
คำนำ 
 

ตามท่ีวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ไดจัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อจัดการเรียนการสอนใหกับคนในชุมชนที่สนใจเขาศึกษา วิทยาลัยชุมชนพิจิตรไดดำเนินการจัดการเรียนการสอน 
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดตามที่มาตรฐานของการประกันคุณภาพการศึกษาไดกำหนดไวเพื่อใหผูสำเร็จ
การศึกษาเปนผูมีความสามารถ เปนประชากรท่ีมีคุณภาพสังคม 

ดานหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมิน การจัดสาระหลักสูตรใหสอดคลองกับแนวทางการ

จัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี21และจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญซึ่งมีการออกแบบหลักสูตรที ่มี

เนื้อหาท่ีทันสมัยและมีกระบวนการครบถวนตามข้ันตอนในดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียน ท้ังยังตระหนัก

ถึงความสำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน จึงได

กำหนดแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา และไดดำเนินการตามแผนงานที่วางไว เพื่อใหผลงานของสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ดำเนินไปอยางมีคุณภาพ 
 
 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
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บทสรุปผูบริหาร 
 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 วิทยาลัยชุมชน สังกัด
สถาบันวิทยาลัยชุมชน  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินการเปดการเรียนการ
สอนตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1/2563  จนถึงปจจุบันมีนักศึกษาจำนวน 9 คน และบุคลากรจำนวน 3 คน เปน
อาจารยประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา  ซึง่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ประกอบดวย 

1. นางสาววนิดา  คุณสิน  วุฒิการศึกษา   วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร 

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร 
2. นายธวัชชัย  คำภาอินทร วุฒิการศึกษา   กศ.ม.เทคโนโลยีส่ือสารการศึกษา   

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร 

3. นางสาวจันจิรา  เคยอาษา วุฒิการศึกษา   วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และผูสอนพิเศษตามขอบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยคุณสมบัติและหลักเกณฑเกี่ยวกับผูสอนพิเศษ 

พ.ศ.2558 และมีครุภัณฑท่ีไดมาตรฐานคุณภาพและจำเปนตอหลักสูตร  

ผลการประเมินในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพ 
องคประกอบท่ี 1  การกำกับมาตรฐาน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถบริหารจัดการหลักสูตรไดตามเกณฑการ
ประเมินทั้ง 3 เกณฑ  โดยมีอาจารยประจำหลักสูตร ซึ ่งมีคุณวุฒิปริญญาโท 2 คน มีตำแหนงวิชาการระดับ         
คศ.1 1 คน อาจารยพิเศษ 1 คน และเจาหนาท่ีงานทะเบียน 1 คน โดยอยูภายใตขอบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน วา
ดวยคุณสมบัติคุณสมบัติ และหลักเกณฑเกี่ยวกับผูสอนพิเศษ พ.ศ.2558 และหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับใหม พ.ศ.2563 ไดใหความเห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในคราว
ประชุมครั้งท่ี 5/2563 เมื่อวันท่ี 12 พฤษภาคม  2563 
องคประกอบท่ี 2 ผูสำเร็จการศึกษา 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปดรับนักศึกษาต้ังแตปการศึกษา 2563 เปน
หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 ปจจุบันยังไมมีนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา 
องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
 นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบและกลไกการดูแลใหคำปรึกษา
วิชาการและแนะแนว การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูที่ทันสมัย  ที่สามารถทำ
ระบบและกลไกดังกลาวไปดำเนินการ และติดตาม ประเมินกระบวนการ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง
กระบวนการ/ ข้ันตอนตางๆ ของระบบ นอกจากนั้นยังพบวานักศึกษามีความพึงพอใจตอกิจกรรมการสงเสริมและ
พัฒนานักศึกษาในหลักสูตรนี้ ในระดับมาก ทำใหผลการดำเนินงานของหลักสูตรไดคะแนน 3.50 อยูในระดับ มาก 
 
องคประกอบท่ี 4  อาจารย 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบและกลไกการบริหารอาจารย การรับและ
แตงต้ังผูท่ีมีคุณวุฒิและประสบการณตรงกับหลักสูตร มีการแบงภาระงานใหอยางเหมาะสมแบบมีสวนรวมในการ
บริหารหลักสูตร มีการสงเสริมใหอาจารยไดรับการพัฒนาตนเองทั้งดานวิชาการและวิชาชีพอยางสม่ำเสมอตาม
ความตองการ  สามารถดำเนินการระบบและกลไก  ติดตามและประเมินผล กำหนดแนวทางขอเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงตอไป  ทำใหผลการดำเนนิงานของหลักสูตรไดคะแนน 4.00 อยูในระดับคุณภาพ มาก 
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องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหลักสูตรใหม พ.ศ.2563 ไดใหความเห็นชอบ
หลักสูตรจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม  2563 และ
กำกับติดตาม มคอ.3,มคอ.5,และ มคอ.7 เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติครบถวนตามหลักเกณฑ       
มีระบบและกลไกในการกำหนดผูสอนในวุฒิและสาขาท่ีสำเร็จ  ประสบการณการสอน และผลงานวิจัย  สอดคลอง
กับรายวิชา  มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนดวยส่ือเทคโนโลยีท่ีผูเรียนเรียนรูไดดวยตนเอง และการบูรณาการ
รวมกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สามารถดำเนินการตามระบบและกลไก  ติดตามและประเมิน และมีผล
การดำเนินงานหลักสูตรผานทุกตัวบงช้ี ทำใหผลการดำเนินงานของหลักสูตรไดคะแนน  4.00 อยูในระดับคุณภาพ มาก 
องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบและกลไก กับส่ิงสนับสนุนการเรียนรู และมี
การดำเนินงานตามกลไก จากผลการดำเนินงาน ป พ.ศ.2563 มีการติดตามและใหขอเสนอแนะในดานการจัดหา
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  ครุภัณฑท่ีสนับสนุนการเรียนรูใหพอเพียงในรอบปการศึกษาถัดไป และนำผลติดตามใน
รอบปการศึกษากอนหนามาปรับปรุง พัฒนาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูตาง ๆ  สงผลใหนักศึกษาและอาจารยมีความ
พึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คะแนน 4.00 ทำใหผลการดำเนินงานของหลักสูตรอยูในระดับคุณภาพ มาก 
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ประวัติความเปนมาของหลักสูตร 
พ.ศ.2563 
 เปดสอนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  มีอาจารยประจำหลักสูตรที่เปนกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 3 คน คือ  
นางสาววนิดา  คุณสิน  นายธวัชชัย  คำภาอินทร และนางสาวจันจิรา เคยอาษา ซึ่งมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทตรง
หรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน มีนักศึกษา จำนวน 1 รุน ยงัไมมีผูสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2563  
จำนวน 18 คน  
 
1. ช่ือหลักสูตร 

ช่ือภาษาไทย:   หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ช่ือภาษาอังกฤษ:   Associate  Degree Program in Information Technology 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  
ช่ือเต็ม (ไทย):         อนุปริญญา(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ช่ือยอ (ไทย):              อ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 ช่ือเต็ม (อังกฤษ):  Associate Degree  (Information Technology) 
ช่ือยอ (อังกฤษ):   A.(Information Technology) 

 
3. อาจารยประจำหลักสูตร 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา 
1 นางสาววนิดา  คุณสิน ครู คศ.1 วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร 

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร 
ม.นเรศวร 
มรภ.พิบูลสงคราม 

2 นายธวัชชัย คำภาอินทร อาจารยพเิศษ กศ.ม.เทคโนโลยีส่ือสาร
การศึกษา 
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร 

ม.นเรศวร 
ม.ราชภัฎนครสวรรค 

3 นางสาวจันจิรา เคยอาษา เจาหนาท่ีงาน
ทะเบียน 

วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.พิบูลสงคราม 
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อาจารยผูสอน  1/2563 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ประสบการณดานการสอน รายวิชาท่ีสอน 
1 นายกาสิทธิ์  สิงหดี กศ.ม.การบริหาร

การศึกษา 
ค.บ.วิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิทยาลัยครูนครสวรรค 

2542     
2528 

2)ศท 0202 ศิลปะและทักษะการ
ใชชีวิต 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 นายชัชวาล  เกี้ยวเกิด บธ.บ .คอมพิวเตอรธุรกิจ มรภ.กำแพงเพชร 2554 2) ทส 0701 พื้นฐานทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 นายชนินทร  เปยม
งาม 

กศ.ม.เทคโนโลยีและ
ส่ือสารการศึกษา 
คบ.คอมพิวเตอรธุรกิจ 

ม.นเรศวร 
 
ม.รภ.ลำปาง 

2552             
 
 2545 

2) ทส 0703 ข้ันตอนวิธีและการ
โปรแกรมเบ้ืองตน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 นายอดุลย  คำตัน วท.บ.วิทยาการ
คอมพิวเตอร 

สถาบันราชภัฎพิบูล
สงคราม 

2524 1) ทส 0702 คณิตศาสตรและสถิติ
สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5 นางสิริญญา  สิงหดี คบ.ภาษาไทย สถาบันราชภัฎนครสวรรค 2546 1) ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการ
พัฒนาปญญา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6 นายบุญรอด  ชูเมือง ศษ.ม.เทคโนโลยีและการ
ส่ือสารการศึกษา 
ศษ.บ.เทคโนโลยีและการ
ส่ือสารการศึกษา 

มสธ 
 
ม.นเรศวร 

2558                 
 
2554 

1) ศท 0301 การเขาใจดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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อาจารยผูสอน  2/2563 
ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ประสบการณดานการสอน รายวิชาท่ีสอน 
1 นางสาวรุจิรา  สุดแกว วท.บ.วิทยาการ

คอมพิวเตอร 
มรภ.ภัฎพิบูลสงคราม 2542 1) คธ 0412 การออกแบบกราฟก 

2) ทส 0705 สถาปตยกรรม
คอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 
 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 นายนิพนธ  จิราพงษ บธ.บ.คอมพวิเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเซีย
อาคเนย 

2541 1) คธ 0413 การออกแบบและ
พัฒนาเว็บ 
2) ทส 0704 ระบบการจัดการ
ฐานขอมูล 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 
 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 นางนงคนารถ  พงศ
กิตติวิบูลย 

ศศ.บ.การจัดการท่ัวไป 
คบ.ประถมศึกษา 

มรภ.พิบูลสงคราม 
 
มรภ.พิบูลสงคราม 

2538 
 
2541 

1) บธ 0216 การฝกงาน 
2) ศท 0201 จังหวัดศึกษา 

การจัดการท่ัวไปเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4 นางสุธาทิพย  มวงเส็ง กศ.ม.การบริหาร
การศึกษา 
ค.บ.ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรีมรภ.พิบูลสงคราม 

2550                
2545 

1) ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร 1 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5 นายชัชวาล  เกี้ยวเกิด บธ.บ .คอมพิวเตอรธุรกิจ มรภ.กำแพงเพชร 2554 1) ทส 0706 การวิเคราะหและ
ออกแบบระบบ 
2) คธ 0412 การออกแบบกราฟก 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
คอมพิวเตอรธุรกิจ 

6 นายกาสิทธิ์  สิงหดี กศ.ม.การบริหาร
การศึกษา 
ค.บ.วิทยาศาสตร 

ม.รามคำแหง 
วค.นครสวรรค 

2542     
2528 

1) ศท 0303 วิทยาศาสตรและ
ส่ิงแวดลอมเพื่อชีวิต 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หนวยจัดการศึกษาองคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.1 (1)  การบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา 
ชนิดตัวบงช้ี   :  กระบวนการ 

1. จำนวนอาจารยประจำหลักสูตร ไมนอยกวา 3 คน และเปนอาจารยประจำหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตร

ไมได และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผลการดำเนินงาน 
คัดเลือกอาจารยประจำหลักสูตร โดยอยูภายใตขอบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยคุณสมบัติ

คุณสมบัติ และหลักเกณฑเกี่ยวกับผูสอนพิเศษ พ.ศ.2558 อาจารยประจำหลักสูตรมีจำนวน 3 คน ครบ
ตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยมีการดำเนินการดังนี ้

1. เชิญผูท่ีมีคุณวุฒิดานการศึกษา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทเปนอยางนอยในสาขาสาขาวิชา
เทคโนโลยี 

สารสนเทศหรือสาขาท่ีสัมพันธกัน จากบุคคลภายนอก จำนวน 1 คน  
2. นำเสนอสภาวิทยาลัยเพื่อแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร  
3. จัดทำประกาศวิทยาลัยชุมชนพิจิตรแตงต้ังเปนอาจารยประจำหลักสูตร จำนวน 3 คน ดังรายช่ือ

ตอไปนี ้
ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา 
1 นางสาววนิดา  คุณสิน ครู คศ.1 วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร 

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร 
ม.นเรศวร 
มรภ.พิบูลสงคราม 

2 นายธวัชชัย คำภาอินทร อาจารยพเิศษ กศ.ม.เทคโนโลยีส่ือสาร
การศึกษา 
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร 

ม.นเรศวร 
ม.ราชภัฎนครสวรรค 

3 นางสาวจันจิรา เคยอาษา เจาหนาท่ีงาน
ทะเบียน 

วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.พิบูลสงคราม 

เอกสารหลักฐาน 
1.1.1 ประกาศวิทยาลัยชุมชนพิจิตรเรื่อง แตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตรอนุปริญญา  

ลงวันท่ี 20 กันยายน 2560 

1.1.2 มติสภาวิทยาลัยครั้งท่ี 8/2560 วันท่ี 7 สิงหาคม 2560 

 

2. คุณสมบัติอาจารยประจำหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีสอนไมนอยกวา 3 คน 

ผลการดำเนินงาน 

1. วิทยาลัยคัดเลือกบุคคลภายนอกจำนวน 1 คนท่ีมีคุณสมบัติเปนอาจารยประจำหลักสูตรสาขาวิชา 

ปริญญาโทเปนอยางนอยในสาขาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาท่ีสัมพันธกัน ไดแก  

นางสาววนิดา  คุณสินคุณวุฒิ วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอรม.นเรศวร ป 2558 และ วท.บ.วิทยาการ

คอมพิวเตอร มรภ.พิบูลสงคราม ป 2551 

2. วิทยาลัยคัดเลือกบุคคลภายในจำนวน 2 คนท่ีมีคุณสมบัติเปนอาจารยประจำหลักสูตรสาขาวิชา 

ปริญญาโทเปนอยางนอยในสาขาสาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาท่ีสัมพันธกัน ไดแก 

 
 

องคประกอบท่ี 1  การกำกับมาตรฐาน 
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นายธวัชชัย  คำภาอินทร คุณวุฒิ กศ.ม.เทคโนโลยีส่ือสารการศึกษา ม.นเรศวร ป2562 และวท.บ.วิทยาการ

คอมพิวเตอร ม.ราชมงคลสุวรรณภูมิป 2550 นางสาวจันจิรา  เคยอาษา วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ      

มรภ.พิบูลสงคราม ป 2552 

เอกสารหลักฐาน 

1.1.1 ประกาศวิทยาลัยชุมชนพิจิตรเรื่อง แตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตรอนุปริญญา  

ลงวันท่ี 20 กันยายน 2560 

1.1.2 มติสภาวิทยาลัยครั้งท่ี 8/2560 วันท่ี 7 สิงหาคม 2560 

1.1.3 บันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในการเปนอาจารยประจำหลักสูตรอนุปริญญา ระหวาง 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร กับ อาจารยประจำหลักสูตรอนุปริญญา 

3.เปนหลักสูตรใหม พ.ศ. 2563 รอบระยะเวลาท่ีกำหนด ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร

หรืออยางนอยทุกๆ 5 ป 

 

ผลการดำเนินงาน 

ปจจุบันหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหลักสูตรใหม พ.ศ.2563 เปดสอน
ภาคการศึกษาท่ี 1/63 สภาวิทยาลัยชุมชนอนุมัติการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมครั้งท่ี 3/2563  
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 
5/2563 เมื่อวันท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ.2563หลักสูตรมีความพรอมท่ีจะเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในป พ.ศ. 2564 
เอกสารหลักฐาน 

1.1.1 เอกสารหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

(มคอ.2) 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.1  คุณภาพผูสำเร็จการศึกษา  
ชนิดตัวบงช้ี  :  ผลลัพธ 
ขอมูลพื้นฐาน (Common dataset) ภาวการณมีงานทำของผูสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ป 
 

ขอมูลพื้นฐาน (Common dataset) จำนวนคน 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท้ังหมด NA 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำภายใน 1 ป หลังสำเร็จ
การศึกษา 

- 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดงานทำ/ มีตำแหนงท่ีดีข้ึนภายใน 1 ป หลังสำเร็จการศึกษา 
(ไมนับรวมผูท่ีประกอบอาชีพอิสระ) 

- 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีประกอบอาชีพอิสระ - 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีงานทำกอนเขาศึกษา - 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีศึกษาตอระดับปริญญาตร ี - 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจำอยูแลว - 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีไมมีงานทำหลังสำเร็จการศึกษา - 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีรายได/สวัสดิการท่ีดีข้ึน - 

 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนกำลังคนที่มีความรูสำหรับอนาคตมี

สมรรถนะการเรียนรู พรอมปรับตัวเขากับโลกท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว โดยการจัดการศึกษาหลักสูตร คือ 
 1. หลักสูตรอนุปริญญา เปนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งสงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่สำเร็จการศึกษา โดย
สงเสริมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สงเสริมใหมีงานทำหรือมีกิจการของตนเองใหเกิดรายไดประจำนับจากวันท่ี
สำเร็จการศึกษา โดยตระหนักถึงการดำเนนิงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษาท่ีเนน
ความสอดคลองกับความตองการของผูเรียนหรือชุมชน 
 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน เปนผูสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีพัฒนาทักษะ
เสริมสรางประสบการณอาชีพหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความตองการของชุมชนในพื้นท่ีวิทยาลัยชุมชนต้ังอยู 
ตลอดจนผูสำเร็จการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สงเสริมใหมีงานทำหรือมีกิจการของตนเองใหเกิดรายได
เพิ่มข้ึน 
 
วิธีการคำนวณ 
1.  คำนวณคารอยละของผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตามสูตร 

 
 

 
 

 
การคำนวณคารอยละนี้ไมนำผูสำเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และผูสำเร็จการศึกษาที่มี
งานทำแลวแตไมไดเปล่ียนมาพิจารณา 
 

องคประกอบท่ี 2  ผูสำเร็จการศึกษา 

          จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  x 100 

                            จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีตอบแบบสำรวจท้ังหมด 



ห น ้ า  | 12 
 
2.  แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได =   
 
      
เกณฑการประเมิน 
 การแปลงคารอยละของผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป คะแนน 

ระหวาง 0-5 กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 

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 NA 
   
ตัวบงช้ีท่ี 2.2  ผูสำเร็จการศึกษาสรางอาชีพและทำประโยชนใหชุมชน 
ชนิดตัวบงช้ี :  ผลลัพธ  

ขอมูลพื้นฐาน ผลการดำเนินงาน 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562 NA 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดรับการประเมิน - 
รอยละผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดรับการประเมินเทียบกับจำนวนผูสำเร็จการศึกษา - 
คาเฉล่ียของผลการประเมินผูสำเร็จการศึกษาท่ีทำประโยชนใหกับชุมชนหรือสราง
ช่ือเสียงใหกับวิทยาลัยชุมชนหรือทองถ่ิน 

- 

 
 
ผูสำเร็จการศึกษานำความรูในการสรางอาชีพ และผลงานไปใชประโยชนใหแกชุมชนหรือสรางช่ือเสียงใหกับ
วิทยาลัยชุมชนหรือทองถ่ินรวมถึงนำเสนอผลงานและภูมิปญญาใหกับวิทยาลัยชุมชนหรือทองถ่ิน 
วิธีการคำนวณ 
 
  

คะแนนท่ีได =
  
 
เกณฑประเมินผล 
 ใชคาเฉล่ียของคะแนนท่ีไดจากการประเมินผูสำเร็จการศึกษาท่ีทำประโยชนใหกับชุมชน หรือสราง
ช่ือเสียงใหกับวิทยาลัยชุมชนหรือทองถ่ิน 
  คะแนนระหวาง 0-5 กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 

   คารอยละของผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  x 5 

                                            100 

ผลรวมของคาคะแนนท่ีชุมชนประเมินผูสำเร็จการศึกษาทำประโยชน 

ใหชุมชนหรือสรางช่ือเสียงใหกับวิทยาลัยหรือทองถ่ิน 

จำนวนผูตอบแบบประเมินท้ังหมด 
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ขอมูลประกอบการพิจารณา 
1. ระบุช่ือชุมชน/องคกรในชุมชน/สถานประกอบการ/ทองถ่ินท่ีสังกัดอยูในพื้นท่ีของวิทยาลัย 
2. จำนวนผูใชขอมูลหรือผูตอบแบบประเมินโดยชุมชนตามขอ 1 อยางนอยรอยละ 70 ของผูสำเร็จ

การศึกษา 
3. แบบประเมินครอบคลุมเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับผูสำเร็จการศึกษาและผานการอบรม 

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

4. แบบประเมินท่ีชุมชนประเมินผูสำเร็จการศึกษาและผูผานการฝกอบรมของวิทยาลัยชุมชนทำประโยชน
ใหชุมชน (เครื่องมือ D2) 

5. การไดรับโลรางวัล หนังสือเชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร จากหนวยงานท่ีรับการ 
ยอมรับจากสังคมหรือระดับชาติ 
 

รายงานผลการดำเนินงาน  ไมมีผูสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2562 
ผลการดำเนินงาน   NA 
 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนประเมินตนเอง เหตุผล 
NA ยังไมไดดำเนินการ เนื่องจากยังไมมีผูสำเร็จการศึกษา 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ชนิดตัวบงช้ี : กระบวนการ 
ผลการดำเนินงาน 

1.  ระบบการดูและการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา 

เปาหมาย 

นักศึกษามีพื้นฐานความรูพรอมในการเรียนการสอนและสามารถแกไขปญหาทางการเรียนตลอดจน

เรื่องสวนตัว และสามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนด  

การวางแผนพัฒนานักศึกษา 

1. หลักสูตรจัดใหนักศึกษาใหมสอบปรับพื้นฐานความรูในรายวิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ   

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร กอนเปดภาคการศึกษา 

2. หนวยจัดการศึกษา ไดพิจารณาสงรายช่ือ อาจารยท่ีปรึกษาประจำหองเรียน และหลักสูตรนำมา 

จัดทำเปนประกาศแตงต้ังเปนอาจารยท่ีปรึกษาประจำภาคการศึกษา เสนอผูบริหารอนุมัติคำส่ังแตงต้ัง 

3. อาจารยท่ีปรึกษาแตละหลักสูตร แตละหนวยจัดการศึกษา ดำเนินการใหคำปรึกษาวิชาการและ 

แนะแนวแกนักศึกษาผานชองทางการสื ่อสารตางๆ ตลอดระยะเวลาที ่เหมาะสม พรอมทั้งติดตามและ

ประเมินผล 

การดำเนินงาน 

1. หลักสูตรรวมกับเจาหนาท่ีดูแลงานปรับพื้นฐานรวมกำหนดอาจารยผูสอนและกลุมนักศึกษาใหม   

ท่ีสอบคัดเลือกไมผานเกณฑ ใหเขาเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน พรอมท้ังประเมินผลกอนเปดปการศึกษาใหม 

2. หลักสูตรไดจัดทำประกาศแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาแตละหลักสูตร แตละหนวยจัดการศึกษา   

และไดดำเนินการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ ตลอด

ระยะเวลาที่เหมาะสม พรอมทั้งติดตามและประเมินผล โดยมีอาจารยที่ปรึกษาของสาขาวิชาการเทคโนโลยี

สารสนเทศ จำนวน  1 คน ดังนี้  

 1)  นางสาวณัฐฐิณี  อินดนตรี ดูแลหนวยอบต.ปากทาง รุน 1 

3. อาจารยท่ีปรึกษารับทราบประกาศแตงต้ัง ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 วันท่ี 1 เดือน กรกฎาคม   

พ.ศ. 2563  และภาคการศึกษาท่ี 2/2563 วันท่ี 6เดือน มกราคมพ.ศ. 2563 

4. อาจารยท่ีปรึกษาดำเนินการใหคำปรึกษาแกนักศึกษาท้ังดานวิชาการ  กิจกรรมนักศึกษา และ 

เรื่องสวนตัวผานชองทางการส่ือสารออนไลน เชน Line พรอมท้ังเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเขาพบเพื่อให

คำปรึกษาตามชวงเวลาท่ีไดนัดหมายลวงหนาตามท่ีนักศึกษาตองการ  ซึ่งในปการศึกษา 2563 ไดใหคำปรึกษา  

ดังนี้ 

    1)  ใหคำแนะนำแกนักศึกษาฝกงาน  และการทำสารนิพนธ วาข้ันตอนการฝกงานมีกระบวนการ

อยางไร ใหบันทึกในสมุดฝกงาน และการจัดทำสารนิพนธใหนำผลการฝกงานมาคิดหาหัวขอเพื่อทำวิจัยและ

พัฒนาผูเรียนตามมาตรฐานตัวช้ีวัดของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       2)  ใหคำแนะนำเกี่ยวกับการแกไขผลการเรียนกรณีเปน  I  และ กรณีเปน F 

องคประกอบท่ี 3  นักศึกษา 
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    3)  ใหคำแนะนำแกนักศึกษาใหเขาใจในระบบประเมินอาจารยผูสอนผานระบบสารสนเทศและการ

เรียนออนไลน 

4) แจงขอมูลขาวสารท่ีจำเปนใหรับรู  เชน ดานการลงทะเบียน การประเมินครูผูสอน การสอบปลาย

ภาค การศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ท่ีเรียนกบั มสธ. เปนตน 

5) ปญหาดานการเรียนออนไลนในสถานการณโควิต ซึ่งนักศึกษาบางคนมีปญหาดานการใชเทคโนโลยี 

เนื่องจากมีนักศึกษาท่ีอาวุโสไมสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนออนไลนได จึงดำเนินการสอนใหเขากลุมไลน 

และสอนในกลุมไลน 

การติดตามและประเมินผล 

1. การติดตามหลังจากใหคำปรึกษาและแนะแนวทางการแกไขปญหาตาง ๆ พบวาสามารถ 

ชวยเหลือนักศึกษาทั้งดานการเรียน และเรื่องสวนตัวไดอยางเหมาะสม จากปญหา นักศึกษา จำนวน 9 คน    

ที่ตองออกเรียนกลางคัน เมื่อที่ปรึกษาติดตามหาสาเหตุของการออกกลางคันแลว พบวาปญหา คือ ปญหา

สวนตัวเกี่ยวกับครอบครัว เมื่อทำการพูดคุยแลวไมสามารถหาทางออกไดจึงทำใหนักศึกษาท้ัง 9 คน ไมสามารถ

ศึกษาตอไดจึงจำเปนตองออกกลางคัน แตแนะนำใหทำการรักษาภาพนักศึกษาไว หรือใหศึกษาตอในระบบ   

ท่ีเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของนักศึกษา 

2. ติดตามโดยสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา ท่ีมีตอระบบอาจารยท่ีปรึกษาและการบริการของ 

หลักสูตร ประจำปการศึกษา 2563 พบวารายการที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ การบริการดานใหคำปรึกษา 

แกนักศึกษา (ระบบอาจารยที ่ปรึกษา) (�̅�𝑥= 4.25) รองลงมา คือ การบริการแหลงขอมูลขาวสารที่เปน

ประโยชนแกนักศึกษา (�̅�𝑥=4.15) และ การบริการเพื่อพัฒนาประสบการณและความรูดานตางๆ แกนักศึกษา

(�̅�𝑥=4.07) ตามลำดับ  

และสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาดานการบริการดานใหคำปรึกษาแกนักศึกษา (ระบบอาจารย  
ท่ีปรึกษา) พบวาพบวาความพึงพอใจของ นักศึกษาท่ีมีตอระบบอาจารยท่ีปรึกษา และการบริการของหลักสูตร
ระดับอนุปริญญา  ประจำปการศึกษา 2563 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
การบริการดานใหคำปรึกษาแกนักศึกษา (ระบบอาจารยท่ีปรึกษา) นักศึกษา มีความพึงพอใจ อยูในระดับมาก
โดยรายการที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ อาจารยที่ปรึกษามีเวลาใหคำปรึกษาในการแกไขปญหาตาง ๆ พรอม

ชวยเหลือและใหคำแนะนำ (�̅�𝑥=4.56) รองลงมาคือ อาจารยที ่ปรึกษาเอาใจใสนักศึกษาอยางทั่วถึงและ

สม่ำเสมอ (�̅�𝑥=4.44) นักศึกษาสามารถนำความรู ความเขาใจที่ไดรับจากการใหคำปรึกษาไปใชประโยชน    

ได (�̅�𝑥=4.33) อาจารยที่ปรึกษามีเวลาใหนักศึกษาไดพบทุกครั้งเมื่อมีการนัดหมาย, มีชองทางการติดตอสื่อสาร

ระหวางอาจารยที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล (�̅�𝑥=4.22) หัวหนาสาขาวิชา สามารถใหคำปรึกษาตางๆ 
กับนักศึกษาได (นอกเหนือ/ทดแทน อาจารย  ท่ีปรึกษา), อาจารยผูสอน สามารถใหคำปรึกษาตางๆ กับนักศึกษาได 

(นอกเหนือ/ทดแทน จากอาจารย  ที่ปรึกษา) (�̅�𝑥=4.11) อาจารยที่ปรึกษามีความเต็มใจและเอาใจใสในการ 

ใหคำปรึกษา และมีการติดตามผลของการใหคำปรึกษา (�̅�𝑥=4.00) ตามลำดับ 
 

การนำไปสูการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

1. ปรับปรุงรูปแบบวิธีการใหคำปรึกษา โดยทำคูมืออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อเปนแนวปฏิบัติของอาจารย

ท่ีปรึกษา  

      2. นักศึกษาเมื่อไดรับคำปรึกษาแลวทำใหไดศึกษาตอจนสำเร็จการศึกษา 
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เอกสารหลักฐาน  

3.1.1. แผนพัฒนานักศึกษาประจำปการศึกษา 2563 
3.1.2. คูมืออาจารยท่ีปรึกษา 
3.1.3. คำส่ังอาจารยท่ีปรึกษา 
3.1.4. เอกสารการใหคำปรึกษาและแนะแนวแกนักศึกษา 
3.1.5. รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอระบบอาจารยท่ีปรึกษาและการบริการหลักสูตร 

ระดับอนุปริญญา ปการศึกษา 2563  
  

2. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูท่ีทันสมัย 

เปาหมาย 

นักศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพและมีทักษะการเรียนรูท่ีทันสมัยในศตวรรษท่ี 21 จำนวนไมนอย

กวารอยละ 70 ของนักศึกษาท่ีสอบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป 

การวางแผน 

  1. หลักสูตรวางแผนการจัดทำกิจกรรมพัฒนานักศึกษาดานการอยูรวมกันในสังคมและกำหนดรูปแบบ
กิจกรรมในรายวิชารวมกับผูสอน และนักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานจิตอาสา พัฒนาสังคม รวมท้ัง
ดานการเรียนรูเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
   2. งานกิจการนักศึกษารวมจัดทำแผนและดำเนินการ การจัดโครงการพัฒนานักศึกษาในการทำ
กิจกรรมรวมกันใหสอดคลองกับคุณลักษณะผูสำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู  อาทิเชน โครงการ
กีฬาสีประจำป และโครงการไหวครูประจำป 
   3.  ดำเนินการจัดโครงการ/ กิจกรรมตามแผน และประเมินผลตามวัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรมและ
ประเมินแผน 
   4.  รายงานผลการประเมินการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ใหขอเสนอแนะการปรับปรุงโครงการ และนำผล
มาปรับปรุง พัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรูท่ีทันสมัยตอไป 
การดำเนินงาน 

1. หลักสูตรและงานกิจการ ไดจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดังนี ้
   1.1 การพัฒนาศักยภาพดานการอยูรวมกันในสังคม ประกอบดวย 
         1)  โครงการกีฬาสีประจำปการศึกษา 2563 (ไมไดทำเนื่องจากสถานการณโควิต) 
         2)  โครงการไหวครูประจำปการศึกษา 2563 
   1.2 การพัฒนาศักยภาพดานการใชขอมูลสารสนเทศ ส่ือ เทคโนโลยีท่ีหลักสูตรไดออกแบบและดำเนินการ
สอนรายวิชา การเขาใจดิจิทัล ท่ีเนนทักษะการเขาใจการใชส่ือเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล และรายวิชาอื่นๆ ท่ีเนน
ใหเกิดทักษะการใชเครื ่องมือทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเปนไปตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน 
การติดตามและประเมินผล 

    หลังจากที่หลักสูตรและงานกิจการนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสราง

ทักษะการเรียนรูที่ทันสมัยตลอดจนการนำนักศึกษาเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกับสำนักวิชาการและ  

งานกิจการนักศึกษา มีการติดตามผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

ดานทักษะชีวิตการอยูรวมกันในสังคม  โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรมการอยูรวมกันใน 
1. สาขาวิชาท่ีมีความหลากหลายท้ังดานคุณวุฒิและวัยวุฒิ ภาวะ การเปนผูนำและผูตามในการทำ 

กิจกรรมรวมกันในสาขาวิชา และการมีสวนรวมกิจกิจกรรมของชุมชน 
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2. ดานทักษะการใชขอมูลสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี โดยวิธีการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ 

เรียนในรายวิชาการเขาใจดิจิทัล  

การนำไปสูการปรับปรุง พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 
 - ไมมี – 
เอกสารหลักฐาน 
3.1.1. แผนพัฒนานักศึกษา  
3.1.2. เอกสารโครงการกีฬาสี และโครงการไหวครูประจำปการศึกษา 2562) 
  
ตัวบงช้ีท่ี 3.2 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา  
ชนิดตัวบงช้ี :  ผลลัพธ 
 
ขอมูลนักศึกษา (ต้ังแตปการศึกษาท่ีรับเขา ถึงปการศึกษาท่ีตองรายงาน) 

ปการศึกษา 
จำนวน 
รับเขา 

จำนวนท่ีสำเร็จการศึกษา จำนวน 
ผูท่ียังไม
สำเร็จ 

การศึกษา 

จำนวนท่ี
ลาออกและ
คัดช่ือออก 
สะสมจนถึง

สิ้นป
การศึกษา 

อัตราการ
สำเร็จ

การศึกษา 

อัตรา 
การคงอยู 2561 2562 2563 

2561 - - - - - - - - 
2562 - - - - - - - - 
2563 18 - - - 9 9 กำลังศึกษา 50.00 
รวม 18 - - - 9 9   

 
1. อัตราการสำเร็จการศึกษา 

ปการศึกษา 2563 =  NA 
 
2. อัตราการสำเร็จการศึกษา 

ปการศึกษา 2563 =  18 x 100 = 100.00 
        18 

3. อัตราการสำเร็จการศึกษา 
ปการศึกษา 2564 =  NA 

 
4. อัตราการสำเร็จการศึกษา 

ปการศึกษา 2564 =  9 x 100 = 50.00 
        18 
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ผลการดำเนินงาน 

1. อัตราการคงอยู 

ปการศึกษาท่ี 2563 รับนักศึกษา จำนวน 18 คน จำนวนท่ีลาออกและคัดออกสะสมจนถึงภาคการศึกษา 

จำนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 50.00 และมีนักศึกษาคงอยู จำนวน 9 คน  คิดเปนรอยละ 50.00 จะเห็นได

วานักศึกษามีอัตราคงอยูตามหลักสูตรในอัตราท่ีลดลง 

เอกสารหลักฐาน 
3.2.1 รายงานการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาท่ี 1/2563, 2/2563 

2.  การสำเร็จการศึกษา (ยังไมมีผูสำเร็จการศึกษา) 
3. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวนการท่ีดำเนินการใหกับนักศึกษาตามกิจกรรม

สงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ปการศึกษา 2563 ผลการประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาอยูใน

ระดับ มาก (คาเฉล่ีย=4.25) 

เอกสารหลักฐาน 
รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอกิจกรรมการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ประจำปการศึกษา 2563 
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องคประกอบท่ี 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ชนิดตัวบงช้ี  : กระบวนการ 
ผลการดำเนินงาน 

1. ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
เปาหมาย   

อาจารยประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา จำนวน 3 คน 
การวางแผน 

(1) กรณีท่ีตองสอบบรรจุขาราชการใหม 
1. สำนักผูอำนวยการรวมกับสำนักวิชาการและหลักสูตร ประชุมเพื่อกำหนดการจัดสรร 

อัตราบุคลากรสายวิชาการ พรอมท้ังกำหนดคุณสมบัติอาจารยประจำหลักสูตร เสนอตอสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
         2. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศรับสมัคร และจัดทำคำสั่งแตงตั้งกรรมการออกขอสอบ และ
ตรวจขอสอบเสนอสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงนาม 
         3. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ดำเนินการรับสมัครตามกำหนดเวลา 
         4. คณะกรรมการ ดำเนินการสอบ สัมภาษณ และประมวลผลคะแนนสอบ 
         5. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศผลการคัดเลือก 
         6. ผู ที ่สอบผานการคัดเลือกรายงานตัวตอสถาบันวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยชุมชน 
ตามลำดับ 
         7. หลักสูตรดำเนินการเสนอรายช่ือขาราชการบรรจุใหมท่ีมีวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา
ท่ีเปดสอนเปนอาจารยประจำหลักสูตร โดยจัดทำ สมอ.08 เสนอตอสำนักวิชาการ 
        8. สำนักวิชาการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและวุฒิการศึกษาของบุคคลที่เสนอ ตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.2548 
        9. สำนักวิชาการเสนอตออนุกรรมการวิชาการ สภาวิทยาลัยชุมชน และสภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนตามลำดับ 
        10. สำนักวิชาการจัดทำคำส่ังแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร เสนอตอผูอำนวยการวิทยาลัย
ชุมชนลงนาม 
        11. หลักสูตรดำเนินการปฐมนิเทศอาจารยใหมตามแนวทางที่กำหนดใน มคอ.2 เพื่อให
สามารถบริหารหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

(2)  กรณีเปนผูสอนพิเศษ 
1. หลักสูตรเสนอรายช่ือบุคคลซึ่งไดรับการแตงต้ังเปนผูสอนพิเศษ ตามขอบังคับสถาบัน 

วิทยาลัยชุมชน วาดวยคุณสมบัติและหลักเกณฑเกี่ยวกับผูสอนพิเศษ พ.ศ.2558 เพื่อปฏิบัติหนาท่ีเปนอาจารย
ประจำหลักสูตร 

2. คัดเลือกบุคลากรภายในท่ีมีวุฒิสัมพันธกับสาขาวิชา จำนวน 1 คน 
3. สำนักวิชาการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและวุฒิการศึกษาของบุคคลท่ีเสนอ        

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.2548 
     4. เสนอตออนุกรรมการวิชาการ และสภาวิทยาลัย และสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ตามลำดับ 
     4. สำนักวิชาการจัดทำคำสั่งแตงตั้งอาจารยประจำหลักสูตร เสนอผูอำนวยการวิทยาลัย
ชุมชนลงนาม 

องคประกอบท่ี 4  อาจารย 
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     5.  สำนักวิชาการ จัดทำบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในการเปนอาจารยประจำ
หลักสูตรอนุปริญญา 
     6.  หลักสูตรดำเนินการปฐมนิเทศอาจารยใหมตามแนวทางที่กำหนดใน มคอ.2 เพื่อให
สามารถ บริหารหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
 
การดำเนินการ 
   ในรอบปการศึกษา 2563  หลักสูตรไมมีการเปล่ียนแปลงอาจารยประจำหลักสูตร  รายช่ืออาจารยประจำ
หลักสูตรเปนไปตาม มคอ.2  ณ ส้ินรอบปการศึกษาท่ีประเมิน 
 
เอกสารหลักฐาน 

4.1.1. ประกาศวิทยาลัยชุมชนพิจิตรเรื่อง แตงตั้งอาจารยประจำหลักสูตรอนุปริญญา ลงวันที่ 20 
กันยายน 2560/มติสภาวิทยาลัยครั้งท่ี 8/2560 วันท่ี 7 สิงหาคม 2560 

4.1.2. เอกสารบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในการเปนอาจารยประจำหลักสูตรอนุปริญญา 
ระหวางวิทยาลัยชุมชนพิจิตรกับอาจารยประจำหลักสูตรอนุปริญญา 

2. ระบบการบริหารอาจารย 
 เปาหมาย 
อาจารยประจำหลักสูตรไดร ับการจัดสรรภาระงานที ่เหมาะสม สอดคลองตามความถนัดและ

ประสบการณของตนเอง 
การวางแผน 

    1.  หลักสูตรจัดทำแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรใหสอดคลองกับ มคอ.2 
    2. หลักสูตรเสนอแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรตอสำนักวิชาการเพื่อตรวจสอบและนำเสนอตอ
อนุกรรมการวิชาการ  สภาวิทยาลัยชุมชน และสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามลำดับ 
    3. หลักสูตรมอบหมายใหอาจารยประจำหลักสูตรปฏิบัติหนาท่ีสอนในรายวิชาตางๆ ตามแผนการจัด
การศึกษาตลอดหลักสูตร  โดยพิจารณาความสอดคลองตามสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และประสบการณ 
การสอน ผลงานทางวิชาการ โดยจัดทำตารางเรียนตารางสอน เสนอตอสำนกัวิชาการ และมอบหมายงานตาม
พันธกิจอื่นๆ  ของหลักสูตร 
    4.  หลักสูตรเสนอตารางเรียนตารางสอนตอสำนักวิชาการ เสนอตอผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชน และ
จัดทำรายงานการจัดการเรียนการสอนเสนอตอ คณะอนุกรรมการวิชาการ  สภาวิทยาลัยชุมชน และสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชนตามลำดับ 
    5. อาจารยประจำหลักสูตรดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามตารางเรียนตารางสอน และกิจกรรม
อื่น ๆ ของหลักสูตรใหแกนักศึกษา 
    6. หลักสูตรสงเสริมอาจารยประจำหลักสูตรใหไดรับการพัฒนาทักษะดานวิชาการและวิชาชีพตาม
เหมาะสมและความสนใจ 
    7. หลักสูตรประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนของอาจารยประจำ
หลักสูตร 
     

การดำเนินงาน 
ในปการศึกษา 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศไมมีการปรับเปลี่ยนอาจารยประจาหลักสูตร

ยังคงเปนกรรมการชุดเดิมที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานของTQF โดยมีการรวมพิจารณาถึงการปรับเปลี่ยน
กรรมการประจำหลักสูตรซึ่งหากมีการปรับเปล่ียนอาจารยประจำหลักสูตรก็จะมีข้ันตอนการรับเปนไปตามแผน
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สาหรับปการศึกษานี้พบวาอาจารยประจำหลักสูตรไดปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพกลาวคือไดมีการเขารวม
ประชุมอาจารยประจำหลักสูตรครบทุกครั้งมีสวนรวมในการจัดการบริหารหลักสูตรมีการพัฒนาตนเองเปนตน 

 
สำนักวิชาการ 
1) โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษา กิจกรรมการประชุมครูผูสอนอนุปริญญา  

กอนเปดภาคการศึกษาท่ี 2/2563 
2) ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาผูสอนดานการจัดการเรียนการสอน Active Learning          

ดวยระบบ Google Classroom และอบรมจัดทำขอสอบออนไลนและการสรางส่ือวิดีโอสำหรับการเรียนการสอน 
เดือน พฤษภาคม 2564 
กรนำไปสูการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

-ไมมี – 
เอกสารหลักฐาน 
4.1.3. แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร ปการศึกษา 2563 
4.1.4. เอกสารตารางสอน/ รายงานการจัดการเรียนการสอนประจำภาคการศึกษา 1/2563, 2/2563 
4.1.5. รายงานการประชุมสภาอนุมัติผูสอนครั้งท่ี 5/2563 และ12/2563 
4.1.6. เอกสารสรุปผลการประชุมสัมมนาครูผูสอนอนุปริญญา ภาคการศึกษาท่ี  2/2563 
4.1.7. วุฒิบัตรผานการอบรมของอาจารยประจำหลักสูตร 3 คน 
4.1.8. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอน 

3. ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
เปาหมาย 

   อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 1 ครั้ง เพื่อนำความรูมาใชในการจัดการ
เรียน การสอนและพัฒนางานวิจัย 

การวางแผน 
   1. สำนักวิชาการจัดทำแผนงานพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับอาจารยประจำหลักสูตร ผูสอนประจำ 
และผูสอนพิเศษ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำป 
   2. อาจารยประจำหลักสูตรไดบันทึกขออนุญาตพัฒนาทักษะทางวิชาชีพตอผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชน
เพือ่เขารวมกิจกรรมการพัฒนาทักษะวิชาชีพของตนเองกับหนวยงานหรือองคกรภายนอก 
    3. ดำเนินการเขารวมกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาจารย พรอมรายงานผลการเขารวมการสงเสริมและ
พัฒนาอาจารยประจำหลักสูตร เสนอตอผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนทุกครั้งท่ีเขารวมกิจกรรมกับหนวยงาน องคกร
ภายนอก 

การดำเนินงาน 
    1. สำนักวิชาการจัดทำแผนงานพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับอาจารยประจำหลักสูตร ผูสอนประจำ 
และผูสอนพิเศษ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ 2563 

2. อาจารยประจำ ซึ่งปฏิบัติหนาที่อาจารยประจำหลักสูตรไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมและพัฒนา
อาจารยทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ 2563 ดังนี ้

1) โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษา กิจกรรมการประชุมครูผูสอนอนุปริญญา      
กอนเปดภาคการศึกษาท่ี 2/2563 
         2)  โครงการพัฒนาผูสอนดานการจัดการเรียนการสอน Active Learning  ดวยระบบ Google 
Classroom และอบรมจัดทำขอสอบออนไลนและการสรางสื ่อวิดีโอสำหรับการเรียนการสอน เดือน 
พฤษภาคม 2563  
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การติดตามและประเมินผล 
   จากการตรวจสอบและประเมินผลการเขารวมกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาจารย พบวา อาจารย
ประจำหลักสูตรทุกคนเขารวมกิจกรรมบรรลุตามเปาที่กำหนดไว ปละไมนอยกวา 1 ครั้ง และสามารถนำ
ความรูไปใชในการจัดการเรียนการสอน แตไมมีการพัฒนางานวิจัยดานการเรียนการสอน จึงเห็นควรสงเสริม
ใหอาจารยประจำหลักสูตรดำเนินการพัฒนางานวิจัยดานการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน 
การนำไปสูการปรับปรุง พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

- ไมมี – 
เอกสารหลักฐาน 
4.1.9. แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ 2563 
4.1.10. เอกสารสรุปผลการประชุมสัมมนาครูผูสอนอนุปริญญา ภาคการศึกษาท่ี  2/2563 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดตัวบงช้ี : กระบวนการ 
ผลการดำเนินงาน 

1. การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
เปาหมาย 

  หลักสูตรมีเนื้อหาสาระรายวิชาทันสมัย สอดคลองกับความตองการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน 
การวางแผน 
หลักสูตรมีระบบและกลไกการจัดทำรายละเอียดหลักสูตร เพื่อใชเปนแนวทางในการออกแบบ

หลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังตอไปนี้ 
     1.ทบทวนหลักสูตรที่ใชงานในปพ.ศ.2556 เพื่อหาประเด็นที่ควรปรับปรุงโดยการสำรวจขอมูลท่ี
เกี ่ยวของกับการเรียนการสอนจากผูสำเร็จการศึกษาผู ใชบัณฑิตหัวหนาหนวยงานที ่น ักศึกษาออกฝก
ประสบการณวิชาชีพและผูท่ีเกี่ยวของ 
     2.ในการปรับปรุงหลักสูตรในป พ.ศ.2561 ไดมีการปรับปรุงกระบวนการของระบบและกลไกการ
จัดทำรายละเอียดหลักสูตรโดยเพิ่มกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ(TQF)รวบรวมขอมูลและ
จัดเตรียมเอกสารในการปรับปรุงหลักสูตร 
     3.จัดทำโครงการและวางแผนการดำเนินงานโดยการกำหนดงบประมาณชวงเวลาและหนาท่ี
รับผิดชอบ 
     4.แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรโดยกำหนดอาจารยประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรง
กับหลักสูตรจำนวน 2 ทานผูทรงคุณวุฒิภายนอกจำนวน 1 ทาน 
    5.ดำเนินการจัดทำหลักสูตรและจัดทำเอกสารหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานสกอ.โดยกำหนดสาระ
รายวิชาทางทฤษฎีและปฏิบัติโดยกลุมรายวิชามีความตอเนื ่องสัมพันธเหมาะสมกับระดับการศึกษาของ
หลักสูตรสอดคลองกับมคอ.1 

6.จัดโครงการวิพากษหลักสูตรโดยการรวบรวมขอคิดเห็นจากอาจารยผูสอนอาจารยประจำหลักสูตร
ศิษยเกาผูใชบัณฑิตกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตรผูทรงคุณวุฒิในการวิพากษหลักสูตรและ
ขอคิดเห็นจากตัวแทนจากสถานประกอบการณมาทำการกำหนดสาระรายวิชาทางทฤษฎีและปฏิบัติเพิ่มเติม 

7.นำเสนอหลักสูตรตอคณะอนุกรรมการวิชาการ/สภาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร
และทำการปรับแกในกรณีท่ีมีขอเสนอแนะ 

8.นำเสนอหลักสูตรตอสภาสถาบันวิทยาลัยเพื่อพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรและทำการปรับแก
ในกรณีท่ีมีขอเสนอแนะ 

9.สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนอนุมัติหลักสูตร 
10.เสนอสกอ.รับทราบอนุมัติหลักสูตร 
11.หลักสูตรไดร ับการอนุมัติและเปดรับนักศึกษาจนครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรรอบใหม       

(รอบปรับปรุงหลักสูตรพ.ศ. 2566) 
อาจารยประจำหลักสูตรและอาจารยผู สอนรวมทบทวนความชัดเจนและความสอดคลองของ

คำอธิบายรายวิชาปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาตามขอเสนอแนะแลวนำไปสูการปฏิบัติจากนั้นจึงใหนักศึกษา
ประเมินผลการปรับปรุงหากผานการประเมินจึงนำไปใชตอไปหากไมผานตองพิจารณาปรับปรุงใหมจากนั้น
ประเมินระบบและกลไกตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการโดยมีเปาหมายเพื่อตรวจสอบสาระรายวิชาใหมี
ความทันสมัยมีความลุมลึกและมีเนื้อหาเหมาะกับเวลาพบวาระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตร
ยังคงเหมาะสมจึงไมมีการปรับระบบและกลไก 

องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน 
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การดำเนินการ 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใหมีความทันสมัย สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และสอดคลองกับผลการประเมินการ
ดำเนินการของหลักสูตรจากวิทยาลัยชุมชน 20 จังหวัดทั้งนี ้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดจัดสงหลักสูตร
อนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรใหม พ.ศ. 2563 สภาวิทยาลัยชุมชนอนุมัติการจัดการ
เรียนการสอน ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 สภาสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่  5/2563 เมื่อวันที่12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 
เปดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563  
การประเมินผลการดำเนินการ 

เมื่อเสร็จส้ินการสอนในแตละภาคการศึกษาอาจารยผูสอนซึ่งไดสอนตามคำอธิบายรายวิชาท่ีกำหนด
แลวจะตองจัดทำมคอ.5 และทำการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพื่อท่ีจะไดวัดผลการเรียนรูและความ
เหมาะสมของกระบวนการสอนซึง่จะนำผลการทวนสอบท่ีไดไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของ มคอ.3 
ในภาคการศึกษาถัดไป 
เอกสารหลักฐาน 

5.1.1 หนังสือสถาบันวิทยาลัยชุมชนแจงผลการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน

พิจิตรท่ี อว 0610(5)/1448 วันท่ี 21 พฤษภาคม 2563 

5.1.2 รายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนครั้งท่ี 5/2563 วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 
2. การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น ๆ 

หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรใหม
รายละเอียด ดังนี ้
 
โดยมีการกำหนดภาระงานของสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ดังนี ้

1. อาจารยประจำหลักสูตรไดจัดสรรวิชาสอนตรงกับสาขาวิชาที่จบและความชำนาญของอาจารย
ผูสอนและมีการจัดทำรายงานรายงานการประเมินตนเองรายงานการประกันคุณภาพการศึกษารวมถึง มคอ.3
มคอ.5 และมคอ.7 ตามกำหนดเวลา 

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสวนของกิจกรรมพัฒนางานวิจัยสงเสรมิอาจารยเขารวมประชุม
อบรมสัมมนาวิชาการวิชาชีพและโครงการเผยแพรผลวิชาการซึ่งอาจารยประจำหลักสูตรไดเขารวมอบรมเพื่อ
พัฒนาตนเองเชนเขาประชุมโครงการปฏิบัติการที่จัดโดยวิทยาลัยชุมชนรวมทั้งมีการนำเสนอผลงานในระดับ
จังหวัด 

3. เนนการเรียนการสอนที่มีการปฏิบัติจริงสอนใหนักศึกษากลาพูดกลาแสดงออกคิดและแกปญหา
ตางๆที่เกิดขึ ้นไดดี การประเมินการบริหารอาจารยประจำหลักสูตรพบวาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตรมีระบบการบริหารอาจารยประจำหลักสูตรมีประสิทธิภาพและอาจารยประจำ
หลักสูตรการปฏิบัติงานตามภารกิจดานการเรียนการสอนโดยทุกคนไดทำการสอนในสาขาวิชาตามความถนดั
และเชี ่ยวชาญและอาจารยประจำหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองโดยการรับการอบรมความรูจาก
หนวยงานตางๆ  
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เอกสารหลักฐาน 

5.1.3 ประกาศวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เรื ่อง แตงตั ้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรอนุปร ิญญา 
โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน กิจกรรม : ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ใหม 

5.1.4. คำสั่ง วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ที่ 039/2563 เรื ่อง แตงตั ้งคณะกรรมการโครงการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน กิจกรรม : ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม 
 
ตัวบงช้ีท่ี 5.2  การวางระบบผูสอน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลผูเรียน 
ผลการดำเนินงาน 

มีระบบกลไกการวางระบบผูสอน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลผูเรียน 
1. การกำหนดผูสอน 
เปาหมาย  

    ผูสอนในแตละรายวิชามีความรู ความสามารถ ความเช่ียวชาญ คุณวุฒิท่ีสอดคลองกับรายวิชาท่ีสอน
และมีจรรยาบรรณความเปนคร ู

การวางแผน 
      1. อาจารยประจำหลักสูตรและหนวยจัดการศึกษา สำรวจขอมูลประสบการณการสอน/ความ
เช่ียวชาญของผูสอน           
      2. ประชุมอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อกำหนดเกณฑการจัดระบบผูสอนพิจารณาคุณสมบัติของ 
ผูสอนตามความเหมาะสมจากคุณวุฒิ ประสบการณและเปนไปตามเกณฑระเบียบสถาบันวิทยาลัย ชุมชนวา
ดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีต่ำกวาปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2560 
      3. หลักสูตรและหนวยจัดการศึกษาแจงความประสงคในการสรรหาผูสอนพิเศษใหม พรอมทั้งระบุ
คุณสมบัติของผูสอนเสนอตอสำนักวิชาการ 
        4. หลักสูตรและหนวยจัดการศึกษา มีการคัดเลือกอาจารยตามระเบียบและหลักเกณฑของวิทยาลัย
โดยหนวยจัดการศึกษาและอาจารยประจำหลักสูตร โดยอาจารยผูสอนจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
ข้ึนไปในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของหรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของหรือจบปริญญาตรีท่ี
มีประสบการณในดานท่ีเกี่ยวของอยางนอย 5 ป 
      5. สำนักวิชาการแตงตั ้งกรรมการคัดกรองผูสอนพิเศษใหมีคุณวุฒิตามเกณฑขอบังคับของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน วาดวยคุณสมบัติและหลักเกณฑเกี ่ยวกับผู สอนพิเศษ พ.ศ.2558 เสนอผู อำนวยการ 
คณะอนุกรรมการวิชาการ และสภาวิทยาลัยอนุมัติและแตงต้ังเปนผูสอนพิเศษใหมตอไป 
      6. จัดอาจารยประจำสอนตามรายวิชาที่ตรงกับวุฒิการศึกษาหรือเทียบเคียง และจัดอาจารยพิเศษ 
มอบหมายการสอนเปนลำดับตอไป 
      7.  การจัดตารางสอนโดยหนวยจัดการศึกษา อาจารยประจำหลักสูตรรวมพิจารณาตามเกณฑท่ี
กำหนด และนำเสนองานวิชาการเพื่อรวบรวม ตรวจกรอง นำเสนออนุกรรมการวิชาการและ สภาวิทยาลัย
อนุมัติตอไป 
   8. สำนักวิชาการจัดโครงการ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนกิจกรรม : 
พัฒนาผูสอนหลักสูตรอนุปริญญา กอนเปดภาคการศึกษา เพื่อสรางความเขาใจในการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรอนุปริญญา 
   9. ผูสอนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามตารางสอนในแตละภาคการศึกษา 

10. หลักสูตรติดตามและรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของผูสอนโดยนักศึกษา 
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การดำเนินการ 

ในปการศึกษา 2563 หลักสูตรมีการดำเนินงานกำหนดผูสอน ดังนี้          
มีการประชุมเพื่อจัดอัตรากำลังสำหรับการจัดการเรียนการสอนโดยพิจารณาอัตรากำลัง              

ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 และ ภาคการศึกษาท่ี 2/2563 มีการประชุมเพื่อจัดต้ังอัตรากำลังของรายวิชา   
ในหลักสูตร ตามแนวของการประกันคุณภาพการศึกษาโดยพิจารณาจาก               
   1) มีคุณวุฒิเหมาะสมกับวิชาท่ีสอน/ตรงกับสาขารายวิชา               
   2) มีความรูความสามารถในวิชาท่ีสอน โดยเคยผานการสอนในรายวิชาท่ีกำหนด/เกี่ยวของ               
   3) มีประสบการณในการทำงาน/การฝกอบรมในรายวิชาที่กำหนด ติดตามผลการกำหนดอาจารย
ผูสอนโดยพิจารณาจากการจัดทำ มคอ. 3 4 และ   มคอ. 5 6 โดย พิจารณาถึงผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตออาจารยผู สอน ซึ่งอาจารยผู สอนทุกคนมีผล การประเมินมากกวา 3.5 โดยทั้งภาคเรียน         
ท่ี 1/2563 และ ภาคเรียนท่ี 2/2563 จากผลการจัดอัตรากำลังและภาระงานสอน ซึ่งพิจารณาจากคุณวุฒิ
ประสบการณในการสอน/ การทำงาน/การฝกอบรม สงผลใหการประเมินการสอนของอาจารยผูสอน มีผล
เฉลี่ยในระดับ ดี ผลที่ได จากการปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม อาจารยประจำหลักสูตรมีภาระการสอนและมี
ความรู ความสามารถ/เช่ียวชาญเปนไปตามเกณฑท่ีกำหนด  
 
การติดตามและประเมินกระบวนการ 
 จากการติดตามการปฏิบัติหนาที่สอนตามคำสั่ง และติดตามผลประเมินประสิทธิภาพการสอนของ
ผูสอนโดยนักศึกษา พบวา โดยภาพรวมในปการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด คาเฉล่ีย 
4.16 เม่ือพิจารณาเปนรายภาคการศึกษา พบวา ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 มีระดับความพึงพอใจในภาพรวม 
อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.00 โดยมีระดับความพึงพอใจเทากันทุกดาน คือ 4.00 โดยมีประเด็น ดังนี้ ดานการ
เตรียมความพรอมในการสอน    ดานการมีสวนรวมของนักศึกษา ดานกิจกรรมการเรียนรู ดานการวัดและ
ประเมินผล อยูในระดับมากท่ีสุด ดานการใชส่ือการเรียนการสอน ภาคการศึกษาท่ี 2/2563 มีระดับความพึง
พอใจในภาพรวม อยูในระดับมาก  คาเฉล่ีย 4.31 โดยมีระดับความพึงพอใจดานการเตรียมความพรอมในการ
สอน  อยูในระดับมาก  คาเฉล่ีย 4.39  ดานกิจกรรมการเรียนรูและดานการวัดและประเมินผล  มีระดับความ
พึงพอใจเทากัน อยูในระดับมาก  คาเฉลี่ย 4.33 ดานการใชสื ่อการเรียนการสอน อยูในระดับมากที่สุด 
คาเฉลี่ย 4.28 และ ดานการมีสวนรวมของนักศึกษา อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.22 ซึ่งทั้งสองภาค
การศึกษา มีระดับความพึงพอใจดานการมีสวนรวมของนักศึกษานอยท่ีสุด  จึงควรสงเสริมใหผูเรียนมีการรวม
กิจกรรมมากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมที่ใหผูเรียนมีสวนรวม สามารถกระตุนใหนักศึกษาเกิดบรรยากาศการ
เรียนรู  และมีกิจกรรมการสอนที่เนนทักษะการปฏิบัติที ่นำไปใชในชีว ิตประจำวันได โดยผูสอนจะตอง
ปรับเปล่ียนกลยุทธการสอนและปรับปรุงแกไข มคอ.3 เพื่อปรับปรุงการสอนรวมกันตลอดจนมีการติดตามเปน
รายบุคคลทั้งผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติทางวิชาการของ
หลักสูตร เชน การเขารวมประชุม การสงขอสอบ การสงผลประเมินรายวิชา การสงเอกสาร มคอ.3 มคอ.5 
เปนตน เพื่อเปนขอมูลในการกำหนดผูสอนในรอบปการศึกษาถัดไป 
 
การนำไปสูการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
-ไมมี- 
 
เอกสารหลักฐาน 

5.2.1. คำส่ัง/ประกาศ แตงต้ังอาจารยผูสอนประจำภาคการศึกษาท่ี 1/2563 และ 2/2563 
5.2.2. แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร ปการศึกษา 2563 
5.2.3. ตารางสอน ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 และ 2/2563 
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5.2.4.  รายงานการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาท่ี 1/25633 และ 2/2563 
5.2.5. คำส่ังการจัดสอบประจำภาคการศึกษาท่ี 1/2563 และ 2/2563 
5.2.6. รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยครั้งท่ี 11/2562 วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2562 
 

2. การกำกับ ติดตามรายละเอียด และผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยตรวจสอบหลักสูตรและผล
การดำเนินงานของรายวิชา หรือ มคอ.2,3,4,5,6,7  
   เปาหมาย 
    หลักสูตรมีการจัดทำเอกสาร มคอ.2, มคอ.3,มคอ.4,มคอ.5, มคอ.6,และ มคอ.7 ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 

การวางแผน 
  1. อาจารยประจำหลักสูตรรวมประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตรตาม
การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ของปท่ีผานมา  และวางแผนการกำกับติดตามหลักสูตร
ในปการศึกษาถัดไป (หลักสูตรจัดใหมีการประชุมปการศึกษาละ 1 ครั้ง) 
   2. หลักสูตร และหนวยจัดการศึกษากำหนดผูสอนในแตละรายวิชาตามแผนการเรียนที่กำหนดท้ัง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ จัดตารางเรียนตารางสอน และใหผูสอนจัดทำรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของรายวิชาฝกประสบการณ (มคอ.4) จัดสงผานระบบสารสนเทศการ
บริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) กอนดำเนินการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 
   3. วิชาการและอาจารยประจำหลักสูตร กำกับติดตาม การจัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของรายวิชาฝกประสบการณ  (มคอ.4) 
   4.  ผูสอนจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดำเนินงานของ
รายวิชาฝกประสบการณ (มคอ.6) ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติครบทุก
รายวิชาภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษา 
   5. อาจารยประจำหลักสูตร รวมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร(มคอ.7) ภายใน 60 วัน 
หลังสิ ้นสุดปการศึกษา และจัดทำรายงานประเมินตนเองของหลักสูตรเพื ่อรองรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในแตละปการศึกษา 
 
การดำเนินงาน 
   1. อาจารยประจำหลักสูตร รวมประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตรใน
รอบปการศึกษา 2563 ดวยการพิจารณารางรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) และการทวน
สอบรายวิชา ประจำปการศึกษา 2563 และวางแผนการกำกับติดตามหลักสูตรในปการศึกษา 2563 
   2. อาจารยประจำหลักสูตรรวมกับหนวยจัดการศึกษาและวิชาการ กำกับ ติดตาม การจัดสง
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ภาคการศึกษาที่ 1/2563 จำนวน 6 รายวิชา และภาคการศึกษาท่ี 
2/2563 จำนวน 6 รายวิชา ผานระบบสารสนเทศการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และรูปแบบเอกสาร ซึ่งทุกรายวิชาสงครบถวนกอนเปดภาคการศึกษา 
   3. อาจารยประจำหลักสูตรรวมกับหนวยจัดการศึกษาและวิชาการ กำกับ ติดตาม การจัดสงรายงาน
ผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) ภาคการศึกษาที่ 1/2563 จำนวน 6 รายวิชา และภาคการศึกษาท่ี 
2/2563 จำนวน 6 รายวิชา ผานระบบสารสนเทศการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (TQF) และรูปแบบเอกสาร ซึ่งทุกรายวิชาสงครบถวนหลังจากส้ินสุดภาคการศึกษาภายใน 30 วัน 
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จากการตรวจสอบและกำกับติดตามการจัดทำเอกสาร มคอ.3,,มคอ.5, ,และ มคอ.7 ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ผานระบบสารสนเทศการบริหารหลักสูตร (TQF) ทั้งนี้ดวยระบบ
ไมไดบันทึกวันท่ีสงเอกสารไว  และมีปญหาดานอาจารยผูสอนบางทานไมสามารถเขาระบบได จึงไดดำเนินการ
ใหครูผูสอนไดสงเปนเอกสารมายังงานหลักสูตร เพื่อจัดเก็บขอมูล และรวบรวมไปดำเนินการตรวจสอบตอไป 
ซึ่งไดนำปญหาการใชระบบ TQF ไปสรางความเขาใจและฝกเขาระบบใหกับครูผูสอนในการประชุมครูแตละ
ภาคการศึกษา 
การนำไปสูการปรับปรุง พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 
-ไมมี - 
 
เอกสารหลักฐาน 

5.2.7 เอกสาร มคอ.3,5,7 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีใชสื่อเทคโนโลยี ใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 
  เปาหมาย 

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ มีการใชส่ือเทคโนโลยีใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ผานระบบการ
จัดการเรียนหองเรียนเสมือนจริง Google Classroom  

การวางแผน 
   1. จัดหาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนใหผู เร ียนสามารถเรียนรู ดวยตนเองผานโทรศัพทมือถือ           
ท่ีสามารถเรียนรูและเขาถึงไดงาย 
   2. จัดทำแผนและเปาหมายการสงเสริมการใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน    
ท่ีเนนการใชส่ือเทคโนโลยีใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองผานโทรศัพทมือถือ 
    3. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนและเปาหมายที่กำหนดไว พรอมท้ัง
ติดตามผลการดำเนินงานระดับโครงการ/กิจกรรมและระดับแผนยุทธศาสตร 
การดำเนินงาน 
  1. อาจารยประจำหลักสูตร ไดจัดหาระบบการบริหารจัดการหองเรียนเสมือนจร ิง Google  
Classroom มาใหบริการแกอาจารยผู สอนและนักศึกษา โดยขอใชบริการ   G-Suite หรือ Google  for 
Education กับทาง Google  ในนามวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ภายใตโดเมน pcc.ac.th 
    2. วิทยาลัยไดจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ 5 ป ที่มี
ความสอดคลองตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 3 ป 
(พ.ศ.2562 -2564) 
    3. สำนักวิชาการจัดทำโครงการการเสริมสรางศักยภาพผูสอนดวยการพัฒนากระบวนการจัดทำส่ือท่ี
ทันสมัยประกอบการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และจัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุนการสงเสรมิการใชงาน
ระบบหองเรียนออนไลน ดวย Google  Classroom และการผลิตสื่อวิดีโอการสอนตามเปาหมายของแผน
ยุทธศาสตร ประจำปงบประมาณ 2564 และเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผูสอนดานการ
จัดการเรียนการสอนออนไลนโดยการใชระบบ Google  Classroom ซึ่งมีอาจารยผูสอนสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เขารวมจำนวน 3 คน 

4. ดำเนินการติดตามการนำไปใชเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลนดวย Google  Classroom  
ท่ีเนนใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดโดยตนเองผานโทรศัพทมือถือ และรายงานผลการดำเนินงานตอสภาวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร เมื่อคราวประชุมครั้งท่ี 6/๒๕63  วันพฤหัสบดีท่ี 25 มิถุนายน ๒๕63 
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จากการตรวจสอบและติดตามผลหลังจากไดดำเนินการกิจกรรมสงเสริมการใชงานดวยวิธีการเปน
ผูสอนรวมในรายวิชา พบวา มีรายวิชาท่ีดำเนินการนำระบบการเรียนการสอนออนไลน Google  Classroom  
ใชในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสาสนเทศ จำนวน 1 รายวิชา คือการวิเคราะหและออกแบบ
ระบบ และมีการสอนออนไลนทุกวิชา เนื่องจากสถานการณโควิต 19 ไมสามารถเรียนในหองเรียนได จึงจำเปน 
ตองเรียนออนไลนทุกวิชาในการจัดการเรียนการสอนออนไลน มีการใชระบบ (Zoom) และทาง Line  
แตทำขอสอบทาง Google  Classroom สอนผสมผสานกับการเรียนในหองเรียนเนื่องจากเปนวิชาเนนการ
ปฏิบัติ พรอมท้ังมีการรายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน ตอสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
เมื่อคราวประชุมครั้งท่ี6/๒๕63  วันพฤหัสบดีท่ี 25 มิถุนายน ๒๕63 
 
การนำไปสูการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
    -ไมมี- 
เอกสารหลักฐาน 

5.2.8 รายงานโครงการการเสริมสรางศักยภาพผูสอนดวยการพัฒนากระบวนการจัดทำส่ือท่ีทันสมัย
ประกอบการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
 
4. การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
  เปาหมาย 

มีรายวิชาท่ีดำเนินการสอนดวยรูปแบบบูรณาการรวมกับการวิจัยงานโครงการการบริการวิชาการทาง
สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ระบบและกลไก 
1. อาจารยประจำหลักสูตรและครูผูสอนรวมรวบรวมองคความรู ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเกี่ยวของกับ 

พันธกิจการวิจัย หรือการบริการวิชาการ หรือทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม พรอมผลิตเปนรายวิชาที่มีการ
เรียนการสอนท่ีบูรณาการ  

2. อาจารยประจำหลักสูตร และอาจารยประจำวิชาท่ีเกี่ยวของในหลักสูตร เพื่อรวมวางแผนการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีบูรณาการ กับงานวิจัย หรือบริการวิชาการหรือทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม 

3. อาจารยประจำหลักสูตรรวมกับอาจารยผูสอน ช้ีแจงวัตถุประสงคและวิธีการเรียนรูรายวิชาท่ี   
จะบูรณาการการทำงานรวมกับชุมชน  

4. อาจารยประจำหลักสูตรรวมกับอาจารยผูสอน  ดำเนินการติดตามและบริหารจัดการรายวิชา      
ท่ีจะบูรณาการการทำงานรวมกับชุมชน  
 
การนำระบบและกลไกไปสูการปฎิบัติ ดำเนินงาน 
    1. อาจารยประจำหลักสูตร และอาจารยประจำวิชาไดผลิตรายวิชาท่ีจะบูรณาการการทำงานรวมกับ
ชุมชน คือ การออกแบบคอมพิวเตอรกราฟก 
     2. ไดมีการจัดทำภาพกราฟกประชาสัมพันธ ในหัวขอท่ีนักศึกษาสนใจ เพื่อใชในการประชาสัมพันธ
ขอมูล ทำใหเกิดความประทับใจ ตอหัวขอท่ีนักศึกษาตองการนำเสนอ 

3. อาจารยประจำหลักสูตร และอาจารยประจำวิชา ดำเนินการติดตาม และประเมินผลและสรุปผล
การจัดการเรียนการสอนประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษา 
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การติดตามและประเมินกระบวนการ 
    อาจารยประจำหลักสูตร ไดมีการประชุมเพื่อสรุป รายวิชาท่ีมีการบูรณาการบริการวิชาการ/การทำนุ
บำรุง โดยไดมีการรายงานรายวิชา ท่ีมีบูรณาการกับวิจัย/การบริการวิชาการแกสังคม/การทำนุบำรุง เพื่อนำมา
ปรับปรุงในปการศึกษาตอไป 
 
การนำไปสูการปรับปรุง พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

ไมมี - 
 
เอกสารหลักฐาน 

5.2.9. มคอ.3 วิชาการออกแบบคอมพิวเตอรกราฟก 

5. การทวนสอบผลการเรียนรูของผูเรียน / ทบทวนผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของผูเรียน 
เปาหมาย 

   หลักสูตรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอยรอยละ 
25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
 

ระบบและกลไก 
1. สำนักวิชาการแตงต้ังคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับรายวิชา พรอมจัดทำ 

เครื่องมือและแบบรายงานสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับรายวิชาและกำหนดปฏิทินดำเนินงาน
เพื่อกำหนดเปนภาระหนาท่ีของกรรมการ 
   2. คณะกรรมการทวนสอบกำหนดรายวิชาท่ีจะทวนสอบโดยการสุมรายวิชาอยางนอยรอยละ 25 
ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
   3.  คณะกรรมการทวนสอบดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานผลการเรียนรู  การประเมินผลการเรียนรู
ในแตละดานตามท่ีกำหนดเกณฑประเมินผลการเรียนรูใน มคอ.3 และหรือ มคอ.4 ของแตละรายวิชา พรอม
ใชขอมูล มคอ.5 และ หรือ มคอ.6 ตลอดจนตารางวิเคราะหขอสอบ  ขอสอบปลายภาค มาประกอบการพิจารณา 
    4. คณะกรรมการทวนสอบจัดทำรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูรายวิชาเสนอตอ
สำนักวิชาการ 
  การนำระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติ ดำเนินการ 
   1. สำนักวิชาการแตงต้ังคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับรายวิชา ประกอบดวย 
   1) นางสาวนงลักษณ  มวงศร ี
   2) นางสาววนิดา  คุณสิน 
   3) นายธวัชชัย  คำภาอินทร 
   4) นางสาวจันจิรา  เคยอาษา 

  5) นายชัชวาล  เกี้ยวเกิด 
   2. คณะกรรมการไดกำหนดรายวิชาทวนสอบโดยการสุมรายวิชา  และดำเนินการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรูและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การประเมินผลการเรียนรู เนื้อหาสาระ  และคุณภาพของ
แบบทดสอบวัดผลปลายภาค  ตามเครื่องมือการทวนสอบที่ดำเนินการจัดทำโดยสำนักวิชาการ และอาศัย
หลักฐานตาง ๆ ในการดำเนินการทวนสอบรายวิชา  ไดแก มคอ.2 มคอ.3 มคอ.5 ตารางวิเคราะหขอสอบ  
ขอสอบปลายภาค  เปนตน ซึ่งไดดำเนินการทวนสอบรายวิชาในปการศึกษา 2563 จำนวน วิชา 143  จาก
ท้ังหมด 12 รายวิชา คิดเปนรอยละ 25.00 คณะกรรมการทวนสอบดำเนินการจัดทำสรุปรายงานผลการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรูรายวิชาประจำปการศึกษา 2563 ตอสำนักวิชาการ 
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การติดตามและประเมินกระบวนการ 
   จากการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา ควรมีการ
ติดตามแผนการสอนและการดำเนินการสอนจริง ๆ ตามแผนงาน มคอ.3 ใหครอบคลุมตามคำอธิบายรายวิชา  
และนอกจากนี้ไดมีการติดตามประสิทธิภาพการสอนของผูสอนโดยนักศึกษา ซึ ่งพบวาโดยภาพรวมในป
การศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด  คาเฉล่ีย 4.16 เมื่อพิจารณาเปนรายภาคการศึกษา 
พบวา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 มีระดับความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.00 โดยมี
ระดับความพึงพอใจเทากันทุกดาน คือ 4.00 โดยมีประเด็น ดังนี้ ดานการเตรียมความพรอมในการสอน    
ดานการมีสวนรวมของนักศึกษา ดานกิจกรรมการเรียนรู ดานการวัดและประเมินผล อยูในระดับมากท่ีสุด ดาน
การใชสื่อการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 มีระดับความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมาก  
คาเฉลี่ย 4.31 โดยมีระดับความพึงพอใจดานการเตรียมความพรอมในการสอนอยูในระดับมาก  คาเฉล่ีย 
4.39  ดานกิจกรรมการเรียนรูและดานการวัดและประเมินผล   มีระดับความพึงพอใจเทากัน อยูในระดับมาก  
คาเฉล่ีย 4.33 ดานการใชส่ือการเรียนการสอน อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉล่ีย 4.28 และ ดานการมีสวนรวม
ของนักศึกษา อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.22 ซึ่งทั้งสองภาคการศึกษามีระดับความพึงพอใจดานการมี
สวนรวมของนักศึกษานอยที่สุด  จึงควรสงเสริมใหผูเรียนมีการรวมกิจกรรมมากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมที่ให
ผูเรียนมีสวนรวม สามารถกระตุนใหนักศึกษาเกิดบรรยากาศการเรียนรู และมีกิจกรรมการสอนท่ีเนนทักษะ  
การปฏิบัติที่นำไปใชในชีวิตประจำวันได โดยผูสอนจะตองปรับเปลี่ยนกลยุทธการสอนและปรับปรุงแกไข มคอ.3    
เพื่อปรับปรุงการสอนรวมกันตลอดจนมีการติดตามเปนรายบุคคลทั้งผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
และการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติทางวิชาการของหลักสูตร เชน การเขารวมประชุม การสงขอสอบ การสงผล
ประเมินรายวิชา การสงเอกสาร มคอ.3 มคอ.5 เปนตน  เพื่อเปนขอมูลในการกำหนดผูสอนในรอบปการศึกษา
ถัดไป 
 
 
การนำไปสูการปรับปรุง พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 
ไมมี - 
เอกสารหลักฐาน 

5.2.10. คำส่ังแตงต้ังกรรมการทวนสอบ 
5.2.11. รายงานผลทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับรายวิชา 

 
ตัวบงช้ีท่ี 5.3  ผลการดำเนินงานของหลักสูตร 
การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

1. อาจารยประจำ
หลักสูตรอยางนอยรอยละ 
80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน
ติดตามและทบทวนการ
ดำเนินงานหลักสูตร 

อาจารยประจำหลักสูตรเขารวมประชุมวางแผน ทบทวน ติดตามผล
การดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)   และแนวทางการปรับปรุง
แกปญหาในการบริหารหลักสูตร จำนวน 4 ครั้ง ดังนี ้
    1. ประชุม ทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตร  ประจำภาคเรียนท่ี 
2/2563 วันท่ี  4 กันยายน 2563 
    2. ประชุม จัดทำตารางเรียนตารางสอน  ประจำภาคเรียนท่ี 
2/2563 วันท่ี  12 พฤศจิกายน 2563 
     3. ประชุมปรับแผนการเรียนตลอดหลักสูตร  เพื่อทำแผนการเรียน
ท่ีตองกรอกขอมูลในระบบทะเบียนตามท่ีสถาบันกำหนด  กอนเปดภาค

1. รายงานการ
ประชุม  

46 
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การศึกษาท่ี 1  เดือนมิถุนายนสำหรับนักศึกษาเขาใหมภาคการศึกษาท่ี 
1/2563  วันท่ี  15 พฤษภาคม 2564 
     4. ประชุมเพื่อหาแนวทางแกปญหาเด็กออกกลางคัน และการ
จัดการเรียน เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 2564  
     ซึ่งในการประชุม 4 ครั้ง มีอาจารยประจำหลักสูตรเขารวมท้ัง 3 
ทาน คือ  
 1.  นางสาววนิดา  คุณสิน 
 2. นายธวัชชัย  คำภาอินทร 
 3. นางสาวจันจิรา  เคยอาษา 

2. มีรายละเอียดหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.2 
สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม 
พ.ศ. 2563 ไดผานการเห็นชอบจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน       
ในการประชุมครั้งท่ี 5/2563 เมื่อวันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 

มคอ.2 สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรใหม พ.ศ.
2563 

3. มีรายละเอียดของ
รายวิชาและรายละเอียด
ของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อยาง
นอยกอนเปดภาค
การศึกษาใหครบทุก
รายวิชา 

อาจารยประจำหลักสูตรกำกับติดตามใหผูสอนจัดทำรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.
4) ท่ีเปดสอนปการศึกษาท่ี 2563 ผานระบบสารสนเทศ และการ
จัดทำเอกสารกอนการเปดภาคการศึกษาครบถวนทุกรายวิชา คิดเปน
รอยละ100 ดังนี้  
ภาคการศึกษา 1/2563 มี มคอ.3 จำนวน 6 รายวิชา  
ภาคการศึกษา 2/2563 จำนวน 6 รายวิชา มี มคอ.3 จำนวน 6 
รายวิชา  

 

4. มีรายงานการ
ดำเนินงานของรายวิชา 
และรายงานผลการ
ดำเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 
วัน หลังส้ินสุดภาค
การศึกษาท่ีเปดสอนให
ครบทุกรายวิชา 

อาจารยประจำหลักสูตรกำกับติดตามใหผูสอนจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) เปดสอนปการศึกษาท่ี 2563 ผาน
ระบบสารสนเทศ และการจัดทำเอกสารกอนการเปดภาคการศึกษา
ครบถวนทุกรายวิชา คิดเปนรอยละ 100 ดังนี้  
ภาคการศึกษา 1/2563 มี มคอ.5 จำนวน 6 รายวิชา  
ภาคการศึกษา 2/2563 จำนวน 6 รายวิชา มคอ.5 จำนวน 6 
รายวิชา  

 

5. มีรายงานผลการ
ดำเนินงานของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังส้ินสุดป
การศึกษา 

อาจารยประจำหลักสูตร จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร 
(มคอ.7) เพื่อรวมพิจารณาผลการดำเนินงานหลักสูตรรวมกันในคราว
ประชุมอาจารยประจำหลักสูตร เมือ่วันท่ี 20 สิงหาคม ๒๕64 
ภายในระยะเวลา 60 วันหลังส้ินสุดปการศึกษา 2563 ซึ่งหลังจาก
ผานการพจิารณาในท่ีประชุมรวมกัน ดำเนินการปรับปรุงแกไข และ
รายงาน มคอ.7 ฉบับสมบูรณในวันท่ี 20 สิงหาคม ๒๕64  (ตาม
ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาท่ี 2/2563 ส้ินสุดภาคการศึกษาวันท่ี  
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20 มิถุนายน 2564) พรอมท้ังไดจัดทำรายงานประเมินตนเอง (Sdlf 
Assessment Report) ระดับหลักสูตร 

6. มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ท่ีกำหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4 (ถามี) อยาง
นอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาท่ีเปดสอนในแตละ
ปการศึกษา 
 

อาจารยประจำหลักสูตรรวมทวนสอบรายวิชาโดยการสุมทวนสอบ มี
จำนวน วิชา 3  จากท้ังหมด 4212 รายวิชา คิดเปนรอยละ 25.00  
ประกอบดวยรายวิชาตาง ๆ ดังนี ้
1) ทส 0701 พื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) ทส 0705 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ 
3) ทส 0706 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
 

 

7. มีการพัฒนาปรับปรุง 
การจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธการสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู จาก
ผลการประเมินการ
ดำเนินงานท่ีรายงานใน  
มคอ.7 ปท่ีแลว 

ไมมี   

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุก
คน ไดรับการปฐมนิเทศ
หรือคำแนะนำดานการ
จัดการเรียนการสอน 

ไมมี   

9. อาจารยประจำ
หลักสูตรทุกคนไดรับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อยางนอยป
ละหนึ่งครั้ง 

อาจารยประจำหลักสูตร 3 คน ไดอบรมวิชาการดานปฐมวัย มากกวา 
1 ครั้ง ดังนี้ 
1) นางสาวจันจิรา  เคยอาษา อบรมเรื่อง  
     - สรางความเขาใจในระบบทะเบียน  ณ ม.บูรพา จ.ชลบุรี วันท่ี 
25-27 พฤศจิกายน 2563  (ปการศึกษา 2563) 
2) นางสาววนิดา  คุณสิน อบรมเรื่อง   
      - การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของ
ผูบริหาร นักวิชาการและครู วันท่ี 19 พฤษภาคม 2564 
3) นายธวัชชัย  คำภาอินทร อบรมเรื่อง  
     -  โครงการพัฒนาการสอนในยุคดิจิทัล Digital People 
Transformation สำหรับผูสอนวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจำป 
2564 ในวันท่ี 23, 26 กรกฎาคม และ 2 สิงหาคม 2564 

วุฒิบัตรผานการ
อบรม 

10. จำนวนบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพไมนอยกวารอยละ 
50 ตอป 

ไมมี  
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11.ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาช้ันปสุดทาย/
ผูสำเร็จการศึกษาใหมท่ีมี
ตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ีย
ไมนอยกวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

ไมมี  

12. ระดับความพึงพอใจ
ของนายจางหรือสถาน
ประกอบการท่ีมีตอผูสำเร็จ
การศึกษาใหม เฉล่ียไม
นอยกวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

ไมมี 
 

 

 
ผลการประเมินตนเอง 5  คะแนน 
เหตุผล 
        หลักสูตรดำเนินงานบรรลุผลตามตัวบงช้ีและคาเปาหมาย ตามตัวบงช้ีท่ีรับการประเมินจำนวน 7 ขอ 
คิดเปนรอยละ 100 และเทียบกับเกณฑประเมินคาคะแนนเทากับ 5.00 
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ตัวบงช้ีท่ี 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ผลการดำเนินงาน 
เปาหมาย 
      ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูมีปริมาณเพียงพอพรอมใชงาน นักศึกษาและอาจารยมีความพึงพอใจตอส่ิง
สนับสนุนการเรียนรูในระดับมาก 
การวางแผน 
      หลักสูตรมีระบบและกลไกส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  ดังนี ้

1) สำรวจความพึงพอใจอาจารยผูสอน/นักศึกษาท่ีมีตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท้ังภายในและ 
ภายนอกหองเรียน ระบุความตองการ และปญหาการใชส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

2) ดำเนินการจัดหาส่ิงสนับสนุน และแหลงเรียนรูตามความตองการในหลักสูตร 
3) สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยผูสอนท่ีมีตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู และรายงาน 

ผลสำรวจความพึงพอใจ 
4) ทำโครงการการพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตวิทยาลัยชุมชนพิจิตรใหครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

อยางมีประสิทธิภาพ (ระยะท่ี 2) 
5) นำผลไปปรับปรุงและพัฒนาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูในปถัดไป 

การดำเนินการ 
       หลักสูตรดำเนินการตามระบบและกลไกโดยสำรวจความพึงพอใจของอาจารยผูสอนและนักศึกษา 
ระดับอนุปริญญา  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมีตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูในปการศึกษา 2563 โดยมี
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงส่ิงสนับสนุนการเรียนรู คือ 

- ระบบอินเตอรเน็ตไมพรอมใชงาน 
- ควรเตรียมอุปกรณ ส่ือใหพรอมกับจำนวนหองเรียน 
และนำขอเสนอแนะดังกลาวมาปรับปรุงสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู  ในปการศึกษา  2563 โดยงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานผูอำนวยการไดดำเนินโครงการพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตรใหครอบคลุมทุกพื้นที่อยาง  มีประสิทธิภาพ มีรายการอุปกรณที ่ใชสำหรับการพัฒนาระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ต ดังนี ้

- อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขาย             จำนวน 8 ตัว 
- อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายไรสาย     จำนวน  41 ตัว 
- ตูสำหรับเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ ขนาด 6 U  จำนวน 8 ตัว 
- ตูสำหรับเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ ขนาด 9 U  จำนวน 3 ตัว 
รวมท้ังไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน  447,260บาทจัดหาเครื่อง

คอมพิวเตอรโนตบุคเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน  50 เครื่อง นำไปมอบใหกับสถานท่ีจัดการเรียน
การสอนตาง ๆ  ประกอบดวย 

- แมขาย    จำนวน 19 เครื่อง 
- ทับคลอ (ขุนไผภูมิเขตร)  จำนวน 15 เครื่อง 
- โพธิ์ประทับชาง  จำนวน  6 เครื่อง 
- อบต.เมืองเกา  จำนวน  5 เครื่อง 
- อำเภอสากเหล็ก  จำนวน 5 เครื่อง 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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และหลักสูตรไดดำเนินการสำรวจความพึงพอใจนักศึกษาและอาจารยผูสอนท่ีมีตอส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู ระดับอนุปริญญาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปการศึกษา 2563 ผลการสำรวจความพึง
พอใจ มีดังนี้ 

รายการ 
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 

อาจารย
ผูสอน 

นักศึกษา 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูภายในหองเรียน 4.83 4.87 
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูภายนอกหองเรียน 4.47 4.40 
คาเฉลี่ย 4.67 4.66 

         จากตาราง พบวาอาจารยผูสอนมีความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูภายในหองเรียนอยูระดับ 

มากท่ีสุด  (�̅�𝑥=4.83) และนักศึกษามีความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูภายในหองเรียนอยูระดับ มาก

ที่สุด  (�̅�𝑥=4.87) อาจารยผูสอนมีความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูภายนอกหองเรียนอยูระดับมาก 

(�̅�𝑥=4.47) และนักศึกษามีความพึงพอใจตอสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู ภายนอกหองเรียนอยู ระดับมาก 

(�̅�𝑥=4.40) 
     และสำรวจความพึงพอใจของอาจารยผูสอนท่ีมีตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ประจำปการศึกษา 2563 
พบวาอาจารยผูสอนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ประจำปการศึกษา 2563 ในภาพรวมอยู

ในระดับ มากที่สุด (�̅�𝑥=4.67) โดยรายการที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ หองเรียน/หองปฏิบัติการมีจำนวน
เพียงพอกับผูเรียน, หองเรียน/หองปฏิบัติการมีแสงสวางเพียงพอ อากาศถายเท หรือมีอุณหภูมิที่เหมาะสม, 
สภาพแวดลอมภายในหองเรียน/หองปฏิบัติการสะอาด เอื้อตอการเรียน, วัสดุฝก อุปกรณในการจัดการเรียน

การสอนมีเพียงพอกับผูเรียนท้ังหมู(�̅�𝑥=5.00) รองมาคือ มีการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณในหองปฏิบัติการ มีอุปกรณ
และส่ือเทคโนโลยีท่ีใชในการสอนท่ีทันสมัย มีคุณภาพ และพรอมใชงานอยูเสมอ, มีสถานท่ีสำหรับ ใหนักศึกษา
และอาจารยไดพบปะ แลกเปล่ียนสนทนา และ ทำงานรวมกัน, การสนับสนุนดานเทคโนโลยีของหลักสูตร เชน 

แหลงดาวนโหลดเอกสารที่ตองใชในการเรียนการสอน การสนับสนุนงานดาน Network (�̅�𝑥=4.67)  สื่อและ
อุปกรณการเรียนการสอนในหองเรียนมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพพรอมใชงาน, ระบบสาธารณูปโภค 
เชน หองสุขา น้ำประปา ไฟฟา เพียงพอและเหมาะสม,การสนับสนุนบริการดานวิชาการของหลักสูตรมีหนังสือ 
ตำรา ส่ิงพิมพ เอกสารทางวิชาการ โครงงาน ท่ีทันสมัยและหลากหลาย, การสนับสนุนดานวัสดุ ครุภัณฑ เพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอน เชน อุปกรณ IT เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณเครื่องเขียน กระดาษ ฯลฯ(�̅�𝑥=4.33) 
ตามลำดับ 

การติดตามและประเมินผล 
      จากผลการดำเนินงานหลักสูตรไดดำเนินการตามระบบและกลไกท่ีกำหนดและบรรลุเปาหมายท่ีไดวาง
ไว คือ มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูมีปริมาณเพียงพอพรอมใชงานนักศึกษาและอาจารยมีความพึงพอใจตอส่ิง
สนับสนุนการเรียนรูในระดับมาก  

การนำไปสูการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
- ระบบสัญาณอินเทอรเน็ต 
- อาคารเรียน,บรรยากาศหองเรียน และภูมิทัศนในบริเวณวิทยาลัย 
ปรับปรุงแกไขในประเด็นปญหาตางๆแลว ดังนี ้
- ในปการศึกษา 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ไดพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตใหครอบคลุมทุก

พื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับหนวยงาน สอดคลองกับนโยบายของวิทยาลับชุมชน 
และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน จึงไดจัดทำโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
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เทคโนโลยีสารสนเทศใหครอบคลุมทุกพื้นท่ีอยางมีประสิทธิภาพ ใหครู อาจารย เจาหนาท่ี และนักศึกษาเขาถึง
ระบบอินเทอรเน็ตอยางรวดเร็วข้ึน 

- วิทยาลัยปรับปรุงอาคารเรียน โดยติดต้ังตะแกรงกันนก บริเวณรอบอาคารเรียน เพื่อปองกันนกเขา
มาทำรังและขี้ในบริเวรอาคารเรียน และติดตั้งพัดลมเพดาล ในหองเรียน เพื่อระบายอากาศภายในหองเรยีน 
ใหมีความเย็นเพิ่มขึ ้น ปรับภูมิทัศน รอบๆบริเวณวิทยาลัย ปรับแตงตนไม และปลูกตนไมเพิ่มความรมเย็น
รอบๆวิทยาลัย 

- ในสวนของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโปรแกรมท่ีเกี่ยวของกับรายวิชาท่ีนักศึกษาจะเรียนแต
ละรายวิชา ติดต้ังลงเครื่องคอมพิวเตอรท่ีนักศึกษาใชในการเรียน เชน โปรแกรม Photoshop ในรายวิชาการ
ออกกราฟก โปรแกรม Microsoft office Visio ในรายวิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบ เปนตน  

เอกสารหลักฐาน 
6.1.1. รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยท่ีมีตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ประจำป 

การศึกษา 2563 
6.1.2. รายงานผลโครงการพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตวิทยาลัยชุมชนพิจิตรใหครอบคลุมทุก 

พื้นท่ีอยางมีประสิทธิภาพ (ระยะท่ี 2) 
6.1.3. รายการสงมอบคอมพิวเตอรโนตบุคสำหรับการเรียนการสอน 
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ตอนท่ี 3 
ผลการประเมินระดับหลักสูตร 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ตาราง ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบงช้ีและองคประกอบคุณภาพ  

องคประกอบ ตัวบงช้ี 
ผานเกณฑ/ 

ไมผาน
เกณฑ 

ระบุ
เหตุผล
หากไม

ผานเกณฑ 
1. การกำกับ
มาตรฐาน 

1.1 (1.)การบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา ผาน  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 1 NA  

2. ผูสำเร็จ
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  
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ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

องคประ
กอบท่ี 

  

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

0.01-2.00  ระดับคุณภาพนอย 
2.01-3.00  ระดับคุณภาพปาน
กลาง 
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  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.00 

2.00 

2.67 

2.00 

2.29 

องค ์3

องค ์4

องค ์5องค ์6

รวม

เทคโนโลยีฯ 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 
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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. กระบวนการพัฒนานักศึกษาควรถูกนำมาบูรณาการกับการเรยีน การสอน ไมใชแยกกัน และนำมาเขียน
เสนอวามีอะไร ควรนำมาบูรณาการวาจะสงผลลัพธใหผูเรียนเปนคนดีมีคุณภาพไดอยางไรบาง 
3. อัตราการคงอยูของผูเรียนในหลักสูตรมีจำนวนลดลงสูงมาก หลักสูตรควรวิเคราะหหาสาเหตุและเสนอ
แนวทางแกไขโดยเรงดวน 

 
องคประกอบท่ี 4: อาจารย 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
หลักสูตรควรใหความสำคัญกับการบริหารอาจารย โดยกำหนดให มีการประเมินอาจารยเมื่อครบสัญญาจาง 

มีการมอบหมายงานอยางเหมาะสม ดูแลความสุขใหอาจารยในหลักสูตรอยางดี และควรมีระบบของการ

พัฒนาบุคลากรทั้งอาจารยประจำและอาจารยพิเศษอยางเหมาะสม โดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนา

บุคลากรรายบุคคล (IDP) ระยะยาว 

 
องคประกอบท่ี 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. หลักสูตรควรระบุวารายวิชาท่ีปรับปรุงหรือพิจารณาข้ึนมามีจุดเดน อัตลักษณท่ีแตกตางจากหลักสูตรเดิม

หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ อยางไรบาง อะไรคือความแตกตางของหลักสูตรท่ีจะดึงดูดความสนใจของผูเรียน 

และในปการศึกษา 2563 ท่ีผานมา หลักสูตรมีประเด็นความรูใหมๆ ท่ีเกิดข้ึนในโลกปจจุบัน จะนำมาสอน

นักศึกษาเพื่อความทันสมัยอยางไรบาง 
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2. กระบวนการในการจัดการเรียนการสอน การมอบหมายรายวิชาใหอาจารยผูสอน เทคนิคการสอน

ออนไลนที ่มีประสิทธิภาพ การสอนภาคปฏิบัติ การทำ Project ของผูเรียน และการฝกงานในสถาน

ประกอบการ สิ่งเหลานี้จะตองแสดงรายละเอียด วิธีปฏิบัติที่สงผลใหผูเรียนมีคุณภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนการ

ติดตามผลลัพธ การเรียนรูของผูเรียนและวิธีการ ทวนสอบท่ีเหมาะสมทั้งหมด จะสงผลใหการจัดการเรียน

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

ในสถานการณจริง 

 


