
อยูช้ันปท่ี 1 จำนวน 41 คน   
 

ขอมูลท่ัวไป 

 
1. ช่ือหลักสูตร 

 ช่ือภาษาไทย:    หลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
ช่ือภาษาอังกฤษ:   Associate  Degree Program in Public   Administration 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  
ช่ือเต็ม (ไทย):               อนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
ช่ือยอ (ไทย):  อ.(รัฐประศาสนศาสตร) 

 ช่ือเต็ม (อังกฤษ):           Associate  Degree ( Public Administration) 
ช่ือยอ (อังกฤษ):            A.( Public Administration) 

3. อาจารยประจำหลักสูตร 
ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา 
1 นาย สุวิชัย  แกวเดียว

แสง    
 อาจารย
พิเศษ 

รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร  
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร
อ.ศศ. การปกครองทองถ่ิน  

ม.พิษณุโลก 
มรภ.กำแพงเพชร 
วชช.พิจิตร 

2 นาย ชูเกียรติ  รบมีชัย    อาจารย
พิเศษ 

รป.ม.นโยบายสาธารณะ   
รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร   

ม.นเรศวร 
มรภ.กำแพงเพชร 

3 นาย สุริยา  มวนทอง นักวิชาการ
ศึกษา 

รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร  
วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ม.ภาคกลาง 
มรภ.พิบูลสงคราม 
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อาจารยผูสอน  1/2563 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ประสบการณดานการสอน รายวิชาท่ีสอน 
1 นางสาวสุรัชฎา 

ดำเนินโฉม 
ครู รร.เทศบาลโพธิ์
ประทับชาง 

ศศ.บ.ภาษาไทย    ม.นเรศวร         
 

รร.เทศบาลโพธิ์ประทับชาง
ประสบการณสอน 7 ป 

1) ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อ
การพัฒนาปญญา 

2 พระปลัดอนุชาติ   
นรินโท อยูยิ่ง 

เจาอาวาสวัดนครชุม 
ตำบลเมืองเกา    อ.เมือง 
จ.พิจิตร  ร.ร.หลวงพอ
เพชรวิทยา 

รป.ม. รัฐประศาสน
ศาสตร    
พธ.บ. พุทธศาสตร
บัณฑิต 

ม.นเรศวร           
 ม.จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

อาจารยสอน  รร.หลวงพอเพชร ม.
จุฬาลงกรณฯ 11 ป/ อาจารยพิเศษ
หนวยจัดฯเมืองเกา11 ป   
ประสบการณทำงาน 22 ป 

1) ศท 0202 ศิลปะและ
ทักษะการใชชีวิต 

3 นายชูเกียรติ 
รบมีชัย 

ทำธุรกิจสวนตัว   เปน
อาจารยประจำหลักสูตร 
รปศ. วชช.พิจิตร 

รป.ม.นโยบายสาธารณะ 
รป.บ.รัฐประศาสน
ศาสตร 

ม.นเรศวร 
มรภ.กำแพงเพชร 

อดีตครูอัตราจางวิทยาลัย เทคนิค
พิจิตร บานอยู คลองคะเชนทร อ.
เมือง จ.พิจิตรประสบการณทำงาน 
35 ป 

1) รป 1101 ทฤษฎีทาง
รัฐศาสตร 

4 นายมนตรี      พันธ
กสิกร 

ครู ชำนาญการ  วิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร 

กศ.ม.อุตสาหกรรม
ศึกษา 
ปท.ส.ไฟฟาส่ือสาร 

ม.นเรศวร    
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 

ประสบการณสอน 19 ป 1) ศท 0301 การเขาใจ
ดิจิทัล 

5 นายรังสรร สังกร ปลัดอบต.ทาหมื่นราม จ.
พิษณุโลก 

รป.ม.รัฐประศาสน
ศาสตร 
ร.ม.รัฐศาสตร 
รป.บ.การปกครอง
ทองถ่ิน 
บช.บ.การบัญชี 

นิดา 
ม.รามคำแหง 
มรภ.พิบูลสงคราม 
วิทยาลัยพิษณุโลก 

ประสบการณทำงาน 10 ป 1) รป 1104 หลัก
เศรษฐศาสตร 

6 นายเฉลิม  พุฒแยม     สนง.กฎหมายสมพงษ 
  

น.ท.บ.เนติบัณฑิตไทย       
นบ. นิติศาสตร 

สำนักอบรมศึกษา
กฎหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา     
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ประสบการณทำงาน 16 ป อาจารย
พิเศษหนวยจัดการศึกษา อบต.เมือง
เกา,สากเหล็ก 

1) รป 1103 ความรูเบ้ืองตน
เกี่ยวกับกฏหมาย 
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อาจารยผูสอน  2/2563 
ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ประสบการณดานการสอน รายวิชาท่ีสอน 
1 นายเสนห  บุญนวน ขาราชการบำนาญอดีต

ศึกษานิเทศกสนงเขต
พื้นท่ี 1จังหวัดพิจิตร 

กศ.ม.บริหารการศึกษา     
คบ. ภาษาไทย        
 นบ.นิติศาสตร 

ม.นเรศวร       
 วิทยาลัยครู
นครสวรรค      ม.
กรุงเทพธนบุร ี

  ครูผูสอนหนวยจัดการศึกษาสาก
เหล็ก  ,ศึกษานิเทศก, 

ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการ
พัฒนาปญญา 

2 นายณัฐพล สุริยภาส พนักงานการเลือกต้ัง  
สนง.การเลือกต้ังประจำ
จังหวัดพิจิตร 

รป.ม.รัฐศาสตร (นโยบาย
สาธารณะ) 
ค.บ.เศรษฐศาสตร 

ม.แมโจ          
มรภ.เพชรบูรณ 

อาจารยหนวยจัดการศึกษาสาก
เหล็ก/การทำงาน 18 ป 

 รป 1104 หลัก
เศรษฐศาสตร 

3 นางเบญญาศิริ   เหลา
นภาพร 

ครู คศ.1โรงเรียนดงขุย
วิทยาคม ต.ลาดแค อ.ชน
แดน จ.เพชรบูรณ 

วท.ม.วิทยาการ
คอมพิวเตอร 

ม.นเรศวร รับราชการครู โรงเรียนดงขุย
วิทยาคม รวมประสบการณสอน 7 ป 

ศท 0301 การเขาใจดิจิทัล 

4 นายสุวิชัย  แกวเดียว
แสง 

อาจารยประจำหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตร  

รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร  
รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร    
 อ.ศศ.การปกครอง
ทองถ่ิน 

  ม.พิษณุโลก         
 มรภ.กำแพงเพชร 
 วชช.พิจิตร 

เจาของธุรกิจคาขายประสบการณ
ทำงาน 39 ป 

รป 1101 ทฤษฎีทางรัฐ
ประศาสนศาสตร 

5 นายทวิช ศรีสวัสด์ิ ขาราชการบำนาญ อดีต
ครูโรงเรียนอนุบาลสาก
เหล็ก 

กศ.ม.การบริหาร
การศึกษา  
น.บ.นิติศาสตร 
กศ.บ.ภาษาอังกฤษ 

ม.นเรศวร          
มสธ.        
มศว.พิษณุโลก 

ประสบการณสอน 31 ป  รป 1103 ความรูเบ้ืองตน
เกี่ยวกับกฏหมาย 

6 ดร.เกรียงศักด์ิ สุวรรณ
รัตน 

ขาราชการบำนาญ 
สำนักงานศึกษาฐิการ จ.
พิษณุโลก 

กศ.ด. การบริหาร
การศึกษา 
กศ.ม.การวัดผลการศึกษา 
กศ.บ.ภาษาอังกฤษ 

ม.นเรศวร  
ม.นเรศวร 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะดำเนินจัดทำหลักสูตรการปะกัน
คุณภาพการศึกษา การวัและ
ประเมินผลของ สพฐ. กระทรวง
การศึกษาฯ 
 อาจารยพิเศษ ม.ราชภัฏพิบูล
สงคราม จ.พิษณุโลก 

ศท 0202 ศิลปะและทักษะ
การใชชีวิต 
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 - ผูอำนวยการกลุมนิเทศติดตามและ
ประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการ จ.
พิษณุโลก 

7 นางประไพ บรรเจิด
ศิลป 
 
 
 

อาจารยพิเศษหัวหนา
หนวยจัด อบต.เมืองเกา 

กศ.ม.การบริหาร
การศึกษา 
บธ.บ.การบริหารงาน
บุคคล 

ม.นเรศวร          
ม.เกริก 

ประสบการณสอน 25 ป/อาจารย
พิเศษหนวยจัดการศึกษา อบต.เมือง
เกา,สามงาม,ปากทาง 

 ศท 0201 จังหวัดศึกษา 

8 วาท่ีรอยตรีสันติสุข   
ศรีสุข 

เจาหนาท่ีบริหาร
ทรัพยากรบุคคลสถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ 

ร.บ.รัฐศาสตร(เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง) 

มหาวิทยาลัยแมโจ เจาหนาท่ีปกครองท่ีทำการอ.สัน
ทราย 
 1 ป 
เจาหนาท่ีฝายรัพยกรมนุษย 
บ.อัลไลนแอนดคลีน 4 ป 
เจาหนาท่ีบริหารทรัพยากรบุคคล
สถาบันฑิตศึกษาจุฬาภรณ
ประสบการณ 2 ป 
ประสบการทำงาน 7 ป 

รป 1102 ความรูเบ้ืองตน
เกี่ยวกับรัฐศาสตร 

9 นายสังเวย หมอนเมือง ผอ.รร.วัดดงกลาง กศม.คณิตศาสตร 
กศ.ม.บริหารการศึกษา 
วท.บ เกษตรศาสตร 
นบ.นิติศาสตร 

ม.นเรศวร    
ม.นเรศวร 
ม. เชียงใหม 
มสธ. 

ประสบการณสอน 30 ป ศท 0302 การคิดด
สรางสรรคและการป
แกปญหา 
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อาจารยผูสอน  2/2563 
ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ประสบการณดานการสอน รายวิชาท่ีสอน 

10 นางคนึงนิตย   
เพรียวพานิช 

ครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนดงกลาง 

กศ.ม.ภาษาอังกฤษ          
กศ.บ.ภาษาไทย 

 ม.นเรศวร     
มศว.พิษณุโลก 

ประสบการณสอน 25 ป/อาจารย
พิเศษหนวยจัดการศึกษา อบต.เมือง
เกา 

 ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสาร 1 

11 นางมนัสนันท      ปู
หลังกล่ำ 

หัวหนาสำนักปลัด อบต.
เมืองเกา 

รป.ม.รัฐประศาสน
ศาสตร    
ค.บ.การประถมศึกษา 

ม.นเรศวร         
 มรภ.เพชรบูรณ 

ประสบการณทำงาน 19 ป  
ประสบการณสอน 7 ป 

รป 1107 ระบบราชการไทย 

12 นายกิตติพร      เช้ือวี
ระชน 

ปลัด อบต.เมืองเกา 
 

รป.ม.รัฐประศาสน
ศาสตร      ศศ.บ.
รัฐศาสตร 

ม.ขอนแกน       
 ม.รามคำแหง 

พนักงานการเลือกต้ัง พ.ศ.2544 
สนง.การเลือกต้ังประจำจังหวัดพิจิตร 
อาจารยหนวยจัดการศึกษาสากเหล็ก  
ประสบการณทำงาน 18 ป 

ศท 0302 การคิดสรางสรรค
และการแกปญหา 

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ( สากเหล็ก , เมืองเกา) 
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องคประกอบท่ี 1  การกำกับมาตรฐาน 

 
ตัวบงช้ีท่ี 1.1 (1)  การบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา 
ชนิดตัวบงช้ี   :  กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน 
1. จำนวนอาจารยประจำหลักสูตร ไมนอยกวา 3 คน และเปนอาจารยประจำหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได 

และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

2. คุณสมบัติอาจารยประจำหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีสอนไมนอยกวา 3 คน และใน

จำนวนนั้นตองเปนผูมีคุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือผูดำรงตำแหนงครูวิทยฐานะไมต่ำกวา

ชำนาญการพิเศษ หรือเปนผูดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวาผูชวยศาสตราจารย จำนวนอยางนอย 1 คน 

3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกำหนด ตองไมเกิน  5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือ

อยางนอยทุก ๆ 5 ป 

 
ผลการดำเนินงาน 
   1. อาจารยประจำหลักสูตรมีจำนวน 3 คนครบตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยมีการ

ดำเนินการดังนี ้

1. 1. เชิญผูท่ีมีคุณวุฒิดานการศึกษา วุฒิ รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร จากบุคคลภายนอก จำนวน 2 คน และ

บุคลากรภายในท่ีมีวุฒิการศึกษาตรง จำนวน 1 คน มาเปนอาจารยประจำหลักสูตร  

1.2. นำเสนอสภาวิทยาลัยเพื่อแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร  

1.3. จัดทำประกาศวิทยาลัยชุมชนพิจิตรแตงต้ังเปนอาจารยประจำหลักสูตร จำนวน 3 คน ดังรายช่ือตอไปนี ้

1.3.1.นาย สุวิชัย  แกวเดียวแสง 

1.3.2.นาย นายชูเกียรติ  รบมีชัย 

1.3.3.นาย สุริยา  มวนทอง   

  2.วิทยาลัยคัดเลือกบุคคลภายนอกจำนวน 2 คนท่ีมีคุณสมบัติเปนอาจารยประจำหลักสูตรสาขาวิชา  รัฐ

ประศาสนศาสตร ตรงสาขาระดับปริญญาตรี วุฒิ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร  วุฒิปริญญาโท รป.ม.รฐัประศาสน

ศาสตร  จำนวน 2 คน  ไดแก 1.นาย สุวิชัย  แกวเดียวแสง    2.นาย นายชูเกียรติ  รบมีชัย  

2.1. บุคคลภายในวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ท่ีมี วุฒิการศึกษาตรง (วุฒิปริญญาโท รปม.รัฐประศาสนศาสตร) 

จำนวน 1 คน คือ นาย สุริยา มวนทอง  

  3.ปจจุบันหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563  ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรไมเกิน 3 ป และผานการพิจารณา
เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2563 วันท่ี 12 พฤษภาคม  2563 
และเริ่มเปดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1/2563   
 
 
 
 

  2  
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เอกสารหลักฐาน 
1.1. ประกาศวิทยาลัยชุมชนพิจิตรเรื่อง แตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตรอนุปริญญา ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม  
2563 
1.2. มติสภาวิทยาลัยครั้งท่ี 8/2563 วันท่ี 7 สิงหาคม 2563 

2.1. ประกาศวิทยาลัยชุมชนพิจิตรเรื่อง แตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตรอนุปริญญา ลงวันท่ี 19   พฤษภาคม 

2563 

2.2. มติสภาวิทยาลัยครั้งท่ี 8/2563 วันท่ี 7 สิงหาคม 2563 

2.3.  บันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในการเปนอาจารยประจำหลักสูตรอนุปริญญา ระหวางวทิยาลัย

ชุมชนพิจิตร กับ อาจารยประจำหลักสูตรอนุปริญญา 

3.1 เอกสารหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 (มคอ.2) 

ผลการประเมินตนเอง 
คะแนนการประเมินตนเอง เหตุผล 

ผานเกณฑการประเมิน 
หลักสูตรเปนไปตามมาตรฐาน 

ผลการดำเนินงานตลอดปการศึกษา 2562 เปนไป
ตามหลักเกณฑมาตรฐานการประเมินทุกขอ (3 ขอ) 
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องคประกอบท่ี 2  ผูสำเร็จการศึกษา 

  
ตัวบงช้ีท่ี 2.1  คุณภาพผูสำเร็จการศึกษา  
ชนิดตัวบงช้ี  :  ผลลัพธ 
ขอมูลพื้นฐาน (Common dataset) ภาวการณมีงานทำของผูสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ป 
 

ขอมูลพื้นฐาน (Common dataset) จำนวนคน 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท้ังหมด n/a 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำภายใน 1 ป หลังสำเร็จ
การศึกษา 

n/a 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดงานทำ/ มีตำแหนงท่ีดีข้ึนภายใน 1 ป หลังสำเร็จการศึกษา 
(ไมนับรวมผูท่ีประกอบอาชีพอิสระ) 

n/a 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีประกอบอาชีพอิสระ n/a 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีงานทำกอนเขาศึกษา n/a 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีศึกษาตอระดับปริญญาตร ี n/a 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจำอยูแลว n/a 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีไมมีงานทำหลังสำเร็จการศึกษา n/a 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีรายได/สวัสดิการท่ีดีข้ึน n/a 

 
ตัวบงช้ีท่ี 2.2  ผูสำเร็จการศึกษาสรางอาชีพและทำประโยชนใหชุมชน 
ชนิดตัวบงช้ี :  ผลลัพธ  

ขอมูลพื้นฐาน ผลการดำเนินงาน 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561 n/a 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดรับการประเมิน n/a 
รอยละผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดรับการประเมินเทียบกับจำนวนผูสำเร็จการศึกษา n/a 
คาเฉล่ียของผลการประเมินผูสำเร็จการศึกษาท่ีทำประโยชนใหกับชุมชนหรือสราง
ช่ือเสียงใหกับวิทยาลัยชุมชนหรือทองถ่ิน 

n/a 

 
ผลการประเมินตนเอง 
 

คะแนนประเมินตนเอง เหตุผล 
 ยังไมมีผูสำเร็จการศึกษา 
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องคประกอบท่ี 3  นักศึกษา 

  
ตัวบงช้ีท่ี 3.1  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ชนิดตัวบงช้ี : กระบวนการ 
1.  ระบบการดูและการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนกัศึกษา 

เปาหมาย 

      นักศึกษามีความรูตรงตามสาขาวิชาและสามารถแกไขปญหาทางการเรียนตลอดจนเรื่องสวนตัว และ 

สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนด  

ระบบและกลไก พัฒนานักศึกษา 

1. หลักสูตรมีระบบท่ีปรึกษาเพื่อดูแลนักศึกษา ใหสำเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาท่ีกำหนด โดยมีข้ันตอนดังนี ้

   1.1. แตงต้ังท่ีปรึกษาประจำภาคการศึกษา2563 

การนำระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน  

    1. หลักสูตรไดจัดทำประกาศแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาแตละหลักสูตร แตละหนวยจัดการศึกษา และได

ดำเนินการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนกัศึกษาผานชองทางการส่ือสารตาง ๆ ตลอดระยะเวลาท่ี

เหมาะสม พรอมท้ังติดตามและประเมินผล โดยมีอาจารยท่ีปรึกษาของสาขาวิชารัฐประศาสนสตร  จำนวน 2คน 

ดังนี้  

         1)  นาย สุวิชัย  แกวเดียวแสง         ดูแลนักศึกษาหนวยจัดสากเหล็ก จำนวนนักศึกษา  18  คน 

         2)  นาย ชูเกียรติ  รบมีชัย              ดูแลนักศึกษาหนวยจัดเมืองเกา  จำนวนนักศึกษา  34  คน 

       2. อาจารยท่ีปรึกษารับทราบประกาศแตงต้ัง ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 วันท่ี 1  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 

2563  และภาคการศึกษาท่ี 2/พ.ศ. 2563 วันท่ี 5  เดือน ธันวาคม 2563 62223 

   3. อาจารยท่ีปรึกษาดำเนินการใหคำปรึกษาแกนักศึกษาท้ังดานวิชาการ  กิจกรรมนักศึกษา และเรื่องสวนตัว  

ผานชองทางการส่ือสารออนไลน เชน Line Facebook  พรอมท้ังเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเขาพบเพื่อให

คำปรึกษาตามชวงเวลาท่ีไดนัดหมายลวงหนาตามท่ีนักศึกษาตองการ  ซึ่งในปการศึกษา 2563 ไดใหคำปรึกษา 

ดังนี้  

  3.1)  ใหคำแนะนำเกี่ยวกับการแกไขผลการเรียนกรณีเปน  I  และ กรณีเปน F 

  3.2)  ใหคำแนะนำแกนักศึกษาใหเขาใจในระบบประเมินอาจารยผูสอนผานระบบสารสนเทศ 

   3.3)  ใหคำแนะนำดานการเรียนการสอนท่ีมีการยืดหยุนใหกับนักศึกษาท่ีมีภารกิจจำเปนมาเรียน เนื่องจาก

ทำงานเปนกะ ทำใหติดขัดดานเวลาท่ีจะมาเรียนและจะขอลาออก ดังนั้นจึงไดพูดคุยกับอาจารยผูสอน ให

อาจารยผูสอนมอบหมายงานใหทำเพิ่มเติมแทนเวลาเรียน และใหมาเรียนไดเปนบางครั้ง  และใหนักศึกษาได

เรียนออนไลนเพิ่มเติม 
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   3.4)  แจงขอมูลขาวสารท่ีจำเปนใหรับรู  เชน ดานการลงทะเบียน การประเมินครูผูสอน การสอบปลายภาค. 

เปนตน 

การติดตามและประเมินกระบวนการ 

1. จากการติดตามหลังจากใหคำปรึกษาและแนะแนวทางการแกไขปญหาตาง ๆ  พบวาสามารถชวยเหลือ

นักศึกษาท้ังดานการเรียน และเรื่องสวนตัวไดอยางเหมาะสม  

      2) ติดตามโดยสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา  ท่ีมีตอระบบอาจารยท่ีปรึกษาและการบริการของ

หลักสูตร ประจำปการศึกษา 2563 พบวารายการท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ การบริการดานใหคำปรึกษาแก

นักศึกษา (ระบบอาจารยท่ีปรึกษา) (�̅�𝑥= 4.46) รองลงมา คือ การบริการแหลงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน

แกนักศึกษา  (�̅�𝑥=4.44) และ การบริการเพื่อพัฒนาประสบการณและความรูดานตาง ๆ แกนักศึกษา

(�̅�𝑥=4.28) ตามลำดับ 

    และสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา ดานการบริการดานใหคำปรึกษาแกนักศึกษา (ระบบอาจารยท่ี
ปรึกษา) พบวาพบวาความพึงพอใจของ นักศึกษาที่มีตอระบบอาจารยที่ปรึกษา และการบริการของหลักสูตร
ระดับอนุปริญญา  ประจำปการศึกษา 2563 ในภาพรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
การบริการดานใหคำปรึกษาแกนักศึกษา (ระบบอาจารยท่ีปรึกษา) นักศึกษา มีความพึงพอใจ อยูในระดับมาก 
โดยรายการที่มีความพึงพอใจสูงสุด คืออาจารยที่ปรึกษามีเวลาใหนักศึกษาไดพบทุกครั้งเมื่อมีการนัดหมาย 

(�̅�𝑥=4.66) รองลงมาคือ อาจารยท่ีปรึกษามีเวลาใหคำปรึกษาในการแกไขปญหาตาง ๆ พรอมชวยเหลือและให

คำแนะนำ (�̅�𝑥=4.63) หัวหนาสาขาวิชา สามารถใหคำปรึกษาตาง ๆ กับนักศึกษาได (นอกเหนือ/ทดแทน 

อาจารย  ท่ีปรึกษา) (�̅�𝑥=4.54) มีชองทางการติดตอส่ือสารระหวางอาจารยท่ีปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล 

(�̅�𝑥=4.46) อาจารยที่ปรึกษามีความเต็มใจและเอาใจใสในการใหคำปรึกษา และมีการติดตามผลของการให
คำปรึกษา , อาจารยผูสอน สามารถใหคำปรึกษาตาง ๆ  กับนักศึกษาได (นอกเหนือ/ทดแทน จากอาจารย  ท่ี

ปรึกษา) (�̅�𝑥=4.7) นักศึกษาสามารถนำความรู ความเขาใจที่ไดรับจากการใหคำปรึกษาไปใชประโยชนได 

(�̅�𝑥=4.34) อาจารยท่ีปรึกษาเอาใจใสนักศึกษาอยางท่ัวถึงและสม่ำเสมอ (�̅�𝑥=4.31) ตามลำดับ 
 
การนำไปสูการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

    1. ปรับปรุงรูปแบบวิธีการใหคำปรึกษา โดยทำคูมืออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อเปนแนวปฏิบัติของอาจารยท่ี

ปรึกษา 

    2. นักศึกษาเมื่อไดรับคำปรึกษาแลวทำใหไดศึกษาตอ 

 

2. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูท่ีทันสมัย 

เปาหมาย  (ขอมูลจากงานกิจการนักศึกษา) 

นักศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพและมีทักษะการเรียนรูท่ีทันสมัยในศตวรรษท่ี 21 จำนวนไมนอยกวารอยละ 

70 ของนักศึกษาท่ีสอบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป 
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ระบบและกลไก 

 1.หลักสูตรวางแผนการจัดทำกิจกรรมพัฒนานักศึกษาดานการอยูรวมกันในสังคมและกำหนดรูปแบบกิจกรรม

ในรายวิชารวมกับผูสอน และนักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานจิตอาสา พัฒนาสังคม รวมท้ังดานการ

เรียนรูเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  2. งานกิจการนักศึกษารวมจัดทำแผนและดำเนินการ การจัดโครงการพัฒนานักศึกษาในการทำกิจกรรม

รวมกันใหสอดคลองกับคุณลักษณะผูสำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู  อาทิเชน โครงการกีฬาสี

ประจำป และโครงการไหวครูประจำป 

   3.  ดำเนินการจัดโครงการ/ กิจกรรมตามแผน และประเมินผลตามวัตถุประสงคของโครงการ/กจิกรรมและ

ประเมินแผน 

   4  รายงานผลการประเมินการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ใหขอเสนอแนะการปรับปรุงโครงการ และนำผลมา

ปรับปรุง พัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรูท่ีทันสมัยตอไป 

 

การนำระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

1. หลักสูตรและงานกิจการ ไดจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดังนี ้

   1.1 การพัฒนาศักยภาพดานการอยูรวมกันในสังคม ประกอบดวย  

         1)   โครงการไหวครูประจำปการศึกษา 2563 ณ หนวยจัดการศึกษาสากเหล็ก 

   1.2 การพัฒนาศักยภาพดานการใชขอมูลสารสนเทศ ส่ือ เทคโนโลยีท่ีหลักสูตรไดออกแบบและดำเนินการ

สอนรายวิชา การเขาใจดิจิทัล ท่ีเนนทักษะการเขาใจการใชส่ือเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล และรายวิชาอื่น ๆ ท่ีเนน

ใหเกิดทักษะการใชเครื่องมือทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและเปนไปตามความตองการของ

ตลาดแรงงาน 

   1.3 การพัฒนาศักยภาพดานการเรียนรูและนวัตกรรม ท่ีหลักสูตรออกแบบและดำเนินการสอนรายวิชา

ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร เพื่อใหเกิดทักษะการเรียนรูผูอื่นและชุมชน 

 

 การติดตามและประเมินกระบวนการ 

   หลังจากท่ีหลักสูตรและงานกิจการนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสรางทักษะ

การเรียนรูท่ีทันสมัยตลอดจนการนำนักศึกษาเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกับสำนักวิชาการและงานกิจการ

นักศึกษา มีการติดตามผลการดำเนินงานดังนี ้

1. ดานทักษะชีวิตการอยูรวมกันในสังคม  โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรมการอยูรวมกันใน สาขาวิชาที

หลากหลายท้ังดานคุณวุฒิและวัยวุฒิ ภาวะ การเปนผูนำและผูตามในการทำกิจกรรมรวมกันในสาขาวิชา 

และการมีสวนรวมกิจกิจกรรมของชุมชน 
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    2.  ดานทักษะการใชขอมูลสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี โดยวิธีการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน

รายวิชาการเขาใจดิจิทัล  

    3. ดานการเรียนรูและนวัตกรรม โดยวิธกีารประเมินผลสำเร็จของนวัตกรรมท่ีนักศึกษาไดพัฒนาข้ึนใน

รายวิชาทฤษฏีทางรัฐประศาสนศาสตร   พบวา ในปการศึกษา 2563 นักศึกษาท่ีมีศักยภาพและมีทักษะการ

เรียนรูท่ีทันสมัยในศตวรรษท่ี 21 สอบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละช้ันป ท้ังสองหนวยจัดมี

นักศึกษาในปการศึกษา 2563 จำนวน  51 คน ดังนี้ .      

หนวยจัดการศึกษาเมืองเกา 

     ช้ันปท่ี 1 ยอดนักศึกษาแรกเขาตนปการศึกษา 2563  จำนวน 34 คน และมนีักศึกษาสอบผานข้ึนช้ันปท่ี 

2  จำนวน 23 คน  จากผลการติดตามมีขอสังเกตวาแนวโนมนักศึกษาท่ีมีศักยภาพและมีทักษะการเรียนรูท่ี

ทันสมัยในศตวรรษท่ี 21 สอบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรไมเปนไปตามเปาหมาย เนื่องจากมีผูเรียน

นอยลง จึงควรปรับปรุงเรื่องกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญใหมากข้ึนและเพิ่มการพัฒนา

ศักยภาพเฉพาะบุคคลใหมีทักษะการเรียนรูท่ีทันตอยุคสมัยในศตวรรษท่ี 21 มากข้ึน 

หนวยจัดการศึกษา สากเหล็ก 

    ช้ันปท่ี1 นักศึกษา จำนวน 18 คน ขณะนี้กำลังศึกษาอยูในภาคการศึกษา 2/2563 ซึ่งยังไมจบปการศึกษา   

การนำไปสูการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 - ไมมี – 

เอกสารหลักฐาน 

3.1.1. แผนพัฒนานักศึกษาประจำปการศึกษา 2563 

3.1.2. คูมืออาจารยท่ีปรึกษา 

3.1.3. คำส่ังอาจารยท่ีปรึกษา 

3.1.4. เอกสารการใหคำปรึกษาและแนะแนวแกนักศึกษา 

3.1.5. รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอระบบอาจารยท่ีปรึกษาและการบริการหลักสูตร ระดับ

อนุปริญญา ปการศึกษา 2563 

3.1.6. เอกสารโครงการไหวครูประจำปการศึกษา 2563 

 

ผลการประเมินตนเอง 
คะแนนประเมินตนเอง เหตุผล 

 
3 คะแนน 

 
 

มีการดำเนินการตามระบบและกลไกการดำเนินงานท่ีประกอบดวยโครงการ กิจกรรมท้ังดาน
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูท่ีทันสมัย และมีการติดตาม
ผลกระบวนการระดับโครงการ กิจกรรม แผนงาน พรอมใหขอเสนอแนะท่ีสามารถนำไปสู
การพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการโครงการ กจิกรรมในรอบปงบประมาณถัดไป 
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ตัวบงช้ี  3.2  ผลท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษา  ระดับอนุปริญญา       
ระดับ อนุปริญญา  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร         
หนวยจัดการศึกษา อบต.เมืองเกา             

ปการศึกษา 
จำนวน 
รับเขา 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 
จำนวน 

ผูท่ียังไมสำเร็จ 
การศึกษา 

จำนวนท่ีลาออกและ
คัดช่ือออก 

สะสมจนถึงสิ้นป
การศึกษา 

อัตราการ 
สำเร็จ

การศึกษา 

อัตรา 
การคง

อยู 
2561 2562 2563 

2561 0               

2562 0               

2563 34     23 23     67.65 

                  
หนวยจัดการศึกษา อำเภอสากเหล็ก           

ปการศึกษา 
จำนวน 
รับเขา 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 
จำนวน 

ผูท่ียังไมสำเร็จ 
การศึกษา 

จำนวนท่ีลาออกและ
คัดช่ือออก 

สะสมจนถึงสิ้นป
การศึกษา 

อัตราการ 
สำเร็จ

การศึกษา 

อัตรา 
การคง

อยู 
2561 2562 2563 

2561 0               

2562 0               

2563 18       18     100 

                  
ภาพรวมผลท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาระดับอนุปริญญา  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร 

ปการศึกษา 
จำนวน 
รับเขา 

จำนวนท่ีสำเร็จ
การศึกษา/คงอยู 

จำนวน 
ผูท่ียังไมสำเร็จ 

การศึกษา 

จำนวนท่ีลาออกและ
คัดช่ือออก 

สะสมจนถึงสิ้นป
การศึกษา 

อัตราการ 
สำเร็จ

การศึกษา 

อัตรา 
การคง

อยู 

2561 2562 2563 

2561 0               

2562 0               

2563 52     41   11 
กำลัง
ศึกษา 78.85 
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ขอมูลนักศึกษา (ต้ังแตปการศึกษาท่ีรับเขา ถึงปการศึกษาท่ีตองรายงาน) 

 
1. อัตราการสำเร็จการศึกษา  

ปการศึกษา 2563  =    0  x 100 =  0 
          
          0 

2. อัตราการคงอยู  
ปการศึกษา 2563  =    41   x 100 = 78.85 

         
      52 
ขอมูลพื้นฐาน 
 
จำนวนรับเขานักศึกษา  ป 2563 = 52 คน 

ยังไมมีผูสำเร็จการศึกษา 
 
 ผลการดำเนินงาน 
1. อัตราการคงอยู 

1.1 ปการศึกษา 2563 รับนักศึกษา จำนวน 52 คน จำนวนท่ีลาออกและคัดออกสะสมจนถึงส้ินปการศึกษา 

จำนวน 11 คน คิดเปนรอยละ 21.15  และมีนักศึกษาคงอยู จำนวน 41 คน  คิดเปนรอยละ  78.85 

จะเห็นไดวานักศึกษามีอัตราคงอยูตามหลักสูตรในอัตราท่ีลดลงเปนลำดับ 
 
2.  การสำเร็จการศึกษา  

ยังไมมีผูสำเร็จการศึกษา 

3. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวนการท่ีดำเนินการใหกับนักศึกษาตามกิจกรรม

สงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ  
ระดับ

ความพึง
พอใจ ปรั

บป
รุง

 

พ
อใ

ช 

ปา
น

กล
าง

 

มา
ก  

มา
กที่

สุด
 𝒙𝒙� S.D. 

การบริการเพื่อพัฒนาศักยภาพและสงเสริมการเรียนรูดานตางๆของนักเรียน นักศึกษา 
1) การประชาสัมพันธในการเขาถึง

กิจกรรมดานตาง ๆ ท่ีหลักสูตร
ดำเนินการ 

0 0 0 25.7
1 

74.2
9 

4.74 0.44 มากท่ีสุด 

2) ความหลากหลายของกิจกรรมท่ี
หลักสูตร จัดใหกับนักศึกษา 

0 2.86 25.7
1 

22.8
6 

48.5
7 

4.17 0.92 มาก 
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การบริการเพื่อพัฒนาประสบการณและความรูดานตาง ๆ แกนักศึกษา นักศึกษา มีความพึงพอใจ อยู

ในระดับมาก โดยรายการที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ การประชาสัมพันธในการเขาถึงกิจกรรมดานตาง ๆ ท่ี

หลักสูตรดำเนินการ (�̅�𝑥=4.74) รองมาคือ มีโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสรางดานคุณธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษาอยางเหมาะสม, มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมดานศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาอยางเหมาะสม, จาก
กิจกรรมตาง ๆ ดานวิชาการที่หลักสูตร จัดขึ ้น นักศึกษาสามารถนำความรูที ่ไดรับไปใชประโยชนตอได 

(�̅�𝑥=4.37), มีโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสรางศักยภาพดานวิชาการของนักศึกษาอยางเหมาะสม (�̅�𝑥=4.34) 

3) มีโครงการ/กิจกรรมท่ีเสริมสราง
ศักยภาพดานวิชาการของ
นักศึกษาอยางเหมาะสม 

0 0 14.2
9 

37.1
4 

48.5
7 

4.34 0.76 มาก 

4) มีโครงการ/กิจกรรมท่ีเสริมสราง
ดานคุณธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษาอยางเหมาะสม  

0 0 20.0
0 

22.8
6 

57.1
4 

4.37 0.81 มาก 

5) มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริม
ดานศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา
อยางเหมาะสม  

0 0 20.0
0 

22.8
6 

57.1
4 

4.37 0.81 มาก 

6) นักศึกษามีสวนรวมในการจัด
โครงการ/กิจกรรม เพื่อพฒันา
ความรูและประสบการณทาง
วิชาการ/วิชาชีพ 

0 2.86 28.5
7 

20.0
0 

48.5
7 

4.14 82.8
6 

มาก 

7) สงเสริมสนับสนุนนักศึกษาพัฒนา
ทักษะวิชาการและวิชาชีพ เชน 
การทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงาน การแขงขัน /ประกวด
ดานวิชาการและวิชาชีพ ท้ัง
ภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ 

0 0 31.4
3 

11.4
3 

57.1
4 

4.26 0.92 มาก 

8) มีการประเมินคุณภาพของการ
ดำเนินโครงการพัฒนา 
ประสบการณทางวิชาชีพ  

0 2.86 42.8
6 

22.8
6 

31.4
3 

3.83 0.92 มาก 

9) จากกิจกรรมตาง ๆ ดานวิชาการ
ท่ีหลักสูตร จัดข้ึน นักศึกษา
สามารถนำความรูท่ีไดรับไปใช
ประโยชนตอได 

0 0 20.0
0 

22.8
6 

57.1
4 

4.37 0.81 มาก 

10
) 

จากกิจกรรมตาง ๆ ดานคุณธรรม 
จริยธรรม และดาน
ศิลปวัฒนธรรม ท่ีหลักสูตร จัด
ข้ึน นักศึกษาไดความรู       
ความเขาใจ และเปนประโยชน
ตอตัวนักศึกษา  

0 2.86 28.5
7 

17.1
4 

51.4
3 

4.17 0.95 มาก 

รวม 4.42 0.77 มาก 
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สงเสริมสนับสนุนนักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ เชน การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน การ

แขงขัน /ประกวดดานวิชาการและวิชาชีพ ท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ (�̅�𝑥=4.26) ความหลากหลายของ
กิจกรรมท่ีหลักสูตร จัดใหกับนักศึกษา, จากกิจกรรมตาง ๆ ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานศิลปวัฒนธรรม ท่ี

หลักสูตร จัดข้ึน นักศึกษาไดความรู ความเขาใจ และเปนประโยชนตอตัวนักศึกษา (�̅�𝑥=4.17) นักศึกษามีสวน

รวมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาความรูและประสบการณทางวิชาการ/วิชาชีพ (�̅�𝑥=4.14) มีการ

ประเมินคุณภาพของการดำเนินโครงการพัฒนา ประสบการณทางวิชาชีพ (�̅�𝑥=3.83) ตามลำดับ 
 
 
เอกสารหลักฐาน 
 
3.2.1. รายงานการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาท่ี 1/2563  2/2563 

3.2.2. รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอกิจกรรมการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ประจำปการศึกษา 2563 

ผลการประเมินตนเอง 
คะแนนประเมินตนเอง เหตุผล 

 
3 คะแนน 

มีรายงานผลการดำเนินงานครบถวนทุกประเด็น แตอัตราการคงอยูและอัตราการสำเร็จ
การศึกษามีแนวโนมลดลง และไมสามารถแสดงคาแนวโนมของผลประเมินได เนื่องจากเปนป
แรกท่ีไดดำเนินการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจ ซึ่งมีผลการประเมินความพึงพอใจ
โดยเฉล่ียอยูในระดับมาก 
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องคประกอบท่ี 4  อาจารย 

  
องคประกอบท่ี 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ชนิดตัวบงช้ี  : กระบวนการ 
 
1. ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

เปาหมาย   

        อาจารยประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา จำนวน 3 คน 

ระบบและกลไก 

(1) กรณีท่ีตองสอบบรรจุขาราชการใหม 

1.  สำนักผูอำนวยการรวมกับสำนักวิชาการและหลักสูตร ประชุมเพื่อกำหนดการจัดสรรอัตราบุคลากร

สายวิชาการ พรอมท้ังกำหนดคุณสมบัติอาจารยประจำหลักสูตร เสนอตอสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

       2. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศรับสมัคร และจัดทำคำส่ังแตงต้ังกรรมการออกขอสอบ และ

ตรวจขอสอบเสนอสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงนาม 

       3. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ดำเนินการรับสมัครตามกำหนดเวลา 

       4. คณะกรรมการ ดำเนินการสอบ สัมภาษณ และประมวลผลคะแนนสอบ 

       5. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศผลการคัดเลือก 

       6. ผูท่ีสอบผานการคัดเลือกรายงานตัวตอสถาบันวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยชุมชน ตามลำดับ 

       7. หลักสูตรดำเนินการเสนอรายช่ือขาราชการบรรจุใหมท่ีมีวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน

เปนอาจารยประจำหลักสูตร โดยจัดทำ สมอ.08 เสนอตอสำนักวิชาการ 

      8. สำนักวิชาการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและวุฒิการศึกษาของบุคคลท่ีเสนอ ตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.2548 

      9. สำนักวิชาการเสนอตออนุกรรมการวิชาการ สภาวิทยาลัยชุมชน และสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ตามลำดับ 

      10. สำนักวิชาการจัดทำคำส่ังแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร เสนอตอผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนลงนาม 

      11. หลักสูตรดำเนินการปฐมนิเทศอาจารยใหมตามแนวทางท่ีกำหนดใน มคอ.2 เพื่อใหสามารถบริหาร

หลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

(2)  กรณีเปนผูสอนพิเศษ 

   1. หลักสูตรเสนอรายช่ือบุคคลซึ่งไดรับการแตงต้ังเปนผูสอนพิเศษ ตามขอบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน วา

ดวยคุณสมบัติและหลักเกณฑเกี่ยวกับผูสอนพิเศษ พ.ศ.2558 เพื่อปฏิบัติหนาท่ีเปนอาจารยประจำหลักสูตร 

   2. คัดเลือกจากครูท่ีมีวุฒิการศึกษา ดานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มาเปนอาจารยประจำหลักสูตร จาก

บุคคลภายนอก จำนวน 2 คนเนื่องจากวิทยาลัยไมมีผูสำเร็จการศึกษาโดยตรง 

   3. คัดเลือกบุคลากรภายในท่ีมีวุฒิสัมพันธกับสาขาวิชา จำนวน 1 คน  

   3. สำนักวิชาการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและวุฒิการศึกษาของบุคคลท่ีเสนอ ตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.2548 
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   4. เสนอตออนุกรรมการวิชาการ และสภาวิทยาลัย และสภาบันวิทยาลัยชุมชน ตามลำดับ 

   4. สำนักวิชาการจัดทำคำส่ังแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร เสนอผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนลงนาม 

   5.  สำนักวิชาการ จัดทำบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในการเปนอาจารยประจำหลักสูตรอนุปริญญา 

   6 หลักสูตรดำเนินการปฐมนิเทศอาจารยใหมตามแนวทางท่ีกำหนดใน มคอ.2 เพื่อใหสามารถบริหาร
หลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
การนำระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินการ 

   ในรอบปการศึกษา 2563  หลักสูตรไมมีการเปล่ียนแปลงอาจารยประจำหลักสูตร  รายช่ืออาจารยประจำ
หลักสูตรเปนไปตาม มคอ.2  ณ ส้ินรอบปการศึกษาท่ีประเมิน 
2. ระบบการบริหารอาจารย 

 เปาหมาย 

 อาจารยประจำหลักสูตรไดรับการจัดสรรภาระงานท่ีเหมาะสม สอดคลองตามความถนัดและประสบการณของ

ตนเอง 

ระบบและกลไก 

   1.หลักสูตรจัดทำแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรใหสอดคลองกับ มคอ.2 

   2.หลักสูตรเสนอแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรตอสำนักวิชาการเพื่อตรวจสอบและนำเสนอตอ

อนุกรรมการวิชาการ  สภาวิทยาลัยชุมชน และสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามลำดับ 

   3.หลักสูตรมอบหมายใหอาจารยประจำหลักสูตรปฏิบัติหนาท่ีสอนในรายวิชาตางๆ  ตามแผนการจัด

การศึกษาตลอดหลักสูตร  โดยพิจารณาความสอดคลองตามสาขาวิชาท่ีสำเร็จการศึกษา และประสบการณ การ

สอน ผลงานทางวิชาการ โดยจัดทำตารางเรียนตารางสอน เสนอตอสำนักวิชาการ และมอบหมายงานตามพันธ

กิจอื่น ๆ ของหลักสูตร 

   4.หลักสูตรเสนอตารางเรียนตารางสอนตอสำนักวิชาการ เสนอตอผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชน และจัดทำ

รายงานการจัดการเรียนการสอนเสนอตอ คณะอนุกรรมการวิชาการ  สภาวิทยาลัยชุมชน และสภาสถาบัน

วิทยาลัยชุมชนตามลำดับ 

   5.อาจารยประจำหลักสูตรดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามตารางเรียนตารางสอน และกิจกรรมอื่น ๆ 

ของหลักสูตรใหแกนักศึกษา 

   6. หลักสูตรสงเสริมอาจารยประจำหลักสูตรใหไดรับการพัฒนาทักษะดานวิชาการและวิชาชีพตามเหมาะสม

และความสนใจ ของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของอาจารยประจำหลักสูตร( ทำ Id PIAN) 

   7. หลักสูตรประเมินผลความพึงพอใจ 

   8.หลักสูตรสรุปและรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอน  เพื่อ

ปรับปรุงและพัฒนาอาจารยประจำหลักสูตรตอไป 

การนำระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติ ดำเนินงาน 

    1. อาจารยประจำหลักสูตรไดรวมจัดทำแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร ท่ีมีการจัดลำดับรายวิชา

กอนหลังใหเหมาะสม  และจัดรายวิชาเลือกท่ีเหมาะสมกับความตองการของตลาดแรงงาน จำนวน 6 ภาค

การศึกษา 

    2. อาจารยประจำหลักสูตรไดรวมจัดทำตารางเรียนตารางสอน  มอบหมายหนาท่ีการสอนในรายวิชาตาง ๆ 

ดังนี ้
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         1)  นาย สุวิชัย  แกวเดียวแสง  ปฏิบัติหนาท่ีการสอนในรายวิชา 

       รป. 1101  ทฤษฏีทางรัฐประศาสนศาสตร 

         2)  นาย ชูเกียรติ  รบมีชัย   ปฏิบัติหนาท่ีการสอนในรายวิชา 

                รป. 1101  ทฤษฏีทางรัฐประศาสนศาสตร 

         3)  นาย  สุริยา  มวนทอง    ปฏิบัติหนาท่ีการสอนในรายวิชา 

                ไมมีรายวิชาสอนในภาคการศึกษา 2563 

 

         พรอมท้ังภาระงานอืน่ๆ ท่ีชวยพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ปฏิบัติหนาท่ีรับผิดชอบกิจกรรม /ท่ี

ปรึกษา/กำกับดูแลนักศึกษาในการรวมกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ดังนี ้

      1)   โครงการไหวครูประจำปการศึกษา 2563 

         1.นาย สุวิชัย  แกวเดียวแสง     ปฏิบัติหนาท่ีรับผิดชอบกิจกรรม /ท่ีปรึกษา/กำกับดูแลนักศึกษาช้ันป

ท่ี 1 จำนวน  18 คน 

         2.นาย ชูเกียรติ  รบมีชัย      ปฏิบัติหนาท่ีรับผิดชอบกิจกรรม / ท่ีปรึกษา/กำกับดูแลนักศึกษาช้ันปท่ี 

1 จำนวน  34 คน 

         3.นาย  สุริยา  มวนทอง       ปฏิบัติหนาท่ีรับผิดชอบกิจกรรม /ท่ีปรึกษา/กำกับดูแลนักศึกษาช้ันปท่ี   

 

   3.  อาจารยประจำหลักสูตรไดรวมกำหนดแผน/กิจกรรมพฒันาตนเองท้ังในสวนท่ีเขารวมกิจกรรมกับสำนัก

วิชาการและการเขารวมกิจกรรมการพัฒนาตนเองภายนอกสถาบัน ดังนี ้

สำนักวิชาการ 

     1) โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษา กิจกรรมการประชุม ครูผูสอนอนุปริญญา กอนเปด

ภาคการศึกษาท่ี 1/2563  

    2) ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาผูสอนดานการจัดการเรียนการสอน Active Learning  ดวยระบบ 

Google Classroom และอบรมจัดทำขอสอบออนไลนและการสรางส่ือวิดีโอสำหรับการเรียนการสอน เดือน 

พฤษภาคม 2563 

    3). หลักสูตรไดดำเนินการใหนักศึกษารวมประเมินความพึงพอใจตออาจารยประจำหลักสูตรท่ีปฏิบัติหนาท่ี

การสอน ประจำปการศึกษา ผานระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ดานงานทะเบียน วัดผลและประเมินผล

นักศึกษา ซึ่งสรุปผลไดดังนี้ 

    1)  นาย สุวิชัย  แกวเดียวแสง      

  ภาคการศึกษาท่ี 1/2563  นักศึกษามีความพึงพอใจโดยเฉล่ียระดับ (คาเฉล่ีย 4.21) 

  ภาคการศึกษาท่ี 2/2563  นักศึกษามีความพึงพอใจโดยเฉล่ียระดับ (คาเฉล่ีย 4.52) 

 

    2)  นาย ชูเกียรติ  รบมีชัย       

  ภาคการศึกษาท่ี 1/2563  นักศึกษามีความพึงพอใจโดยเฉล่ียระดับ (คาเฉล่ีย 4.21) 

  ภาคการศึกษาท่ี 2/2563  นักศึกษามีความพึงพอใจโดยเฉล่ียระดับ (คาเฉล่ีย 4.52) 

 

    3) นาย  สุริยา  มวนทอง    ไมมีรายวิชาสอนในภาคการศึกษา 2563 
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การติดตามและประเมินกระบวนการ 

   1. จากการตรวจสอบและประเมินความพึงพอใจตออาจารยประจำหลักสูตรท่ีปฏิบัติหนาท่ีการสอนตลอดป

การศึกษา พบวามีดานท่ีจะตองควรปรับปรุง ดังนี ้

      นาย สุวิชัย  แกวเดียวแสง     พบวาดานการมีสวนรวมของนักศึกษา มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ 4.14 

     นาย ชูเกียรติ  รบมีชัย          พบวาดานการวัดและประเมินผล มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด  คือ 4.21 

     นาย  สุริยา  มวนทอง           ไมมีรายวิชาสอนในภาคการศึกษา 2563     

    จึงไดปรึกษารวมกันเพื่อท่ีจะปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยนำการเรียนรูผานชองทางไลน  และทุก

วิชาใหนำสูการปฏิบัติใหมากข้ึน 

 2. สำหรับการประเมินผลตามภาระหนาท่ีอื่น ๆ  ตามหลักสูตร มีการดำเนินการตามภารกิจครบถวนตามท่ีได

กำหนดไว ดานการชวยเหลือ ใหคำปรึกษากับนักศึกษารายบุคคล  พบวา นักศึกษาสวนหนึ่งไมเขาพบหรือแจง

ปญหาใหรับทราบเพราะสวนใหญเปนเรื่องสวนตัว จึงทำใหมีผลกระทบตอการสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรท่ี

ลาชาออกไป  จึงไดปรึกษารวมกันเพื่อท่ีจะปรับปรุงการใหคำปรึกษา โดยการจัดทำขอมูลบุคคลท่ีเกี่ยวของกับ

นักศึกษา  เพื่อการติดตามและแจงปญหาท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลในครอบครัว เพื่อรวมชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

  3. สำหรับหนาท่ีความรับผิดชอบกิจกรรม/ท่ีปรึกษา/กำกับดูแลนักศึกษาในการรวมกิจกรรม พบวา อาจารย

ประจำหลักสูตรไดดำเนินกิจกรรมรวมกับนักศึกษาทุก ๆ กิจกรรม ชวยเหลือ ใหคำปรึกษาจนกิจกรรมสำเร็จ

ลุลวงตามวัตถุประสงคของโครงการตาง ๆ  

  4. สำหรับกิจกรรมพัฒนาตนเอง พบวา อาจารยประจำหลักสูตรไดเขารวมกิจกรรมพัฒนาตนเองตามท่ี

กำหนดไวและรายงานการเขารวมกิจกรรมในการพัฒนาตนเองรวมกับหนวยงานภายนอกทุกครั้ง   

ดานโอกาสการทำงานและความกาวหนา 

             1)  หลักสูตรมีการประเมินการทำงานของอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อเล่ือนข้ันเงินเดือน อยางนอย

ปการศึกษาละ 1 ครั้ง 

                 - ขาราชการมีการประเมิน ปละ 2 ครั้ง เพื่อเล่ือนข้ันเงินเดือน 

                 - พนักงานราชการมีการประเมินปละ 2 ครั้ง เพื่อเล่ือนคาตอบแทน 1 ครั้ง/ป 

                 - ลูกจางเหมาบริการ/อาจารยพิเศษ ประเมินปละ 1 ครั้งเพื่อเพิ่มคาตอบแทน 

            2)  มีการเปดสอบบรรจุ/เรียกใชบัญชีแทนในตำแหนงท่ีวาง 
ดานสวัสดิการ 

            1)  มีบานพักคร ูอาจารยประจำหลักสูตรสำหรับบุคลากรท่ีมีภูมิลำเนาอยูตางจังหวัด ตางอำเภอ 
   2) มีประกันอุบัติเหตุใหอาจารยประจำหลักสูตรทุกคน 
   3) มีวันหยุดใหอาจารยประจำหลักสูตรท่ีมีตำแหนงอาจารยพิเศษ (ลูกจางเหมาบริการ) ปการศึกษา 
                ละ 12 วัน โดยไมนับวาเปนวันลา 
            ดานความปลอดภัย 

            1) มียามรักษาการณตลอด 24 ช่ัวโมง 

            2) กลองวงจรปดบันทึกการเขาออกของบุคคลภายในและภายนอกตลอด 24 ช่ัวโมง 
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            ดานส่ิงจูงใจ 

            1) มีการสงเสริมใหอาจารยประจำหลักสูตรเขารวมการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองตามสายงาน/วิชาชีพ 

            2) มีการสงเสริมพัฒนาอาจารยเพื่อเปดโลกทัศนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม/การศึกษาดูงาน 

การนำไปสูการปรับปรุง พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

- ไมมี –  

3. ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

เปาหมาย 

  อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 1 ครั้ง เพื่อนำความรูมาใชในการจัดการเรียนการ

สอนและพัฒนางานวิจัย 

ระบบและกลไก 

  1. สำนักวิชาการจัดทำแผนงานพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับอาจารยประจำหลักสูตร ผูสอนประจำ และผูสอน

พิเศษ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำป 

  2. อาจารยประจำหลักสูตรไดบันทึกขออนุญาตพัฒนาทักษะทางวิชาชีพตอผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนเพื่อเขา

รวมกิจกรรมการพัฒนาทักษะวิชาชีพของตนเองกับหนวยงานหรือองคกรภายนอก 

   3. ดำเนินการเขารวมกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาจารย พรอมรายงานผลการเขารวมการสงเสริมและพัฒนา

อาจารยประจำหลักสูตร เสนอตอผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนทุกครั้งท่ีเขารวมกิจกรรมกับหนวยงาน องคกร

ภายนอก 

การนำระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติ ดำเนินงาน 

   1. สำนักวิชาการจัดทำแผนงานพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับอาจารยประจำหลักสูตร ผูสอนประจำ และผูสอน

พิเศษ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ 2563 

  2. อาจารยประจำหลักสูตรไมไดรับการฝกอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพของตนเองกกับหนวยงานภายนอก เนื่องจาก

เกิดโรคระบาด โควิด 2019  ในปการศึกษา 2563  

  3. อาจารยประจำ ซึ่งปฏิบัติหนาท่ีอาจารยประจำหลักสูตรไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาจารยทุก

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ 2563 ดังนี ้

    1)โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษา กิจกรรมการประชุม ครูผูสอนอนุปริญญา กอนเปด
ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 เมื่อ วันท่ี 9 มิถุนายน  2563 
    2) โครงการพัฒนาผูสอนดานการจัดการเรียนการสอน Active Learning  ดวยระบบ Google Classroom 

และอบรมจัดทำขอสอบออนไลนและการสรางส่ือวิดีโอสำหรับการเรียนการสอน เดือน พฤษภาคม 2563  

 การติดตามและประเมินกระบวนการ 
  จากการตรวจสอบและประเมินผลการเขารวมกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาจารย พบวา อาจารยประจำ

หลักสูตรทุกคนเขารวมกิจกรรมบรรลุตามเปาท่ีกำหนดไว ปละไมนอยกวา 1 ครั้ง และสามารถนำความรูไปใช
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ในการจัดการเรียนการสอน แตไมมีการพัฒนางานวิจัยดานการเรียนการสอน จึงเห็นควรสงเสริมใหอาจารย

ประจำหลักสูตรดำเนินการพัฒนางานวิจัยดานการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน 

การนำไปสูการปรับปรุง พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

- ไมมี –  

เอกสารหลักฐานประกอบ 

  4.1 1. ประกาศวิทยาลัยชุมชนพิจิตรเรื่อง แตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตรอนุปริญญา  

  4.1.2. เอกสารบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในการเปนอาจารยประจำหลักสูตรอนปุริญญา ระหวาง

วิทยาลัยชุมชนพิจิตรกับอาจารยประจำหลักสูตรอนุปริญญา 

  4.2.1. แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร ปการศึกษา 2563 

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

  4.2.3. รายงานการประชุมสภาอนุมัติผูสอนครั้งท่ี 11/2562 

  4.2. 4. เอกสารสรุปผลการประชุมสัมมนาครูผูสอนอนุปริญญา ภาคการศึกษาท่ี  1/2563 

  4.2.5. วุฒิบัตรผานการอบรมของอาจารยประจำหลักสูตร 3 คน 

  4.2.6. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอน 

  4.3.1. แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ 2563 

  

ผลการประเมินตนเอง 
 

คะแนนประเมิน
ตนเอง 

เหตุผล 

 
3 คะแนน 

มีผลการดำเนินงานตลอดปการศึกษา 2563 ดำเนินงานไดครอบคลุมทุกประเด็นตามตัวบงช้ีท่ีมีการ
กำหนดเปาหมาย  มีระบบและกลไกการดำเนินงานท่ีเปนรูปธรรม  นำไปดำเนินการไดจริงตามเปาหมาย  
ระบบและกลไกการดำเนินงาน และมีการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อกำกับดูแลใหการดำเนินงาน
บรรลุเปาหมาย  พรอมท้ังขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานใหมีคุณภาพท่ีดีข้ึนใน
รอบปการศึกษาตอไป 
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องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน 

 
ตัวบงช้ีท่ี 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดตัวบงช้ี : กระบวนการ 
1. การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

เปาหมาย 

 หลักสูตรมีเนื้อหาสาระรายวิชาทันสมัย สอดคลองกับความตองการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน 

ระบบและกลไก 

  1. อาจารยประจำหลักสูตรรวมกับสถาบันวิทยาลัยชุมชนออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรใหมี

ความทันสมัย สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

   2. สถาบันวิทยาลัยชุมชนเชิญผูทรงคุณวุฒิรวมวิพากษหลักสูตร และปรับแกไขตามขอเสนอแนะของ

กรรมการวิพากษหลักสูตร 

  3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอหลักสูตรท่ีผานการวิพากษหลักสูตรตออนุกรรมการวิชาการ และสภาสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน เพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร 

   4. วิทยาลัยชุมชนนำหลักสูตรท่ีผานการอนุมัติจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดำเนินการปรับปรุงแกไข 

เพิ่มเติมในบางสวนท่ีเกี่ยวของกับบริบทของวิทยาลัยชุมชน โดยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา 

  5. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาเสนอหลักสูตรตออนุกรรมการวิชาการ สภาวิทยาลัยชุมชน เพื่อ

พิจารณากล่ันกรอง และเสนอตอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติใหเปด

การเรียนการสอน 

 
การนำระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติ ดำเนินการ 

ไมมีการดำเนินงาน 
 
การติดตามและประเมินกระบวนการ 

          หลักสูตรไดรวมกันจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)ของหลักสูตรอนุปริญญา 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563 และติดตามผลการดำเนินการของหลักสูตรดวยแบบ

ประเมินผลของสถาบันวิทยาลัยชุมชนจากผูท่ีเกี่ยวของ 5 กลุม ประกอบดวย 1) ผูสอน 2) นักศึกษา  3) 

ผูสำเร็จการศึกษา 4) ผูใชบัณฑิต   5) ผูทรงคุณวุฒิ  พรอมรายงานผลประเมินไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชน   

การนำไปสูการปรับปรุง พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

ไมมีการดำเนินงาน 
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2. การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น ๆ 

 เปาหมาย 

    รายละเอียดรายวิชามีเนื้อหาสาระท่ีทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชา 

ระบบและกลไก 

  1. ผูสอนดำเนินการจัดรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา(มคอ.5) หลังจากส้ินภาคการศึกษาภายใน  30 

วัน เสนอตอหลักสูตรผานระบบสารสนเทศการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา

แหงชาติ (TQF) (tqf.bcc.go.th) 

    2. อาจารยประจำหลักสูตรรวมกับผูสอนรายวิชาตาง ๆ นำรายงานผลการดำเนินการของรายวชิา (มคอ.5) 

มาปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ตามรายเอียดของ มคอ.5 หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง สำหรับป

การศึกษาตอไป 

   3. ผูสอนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ท่ีมีการปรับปรุงเนื้อหาของ

รายวิชาใหทันสมัย จัดสงกอนเปดภาคการศึกษา 

  4. อาจารยประจำหลักสูตร ติดตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ฉบับปรับปรุง และติดตามการรายงาน

ผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ตอไป 

การนำระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติ ดำเนินการ 

ไมมีการดำเนินงาน เนื่องจากหลักสูตรพึ่งไดรับการปรับปรุง 

การติดตามและประเมินกระบวนการ 

ไมมีการดำเนินงาน เนื่องจากหลักสูตรพึ่งไดรับการปรับปรุง 

การนำไปสูการปรับปรุง พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

ไมมีการดำเนินงาน เนื่องจากหลักสูตรพึ่งไดรับการปรับปรุง 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
 5.1.1.  มคอ.2 หลักสูตรการศึกษารัฐประศาสนศาสตร 

 5.1.2.  รายงานการประชุมคณะอนุวิชาการครั้งท่ี 6/2563 

 5.1.3 รายงานการประชุมคณะอนุวิชาการครั้งท่ี 6/2563 

 5.1.4.รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตรครั้งท่ี 10/2563 

5.2.1. เอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5 ของรายวิชาท่ีเปดสอนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

ปการศึกษา 2563 

ผลการประเมินตนเอง 
คะแนนประเมินตนเอง เหตุผล 

 
3 คะแนน 

มีผลการดำเนินการตามระบบและกลไกการดำเนินงาน และติดตามผลกระบวนการอยาง
ตอเนื่อง พรอมท้ังระบบขอเสนอแนะท่ีจะใชในการปรับปรุงในรอบปการศึกษาถัดไป และมี
การปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) จากรอบปการศึกษาท่ีผานมา นำมา
ดำเนินการสูการปฏิบัติจริง เพื่อใหมีความทันสมัยตามทักษะท่ีตลาดตองการ 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.2  การวางระบบผูสอน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลผูเรียน      
 มีระบบกลไกการวางระบบผูสอน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลผูเรียน 

        วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดทำคำส่ังแตงต้ังอาจารยผูสอน และดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติ ตลอดป

การศึกษา 2563 รายละเอียดดังนี้   

1. การกำหนดผูสอน  

เปาหมาย  

   ผูสอนในแตละรายวิชามีความรู ความสามารถ ความเช่ียวชาญ คุณวุฒิท่ีสอดคลองกับรายวิชาท่ีสอนและมี

จรรยาบรรณความเปนครู 

 ระบบและกลไก 

    1. หลักสูตรและหนวยจัดการศึกษาแจงความประสงคในการสรรหาผูสอนพิเศษใหม พรอมท้ังระบุคุณสมบัติ

ของผูสอนเสนอตอสำนักวิชาการ 

    2. หลักสูตรและหนวยจัดการศึกษา มีการคัดเลือกอาจารยตามระเบียบและหลักเกณฑของวิทยาลัยโดย

หนวยจัดการศึกษาและอาจารยประจำหลักสูตร โดยอาจารยผูสอนจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึน

ไปในสาขาวิชาการศึกษารัฐประศาสนศาสตร หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของหรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของหรือจบ

ปริญญาตรีท่ีมีประสบการณในดานท่ีเกี่ยวของอยางนอย 5 ป  

    3. สำนักวิชาการแตงต้ังกรรมการคัดกรองผูสอนพิเศษใหมีคุณวุฒิตามเกณฑขอบังคับของสถาบันวิทยาลัย

ชุมชน วาดวยคุณสมบัติและหลักเกณฑเกี่ยวกับผูสอนพิเศษ พ.ศ.2558 เสนอผูอำนวยการ คณะอนุกรรมการ

วิชาการ และสภาวิทยาลัยอนุมัติและแตงต้ังเปนผูสอนพิเศษใหมตอไป 

   4. จัดอาจารยประจำสอนตามรายวิชาท่ีตรงกับวุฒิการศึกษาหรือเทียบเคียง จำนวน 2 รายวิชา (2-3 กลุม) 

และจัดอาจารยพิเศษ มอบหมายการสอนเปนลำดับตอไป 

   5.  การจัดตารางสอนโดยหนวยจัดการศึกษา อาจารยประจำหลักสูตรรวมพิจารณาตามเกณฑท่ีกำหนด และ

นำเสนองานวิชาการเพื่อรวบรวม ตรวจกรอง นำเสนออนุกรรมการวิชาการและ สภาวิทยาลัยอนุมัติตอไป 

   6. สำนักวิชาการจัดโครงการ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน กิจกรรม : 

พัฒนาผูสอนหลักสูตรอนุปริญญา กอนเปดภาคการศึกษา เพื่อสรางความเขาใจในการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรอนุปริญญา 

   7. ผูสอนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามตารางสอนในแตละภาคการศึกษา 

   8. หลักสูตรติดตามและรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของผูสอนโดยนักศึกษา 

การนำระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติ ดำเนินการ 

1.   สำหรับปการศึกษา 2563 หลักสูตรไมไดรับสมัครอาจารยผูสอนพิเศษ 

2. หนวยจัดการศึกษา อาจารยประจำหลักสูตร งานหลักสูตร รวมกันกำหนดผูสอนประจำและผูสอนพิเศษ

รับผิดชอบรายวิชาท่ีสอน  จัดทำตารางสอน ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 และ 2/2563  

 3. วิชาการรวบรวม และดำเนินการแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรอง ประเมินสมรรถนะและคัดเลือก

ผูสอนพิเศษ หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 และ ภาคการศึกษาท่ี 2/2563  

4..นำเสนอตารางสอนและศักยภาพผูสอนเสนอตอสำนักวิชาการ คณะอนุกรรมการวิชาการ และสภาวิทยาลัย

เพื่อพิจารณาเห็นชอบ  

5.. จัดทำคำส่ัง/ประกาศแตงต้ังอาจารยผูสอนประจำภาคการศึกษา 1/2563 และ 2/2563 
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6. ผูสอนตามคำส่ังแตละภาคการศึกษา เขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษา

วิทยาลัยชุมชน กิจกรรม : พัฒนาผูสอนหลักสูตรอนุปริญญา เพื่อสรางความเขาใจในการจัดการเรียนการสอน 

 ปการศึกษา 2563 ไดดำเนินกิจกรรมในวันท่ี 9 มิถุนายน 2563 มีผูสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาตร 

จำนวน 12  คน 

7. หลักสูตรรวมกับหนวยจัดการศึกษา ดำเนินการติดตามการปฏิบัติหนาท่ีสอนตามคำส่ัง และติดตามผล

ประเมินประสิทธิภาพการสอนของผูสอนโดยนักศึกษาเปนรายบุคคล 

การติดตามและประเมินกระบวนการ 

       จากการติดตามการปฏิบัติหนาท่ีสอนตามคำส่ัง และติดตามผลประเมนิประสิทธิภาพการสอนของผูสอน

โดยนักศึกษา พบวา โดยภาพรวมในปการศึกษา2563 คะแนนเฉล่ียอยูในระดับมาก  คาเฉล่ีย 4.37    

        เม่ือพิจารณาเปนรายภาคการศึกษา พบวา ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 มีระดับความพึงพอใจในภาพรวม 

อยูในระดับมาก   คาเฉล่ีย 4.21  โดยมีระดับความพึงพอใจดานการเตรียมความพรอมในการสอน  อยูในระดับ

มากท่ีสุด  คาเฉล่ีย 4.24  ดานการใชส่ือการเรียนการสอน อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉล่ีย 4.24  ดานกิจกรรม

การเรียนรู อยูในระดับมากท่ีสุด  คาเฉล่ีย 4.22     ดานการวัดและประเมินผล อยูในระดับมากท่ีสุด  คาเฉล่ีย  

4.21  ดานการมีสวนรวมอยูในระดับมาก  คาเฉล่ีย 4.14  

        ภาคการศึกษาท่ี 2/2563 มีระดับความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด  คาเฉล่ีย 4.52  โดย

มีระดับความพึงพอใจดานการเตรียมความพรอมในการสอน  อยูในระดับมากท่ีสุด  คาเฉล่ีย 4.58  ดานการ

วัดและประเมินผล อยูในระดับมากท่ีสุด  คาเฉล่ีย  4.50  ดานการมีสวนรวมของนักศึกษา และ ดานการใชส่ือ

การเรียนการสอน อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉล่ีย 4.51   ดานกิจกรรมการเรียนรู อยูในระดับมากท่ีสุด  คาเฉล่ีย 

4.51 

        ซึ่งท้ังสองภาคการศึกษามีระดับความพึงพอใจดานการมีสวนรวมของนักศึกษานอยท่ีสุด  จึงควรสงเสริม

ใหผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีนักศึกษาได มีสวนรวมในกิจกรรมในการเรียนมากยิ่งข้ึน  สามารถ

กระตุนใหนักศึกษาเกิดบรรยากาศการเรียนรู และมีกิจกรรมการสอนท่ีเนนทักษะการปฏบัิติท่ีนำไปใชใน

ชีวิตประจำวันได โดยผูสอนจะตองปรับเปล่ียนกลยุทธการสอนและปรับปรุงแกไข มคอ.3 เพื่อปรับปรุงการ

สอนรวมกัน  ตลอดจนมีการติดตามเปนรายบุคคลท้ังผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และการ

ดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติทางวิชาการของหลักสูตร เชน การเขารวมประชุม  การสงขอสอบ  การสงผล

ประเมินรายวิชา การสงเอกสาร มคอ.3 มคอ.5 เปนตน  เพื่อเปนขอมูลในการกำหนดผูสอนในรอบปการศึกษา

ถัดไป 

การนำไปสูการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

-ไมมี-  

2. การกำกับ ติดตามรายละเอียด และผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยตรวจสอบหลักสูตรและผล

การดำเนินงานของรายวิชา หรือ มคอ.2,3,4,5,6,7  

   หลักสูตรมีการจัดทำเอกสาร มคอ.2, มคอ.3,มคอ.4,มคอ.5, มคอ.6,และ มคอ.7 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

 

 

 



                                                                     ห น้ า  | 29 

 
ระบบและกลไก 

 1. อาจารยประจำหลักสูตรรวมประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตรตามการ

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ของปท่ีผานมา  และวางแผนการกำกับติดตามหลักสูตรในป

การศึกษาถัดไป (หลักสูตรจัดใหมีการประชุมปการศึกษาละ 1 ครั้ง) 

  2. หลักสูตร และหนวยจัดการศึกษากำหนดผูสอนในแตละรายวิชาตามแผนการเรียนท่ีกำหนดท้ังหมวดวิชา

ศึกษาท่ัวไป และหมวดวิชาเฉพาะ จัดตารางเรียนตารางสอน และใหผูสอนจัดทำรายละเอยีดของรายวิชา (มคอ.

3) และรายละเอียดของรายวิชาฝกประสบการณ (มคอ.4) จัดสงผานระบบสารสนเทศการบริหารหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) กอนดำเนินการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาครบทุก

รายวิชา 

  3. วิชาการและอาจารยประจำหลักสูตร กำกับติดตาม การจัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชา 

(มคอ.3) และรายละเอียดของรายวิชาฝกประสบการณ  (มคอ.4) 

  4.  ผูสอนจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชาฝก

ประสบการณ (มคอ.6) ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติครบทุกรายวิชาภายใน 

30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษา 

  5. อาจารยประจำหลักสูตร รวมจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานของหลักสูตร(มคอ.7) ภายใน 60 วัน หลัง

ส้ินสุดปการศึกษา และจัดทำรายงานประเมินตนเองของหลักสูตรเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในแตละปการศึกษา 

การนำระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติ ดำเนินงาน 

  1. อาจารยประจำหลักสูตร รวมประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนนิงานหลักสูตรในรอบป

การศึกษา 2563 ดวยการพิจารณารางรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) และการทวนสอบ

รายวิชา ประจำปการศึกษา 2563 และวางแผนการกำกับติดตามหลักสูตรในปการศึกษา 2564 

  2. อาจารยประจำหลักสูตรรวมกับหนวยจัดการศึกษาและวิชาการ กำกับ ติดตาม การจัดสงรายละเอียดของ

รายวิชา (มคอ.3)  และหมวดวิชาเฉพาะ ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 จำนวน 6 รายวิชา และภาคการศึกษาท่ี 

2/2563 จำนวน 6 รายวิชา ผานระบบสารสนเทศการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และรูปแบบเอกสาร ซึ่งทุกรายวิชาสงครบถวนกอนเปดภาคการศึกษา 

  3. อาจารยประจำหลักสูตรรวมกับหนวยจัดการศึกษาและวิชาการ กำกับ ติดตาม การจัดสงรายงานผลการ

ดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)  ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และหมวดวิชาเฉพาะ ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 

จำนวน 6 รายวิชา และภาคการศึกษาท่ี 2/2563 จำนวน 6 รายวิชา ผานระบบสารสนเทศการบริหาร

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และรูปแบบเอกสาร ซึ่งทุกรายวิชาสง

ครบถวนหลังจากส้ินสุดภาคการศึกษาภายใน  30 วัน 

 การติดตามและประเมินกระบวนการ 

   จากการตรวจสอบและกำกับติดตามการจัดทำเอกสาร มคอ.3,มคอ.4,มคอ.5, มคอ.6,และ มคอ.7 ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ผานระบบสารสนเทศการบริหารหลักสูตร (TQF) ท้ังนี้ดวย
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ระบบไมไดบันทึกวันท่ีสงเอกสารไว  และมีปญหาดานอาจารยผูสอนบางทานไมสามารถเขาระบบได จึงได

ดำเนินการใหครูผูสอนไดสงเปนเอกสารมายังงานหลักสูตร เพื่อจัดเก็บขอมูล และรวบรวมไปดำเนินการ

ตรวจสอบตอไป ซึ่งไดนำปญหาการใชระบบ TQF ไปสรางความเขาใจและฝกเขาระบบใหกับครูผูสอนในการ

ประชุมครูแตละภาคการศึกษา 

การนำไปสูการปรับปรุง พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

 -ไมมี - 
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีใชสื่อเทคโนโลยี ใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 

 เปาหมาย 

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ มีการใชส่ือเทคโนโลยีใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ผานระบบการจัดการ

เรียนหองเรียนเสมือนจริง Google Classroom จำนวน 1 รายวิชา 

ระบบและกลไก 

  1. จัดหาระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองผานโทรศัพทมือถือ ท่ีสามารถเรียนรู

และเขาถึงไดงาย 

  2. จัดทำแผนและเปาหมายการสงเสริมการใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการใช

ส่ือเทคโนโลยีใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองผานโทรศัพทมือถือ 

   3. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนและเปาหมายท่ีกำหนดไว พรอมท้ังติดตามผล

การดำเนินงานระดับโครงการ/กิจกรรมและระดับแผนยุทธศาสตร 

  การนำระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติ ดำเนินงาน 

 1. อาจารยประจำหลักสูตร ไดจัดหาระบบการบริหารจัดการหองเรียนเสมือนจริง Google  Classroom มา

ใหบริการแกอาจารยผูสอนและนักศึกษา โดยขอใชบริการ G-Suite หรือ Google  for Education กับทาง 

Google  ในนามวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ภายใตโดเมน pcc.ac.th 

   2. วิทยาลัยไดจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารระยะ 5 ป ท่ีมีความ

สอดคลองตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 3 ป (พ.ศ.

2562 -2564) 

   3.  สำนักวิชาการจัดทำโครงการการเสริมสรางศักยภาพผูสอนดวยการพัฒนากระบวนการจัดทำส่ือท่ี

ทันสมัยประกอบการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และจัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุนการสงเสริมการใชงาน

ระบบหองเรียนออนไลน ดวย Google  Classroom และการผลิตส่ือวิดีโอการสอนตามเปาหมายของแผน

ยุทธศาสตร ประจำปงบประมาณ 2563 และเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผูสอนดานการ

จัดการเรียนการสอนออนไลน โดยการใชระบบ Google  Classroom ซึ่งมีอาจารยผูสอนสาขาวิชาการศึกษา

รัฐประศาสนศาสตร เขารวมจำนวน 3 คน 
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  4. ดำเนินการติดตามการนำไปใชเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลนดวย Google  Classroom  ท่ีเนนให

ผูเรียนสามารถเรียนรูไดโดยตนเองผานโทรศัพทมือถือ และรายงานผลการดำเนินงานตอสภาวิทยาลัยชุมชน

พิจิตร เมื่อคราวประชุมครั้งท่ี 6/๒๕63  วันพฤหัสบดีท่ี 25 มิถุนายน ๒๕63 

การติดตามและประเมินกระบวนการ 

  จากการตรวจสอบและติดตามผลหลังจากไดดำเนินการกิจกรรมสงเสริมการใชงานดวยวิธีการเปนผูสอนรวม

ในรายวิชา พบวา มีรายวิชาท่ีดำเนินการนำระบบการเรียนการสอนออนไลน Google  Classroom  ใชในการ

จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษารัฐประศาสนศาสตร จำนวน 1 รายวิชา คือ   

1. วิชาทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร  

ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน มีการใชระบบ (Zoom) และทาง Line  

แตทำขอสอบทาง Google  Classroom สอนผสมผสานกับการเรียนในหองเรียนเนื่องจากเปนวิชาเนนการ

ปฏิบัติ    พรอมท้ังมีการรายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน ตอสภาวิทยาลัยชุมชน

พิจิตร เมื่อคราวประชุมครั้งท่ี 6/๒๕63  วันพฤหัสบดีท่ี 25 มิถุนายน ๒๕63 

การนำไปสูการปรับปรุง พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

    ไมมีการปรับปรุง 

4. การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรม  

 เปาหมาย 

 มีรายวิชาท่ีดำเนินการสอนดวยรูปแบบบูรณาการรวมกับการวิจัย งานโครงการการบริการวิชาการทางสังคม 

และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ระบบและกลไก 

1. อาจารยประจำหลักสูตรและครูผูสอนรวมรวบรวมองคความรู ภูมิปญญา ทองถ่ินท่ีเกี่ยวของกับพันธกิจ 

การวิจัย หรือการบริการวิชาการ หรือทะนุบำรุงศิลปะและวฒันธรรม พรอมผลิตเปนรายวิชาท่ีมีการ

เรียนการสอนท่ีบูรณาการกับการพัฒนาศักยภาพเด็กรัฐประศาสนศาสตร  

  2.  อาจารยประจำหลักสูตร และอาจารยประจำวิชาท่ีเกี่ยวของในหลักสูตร เพื่อรวมวางแผนการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนท่ีบูรณาการ กับงานวิจัย หรือบริการวิชาการหรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

   3. อาจารยประจำหลักสูตรรวมกับอาจารยผูสอน  ช้ีแจงวัตถุประสงคและวิธีการเรียนรูรายวิชา ท่ีจะบูรณา

การการทำงานรวมกับชุมชน  

   4. อาจารยประจำหลักสูตรรวมกับอาจารยผูสอน  ดำเนินการติดตามและบริหารจัดการรายวิชา ท่ีจะบูรณา

การการทำงานรวมกับชุมชน  
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การนำระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติ ดำเนินงาน 

   1. อาจารยประจำหลักสูตร และอาจารยประจำวิชาไดผลิตรายวิชาท่ีจะบูรณาการการทำงานรวมกับชุมชน 

คือ  วิชาทฤษฏีทางรัฐประศาสนศาสตร    

    2. อาจารยประจำหลักสูตรไดรวมประชุมกับอาจารยผูสอนวางแผนใหนักศึกษาไดไปเรียนรูนอกหองเรียน 

รวมทำงานกับชุมชน      โดยการลงพื้นท่ีทำงานกับผูอื่น ตองการสอนใหนักศึกษามี  Soft Skills เปนทักษะ

ทางดานอารมณและการเขาสังคม  อยางเชนการส่ือสารกับคนอื่น การทำงานเปนทีม การเปนผูนำ การ

แกปญหาแบบคิดวิเคราะห  การท่ีจะมี Soft Skills ไดจะตองอาศัยประสบการณการลงมือ  ซึ่งตองอาศัยการ

เรียนรูนอกหองเรียนเปนหลัก 

   3. อาจารยประจำหลักสูตร และอาจารยประจำวิชาทฤษฏีทางรัฐประศาสนศาสตร ช้ีแจงวัตถุประสงคและ

วิธีการเรียนรูกับชุมชน และการลงพื้นท่ีทำงานบูรณาการเรียนรูกับชุมชน 

  4. อาจารยประจำหลักสูตร และอาจารยประจำวิชา ดำเนินการติดตาม และประเมินผลและสรุปผลการ

จัดการเรียนการสอน ประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษา 

การติดตามและประเมินกระบวนการ 

   จากการติดตามและประเมินผลการเรียนรู พบวา นักศึกษาท้ังหมด 51  คน มีผลการเรียนผานเกณฑ 70 

คะแนน จำนวน 25  คน คิดเปนรอยละ 72.72 ซึ่งจะเปนสวนหนึง่ของผลการประเมินในรายวิชาทฤษฏีทาง

รัฐประศาสนศาสตร  และมีการติดตามความพึงพอใจตอการเรียนรูของนักศึกษา พบวานักศึกษาพึงพอใจโดย

ภาพรวมในระดับมาก รอยละ 85.60 พรอมเสนอแนะแนวเพิ่มเติม และวิเคราะหเพือ่กำหนดแนวทางปรับปรุง 

โดยควรเพิ่มเติมเรื่องของการมีสวนรวม การทำงานเปนทีม จิตอาสา 

การนำไปสูการปรับปรุง พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

ไมมี - 
5. การทวนสอบผลการเรียนรูของผูเรียน / ทบทวนผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของผูเรียน 

เปาหมาย 

  หลักสูตรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอยรอยละ 25 

ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

ระบบและกลไก 

1. สำนักวิชาการแตงต้ังคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับรายวิชา  พรอมจัดทำเครื่องมือ

และแบบรายงานสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับรายวิชา  และกำหนดปฏิทินดำเนินงาน

เพื่อกำหนดเปนภาระหนาท่ีของกรรมการ 

  2. คณะกรรมการทวนสอบกำหนดรายวิชาท่ีจะทวนสอบโดยการสุมรายวิชาอยางนอยรอยละ 25 ของ

รายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
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  3.  คณะกรรมการทวนสอบดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานผลการเรียนรู  การประเมินผลการเรียนรูในแตละ

ดานตามท่ีกำหนดเกณฑประเมินผลการเรียนรูใน มคอ.3 และหรือ มคอ.4 ของแตละรายวิชา  พรอมใชขอมูล 

มคอ.5 และ หรือ มคอ.6 ตลอดจนตารางวิเคราะหขอสอบ  ขอสอบปลายภาค มาประกอบการพิจารณา 

   4. คณะกรรมการทวนสอบจัดทำรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูรายวิชาเสนอตอสำนัก

วิชาการการนำระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติ ดำเนินการ 

การนำระบบและกลไกไปสูการปฎิบัติ ดำเนินงาน 

  1. สำนักวิชาการแตงต้ังคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับรายวิชา ประกอบดวย 

 1.  นาย  สุริยา  มวนทอง  

 2.  นาย  ชูเกียรติ  รบมีชัย       

 3.  ดร.   วิชิต    ไชยชนะ 

 4.  นาย  สุวิชัย  แกวเดียวแสง     

  2. คณะกรรมการไดกำหนดรายวิชาทวนสอบโดยการสุมรายวิชา  และดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการ

เรียนรูและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การประเมินผลการเรียนรู เนื้อหาสาระ  และคุณภาพของ

แบบทดสอบวัดผลปลายภาค  ตามเครื่องมือการทวนสอบท่ีดำเนินการจัดทำโดยสำนักวิชาการ และอาศัย

หลักฐานตาง ๆ ในการดำเนินการทวนสอบรายวิชา  ไดแก มคอ.2 มคอ.3 มคอ.5 ตารางวิเคราะหขอสอบ  

ขอสอบปลายภาค  เปนตน 

  ซึ่งไดดำเนินการทวนสอบรายวชิาในปการศึกษา 2563จำนวน  3  วิชา   จากท้ังหมด 12  รายวิชา คิดเปน

รอยละ 25   

3.คณะกรรมการทวนสอบดำเนินการจัดทำสรุปรายงานผลการทวนสอบ มาตรฐานผลการเรยีนรูรายวิชา

ประจำปการศึกษา 2563 ตอสำนักวิชาการ 

การติดตามและประเมินกระบวนการ 

     จากการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา ควรมีการติดตาม

แผนการสอนและการดำเนินการสอนจริง ๆ ตามแผนงาน มคอ.3 ใหครอบคลุมตามคำอธิบายรายวิชา  และ

นอกจากนี้ไดมีการติดตามประสิทธิภาพการสอนของผูสอนโดยนักศึกษา ซึ่งพบวาโดยภาพรวมในปการศึกษา

2563 คะแนนเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด  คาเฉล่ีย 4.37    

        เม่ือพิจารณาเปนรายภาคการศึกษา พบวา ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 มีระดับความพึงพอใจใน

ภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด   คาเฉล่ีย 4.21  โดยมีระดับความพึงพอใจดานการเตรียมความพรอมในการ

สอน  อยูในระดับมากท่ีสุด  คาเฉล่ีย 4.25  ดานการมีสวนรวมของนักศึกษา อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉล่ีย 

4.14  ดานกิจกรรมการเรียนรู อยูในระดับมากท่ีสุด  คาเฉล่ีย 4.22     ดานการวัดและประเมินผล อยูใน

ระดับมากท่ีสุด  คาเฉล่ีย  4.21  ดานการใชส่ือการเรียนการสอน อยูในระดับมาก  คาเฉล่ีย 4.24  

        ภาคการศึกษาท่ี 2/2563 มีระดับความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด  คาเฉล่ีย 4.52  

โดยมีระดับความพึงพอใจดานการเตรียมความพรอมในการสอน  อยูในระดับมากท่ีสุด  คาเฉล่ีย 4.58  ดาน

การวัดและประเมินผล อยูในระดับมากท่ีสุด  คาเฉล่ีย  4.50  ดานการมีสวนรวมของนักศึกษา และ ดานการ
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ใชส่ือการเรียนการสอน อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉล่ีย 4.51   ดานกิจกรรมการเรียนรู อยูในระดับมากท่ีสุด  

คาเฉล่ีย 4.51 

        ซึ่งท้ังสองภาคการศึกษามีระดับความพึงพอใจดานการมีสวนรวมของนักศึกษานอยท่ีสุด  จึงควรสงเสริม

ใหผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีนักศึกษาได มีสวนรวมในกิจกรรมในการเรียนมากยิ่งข้ึน  สามารถ

กระตุนใหนักศึกษาเกิดบรรยากาศการเรียนรู และมีกิจกรรมการสอนท่ีเนนทักษะการปฏบัิติท่ีนำไปใชใน

ชีวิตประจำวันได โดยผูสอนจะตองปรับเปล่ียนกลยุทธการสอนและปรับปรุงแกไข มคอ.3 เพื่อปรับปรุงการ

สอนรวมกัน  ตลอดจนมีการติดตามเปนรายบุคคลท้ังผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และการ

ดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติทางวิชาการของหลักสูตร เชน การเขารวมประชุม  การสงขอสอบ  การสงผล

ประเมินรายวิชา การสงเอกสาร มคอ.3 มคอ.5 เปนตน  เพื่อเปนขอมูลในการกำหนดผูสอนในรอบปการศึกษา

ถัดไป 

 

การนำไปสูการปรับปรุง พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

ไมมี - 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

                      1.ประกาศ แตงต้ังอาจารยผูสอนประจำภาคการศึกษาท่ี 1/2563 และ 2/2563 

   2. แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร ปการศึกษา 2563 

   3. ตารางสอน ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 และ 2/2563 

   4.  รายงานการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 และ 2/2563 

   5. คำส่ังการจัดสอบประจำภาคการศึกษาท่ี 1/2563 และ 2/2563 

6.  เอกสาร มคอ.3,5,7 

7.  รายงานโครงการการเสริมสรางศักยภาพผูสอนดวยการพัฒนากระบวนการจัดทำส่ือท่ีทันสมัย   

ประกอบการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

๙.   มคอ.3 วิชาทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร  

10. ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนกับชุมชน 

  11.  คำส่ังแตงต้ังกรรมการทวนสอบ 

12. รายงานผลทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับรายวิชา 

 

ผลการประเมินตนเอง 
คะแนนประเมินตนเอง เหตุผล 

3  คะแนน มีการดำเนินการตามระบบและกลไกการดำเนินงาน และติดตามผลกระบวนการอยาง
ตอเนื่อง พรอมท้ังใหขอเสนอแนะท่ีจะใชในการปรับปรุงในรอบปการศึกษาถัดไป 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.3  ผลการดำเนินงานของหลักสูตร  
การดำเนินงาน 
1. อาจารยประจำหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการ
ดำเนินงานหลักสูตร 
2. มีรายละเอียดหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถามี) 
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.
4 อยางนอยกอนเปดภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
4. มีรายงานการดำเนินงานของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
5. มีรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) 
อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
7. มีการพัฒนาปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการ
ประเมินการดำเนินงานท่ีรายงานใน  มคอ.7 ปท่ีแลว 
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน 
9. อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวา
รอยละ 50 ตอป 
11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปสุดทาย/ผูสำเร็จการศึกษาใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอย
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 
12. ระดับความพึงพอใจของนายจางหรือสถานประกอบการท่ีมีตอผูสำเร็จการศึกษาใหม เฉล่ียไมนอยกวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 
 
ผลการดำเนินงาน 
 1.อาจารยประจำหลักสูตรเขารวมประชุมวางแผน ทบทวน ติดตามผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)  
และแนวทางการปรับปรุงแกปญหาในการบริหารหลักสูตร 
2.หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 (ตามแบบมคอ.2) ไดผาน
การเห็นชอบจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2563 เมื่อวันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 

3.อาจารยประจำหลักสูตรกำกับติดตามใหผูสอนจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ (มคอ.5) ท่ีเปด

สอนปการศึกษาท่ี 2563 ผานระบบสารสนเทศ และการจัดทำเอกสารกอนการเปดภาคการศึกษาครบถวนทุก

รายวิชา คิดเปนรอยละ100 ดังนี้  

ภาคการศึกษา 1/2563 มี มคอ.3 จำนวน 6 รายวิชา ภาคการศึกษา 2/2563 จำนวน 6 รายวิชา มี มคอ.

5  จำนวน  12  รายวิชา รวม  มคอ.3   จำนวน 12 รายวิชา  

4.อาจารยประจำหลักสูตรกำกับติดตามใหผูสอนจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) ผาน

ระบบสารสนเทศ และการจัดทำเอกสารกอนการเปดภาคการศึกษาครบถวนทุกรายวิชา คิดเปนรอยละ 100 

ดังนี้  
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ภาคการศึกษา 1/2563 มี มคอ.5 จำนวน  6 รายวิชา ภาคการศึกษา 2/2563 จำนวน 6 รายวิชา มี มคอ. 

รวม  มคอ.5   จำนวน 12 รายวิชา  

5. อาจารยประจำหลักสูตร จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) เพื่อรวมพิจารณาผลการ

ดำเนินงานหลักสูตรรวมกันใน ภายในระยะเวลา 60 วันหลังส้ินสุดปการศึกษา 2563  ซึ่งหลังจากผานการ

พิจารณาในท่ีประชุมรวมกัน ดำเนินการปรับปรุงแกไข และรายงาน มคอ.7 ฉบับสมบูรณ พรอมท้ังไดจัดทำ

รายงานประเมินตนเอง (Sdlf Assessment Report) ระดับหลักสูตร 

6.อาจารยประจำหลักสูตรรวมทวนสอบรายวิชาโดยการสุมทวนสอบ มีจำนวน   วิชา 3  จากท้ังหมด 12 

รายวิชา คิดเปนรอยละ 25  ประกอบดวยรายวิชาตาง ๆ ดังนี ้

 1. รป. 1102 ความรูเบ้ืองตนทางรัฐศาสตร 

 2. รป. 1103 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมาย 

 3. ศท. 1107 ระบบบริหารราชการไทย 

7. จากรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ปการศึกษา 2563 ยังไมมีการปรับปรุง เนื่องจากเปน

การใชหลักสูตรในปแรก  

1)  แผน  : ปรับโครงสรางหลักสูตร และพิจารณารายวิชาเลือกท่ีเหมาะสมกับยุคสมัย และจำนวนช่ัวโมงการ

ฝกงานท่ีเหมาะสม 

การดำเนินการ  ไมมี 

2) แผน : การเปล่ียนแปลงรายวิชา เพิ่มหรือลดเนื้อหารายวิชา การเปล่ียนแปลงวิธีการสอนและการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชาท่ีมีเนื้อหาใหทันสมัยกับการเปล่ียนแปลงในปจจุบัน 

การดำเนินการ  ไมมี 

3)แผน :  พัฒนาผูสอนดานการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  ดวยระบบ Google Classroom   

การดำเนินการ  ไมมี 

 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน 
        การดำเนินงาน    สำหรับผูสอนพิเศษ ซึ่งปฏิบัติหนาท่ีอาจารยประจำหลักสูตร ไดเขารวมโครงการ
พัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษา กิจกรรมการประชุมครูผูสอนอนุปริญญา กอนเปดภาคการศึกษาท่ี 
1/2563 เมื่อ วันท่ี 9 มิถุนายน  2563 
 9. อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
          การดำเนินงาน  1. โครงการการจัดการเรียนการสอนออนไลนgoogle class room  และการใช

โปรแกรม zoom   

                               2.การประชุมเชิงปฎิบัติการอาจารยผูสอนหลักสูตร อนุปริญญา  โครงการพัฒนา

และเสริมสรางศักยภาพและทักษะในการจัดเรียนรูของครูผูสอนระดับอนุปริญญา 

10.ไมม ี

11.ไมม ี

12.ไมม ี
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เอกสารหลักฐาน 

1. รายงานการประชุมปรับแผนการเรียน 

2. คูมืออาจารยท่ีปรึกษา  

3 .มคอ.2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 

4.มคอ.7 ปการศึกษา 2563 รายละเอียดหลักสูตรอนุปริญญา 

5.อนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ปรับปรุง พ.ศ.2563 

 

ผลการประเมินตนเอง 
คะแนนประเมินตนเอง เหตุผล 

 3  คะแนน หลักสูตรดำเนินงานบรรลุผลตามตัวบงช้ีและคาเปาหมาย ตามตัวบงช้ีท่ีรับการประเมิน
จำนวน 6 ขอ คิดเปนรอยละ 50 และเทียบกับเกณฑประเมินคาคะแนนเทากับ 3.00 
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องคประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู 

ตัวบงช้ีท่ี 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
เปาหมาย 

      ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูมีปริมาณเพียงพอ พรอมใชงาน นักศึกษาและอาจารย มีความพึงพอใจตอส่ิง

สนับสนุนการเรียนรูในระดับมาก 

ระบบและกลไก 

      หลักสูตรมีระบบและกลไกส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  ดังนี ้

1) สำรวจความพึงพอใจอาจารยผูสอน/นักศึกษาท่ีมีตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท้ังภายในและภายนอก

หองเรียน ระบุความตองการ และปญหาการใชส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

2) ดำเนินการจัดหาส่ิงสนับสนุน และแหลงเรียนรูตามความตองการในหลักสูตร 

3) สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยผูสอนท่ีมีตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู และรายงานผล

สำรวจความพึงพอใจ 

4) นำผลไปปรับปรุงและพัฒนาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูในปถัดไป 

การนำระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติ ดำเนินการ 

      หลักสูตรดำเนินการตามระบบและกลไกโดยสำรวจความพึงพอใจของอาจารยผูสอนและนักศึกษา ระดับ
อนุปริญญา  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร     ท่ีมีตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  ในปการศึกษา 2563 โดยมีส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู คือ 

- ระบบอินเตอรเน็ต 
- คอมพิวเตอร 30 เครื่อง 
- จำนวนหองเรียน 
- ส่ือการเรียนการสอน  
     และหลักสูตรไดดำเนินการสำรวจความพึงพอใจนักศึกษาและอาจารยผูสอนท่ีมีตอส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู ระดับอนุปริญญาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ประจำปการศึกษา 2563 ผลการสำรวจความพึง

พอใจ มีดังนี้ 

รายการ 
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 
อาจารยผูสอน นักศึกษา 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูภายในหองเรียน 4.62 4.73 
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูภายนอกหองเรียน 4.48 4.43 
คาเฉลี่ย 4.55 4.60 

จากตารางที่1   ผลการสำรวจความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เก็บขอมูลจากอาจารยผูสอน 
จำนวน  10 คน และนักศึกษา นักศึกษาจำนวน 35 คน พบวาอาจารยผูสอนมีความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุน

การเรียนรูภายในหองเรียน อยูระดับ มากท่ีสุด  (�̅�𝑥=4.62) และนักศึกษามีความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรูภายในหองเรียน อยูระดับ มากที่สุด  (�̅�𝑥=4.73) อาจารยผูสอนมีความพึงพอใจตอสิ ่งสนับสนุนการ

เรียนรูภายนอกหองเรียน อยูระดับ มาก (�̅�𝑥=4.48) และนักศึกษามีความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ภายนอกหองเรียน   อยูระดับ มาก (�̅�𝑥=4.43) 
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ตารางท่ี  2  ตารางแสดงความพึงพอใจของอาจารยผูสอนท่ีมีตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู                          
ประจำปการศึกษา 2563 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

ความหมาย 

ปรั
บป

รุง
 

 

พ
อใ

ช 

ปา
น

กล
าง

 

มา
ก 

มา
ก

ที่ส
ุด 𝒙𝒙� S.D. 

การสนับสนนุการเรียนรู
ภายในหองเรียน 

(1) (2) (3) (4) (5) 4.62 0.52 มากท่ีสุด 

1. หองเรียน/
หองปฏิบัติการมีจำนวน
เพียงพอกับผูเรียน 

0 0 0 50.00 50.00 4.50 0.53 มาก 

2. หองเรียน/
หองปฏิบัติการมีแสงสวาง
เพียงพอ อากาศถายเท 
หรือมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม 

0 0 10.00 10.00 80.00 4.70 0.67 มากท่ีสุด 

3. สภาพแวดลอมภายใน
หองเรียน/หองปฏิบัติการ
สะอาด เอื้อตอการเรียน 

0 0 0 40.00 60.00 4.60 0.52 มากท่ีสุด 

4.  วัสดุฝก อุปกรณใน
การจัดการเรียนการสอนมี
เพียงพอกับผูเรียนท้ังหมู
เรียน 

0 0 10.00 30.0 60.00 4.50 0.71 มาก 

5.  มีการดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณในหองปฏิบัติการ 
มีอุปกรณและส่ือ
เทคโนโลยีท่ีใชในการสอน
ท่ีทันสมัย มีคุณภาพ และ
พรอมใชงานอยูเสมอ 

0 0 0 10.00 90.00 4.90 0.32 มากท่ีสุด 

6.  ส่ือและอุปกรณการ
เรียนการสอนในหองเรียน
มีความเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพพรอมใชงาน 

0 0 0 50.00 50.00 4.50 0.53 มาก 

การสนับสนนุการเรียนรู
ภายนอกหองเรียน 

(1) (2) (3) (4) (5) 4.48 0.45 มาก 

7.  มีสถานท่ีสำหรับให
นักศึกษาและอาจารยได
พบปะ แลกเปล่ียน
สนทนา และ ทำงาน
รวมกัน 

0 0 0 50.00 50.00 4.50 0.53 มาก 
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8.  ระบบสาธารณูปโภค 
เชน หองสุขา น้ำประปา 
ไฟฟา เพียงพอและ
เหมาะสม 

0 10.00 10.00 20.00 60.00 4.30 1.06 มาก 

9.  การสนับสนุนบริการ
ดานวิชาการของหลักสูตร
มีหนังสือ ตำรา ส่ิงพิมพ 
เอกสารทางวิชาการ 
โครงงาน ท่ีทันสมัยและ
หลากหลาย 

0 0 10.00 40.00 50.00 4.40 0.70 มาก 

10.  การสนับสนุนดาน
เทคโนโลยีของหลักสูตร 
เชน แหลงดาวนโหลด
เอกสารท่ีตองใชในการ
เรียนการสอน การ
สนับสนุนงานดาน 
Network 

0 0 0 50.00 50.00 4.50 0.53 มาก 

11.  การสนับสนุนดาน
วัสดุ ครุภัณฑ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการ
สอน เชน อุปกรณ IT 
เครื่องคอมพิวเตอร 
อุปกรณเครื่องเขียน 
กระดาษ ฯลฯ 

0 0 0 30.00 70.00 4.70 0.48 มากท่ีสุด 

รวม 4.55 0.47 มากท่ีสุด 
 
จากตารางที่ 2 พบวาอาจารยผู สอนมีความพึงพอใจเกี ่ยวกับสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู  ประจำป

การศึกษา2563 ในภาพรวมอยูในระดับ มากท่ีสุด (�̅�𝑥=4.55) โดยรายการท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ มีการ
ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณในหองปฏิบัติการ มีอุปกรณและส่ือเทคโนโลยีท่ีใชในการสอนท่ีทันสมัย มีคุณภาพ และ

พรอมใชงานอยูเสมอ(�̅�𝑥=4.90) รองลงมาคือ หองเรียน/หองปฏิบัติการมีแสงสวางเพียงพอ อากาศถายเท หรือ
มีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม, การสนับสนุนดานวัสดุ ครุภัณฑ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน เชน อุปกรณ IT เครื่อง

คอมพิวเตอร อุปกรณเครื่องเขียน กระดาษ ฯลฯ (�̅�𝑥=4.70) สภาพแวดลอมภายในหองเรียน/หองปฏิบัติการ

สะอาด เอื้อตอการเรียน(�̅�𝑥= 4.60) หองเรียน/หองปฏิบัติการมีจำนวนเพียงพอกับผูเรียน, วัสดุฝก อุปกรณใน
การจัดการเรียนการสอนมีเพียงพอกับผูเรียนท้ังหมูเรียนส่ือและอุปกรณการเรียนการสอนในหองเรียนมีความ
เพียงพอและมีประสิทธิภาพพรอมใชงาน การสนับสนุนการเรียนรูภายนอกหองเรียน, มีสถานที่สำหรับให
นักศึกษาและอาจารยไดพบปะ แลกเปลี่ยนสนทนา และ ทำงานรวมกัน, การสนับสนุนดานเทคโนโลยีของ
หล ักส ูตร เช น แหล งดาว นโหลดเอกสารท ี ่ต องใช  ในการเร ียนการสอน การสน ับสน ุนงานด าน 

Network(�̅�𝑥=4.50) การสนับสนุนบริการดานวิชาการของหลักสูตรมีหนังสือ ตำรา สิ ่งพิมพ เอกสารทาง
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วิชาการ โครงงาน ท่ีทันสมัยและหลากหลาย(�̅�𝑥=4.40)  ระบบสาธารณูปโภค เชน หองสุขา น้ำประปา ไฟฟา 

เพียงพอและเหมาะสม(�̅�𝑥=4.30  ) ตามลำดับ 
       

การติดตามและประเมินกระบวนการ 

     จากผลการดำเนินงานหลักสูตรไดดำเนินการตามระบบและกลไกท่ีกำหนดและบรรลุเปาหมายท่ีไดวางไว 

คือ มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรูมีปริมาณเพียงพอ พรอมใชงาน นักศึกษาและอาจารย มีความพึงพอใจตอส่ิง

สนับสนุนการเรียนรูในระดับมากท่ีสุด  

 

การนำไปสูการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

ไมมี 

 

เอกสารหลักฐาน 
- รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยท่ีมีตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ประจำปการศึกษา 2563 

 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนประเมินตนเอง เหตุผล 
4.46 คะแนน มีการดำเนินการตามระบบและกลไกการดำเนินงาน และติดตามผลกระบวนการอยาง

ตอเนื่อง จากนักศึกษาและอาจารยผูสอน พรอมท้ังมีการปรับปรุงตามขอเสนอแนะท่ีนำไปสู
การพัฒนา ปรับปรุงใหดียิ่งข้ึน สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของอาจารยผูสอน
และนักศึกษา 
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ตอนท่ี 3 

ผลการประเมินระดับหลักสูตร 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

ตาราง ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบงช้ีและองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบ ตัวบงช้ี 
ผานเกณฑ/ 

ไมผาน
เกณฑ 

ระบุเหตุผล
หากไมผาน

เกณฑ 
1. การกำกับ
มาตรฐาน 

1.1 (1.)การบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา ผาน  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 1 NA  

2. ผ ู  ส ำ เ ร็ จ
การศึกษา 

2.1  คุณภาพผูสำเร็จการศึกษา NA  

2.2  ผูสำเร็จการศึกษาสรางอาชีพและทำประโยชนใหชุมชน 2.00  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 2 2.00  

3 นักศึกษา 

3.1  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 2.00  

3.2   ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 2.00  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 3 2.00  

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 2.29  

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

องคประ
กอบท่ี 

  

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01-2.00  ระดับคุณภาพนอย 

2.01-3.00  ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00  ระดับคุณภาพดี 
4.01-5.00  ระดับคุณภาพดีมาก 

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

รวม 4 3.00 2 2.29 ปานกลาง 
ผลการ
ประเมิน 

2.00 2.67 NA   

นอย ปานกลาง NA  

 
 
*** สามารถนำผลการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตรมาจากระบบ CHE QA Online 
 

 
 
 
 
 

 
 

2.00 

2.00 

2.67 

2.00 

2.29 

องค ์3

องค ์4

องค ์5องค ์6

รวม

รปศ. NA 
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รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนาในภาพรวมของหลักสูตร 

 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. การบริหารหลักสูตร ผูรับผิดชอบควรพิจารณา ความเช่ือมโยงของกิจกรรมท่ีสำคัญท่ีมีผลกระทบตอการ
จัดการเรียนการสอน และควรมีการวางแผนการดำเนินการใหเปนข้ันตอนท่ีบูรณาการไปในทิศทางเดียวกัน  
มีวัตถุประสงคเปาหมายชัดเจนและมีกระบวนการทำงานสุดทายไดผลลัพธท่ีเหมาะสม เปนไปตามเปาหมาย
ท่ีหลักสูตรกำหนด และควรมีการวางแผนการประชุมในกิจกรรมตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในหลักสูตรเปนประจำ 
2. อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนควรใหความสำคัญ และรับผิดชอบตอกิจกรรมตางๆที่ไดรับมอบหมาย 
และรวมมือทำงานไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนั้นควรทำความเขาใจกับเกณฑการประกันคุณภาพท่ี
สถาบันกำหนด และเขียนรายงานใหเขาใจวาทำกิจกรรมแตละอยางอยางไร จะทำใหการจัดทำแบบรายงาน
ประเมินตนเอง (SAR) มีคุณภาพ มีขอมูลที่เหมาะสม เปนจริง และเปนรายงานที่ทำใหเกิดประโยชนทั้งผู
ประเมิน นักศึกษา อาจารย สถาบัน หรือบุคคลอื่นท่ีสนใจ 
3. วิทยาลัยควรมีนโยบายการบริหารบุคลากรอยางเหมาะสมในทุกหนวยจัดการศึกษา โดยมีการแบงปน
ทรัพยากรรวมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานอาจารยผูสอนใหมีการปฏิบัติงานตรงกับความชำนาญและศาสตร
ของตนเอง และสามารถสอนไดทุกกลุม ทุกระดับ และทุกหนวยจัดการศึกษา เพื่อสรางมาตรฐานดานการ
เรียนการสอนใหเปนในรูปแบบเดียวกัน 
4.หลักสูตรควรมีหองปฏิบัติการจำลองสถานการณดานการบริหารจัดการทองถิ่น โดยสามารถจัดทำเปน
สถานการณจำลองในรูปแบบ Role Playing ทำใหผูเรียนมีสวนรวมในการปฏิบัติ จะเกิดความคุนเคย จน
สามารถนำไปสูการปฏิบัติงานไดจริง  
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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. หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหารระบบอาจารยที่ปรึกษา มีการมอบหมายงาน แตไมไดแสดงถึง

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน หลักสูตรควรหาวิธีการเฝาระวังวากระบวนการในการดูแลนักศึกษาจะสงผลตอผูเรียนและ

ทำใหผูเรียนมีความสุขไดอยางไร และจะสงผลใหอัตราการออกกลางคันของผูเรียนลดลงไดอยางไร 

2. กระบวนการพัฒนานักศึกษาควรถูกนำมาบูรณาการกับการเรียน การสอน ไมใชแยกกัน และนำมาเขียน

เสนอวามีอะไร ควรนำมาบูรณาการวาจะสงผลลัพธใหผูเรียนเปนคนดีมีคุณภาพไดอยางไรบาง 

3. อัตราการคงอยูของผูเรียนในหลักสูตรมีจำนวนลดลงสูงมาก หลักสูตรควรวิเคราะหหาสาเหตุและเสนอ

แนวทางแกไขโดยเรงดวน 

 
องคประกอบท่ี 4: อาจารย 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
    หลักสูตรควรใหความสำคัญกับการบริหารอาจารย โดยกำหนดให มีการประเมินอาจารยเมื่อครบสัญญา

จาง มีการมอบหมายงานอยางเหมาะสม ดูแลความสุขใหอาจารยในหลักสูตรอยางดี และควรมีระบบของ

การพัฒนาบุคลากรทั้งอาจารยประจำและอาจารยพิเศษอยางเหมาะสม โดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนา

บุคลากรรายบุคคล (IDP) ระยะยาว    
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องคประกอบท่ี 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. หลักสูตรควรระบุวารายวิชาท่ีปรับปรุงหรือพิจารณาข้ึนมามีจุดเดน อัตลักษณท่ีแตกตางจากหลักสูตรเดิม
หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ อยางไรบาง อะไรคือความแตกตางของหลักสูตรท่ีจะดึงดูดความสนใจของผูเรียน 
และในปการศึกษา 2563 ท่ีผานมา หลักสูตรมีประเด็นความรูใหมๆ ท่ีเกิดข้ึนในโลกปจจุบัน จะนำมาสอน
นักศึกษาเพื่อความทันสมัยอยางไรบาง 
2. กระบวนการในการจัดการเรียนการสอน การมอบหมายรายวิชาใหอาจารยผู สอน เทคนิคการสอน
ออนไลนที ่มีประสิทธิภาพ การสอนภาคปฏิบัติ การทำ Project ของผูเรียน และการฝกงานในสถาน
ประกอบการ สิ่งเหลานี้จะตองแสดงรายละเอียด วิธีปฏิบัติที่สงผลใหผูเรียนมีคุณภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนการ
ติดตามผลลัพธ การเรียนรูของผูเรียนและวิธีการ ทวนสอบที่เหมาะสมทั้งหมด จะสงผลใหการจัดการเรยีน
การสอนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
3. ควรสรางความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการทวนสอบ ผลลัพธการเรียนรูในรายวิชาใหตอบสนองเกณฑ
คุณภาพ 5 ดาน ตามท่ีหลักสูตรกำหนด และควรพิจารณาวาการจัดเรียนการสอนในแตละรายวิชาสามารถ
ตอบวัตถุประสงคกับผูเรียนใหมีคุณสมบัติตามท่ีกำหนดไวไดอยางไร 

 
องคประกอบท่ี 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูทางกายภาพมีความเหมาะสม หลักสูตรควรคำนึงถึงสิ่งสนับสนุนทางวิชาการ เชน

เครื่องมือ อุปกรณ โปรแกรมสำเร็จรูปตางๆ ท่ีจำเปนสำหรับหลักสูตร หากเครื่องมือเพียงพอ หลักสูตรควร

จัดหาสถานประกอบการท่ีมีเครื่องมือเหลานี้ และทำ MOU กับหนวยงานเหลานั้น เพื่อใหผูเรียนฝกปฏิบัติ

ในสถานการณจรงิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


