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แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2564 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 

และระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 
สาขางาน  การบัญชี 

ตามข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 
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องค์ประ
กอบ 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข 
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
(ตัวช้ีวัดความส าเร็จ) 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง บรรลุ 
(/)/ไม่

บรรลุ (X) 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

ภาพรวม 1.หลักสูตรควรหากลวิธีใน
การรักษาผู้เรียนให้สามารถ
เข้าเรียนจนส าเร็จการศึกษา 
เพราะอัตราการคงอยู่ของ
ผู้เรียนค่อนข้างน้อย ควรหา
สาเหตุที่ผู้เรียนย้ายออกไป 
เพ่ือจะได้ร่วมมือกันหาแนว
ทางแก้ไข เนื่องจากความ
เสี่ยงที่ส าคัญท่ีสุดของ
หลักสูตรคือ จ านวนผู้เรียนมี
น้อย 

 1.หลักสูตรควรก าหนดระบบ
และกลไกในการบริหาร
หลักสูตร ก าหนดกิจกรรมที่ต้อง
ด าเนินการในแต่ละช่วงเวลา 
น ามาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ
ตลอดทั้งปี โดยระบุแผนปฏิบัติ
งานเป็นรายเดือนในกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการจัดเรียนการ
สอน โดยก าหนดวิธีการท างาน
ในแต่ละช่วงเวลา และก าหนด
กิจกรรมในช่วงเวลาที่มีการ
จัดการเรียนการสอน หากมี
ปัญหา หรือความไม่สมบูรณ์
ของกิจกรรมเกิดข้ึนให้เขียน
ข้อเสนอแนะ และท าการ
ปรับปรุงในรอบต่อไป/
ระยะเวลาการจัดการศึกษา 
และทุกกิจกรรมจะต้อง
ด าเนินการโดยน า PDCA มา
ก ากับการท างาน 
 
 

หลักสูตรมีการบริหาร
จัดการที่มีคณุภาพทุก
ขั้นตอนในการจัดการ
ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
ส่งผลให้การประเมินตนเอง
มีประสิทธิภาพ  และได้ผ่าน
เกณฑ์การประเมินอยู่ใน
ระดับ  4.0 ขึ้นไป 
  

  อาจารย์ประจ า
สาขางาน 

หัวหน้าสาขา
งาน 
หัวหน้าส านัก
วิชาการ 
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 2.ควรให้ความส าคัญกับการ
บริหารหลักสูตร ตั้งแต่การ
ก าหนดรายวิชาในแต่ละภาค
การศึกษา การจัดอาจารย์
ผู้สอน เทคนิคการสอน การ
ใช้เครื่องมืออุปกรณ์
เทคโนโลยี การดูแลเอาใจใส่
นักศึกษาบริหารด้วยหลัก 
PDCA และเร่งแก้ปัญหา
ต่างๆโดยเร็ว โดยเฉพาะเรื่อง
ที่เก่ียวข้องกับนักศึกษา เพ่ือ
การดูแลผู้เรียนอย่างดี และ
ท าให้เรียนอย่างมีความสุข 

1.หลักสูตรควรก าหนดระบบ
และกลไกในการบริหาร
หลักสูตร ก าหนดกิจกรรมที่ต้อง
ด าเนินการในแต่ละช่วงเวลา 
น ามาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ
ตลอดทั้งปี โดยระบุแผนปฏิบัติ
งานเป็นรายเดือนในกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการจัดเรียนการ
สอน โดยก าหนดวิธีการท างาน
ในแต่ละช่วงเวลา และก าหนด
กิจกรรมในช่วงเวลาที่มีการ
จัดการเรียนการสอน หากมี
ปัญหา หรือความไม่สมบูรณ์
ของกิจกรรมเกิดข้ึนให้เขียน
ข้อเสนอแนะ และท าการ
ปรับปรุงในรอบต่อไป/
ระยะเวลาการจัดการศึกษา 
และทุกกิจกรรมจะต้อง
ด าเนินการโดยน า PDCA มา
ก ากับการท างาน  
 
 
 
 
 

หลักสูตรมีการบริหาร
จัดการที่มีคณุภาพทุก
ขั้นตอนในการจัดการ
ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
ส่งผลให้การประเมินตนเอง
มีประสิทธิภาพ  และได้ผ่าน
เกณฑ์การประเมินอยู่ใน
ระดับ  4.0 ขึ้นไป 
 

  หัวหน้าสาขา
งาน 

หัวหน้าส านัก
วิชาการ 
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 3.หลักสูตรควรสร้างความ
เข้าใจกับตัวบ่งชี้ในแต่ละ
องค์ประกอบของการประกัน
คุณภาพการศึกษา ควรศึกษา
เกณฑ์ต้องการให้หลักสูตร
เขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) อย่างไรให้
ถูกต้อง มิฉะนั้นการ
ด าเนินงานของหลักสูตรไม่ได้
แสดงถึงผลลัพธ์การเรียนรู้
จากผู้เรียนในแต่ละตัวบ่งชี้
อย่างชัดเจน ท าให้หลักสูตร
ไม่แสดงถึงคุณภาพท่ีเกิดจาก
การจัดการศึกษา ท าให้การ
เขียนรายงานการประเมิน
ตนเองไม่สะท้อนถึงผลการ
ท างานของหลักสูตรอย่าง
แท้จริง 

1.ควรสร้างความเข้าใจในความ
ถูกต้องของเกณฑ์สิ่งที่เกณฑ์
ต้องการ วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ของแต่ละตัวบ่งชี้ น ามาจัดท า
แบบรายงานประเมินตนเองแต่
ละองค์ประกอบ โดยก าหนด
ระยะเวลาการจัดท ารายงานแต่
ละองค์ประกอบที่ชัดเจน และ
งานประกันคุณภาพท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องและ
บริการข้อมูลที่สนับสนุนการ
ประกันคุณภาพ และให้
ข้อเสนอแนะกับหลักสูตรน าไป
ปรับปรุง โดยก าหนดช่วงเวลาที่
เหมาะสม ที่จะท าการ
ตรวจสอบแต่ละองค์ประกอบได้
สรุปผลการจัดท า SAR สุดท้าย  
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
ความรู้ความเข้าใจร้อยละ  
100 

    

องค์ฯท่ี 2 ถึงแม้ว่าผลการด าเนินการ
ด้านการก ากับติดตาม
คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรได้คะแนนผลลัพธ์สูง
มาก แต่จุดที่หลักสูตรควร
พิจารณาข้อมูลเพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขคือ จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา เมื่อเทียบกับผู้เข้า

1. แบบสอบถามที่ติดตาม
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่สร้าง
ประโยชน์ให้กับชุมชนควรเก็บ
แบบสอบถามตามกลุ่มซึ่งใน
แบบสอบถามระบุไว้ 6 กลุ่ม
หลักสูตรควรก าหนดว่า 
แบบสอบถามที่ถามข้อมูลที่
ผู้ส าเร็จการศึกษา 1คน อย่าง

1. ได้ข้อมูลที่มีความ
เที่ยงตรงถูกต้องมีจ านวน
เพียงพอที่น ามาใช้ในการ
วิเคราะห์ เพ่ือหาแนวทาง
แก้ปัญหา และจะส่งผลให้
การด าเนินการพัฒนา
สมบูรณ์ยิ่งขึ้นร้อยละ 70 

  หัวหน้างาน
ติดตามผู้ส าเร็จ
และหัวหน้า
สาขางาน 

หัวหน้าส านัก
วิชาการ 
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ศึกษามีจ านวนน้อยมาก 
หลักสูตรควรพิจารณาหา
สาเหตุและแนวทางแก้ไข 

น้อย 3 ชุด  
1)หัวหน้า หรือนายจ้าง 
2) สมาชิกในครอบครัว/ญาติ 
3) ชาวบ้านในชุมชน 
2. เมื่อเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
น าข้อมูลมาแยกตามกลุ่มท่ีตอบ
แบบสอบถาม 

 2. ด้านการส ารวจผู้ส าเร็จ
การศึกษาสร้างอาชีพและ
ประโยชน์ให้กับชุมชน การ
เก็บข้อมูลภาพรวมไม่ได้
สะท้อนผลลัพธ์ที่ดีว่า ใคร
บ้างได้รับประโยชน์ ควรแยก
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือหลักสูตร
จะได้น ามาวิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมายว่าเป็น
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ประโยชน์โดยตรงกับผู้ส าเร็จ
การศึกษาหรือไม่ และจะได้
น าข้อมูลที่ได้รับการพิจารณา
เพ่ือแนวทางปรับปรุง
กระบวนการในการท างานให้
ดีขึ้น 

สรุปว่าแต่ละกลุ่มมีความคิดเห็น
อย่างไร หลักสูตรจะน าข้อมูลนี้
ไปพิจารณา และน าข้อมูลไป
แก้ไข และหาแนวทางปรับปรุง
กระบวนการบริหารหลักสูตร 
เพ่ือส่งผลให้ระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลถูกต้อง และสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 

ได้ข้อมลูแบบสอบถามที่ตรง
กับกลุ่มเป้าหมายร้อยละ  
70 

  อาจารย์ที่
ปรึกษา   

และหัวหน้า
สาขางาน 

หัวหน้าส านัก
วิชาการ 

องค์ฯท่ี 3 หลักสูตรมีระบบและกลไกใน
การบริหารระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา มีการมอบหมายงาน 

1. หลักสูตรมีระบบและกลไกใน
การดูแลนักศึกษาโดย
มอบหมายให้อาจารย์แต่ละ

1.ระบบอาจารย์ที่ปรึกษามี
ประสิทธิภาพสามารถ
แก้ปัญหาผู้เรียนทุกระดับ

  อาจารย์ที่
ปรึกษา 

หัวหน้าส านัก
วิชาการ 
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แต่ไม่ได้แสดงถึงผลลัพธ์ที่
เกิดข้ึน หลักสูตรควรหา
วิธีการเฝ้าระวังว่า
กระบวนการในการดูแล
นักศึกษาจะส่งผลต่อผู้เรียน
และท าให้ผู้เรียนมีความสุขได้
อย่างไร และจะส่งผลให้อัตรา
การออกกลางคันของผู้เรียน
ลดลงได้อย่างไร 

บุคคลรับผิดชอบเป็นที่ปรึกษา
นักศึกษาอย่างชัดเจน และมี
คู่มือตลอดจนการอบรมให้
อาจารย์ที่ปรึกษามีความเข้าใจ
หน้าที่ และบทบาทของตนเอง 
2. หลักสูตรควรหาวิธีการแก้ไข 
โดยเพิ่มเทคนิคการก ากับ
ติดตามผู้เรียนรายบุคคลที่
อาจารย์แต่ละท่านรับผิดชอบ 
โดยบันทึกข้อมูลนักศึกษา
รายบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร  
3. หลักสูตรควรสรุปเป็นลาย
ลักษณ์อักษรว่าสามารถ
แก้ปัญหาส่วนตัว หรือปัญหา
ด้านการเรียนการสอนกับ
ผู้เรียนได้อย่างไร โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ 

ชั้นในหลักสูตรได้ส่งผลให้
การแก้ไขปัญหาผู้เรียนทั้ง
ด้านการเรียนการสอนและ
ปัญหาชีวิตส่วนตัวได้ร้อยละ 
70  ของผู้เรียนทั้งหมด 

และหัวหน้า
สาขางาน 

 กระบวนการพัฒนานักศึกษา
ควรถูกน ามาบูรณาการกับ
การเรียน การสอน ไม่ ใช่
แยกกัน และน ามาเขียนเสนอ
ว่ามีอะไร ควรน ามาบูรณา
การว่าจะส่งผลลัพธ์ให้ผู้เรียน
เป็นคนดีมีคุณภาพได้อย่างไร
บ้าง 

1.การพัฒนานักศึกษาหลักสูตร
ควรน าผลลัพธ์จากโครงการ
พัฒนานักศึกษาที่มีการ
ด าเนินการในปีนั้นมาพิจารณา
ว่ากิจกรรมโครงการที่งาน
พัฒนานักศึกษาด าเนินการ
สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษาในหลักสูตร
อย่างไร และน ามาบูรณาการกับ

1.นักศึกษาปัจจุบัน และที่
ส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา จะพัฒนาตนเอง
ในด้านความรู้ทางวิชาชีพ 
และสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
จริงผนวกกับกิจกรรมต่าง ๆ
ที่ด าเนินการจาก 
โครงการพัฒนานักศึกษา 

  งานกิจการ
นักศึกษาและ
หัวหน้าสาขา
งานงาน 

ส านักวิชาการ 
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กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดใน
รายวิชาของหลักสูตรที่แสดงถึง
ทักษะชีวิต และเทคนิคการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนที่ผู้เรียนจะ
ได้จากกิจกรรมทั้งสองแหล่ง
น ามาบูรณาการในตัวผู้เรียน 

และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ในรายวิชา จะช่วยนักศึกษา
คิดเป็น วิเคราะห์ได้ 
แก้ปัญหาได้ สื่อสารกับ
บุคคลทั่วไปได้เป็นอย่างดี มี
วุฒิภาวะมีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตอาสา ฯลฯ 
จะส่งผลให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรเป็น
ที่ยอมรับ และมีคุณค่ากับ
ชุมชน และสังคมนั้น ๆ 
 
 
 

 อัตราการคงอยู่ของผู้เรียนใน
หลักสูตร มีจ านวนลดลงสูง
มาก หลักสูตรควรวิเคราะห์
หาสา เหตุ และ เสนอแนว
ทางแก้ไขโดยเร่งด่วน 

1.น าข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่
รับไว้ และนักศึกษาก าลังศึกษา 
แต่ละชั้นปี และนักศึกษาท่ี
ส าเร็จการศึกษาในปีนั้น น ามา
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาสาเหตุว่า 
อัตราคงอยู่ของนักศึกษาลดลง
ด้วยสาเหตุใดในช่วงระยะเวลา
ที่ศึกษา  
2.สรุปเป็นข้อมูลที่แสดง
รายละเอียดของกระบวนการคง
อยู่ของผู้เรียนในแต่ละรายชั้นปี 
และเฉพาะปีการศึกษานั้น ๆ 

1.ร้อยละอัตราคงอยู่ และ
ผู้ส าเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรเพิ่มขึ้น  5 % 
  

 

  หัวหน้าสาขา
งาน 

หัวหน้าส านัก
วิชาการ 
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โดยเก็บข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
น ามาวิเคราะห์เพ่ือพิจารณาว่า 
นักศึกษาโดยส่วนใหญ่ออก
กลางคันด้วยสาเหตุใด อาจารย์
ประจ าหลักสูตรต้องน ามา
วางแผน ปรึกษาหารือ เพื่อ
ก าหนดแนวทางแก้ไข 
3.หลักสูตรจะต้องพิจารณา
หาทางแก้ไขปัญหาที่ผู้เรียนออก
กลางคันในทุกประเด็นที่ก าหนด 
4.น าประเด็นต่าง ๆมาจัดวาง
กลยุทธ์ จัดระบบ และกลไกใน
การปฏิบัติงานก าหนดเป็น
กระบวนการท างานมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบน าสู่การปฏิบัติ มี
การก ากับติดตามผลอย่าง
ใกล้ชิด และพบปัญหาน ามา
ปรับปรุงแก้ไข 

องค์ฯท่ี 4 การพัฒนาอาจารย์ของ
หลักสูตร หลักสูตรไม่มีการ
จัดท าแผนพัฒนาบุคคลากร
ในระยะยาว และไม่ได้
วางแผนว่าบุคคลากรของ
หลักสูตรแต่ละคนควรมีความ
โดดเด่นทางด้านใด หลักสูตร
ควรมีการวางแผนการพัฒนา

หลักสูตรจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร รายหลักสูตรโดย
ด าเนินการดังนี้ 
1. จัดท าแบบประเมินความ 
ต้องการของบุคลากรในการ
อบรม(Need Assessment)
ของบุคลากรรายบุคคล โดยส่ง
ให้บุคลากรกรอกความต้องการ

1. จ านวนบุคลากรใน
หลักสูตรได้มีการพัฒนาตาม
แผนที่ก าหนดไว้ และมี
ผลลัพธ์จากการพัฒนา ที่
น าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม ร้อยละ 80 
 

  หัวหน้าสาขา
งาน 

หัวหน้าส านัก
วิชาการ 
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บุคลากรที่เรียนว่า 
แผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (IDP : Individual 

Development Plan) เพ่ือจะได้
เห็นการพัฒนาบุคลากรของ
หลักสูตรในระยะยาว และ
เมื่ออบรมแล้ว ควรมีการ
ติดตามก ากับผลลัพธ์ว่า
ผู้เรียนได้รับประโยชน์
อย่างไรบ้าง 

ในการพัฒนาตนเองทั้งด้าน
การศึกษาต่อ การพัฒนาด้าน
วิชาการ และการฝึกอบรมโดย
การฝึกอบรมวิทยาลัยจะ
แบ่งกลุ่มความรู้ในการอบรม
เป็นสองส่วน  

(1) ด้านวิชาชีพ 
(2) ด้านวิชาการ 

( หลักสูตรมีการสนับสนุน
กระบวนการสอน เทคโนโลยี
การสอน การใช้อุปกรณ์
เครื่องมือในการปฏิบัติ ความรู้
ด้านการสอน การท าวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ การฝึกปฏิบัติงาน 
การบูรณาการเรียนการสอน 
การทวนสอบ อื่น ๆ ) 

(3) ด้านกลยุทธ์ของ
วิทยาลัยที่มุ่งเน้น BCG Model 
ประกอบไปด้วยเกษตรกรรม 
เทคโนโลยีชีวภาพ พลังงาน
ทดแทน ฯลฯ  
2.ก ากับติดตามผลลัพธ์ของการ
พัฒนาบุคลากรโดยมีหลักฐาน
การน าไปใช้ประโยชน์ และมี
ผลลัพธ์ที่ชัดเจน 
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องค์ฯท่ี 5 1. สาระรายวิชาในหลักสูตร 
ควรให้ความส าคัญกับจุดเด่น 
และอัตลักษณ์ของหลักสูตร
ว่ามีจุดเด่นในด้านใดที่
แตกต่างกับหลักสูตรอ่ืน ๆ 
และหลักสูตรควรมีความ
ยืดหยุ่นในด้าน การสอน
สามารถปรับได้อย่างรวดเร็ว 
กับสภาวะแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป  

1. หลักสูตรระดับอาชีวศึกษา 
การพัฒนาหลักสูตรด าเนินการ
โดยน าหลักสูตรอาชีวศึกษาที่
ด าเนินการส าเร็จรูปมาเป็น
ต้นแบบในการจัดการเรียนการ
สอน และมีการปรับปรุง
บางส่วนที่แสดงถึงอัตลักษณ์
ของหลักสูตร ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 
 
2. หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สาขางานการบัญชี  
มีอัตลักษณ์ของหลักสูตรดังนี้ 
“ซื่อสตัย ์ รอบคอบ เชีย่วชาญ
งานบญัช ี  สูธ่รุกจิชุมชน” 
และหลักสูตรได้น าอัตลักษณ์
ของหลักสูตรมาก ากับ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อให้ผู้เรียนในหลักสูตร มี
ศักยภาพความช านาญ และมี
ความโดดเด่นตามอัตลักษณ์ ที่
แตกต่างกับหลักสูตรอ่ืน ๆ ทั่ว 
ๆ ไป 
 
 
 

1.ทุกหลักสูตรมีอัตลักษณ์ที่
แสดงความโดดเด่นและ
ความแตกต่างจากคู่แข่งขัน
ที่ส่งผลต่อการบริหาร
หลักสูตรให้ตรงกับอัต
ลักษณ์หลักสูตรมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
2.มีรายวิชา หรือ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่น าเนื้อหาที่
ทันสมัย ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
และไม่ได้ระบุไว้ในหลักสูตร
มาใช้ในการสร้างความเข้าใจ
ให้กับผู้เรียน จะส่งผลให้
ผู้ส าเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรสามารถแข่งขันใน
ตลาดอาชีพได้ 
 

 
 

 อาจารย์ประจ า
หลักกสูตรและ
อาจารย์ที่
ปรึกษา 

หัวหน้าสาขา
งาน 
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3. ในแต่ละปีสภาวะแวดล้อม
ของหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาโดยเฉพาะมี
เทคโนโลยีที่ทันสมัย หรือ
กฎระเบียบต่าง ๆที่เกิดขึ้นใหม่ 
ซึ่งผู้เรียนมีความจ าเป็นต้องรู้ 
หรือปฏิบัติได้ แต่หลักสูตรยังไม่
มีการปรับปรุงเพ่ือให้ผู้เรียนได้มี
ความเข้าใจ และเปลี่ยนแปลง
ตามสภาพแวดล้อมที่เกิดข้ึน 
หลักสูตรจะต้องน าเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ หรือสิ่งใหม่ ๆที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบันมาให้ความรู้กับ
ผู้เรียน เพ่ือผู้เรียนจะได้มี
ศักยภาพในการประกอบอาชีพ
ในอนาคตที่ดียิ่งขึ้น 

 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน ยังไม่ได้แสดงถึง
กิจกรรม และกระบวนการที่
ส าคัญที่ส่งผลต่อการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะกระบวนการทวน
สอบยังไม่ชัดเจน ควรสะท้อน
ให้เห็นผลลัพธ์ การเรียนรู้
ของหลักสูตร จะท าให้
หลักสูตรมีเป้าหมายและ

1. กระบวนการในการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือให้เป็นการ
บริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพ 
หลักสูตรต้องด าเนินการ
ดังต่อไปนี้  
1.1. การจัดอาจารย์ผู้สอน ทั้ง
อาจารย์ประจ า และอาจารย์
พิเศษหลักสูตรควรพิจารณา
คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความ
ช านาญการ และผลการ

1. ผลการประเมินครูผู้สอน
ประจ าหลักสูตรมีผลคะแนน
เฉลี่ย 4.00 ขึ้นไป 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษามีระดับที่สูงขึ้น
ไป( 2.50 ขึ้นไป)   
3. หลักสูตรมีการทวนสอบ
โดยการสอบมาตรฐาน

  อาจารย์ประจ า
หลักกสูตรและ
อาจารย์ที่
ปรึกษา 

หัวหน้าสาขา
งาน 
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ติดตามได้ว่าบรรลุตาม
เป้าหมายหรือไม่ 

ประเมินความพึงพอใจอาจารย์
ในรายวิชานั้นจากผู้เรียน และ
น าข้อมูลมาประชุมร่วมกันเพ่ือ
พิจารณาจัดอาจารย์ผู้สอน เพ่ือ
จัดหาอาจารย์ที่เหมาะสมมา
จัดการเรียนการสอน 
1.2.หลักสูตรประชุมอาจารย์
ผู้สอนเพื่อมอบหมายรายวิชา
ให้กับอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน 
พร้อมมอบหมายให้อาจารย์แต่
ละท่านต้องด าเนินการอย่างไร
บ้างโดยรายวิชามีการบูรณาการ
1)การเรียนการสอนกับวิจัย  
2) บริการวิชาการ  
3)ศิลปวัฒนธรรม  
4)รายวิชามีการทวนสอบ  
โดยอาจารย์ผู้สอนไปจัดท า
แผนการสอนโดยระบุ กิจกรรม
ที่ต้องด าเนินการอย่างชัดเจน  
1.3.ในการะบวนการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรควร
ชี้แจงวัตถุประสงค์การสอนใน
รายวิชาเนื้อหา เทคนิควิธี 
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะด าเนินการ 
รวมทั้งเกณฑ์ การประเมินผล 
โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

วิชาชีพในระดับ ปวช. และ
ปวส.  



ห น้ า  | 12 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร  

 

1.4. อาจารย์ผู้สอนควรชี้แจง
วัตถุประสงค์การสอนในแต่ละ
หน่วย และให้นักศึกษามีความ 
เข้าใจบทเรียนก่อนเรียน และ
เมื่อจบตามระยะเวลาที่ก าหนใน
หน่วยนั้นให้นักศึกษาสรุปว่า
ได้รับประโยชน์อะไรจากการ
เรียน 
1.5. เทคนิคการสอนทฤษฎี 
1.6. เทคนิคการสอนปฏิบัติ 
1.7. อุปกรณ์เทคโนโลยี 
โปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการ
สอน 
1.8. เครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับ
วิชาชีพ 
1.9. วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
1.10. การท าโปรเจค / 
สิ่งประดิษฐ์ / วิจัย 
1.11. การฝึกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ 
1.12. วิธีการวัด และ
ประเมินผล 
1.13. กระบวนการด าเนินการ
ต้องน าหลัก PDCA มา
ประยุกต์ใช้ 
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 ในกระบวนการจัดการเรียน
การสอน หลักสูตรควร
ก าหนดวัตถุประสงค์รายวิชา
ของการเรียนว่า เป้าหมาย
ต้องการให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้ ทักษะ การอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างไรบ้าง และ
หลังจากนั้นควรมีการทวน
สอบหรือประเมินผู้เรียนว่าใน
รายวิชานั้นผู้เรียนได้รับ
ประโยชน์ครบถ้วนหรือไม่ 
หากไม่ จะมีวิธีการประเมิน
ติดตามให้ข้อเสนอแนะใน
รายวิชานั้นอย่างไร 

1.ให้ความรู้กับอาจารย์ผู้สอนใน
เรื่องของการทวนสอบโดย
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และ
เลือกอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร
มากกว่า 25% ของรายวิชา
ทั้งหมดมาทวนสอบ 

1. ผลลัพธ์หลักสูตรมีการน า
กิจกรรมทวนสอบไปบูรณา
การกับการจัดการเรียนการ
สอนมีการประเมินผลจาก
ผู้เรียน อาจารย์ผู้สอน และ
กรรมการทวนสอบ สรุปเป็น
ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา
น าไปพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน จะท าให้การ
สอนมีการปรับปรุง และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

    

องค์ฯท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มี
เพียงพอ และเหมาะสมทาง
กายภาพ แตห่ลักสูตรควรให้
ความส าคัญกับการฝึกงานใน
สถานประกอบการให้
ครบถ้วน เพราะจะท าให้
ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานจริง และสามารถ
เรียนรู้การใช้เครื่องมือที่
เหมาะสม 

1.สิ่งสนับสนุนทางวิชาการตาม
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดไว้
ควรมีเครื่องมืออุปกรณ์ 
ห้องปฏิบัติการ โปนแกรม
ส าเร็จรูปที่ก าหนดไว้ โดยหา
สถานประกอบการที่เหมาะสม
กับนักศึกษาได้ฝึกการเรียนรู้
การปฏิบัติงานจริงและได้ฝึก
การใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย  
 

นักศึกษาได้เรียนรู้การ
ปฏิบัติงานจริงและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละ 
80 

  อาจารย์ประจ า
หลักกสูตรและ
อาจารย์ที่
ปรึกษา 

หัวหน้าสาขา
งาน 

 


