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รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานยานยนต ์

 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

 
1.1 ความเป็นมาของวิทยาลัยชุมชน 
 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร แรกเริ่มก่อตั้งครั้งแรกเป็น "วิทยาลัยการอาชีพโพทะเล" เปิดการเรียนการ
สอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2540 ในระดับ ปวช. และ ปวส. ต่อมารัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน
ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น วิทยาลัยการอาชีพโพทะเลจึงได้รับการยกฐานะมาเป็นวิทยาลัยชุมชน 
ในสังกัดส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ
วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2545 ตามนโยบาย "การศึกษาสร้างชาติ สร้างคน สร้างงาน" ของรัฐบาล 
โดยเฉพาะจังหวัดที่ไม่มีสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจังหวัดพิจิตร เป็นหนึ่งใน 10 จังหวัดแรกที่มีการจัดตั้ง
วิทยาลัยชุมชน โดยวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ท าหน้าที่วิทยาลัยชุมชนควบคู่ไปกับภารกิจเดิมในการจัด
การศึกษาสายวิชาชีพ ในปี 2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีมติผ่านพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน พ.ศ. 2558 มีผลให้วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีสถานะเป็นส่วนราชการหนึ่งในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ปัจจุบันวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดการศึกษาใน 4 ระดับ คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา และหลักสูตรระยะสั้น โดยมีหน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย ตั้งอยู่เลขที่ 150 
หมู่ที่ 6 ถนนบางมูลนาก-โพทะเล ต าบลท่าบัว บนพื้นที่กว่า 120 ไร่ ปัจจุบันมีหน่วยจัดการศึกษาที่จัดการ
เรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จ านวน 3 แห่ง 
ได้แก่หน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย, หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ(ขุนไผ่ภูมิเขตร) และหน่วยจัดการศึกษาโพธิ์
ประทับช้าง  

1.2 ความเป็นมาของหลักสูตร  

 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร เปิดจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภท
วิชา อุตสาหกรรมสาขาวิชาช่างยนต์ ครั้งแรกเมื่อปี พุทธศักราช 2545  โดยมีจุดมุ่งหมายในการจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และประชาคม
อาเซียนเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพสามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพ
อิสระ เปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง เน้นสมรรถนะเฉพาะด้านด้วยการปฏิบัติจริง สามารถ
เลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียน 
สะสมผลการเรียน เทียบความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการ และสถาน
ประกอบอาชีพอิสระ สนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน เปิดโอกาสให้สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและท้องถิ่น มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร  
 โดยผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
สาขาวิชาช่างยนต์  สาขางานยานยนต์จะมีสมรรถนะวิชาชีพเกี่ยวกับซ่อมเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนและ
เครื่องยนต์ดีเซล, การซ่อมรถจักรยานยนต์ตามคู่มือ, บริการระบบปรับอากาศรถยนต์, บ ารุงรักษารถยนต์, 
ขับรถยนต์ในสภาวะต่างๆ ตามกฎจราจร, ตรวจสอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์โดยใช้เครื่องมือวัดละเอียด 
ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/17_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2545
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การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชี/พ (ปวช.)  
  - เริ่มใช้หลักสูตรประเภทวิชา อุตสาหกรรมสาขาวิชาช่างยนต์ พุทธศักราช  2546  
 - ปรับปรุงหลักประเภทวิชา อุตสาหกรรมสาขาวิชาช่างยนต์ พุทธศักราช  2556 
 - ปัจจุบันใช้หลักสูตร ปรับปรุง ประเภทวิชา อุตสาหกรรมสาขาวิชาช่างยนต์ พุทธศักราช  2562 

1.3 อาจารย์ผู้สอนจ านวนอาจารย์ผู้สอน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา และเพศ 
วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม 

ปริญญาเอก - - - 
ปริญญาโท 4 - 4 
ปริญญาตรี 14 - 14 
อนุปริญญา/ปวส. - - - 

รวม 18 - 18 
1.4 จ านวนผู้เรียน 

หน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย 
ระดับชั้น จ านวนนักศึกษา 

ชาย หญิง รวม 
ปวช. 1 62 - 62 
ปวช. 2 48 - 48 
ปวช. 3 45 - 45 
รวม 155 - 155 

หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
ระดับชั้น จ านวนนักศึกษา 

ชาย หญิง รวม 
ปวช. 1 85 3 88 
ปวช. 2 71 - 71 
ปวช. 3 72 - 72 
รวม 228 3 231 

หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง 
ระดับชั้น จ านวนนักศึกษา 

ชาย หญิง รวม 
ปวช. 1 18 1 19 
ปวช. 2 17 - 17 
ปวช. 3 16 - 16 
รวม 51 1 2 
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1.5 คุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา หน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 

สถานที่จัดการเรียนการสอนแม่ข่าย 
1 นายพิษณุ  สินสมุทร์ ครูช านาญ

การ 
กศ.ม.อุตสาหกรรมการศึกษา  
ปท.ส.ช่างยนต์ 

- เจ้าหน้าที่งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

2 นายกนกศักดิ์   
นครประสาท 

พนักงาน
ราชการ 

กศ.ม.อุตสาหกรรมการศึกษา 
วท.บ.อุตสาหกรรมการผลิต 

- หัวหน้าสาขางานยาน
ยนต์/เทคนิคยานยนต์ 
- หัวหน้างานสหกิจศึกษา 

3 นายทชภณ  เมือฤทธิ์ พนักงาน
ราชการ 

กศ.ม.อุตสาหกรรมการศึกษา                                      
คบ.อุตสาหกรรมศิลป์ 

- หัวหน้างานอาคาร
สถานที่ 

4 นายพิพัฒน์  คงน่วม อาจารย์
พิเศษ 

คบ.เครื่องกล - หัวหน้างานปกครอง 
 

5 นายพัฒนพรรณ 
พิมพ์สอนภา 

อาจารย์
พิเศษ 

วศ.บ. เครื่องกล  - เจ้าหน้าที่งานสหกิจ
ศึกษา 
- เจ้าหน้าที่งานวิจัยและ
นวัตกรรม 

6 นายปฐมพงษ์   
เกิดเข้ม 

อาจารย์
พิเศษ 

วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - หัวหน้างานยานพาหนะ
และขนส่ง 

7 นายพิษณุ  ค าอินทร์ อาจารย์
พิเศษ 

วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 

- เจ้าหน้าที่งานอาคาร
สถานที่ 
- เจ้าหน้าที่งานแนะแนว 

สถานที่จัดการเรียนการสอนทับคล้อ 
1 นายนิรันทร์  เดือน

พงษ์ 
อาจารย์
พิเศษ 

วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
กศ.ม.อุตสาหกรรมศึกษา 

-หัวหน้าสาขางานยานยนต์-
เจ้าหน้าที่งานอาคาร
สถานที่ 

2 นายคมสันต์  จูมี อาจารย์
พิเศษ 

วศ.บ.เครื่องกล -เจ้าหน้าที่งานปกครอง 

3 นายปริวัตร  แก้วเปี้ย อาจารย์
พิเศษ 

คอ.บ.เครื่องกล -หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
-เจ้าหน้าที่งานปกครอง 

4 นายธงชัย  จูไทย อาจารย์
พิเศษ 

วท.บ. เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม 

-เจ้าหน้าที่งานอาคาร
สถานที่ 

5 นายอภิชาติ  
 อินคล้าย 

อาจารย์
พิเศษ 

คอ.บ.เครื่องกล 
 

-เจ้าหน้าที่งานอาคาร
สถานที่ 

6 นายจักรพันธ์  
สุวรรณพราหม 

อาจารย์
พิเศษ 

คอ.บ.เครื่องกล -เจ้าหน้าที่งานอาคาร
สถานที่ 
 

7 นายพรเทพ   แก้วตา อาจารย์ คอ.บ.เครื่องกล -เจ้าหน้าที่งานกองทุนกู้ยืม
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พิเศษ เพ่ือการศึกษา(กยศ.) ผู้กู้
รายใหม่ 
-เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษางาน
ติดตามและประเมินผล
นักศึกษาฝึกงานตามสถาน
ประกอบการ 

สถานที่จัดการเรียนการสอนโพธิ์ประทับช้าง 
1 นายประพจน์   ทับ

ทอง 
อาจารย์
พิเศษ 

คอ.บ.เครื่องกล 
 

-ที่ปรึกษา ปวช.1 
-เจ้าหน้าที่งานแนะแนว 
-เจ้าหน้าที่งานปกครอง 

2 นายเชิดพงษ์  องอาจ อาจารย์
พิเศษ 

คอ.บ.เครื่องกล -ที่ปรึกษา ปวช.3 
-เจ้าหน้าที่เรียนฟรี 15 ปี 

3 นายสมชาติ   เที่ยง
ธรรม 

อาจารย์
พิเศษ 

อศ.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม -ที่ปรึกษา ปวช.2 
-เจ้าหน้าที่งานอาคาร
สถานที่ 

4 นายคัณฑสรวง  กริ่ง
ทอง 

อาจารย์
พิเศษ 

คอ.บ.เครื่องกล 
 

-ที่ปรึกษา ปวส.1 
-เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา 

1.6 การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน 

ที ่ ชื่อ-สกุล วันที่เข้าอบรม หัวข้อการพัฒนา 
ประเภทการพัฒนา 
วิชาชีพ การสอน 

1 1. นายกนกศักดิ์   นคร
ประสาท 
2. นายพัฒนพรรณ   
พิมพ์สอนภา 

23-25 ก.ย. 
2562 

จัดท าข้อสอบปลายภาค
เ รี ย น  1/2562 
นักศึกษาฝึกประสบการ
วิชาชีพ 

 / 

3 1. นายกนกศักดิ์   นคร
ประสาท 
2. นายพัฒนพรรณ   
พิมพ์สอนภา 
3. นายปฐมพงษ์   เกิดด
เข้ม 
4. นายพิพัฒน์   คงน่วม 

17-19 ธ.ค. 
2562 

เข้าร่วมทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน 
สาขาช่างบ ารุงรักษา
รถยนต์ 

/  

5 1. นายกนกศักดิ์   นคร
ประสาท 
2. นายพัฒนพรรณ   
พิมพ์สอนภา 
3. นายปฐมพงษ์   เกิดด
เข้ม 

29 ธ.ค. 2562 ถึง 
3 ม.ค. 2563 

โครงการบริการวิชาการ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพคน
ยุค Thailand 4.0 
กิจกรรมบริการวิชาการ 
ศูนย์ซ่อมบ ารุงรักษา
รถยนต์ (ช่วงเทศกาลปี

/  
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4. นายพิพัฒน์   คงน่วม 
5. นายพิษณุ   สินสมุทร์ 
6. นายทชภณ   เมือง
ฤทธิ์ 
7. นายพิษณุ   ค าอินทร์ 

ใหม่) 

7 1. นายกนกศักดิ์   นคร
ประสาท 
2. นายพัฒนพรรณ   
พิมพ์สอนภา 

17-20 ก.พ. 
2563 

ฝึกอบรมผู้ด าเนินการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน สาขาช่างซ่อม
รถยนต์ 

/  

8 นายนิรันดร์  เดือนพงษ์ 
นายปริวัตร  แก้วเปี้ย 
 

8 ก.พ. 62 การน าเสนอโครงการ
เพ่ือพัฒนาชุมชน 
“มหกรรมวิชาการ 
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 15” 

/ / 

9 นายปริวัตร  แก้วเปี้ย 
 

20 ส.ค. 62 อบรมการพัฒนาแนว
ปฏิบัติที่ดีด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา 

/ / 

10 นายปริวัตร  แก้วเปี้ย 
 

21 ส.ค. 62 อบรมวิทยาลัยชุมชน
คุณธรรม 

/ / 

1.7 สถานประกอบการในเครือข่าย 
ที ่ ชื่อสถานประกอบการ/ที่อยู่ 
1 บริษัท นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี 700/406 หมู่ 7 ต าบลดอนหัวฬ่อ อ าเภอเมือง จังหวัด

ชลบุรี 2000  
Tel : 0 3826 5800 

2 อู่สไปร์คาร์แคร์  
222/8 ต.โพทะเล อ.โพละเล จ.พิจิตร 66130 Tel : 089-2688219 

3 บริษัท โตโยต้า อลีนกิจสยาม จ ากัด (บึงนาราง)  
47/1 หมู่ 7 ต.โพธิ์ไทรงามอ.บึงนาราง. จ.พิจิตร 66130 Tel : 056-621450-1 

4 บริษัท มารวยมอเตอร์ จ ากัด 702/1 ม.1 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230 Tel : 080-
4456364, 081-8878193 

5 ร้านเดชการช่าง 321/2 ม.9 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150 Tel : 056641816 
6 ร้านธีรวุฒิการช่าง 1708 ม.1 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230 Tel : 094-9539494 
7 บริษัท โตโยต้า อลีนกิจสยาม จ ากัด (บึงนาราง)  

47/1 หมู่ 7 ต.โพธิ์ไทรงามอ.บึงนาราง. จ.พิจิตร 66130 Tel : 056-621450-1 
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1.8 ข้อเสนอแนะจากการประเมิน ปีการศึกษา 2561 
 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ประเมิน ปี
การศึกษา 
2561 (1) 

 
แนวทางการ
ปรับปรุง/
พัฒนา (2) 

กิจกรรม/
โครงการตาม
แนวทางการ
ปรับปรุง (3) 

 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
(4) 

 
เป้าหมาย 

(5) 

 
ผลการ

ด าเนินงา
น (6) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินกา

ร (7) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

(8) 

1. หลักสูตร
ควรมีการ
พัฒนา การ
ด าเนินการด้าน
การพัฒนา
คุณภาพของ
การจัด
การศึกษา
เพ่ิมข้ึน อย่างมี
นัยส าคัญ ใน
ประเด็นแรก
ขอให้มีการ
จัดท าเป็น
ข้อสอบกลาง
ในรายวิชาเอก
ของหลักสูตรที่
จะน าเสนอในปี
การศึกษา 
2562 อย่าง
น้อย 2 
รายวิชา และ
สิ่งประดิษฐ์ที่
เป็นที่ยอมรับ 
อย่างน้อย  1 
ชิ้นงาน 

ประชุม
วางแผน
อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร
เพ่ือจัดท า
ข้อสอบ
กลางใน
รายวิชาเอก
ของ
หลักสูตร
และ
วางแผน
แนวทางการ
ร่วมจัดท า
โครงการ
สิ่งประดิษฐ์ 

จัดท า
แผนการ
พัฒนา
บุคลากรของ
หลักสูตรใน
การจัดท า
ข้อสอบกลาง 
และการท า
โครงการ
สิ่งประดิษฐ์
เพ่ือขอจดอนุ
สิทธิบัตร 

หลักสูตรมี
ข้อสอบกลาง
ในรายวิชาเอก
อย่างน้อย 2 
รายวิชา  
และ
สิ่งประดิษฐ์ที่
จดอนุ
สิทธิบัตร 1 
ชิ้นงาน 

1.
ข้อสอบ
กลางใน
รายวิชา
เอก 
อย่าง
น้อย 2 
รายวิชา  
 
2.
โครงการ
สิ่งประดิ
ษฐ์ที่เป็น
ที่ยอมรับ
ในการ
แก้ปัญหา
กับชุมชน 
1 ชิ้นงาน 

1.
หลักสูตร 
ร่วมกัน
พิจารณา
เลือก
รายวิชาใน
การจัดท า
ข้อสอบ
กลาง ซึ่ง
ได้น าโครง 
สร้างหลัก 
สูตร 
ใน
สมรรถนะ
วิชาชีพ
รายวิชา
งาน
เครื่องยน
ต์ดีเซล
และงาน
จักรยาน 
ยนต์  
 
2.
หลักสูตร
ได้ด าเนิน 
การจัดท า
นวัตกรรม
สิ่งประดิษ

ปี
การศึกษา 
2562 
 
 
 
 
 
 

- อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
- หัวหน้า
หลักสูตร 
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ข้อเสนอแนะ

จากการ
ประเมิน ปี
การศึกษา 
2561 (1) 

 
แนวทางการ
ปรับปรุง/
พัฒนา (2) 

กิจกรรม/
โครงการตาม
แนวทางการ
ปรับปรุง (3) 

 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
(4) 

 
เป้าหมาย 

(5) 

 
ผลการ

ด าเนินงา
น (6) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินกา

ร (7) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

(8) 

ฐ์ที่แก้ไข
ปัญหา
ชุมชน 
โดยได้
จัดท า
เครื่องสับ
หญ้าเน
เปียร์
ประหยัด
พลังงาน
ให้กับ
ตัวแทนก
ลุมเลี้ยงวัว
เนื้อ บ้าน
ท่าดาน ต.
ทุ้งน้อย อ.
โพทะเล 
จ.พิจิตร  

2. การเขียน
แบบรายงาน
ประเมินตนเอง 
(SAR) 
หลักสูตรควร
สร้างความ
เข้าใจ ใน
เกณฑ์พัฒนา
คุณภาพ
มาตรฐาน
การศึกษา และ
ควรด าเนินการ
ตามวิถีที่

ผู้รับผิดชอบ
งานประกัน
คุณภาพควร
สร้างความ
เข้าใจใน
เกณฑ์แต่ละ
ตัวชีวัด 
ให้กับ
อาจารย์
ประจ า
หลักสูตรทุก
คนให้ทราบ
ถึง

งานประกัน
คุณภาพจัด
ประชุม
รายละเอียด
การเขียนแบบ
รายงาน
ประเมิน
ตนเองเพ่ือให้
อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร
เข้าใจ และ
สามารถทราบ

คะแนนการ
ประเมินตัวเอง
ระดับหลักสูตร 

อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร
ทุกคนมี
ส่วน
รับผิดชอ
บในแต่
ละ
ตัวชี้วัด 

อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
พิจารณา
แนวทาง
การและ
สร้างความ
เข้าใจ ใน
เกณฑ์
พัฒนา
คุณภาพ
มาตรฐาน
การศึกษา 

ปี
การศึกษา 
2562 

- อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
- หลักสูตร 
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ข้อเสนอแนะ

จากการ
ประเมิน ปี
การศึกษา 
2561 (1) 

 
แนวทางการ
ปรับปรุง/
พัฒนา (2) 

กิจกรรม/
โครงการตาม
แนวทางการ
ปรับปรุง (3) 

 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
(4) 

 
เป้าหมาย 

(5) 

 
ผลการ

ด าเนินงา
น (6) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินกา

ร (7) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

(8) 

หลักสูตรมีการ
บริหารจัดการ 
และด าเนินการ
จริง ไม่ควร
จัดท าแบบ
รายงานที่ระบุ 
ขั้นตอนที่
ก าหนดไว้
เรียบร้อยแล้ว 
โดยหลักสูตร
แค่เติมค าใน
ช่องว่าง 

รายละเอียด
ต่างๆ ให้
ชัดเจน 

รายละเอียด
ของคะแนน
ต่างๆ ตาม
เกณฑ์ของ
ตัวชี้วัด 

เพ่ือให้
อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร
ทุกคนมี
ส่วน
ร่วมกัน ใน
การเขียน
แบบ
รายงาน
ประเมิน
ตัวเอง 

3. หลักสูตร
ควรน า
ข้อเสนอแนะ
จากการ
ประเมิน ไป
จัดท าแผนการ
ปรับปรุง 
Improvemen
t Plan) อย่าง
เป็นระบบ และ
ก าหนด
แผนการพัฒนา 
กระบวนการ
และกิจกรรม
อย่างเป็น
รูปธรรม 

หลักสูตร
ประชุม
จัดการวาง
แผนการ
ท างาน โดย
ก าหนด
ตัวชี้วัด
ต่างๆ ให้
อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร
รับผิดชอบ 

จัดท า
แผนพัฒนา
อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 

แผนการ
ท างาน/
กิจกรรมของ
หลักสูตร 

การน า
แผนการ
ท างาน
หรือ
กิจกรรม
ของ
หลักสูตร
มาใช้ 

หลักสูตร
และ
อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร
ได้ส ารวจ
ความ
ต้องการ
พัฒนา
ด้านทักษะ
วิชาชีพ/
วิชาการ 
และได้ท า
แผนพัฒน
าบุคลากร 
5 ปี ของ
หลักสูตร 

ปี
การศึกษา 
2562 

- อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
- หลักสูตร 
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ข้อเสนอแนะ

จากการ
ประเมิน ปี
การศึกษา 
2561 (1) 

 
แนวทางการ
ปรับปรุง/
พัฒนา (2) 

กิจกรรม/
โครงการตาม
แนวทางการ
ปรับปรุง (3) 

 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
(4) 

 
เป้าหมาย 

(5) 

 
ผลการ

ด าเนินงา
น (6) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินกา

ร (7) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

(8) 

4. หลักสูตรมี
อัตราการคงอยู่
ข อ ง ผู้ เ รี ย น
ค่ อ น ข้ า ง ต่ า 
หลักสูตรควร
จ ะ มี ก า ร
วิ เ ค ร า ะห์ ห า
ส า เ ห ตุ ข อ ง
อัตราการออก
กลางคัน และ
น าเข้าที่ประชุม
ขอ งอ าจ า ร ย์
ป ร ะ จ า
หลักสู ตร เ พ่ือ
ห า แ น ว ท า ง
ปรับปรุงแก้ไข 
เพ่ือให้ผลการ
ด า เ นิ นก ารดี
ขึ้นในปีต่อไป 

อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
 มีการ
ติดตาม 
นศ. ใน
ความ
รับผิดชอบ
ทุกชั้นปีแต่
ให้วิเคราะห์
สาเหตุที่นศ.
ออก
กลางคัน
ด้วย ว่า
สาเหตุที่
แท้จริงเกิด
จากสาเหตุ
ใด  

ติดตามการ
ขาดเรียนของ
นักศึกษา 

บันทึกการเข้า
พบของ
นักศึกษา 

จ านวนน
ศ.ที่ออก
กลางคัน 

อาจารย์ที่
ปรึกษา ได้
ติดตาม
การมา
เรียน
ของนศ. 
และได้ใช้
ระบบการ
เช็คชื่อ
ออนไลน์ 
เพ่ือผู้ 
ปกครอง
สามารถ
เข้ามา
ตรวจ 
สอบการ
มาเรียน
ของ นศ.
ได้ 

ปี
การศึกษา 
2562 

- อาจารย์ที่
ปรึกษา 
- อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
- หลักสูตร 

5. ในช่วงการ
น าเสนอผลการ
ด าเนินการ ใน
ก า ร ป ร ะ เ มิ น
คุ ณ ภ า พ
ก า ร ศึ ก ษ า
อาจารย์ผู้สอน
ในหลักสูตรทุก
คนควรมี ส่ วน
ร่ ว ม  ใ น ก า ร
น า เ ส นอแ ล ะ
รั บ ผิ ด ช อ บ

- - - -    
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ข้อเสนอแนะ

จากการ
ประเมิน ปี
การศึกษา 
2561 (1) 

 
แนวทางการ
ปรับปรุง/
พัฒนา (2) 

กิจกรรม/
โครงการตาม
แนวทางการ
ปรับปรุง (3) 

 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
(4) 

 
เป้าหมาย 

(5) 

 
ผลการ

ด าเนินงา
น (6) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินกา

ร (7) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

(8) 

ร่วมกัน ไม่ควร
เปิด โอกาสให้ 
บุ ค ล าก ร บ า ง
ร า ย ท า ตั ว ไ ม่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
การประเมินผล
การการท างาน
ของหลักสูตรได ้
6. เนื่องจาก
ผู้ เ รี ย น
ห ลั ก สู ต ร มี
จ า น ว น น้ อ ย 
เมื่ อ พิจารณา
ต้ น ทุ น ต่ อ
หน่ ว ย ไม่ เ กิ ด
ความคุ้มค่าต่อ
ห ลั ก สู ต ร นั้ น 
หลักสูตรควร
หาวิ ธี ก า รจั ด
ห ลั ก สู ต ร
ฝึกอบรมหรือ
หลักสูตร Non 
degree เ พ่ื อ
พัฒนาผู้ เรียน
ในรูปแบบต่าง 
ๆเพ่ิมข้ึน 

- - - -    

7. หลักสูตร
ควรท า  MOU 
กั บ ส ถ า น
ประกอบการ
ข น า ด ใ ห ญ่ ที่

- - - -    
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รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานยานยนต ์

 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ประเมิน ปี
การศึกษา 
2561 (1) 

 
แนวทางการ
ปรับปรุง/
พัฒนา (2) 

กิจกรรม/
โครงการตาม
แนวทางการ
ปรับปรุง (3) 

 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
(4) 

 
เป้าหมาย 

(5) 

 
ผลการ

ด าเนินงา
น (6) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินกา

ร (7) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

(8) 

ต้องการพัฒนา
บุ ค ล า ก ร
ช่างฝีมือที่ อยู่
ใ น ส ถ า น
ประกอบการ
ให้ เข้ า พัฒนา
โดยหลักสู ตร
ด า เ นิ น ก า ร
พัฒนาบุคลากร
ให้ ซึ่งเป็นการ
จั ด ก า ร เ รี ย น
ก า ร ส อ น ใ น
ห ลั ก สู ต ร
ร่วมกัน 
8. หลักสูตร
ควรหาสาเหตุที่
นักศึกษามีงาน
ท าไม่ตรงสาขา 
หรือในกรณีที่
นักศึกษาไม่มี
งานท า เพ่ือหา
แนวทางในการ
ป รั บ ป รุ ง 
พั ฒ น า
กระบวนการ
จั ด ก า ร เ รี ย น
การสอนให้ มี
คุณภาพต่อไป 

การที่นศ.ได้
งานไม่ตรง
สาขานั้น 
ต้องดูที่
พ้ืนฐานของ
ครอบครัวน
ศ. หากแต่
รอท่ีจะ
ท างานให้
ตรงสาขาก็
คงจะไม่
เพียงพอกับ
รายจ่ายของ
ครอบครัว 
ควรจะดูที่
บริบทของ
สภาพแวดล้

หลักสูตรจะ
เน้นให้นศ.ฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพใน
สถาน
ประกอบการ
ที่ตรงกับ
สาขา 
เพ่ือให้นศ.มี
โอกาศที่จะ
กลับไป
ท างานใน
สถาน
ประกอบการ
นั้น 

แบบติดตามผู้
ส าเสร็จ
การศึกษา 

นศ. มี
งานท า
ตรงสาขา 

- งาน
ทะเบียน
ได้มีการ
ติดตาม
นักศึกษา
หลังจาก
จบ
การศึกษา 
- หลักสูตร
และ
อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร
ได้น าผล
การติด
ตามท่ีได้
จากงาน

ปี
การศึกษา 
2562 

- อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร
หลักสูตร 
- งาน
ทะเบียน 
- งานศิษย์
เก่า 
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รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานยานยนต ์

 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ประเมิน ปี
การศึกษา 
2561 (1) 

 
แนวทางการ
ปรับปรุง/
พัฒนา (2) 

กิจกรรม/
โครงการตาม
แนวทางการ
ปรับปรุง (3) 

 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
(4) 

 
เป้าหมาย 

(5) 

 
ผลการ

ด าเนินงา
น (6) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินกา

ร (7) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

(8) 

อม
ครอบครัว 
ชุมชนของน
ศ. มากกว่า
ส่วนใน
กระบวนกา
รจัดการ
เรียนการ
สอนทาง
หลักสูตรมี
การ
ปรับปรุง
ตาม
นโยบาย
ของ
ผู้บริหาร
และส านัก
วิชาการ 
 
 

ทะเบียน 
มา
วิเคราะห์
สาเหตุที่น
ศ. มีงาน
ท าไม่ตรง
สาขา หรือ
ในกรณีที่น
ศ.ไม่มีงาน
ท า เพื่อหา
แนวทาง
และการ
แก้ไข
ต่อไป เช่น 
น านศ.ไป
ศึกษาดู
งานที่
เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพ 
ปรับ
แผนการ
สอนให้
สอดคล้อง
และ
เหมาะสม
กับความ
ต้องการ
ของสถาน
ประกอบก
ารและนศ. 
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รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานยานยนต ์

 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ประเมิน ปี
การศึกษา 
2561 (1) 

 
แนวทางการ
ปรับปรุง/
พัฒนา (2) 

กิจกรรม/
โครงการตาม
แนวทางการ
ปรับปรุง (3) 

 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
(4) 

 
เป้าหมาย 

(5) 

 
ผลการ

ด าเนินงา
น (6) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินกา

ร (7) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

(8) 

9. หลักสูตรมี
ระบบของการ
ดูแลนักศึกษาที่
ก าหนดไว้อย่าง
ชัดเจน ทั้งใน
ส่วนของการให้
ค าปรึกษา
ระหว่างเรียน 
การดูแล
นักศึกษาหน้า
เสาธง การพบ
นักศึกษาตอน
เช้า – เย็น ใน
ชั่วโมงกิจกรรม
นักศึกษาและ 
Home Room 
ตามท่ีก าหนดไว้ 
และมีการ
ก าหนด
เป้าหมายใน
การปฏิบัติ 
ด าเนินการตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด แต่ยัง
ไม่ได้น าผลการ
ด าเนินงานไป
วิเคราะห์ปัญหา
และหาแนว
ทางแก้ไข เพ่ือ
น าไปสู่การ
ปรับปรุงอย่าง

อาจารย์ที่
ปรึกษาต้อง
น าข้อมูล/
สาเหตุ ที่ได้
จาก 
นศ. มาท า
การ
วิเคราะห์ 
เพ่ือหา
แนวทางใน
การแก้ไข
ปัญหาที่
เกิดข้ึนอย่าง
เป็นระบบ
และต่อเนื่อง 

- กิจกรรม 
Home 
Room 
- ใช้ช่องทาง
ติดต่อกับ
ผู้ปกครอง
และนศ. เพิ่ม
มากขึ้น เช่น 
Facebook, 
Line 
- การประชุม
ผู้ปกครอง 

ความพึงพอใจ
ของนศ.ที่มีต่อ
ระบบอาจารย์
ที่ปรึกษา 

จ านวน 
นศ.ที่
ออก
กลางคัน 

หลักสูตร
ร่วมกัน
พิจารณา
แนว
ทางการ
แก้ไข 
จ านวนน
ศ.ที่ออก
กลางคัน 
เพ่ือน าผล
การ
ด าเนินงา
นไป
วิเคราะห์
ปัญหา 
เพ่ือ
น าไปสู่
การ
ปรับปรุง
อย่าง
ต่อเนื่อง  

ปี
การศึกษา 
2562 

- อาจารย์ที่
ปรึกษา 
- อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
- หัวหน้า
หลักสูตร 
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รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานยานยนต ์

 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ประเมิน ปี
การศึกษา 
2561 (1) 

 
แนวทางการ
ปรับปรุง/
พัฒนา (2) 

กิจกรรม/
โครงการตาม
แนวทางการ
ปรับปรุง (3) 

 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
(4) 

 
เป้าหมาย 

(5) 

 
ผลการ

ด าเนินงา
น (6) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินกา

ร (7) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

(8) 

ต่อเนื่อง 

10. ระบบการ
พัฒนา
นักศึกษา ใน
ส่วนที่เชื่อมโยง
กับกิจกรรม
พัฒนา
นักศึกษา 
หลักสูตรยังไม่
น ามาวิเคราะห์
หรือพิจารณา
ว่า จะส่งผล
กระทบต่อ
ผู้เรียนใน
หลักสูตรมาก
น้อยเพียงใด 
หลักสูตรควรมี
การก ากับ
ติดตามผลการ
ด าเนินงาน
อย่างเป็น
รูปธรรม 

หลักสูตร
เป็น
ผู้ด าเนินการ
จัดกิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียนเพื่อ
บูรณาการ
ให้
สอดคล้อง
กับรายวิชา
ของ
หลักสูตร 

- กิจกรรม
ศึกษาดูงาน 
- โครงการ
ออกหน่วย
บริการชุมชน 
Fix it 
- โครงการ
อ าเภอ
เคลื่อนที่ 

ความพึงพอใจ
ของนศ.ที่มีต่อ
การจัด
กิจกรรมของ
หลักสูตร 

การบูร
ณาการ
กิจกรรม
กับ
รายวิชา
ต่างๆ 
ตาม
แผนการ
เรียนรู้ 

หลักสูตรมี
แผนการ
พัฒนา
นักศึกษา 
โดยบูรณา
การ
กิจกรรม
กับ
รายวิชา
ต่างๆ ตาม
แผนการ
เรียนรู้ 

ปี
การศึกษา 
2562 

- อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
- หลักสูตร 
- ส านัก
วิชาการ 

11. ในการ
ประเมินความ
พึงพอใจในข้อ 
3.2 จะต้องน า
ผลการประเมิน
กิจกรรมในข้อ 
3.1 ทั้ง 2 

- - - -    
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รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานยานยนต ์

 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ประเมิน ปี
การศึกษา 
2561 (1) 

 
แนวทางการ
ปรับปรุง/
พัฒนา (2) 

กิจกรรม/
โครงการตาม
แนวทางการ
ปรับปรุง (3) 

 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
(4) 

 
เป้าหมาย 

(5) 

 
ผลการ

ด าเนินงา
น (6) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินกา

ร (7) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

(8) 

กิจกรรม คือ 
ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
ของ
กระบวนการให้
ค าปรึกษาจาก
นักศึกษาต่อ
อาจารย์ที่
ปรึกษาและ
ความพึงพอใจ
จากการพัฒนา
นักศึกษาใน
โครงการ/
กิจกรรม
นักศึกษาและ
ในรายวิชาที่มี
การพัฒนา
ทักษะชีวิตของ
นักศึกษามา
รวมกัน และน า
ผลการประเมิน
ทั้ง 2 ข้อมาหา
ค่าเฉลี่ย โดยมี
การเก็บขอ้มูล 
3 ปีย้อนหลัง 
เพ่ือให้เห็น
แนวโน้มของ
การท างาน 
12. การ
บริหารจัดการ
ด้านบุคลากร 

- - - -    
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รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานยานยนต ์

 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ประเมิน ปี
การศึกษา 
2561 (1) 

 
แนวทางการ
ปรับปรุง/
พัฒนา (2) 

กิจกรรม/
โครงการตาม
แนวทางการ
ปรับปรุง (3) 

 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
(4) 

 
เป้าหมาย 

(5) 

 
ผลการ

ด าเนินงา
น (6) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินกา

ร (7) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

(8) 

ระบบและ
กลไกของการ
ธ ารงรักษา
บุคลากร การ
สร้างสิ่งจูงใจ 
ประโยชน์และ
บริการต่าง ๆ 
อย่างเป็น
รูปธรรม 
13. หลักสูตร
ยังขาดการ
จัดท า
แผนพัฒนา
บุคลากร
รายบุคคล 5 ปี 
อย่างเป็นระบบ 
เพ่ือให้
หลักสูตรทราบ
ว่า ทิศทางของ
การพัฒนา
บุคลากรจะมี
ทิศทางการ
พัฒนาตาม
วิสัยทัศน์ของ
วิทยาลัย
หรือไม่ หรือ
สามารถสร้าง
ความเชี่ยวชาญ
ด้านวิชาชีพแต่
ละด้านของ
หลักสูตรได้

ท าแผน 5 
ปีเพื่อ 
พัฒนาด้าน
วิชาชีพของ
อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 

- เชิญ
วิทยากรที่
เชี่ยวชาญใน
ด้านวิชาชีพ
มาอบรม
อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
- อบรม
ยกระดับฝีมือ
แรงงานใน
หลักสูตรที่
เกี่ยวข้อง 

อาจารย์
ประจ า
หลักสูตรที่เข้า
รับการพัฒนา
ด้านวิชาชีพ 

อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร
อย่าง
น้อยภาค
เรียนละ 
1 คนที่
เข้ารับ
การ
พัฒนา
ด้าน
วิชาชีพ 

หลักสูตร 
ได้
ด าเนินกา
รส่ง
อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร
ได้เข้า
พัฒนา/
อบรม 
ด้าน
วิชาชีพ
ตามความ
เหมาะสม 
เช่น การ
อบรม
ยกระดับ
ฝีมือ
แรงงานฯ 

ปี
การศึกษา 
2562 

- อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
- หัวหน้า
หลักสูตร 
- ส านัก
วิชาการ 
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รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานยานยนต ์

 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ประเมิน ปี
การศึกษา 
2561 (1) 

 
แนวทางการ
ปรับปรุง/
พัฒนา (2) 

กิจกรรม/
โครงการตาม
แนวทางการ
ปรับปรุง (3) 

 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
(4) 

 
เป้าหมาย 

(5) 

 
ผลการ

ด าเนินงา
น (6) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินกา

ร (7) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

(8) 

หรือไม่ 

14. ควรมีการ
เปรียบเทียบ
สาระหลักสูตร
และสาระ
รายวิชาว่า มี
ความทันสมัย
และแตกต่าง
จากหลักสูตร
เดิมอย่างไร 

น าหลักสูตร
ปวช.ยาน
ยนต์ ปี 
2556 และ
หลักสูตร
ปวช. ปี 
2562 มา
เปรียบเทียบ
ความ
แตกต่างของ
หลักสูตร 

อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร
ร่วมกัน
พิจารณา
เปรียบเทียบ
หลักสูตรปวช.
ยานยนต์ ปี 
2556 และ
หลักสูตรปวช. 
ปี 2562 

ค าอธิบาย
รายวิชาของ
หลักสูตรที่ได้
ท าการ
เปรียบเทียบ 

หลักสูตร
ที่ใช้ใน
การเรียน
การสอน 

ส านัก
วิชาการ
และ
หัวหน้า
หลักสูตร 
ร่วมกัน
พิจารณา
เปรียบเทีย
บความ
แตกต่าง
ของ
หลักสูตรที่
มีการ
เปลี่ยนแป
ลง 

ปี
การศึกษา 
2562 

- หัวหน้า
หลักสูตร 
- ส านัก
วิชาการ 

15. ควรมีการ
ปรับปรุง
เนื้อหาการ
สอนที่ส าคัญ
และเป็น
ศาสตร์
สมัยใหม่ใน
สาขาวิชา และ
แสดงใน 
แผนการสอน 
และ บันทึก
หลังการสอน 

แผนการ
สอนเน้น
การปฏิบัติ 
โดยผู้สอน
ต้องมีสื่อ
การสอน/
กระบวนกา
รจัดการ
เรียนการ
สอนให้
สอดคล้อง
กับ
เทคโนโลยี

อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร
ร่วมกันจัดท า
แผนการสอน 
และบันทึก
หลังการสอน 
และน าผลที่
ได้มา
วิเคราะห์ว่า
แผนการสอน
ที่จัดท า
เหมาะสมหรือ

แผนการสอน
และบันทึก
หลังการสอน 

อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร
อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
จัดท า
แผนการ
สอน
อย่าง
น้อย คน
ละ 1 
รายวิชา/

แผนการ
สอนของ
อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
ได้เพ่ิมเติม
เนื้อหาที่
สอดคล้อง
กับศาสตร์
สมัยใหม่
ใน
สาขาวิชา 

ปี
การศึกษา 
2562 

- อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
- หัวหน้า
หลักสูตร 
- ส านัก
วิชาการ 
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รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานยานยนต ์

 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ประเมิน ปี
การศึกษา 
2561 (1) 

 
แนวทางการ
ปรับปรุง/
พัฒนา (2) 

กิจกรรม/
โครงการตาม
แนวทางการ
ปรับปรุง (3) 

 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
(4) 

 
เป้าหมาย 

(5) 

 
ผลการ

ด าเนินงา
น (6) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินกา

ร (7) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

(8) 

สมัยใหม่  ต้องปรับปรุง
เนื้อหาในส่วน
ไหน 

ภาคเรียน 

16. การ
คัดเลือก
อาจารย์ผู้สอน 
ควรคัดเลือก
จากคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ 
ภาระงาน 
(Teacher 
Load) 

- - - -    

17. ควรมี
การบูรณาการ
การเรียนการ
สอนกับการ
วิจัย บริการ
วิชาการ 
ศิลปวัฒนธรรม 
ในรายวิชาชีพ
เฉพาะ 

- - - -    

18. อาจารย์
ประจ า
หลักสูตรควรมี
ส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือ
ทบทวนการ
ด าเนินงานของ
หลักสูตร เช่น 
การเขียน
แผนการสอน 

หลักสูตร
และอาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
ร่วมกัน
พิจารณา
แนวทางการ
ปรับปรุง
เนื้อหาของ
รายวิชา

แผนการ
พัฒนา
บุคลากรของ
หลักสูตร 

แผนการสอน
และบันทึก
หลังการสอน 

แผนการ
สอนและ
บันทึก
หลังการ
สอน ที่ได้
จากการ
ปรับปรุง
เนื้อหา 

หลักสูตรมี
การ
ประชุม
สาขางาน 
เพ่ือวาง
แผนการ
ติดตาม 
การเขียน
แผนการ
สอน และ

ปี
การศึกษา 
2562 

- อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
- หัวหน้า
หลักสูตร 
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รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานยานยนต ์

 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ประเมิน ปี
การศึกษา 
2561 (1) 

 
แนวทางการ
ปรับปรุง/
พัฒนา (2) 

กิจกรรม/
โครงการตาม
แนวทางการ
ปรับปรุง (3) 

 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
(4) 

 
เป้าหมาย 

(5) 

 
ผลการ

ด าเนินงา
น (6) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินกา

ร (7) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

(8) 

และ บันทึก
หลังการสอน 
การคัดเลือก
ผู้สอน การ
จัดการเรียน
การสอน การ
วัดและ
ประเมินผล 
เป็นต้น 

ต่างๆ ของ
หลักสูตร ให้
สอดคล้อง
กับ
เทคโนโลยี
ในปัจจุบัน 
และให้เน้น
ทักษะใน
การ
ปฏิบัติงาน  

บันทึกหลัง
การสอน 
การ
จัดการ
เรียนการ
สอน การ
วัดและ
ประเมินผ
ล 

19. ควรมีการ
ท ว น ส อ บ
ผลสัมฤทธิ์ของ
นั ก ศึ ก ษ า ใ น
ร า ย วิ ช า ใ ห้
เ ป็ น ไ ป ต า ม
เป้าหมายของ
ร า ย วิ ช า ที่
ก าหนด 

- - - -    

20. หลักสูตร
คว ร เ น้ น ก า ร
ปฏิบัติ เพ่ือให้
นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้
เรียนรู้จากของ
จ ริ ง ม ากกว่ า
ทฤษฎี 

- - - -    

21. ควรมี
เ ค รื่ อ ง มื อ
ท า ง ด้ า น
วิ ช า ชี พ ที่
ทั น ส มั ย เ พ่ื อ

อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
ส ารวจวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุ

หลักสูตร
จัดท าแผน
ครุภัณฑ์
ประจ าปี 
เพ่ือให้ได้วัสดุ

แผนครุภัณฑ์
ประจ าปี 

ครุภัณฑ์
การศึกษ
าของ
หลักสูตร 

หลักสูตร
ได้จัดท า
แผน
ครุภัณฑ์
ประจ าปี 

ปี
การศึกษา 
2563 

หัวหน้า
หลักสูตร 
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รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานยานยนต ์

 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ประเมิน ปี
การศึกษา 
2561 (1) 

 
แนวทางการ
ปรับปรุง/
พัฒนา (2) 

กิจกรรม/
โครงการตาม
แนวทางการ
ปรับปรุง (3) 

 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
(4) 

 
เป้าหมาย 

(5) 

 
ผลการ

ด าเนินงา
น (6) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินกา

ร (7) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

(8) 

สนับสนุนการ
เ รี ย น รู้  ห รื อ
น า ไ ป ใ ช้
ประโยชน์กับ
หน่วยงาน หาก
วิ ท ย า ลั ย ไ ม่
สามารถจัดหา
ไ ด้  ค ว ร ท า 
MOU กั บ
ส ถ า น
ประกอบการ 
เ พ่ื อ ใ ห้
นักศึกษาได้ฝึก
การใช้งานจริง 

ภณฑ์ ที่
ต้องการใช้
ในการเรียน
การสอนให้
สอดคล้อง
กับ
เทคโนโลยี
ในปัจจุบัน 

ฝึกที่
สอดคล้องกับ
เทคโนโลยี
สมัยใหม่ 

2563
เสร็จ
เรียบร้อย
แล้ว 

22. ควรน าผล
การประเมินสิ่ง
สนับสนุนการ
เ รี ย น รู้ จ า ก
นั ก ศึ ก ษ า ม า
วิเคราะห์และ
น า ไ ป แ ก้ ไ ข
ปั ญ ห า อ ย่ า ง
เป็นระบบ 

น าผลการ
ประเมินสิ่ง
สนับสนุน
การเรียนรู้
จาก
นักศึกษา 
มาวิเคราะห์
ถึงความ
ต้องการของ 
นศ. 

หลักสูตร
ส ารวจความ
ต้องการสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ของ
นักศึกษาและ
จัดหา/พัฒนา 
ให้ตามความ
ต้องการของ 
นศ. 

ผลการ
ประเมินสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 

สิ่ง
สนับสนุน
ที่
หลักสูตร
จัด
ให้กับนศ. 

หลักสูตร
ได้น าผล
การ
ประเมิน
สิ่ง
สนับสนุน
การเรียนรู้
จาก
นักศึกษา
มา
วิเคราะห์ 
เพ่ือจัดหา
สิ่งส
นุบสนุนให้
ตรงกับ
ความ
ต้องการ

ปี
การศึกษา 
2562 

- อาจารย์
ประจ าวิชา 
- หัวหน้า
หลักสูตร 
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รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานยานยนต ์

 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ประเมิน ปี
การศึกษา 
2561 (1) 

 
แนวทางการ
ปรับปรุง/
พัฒนา (2) 

กิจกรรม/
โครงการตาม
แนวทางการ
ปรับปรุง (3) 

 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
(4) 

 
เป้าหมาย 

(5) 

 
ผลการ

ด าเนินงา
น (6) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินกา

ร (7) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

(8) 

ของ
นักศึกษา 
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รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานยานยนต ์

 

ส่วนที่ 2 
รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 (2) การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) 

ผลการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 2561  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2557 ของ ส านักงานคณะกรรมการ การ
อาชีวศึกษา ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คือ  3 ปี และจะครบรอบ
การปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ในปีการศึกษา 2562  ซึ่งระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พ.ศ. 2557  ข้อ 16.2 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระส าคัญของหลักสูตรตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้เป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา หรือสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรมีจ านวน 18 คน ครบ
ตลอดเวลาจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามค าสั่งวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานยานยนต์ ที่ผ่านการอนุมัติผู้อ านวยการวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
หน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย 
 1. ชื่อ-สกุล             นายกนกศักดิ์   นครประสาท 
    วุฒิการศึกษา        กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา 
    สถานศึกษา          มหาวิทยาลัยนเรศวร 
    ต าแหน่ง              ครูผู้สอน 
 2. ชื่อ-สกุล             นายพิษณุ   สินสมุทร์ 
    วุฒิการศึกษา        กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา 
    สถานศึกษา          มหาวิทยาลัยนเรศวร 
    ต าแหน่ง              ครู คศ.2 ช านาญการ 
 3. ชื่อ-สกุล             นายทชภณ   เมืองฤทธิ์ 
    วุฒิการศึกษา        กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา 
    สถานศึกษา          มหาวิทยาลัยนเรศวร 
    ต าแหน่ง              ครูผู้สอน 
 4. ชื่อ-สกุล            นายพิพัฒน์ คงน่วม 
  วุฒิการศึกษา        คอ.บ. เครื่องกล 
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รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานยานยนต ์

 

  สถานศึกษา          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
  ต าแหน่ง             อาจารย์พิเศษ 
 5. ชื่อ-สกุล            นายพิษณุ   ค าอินทร์ 
   วุฒิการศึกษา        วท.บ. เครื่องกล 
   สถานศึกษา         มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 
   ต าแหน่ง             อาจารย์พิเศษ 
 6. ชื่อ-สกุล            นายปฐมพงษ์   เกิดเข้ม 
    วุฒิการศึกษา       วท.บ. เครื่องกล 
    สถานศึกษา         มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 
    ต าแหน่ง             อาจารย์พิเศษ 
 7. ชื่อ-สกุล            นายพัฒนพรรณ   พิมพ์สอนภา 
  วุฒิการศึกษา       วศ.บ. เครื่องกล 
  สถานศึกษา         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
   ต าแหน่ง             อาจารย์พิเศษ 
หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
 8. ชื่อ-สกุล            นายนิรันดร์ เดือนพงษ์ 
    วุฒิการศึกษา       กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา 
    สถานศึกษา         มหาวิทยาลัยนเรศวร 
    ต าแหน่ง             อาจารย์พิเศษ 
 9. ชื่อ-สกุล           นายคมสันต์ จูมี 
    วุฒิการศึกษา       วศ.บ. เครื่องกล 
    สถานศึกษา         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
    ต าแหน่ง             อาจารย์พิเศษ 
 10. ชื่อ-สกุล          นายอภิชาติ อินคล้าย 
    วุฒิการศึกษา       คอ.บ. เครื่องกล 
    สถานศึกษา         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
    ต าแหน่ง             อาจารย์พิเศษ 
 11. ชื่อ-สกุล          นายปริวัตร แก้วเปี้ย 
    วุฒิการศึกษา       คอ.บ. เครื่องกล 
    สถานศึกษา         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
    ต าแหน่ง             อาจารย์พิเศษ 
 12. ชื่อ-สกุล          นายพรเทพ แก้วตา 
    วุฒิการศึกษา       คอ.บ. เครื่องกล 
    สถานศึกษา         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
    ต าแหน่ง             อาจารย์พิเศษ 
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 13. ชื่อ-สกุล         นายจักรพรรณ สุวรรณพราม 
  วุฒิการศึกษา      คอ.บ. เครื่องกล 
    สถานศึกษา        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
   ต าแหน่ง            อาจารย์พิเศษ 

14. ชื่อ-สกุล         นายนิพัฒน์ เสนอใจ 
   วุฒิการศึกษา      ค.บ. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
   สถานศึกษา        มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
   ต าแหน่ง            อาจารย์พิเศษ 
หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง 

15. ชื่อ-สกุล         นายเชิดพงษ์   องอาจ 
   วุฒิการศึกษา      คอ.บ. เครื่องกล 
    สถานศึกษา        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
   ต าแหน่ง            อาจารย์พิเศษ 

16. ชื่อ-สกุล        นายประพจน์   ทับทอง 
   วุฒิการศึกษา      คอ.บ. เครื่องกล 
   สถานศึกษา        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
   ต าแหน่ง            อาจารย์พิเศษ 

17. ชื่อ-สกุล         นายสมชาติ   เที่ยงธรรม 
   วุฒิการศึกษา      อศ.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   สถานศึกษา        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
   ต าแหน่ง            อาจารย์พิเศษ 

18. ชื่อ-สกุล         นายคัณฑสรวง   กริ่งทอง 
   วุฒิการศึกษา      อศ.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   สถานศึกษา        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
   ต าแหน่ง            อาจารย์พิเศษ 
รายวิชาของอาจารย์ผู้สอนประจ าหลักสูตร 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 
รายวิชาที่สอน 

ภาคเรียนที่ 1/2562 ภาคเรียนที่ 2/2562 
สถานที่จัดการเรียนการสอนแม่ข่าย 
1 นายพิษณุ  

สินสมุทร์ 
คร ูคศ.2 กศ.ม 

อุตสาหกรรม
การศึกษา 
 

- งานเครื่องยนต์แก๊สโซ
ลีน 
- งานเขียนแบบและอ่าน
แบบเครื่องกล 
- งานบ ารุงรักษารถยนต์ 

- กลศาสตร์เครื่องกล 
- งานส่งก าลังรถยนต์ 
- การจัดการความปลอดภัย 
- งานปรับอากาศรถยนต์ 

2 นายกนกศักดิ์   พนักงาน กศ.ม - งานปรับอากาศรถยนต์   
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นครประสาท ราชการ อุตสาหกรรม
การศึกษา 
 

- งานบริการรถยนต์ 2 
- งานบ ารุงรักษารถยนต์ 
- งานเครื่องล่างและส่ง
ก าลังรถยนต์ 
- งานความปลอดภัยใน
การใช้รถจักรยานยนต์ 

3 นายทชภณ   
เมือฤทธิ์ 

พนักงาน
ราชการ 

กศ.ม 
อุตสาหกรรม
การศึกษา                                       

- งานวัดละเอียดช่างยนต์ 
- งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 
- งานถอดประกอบ
เครื่องกลเบื้องต้น 
- เขียนแบบเทคนิค
เบื้องต้น 
- วัสดุงานช่าง
อุตสาหกรรม 
- งานเขียนแบบและอ่าน
แบบเครื่องกล 

- งานปรับอากาศรถยนต์ 

4 นายพิพัฒน์   
คงน่วม 

อาจารย์
พิเศษ 

คบ. เครื่องกล - งานปรับอากาศรถยนต์ 
 

- ระบบฉีดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์ 
- งานไฟฟ้ารถยนต์ 

5 นายพัฒนพรรณ 
พิมพ์สอนภา 
 

อาจารย์
พิเศษ 

วศ.บ เครื่องกล - งานบริการรถยนต์ 2 
- กลศาสตร์เครื่องกล 
 

- นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
เบื้องต้น 
- เครื่องท าความเย็นฯ 

6 นายปฐมพงษ์   
เกิดเข้ม 

อาจารย์
พิเศษ 

วท.บ เครื่องกล - งานจักรยานยนต์ 
- งานจักรยานยนต์และ
เครื่องยนต์เล็ก 
- งานความปลอดภัยใน
การใช้รถจักรยานยนต์ 
- วัสดุงานช่าง
อุตสาหกรรม 
- เขียนแบบเทคนิค
เบื้องต้น 

- งานเครื่องยนต์เล็ก 
- งานประดับยนต์ 
- การจัดการศูนย์บริการ
รถยนต์ 
- งานเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อ
ลื่น 
- งานไฟฟ้ารถยนต์ 

7 นายพิษณุ   
ค าอินทร์ 

อาจารย์
พิเศษ 

วท.บ เครื่องกล - งานเครื่องยนต์ดีเซล 
- งานถอดประกอบ
เครื่องกลฯ 
- งานวัดละเอียดช่างยนต์ 

- งานเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อ
ลื่น 
- การจัดการศูนย์บริการฯ 
- การขับรถยนต์ 

หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
8 นายนิรันทร์   อาจารย์ วท.บ เครื่องกล  - เขียนแบบเทคนิค - การขับรถยนต์ 
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เดือนพงษ์ พิเศษ กศ.ม.
อุตสาหกรรม
ศึกษา 

เบื้องต้น 
- งานบริการรถยนต์ 2 
- งานเครื่องล่างและส่ง
ก าลัง 

 

9 นายคมสันต์   
จูม ี

อาจารย์
พิเศษ 

วศ.บ เครื่องกล - งานไฟฟ้ารถยนต์ 
- งานจักรยานยนต์ 
- งานเครื่องยนต์แก๊สโซ
ลีน 

- งานไฟฟ้ารถยนต์ 
- งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์ 
 

10 นายปริวัตร   
แก้วเปี้ย 

อาจารย์
พิเศษ 

คบ. เครื่องกล - เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อ
ลื่น 
- วัสดุช่างอุตสาหกรรม 
- งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 
- งานเครื่องยนต์แก๊สโซ
ลีน 

- การจัดการความปลอดภัย 
- งานปรับอากาศรถยนต์ 
- งานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

11 นายนิพัฒน์ 
เสมอใจ 

อาจารย์
พิเศษ 

ค.บ. การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

 - ระบบฉีดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์ 
- งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 
- งานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
- การจัดการศูนย์บริการรถ 
ยนต์ 
- งานเชื่อมและโลหะแผ่น
เบื้องต้น 

12 นายอภิชาติ  
 อินคล้าย 

อาจารย์
พิเศษ 

คอ.บ เครื่องกล 
 

- งานบ ารุงรักษารถยนต์ 
- งานวัสดุช่าง
อุตสาหกรรม 
- งานวัดละเอียดช่างยนต์ 
- งานจักรยานยนต์ 
- งานเขียนแบบเทคนิค
เบื้องต้น 

- งานเครื่องยนต์เล็ก 
- งานส่งก าลังรถยนต์ 
- เครื่องท าความเย็นและปรับ 
อากาศ 
- งานเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อ
ลื่น 

13 นายจักรพันธ์  
สุวรรณพราหม  

อาจารย์
พิเศษ 

คอ.บ เครื่องกล - งานเครื่องยนต์ดีเซล 
- กลศาสตร์เครื่องกล 
- งานเครื่องล่างและส่ง
ก าลังรถยนต์ 

 
 
 

14 นายพรเทพ   
แก้วตา 

อาจารย์
พิเศษ 

คอ.บ เครื่องกล - งานเขียนแบบและอ่าน
แบบเครื่องกล 
- ความปลอดภัยในการใช้

- งานนิวแมติกส์และไฮดรอ
ลิกส์เบื้องต้น 
- งานทดสอบปั้มและหัวฉีดฯ 
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จักรยานยนต์ 
- งานเชื่อมและโลหะแผ่น
เบื้องต้น 
- งานปรับอากาศรถยนต์ 

- งานเครื่องล่างรถยนต์ 
- งานเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อ
ลื่น 

หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง 
15 นายประพจน์   

ทับทอง 
อาจารย์
พิเศษ 

คอ.บ เครื่องกล 
 

- งานเครื่องยนต์แก๊สโซ
ลีน 
- งานวัดละเอียดช่างยนต์ 
- งานวัสดุช่าง
อุตสาหกรรม 
- งานความปลอดภัยใน
การใช้รถจักรยานยนต์ 

- การขับรถยนต์ 
- งานฝึกฝีมือ 
- งานเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อ
ลื่น 
- งานเชื่อมและโลหะแผ่น 
เบื้องต้น  

16 นายเชิดพงษ์  
องอาจ 

อาจารย์
พิเศษ 

คอ.บ เครื่องกล - เขียนแบบเทคนิค
เบื้องต้น 
- งานเขียนแบบและอ่าน 
แบบเครื่องกล 
- งานบริการรถยนต์ 2 
- งานไฟฟ้ารถยนต์ 

- งานไฟฟ้ารถยนต์ 
- งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอ 
นิกส์เบื้องต้น 
งานระบบฉีดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์ 
- งานบริการรถยนต์1 

17 นายสมชาติ   
เที่ยงธรรม 

อาจารย์
พิเศษ 

อศ.บ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

- งานจักรยานยนต์ 
- งานเครื่องยนต์ดีเซล 
- งานบ ารุงรักษารถยนต์ 
- งานเชื้อเพลิงและวัสดุ
หล่อ 
ลื่น 

- งานทดสอบปั๊มและหัวฉีด 
- งานบริการรถยนต์1 
- งานเครื่องยนต์เล็ก 
- การจัดการศูนย์บริการ
รถยนต์ 
- งานเครื่องล่างรถยนต์ 

18 นายคัณฑสรวง   
กริ่งทอง 

อาจารย์
พิเศษ 

คอ.บ เครื่องกล 
 

- กลศาสตร์เครื่องกล 
- งานปรับอากาศรถยนต์ 
- งานเชื่อมและโลหะแผ่น 
- งานระบบฉีดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์  

- งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์ 
- งานปรับอากาศรถยนต์ 
-งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 
- งานส่งก าลังรถยนต์ 
 

เอกสารประกอบ 
 1.1-1 รายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปี
การศึกษา 2562 
 1.1-2 รายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปี
การศึกษา 2562 

1.1-3 คุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ 2 ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (common dataset) ภาวการณ์มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี 

 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
แม่ข่าย ทับคล้อฯ โพธิ์ประทับ

ช้าง 
รวม 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 18 คน 41 คน 6 คน 65 คน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม 18 คน 35 คน 5 คน 58 คน 
ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินเทียบ
กับจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

100 %  85.37 
% 

 83.33 % 89.23 % 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระหลังส าเร็จการศึกษา 

10 คน 11 คน 1 คน 22 คน 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ว่างงาน - - - -  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อ 8 คน 24 คน  4 คน 36 คน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่อุปสมบท -  -  -  -  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่เกณฑ์ทหาร -  -  -  -  
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษา 5 5 5 5 

หลักสูตรร่วมกับงานทะเบียนได้ด าเนินการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี ซึ่งในปีที่รายงานมีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 65 คน ด าเนินการติดตามผลได้
จ านวนด 58 คน  คิดเป็นร้อยละ 89.23 พบว่ามีผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี มีผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหลังส าเร็จการศึกษาจ านวน 22 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37.93 มีผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อจ านวน 2 คน มีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 
8 คน 
เอกสารหลักฐาน 

2.1-1 รายงานผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาตาม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจ าปี
การศึกษา 2562 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ผู้ส าเร็จการศกึษาสร้างอาชีพและท าประโยชน์ให้ชุมชน 
ข้อมูลพื้นฐาน (common dataset) 

 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
แม่ข่าย ทับคล้อฯ โพธิ์ประทับช้าง รวม 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 
2561 

18 41 6 65 

จ านวนชุมชนที่ประเมิน 18 35 5 58 
ร้อยละของชุมชนที่ประเมิน 100 85.37 83.33 89.23 
ผลรวมคะแนนที่ชุมชนประเมิน 79 คะแนน 146 คะแนน 22 คะแนน 247 

คะแนน 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผู้ส าเร็จ
การศึกษาท่ีท าประโยชน์ให้กับชุมชนหรือ
สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยชุมชนหรือ
ท้องถิ่น 

 
4.39 

 
4.17 

 
4.40 

 
4.26 

รายงานผลการด าเนินงาน 

หลักสูตรได้ร่วมกับส านักวิชาการ ด าเนินการติดตามผลผู้ส าเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา
งานยานยนต์ ที่ได้น าความรู้ในการสร้างอาชีพและผลงานไปใช้ประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสร้างชื้อเสียงให้กับ
วิทยาลัยชุมชนหรือท้องถื่น ซึ่งผลการด าเนินงานในปีที่รายงานมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. มีการก าหนดชื่อกลุ่มเป้าหมายชุมชน/องค์กรในชุมชน/สถานประกอบการ/ท้องถิ่น เพ่ือส า รวจ
ข้อมูล จ านวน 19 ชุมชน จ านวน 58 คน ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ส าเร็จการศึกษาดังนี้  

- สมาชิกในครอบครัวและเครือญาติ  จ านวน 27 คน 
- ชาวบ้านในชุมชน                      จ านวน 21 คน 
- หัวหน้า/ผู้บังคับบัญชา                จ านวน  1  คน 
- องค์กรในชุมชน                        จ านวน  2  คน 
- สถานประกอบการ                    จ านวน  7  คน          

2. การติดตามผลจากกลุ่มเป้าหมาย ได้จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 89.23 โดยใช้แบบประเมิน 
D2 ที่ครอบคลุมเนื้อหา  

1) การมีงานท าสามารถช่วยเหลือครอบครัว  
2) ท าประโยชน์ให้แก่ชุมชนหรือสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยชุมชนหรือท้องถิ่น  
3) การได้รับโล่รางวัล หนังสือเชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร 

จากการติดตามและประเมินผล พบว่าผู้ส าเร็จได้ท าประโยชน์ให้แก่ชุมชน คิดป็นผลรวมของค่าคะแนนที่
ชุมชนประเมิน 247 คะแนน และคิดเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการประเมินเท่ากับ 4.26 

เอกสารหลักฐาน 
2.2-1 รายงานผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานยานยนต์
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
1) ระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
เป้าหมาย 

นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้พร้อมในการเรียนการสอนและสามารถแก้ไขปัญหาทางการเรียน ตลอดจน
เรื่องส่วนตัว และสามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
ระบบและกลไล 

1. ส านักวิชาการและหลักสูตรร่วมประชุมเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือเสนออนุมัติค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

2. ส านักวิชาการจัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษา  

3. อาจารย์ที่ปรึกษาด าเนินการให้ค าปรึกษานักศึกษาในช่วงเวลา Home room หลังเลิกแถว
ประมาณ 10 นาที เพื่อเช็คชือและชี้แจงข่าวสารต่างๆ ให้นักศึกษาทราบ และมีช่องทางการติดต่อผ่านทาง 
Social Media เช่น Line, Facebook ทั้งตัวนักศึกษาและผู้ปกครอง 

4. อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผลการให้ค าปรึกษาที่มีต่อนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียน
หรือเรื่องส่วนตัว ค่อยสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร  

5. ส านักวิชาการออกแบบเครื่องมือเพ่ือให้นักศึกษาได้ประเมินความพึงพอใจที่มีต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา 

6. อาจารย์ที่ปรึกษาน าผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา มาปรับปรุง
กระบวนการ/วิธีติดตาม  

7. อาจารย์ที่ปรึกษา รายงานผลการด าเนินงานและการปรับปรุงกระบวนการให้ค าปรึกษาต่อ
หัวหน้าหลักสูตร/สาขางาน 
การน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

1. หลักสูตรร่วมประชุมเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาในระดับชั้นปวช.1 ซึ่งมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เข้าร่วมประชุมและเสนอชื่ออาจารย์ถที่ปรึกษา เพ่ือเสนออนุมัติค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อ
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตรดังนี้ 

หน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย 
อาจารย์ที่ปรึกษาระดับชั้นปวช.1/1  

1.นายทชภณ   เมืองฤทธิ์ 
2.นายพิษณุ   ค าอินทร์ 

อาจารย์ที่ปรึกษาระดับชั้นปวช.1/2 
1.นายพิพัฒน์   คงน่วม 
2.นายประเสริฐ   เฉยดิษฐ์ 

อาจารย์ที่ปรึกษาระดับชั้นปวช.2/1 
1.นายกนกศักดิ์   นครประสาท 
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2.นางสาววนิดา 
อาจารย์ที่ปรึกษาระดับชั้นปวช.2/2 

1.นายพัฒนพรรณ   พิมพ์สอนภา 
2.นางสาวปรารถนา   จันทร์อ่ า 

อาจารย์ที่ปรึกษาระดับชั้นปวช.3/1 
1.นายปฐมพงษ์   เกิดเข้ม 
2.นางริญญาภัส  บุดดี 

อาจารย์ที่ปรึกษาระดับชั้นปวช.3/2 
1.นายพิษณุ   สินสมุทร์ 
2.นางอุมาพร   ศรีรัตน์ 

หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
อาจารย์ที่ปรึกษาระดับชั้นปวช.1/1  

1.นายจักรพรรณ   สุวรรณพราม 
2.นายนิพัฒน์   เสนอใจ 

อาจารย์ที่ปรึกษาระดับชั้นปวช.1/2 
1.นายอภิชาติ   อินคล้าย 

อาจารย์ที่ปรึกษาระดับชั้นปวช.2/1 
1.นายพรเทพ   แก้วตา 

อาจารย์ที่ปรึกษาระดับชั้นปวช.2/2 
1.นายคมสันต์   จูมี 

อาจารย์ที่ปรึกษาระดับชั้นปวช.3 
1.นายปริวัตร   แก้วเปี้ย 

หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง  
 อาจารย์ที่ปรึกษาระดับชั้นปวช.1 
     1. นายประพจน์  ทับทอง 
อาจารย์ที่ปรึกษาระดับชั้นปวช.2 
     2. นายสมชาติ  เที่ยงธรรม 
อาจารย์ที่ปรึกษาระดับชั้นปวช.3 

        3. นายเชิดพงษ์ องอาจ 
2. ส านักวิชาการจัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่

ปรึกษา โดยมีรายละเอียด เช่น กฎ ระเบียบ โทษทัณฑ์ การเข้าร่วมกิจกรรมของทางวิทยาลัย หน้าที่ของ
กลุ่มงานต่างๆ เป็นต้น  

3. อาจารย์ที่ปรึกษาได้ใช้เวลาในช่วง Home room หลังเลิกแถวประมาณ 10 นาที ในการท า
กิจกรรมเช็คชื่อโดยมีระบบการเช็คชื่อ ตรวจเครื่องแต่งกายและชี้แจงข่าวสารต่างๆ ให้นักศึกษาได้ทราบ 
โดยการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษายังมีนอกเหนือจากช่วง เวลา Home room อีกด้วยคือในแต่และ
ระดับชั้นจะตั้งกลุ่ม Line เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปกครองและนักศึกได้ติดต่อสอบถามในเรื่องต่างๆ ทั้ง
การเรียน ข่าวสารอื่นๆ ประเด็นที่ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาส่วนใหญ่ ดังนี้ 
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- มาสาย/ขาดเรียน/เวลาเรียนน้อยกว่า 80% 
- ลงทะเบียนซ่อมเสริม 
- การประเมินอาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชา 
- ทุน กยศ. 

     - การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ตัวอย่างนักศึกษาหน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย 

วันที่ นักศึกษา เรื่อง การให้ค าปรึกษา  

20 พ.ค. 
62 

- นายรณชัย  
 ใยมะเดื่อ 
- นายทยากร  
ขันธเขตร 
- นายวิษณุ  
  เกิดสกุล 
- นายณัชชาติ   
  ท้าวสิน 
- นายธนพล 
 จุลพันธ์ 

ตรวจสอบผลการ
เรียนที่ลงทะเบียน
ซ่อมเสริม 

ให้นักศึกษาตรวจสอบผลการเรียนที่ลงทะเบียน
เรียนซ่อมเสริมไว้ใช้ช่วงภาคฤดูร้อน เพ่ือเช็คว่า
ผ่านหรือไม่ เพ่ือวางแผนลงเรียนซ่อมเสริมใน
รายวิชาที่ยังไม่ผ่าน 

4 มิ.ย. 62 - นายวิษณุ  
  เกิดสกุล 
 

การขาดเรียน ให้ก าลังนักศึกษาเพราะรูสึกท้อในการเรียน 
เพราะกังวลว่ายังเหลือรายวิชาที่ไม่ผ่านอีกหลาย
วิชา เลยอธิบายแนวทางการลงทะเบียนเรียน
ซ่อมเสริม 

12 มิ.ย.
62 

- นายวรพรต  
แก้วลอย 

ขอพักการเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองมีความประสงค์ที่อยาก
ขอพักการเรียนเพ่ือที่จะไปท างานกับผู้ปกครองที่
ต่างจะหวัด เพราะผลการเรียนไม่ดี ไม่ผ่านการ
ประเมินผลการเรียนหลายวิชา จึงแนะน าให้พัก
การเรียน 1 ภาคเรียนก่อน เผื่อจะมีโอกาส
กลับมาเรียนใหม่ 

ตัวอย่างนักศึกษาหน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 

วันที่ นักศึกษา เรื่อง การให้ค าปรึกษา  

28 พ.ย. 
62 

 

น า ย วั น ช น ะ 
ทองจูล 

ข า ด เ รี ย น
ติดต่อกัน 2 วัน
ขึ้ น ไ ป  แ ล ะ ไ ม่
อยากเรียน 

สอบถามปัญหาหรือสาเหตุของการขาดเรียน
และไม่อยากเรียน และแจ้ ง ให้ผู้ ปกครอง
รับทราบพฤติกรรมของนักศึกษา และให้
นักศึกษาติดตามงานหรือการบ้านย้อนหลัง 

13 ธ.ค. 
62 

นายพงษ์ เ ท พ 
เกิดโห้ และนาย

ข า ด เ รี ย น
ติดต่อกัน 2 วัน

สอบถามปัญหาหรือสาเหตุของการขาดเรียน
และมีความท้อแท้ในการเรียนและแจ้งให้
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ชูศักดิ์ บัวพัน ขึ้ น ไ ป  แ ล ะ มี
ค ว ามท้ อ แท้ ใ น
การเรียน 

ผู้ปกครองรับทราบพฤติกรรมของนักศึกษา 
และให้นักศึกษาติดตามงานหรือการบ้าน
ย้อนหลัง 

7 ม.ค. 63 นายชลกานต์ 
จงสูงเนิน 

ข า ด เ รี ย น
ติดต่อกัน 2 วัน
ขึ้ น ไ ป  แ ล ะ ไ ม่
อยากเรียน 

สอบถามปัญหาหรือสาเหตุของการขาดเรียน
และไม่อยากเรียน และแจ้ ง ให้ผู้ ปกครอง
รับทราบพฤติกรรมของนักศึกษา และให้
นักศึกษาติดตามงานหรือการบ้านย้อนหลัง 

 ตัวอย่างนักศึกษาหน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง 

วันที่ นักศึกษา เรื่อง การให้ค าปรึกษา  

22 พ.ค. 
62 

เข้าพบ 
 

นายกฤษดา   
เกิดดี 

จ ะ ข อ พั ก ก า ร
เรียน ภาคเรียนที่ 
1/62 

นักศึกษามีปัญหาชีวิตคู่  มีครอบครัว จะไป
ท างานหาเงิน  อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน า
ปัญหาชีวิตต้องให้ผู้ปกครองรับทราบปัญหาเพ่ือ
ช่วยหาทางแก้ไขปัญหา ส่วนเราตอนนี้ฝึกงาน
ไปก่อนจบจากฝึกงานค่อยไปท างานตอนปิดเท
มอดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาเรียน  

12 พ.ย. 
62 

เข้าพบ 
 

นายพีรพัตร   
ทรงเรณู 

จบไปแล้วจะไป
ท าอะไรดี 

ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาดู โอกาสพ้ืนฐาน
ครอบค รั ว ห รื อญาติ พ่ี มี ธ รุ กิ จ อ ะ ไ รบ้ า ง  
นักศึกษาแจ้งว่าญาติมีโรงกลึง ก็เลยแนะน าไป
ท าโรงกลึงกลับญาติ 

การติดตามและประเมินกระบวนการ 

นักศึกษาหน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย 

1. จากการติดตามหลังจากการให้ค าปรึกษาและแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ พบว่าสามารถ
ช่วยเหลือนักศึกษาทั้งด้านการเรียนและเรื่องส่วนตัวได้อย่างเหมาะสมเช่น 

 การมาท ากิจกรรมเข้าแถวสาย อาจารย์ที่ปรึกษาจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ เพราะอาจเกิด
แนวโน้มว่านักศึกษาคนที่ไม่เข้าแถวจะมีพฤติกรรมไม่เข้าเรียนด้วย การเข้าเรียนของนักศึกษา อาจารย์ที่
ปรึกษาจะมอบหมายหัวหน้าชั้นน าบันทึกการเข้าเรียนให้กับอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้เช็ครายชื่อของนักศึกษาใน
แต่ละรายวิชา พอเลิกเรียนในแต่ละวันหัวหน้าชั้นจะน าบันทึกการเข้าเรียนมาให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือจะ
สรุปว่าในแต่ละรายวิชามีนักศึกษาคนใดที่ขาดเรียนและขาดเรียนแล้วกี่ครั้ง ซึ่งหากนักศึกษาคนใดที่ขาด
เรียนในรายวิชานั้นติดต่อกัน 2 ครั้งโดยไม่ทราบสาเหตุ อาจารย์ที่ปรึกษาจะด าเนินการแจ้งให้ผู้ปกครอง
ทราบ โดยการโทรศัพท์, Line, Facebook และแจ้งชื่อของนักศึกษาที่ขาดเรียน  ให้กับงานทะเบียน
เพ่ือที่จะส่งหนังสือเชิญผู้ปกครองมาพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาตามที่นัดหมาย ที่จะเห็นได้ชัดเจนในการ
ติดตามการไม่ท ากิจกรรมหน้าเสาธงและการขาดเรียนของนักศึกษา จะเป็นนักศึกษาระดับชั้นปวช.2/2  มี
นายพัฒนพรรณ   พิมพ์สอนภา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีนักศึกษา 3 คนคือ 1.นายวิษณุ เกิดสกุล 2.
นายธนพล จุลพันธ์  และ 3.นายณัฐชาติ   ท้าวสิน ซึ่งนักศึกษาจะแต่งตัวออกจากบ้านแต่ไม่เข้าวิทยาลัย
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โดยท าแบบนี้อยู่หลายสัปดาห์ อาจารย์ท่านนี้ใช้ช่องทาง Line เป็นช่องทางการติดต่อกับผู้ปกครอง ซึ่งการ
ได้พูดคุยกับผู้ปกครองก็ได้ทราบถึงสาเหตุในการที่ไม่เข้าเรียนคือ เกิดความขี้เกียจเรียน ติดเพ่ือนที่บ้านที่
ไม่ได้เรียน และผลการเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในบางรายวิชาท าให้เกิดความท้อแท้ใจในการเรียน เมื่อรู้ถึง
สาเหตุทางอาจารย์ที่ปรึกษาก็ได้ติดตามการเข้าเรียนและวางแผนการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนในภาค
เรียนต่อไปให้กับนักศึกษาและผู้ปกครองเป็นระยะ ท าให้นักศึกษาทั้ง 3 คนนี้มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดี ในส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาท่านอ่ืนๆ ก็จะมีช่องทางการติดต่อกับผู้ปกครองและนักศึกษาทาง 
Line เหมือนกัน โดยตั้งกลุ่มเพ่ือติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ นักศึกษาที่ไม่เข้าแถวและเข้า
เรียนก็จะแจ้งให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ทราบและจะได้แจ้งอาจารย์ประจ าวิชาต่อไป 

นักศึกษาหน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 

การขาดเรียนของนักศึกษาติดต่อกัน 2 วันขึ้นไป อาจารย์ที่ปรึกษาจะด าเนินการแจ้งให้ผู้ปกครอง
ทราบ โดยการโทรศัพท์ และแจ้งชื่อของนักศึกษาที่ขาดเรียน เพ่ือจะได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา  และ
แจ้งชื่อของนักศึกษาที่ขาดเรียนให้กับงานทะเบียนเพ่ือที่จะส่งหนังสือเชิญผู้ปกครองมาพบกับอาจารย์    ที่
ปรึกษาตามที่นัดหมาย การขาดเรียนของนักศึกษาจะเป็นนักศึกษาระดับชั้นปวช.3  มีนายปริวัตร แก้วเปี้ย 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีนักศึกษา 4 คน คือ 1.นายชลกานต์ จงสูงเนิน 2.นายชูศักดิ์ บัวพันธ์ 3.นายวัน
ชนะ ทองจูล และ 4.นายพงษ์เทพ เกิดโห้ ซึ่งนักศึกษาออกจากบ้านแต่ไม่เข้าวิทยาลัย อาจารย์ท่านนี้ใช้
ช่องทางโทรศัพท์และช่องทาง Line เป็นช่องทางการติดต่อกับผู้ปกครอง ซึ่งการได้พูดคุยกับผู้ปกครองก็ได้
ทราบถึงสาเหตุในการที่ไม่เข้าเรียนคือ ไม่อยากเข้าเรียน และมีผลการเรียนที่ไม่ผ่านในบางวิชา เมื่อรู้ถึง
สาเหตุทางอาจารย์ที่ปรึกษาก็ได้ติดตามการเข้าเรียนและวางแผนการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนให้กับ
นักศึกษาและผู้ปกครองรับทราบเป็นระยะ ท าให้นักศึกษาท้ัง 4 คนนี้มีพฤติกรรม ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ดีขึ้น ในส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาท่านอ่ืนๆ ก็จะมีช่องทางการติดต่อกับผู้ปกครองและนักศึกษาทาง Line 
หรือ Facebook เหมือนกัน โดยตั้งกลุ่มเพ่ือติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ นักศึกษาที่ไม่เข้า
เรียนก็จะแจ้งให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ทราบและจะได้แจ้งอาจารย์ประจ าวิชาต่อไป 

นักศึกษาหน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง 

การไม่เข้าเรียนในวิชาต่างๆ  ถ้ากรณีนักศึกษาไม่มาเข้าเรียนในวิชาต่างๆ ขาดเกิน 2-3 ครั้งต่อวิชา
โดยไม่ทราบสาเหตุ อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรวจเช็กในเอกสารติดตามนักศึกษา จากหัวหน้า
ห้องที่ได้รับมอบหมายที่ถือไปให้อาจารย์ผู้สอนเช็กชื่อการเข้าเรียนและเลิกเรียนในวิชานั้นๆ และแจ้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาให้รับทราบพร้อมแจ้งกับงานทะเบียนเพื่อที่จะส่งหนังสือเชิญผู้ปกครองมาพบกับอาจารย์ที่
ปรึกษากับหัวหน้าหน่วยจัดฯ ตามที่นัดหมาย  จะเป็นนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 คือ 1. นายปัญญาวุฒิ  
นวดแก้ว และนายปิยะพงษ์  นวดแก้ว ซึ่งนักศึกษาจะแต่งตัวออกจากบ้านแต่ไม่เข้าหน่วยจัดการศึกษาโพธิ์
ประทับช้าง โดยท าแบบนี้อยู่หลายครั้งซึ่งอาจเป็นผลท าให้เวลาเรียนไม่พอ (ขร.) เมื่อได้เรียกผู้ปกครองของ
นักศึกษามา ก็ได้ทราบสาเหตุที่นักศึกษาไม่เข้าเรียนพบว่า นักศึกษาอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของยาเสพติด แต่
นักศึกษาไม่รับสภาพว่าติดยาเสพติด บอกว่าขาดไปรับจ้างท างานหาเงินแต่ไม่บอกผู้ปกครอง ซึ่งทางหน่วย
จัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้างจึงท าการตรวจปัสวะผลปรากฏว่าปัสวะเป็นสีม่วง พบสารยาเสพติดทั้งสองคน 
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นักศึกษารับ นักศึกษารับสภาพด้วยหลักฐาน ผู้ปกครองของนักศึกษาจึงขอพักการเรียน 1 ภาคเรียน
การศึกษา เพ่ือไปรักษาและแยกออกจากกลุ่มเสี่ยงในต าบลทุ่งใหญ่  เมื่อรู้ถึงสาเหตุทางอาจารย์ที่ปรึกษาก็
ได้แจ้งงานทะเบียนเพื่อท าเรื่องพักการเรียน พร้อมแจ้งผลให้ผู้ปกครองรับทราบว่านักศึกษาจะจบการศึกษา
ไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนด 3 ปี ผู้ปกครองรับทราบ พร้อมครบก าหนดก็กลับเข้ามาเรียนตามปกติ ซึ่งมีผล
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี และพร้อมท าการตรวจปัสวะนักศึกษาไม่พบสารยาเสพติด ตอนนี้
นักศึกษาก าลังฝึกงานอยู่ที่อู่ก านันณรงค์ ในต าบลทุ่งใหญ่ ซึ่งยังอยู่ในสายตาของผู้ปกครองและอาจารย์ที่
ปรึกษากับหัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง 

การไม่มาเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า ติดต่อกัน 2-3 วัน อาจารย์ที่ปรึกษาจะแจ้งให้ผู้ปกครอง
ทราบ อาจารย์ที่ปรึกษาจะมอบหมายหัวหน้าชั้นน าแบบติดตามนักศึกษา (การท ากิจกรรมตอนเช้าหน้าเสา
ธง) เป็นผู้เช็ครายชื่อของนักศึกษาในตอนเช้าหลังจากการท ากิจกรรมตอนเช้าหน้าเสาธงเสร็จ ถ้านักศึกษา
ยังมีพฤติกรรมที่ยังไม่พัฒนาตัวเองอีก โดยไม่ทราบสาเหตุ อาจารย์ที่ปรึกษาจะด าเนินการแจ้งให้ผู้ปกครอง
ทราบ โดยการโทรศัพท์ และอาจารย์ที่ปรึกษาจะท าการเชิญผู้ปกครองพบแก้ไขปัญหา การไม่มาเข้าแถว
เคารพธงชาติตอนเช้า จะเป็นนักศึกษา 1.นายศรัณย์  คงรอด   2. นายจิรายุส  สุระมนต์  3.นายร่ม
ฟ้า  บุษดี  4.นายศุภกฤต  บรรจง  5.นายอลงกรณ์  เภตรา  6.นายเกียรติพงศ์  วงศ์เพ็ชร ซึ่งมีจ านวน 6 
คน จากการที่เรียกพบผู้ปกครองพบว่า ซึ่งนักศึกษาจะแต่งตัวออกจากบ้านแต่ไม่เข้าวิทยาลัยไปอยู่บ้าน
เพ่ือนคนที่ไม่ได้เรียน  ติดเพื่อนที่บ้านที่ไม่ได้เรียน เมื่อรู้ถึงสาเหตุทางอาจารย์ที่ปรึกษาได้แจ้งผลที่จะเกิดขึ้น
เมื่อไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวนักศึกษาให้รับทราบ ผู้ปกครองรับทราบปัญหาได้อบรมตักเตือน
นักศึกษาอย่าท าอีก เมื่อได้เรียกผู้ครองมาพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาโพธิ์แล้ว
พฤติกรรมมีแนวโน้มที่ดีข้ึน 

การประเมินกระบวนการระบบดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา โดยใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อระบบอาจารยที่ปรึกษาและการบริการของหลักสูตร เป็น
นักศึกษาสาขางานยายนต์ ปีการศึกษา 2562 จ านวน 359 คน คิดเป็นร้อยละ 81.77 ซึ่งในภาพรวม
ของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.50) เมื่อพิจารณาในด้านที่นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด 
คือนักศึกษาสามารถน าความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการให้ค าปรึกษาไปใช้ประโยชน์ได้ อยู่ในเกณฑ์มาก 
(ค่าเฉลี่ย = 4.57) ส่วนในด้านที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา คือหัวหน้าสาขาสามารถให้ค าปรึกษาต่างๆ กับ
นักศึกษาได้ (นอกเหนือ/ทดแทน จากอาจารย์ที่ปรึกษา) อยู่ในเกณฑ์มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.37) โดยแบ่งตาม
หน่วยจัดการศึกษาดังนี้ 
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ตารางเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาและการบริการ
ของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 

การบริการด้านให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา (ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา) 

รายการ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 
1) อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้ค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ พร้อม

ช่วยเหลือและให้ค าแนะน า 
4.02 4.52 

2) อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้นักศึกษาได้พบทุกครั้งเมื่อมีการนัดหมาย 4.01 4.51 
3) อาจารย์ที่ปรึกษามีความเต็มใจและเอาใจใส่ในการให้ค าปรึกษา และมีการ

ติดตามผลของการให้ค าปรึกษา 
4.17 4.49 

4) อาจารย์ที่ปรึกษาเอาใจใส่นักศึกษาอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ 4.12 4.52 
5) มีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความ

ดูแล  
3.91 4.52 

6) นักศึกษาสามารถน าความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการให้ค าปรึกษาไปใช้
ประโยชน์ได้ 

4.05 4.57 

7) หัวหน้าสาขางาน สามารถให้ค าปรึกษา     ต่าง ๆ กับนักศึกษาได้ 
(นอกเหนือ/ทดแทน อาจารย์ที่ปรึกษา) 

3.99 4.37 

8) อาจารย์ผู้สอน สามารถให้ค าปรึกษาต่าง ๆ กับนักศึกษาได้ (นอกเหนือ/
ทดแทน จากอาจารย์ที่ปรึกษา) 

3.93 4.47 

รวม 4.02 4.50 
การบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 

รายการ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 
1) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

เว็บไซต์  โซเชียลเน็ตเวิร์ค อาจารย์แจ้งด้วยวาจา 
3.97 4.51 

2) มีการแจ้งข้อมูลความเคลื่อนไหวอ่ืนทั้งในและนอกวิทยาลัยฯ ที่จ าเป็นแก่
นักศึกษา 

3.87 4.49 

3) มีการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ 3.93 4.48 

รายการ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 
การบริการด้านให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา (ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา) 4.02 4.50 
การบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 3.94 4.50 
การบริการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์และความรู้ด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา 3.95 4.53 

รวม 3.97 4.51 
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4) มีการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา และแหล่งทุน 3.96 4.49 
5) มีการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศรับสมัครงานและแหล่งงาน  3.99 4.54 
6) การได้รับข่าวสารมีความสะดวก รวดเร็วและทันสมัยของการให้บริการ

ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ 
3.95 4.52 

รวม 3.94 4.50 
การบริการเพื่อพัฒนาประสบการณ์และความรู้ด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา 

รายการ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 
1) การประชาสัมพันธ์ในการเข้าถึงกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่หลักสูตร

ด าเนินการ 
3.96 4.56 

2) ความหลากหลายของกิจกรรมที่หลักสูตร จัดให้กับนักศึกษา 3.93 4.52 
3) มีโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการของนักศึกษาอย่าง

เหมาะสม 
3.93 4.54 

4) มีโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา
อย่างเหมาะสม  

3.91 4.54 

5) มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาอย่าง
เหมาะสม 

3.91 4.46 

6) นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพ 

4.00 4.54 

7) ส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ เช่น การ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การแข่งขัน /ประกวดด้านวิชาการและ
วิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ 

3.96 4.58 

8) มีการประเมินคุณภาพของการด าเนินโครงการพัฒนา ประสบการณ์ทาง
วิชาชีพ 

3.94 4.52 

9) จากกิจกรรมต่างๆ ด้านวิชาการที่หลักสูตร จัดขึ้น นักศึกษาสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 

4.03 4.53 

10) จากกิจกรรมต่าง ๆ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านศิลปวัฒนธรรม ที่
หลักสูตร จัดขึ้น นักศึกษาได้ความรู้ ความเข้าใจ และเป็นประโยชน์ต่อ
ตัวนักศึกษา  

3.99 4.54 

รวม 3.95 4.53 
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หลักสูตรได้ท าการประเมินผลการด าเนินการของระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในปีการศึกษา 2561 และ
ได้น าระบบและกลไกมาปรับปรุงกระบวนการติดตามดูแลนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้เปรียบเทียบ
ไว้ดังนี้ 

หลักสูตรได้น าผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษา ที่มีต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและ
การบริการของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีการศึกษา 2561 กับ 2562 พบว่าใน
ภาพรวม นักศึกษามีความพึงพอใจในระบบอาจารย์ที่ปรึษาเพ่ิมขึ้นจากเดิม เกณฑ์การประเมินอยู่ในเกณฑ์
มาก (ค่าเฉลี่ย = 3.97) เป็น เกณฑ์การประเมินอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.51)  

จากการติดตามดูแลนักศึกษาของหลักสูตรในภาพรวม สามารถศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาได้
ดังนี้  

1. มาสาย เพราะตื่นสาย 
2. มาสายเพราะต้องช่วยผู้ปกครองท างานที่บ้านก่อน เช่น หว่านปุ๋ย ฉีดยา  
3. ขาดเรียนติดต่อกัน 2-3 วันเพราะ ต้องไปท างานหาเงินมาเรียน 
4. ไม่เข้าเรียนเพราะลืมอุปกรณ์/งานที่อาจารย์สั่ง 
5. ไม่เข้าเรียนเพราะขาดเรียนในรายวิชานั้นมาหลายครั้งแล้ว 

การน าไปสู่การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

1. เมื่อพิจารณาการติดตามดูแลนักศึกษาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร จะมีเพียงการติดต่อกับ
ผู้ปกครองทางโซเซียลมีเดีย และเชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อบอกสภาพปัญหาของนักศึกษา เพ่ือให้การติดตาม
ดูแลนักศึกษาเข้มข้นขึ้นเพ่ือให้ลดภาวะการออกกลางคันของในศึกษาในหลักสูตร จึงมีแผนการติดตาม
นักศึกษาเพ่ิมข้ึนอีกคือการไปเยี่ยมบ้านของนักศึกษาด้วย อย่างน้อยก็ภาคเรียนละ 2 ครั้ง  

2. การดูแลนักศึกษาของหลักสูตร จะให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรดูแลนักศึกษา 1 ห้องเรียน ซึ่งบาง
ห้องเรียนก็จะมีจ านวนนักศึกษามากน้อยไม่เท่ากัน มีจ านวนตั้งแต่ 30 – 40 คน อาจท าให้อาจารย์ที่
ปรึกษาดูแลไม่ทั่วถึงทุกคน หลักสูตรมีแนวทางที่จะเชิญอาจารย์ที่ไม่ใช้อาจารย์ประจ าหลักสูตร เช่น 
อาจารย์หมวดวิชาทักษะชีวิต(สามัญ) มาช่วยติดตามดูแลนักศึกษากับอาจารย์ประจ าหลักสูตรด้วยด้วย 

 

 

   

รายการ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 
การบริการด้านให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา (ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา) 4.02 4.50 
การบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 3.94 4.50 
การบริการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์และความรู้ด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา 3.95 4.53 

รวม 3.97 4.51 
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2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ที่ทันสมัย 

เป้าหมาย 

นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและมีทักษะการเรียนรู้ที่ทันสมัยในศตวรรษที่ 21 
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี 

ระบบและกลไก 

1. หลักสูตรและส านักวิชาการวางแผนหารือแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้  

2. หลักสูตรวางแผนก าหนดรูปแบบกิจกรรมในรายวิชาร่วมกับผู้สอน เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะผู้ส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

3. ส านักวิชาการและหลักสูตรจัดท าโครงการ/กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตร เพ่ือด าเนินกิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 

4. ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริการเพ่ือพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ 
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 

5. รายงานผลการด าเนินงานและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมและแผน ให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุง
โครงการ/กิจกรรม 

6. น าผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ที่ทันสมัย 

การน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

หลักสูตรได้จัดท ากิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี 
ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ผ่านกิจกรรม/โครงการเสริมหลักสูตร ด าเนินการตามแนวทางส าหรับนักศึกษา
ทุกชั้นปี เพ่ือด าเนินกิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร และได้ติดตามการ
ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริการเพ่ือพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ โดยรายงานผลการด าเนินงานและปรับปรุงกิจกรรม/โครงการและให้
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงกิจกรรม/โครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
รวมทั้งสิ้น 7 กิจกรรม/โครงการ ประกอบด้วยดังนี้ 

1) กิจกรรม/โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของนักเรียน -นักศึกษา และ
เผยแพร่ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมสู่สาธารณชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการเผยแพร่
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ผลงานด าเนินงานภายใต้กิจกรรม มหกรรมวิชาการ ประกอบไปด้วย การจัดนิทรรศการผลงานของนักเรียน 
นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ (การน าเสนอโครงการเพ่ือพัฒนา
ชุมชน, การแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ , การแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านบัญชี, การเล่านิทาน
ประกอบสื่อและ การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย) 

หน่วยจัดการศึกษาแม่ขาย 

- การพัฒนาอุปกรณ์และวิธีการพ่นสารชีวภาพในนาข้าว 

- เครื่องอัดกระถางต้นไม้จากวัสดุธรรมชาติ 

- เครื่องเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว 

- เครื่องสับหญ้าเนเปียร์ 

- ระบบการให้น้ าในไร่ข้าวโพด 

- พัฒนาเทรลเลอร์เคลื่อนที่ 

- ออกแบบและพัฒนาเรือเร็วกรณีศึกษา ชุมชน บ้านหนองแขม ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.
พิจิตร 

หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 

- แผงฝึกระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ 

- รถตัดหญ้าบังคับวิทยุดูภาพผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือ 

- รถไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 

- พัฒนากังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า 

- รถลากวิลแชร์ 

หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง 

- เครื่องผสมปุ๋ยอินทรีย์  

- การพัฒนาเครื่องบดสับกระถิน  

หลักสูตรมีการติดตามการประเมินกระบวนการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม 
จากความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการจัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
ของนักศึกษาระดับปวช.และปวส. ในภาพรวมพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม/โครงการ 
ดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.23)  ซึ่งสามารถพิจารณาตามประเด็นในแต่ละด้านได้ ดังนี้ 
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ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย เกณฑ์ 
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 4.23 มาก 
ด้านเจ้าหน้าที่ 4.32 มาก 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.04 มาก 
ด้านคุณภาพ 4.30 มาก 
กิจกรรมมีความพร้อม 4.26 มาก 

ความพึงพอใจในภาพรวม 4.23 มาก 
2) กิจกรรม/โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

หลักสูตรได้น านักศึกษาไปทดสอบประเมินมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขา ช่างบ ารุงรักษา
รถยนต์ระดับที่ ที่พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดพิจิตร 

3) กิจกรรม/โครงการพัฒนาผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ 

สาขางานยานยนต์ และส านักงานวิชาการ ได้น านักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 เข้าทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพตามสมรรถนะ ดังนี้ 

สมรรถนะที่ 1 งานถอด ตรวจสอบและประกอบเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
สมรรถนะที่ 2 งานถอด ตรวจสอบและประกอบเครื่องยนต์ดีเซล 
สมรรถนะที่ 3 งานถอด ตรวจสอบและประกอบระบบส่งก าลัง 
สมรรถนะที่ 4 งานถอด ตรวจสอบและประกอบระบบเครื่องล่าง 
สมรรถนะที่ 5 งานถอด ตรวจสอบและประกอบระบบไฟฟ้ารถยนต์  
สมรรถนะที่ 6 งานซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก แก๊สโซลีนและดีเซล ตามคู่มือ 
สมรรถนะที่ 7 งานซ่อมบ ารุงรถจักรยานยนต์ ตามคู่มือ 
สมรรถนะที่ 8 งานตรวจสอบระบบปรับอากาศรถยนต์ 
สมรรถนะที่ 9 งานซ่อมบ ารุงระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
สมรรถนะที่ 10 งานซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์ดีเซล 

โดยมีจ านวนนักศึกษาเข้าทดสอบทั้งหมด 99 คน เข้าทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 99 คน ผ่าน
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 97 คน ร้อยละ(ของผู้เข้าประเมินฯ) 98 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 2 คน ร้อยละ(ของผู้เข้าประเมินฯ) ซึ่งจ าแนกเป็นนักศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ ตาม
หน่วยจัดการศึกษาได้ ดังนี้ 

หน่วยจัดการการศึกษาแม่ข่าย นักศึกษาเข้ารับการประเมินทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 34 คน 
ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 32 คน ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 2 คน  

หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) นักศึกษาเข้ารับการประเมินทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ 51 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 51 คน  
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หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง นักศึกษาเข้ารับการประเมินทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 14 
คน ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 14 คน  

4) กิจกรรม/โครงการการเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net) 

นักศึกษาของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ทั้งหมด 96 คน แยกตามหน่วย
จัดการศึกษาได้ ดังนี้  

- หน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย จ านวน 22 คน 
- หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) จ านวน 55 คน 

- หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง จ านวน 19 คน 

โดยผลการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษาของนักศึกษา ปีการศึกษา  2562 มีดังนี ้

องค์ประกอบ 
คะแนนเฉลี่ย 
ปีการศึกษา 

2561 

คะแนน
เฉลี่ย 

ปีการศึกษา 
2562 

 
แนวโน้ม

การพัฒนา 

ทักษะภาษาและการสื่อสาร 33.39 31.86 -1.53 % 
ทักษะการคิดและการ
แก้ปัญหา 

25.24 31.34 +6.1 % 

ทักษะทางสังคมและการ
ด ารงชีวิต 

41.82 42.78 +0.96 % 

ทักษะการจัดการงานอาชีพ 33.75 37.06 +3.31 % 
ผลการสอบการเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-net) หลักสูตรต้อง

พัฒนา/เสริมความรู้ นักศึกษาในด้านทักษะภาษาและการสือสารเนื่องจากมีผลคะแนนลดลง 1.53 % ด้าน
การคิดและการแก้ไขปัญหา มีผลคะแนนเพ่ิมขึ้น 6.1 % ด้าน ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต มีผล
คะแนนเพิ่มขึ้น 0.96 % และด้านทักษะการจัดการงานอาชีพ มีผลคะแนนเพิ่มขึ้น 3.11 %  

5) กิจกรรม/โครงการหน่วยซ่อมสร้างบริการชุมชน (Fix it Community Unit) 

  กิจกรรมที่  1  ออกหน่วยบริการซ่อมตามความต้องการของชุมชน ได้ด าเนินการออกให้บริการ
ประชาชนในเขต พ้ืนที่ ดังนี้ 1) บ้านโพทะเล  หมู่ 2  ต.โพทะเล  อ.โพทะเล  จ.พิจิตร   2) หมู่ 9  ต.
โพทะเล  อ.โพทะเล  จ.พิจิตร   3) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ต.โพทะเล  อ.โพทะเล  
จ.พิจิตร  4) ที่ว่าการอ าเภอเมือง  อ.เมือง  จ.พิจิตร  ด าเนินการตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2561 – สิงหาคม 
2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการทั้งสิ้น  จ านวน 59 คน พบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการด าเนิน
โครงการหน่วยซ่อมสร้างบริการชุมชน (Fix it Community Unit) วิทยาลัยชุมชนพิจิตร กิจกรรมที่ 1  
ออกหน่วยบริการซ่อมสร้างตามความต้องการชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.02)  โดยรายการที่
มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ตอบสนองความต้องการของชุมชน (𝑥̅ =4.84)   
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กิจกรรมที่  2  ออกหน่วยบริการซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (เทศกาลปีใหม่  2561) ได้ด าเนินการออก
ให้บริการ ประชาชนในเขตพ้ืนที่  1) บ้านโพทะเล  หมู่ 2  ต.โพทะเล  อ.โพทะเล  จ.พิจิตร  2) บ้านบึงลี  
หมู่ 4  ต.โพธิ์ไทรงาม  อ.บึงนาราง  จ.พิจิตร 3) บ้านวังแดง หมู่ 2  ต.เขาทราย  อ.ทับคล้อ  จ.พิจิตร ใน
ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 3  มกราคม 2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการทั้งสิ้น  จ านวน 73 
คน พบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการด าเนินโครงการหน่วยซ่อมสร้างบริการชุมชน (Fix it 
Community Unit) วิทยาลัยชุมชนพิจิตรในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด โดยรายการที่มีความพึงพอใจ 
สูงสุด คือ บุคลากรประจ าหน่วยซ่อมสร้างบริการชุมชนมีจิตบริการ มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ  
(𝑥̅ =4.90) 

กิจกรรมที่  3  ออกหน่วยบริการซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (เทศกาลสงกรานต์  2562) ได้ด าเนินการ
ออกให้บริการ ประชาชนในเขตพ้ืนที่  1) บ้านโพทะเล  หมู่ 2  ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร  2) บ้านบึง
ลี  หมู่ 4  ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร  3) บ้านวังแดง หมู่ 2  ต.เขาทราย  อ.ทับคล้อ  จ.พิจิตร ใน
ระหว่างวันที่ 10 – 17  เมษายน 2561 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการทั้งสิ้น  จ านวน 104 คน  พบว่า
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการด าเนินโครงการหน่วยซ่อมสร้างบริการชุมชน (Fix it Community Unit) 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ =4.58) โดยรายการที่มี ความพึงพอใจสูงสุด คือ 
ตอบสนองความต้องการของชุมชน (𝑥̅ =4.95) 

6) กิจกรรม/โครงการเตรียมการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงานก่อนที่
นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรและงานสหกิจศึกษา ได้จัดให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของวิทยาลัยฯ และสถานประกอบการ 
สามารถพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับงาน ตามความรู้ความสามารถ โดยมีการให้ความรู้นักเรียน นักศึกษา
เกี่ยวกับ  

- ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของการฝึกงาน 
- การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน  
- ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน    
- การพัฒนาบุคลิกภาพกับการท างาน  
- ประสบการณ์ดีดี จากพ่ีสู่น้อง 

- การปฏิบัติตนในสถานประกอบการ โดยตัวแทนจาก บริษัท มิตซูบิชิอิเล็กทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด และ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 

ในการเลือกสถานประกอบการณ์ท่ีนักศึกษาจะฝึกประสบการณ์วิชาชีพนั้น ทางสาขางาน อาจารย์ที่
ปรึกษาและงานสหกิจศึกษาจะดูความเหมาะสมของสถานประกอบการ จะมีทั้งสถานประกอบการที่ท า
ความร่วมมือกับทางวิทยาลัย/สาขางานยานยนต์ และยังมีสถานประกอบการที่นักศึกษาเป็นผู้ด าเนินการ
ติดต่อเอง  ทางสาขายานยนต์และอาจารย์ที่ปรึกษาจะดูว่าต าแหน่งงานที่สถานประกอบการมอบให้
นักศึกษามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทักษะวิชาชีพของนักศึกษาหรือไม่ หรือบางกรณีที่นักศึกษา
ต้องการจะออกฝึกประสบการณ์นอกพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร ทางสาขางานยานยนต์ต้องให้ผู้ปกครองรับทราบ
และยินยอมก่อน และเข้าสู่กระบวนนการสหกิจศึกษาต่อไป 



44 
 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานยานยนต ์

 

7) กิจกรรม/โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1. รายงานผลโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนจ าน าพรรษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
2. รายงานผลโครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม (กอ.รมน.จังหวัด พ.จ.) 
3. รายงานผลโครงการกีฬาเพ่ือส่งเสริมสุขภาพภายใน ระดับ ปวช. ปวส.และอนุปริญญา 
4. รายงานผลโครงการพัฒนากิจการนักศึกษา กิจกรรม: รวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
5. รายงานผลโครงการรณรงค์ ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปีการศึกษา 2562 และ

กิจกรรมโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่และสุรา 
6. รายงานผลโครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม ประจ าปีการศึกษา 2562 
7. รายงานผลโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวัน

สันติภาพสากล 2562 

ผลการด าเนินในภาพรวมเกี่ยวกับผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) สาขางานยานยนต์ มีจ านวนผู้เรียนทั้งหมด จ านวน 373 คน คิดเป็นร้อยละ 88.60 ที่เข้าร่วมกิจ
กรม 

การติดตามและประเมินกระบวนการ 

หลังจากหลักสูตรได้จัดกิจกรรม/โครงการ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ที่ทันสมัย ตลอดจนน านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ พัฒนาศักยภาพกับส านักวิชาการ และงาน
กิจการนักศึกษา ทางหลักสูตรได้มีการติดตามผลการด าเนินงานแต่ละด้าน ดังนี้ 

การติดตามการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ผู้สอนประจ าหลักสูตร/อาจารย์ที่ปรึกษา ในด้านวิชาการ
และด้านการแนะแนวแก่นักศึกษา โดยได้รวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการ
แหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา พบว่าอยู่ในเกณฑ์ มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.50) หากพิจารณา
ประเด็นที่นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด คือมีการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศรับสมัครงานและ
แหล่งงาน มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.54) ส่วนในด้านที่ต้องปรับปรุง คือมีการ
ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.48) 

การติดตามการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ผู้สอนประจ าหลักสูตร/อาจารย์ที่ปรึกษา ในด้านการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ที่ทันสมัย โดยได้รวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการบริการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์และความรู้ด้านต่างๆ แก่นักศึกษาพบว่าอยู่ใน เกณฑ์ มาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.53) หากพิจารณาประเด็นที่นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ส่งเสริมสนับสนุน
นักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ เช่น การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การแข่งขัน/ประกวด
ด้านวิชาการ/วิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย มีผลการประเมินอยู่ ในเกณฑ์ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 
4.58) ส่วนในด้านที่ต้องปรับปรุง คือมีกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาอย่าง
เหมาะสม ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.46) 
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จากการติดตามกระบวนการและประเมินผลการบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และการ
บริการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์และความรู้ด้านต่างๆ แก่นักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 ในภาพรวม
ของการจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

 
 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ  
 

ภาพรวม 

แม
่ข่า

ย 

ทับ
คล

้อ 

โพ
ธิ์ป

ระ
ทับ

ช้า
ง 

การบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา  
4.74 

 
4.51 

 
4.12 

 
4.50 

การบริการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์และความรู้ด้านต่างๆ แก่
นักศึกษา 

 
4.71 

 
4.51 

 
4.17 

 
4.53 

การน าไปสู่การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

1. จากผลการด าเนินงานตามระบบและกลไก หลักสูตรเห็นว่ายังสามารถพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ที่ทันสมัยได้ จากการท าความร่วมมือกับภาคีเครื่องข่ายทางการศึกษาและ
สถานประกอบการให้เครือข่ายเกี่ยวกับการเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยอาจจะส่งนักศึกษาและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเข้าไปเรียนรู้  เพ่ือที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ในเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัย 
นอกเหนือจากท่ีหลักสูตรใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

2. หลักสูตรเห็นว่าการพัฒนาศักยภาพในทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรมีกิจกรรมให้นักศึกษา
แสดงผลงาน/ทดสอบทักษะทางด้านวิชาชีพ อาจจะเริ่มจากหน่วยจัดการศึกษาก่อนจากนั้นก็ให้นักศึกษาแต่
ละหน่วยจัดการศึกษามาร่วมแข่งขันกัน 

เอกสารอ้างอิง 
3.1-1 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา  
3.1-2 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
3.1-3 ความพึงพอใจที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
3.1.4 บันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.1-5 รายงานผลการทดสอบการประเมินมาตรฐานอาชีวะ V-net 
3.1-6 รายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
3.1-7 รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาของนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี3.2ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
ข้อมูลนักศึกษา 
หน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย 

 
ปี

การศึกษา 

 
จ านวน
รับเข้า 

 
จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

จ านวนที่
ลาออก

และคัดชื่อ
ออกสะสม
จนถึงสิ้นปี
การศึกษา 

 
อัตราการ
ส าเร็จ

การศึกษา 

 
อัตรา
การคง

อยู ่2558 2559 2560 2561 2562 2563 

2558 74 74 54 60 - - - 39 14 52.70 81.08 
2559 57 - 57 35 39 - - 18 18 31.58 68.42 
2560 70 - - 70 40 49 6 33 21 47.14 70.00 

 
ผลการด าเนินงาน 

1) อัตราการคงอยู่ 

1.1 ปีการศึกษา 2558 รับนักศึกษาจ านวน 74 คน มีนักศึกษาคงอยู่ จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 
81.08 

1.2 ปีการศึกษา 2559 รับนักศึกษาจ านวน 57 คน มีนักศึกษาคงอยู่ จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 
68.42 

1.3 ปีการศึกษา 2560 รับนักศึกษาจ านวน 70 คน มีนักศึกษาคงอยู่ จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 
70.00 
2) การส าเร็จการศึกษา 

2.1 ปีการศึกษา 2558 รับนักศึกษาจ านวน 74 คน และมีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา จ านวน 39 คน 
คิดเป็นร้อยละ 52.70 

2.2 ปีการศึกษา 2559 รับนักศึกษาจ านวน 57 คน และมีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา จ านวน 18 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.38 

2.3 ปีการศึกษา 2560 รับนักศึกษาจ านวน 70 คน และมีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา จ านวน 33 คน คิด
เป็นร้อยละ 47.14 

3) การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการบริการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ และความรู้
ต่างๆ แก่นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

ปีการศึกษา 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการบริการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์
และความรู้ต่างๆ แก่นักศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.71) โดยรายการที่มีความพึง
พอใจสูงสุคคือ มีโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษา
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อย่างเหมาะสม และส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ เช่น การทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน การแข่งขัน/ประกวดด้านวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย = 
4.67) 
 
หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 

 
ปี

การศึกษา 

 
จ านวน
รับเข้า 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

จ านวนที่
ลาออก
และคัด
ชื่อออก
สะสม

จนถึงสิ้น
ปี

การศึกษา 

 
อัตราการ
ส าเร็จ

การศึกษา 

 
อัตรา
การคง

อยู ่
2558 2559 2560 2561 2562 2563 

2558 79 79 56 59 - - - 25 20 31.65 74.68 
2559 103 - 103 89 65 - - 42 38 40.78 63.11 
2560 112 - - 112 61 70 11 48 42 42.86 62.50 

ผลการด าเนินงาน 
1) อัตราการคงอยู่ 

1.1 ปีการศึกษา 2558 รับนักศึกษาจ านวน 79 คน มีนักศึกษาคงอยู่ จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 
74.68 

1.2 ปีการศึกษา 2559 รับนักศึกษาจ านวน 103 คน มีนักศึกษาคงอยู่ จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อย
ละ 63.11  

1.3 ปีการศึกษา 2560 รับนักศึกษาจ านวน 112 คน มีนักศึกษาคงอยู่ จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.50 
2) การส าเร็จการศึกษา 

2.1 ปีการศึกษา 2558 รับนักศึกษาจ านวน 79 คน และมีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา จ านวน 25 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.65 

2.2 ปีการศึกษา 2559 รับนักศึกษาจ านวน 103 คน และมีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา จ านวน 42 
คน คิดเป็นร้อยละ 40.78 

2.3 ปีการศึกษา 2560 รับนักศึกษาจ านวน 112 คน และมีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา จ านวน 48 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.86 
3) การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการบริการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ และความรู้
ต่างๆ แก่นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ปีการศึกษา 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการบริการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์
และความรู้ต่างๆ แก่นักศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.51) โดยรายการที่มีความพึง
พอใจสูงสุคคือ กิจกรรมต่างๆ ด้านวิชาการท่ีหลักสูตรจัดขึ้น นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ต่อได้ ส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ เช่น การทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน การแข่งขัน/ประกวดด้านวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย = 
4.62) 
 
หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง 

 
ปี

การศึก
ษา 

 
จ านวน
รับเข้า 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร  
จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

จ านวนที่
ลาออก
และคัด
ชื่อออก
สะสม

จนถึงสิ้น
ปี

การศึกษา 

 
อัตราการ
ส าเร็จ

การศึกษา 

 
อัตรา
การคง

อยู ่
255

8 
255

9 
256

0 
256

1 
256

2 
256

3 

2558 21 21 13 8 - - - 5 13 23.18 38.10 
2559 25 - 25 13 14 - - 8 11 32.00 56.00 
2560 25 - - 25 17 17 5 4 8 16.00 68.00 

ผลการด าเนินงาน 
1) อัตราการคงอยู่ 

1.1 ปีการศึกษา 2558 รับนักศึกษาจ านวน 21 คน มีนักศึกษาคงอยู่ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.10 

1.2 ปีการศึกษา 2559 รับนักศึกษาจ านวน 25 คน มีนักศึกษาคงอยู่ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
56.00 

1.3 ปีการศึกษา 2560 รับนักศึกษาจ านวน 25 คน มีนักศึกษาคงอยู่ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
68.00 
2) การส าเร็จการศึกษา 

2.1 ปีการศึกษา 2558 รับนักศึกษาจ านวน 21 คน และมีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา จ านวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 23.81 

2.2 ปีการศึกษา 2559 รับนักศึกษาจ านวน 25 คน และมีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา จ านวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 32.00 

2.3 ปีการศึกษา 2560 รับนักศึกษาจ านวน 25 คน และมีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา จ านวน 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 16.00 
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3) การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการบริการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ และความรู้
ต่างๆ แก่นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

ปีการศึกษา 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการบริการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์
และความรู้ต่างๆ แก่นักศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.17) โดยรายการที่มีความพึงพอใจ
สูงสุคคือ มีโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาอย่าง
เหมาะสม และส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ เช่น การทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน การแข่งขัน/ประกวดด้านวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย = 4.28) 
 
ภาพรวมผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาระดับ ปวช. สาขางานยานยนต์ 

 
ปี

การศึก
ษา 

 
จ านวน
รับเข้า 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

จ านวนที่
ลาออก
และคัด
ชื่อออก
สะสม

จนถึงสิ้น
ปี

การศึกษา 

 
อัตราการ
ส าเร็จ

การศึกษา 

 
อัตรา
การคง

อยู ่

255
8 

255
9 

256
0 

256
1 

256
2 

256
3 

2558 174 174 123 127 - - - 69 47 39.66 72.99 
2559 185 - 185 137 118 - - 68 67 36.76 63.78 
2560 207 - - 207 118 136 22 85 71 41.06 65.70 

ผลการด าเนินงาน 
1) อัตราการคงอยู่ 

1.1 ปีการศึกษา 2558 รับนักศึกษาจ านวน 174 คน มีนักศึกษาคงอยู่ จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 
72.99 

1.2 ปีการศึกษา 2559 รับนักศึกษาจ านวน 185 คน มีนักศึกษาคงอยู่ จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 
63.78 

1.3 ปีการศึกษา 2560 รับนักศึกษาจ านวน 207 คน มีนักศึกษาคงอยู่ จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 
65.70 
2) การส าเร็จการศึกษา 

2.1 ปีการศึกษา 2558 รับนักศึกษาจ านวน 174 คน และมีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา จ านวน 69 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.66 

2.2 ปีการศึกษา 2559 รับนักศึกษาจ านวน 185 คน และมีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา จ านวน 68 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.76 
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2.3 ปีการศึกษา 2560 รับนักศึกษาจ านวน 207 คน และมีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา จ านวน 85 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.06 
3) การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการบริการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ และความรู้
ต่างๆ แก่นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

ปีการศึกษา 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการบริการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์
และความรู้ต่างๆ แก่นักศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.53) โดยรายการที่มีความพึงพอใจ
สูงสุคคือ ส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ เช่น การทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน การแข่งขัน/ประกวดด้านวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย = 4.58) 
เอกสารอ้างอิง 

3.2.1 รายงานผลที่เกิดข้ึนกับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
3.2.2 รายงานสรุปจ านวนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 62 
3.2.3 ความพึงพอใจของนักสึกษาท่ีมีต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการบริการของหลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2562 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี4.1การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
เป้าหมายการด าเนินงาน 
 หลักสูตรได้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนด และมีคุณวุฒิ
ที่ตรงหรือเหมาะสมกับวิชาที่สอน 
ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
       1. หลักสูตรฯ ส ารวจความต้องการและคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยพิจารณาจาก
ความขาดแคลน ความต้องการของหลักสูตรที่เปิดสอน สัดส่วนระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา ตลอดจนความ
จ าเป็นอื่น ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการด าเนินการขออัตราก าลังจากวิทยาลัยฯ 
       2. เมื่อทราบจ านวนความต้องการและคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่แล้ว สาขางานยานยนต์
ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความขอเพ่ิมอัตราก าลังเสนอต่อวิทยาลัยฯ 
       3. วิทยาลัยฯ พิจารณาความต้องการและความจ าเป็น เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
       4. เมื่อได้รับอนุมัติอัตราก าลังแล้ว งานทรัพยากรบุคคล  ส านักงานผู้อ านวยการ จะด าเนินการ
ประกาศรับสมัคร และก าหนดวันรับสมัคร วันสอบ คุณสมบัติของผู้สมัคร และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง 
ๆ ขึ้นมาด าเนินการ เพ่ือรับสมัคร ออกข้อสอบ สอบสัมภาษณ์ ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก เป็นต้น 
โดยมีขบวนการในการรับสมัคร ดังนี้ 
  4.1 เปิดรับสมัคร โดยด าเนินการอย่างเปิดเผย  
  4.2 ด าเนินการสอบคัดเลือก และพิจารณาคัดเลือกโดยพิจารณาจากผลการสอบข้อเขียน 
การสัมภาษณ์และทักษะความสามารถในการปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศการรับสมัคร จากนั้น 
งานทรัพยากรบุคคล ส านักงานผู้อ านวยการ สรุปผลการพิจารณาคัดเลือก เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือประกาศผล
การคัดเลือก และก าหนดวันรายงานตัวท าสัญญา 
 5. อาจารย์ใหม่มารายงานตัว ที่งานทรัพยากรบุคคล ผู้อ านวยการ แนะน าอาจารย์ใหม่ต่อหลักสูตร
ฯ เพื่อทดลองท าการเรียนการสอน  

6. ทุกสิ้นปีการศึกษา จะด าเนินการส ารวจตามขั้นตอนที่ 1 เพ่ือน าข้อมูลไปทบทวนและปรับแผน
และด าเนินการตามข้ันตอนต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
การน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

การรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขางานยานยนต์จะด าเนินการเมื่อหลักสูตรมีจ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตรไม่เพียงพอ จะด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความขออัตราก าลัง เสนอต่อผู้อ านวยการวิทยาลัย
ฯ ก าหนดคุณสมบัติทั้งทางด้านคุณวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์สอนที่จะต้อง
สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรฯ  โดยจะต้องพิจารณาอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากคุณวุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์สอน ฯลฯ ซึ่งในปีการศึกษา 2562  หลักสูตรได้มีการประกาศรับอาจารย์ประจ า
หลักสูตรของหน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภฺมิเขตร) เพ่ิม 1 เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีไม่
เพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอน คือนายนิพัฒน์ เสนอใจ 
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การติดตามและประเมินกระบวนการ 
     หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ดังนี้ด าเนินการประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อการบริหารจัดการหลักสูตร (ด้านการรับอาจารย์) โดยผลการประเมิน
ในภาพรวม อาจารย์ผู้สอนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มาก เฉลี่ย 3.87 มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
1. การก าหนดคุณสมบัติในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรสอดคล้องกับ

หลักสูตร 
3.87 

2. กลไกการคัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความเหมาะสมและโปร่งใส 3.80 
3. การก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์มีความชัดเจนและเหมาะสม 3.60 
4. การบริหารหลักสูตร ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นที่มีความ

เกี่ยวข้องกันอย่างเหมาะสม 
3.67 

ความพึงพอใจภาพรวม 3.73 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต่อการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร พบว่า ความ พึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.73) ถ้าพิจารณาเป็นราย
ประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงสุด พบว่า กลไกการคัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความเหมาะสมและ
โปร่งใส มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =3.87) ส่วนประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยสุด คือการ
ก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์มีความชัดเจนและเหมาะสม  คือ (ค่าเฉลี่ย = 
3.60)  

การด าเนินงานตามเป้าหมายการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร พบว่า หลักสูตรได้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนด และมีคุณวุฒิที่ตรงหรือเหมาะสมกับวิชาที่
สอน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
การประเมินระบบและกลไก 

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีประเมินเพ่ือทบทวนระบบกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร พบว่า ระบบ และกลไกดังกล่าวยังคงมีความเหมาะสม โดยประเมินจากการที่อาจารย์
ประจ าหลักสูตรทั้ง 18 คน ว่าการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก าหนด และ
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมาย ดังนั้น หลักสูตรจึงยังคงใช้ระบบและกลไกดังกล่าวในการรับและแต่งตั้ง 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
การน าไปสู่การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
 จากการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจด้านการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร พบว่าอาจารย์
ประจ าหลักสูตรต้องการให้หลักสูตรก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ให้มีความชัดเจน
และเหมาะสม ซึ่งเมื่อพิจารณาจากภาระงาน หลักสูตรเห็นว่ามีแนวทางในการเกลี่ยรายวิชาและภาระงาน
ให้เหมาะสมในแต่ละภาคเรียนได้ตอนที่ประชุมคัดเลือกรายวิชาในภาคเรียนนั้น 
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4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีภาระงานเหมาะสม 
2. ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต่อการบริหารอาจารย์อยู่ในระดับมาก 
3. สวัสดิการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ 
1. หลักสูตรก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2. หลักสูตรส ารวจความพึงพอใจต่อการบริหารอาจารย์ การก ากับ/ติดตาม/ประเมินผลและพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนของอาจารย์ 
  3. น าผลการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์ 
การน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 1. หลักสูตรได้มีการก าหนดก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ไว้ดังนี้ 
 1.1 ภาระงานของอาจรย์ประจ าหลักสูตร 
 ข้าราชการ/พนักงานราชการ 

ภาระงาน 
จ านวน ชม.

ขั้นต่ า/
สัปดาห์ 

งานสอน 6 
งานปฏิบัติงานจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 12 
งานศึกษาค้นคว้า วิจัยเพื่อชุมชน 6 
งานบริการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 5 

  
 อาจารย์พิเศษ 

1.  สอนและอบรมนักเรียน นักศึกษา ตามหลักสูตร ปวช. ปวส. และหลักสูตร
ฝึกอบรมในสาขาที่เก่ียวข้อง ไม่น้อยกว่า 20 ชม. / สัปดาห์ 

2. จัดท าและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน แผนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา/ภาค
เรียน โครงการสอน บันทีกหลังการสอนและจัดท าข้อสอบทุกรายวิชาที่สอน 

3.  จัดท าเอกสารรายงานผลการเรียนทุกรายวิชา เมื่อสิ้นภาคเรียน 
4.  ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ห้องเรียน พร้อมจัดท าบันทึกรายงานการปฏิบัติ

หน้าที่ส่งทุกภาคเรียน 
5.  หากปฏิบัติหน้าที่สอนน้อยกว่า 20 ชม./สัปดาห์ ให้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงาน

จัดการเรียนการสอนตามสัดส่วนจ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงานสอน และปฏิบัติงานตามพันธกิจของวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร 
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  1.2 หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 

หน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย 
1 นายพิษณุ  สินสมุทร์ ครูช านาญการ - เจ้าหน้าที่งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2 นายกนกศักดิ์  นครประสาท พนักงาน

ราชการ 
- หัวหน้าสาขางานยานยนต์/เทคนิคยานยนต์ 
- หัวหน้างานสหกิจศึกษา 

3 นายทชภณ  เมือฤทธิ์ พนักงาน
ราชการ 

- หัวหน้างานอาคารสถานที่ 

4 นายพิพัฒน์  คงน่วม อาจารย์พิเศษ - หัวหน้างานปกครอง 
5 นายพัฒนพรรณ พิมพ์สอนภา อาจารย์พิเศษ - เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา 

- เจ้าหน้าที่งานวิจัยและนวัตกรรม 
6 นายปฐมพงษ์   เกิดเข้ม อาจารย์พิเศษ - หัวหน้างานยานพาหนะและขนส่ง 
7 นายพิษณุ  ค าอินทร์ อาจารย์พิเศษ - เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 

- เจ้าหน้าที่งานแนะแนว 
หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
1 นายนิรันทร์  เดือนพงษ์ อาจารย์พิเศษ - หัวหน้าสาขางานยานยนต์/เจ้าหน้าที่งาน

อาคารสถานที่ 
2 นายคมสันต์  จูมี อาจารย์พิเศษ - เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
3 นายปริวัตร  แก้วเปี้ย อาจารย์พิเศษ - หัวหน้างานอาคารสถานที่ 

- เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
4 นายธงชัย  จูไทย อาจารย์พิเศษ -เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 
5 นายอภิชาติ  

 อินคล้าย 
อาจารย์พิเศษ - เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 

6 นายจักรพันธ์  สุวรรณพราหม อาจารย์พิเศษ - เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 
 

7 นายพรเทพ   แก้วตา อาจารย์พิเศษ - เจ้าหน้าที่งานกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา(กยศ.)  
- เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษางานติดตามและ
ประเมินผลนักศึกษาฝึกงานตามสถาน
ประกอบการ 

หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง 
1 นายประพจน์  ทับทอง อาจารย์พิเศษ -เจ้าหน้าที่งานแนะแนว 

-เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
2 นายเชิดพงษ์  องอาจ อาจารย์พิเศษ -เจ้าหน้าที่เรียนฟรี 15 ปี 
3 นายสมชาติ  เที่ยงธรรม อาจารย์พิเศษ -เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 
4 นายคัณฑสรวง  กริ่งทอง อาจารย์พิเศษ -เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา 
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 1.3 หลักสูตรได้ประชุมเพ่ือก าหนดภาระงานสอนในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้

สอดคล้องกับภาระงาน ความรู้ความสามารถตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดและมีคุณวุฒิที่ตรงหรือเหมาะสมกับ
วิชาที่สอน ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
รายวิชาที่สอน 

ภาคเรียนที่ 1/2562 ภาคเรียนที่ 2/2562 
1 นายพิษณุ  สินสมุทร์ กศ.ม อุตสาหกรรม

การศึกษา 
 

- งานเครื่องยนต์แก๊สโซ
ลีน 
- งานเขียนแบบและอ่าน
แบบเครื่องกล 
- งานบ ารุงรักษารถยนต์ 

- กลศาสตร์เครื่องกล 
- งานส่งก าลังรถยนต์ 
- การจัดการความ
ปลอดภัย 
- งานปรับอากาศรถยนต์ 

2 นายกนกศักดิ์  นคร
ประสาท 

กศ.ม อุตสาหกรรม
การศึกษา 
 

- งานปรับอากาศรถยนต์ 
- งานบริการรถยนต์ 2 
- งานบ ารุงรักษารถยนต์ 
- งานเครื่องล่างและส่ง
ก าลังรถยนต์ 
- งานความปลอดภัยใน
การใช้รถจักรยานยนต์ 

  

3 นายทชภณ  เมือฤทธิ์ กศ.ม อุตสาหกรรม
การศึกษา                                       

- งานวัดละเอียดช่าง
ยนต์ 
- งานเครื่องมือกล
เบื้องต้น 
- งานถอดประกอบ
เครื่องกลเบื้องต้น 
- เขียนแบบเทคนิค
เบื้องต้น 
- วัสดุงานช่าง
อุตสาหกรรม 
- งานเขียนแบบและอ่าน
แบบเครื่องกล 

- งานปรับอากาศรถยนต์ 

4 นายพิพัฒน์  คงน่วม คบ. เครื่องกล - งานปรับอากาศรถยนต์ 
 

- ระบบฉีดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์ 
- งานไฟฟ้ารถยนต์ 

5 นายพัฒนพรรณ พิมพ์สอ
นภา 
 

วศ.บ เครื่องกล - งานบริการรถยนต์ 2 
- กลศาสตร์เครื่องกล 
 

- นิวเมติกส์และไฮดรอ
ลิกส์เบื้องต้น 
- เครื่องท าความเย็นฯ 

6 นายปฐมพงษ์   เกิดเข้ม วท.บ เครื่องกล - งานจักรยานยนต์ - งานเครื่องยนต์เล็ก 
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- งานจักรยานยนต์และ
เครื่องยนต์เล็ก 
- งานความปลอดภัยใน
การใช้รถจักรยานยนต์ 
- วัสดุงานช่าง
อุตสาหกรรม 
- เขียนแบบเทคนิค
เบื้องต้น 

- งานประดับยนต์ 
- การจัดการศูนย์บริการ
รถยนต์ 
- งานเชื้อเพลิงและวัสดุ
หล่อลื่น 
- งานไฟฟ้ารถยนต์ 

7 นายพิษณุ   ค าอินทร์ วท.บ เครื่องกล - งานเครื่องยนต์ดีเซล 
- งานถอดประกอบ
เครื่องกล 
- งานวัดละเอียดช่าง
ยนต์ 

- งานเชื้อเพลิงและวัสดุ
หล่อลื่น 
- การจัดการศูนย์บริการ
ฯ 
- การขับรถยนต์ 

8 นายนิรันทร์  เดือนพงษ์ วท.บ เครื่องกล  
กศ.ม.อุตสาหกรรม
ศึกษา 

- เขียนแบบเทคนิค
เบื้องต้น 
- งานบริการรถยนต์ 2 
- งานเครื่องล่างและส่ง
ก าลัง 

- การขับรถยนต์ 
 

9 นายคมสันต์  จูมี วศ.บ เครื่องกล - งานไฟฟ้ารถยนต์ 
- งานจักรยานยนต์ 
- งานเครื่องยนต์แก๊สโซ
ลีน 

- งานไฟฟ้ารถยนต์ 
- งานตัวถังและพ่นสี
รถยนต์ 
 

10 นายปริวัตร  แก้วเปี้ย คบ. เครื่องกล - เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อ
ลื่น 
- วัสดุช่างอุตสาหกรรม 
- งานเครื่องมือกล
เบื้องต้น 
- งานเครื่องยนต์แก๊สโซ
ลีน 

- การจัดการความ
ปลอดภัย 
- งานปรับอากาศรถยนต์ 
- งานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

11 นายนิพัฒน์  เสมอใจ ค.บ. การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

 - ระบบฉีดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์ 
- งานเครื่องมือกล
เบื้องต้น 
- งานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
- การจัดการศูนย์บริการ
รถ 
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ยนต์ 
- งานเชื่อมและโลหะ
แผ่นเบื้องต้น 

12 นายอภิชาติ  อินคล้าย คอ.บ เครื่องกล 
 

- งานบ ารุงรักษารถยนต์ 
- งานวัสดุช่าง
อุตสาหกรรม 
- งานวัดละเอียดช่าง
ยนต์ 
- งานจักรยานยนต์ 
- งานเขียนแบบเทคนิค
เบื้องต้น 

- งานเครื่องยนต์เล็ก 
- งานส่งก าลังรถยนต์ 
- เครื่องท าความเย็นและ
ปรับ อากาศ 
- งานเชื้อเพลิงและวัสดุ
หล่อลื่น 

13 นายจักรพันธ์  สุวรรพ
ราหม  

คอ.บ เครื่องกล - งานเครื่องยนต์ดีเซล 
- กลศาสตร์เครื่องกล 
- งานเครื่องล่างและส่ง
ก าลังรถยนต์ 

 
 
 

14 นายพรเทพ   แก้วตา คอ.บ เครื่องกล - งานเขียนแบบและอ่าน
แบบเครื่องกล 
- ความปลอดภัยในการ
ใช้จักรยานยนต์ 
- งานเชื่อมและโลหะ
แผ่นเบื้องต้น 
- งานปรับอากาศรถยนต์ 

- งานนิวแมติกส์และไฮ
ดรอลิกส์เบื้องต้น 
- งานทดสอบปั้มและ
หัวฉีดฯ 
- งานเครื่องล่างรถยนต์ 
- งานเชื้อเพลิงและวัสดุ
หล่อลื่น 

15 นายประพจน์   ทับทอง คอ.บ เครื่องกล 
 

- งานเครื่องยนต์แก๊สโซ
ลีน 
- งานวัดละเอียดช่าง
ยนต์ 
- งานวัสดุช่าง
อุตสาหกรรม 
- งานความปลอดภัยใน
การใช้รถจักรยานยนต์ 

- การขับรถยนต์ 
- งานฝึกฝีมือ 
- งานเชื้อเพลิงและวัสดุ
หล่อลื่น 
- งานเชื่อมและโลหะ
แผ่น 
เบื้องต้น  

16  นายเชิดพงษ์   องอาจ คอ.บ เครื่องกล - เขียนแบบเทคนิค
เบื้องต้น 
- งานเขียนแบบและอ่าน 
แบบเครื่องกล 
- งานบริการรถยนต์ 2 
- งานไฟฟ้ารถยนต์ 

- งานไฟฟ้ารถยนต์ 
- งานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอ 
นิกส์เบื้องต้น 
งานระบบฉีดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์ 
- งานบริการรถยนต์1 
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17 นายสมชาติ  เที่ยงธรรม อศ.บ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

- งานจักรยานยนต์ 
- งานเครื่องยนต์ดีเซล 
- งานบ ารุงรักษารถยนต์ 
- งานเชื้อเพลิงและวัสดุ
หล่อ 
ลื่น 

- งานทดสอบปั๊มและ
หัวฉีด 
- งานบริการรถยนต์1 
- งานเครื่องยนต์เล็ก 
- การจัดการศูนย์บริการ
รถยนต์ 
- งานเครื่องล่างรถยนต์ 

18 นายคัณฑสรวง  กริ่งทอง คอ.บ เครื่องกล 
 

- กลศาสตร์เครื่องกล 
- งานปรับอากาศรถยนต์ 
- งานเชื่อมและโลหะ
แผ่น 
- งานระบบฉีดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์  

- งานตัวถังและพ่นสี
รถยนต์ 
- งานปรับอากาศรถยนต์ 
-งานเครื่องมือกล
เบื้องต้น 
- งานส่งก าลังรถยนต์ 
 

 
 1.4 การประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในปีการศึกษา 2562 มีผลการ
ประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา ดังนี้ 
หน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย ปวช.1 เทอม 1 

ล าดับ อาจารย์ผู้สอน รายวิชา ค่าเฉลี่ย 

1 ทชภณ เมืองฤทธิ์  20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น  4.08  

2 ปฐมพงษ์ เกิดเข้ม  20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น  4.23  

3 ทชภณ เมืองฤทธิ์ 20100-1002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม  4.08  

4 ปฐมพงษ์ เกิดเข้ม 20100-1002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม  4.23  

5 ปฐมพงษ์ เกิดเข้ม  20101-2102 งานจักรยานยนต์  4.23  

6 ปฐมพงษ์ เกิดเข้ม  20101-2102 งานจักรยานยนต์  4.05  

7 กนกศักดิ์ นครประสาท 
20101-2501 งานความปลอดภัยในการใช้
รถจักรยานยนต์  4.33  

8 ปฐมพงษ์ เกิดเข้ม 
20101-2501 งานความปลอดภัยในการใช้
รถจักรยานยนต์  4.05  

9 ปฐมพงษ์ เกิดเข้ม 2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น  4.58  

10 ปฐมพงษ์ เกิดเข้ม 2100-1002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม  4.58  
11 ทชภณ เมืองฤทธิ์  2100-1007 งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น  3.56  
12 พิษณุ ค าอินทร์  2100-1007 งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น  4.21  

13 พิษณุ สินสมุทร์  2101-2001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน  4.19  
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14 พิษณุ สินสมุทร์  2101-2001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน  3.37  

15 พิษณุ ค าอินทร์  2101-2002 งานเครื่องยนต์ดีเซล  4.26  

16 พิษณุ ค าอินทร์  2101-2002 งานเครื่องยนต์ดีเซล  3.64  

17 พัฒนพรรณ พิมพ์สอนภา 2101-2007 กลศาสตร์เครื่องกล  4.35  

18 พัฒนพรรณ พิมพ์สอนภา 2101-2007 กลศาสตร์เครื่องกล  3.81  
19 พิษณุ สินสมุทร์  2101-2009 งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล  3.37  
20 ทชภณ เมืองฤทธิ์  2101-2009 งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล  4.23  

21 ปฐมพงษ์ เกิดเข้ม  2101-2102 งานจักรยานยนต์  4.58  

22 กนกศักดิ์ นครประสาท  2101-2103 งานปรับอากาศรถยนต์  4.64  

23 พิพัฒน์ คงน่วม  2101-2103 งานปรับอากาศรถยนต์  3.94  

24 พิษณุ สินสมุทร์  2101-2104 งานบ ารุงรักษารถยนต์  3.37  

25 กนกศักดิ์ นครประสาท  2101-2104 งานบ ารุงรักษารถยนต์  4.44  

26 ทชภณ เมืองฤทธิ์  2101-2106 งานวัดละเอียดช่างยนต์  4.23  

27 พิษณุ ค าอินทร์  2101-2106 งานวัดละเอียดช่างยนต์  3.64  

28 กนกศักดิ์ นครประสาท  2101-2116 งานบริการรถยนต์   4.64  

29 พัฒนพรรณ พิมพ์สอนภา  2101-2116 งานบริการรถยนต์   3.90  
ภาคเรียนที่ 2/2562 

ล าดับ อาจารย์ผู้สอน รายวิชา ค่าเฉลี่ย 
1 พิพัฒน์ คงน่วม 20100-1005 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  4.26  
2 พิษณุ สินสมุทร์  20101-2010 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น  4.05  
3 พัฒนพรรณ พิมพ์สอนภา  20101-2010 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น  4.15  
4 ปฐมพงษ์ เกิดเข้ม 20101-2101 งานเครื่องยนต์เล็ก  4.33  
5 ปฐมพงษ์ เกิดเข้ม 20101-2101 งานเครื่องยนต์เล็ก  4.30  
6 พิพัฒน์ คงน่วม 2100-1006 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  0.00  
7 พิพัฒน์ คงน่วม 2100-1006 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  4.67  
8 ธนิตศักดิ์ อัครวิมลนันท์ 2100-1009 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น  4.29  
9 พิษณุ สินสมุทร์  2101-2003 งานส่งก าลังรถยนต์  3.98  

10 พิษณุ สินสมุทร์  2101-2003 งานส่งก าลังรถยนต์  3.77  
11 ทชภณ เมืองฤทธิ์ 2101-2004 งานเครื่องล่างรถยนต์  3.83  
12 ทชภณ เมืองฤทธิ์ 2101-2004 งานเครื่องล่างรถยนต์  3.95  
13 ปฐมพงษ์ เกิดเข้ม 2101-2005 งานไฟฟ้ารถยนต์  4.43  
14 พิพัฒน์ คงน่วม 2101-2005 งานไฟฟ้ารถยนต์  4.03  
15 ปฐมพงษ์ เกิดเข้ม  2101-2006 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น  4.02  
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16 พิษณุ ค าอินทร์  2101-2006 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น  4.38  
17 ปฐมพงษ์ เกิดเข้ม 2101-2101 งานเครื่องยนต์เล็ก  5.00  
18 พิษณุ สินสมุทร์  2101-2103 งานปรับอากาศรถยนต์  3.77  
19 ทชภณ เมืองฤทธิ์  2101-2103 งานปรับอากาศรถยนต์  3.83  
20 พิพัฒน์ คงน่วม 2101-2109 งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์  4.52  
21 พิพัฒน์ คงน่วม 2101-2109 งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์  3.94  
22 กนกศักดิ์ นครประสาท  2101-2111 งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์  4.63  
23 กนกศักดิ์ นครประสาท  2101-2111 งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์  3.96  
24 ปฐมพงษ์ เกิดเข้ม  2101-2112 การจัดการศูนย์บริการรถยนต์  4.43  
25 พิษณุ ค าอินทร์  2101-2112 การจัดการศูนย์บริการรถยนต์  4.01  
26 กนกศักดิ์ นครประสาท  2101-2113 งานประดับยนต์  3.98  
27 ปฐมพงษ์ เกิดเข้ม  2101-2113 งานประดับยนต์  4.43  
28 ทชภณ เมืองฤทธิ์ 2101-2114 งานทดสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่องยนต์  4.51  
29 ทชภณ เมืองฤทธิ์ 2101-2114 งานทดสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่องยนต์  3.09  
30 พิษณุ ค าอินทร์  2103-2009 คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม  4.38  
31 พิษณุ สินสมุทร์ 2103-2010 กลศาสตร์เครื่องกล  4.34  
32 พิษณุ ค าอินทร์ 2103-2106 โลหะวิทยาเบื้องต้น  4.38  
33 พิษณุ ค าอินทร์  2103-2112 งานสี  4.38  
34 พิษณุ ค าอินทร์ : 2101-2105 การขับรถยนต์  4.57  
35 พิษณุ ค าอินทร์ : 2101-2105 การขับรถยนต์  3.89  
 หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ ปวช.1 ภาคเรียนที่ 1/2562 

ล าดับ อาจารย์ผู้สอน รายวิชา ค่าเฉลี่ย 

1 นิรันดร์ เดือนพงษ์  20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น  4.62  
2 นิรันดร์ เดือนพงษ์  20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น  4.48  
3 อภิชาติ อินคล้าย 20100-1002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม  4.67  
4 อภิชาติ อินคล้าย 20100-1002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม  4.50  
5 พรเทพ แก้วตา 20100-1004 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น  4.64  
6 พรเทพ แก้วตา 20100-1004 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น  4.46  
7 คมสันต์ จูมี 20101-2102 งานจักรยานยนต์  4.50  
8 คมสันต์ จูมี 20101-2102 งานจักรยานยนต์  4.25  

9 พรเทพ แก้วตา 

20101-2501 งานความปลอดภัยในการใช้
รถจักรยานยนต์  4.64  

10 พรเทพ แก้วตา 

20101-2501 งานความปลอดภัยในการใช้
รถจักรยานยนต์  4.46  
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11 พรเทพ แก้วตา  2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น  0.00  
12 ปริวัตร แก้วเปี้ย 2101-2001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน  4.36  
13 ปริวัตร แก้วเปี้ย 2101-2001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน  4.48  
14 จักรพันธ์ สุวรรณพราม 2101-2002 งานเครื่องยนต์ดีเซล  4.39  
15 จักรพันธ์ สุวรรณพราม 2101-2002 งานเครื่องยนต์ดีเซล  4.47  
16 จักรพันธ์ สุวรรณพราม 2101-2007 กลศาสตร์เครื่องกล  4.39  
17 จักรพันธ์ สุวรรณพราม 2101-2007 กลศาสตร์เครื่องกล  4.47  
18 พรเทพ แก้วตา 2101-2009 งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล  4.40  
19 พรเทพ แก้วตา 2101-2009 งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล  4.45  
20 คมสันต์ จูมี  2101-2102 งานจักรยานยนต์  0.00  
21 คมสันต์ จูมี  2101-2102 งานจักรยานยนต์  0.00  
22 พรเทพ แก้วตา  2101-2103 งานปรับอากาศรถยนต์  4.29  
23 อภิชาติ อินคล้าย 2101-2104 งานบ ารุงรักษารถยนต์  4.37  
24 อภิชาติ อินคล้าย 2101-2104 งานบ ารุงรักษารถยนต์  4.47  
25 อภิชาติ อินคล้าย  2101-2106 งานวัดละเอียดช่างยนต์  4.37  
26 อภิชาติ อินคล้าย 2101-2106 งานวัดละเอียดช่างยนต์  4.47  
27 นิรันดร์ เดือนพงษ์ 2101-2116 งานบริการรถยนต์ 2  4.00  
  หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ ปวช.1 ภาคเรียนที่ 2/2562 
ล าดับ อาจารย์ผู้สอน รายวิชา ค่าเฉลี่ย 

1 อภิชาติ อินคล้าย 20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2  4.66  
2 นิพัฒน์ เสนอใจ 20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2  4.79  
3 จีระวัฒน์ โชติธนบูรณ์  20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  4.42  
4 อภิชาติ อินคล้าย 2000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2  0.00  
5 คมสันต์ จูมี 2000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2  4.41  
6 ปริวัตร แก้วเปี้ย : 2000-2006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4  4.24  
7 จีระวัฒน์ โชติธนบูรณ์ 2001-1004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  0.00  
8 จีระวัฒน์ โชติธนบูรณ์ 20100-1002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม  4.42  
9 จีระวัฒน์ โชติธนบูรณ์ 20100-1003 งานฝึกฝีมือ  4.42  

10 จีระวัฒน์ โชติธนบูรณ์ 20100-1003 งานฝึกฝีมือ  4.64  
11 นิพัฒน์ เสนอใจ 20100-1003 งานฝึกฝีมือ  4.79  
12 นิพัฒน์ เสนอใจ 20100-1003 งานฝึกฝีมือ  4.62  
13 ปริวัตร แก้วเปี้ย 20100-1005 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  4.81  
14 ปริวัตร แก้วเปี้ย 20100-1005 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  4.66  
15 นิพัฒน์ เสนอใจ 20100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น  4.79  
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16 นิพัฒน์ เสนอใจ 20100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น  4.62  
17 อภิชาติ อินคล้าย 20101-2101 งานเครื่องยนต์เล็ก  4.83  
18 อภิชาติ อินคล้าย 20101-2101 งานเครื่องยนต์เล็ก  4.66  
19 อภิชาติ อินคล้าย 2101-2003 งานส่งก าลังรถยนต์  4.50  
20 อภิชาติ อินคล้าย 2101-2003 งานส่งก าลังรถยนต์  4.51  
21 คมสันต์ จูมี 2101-2005 งานไฟฟ้ารถยนต์  4.37  
22 คมสันต์ จูมี 2101-2005 งานไฟฟ้ารถยนต์  4.41  
23 อภิชาติ อินคล้าย  2101-2006 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น  4.50  
24 อภิชาติ อินคล้าย  2101-2101 งานเครื่องยนต์เล็ก  0.00  
25 ปริวัตร แก้วเปี้ย  2101-2103 งานปรับอากาศรถยนต์  4.49  
26 ปริวัตร แก้วเปี้ย  2101-2103 งานปรับอากาศรถยนต์  4.50  
27 นิรันดร์ เดือนพงษ์ 2101-2105 การขับรถยนต์  3.92  
28 นิพัฒน์ เสนอใจ 2101-2109 งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์  4.22  
29 คมสันต์ จูมี  2101-2111 งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์  4.14  
30 นิพัฒน์ เสนอใจ 2101-2112 การจัดการศูนย์บริการรถยนต์  4.52  
31 นิพัฒน์ เสนอใจ 2101-2112 การจัดการศูนย์บริการรถยนต์  4.50  
32 นิรันดร์ เดือนพงษ์ 2101-2113 งานประดับยนต์  4.58  
33 นิรันดร์ เดือนพงษ์ 2101-2113 งานประดับยนต์  4.46  
34 ปริวัตร แก้วเปี้ย 2101-8501 โครงการ  4.24  
35 อภิชาติ อินคล้าย 2104-2007 เครื่องท าความเย็น  0.00  
36 จีระวัฒน์ โชติธนบูรณ์  2104-8501 โครงการ  4.34  
  หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง ภาคเรียนที่ 1/2562 

ล าดับ อาจารย์ผู้สอน รายวิชา ค่าเฉลี่ย 
1 เชิดพงษ์ องอาจ 20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น  3.90  
2 ประพจน์ ทับทอง 20100-1002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม  4.24  
3 คัณฑสรวง กริ่งทอง 20100-1004 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น  4.20  
4 สมชาติ เที่ยงธรรม 20101-2102 งานจักรยานยนต์  3.95  

5 ประพจน์ ทับทอง 
20101-2501 งานความปลอดภัยในการใช้
รถจักรยานยนต์  4.24  

6 เชิดพงษ์ องอาจ 2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น  0.00  
7 ประพจน์ ทับทอง 2100-1002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม  0.00  
8 คัณฑสรวง กริ่งทอง 2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น  0.00  
9 ประพจน์ ทับทอง 2101-2001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน  4.19  

10 สมชาติ เที่ยงธรรม 2101-2002 งานเครื่องยนต์ดีเซล  4.35  
11 เชิดพงษ์ องอาจ 2101-2005 งานไฟฟ้ารถยนต์  0.00  
12 สมชาติ เที่ยงธรรม 2101-2006 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น  4.10  
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13 คัณฑสรวง กริ่งทอง 2101-2007 กลศาสตร์เครื่องกล  3.92  
14 เชิดพงษ์ องอาจ 2101-2009 งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล  3.42  
15 คัณฑสรวง กริ่งทอง 2101-2103 งานปรับอากาศรถยนต์  4.12  
16 สมชาติ เที่ยงธรรม  2101-2104 งานบ ารุงรักษารถยนต์  4.35  
17 ประพจน์ ทับทอง 2101-2106 งานวัดละเอียดช่างยนต์  4.19  
18 คัณฑสรวง กริ่งทอง 2101-2109 งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์  0.00  
19 เชิดพงษ์ องอาจ 2101-2116 งานบริการรถยนต์ 2  4.12  
 หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง ภาคเรียนที่ 2/2562 

ล าดับ อาจารย์ผู้สอน รายวิชา ค่าเฉลี่ย 
1 ประพจน์ ทับทอง  20100-1003 งานฝึกฝีมือ  4.02  
2 เชิดพงษ์ องอาจ 20100-1005 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  2.78  
3 คัณฑสรวง กริ่งทอง  20100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น  3.94  
4 ประพจน์ ทับทอง  20101-2010 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น  4.02  
5 สมชาติ เที่ยงธรรม  20101-2101 งานเครื่องยนต์เล็ก  4.15  
6 ประพจน์ ทับทอง 2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น  0.00  
7 เชิดพงษ์ องอาจ  2100-1006 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  0.00  
8 คัณฑสรวง กริ่งทอง 2101-2003 งานส่งก าลังรถยนต์  3.79  
9 สมชาติ เที่ยงธรรม 2101-2004 งานเครื่องล่างรถยนต์  3.81  

10 เชิดพงษ์ องอาจ 2101-2005 งานไฟฟ้ารถยนต์  3.78  
11 ประพจน์ ทับทอง  2101-2006 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น  3.79  
12 คัณฑสรวง กริ่งทอง  2101-2103 งานปรับอากาศรถยนต์  3.79  
13 ประพจน์ ทับทอง 2101-2104 งานบ ารุงรักษารถยนต์  0.00  
14 ประพจน์ ทับทอง  2101-2105 การขับรถยนต์  3.74  
15 เชิดพงษ์ องอาจ  2101-2109 งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์  3.70  
16 คัณฑสรวง กริ่งทอง 2101-2111 งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์  3.75  
17 สมชาติ เที่ยงธรรม 2101-2112 การจัดการศูนย์บริการรถยนต์  3.81  
18 ประพจน์ ทับทอง  2101-2113 งานประดับยนต์  3.79  
19 สมชาติ เที่ยงธรรม 2101-2114 งานทดสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่องยนต์  3.81  
20 สมชาติ เที่ยงธรรม  2101-2115 งานบริการรถยนต์ 1  0.00  
21 เชิดพงษ์ องอาจ  2101-2115 งานบริการรถยนต์ 1  0.00  
 หลักสูตรได้น าผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน มาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาบริหารอาจารย์ประจ า
หลักสูตรด้านการสอนของอาจารย์ประจ าวิชา ดังนี้ 

- ส ารวจความต้องการ การใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เช่น ชุดฝึก โปรแกรมวิเคราะห์
เครื่องยนต์ 

- ให้อาจารย์ผู้สอนเน้นการเรียนแบบลงมือปฏิบัติจริง โดยน านักศึกษาออกหน่วยซ่อมสร้าง
บริการชุมชน 
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- สื่อการสอน และวิธีการสอนที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน เช่น คลิปวีดีโอในยูทูบ 
หรือจะเป็นการใช้สื่อเก่ียวกับยานยนต์ที่ต้องบริการการซ่อมจริง 

- น าผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนมาพิจารณาในการเลือกรายวิชาและการ
จัดกระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะสมในการสอน 

2. หลักสูตรส ารวจความพึงพอใจต่อการบริหารอาจารย์ การก ากับ/ติดตาม/ประเมินผลและพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนของอาจารย์ ซึ่งด าเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อการ
บริหารจัดการหลักสูตร โดยผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย  = 3.73) มีรายละเอียด 
ดังนี้  

รายการ ค่าเฉลี่ย 
1. การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน 3.80 
2. จ านวนภาระงานสอนของอาจารย์ที่เป็นจริงในหลักสูตรมีความเหมาะสม 3.73 
3. การก ากับและติดตามการจัดท าแผนการสอน โครงการสอน อย่างน้อยก่อนการเปิดภาคเรียน

ให้ครบทุกรายวิชา 
3.60 

4. การก ากับและติดตามการจัดท าบันทึกหลังการสอนหลังสิ้นสุดภาคเรียนให้ครบทุกรายวิชา 3.60 
5. การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 3.80 
6. การก ากับ/ควบคุมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา 3.93 
7. การประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้าน

การสอนของอาจารย์ 
3.67 

 3. ในการสร้างขวัญก าลังใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการท างานหลักสูตรได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญในเรื่องนี้ หลักสูตรมีสวัสดิการให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังนี้ 
 3.1 หลักสูตรมีการประเมินการท างานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือน อย่าง
น้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 3.2 มีบ้านพักครู 
 3.3 มีประกันอุบัติเหตุให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งอาจารย์พิเศษ(ลูกจ้างเหมาบริการ)
ทุกคน 
 3.4 มีวันหยุดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งอาจารย์พิเศษ (ลูกจ้างเหมาบริการ) ปี
การศึกษาละ 12 วัน โดยไม่นับว่าเป็นวันลา 
การน าไปสู่การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

หลักสูตรมีความเห็นว่า จากผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในด้านการ
บริหารอาจารย์ การก ากับ/ติดตาม/ประเมินผลและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของอาจารย์  หลักสูต
ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนพิจารณาจากกระบวนการจัดการสอนการสอนว่าจากผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียน อาจารย์ผู้สอนควรปรับปรุงด้านใด เช่นการใช้สื่อการสอน เทคนิคการสอน  
 4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
เป้าหมายการด าเนินงาน 
 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ 
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2. ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต่อการบริหารอาจารย์อยู่ในระดับมาก 
ระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ 

1. หลักสูตรส ารวจความต้องการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการพัฒนาทางด้านวิชาชีพและ
วิชาการ 

2. หลักสูตรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ในการส่งเสริมพัฒนาทางด้านวิชาชีพและวิชาการ 
3. หลักสูตรส ารวจความพึงพอใจในด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

  3. น าผลการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุง 
การน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 1. หลักสูตรได้ร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรส ารวจความต้องการในการที่จะพัฒนาทางด้าน
วิชาชีพและวิชาการ โดยในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ไปพัฒนาทางทางด้านวิชาชีพ
และวิชาการ ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล วันที่เข้าอบรม หัวข้อการพัฒนา 

1 1. นายกนกศักดิ์   นครประสาท 
2. นายพัฒนพรรณ   พิมพ์สอนภา 

23-25 ก.ย. 
2562 

จัดท าข้อสอบปลายภาคเรียน 1/2562 
นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ 

2 1. นายกนกศักดิ์   นครประสาท 
2. นายพัฒนพรรณ   พิมพ์สอนภา 
3. นายปฐมพงษ์   เกิดดเข้ม 
4. นายพิพัฒน์   คงน่วม 

17-20 ธ.ค. 
2562 

เข้าร่วมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา
ช่างบ ารุงรักษารถยนต์ 

3 1. นายกนกศักดิ์   นครประสาท 
2. นายพัฒนพรรณ   พิมพ์สอนภา 
3. นายปฐมพงษ์   เกิดดเข้ม 
4. นายพิพัฒน์   คงน่วม 
5. นายพิษณุ   สินสมุทร์ 
6. นายทชภณ   เมืองฤทธิ์ 
7. นายพิษณุ   ค าอินทร์ 

29 ธ.ค. 2562 
ถึง 3 ม.ค. 
2563 

โครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
คนยุค Thailand 4.0 กิจกรรมบริการ
วิชาการ ศูนย์ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ (ช่วง
เทศกาลปีใหม่) 

4 1. นายกนกศักดิ์   นครประสาท 
2. นายพัฒนพรรณ   พิมพ์สอนภา 

17-20 ก.พ. 
2563 

ฝึกอบรมผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน สาขาช่างซ่อมรถยนต์ 

5 นายปริวัตร  แก้วเปี้ย 
 

20 ส.ค. 62 อบรมการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 และทางหลักสูตรได้ท าแผนพัฒนาบุคลาการ 5 ปี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทางด้านวิชาการ/วิชาชีพ 
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
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แผนพัฒนาบุคลากร (หลักสูตรปวช. ปวส. สาขางานยานยนต์ เทคนิคยานยนต์) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2560-2564) 
ด้านการศึกษาดูงาน 

 
ล าดับ 

 
กิจกรรม 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

จ านวนกิจกรรม/ปีงบประมาณ พ.ศ. 
256

0 
256

1 
256

2 
256

3 
256

4 
1 การศึกษาดูงานด้าน

เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับ
ด้านทักษะวิชาชีพ 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ส านักอ านวยการ/
วิชาการ 

1  
 

1  1  1  1  

 
ด้านการฝึกอบรม 

 
ล าดับ 

 
กิจกรรม 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

จ านวนกิจกรรม/ปีงบประมาณ พ.ศ. 
256

0 
256

1 
256

2 
256

3 
256

4 
1 การฝึกอบรมยกระดับฝีมือ

แรงงาน 
อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
ส านักวิชาการ 1  1  1  1  1  

2 การอบรมเป็นผู้ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ส านักวิชาการ - - 1  1  1  

3 การพัฒนาทางวิชาการ 
คุณธรรม จริยธรรม ของ
บุคลากรสายผู้สอน 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ส านักอ านวยการ/
วิชาการ 

1  1  1  1  1  

 
ด้านการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

 
ล าดับ 

 
กิจกรรม 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

จ านวนกิจกรรม/ปีงบประมาณ พ.ศ. 
256

0 
256

1 
256

2 
256

3 
256

4 
1 การพัฒนาการวิจัยโดยใช้

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ร่วม
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชน 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ส านักวิชาการ - 1  1  1  1  

2 การพัฒนาการจัดท า
บทเรียนออนไลน์ 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ส านักวิชาการ - - 1  1  1  

3 พัฒนาทักษะวิชาชีพและ
ติดตามการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ในสถาน
ประกอบการ 

นักศึกษา/
อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

ส านักวิชาการ - - 1  1  1  
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 3. หลักสูตรส ารวจความพึงพอใจในด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือน าผลการประเมินที่
ได้มาปรับปรุงกลไกในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 ซึ่งจากการ
ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีประเด็นในการประเมินดังนี้ 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
1. ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ 3.33 
2. การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ 3.67 
3. การส่งเสริมการน ากระบวนการวิจัยและการให้บริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการ

จัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
3.67 

ภาพรวม 3.56 
 จากการประเมินความพึงพอใจในด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในภาพรวม พบว่าอยู่ใน
เกณฑ์ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย = 3.56 โดยประเด็นที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องการให้พัฒนาคือ การ
ส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อย่างสม่ าเสมอ อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย = 3.33 
การน าไปสู่การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
 จากผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในด้านการได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพสม่ าเสมอ หลักสูตรมีความเห็นว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความต้องการการ
ได้รับการพัฒนาทางด้านนี้ให้มากกว่านี้  ซึ่งทางหลักสูตรจะได้ปรับปรุงระบบและกลไก เพ่ือให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรได้พัฒนาในด้านนี้ให้มากขึ้น โดยจะเพ่ิมเติมในเรื่องที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องการ
พัฒนาในแผนพัฒนาบุคลากร 
เอกสารหลักฐาน 
4.1-1 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4.1-2 ค าสั่งอาจารย์ที่ปรึกษา 
4.1-3 ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4.2-1 ค าสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่หน้าที่ 
4.2-2 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนที่มีต่อการบริหารหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
2562 
4.2-3 ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจ าปีการศึกษา 2562 
4.3-1 แผนพัฒนาบุคลากร 5 ปีของหลักสูตร 
4.3-2 บันทึกขออนุญาตไปราชการ (พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ) ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน 
 

ตัวบ่งช้ีที ่5.1 สาระของร้ายวิชาในหลักสูตร 
 ผลการด าเนินงาน 
5.1.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

เป้าหมาย 

  รายวิชาในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนตรงตามมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2557 

ระบบและกลไก 

1. มีระบบการออกแบบหลักสูตรให้มีความสอดคล้องตาม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ   

2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักสูตร (หัวหน้าสาขางาน) เพ่ือท าหน้าที่บริหารงานหลักสูตร 
3. จัดประชุมชี้แจงให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือสร้างความเข้าใจในเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

เพ่ือให้หลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ์ 
4. หลักสูตรจัดท าแผนตลอดหลักสูตรเพ่ือเสนออนุกรรมการวิชาการ  สภาวิทยาลัยชุมชน และสถาบัน

วิทยาลัยชุมชนเพื่อให้ความเห็นชอบ 
5. มอบหมายรายวิชาให้อาจารย์ผู้สอน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/โครงการสอน และจัดท าตารางการ

จัดการเรียนการสอน 
6. ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
7. รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนการสอน 
8. น าผลไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนถัดไป 

ผลการด าเนินงาน 

1. หลักสูตรได้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2546 
โดยท าการเปรียบเทียบสาระรายวิชากับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 
2557 ดังนี้  
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เปรียบเทียบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

ปวช. 2546 ปวช. 2557 
1. หลักการ 1. หลักการ 
-เพ่ิมความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
 
-เพ่ิมการให้ความส าคัญในการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
ความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบ
อาชีพอิสระสอดคล้องกับสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1.เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลัง
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าด้านวิชาชีพที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปตามกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และ
กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ เพ่ือผลิตและ
พัฒนาก าลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบ
อาชีพได้ตรงตามความ  ต้องการของสถาน
ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ 
2.เป็นหลักการที่ เ ปิ ด โอกาศให้ เลื อกได้ อย่ า ง
กว้างขวางเน้นสมรรถนะเฉพาะด้านด้วยการปฏิบัติ
จริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและ
โอกาสของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเทียบ
โอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบโอนความรู้
และประสบการณ์จากแหล่ งวิทยาการ สถาน
ประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ 
3.เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความร่วมมือ
ในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงานและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน 
4.เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษา สถาน
ประกอบการ ชุมชนชนและท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการ โดยยึดโยง
กับมาตรฐานอาชี พและสอดคล้ องกั บสภาพ
ยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 

2. จุดหมาย 2. จุดหมาย 
- เพ่ิมการมีจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- เน้นความมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงามต่อต้านความ
รุนแรงและสารเสพติด 

1.เพ่ือให้มีความรู้ทักษะและประสบการณ์ในงาน
อาชีพสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพสามารถน าไป 
ประยุกต์ ใช้ ในการปฏิบัติ งานอาชีพได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ เลือกวิ ถีการด ารงชีวิต และการ
ประกอบ อาชีพได้อยางเหมาะสมกับตน สร้างสรรค์
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ความเจริญต่อชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
2.เพ่ือให้เป็นผู้มีปัญญา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ใฝ่เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและประกอบอาชีพ 
มีทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะ
การเรียนรุ้ตลอดชีวิต ทักษะการคิด วิเคราะห์และ
แก้ปัญหา  ทักษะด้ านสุ ขภาวะและปลอดภั ย 
ตลอดจนทักษะการจัดการ สามารถสร้างอาชีพและ
พัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
3.เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจและ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหน่วยงาน 
สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ดี โดยมีความเคารพใน
สิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน 
4.เพ่ือให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสงคมที่ดีงาม ทั้งใน
การท างาน การอยู่ร่วมกัน การต่อต้านความรุนแรง
และสารเสพติด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว 
หน่วยงาน ท้องถิ่นและประเทศชาติ ด ารงตนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจและเห็นคุณค่า
ของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 
5.เพ่ือให้มีบุคลิกที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และวินัยในตนเอง มีสุขภาพอนามัยที่
สมบูร์ทั้งร่างกายและจิตใจ เหมาะสมกับงานอาชีพ 
6.เพ่ือให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทสและโลกมี
ความรักชาติ ส านึกในความเป้นไทย เสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม ด ารงรักษาไว้วึ่ งความมั่นคงของชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

3. เกณฑ์การใช้หลักสูตร 3. เกณฑ์การใช้หลักสูตร 
ปรับและเพ่ิมเนื้อหาสาระในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
-การเรียนการสอน 
-การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
-หน่วยกิต 
-โครงสร้าง 
-การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ปรับและเพ่ิมเนื้อหาสาระในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
-การเรียนการสอน 
-การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
-การคิดหน่วยกิต 
-โครงสร้างหลักสูตร 
-การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 



71 
 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานยานยนต ์

 

-โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
-การศึกษาระบบทวิภาคี 
-การเข้าเรียน 
-การประเมินผลการเรียน 
-กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
-การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
-การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 
-การปรับปรุงแก้ไข พัฒนารายวิชา กลุ่มวิชาและการ
อนุมัติหลักสูตร 
-การประกันคุณภาพหลักสูตร 

-โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 
-กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
-การจัดแผนการเรียน 
-การศึกษาระบบทวิภาค 
-การเข้าเรียน 
-การประเมินผลการเรียน 
-การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
-การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 
-การปรับปรุงแก้ไข พัฒนารายวิชา กล่มวิชาและการ
อนุมัติหลักสูตร 
-การประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน 

4. จุดประสงค์สาขาวิชา 4. จุดประสงค์สาขาวิชา 
 1.เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาและพล
ศึกษาในการพัมนาตนเองและวิชาชีพ 
2.เพ่ือให้มีความเข้าใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหหลักการงานอาชีพที่
สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี 
3.เพ่ือให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการท างาน
ในกลุ่มงานพ้ืนฐานด้านช่างเชื่อมโลหะ 
4.เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ 
5.เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานด้านช่างเชื่อมโลหะในสถาน
ประกอบการและประกอบอาชีพอิสระรวมทั้งการใช้
ความรู้และทักษะเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อในระดับสูง
ขึ้นได้ 
6.เพ่ือให้มีความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
7.เพ่ือให้มี เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริ เริ่ม
สร้ างสรรค์  ซื่ อสัตย์สุ จริ ต  มี ระเบียบวินัย  มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและ
สารเสพติด 

1.เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้าน
ภาษาและการสื่อสารทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 
ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิตในการด ารงชีวิตใน
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
2.เพ่ือให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้
หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้ทคโนโลยี
สารสนเทศและหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยว
ช้องกับการพัฒนาวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ 
สังคมและเทคโนโลยี 
3.เพ่ือให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการ
ท างานในกลุ่มงานพ้ืนฐานด้านช่างเชื่อมโลหะ 
4.เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของตน 
5.เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานช่างเชื่อมโลหะในสถาน
ประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้
ความรู้และทักษะเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้นได้ 
6.เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานและดรงชีวิตโดย
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ค านึง
ความปลอดภัยต่อตนเองผู้อื่นและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
7.เพ่ือให้มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่ม
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สร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรง
และสารเสพติด 

5. มาตรฐานวิชาชีพ 5. มาตรฐานวิชาชีพ 
- คุณสมบัติผู้ส าเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประ
กาสนียบัตรวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่าง
เชื่อมโลหะ ประกอบด้วย 
1.ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
2.ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  
3.ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ ปวช. และมาตรฐานอาชีพ/
มาตรฐานสมรรถนะ เพ่ือเป็นหลักประกันคุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาและสถานศึกษา 
 

- คุณสมบัติผู้ส าเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษา
ประกาสนียบัตรวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ประกอบด้วย 
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์
2.ด้านสมรรถนะแกนกลาง 
3.ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ระดับ ปวช . และมาตรฐานอาชีพ/มาตรฐาน
สมรรถนะ เพ่ือเป็นหลักประกันคุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาและสถานศึกษา 

6. โครงสร้างหลักสูตร 6. โครงสร้างหลักสูตร 
-รายวิชาที่ต้องศึกษาจากหมวดวิชาต่างๆไม่น้อยกว่า 103 
และไม่เกิน 120 หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี้ 
1.หมวดวิชาทักษะชีวิต   ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
2.หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต 
3.หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
4.กิจกรรมเสริมหลักสูตร ( 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ) 
 
 
 
 
 

-รายวิชาที่ต้องศึกษาจากหมวดวิชาต่างๆรวมไม่น้อย
กว่า 103 และไม่เกิน 120 หน่วยกิต ดังโครงสร้าง
ต่อไปนี้ 
1.หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 22 
หน่วยกิต 
2.หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 71 
หน่วยกิต 
-กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐานหน่วยกิตเพ่ิมจากเดิม
18 นก.ใหม่เป็น 21 นก. 
-กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือกหน่วยกิตเดิม 21 นก.
เปลี่ยนแปลงเหลือ 18 นก. 
3.หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
4.กิจกรรมเสริมหลักสูตร( 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ) 

7. รายละเอียดของรายวิชา 7. รายละเอียดของรายวิชา 
ประกอบด้วย 
-รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนชั่วโมงเรียนทฤษฎีต่อหนึ่ง
สัปดาห์ – จ านวนชั่วโมงเรียนปฏิบัติต่อหนึ่งสัปดาห์ – 
จ านวนหน่วยกิต (ท-ป-น) 
-วิชาบังคับก่อน (ถ้ามี) 
-จุดประสงค์รายวิชา 
-สมรรถนะรายวิชา 

ประกอบด้วย 
-รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนชัว่โมงเรียนทฤษฎีต่อหนึ่ง
สัปดาห์ – จ านวนชั่วโมงเรียนปฏิบัติต่อหนึ่งสัปดาห์ 
– จ านวนหน่วยกิต (ท-ป-น) 
-วิชาบังคับก่อน (ถ้ามี) 
-จุดประสงค์รายวิชา 
-สมรรถนะรายวิชา 
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-ค าอธิบายรายวิชา 
ตัวอย่างรายวิชา 

2101-2101 ชื่อวิชา งานเครื่องยนต์เล็ก 1-3-2 
จุดประสงค์รายวิชา 
1. เพ่ือให้เข้าใจหลักการท างาน และส่วนประกอบของ
เครื่องยนต์เล็ก 
2. เพ่ือให้ใช้เครื่องมือถอดประกอบและตรวจสภาพ
เครื่องยนต์เล็ก 
3. เพ่ือให้ถอดประกอบตรวจสภาพ บริการและ
บ ารุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก 
4. เพ่ือให้มีกิจนิสัยดีในการท างาน รับผิดชอบ ด้วยความ
ประณี ต ร อบ คอบ  ส ะอ าด  ปล อดภั ย แ ละรั กษ า
สภาพแวดล้อม 
สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจสอบบ ารุงรักษา
ปรับแต่งชิ้นส่วนเครื่องยนต์เล็ก 
2. บ ารุงรักษาเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนตามคู่มือ 
3. บ ารุงรักษาเครื่องยนต์เล็กดีเซลตามคู่มือ 
4. ตรวจสภาพและถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์เล็ก
แก๊สโซลีนตามคู่มือ 
5. ตรวจสภาพและถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์เล็ก
ดีเซลตามคู่มือ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับ หลักการท างานถอด
ประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เล็กความปลอดภัยในการ
ท างาน การใช้เครื่องมือถอดประกอบ ตรวจสอบชิ้นส่วน 
บ ารุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้อง ปรับแต่งเครื่องยนต์เล็กแก๊ส
โซลีน เครื่องยนต์ เล็กดี เซลและการประมาณราคา
ค่าบริการ 

  
 

-ค าอธิบายรายวิชา 
ตัวอย่างรายวิชา 

20101-2101 ชื่อวิชา งานเครื่องยนต์เล็ก 1-6-3 
จุดประสงค์รายวิชา 
1. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างานของ
เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนและดีเซล 
2. สามารถถอดประกอบ ตรวจสภาพบริการและ
บ ารุงรักษาเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนและดีเซล 
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการท างานรับผิดชอบ ประณีต
รอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดล้อม 
 
สมรรถนะรายวิชา 
1.แสดงความรู้เกี่ยวกบโครงสร้างและหลักการ
ท างานของเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนและดีเซล 
2. ถอด ประกอบและตรวจสภาพชิ้นส่วนเครื่องยนต์
เล็กแก๊สโซลีนและดีเซลตามคู่มือ 
3. บ ารุงรักษาเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนและดีเซล
ตามคู่มือ 
 
 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับโครงสร้างและ
หลักการท างาน ความปลอดภัยในการท างาน การใช้
เครื่องมือ การถอด ประกอบ ตรวจสอบชิ้นส่วน 
แก้ไขข้อขัดข้อง ปรับแต่งเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
และดีเซลระบบแสงสว่าง ระบบสตาร์ทด้วยไฟฟ้า
เครื่องยนต์เล็กดีเซล บ ารุงรักษาและการประมาณ
ราคาค่าบริการ 

จุดเด่นของรายวิชาในหลักสูตรใหม่ 
1. เน้นการปฏิบัติงานให้เกิดทักษะมากขึ้น ซึ่งเพ่ิม
คาบเรียนปฏิบัติอีก 3 คาบ 
2. เจาะลึกถึงชิ้นส่วนการท างาน อุปกรณ์และระบบ
การท างานที่ซับซ้อนมากกว่าหลักสูตรปี 2556 

8. การเพิ่มรายวิชา 8. การเพิ่มรายวิชา 
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    สถานศึกษาสามารถพัฒนารายวิชาในหมดวิชาทักษะ
ชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรีเพ่ือ
เพ่ิมเติมได้ตามความต้องการของสถานศึกษา สถาน
ประกอบการหรือตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยใช้รหัสวิชา
ตามท่ีก าหนดไว้ 

สถานศึกษาสามารถพัฒนารายวิชาในหมวดวิชา
ทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชา
เลื อก เสรี  เ พ่ิ ม เติ ม ได้ต ามความต้ องการของ
สถานศึกษา สถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตร์
ของภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ โดยใช้รหัสวิชาตามที่ก าหนดไว้โดยไม่มี
การเพ่ิมรายวิชา 

9. อัตราส่วนของเวลาการเรียนรู้ 9. อัตราส่วนของเวลาการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้เน้นภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบัติประมาณ 
20 ต่อ 80 ในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 

การจัดการเรียนรู้เน้นภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบัติ
ประมาณ 20 ต่อ 80 ในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 

10. การส าเร็จการศึกษา 10. การส าเร็จการศึกษา 
-ได้หน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตรได้
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระดับ 4.00 ผ่าน
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและประเมินผ่าน 

-ได้หน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตร
ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 ผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและประเมินผ่านทุกภาคเรียน 

2. หลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือชี้แจงเกณฑ์การใช้หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พ.ศ.2562 และวิทยาลัยด าเนินการจัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาม
ค าสั่งวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ที่075/2 เรื่องมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบบุคลากรภายในวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร ประจ าปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โดยมอบหมายหน้าที่หัวหน้า
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) คือ นายกนกศักดิ์   นครประสาท  และส านักวิชาการได้ร่วมกับ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการจัดประชุมเพ่ือจัดท าแผนตลอดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ประจ าปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2562 และน าเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบ
จากสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2562      

3. หลังจากได้รับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร หลักสูตรได้ด าเนินการประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพ่ือมอบหมายรายวิชาในการจัดการเรียนการสอนให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตร (อ้างอิง
ตามองค์ประกอบที่ 1.1 การบริหารหลักสูตร 

เมื่อมอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนมในรายวิชาแล้ว อาจารย์หลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย 
ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/โครงการสอน และบันทึกหลังการสอนเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการ
สอน โดยมีข้อมูลการด าเนินการดังนี้ 
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หน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย 

รายงานการส่งแผนการจัดการเรียนรู้/โครงการสอน/บันทึกหลังการสอน ภาคเรียนที่ 1/2562 
 
 
 
ที ่

 
 
 

ชื่อ-สกุล 

 
 
 

รายวิชา 

แผ
นก

าร
จัด

กา
ร

เรีย
นร

ู้ 

โค
รง

กา
รส

อน
 

บัน
ทึก

หล
ังก

าร
สอ

น 

1 นายพิษณุ  สินสมุทร์ - งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
- งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล 
- งานบ ารุงรักษารถยนต์ 

   

2 นายกนกศักดิ์  นคร
ประสาท 

- งานปรับอากาศรถยนต์ 
- งานบริการรถยนต์ 2 
- งานบ ารุงรักษารถยนต์ 
- งานเครื่องล่างและส่งก าลังรถยนต์ 
- งานความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ 

   

3 นายทชภณ  เมือฤทธิ์ - งานวัดละเอียดช่างยนต์ 
- งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 
- งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น 
- เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 
- วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 
- งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล 

   

4 นายพิพัฒน์  คงน่วม - งานปรับอากาศรถยนต์    
5 นายพัฒนพรรณ พิมพ์สอ

นภา 
- งานบริการรถยนต์ 2 
- กลศาสตร์เครื่องกล 

   

6 นายปฐมพงษ์  เกิดเข้ม - งานจักรยานยนต์ 
- งานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก 
- งานความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ 
- วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 
- เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 

   

7 นายพิษณุ  ค าอินทร์ - งานเครื่องยนต์ดีเซล 
- งานถอดประกอบเครื่องกลฯ 
- งานวัดละเอียดช่างยนต์ 

   

รายงานการส่งแผนการจัดการเรียนรู้/โครงการสอน/บันทึกหลังการสอน ภาคเรียนที่ 2/2562 
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1 นายพิษณุ  สินสมุทร์ - กลศาสตร์เครื่องกล 
- งานส่งก าลังรถยนต์ 
- การจัดการความปลอดภัย 
- งานปรับอากาศรถยนต์ 

   

3 นายทชภณ  เมือฤทธิ์ - งานปรับอากาศรถยนต์    
4 นายพิพัฒน์  คงน่วม - ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 

- งานไฟฟ้ารถยนต์ 
   

5 นายพัฒนพรรณ พิมพ์สอ
นภา 

- นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 
- เครื่องท าความเย็นฯ 

   

6 นายปฐมพงษ์  เกิดเข้ม - งานเครื่องยนต์เล็ก 
- งานประดับยนต์ 
- การจัดการศูนย์บริการรถยนต์ 
- งานเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 
- งานไฟฟ้ารถยนต์ 

   

7 นายพิษณุ  ค าอินทร์ - งานเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 
- การจัดการศูนย์บริการฯ 
- การขับรถยนต์ 

   

หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 

รายงานการส่งแผนการจัดการเรียนรู้/โครงการสอน/บันทึกหลังการสอน ภาคเรียนที่ 1/2562 
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1 นายนิรันทร์  เดือนพงษ์ - เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 
- งานบริการรถยนต์ 2 
- งานเครื่องล่างและส่งก าลัง 

   

2 นายคมสันต์  จูมี - งานไฟฟ้ารถยนต์ 
- งานจักรยานยนต์ 
- งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 

   

3 นายปริวัตร  แก้วเปี้ย - เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 
- วัสดุช่างอุตสาหกรรม 
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รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานยานยนต ์

 

- งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 
- งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 

4 นายนิพัฒน์  เสมอใจ -    
5 นายอภิชาติ  อินคล้าย - งานบ ารุงรักษารถยนต์ 

- งานวัสดุช่างอุตสาหกรรม 
- งานวัดละเอียดช่างยนต์ 
- งานจักรยานยนต์ 
- งานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 

   

6 นายจักรพันธ์  สุวรรณ
พราหม  

- งานเครื่องยนต์ดีเซล 
- กลศาสตร์เครื่องกล 
- งานเครื่องล่างและส่งก าลังรถยนต์ 

   

7 นายพรเทพ   แก้วตา - งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล 
- ความปลอดภัยในการใช้จักรยานยนต์ 
- งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 
- งานปรับอากาศรถยนต์ 

   

รายงานการส่งแผนการจัดการเรียนรู้/โครงการสอน/บันทึกหลังการสอน ภาคเรียนที่ 2/2562 
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1 นายนิรันทร์  เดือนพงษ์ - การขับรถยนต์    
2 นายคมสันต์  จูมี - งานไฟฟ้ารถยนต์ 

- งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์ 
   

3 นายปริวัตร  แก้วเปี้ย - การจัดการความปลอดภัย 
- งานปรับอากาศรถยนต์ 
- งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

   

4 นายนิพัฒน์  เสมอใจ - ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 
- งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 
- งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
- การจัดการศูนย์บริการรถยนต์ 
- งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 

   

5 นายอภิชาติ  อินคล้าย - งานเครื่องยนต์เล็ก 
- งานส่งก าลังรถยนต์ 
- เครื่องท าความเย็นและปรับ อากาศ 
- งานเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 

   

6 นายจักรพันธ์  สุวรรณ -    
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รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานยานยนต ์

 

พราหม  
7 นายพรเทพ   แก้วตา - งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

- งานทดสอบปั้มและหัวฉีดฯ 
- งานเครื่องล่างรถยนต์ 
- งานเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 

   

หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง 

รายงานการส่งแผนการจัดการเรียนรู้/โครงการสอน/บันทึกหลังการสอน ภาคเรียนที่ 1/2562 
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1 นายประพจน์   ทับทอง - งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
- งานวัดละเอียดช่างยนต์ 
- งานวัสดุช่างอุตสาหกรรม 
- งานความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ 

   

2 นายเชิดพงษ์  องอาจ - เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 
- งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล 
- งานบริการรถยนต์ 2 
- งานไฟฟ้ารถยนต์ 

   

3 นายสมชาติ  เที่ยงธรรม - งานจักรยานยนต์ 
- งานเครื่องยนต์ดีเซล 
- งานบ ารุงรักษารถยนต์ 
- งานเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 

   

4 นายคัณฑสรวง  กริ่งทอง - กลศาสตร์เครื่องกล 
- งานปรับอากาศรถยนต์ 
- งานเชื่อมและโลหะแผ่น 
- งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์  

   

รายงานการส่งแผนการจัดการเรียนรู้/โครงการสอน/บันทึกหลังการสอน ภาคเรียนที่ 2/2562 
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1 นายประพจน์   ทับทอง - การขับรถยนต์ 
- งานฝึกฝีมือ 
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รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานยานยนต ์

 

- งานเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 
- งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น  

2 นายเชิดพงษ์  องอาจ - งานไฟฟ้ารถยนต์ 
- งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
- งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 
- งานบริการรถยนต์1 

   

3 นายสมชาติ  เที่ยงธรรม - งานทดสอบปั๊มและหัวฉีด 
- งานบริการรถยนต์1 
- งานเครื่องยนต์เล็ก 
- การจัดการศูนย์บริการรถยนต์ 
- งานเครื่องล่างรถยนต์ 

   

4 นายคัณฑสรวง  กริ่งทอง - งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์ 
- งานปรับอากาศรถยนต์ 
-งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 
- งานส่งก าลังรถยนต์ 

   

4. หลักสูตรประชุมมอบหมายรายวิชาให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้จัดท าแผนการสอน/โครงการ
สอน/บันทึกหลังการสอน เพ่ือด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนจัดการเรียนรู้/โครงการสอน และ
ผู้เรียนด าเนินการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา มีผลการประเมินตามรายงาน
สถิติการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ผู้สอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปี
การศึกษา 2562 (ตามเอกสารประกอบ 4.2-3 ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจ าปีการศึกษา 2562) 

5. หลักสูตรได้ร่วมกันติดตามและจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ด้วยแบบประเมินผล
ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จากผู้ที่เกี่ยวข้อง 4 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้สอน นักศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษา และ
สถานประกอบการ พบว่าผลการด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามระบบและกลไกที่ได้ก าหนดไว้และ
บรรลุเป้าหมายคือการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.
2562 ผู้เรียนสามารถมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตตามความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งหลักสูตรได้
ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ดังนี้ 

จ านวนผู้มีงานท า (คน) จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) คิดเป็น % 
แม่ข่าย ทับ

คล้อ 
โพธิ์ประทับ

ช้าง 
แม่
ข่าย 

ทับคล้อ โพธิ์ประทับ
ช้าง 

แม่ข่าย ทับ
คล้อ 

โพธิ์ประทับ
ช้าง 

10 11 1 9 10 1 90.00 90.91 100.00 
จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในด้านต่างๆ มีผลการประเมินในภาพรวมของหลักสูตร 

ดังนี้ 

 
ข้อ 

 
ความพึงพอใจต่อคุณลักษณะการปฏิบัติงานของ

บัณฑิต 

คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม 
แม่ข่าย ทับคล้อ โพธิ์ประทับช้าง 
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1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.31 4.33 4.50 
2 ด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาการ 4.33 4.15 4.50 
3 ด้านทักษะทางปัญญา 4.39 4.23 4.25 
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
4.28 4.18 4.25 

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี 

4.30 4.23 4.00 

ผลการประเมินการใช้งานบัณฑิตของสถานประกอบการ ได้สะท้อนถึงกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตรที่อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน ต้องเพ่ิมทักษะต่างๆ ที่สถานประกอบการ
ต้องการจากนักศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รบัผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

การปรับปรุงระบบและกลไก 

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมเพ่ือทบทวนหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ถึงกระบวนการที่
ต้องเพ่ิมเติมทักษะในด้านๆ ที่สถานประกอบการต้องการกับนักศึกษา ซึ่งอาจารย์ผู้สอนสามารถเพ่ิมเติ่ม
ทักษะต่างๆ ไว้ในสาระเรียนรู้ในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนได้ 
5.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 

เป้าหมาย 

        หลักสูตรมีการปรับปรุงให้ทันสมัยก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง 

ระบบและกลไก 

1. หลักสูตรทบทวน ความทันสมัยของหลักสูตร 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาออกแบบรายวิชา สาระรายวิชา กระบวนการ

จัดการเรียนรู้ให้ทันสมัย 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาที่ปรับปรุงและจัดการเรียนการสอนให้

เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
4. น าผลการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา เช่น ผลการประเมินโดยผู้เรียน ผู้สอน มาใช้เป็นข้อมูลในการ

ประเมินความเหมาะสมของรายวิชา 
5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทบทวนผลการด าเนินงานตามการปรับปรุงหลักสูตรที่ทันสมัยตาม

ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ และน าผลการทบทวนมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ 

ผลการด าเนินงาน 

1. หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมพิจารณาเลือกรายวิชา ตามโครงสร้างแผนการ
เรียน โดยให้สอดคล้องกับความทันสมัยของหลักสูตรและเทคโนโลยีในปัจจุบันและบริบทของพ้ืนที่ของ
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ชุมชน และสามารถน ารายวิชาดังกล่าวมาบูรณาการการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสิ่งประดิษฐ์/
นวัตกรรม งานวิจัย ศิลปวัฒนธรรม  

2. หลังจากท่ีหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ร่วมประชุมพิจารณาเลือกรายวิชาโดยให้สอดคล้อง
กับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเลือกรายวิชาให้เหมาะสมกับการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพของนักศึกษาก่อนที่
จะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เมื่ออาจารย์ผู้สอนและหลักสูตรได้คัดเลือกรายวิชาแล้ว ก็ด าเนินการ
จัดท าแผนการเรียนรู้/โครงการสอน/บันทึกหลังการสอน เพ่ือให้พร้อมก่อนเปิดภาคเรียน1/2562 และ 
2/2562  โดยจัดอุปกรณ์การเรียนรู้และครุภัณฑ์ที่ทันสมัยส าหรับอาจารย์ผู้สอน ได้แก่ เครื่องมือวิเคราะห์
ข้อขัดอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ ชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอลเรลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ชุดฝึก
เครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ชุดฝึกเครื่องยนต์ระบบเชื้อเพลิงร่วม LPG และ NGV และ
เครืองล้างแอร์รถยนต์อัตโนมัติ 

3. รายวิชาที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้จัดไว้ในแผนการเรียน ซึ่งได้น าเกณฑ์ของการใช้หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2562 ของอาชีวะ โดยได้เพ่ิมสาระการเรียนรู้ให้บูรณาการการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม งานวิจัย ศิลปวัฒนธรรม คือ รายวิชางานเครื่องยนต์เล็ก โดย
อาจารย์ปฐมพงษ์  เกิดเข้ม สอนนักศึกษาปวช.ชั้นปีที่ 2 ซึ่งในปีการศึกษา 2562 นักศึกษากลุ่มนี้ต้อง
จัดท าสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม เพ่ือแก้ปัญหาและสนองความต้องการของชุมชน ผู้สอนได้เพ่ิมสาระในการ 
เลือกใช้งานของเครื่องยนต์ในการท าสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม  การดัดแปลงอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องยนต์ให้
เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น ระบบส่งก าลัง ระบบเชื้อเพลิง เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเลือกใช้เครื่องยนต์เล็ก
เอนกประสงค์มาบูรณาการใช้กับสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ได้อย่างเหมาะสม 

การประเมินระบบและกลไก 

หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไกให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งได้ร่วมติดตามการ
ปรับปรุงแผนการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอน ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
ค าอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2562 และติดตามรายงานผลการเรียนและ
ผลการประเมินผลประสิทธิภาพการเรียนการสอนอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา2562 ซึ่งการด าเนินการ
เป็นไปตามระบบกลไกที่ก าหนดไว้และบรรลุเป้าหมาย 

การปรับปรุงระบบและกลไก 

หลักสูตรเห็นว่าในการเรียนรู้ในสาระรายวิชาที่มีการบูรณาการให้สอดคล้องกับสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม 
งานวิจัย ศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสามารถบูรณาการสาระการเรียนรู้กับหลักสูตรอื่นได้ 
เช่น การที่นักศึกษาจัดท าสิ่งประดิษฐ์รถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งสามารถแยกสาระการออกเป็นเรื่อง
โครงสร้างการออกแบบตัวรถ ช่วงล่าง และระบบขับเคลื่อน ส่วนในแสงอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ก็บูรณา
การการเรียนกับหลักสูตรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
- รายการประชุม สภาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2562 
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- แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 
- ตารางการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 
- รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน สาขางานยานยนต์ ปีการศึกษา 2562 
- รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่  1 วันที่  21 เม.ย. 62  
- แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา เครื่องยนต์เล็ก 
- บันทึกหลังการสอน รายวิชาเครื่องยนต์เล็ก 
- ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน รายวิชาเครื่องยนต์เล็ก 
- รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่  4  วันที่ 19 มีนาคม 2563 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผู้สอน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลผู้เรียน 

ผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 

1. ก าหนดอาจารย์ผู้สอนได้เหมาะสมกับรายวิชา  
2. อาจารย์ผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/โครงการสอนครบทุกรายวิชา 
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 

ระบบและกลไก 

1. หลักสูตรประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนที่เหมาะสมกับ
รายวิชาที่สอน โดยค านึงถึงคุณวุฒิที่ส าเร็จการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และภาระงานที่
วิทยาลัยฯ ก าหนด และก าหนดผู้สอนแต่ละรายวิชา 

2. หลักสูตรจัดท าตารางเรียนส าหรับนักศึกษา และตารางสอนส าหรับอาจารย์ผู้สอน 
3. หลักสูตรมีการก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาท าแผนการจัดการเรียนรู้/โครงการสอนทุก

รายวิชา ส่งก่อนเปิดภาคการศึกษา  
4. หลักสูตรด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่ออาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชา 
5. หลักสูตรติดตามผลประเมินของอาจารย์ผู้สอนทุกคน 
6. หลักสูตรประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือทบทวนผลการด าเนินงานตามกระบวนการการ

ก าหนดผู้สอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
7. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการก าหนดผู้สอนในภาค

การศึกษาต่อไป 

ผลการด าเนินงาน 

1. การก าหนดผู้สอน หลักสูตรมีการพิจารณาให้สอดคล้องกับคุณวุฒิการศึกษา และมีการพิจารณาผล
การประเมินอาจารย์ผู้สอนเพื่อใช้ในการคัดเลือกรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร 
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2. อาจารย์ผู้สอนส่งแผนการสอนครบทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคเรียนเพ่ือท าการจัดเตรียมสื่อการเรียน
การสอน วัสดุอุปกรณ์และวัสดุฝึกได้ทันก่อนเปิดภาคเรียน 

3. การเรียนการสอนในรายวิชาปฎิบัติ อาจารย์ผู้สอนจะเนินการจัดการเรียนการสอนที่ใช้
ประสบการณ์ตรงกับผู้เรียน โดยให้ลงมือปฎิบัติงานจริง โดยแบ่งกลุ่มย้อย 3 – 5 คนต่อ 1 กลุ่มเพ่ือให้
นักศึกษาทุกคนได้ลงมือปฏิบัติ 

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีเทคนิคการสอนโดยการเพ่ิมสาระรายวิชาให้สอดคล้อง กับการบูรณาการ
กับการวิจัยและการบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะวัฒนะธรรม เช่น การเพ่ิมสาระการเรียนรู้วิชางานสี
รถยนต์และวิชางานบ ารุงรักษารถยนต์ในเรื่องการดูแลรักษาสีรถยนต์เป็นต้น 

5. การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงการนั้นจะให้นักศึกษารวมกลุ่มไม่เกิน 5 คนในเสนอหัวข้อ
โครงการที่ผู้เรียนสนใจเพื่อขอจัดท าโครงการสิ่งประดิษฐ์ เมื่อจบภาคเรียนนักศึกษาได้น าผลงานสิ่งประดิษฐ์
ให้กับชุมชนและผู้สนใจ 

6. ทางหลักสูตรมีการทวนสอบโดยการสอบมาตรฐานวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติ 

หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไกเ พ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยที่อาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีเทคนิดและกระบวนการในการสอดแทรก ทักษะ การวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การ
ท างานเป็นทีม เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณอันพึงประสงค์ของสถานประกอบการ ซึ่งได้เพ่ิมเติมในสาระ
การเรียนรู้ในรายวิชาของหลักสูตร เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดการเรียนที่บูรณาการกับการวิจัย หรือ
การบริการวิชาการ หรือการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งปฐมพงษ์ เกิดเข้ม อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ได้เพ่ิมสาระการเรียนรู้ในวิชางานเครื่องยนต์เล็ก มาบูรณาการกับสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ออกแบบและ
พัฒนาเรือเร็ว กรณีศึกษา ชุมชน บ้านหนองแขม ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร ซึ่งสอดคล้องกับการบูร
ณาการกับการวิจัย และการบริการวิชาการ และการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นการให้โจทย์กับ
นักศึกษาไปว่า 1. การออกแบบเรือให้มีน้ าหนักเบา 2. จะปรับแต่งอุปกรณ์ของเครื่องยนต์อย่างไร โดยให้
นักศึกษาน าเสนอผลงานในรูปแบบของกิจกรรมโครงการสิ่งประดิษฐ์ แล้วให้นักศึกษาได้ไปน าเสนอผลงาน
ให้กับชุมชน ซึ่งนักศึษาได้ออกแบบเพ่ือพัฒนาเรือเร็วโดยออกแบบใช้เหล็กกล้าไร้สนิมมีท าโครงเรือ ใช้
เครื่องยนต์เล็กเบนซินขนาด 7 แรงม้า เมื่อด าเนินกิจกรรมเสร็จแล้ว นักศึกษาสามารถสรุปผลการ
ด าเนินงานออกได้ดังนี ้

1. ปรับแต่งนมหนูน้ ามันที่คาร์บูเรเตอร์ เพ่ือให้อัตราการเร่งได้ดีขึ้น 

2. เปลี่ยนพลู่เล่ย์ใหม่ เพื่อให้รอบของเครื่องยนต์มากขึ้น จะช่วยให้ออกตัวมากขึ้น 

3. เป็นการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ของคนในชุมชน 

การประเมินระบบและกลไก 
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ระบบและกลไกที่หลักสูตรให้อาจารย์ผู้สอนน ามาบูรณาการกับการวิจัยหรือการบริการวิชาการหรือ
การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยอ้างอิงจากผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนในรายวิชากลศาสตร์
วิศวกรรม ของนายปฐมพงษ์   เกิดเข้ม มีผลการประเมิน 5.00 ซึ่งสามารถเข้าใจได้ว่าการน าวิชางานยนต์
เล็กมาใช้ในงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ท าให้ผู้เรียนมีความสุข สนุกกับการเรียน สามารถคิด วิเคราะห์ 
แก้ปัญหาได้  

การปรับปรุงระบบและกลไก 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรมีการบูรณาการงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ให้สอดคล้องกับสาระรายวิชา
อ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ในด้านต่างของนักศึกษา ซึ่งอาจจะบูรณาการเอาหลายๆสาระรายวิชาใน
โครงสร้างของหลักสูตร มาด าเนินการเป็นชิ้นงานที่เป็นนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ถือได้ว่าเป็นเทคนิคการสอน
ที่สามารถท าให้นักศึกษาได้แสดงออกในการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้ดี 

 เอกสารประกอบ 
  5.2-1 รายงานการประชุม 
  5.2.2 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
  5.2.3 รายงานการส่งเอกสารการสอน 

  5.2.4 รายงานผลโครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2562 
ตัวบ่งชี้ท่ี5.3 ผลการด าเนินงานของหลักสูตร  

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเสร็จการศึกษา มีดังนี้ 
1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
ผลการด าเนินงาน 

หน่วยจัดการศึกษา จ านวนผู้เรียนแรกเข้า จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 
แม่ข่าย 70 33 47.14 
ทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 112 48 42.86 
โพธิ์ประทับช้าง 25 4 16.00 

รวม 207 85 41.06 
ผลการด าเนินในภาพรวมเกี่ยวกับการดูแลและแนะแนวผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) สาขางานยานยนต์ มีจ านวนผู้เรียนแรกเข้า จ านวน 207 คน ผู้ส าเร็จการศึกษา 
จ านวน 85 คน  คิดเป็นร้อยละ 41.06 เมื่อน าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินอยู่ใน
ระดับคุณภาพก าลังพัฒนา มีค่าคะแนนเท่ากับ 1 
เอกสารหลักฐาน 

1. ระบบและกลไกตัวบ่งชี้ 3.2 
2. รายงานจ านวนนักศึกษาแรกเข้าสาขางานยานยนต์ ปีการศึกษา 2562 
3. รายงานจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษาสาขางานยานยนต์ 2562 

1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามแนวทางการจัด
กิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) โดยมีเป้าหมายการพัฒนาสมาชิกให้เป็น
คนเก่งและมีความสุข ตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.ด้านความรู้ ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ทั้ง ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ  

2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ผู้ส าเร็จมีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนที่วางไว้ปฏิบัติด้วยความตั้งใจ ด้วยความละเอียดรอบคอบตามที่ได้รับมอบหมายเสร็จตาม
ก าหนด มีความเพียรพยายามในการเรียนและการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเอง ยอมรับผลการกระท า
ของตนเอง ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความปลอดภัยต่อตนเอง และผู้อ่ืน ผู้ส าเร็จการศึกษามีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ โดยการจัดกิจกรรมการทดสอบ
มาตรฐานพัฒนาฝีมือแรงงาน และให้นักศึกษากลับมาสอบมาตรฐานวิชาชีพภายในวิทยาลัย มีนั กศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เข้ารับการประเมิน จ านวน 99 คน ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
จ านวน 97 คน คิดเป็น 98 % ของผู้เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

 
จ านวนนักศึกษา 

ผ่านเกณฑ์
ประเมิน 

ไม่ผ่านเกณฑ์
ประเมิน 

ร้อยละของผู้
ประเมิน 

นักศึกษาท่ีเข้าประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 97 2 98 
โดยมีสมรรถนะท่ีประเมิน ดังนี้ 

สมรรถนะที่ 1 งานถอด ตรวจสอบและประกอบเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
สมรรถนะที่ 2 งานถอด ตรวจสอบและประกอบเครื่องยนต์ดีเซล 
สมรรถนะที่ 3 งานถอด ตรวจสอบและประกอบระบบส่งก าลัง 
สมรรถนะที่ 4 งานถอด ตรวจสอบและประกอบระบบเครื่องล่าง 
สมรรถนะที่ 5 งานถอด ตรวจสอบและประกอบระบบไฟฟ้ารถยนต์  
สมรรถนะที่ 6 งานซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก แก๊สโซลีนและดีเซล ตามคู่มือ 
สมรรถนะที่ 7 งานซ่อมบ ารุงรถจักรยานยนต์ ตามคู่มือ 
สมรรถนะที่ 8 งานตรวจสอบระบบปรับอากาศรถยนต์ 
สมรรถนะท่ี 9 งานซ่อมบ ารุงระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 

  สมรรถนะที่ 10 งานซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์ดีเซล 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

1. รายงานข้อมูลจ านวนนักศึกษาลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 
2.  รายงานผลการประเมินการเรียน รายวิชากิจกรรมวิชาชีพ สาขางานยานยนต์  ปีการศึกษา 2562 
3.  รายงานผลโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนจ าน าพรรษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
4.  รายงานผลโครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม (กอ.รมน.จังหวัด พ.จ.) 
5.  รายงานผลโครงการกีฬาเพ่ือส่งเสริมสุขภาพภายใน ระดับ ปวช. ปวส.และอนุปริญญา 
6.  รายงานผลโครงการพัฒนากิจการนักศึกษา กิจกรรม: รวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
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7.  รายงานผลโครงการรณรงค์ ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปีการศึกษา 2562 และกิจกรรม
โรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่และสุรา 

8.  รายงานผลโครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม ประจ าปีการศึกษา 2562 
9. รายงานผลโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 

2562 
10. แบบสรุปรายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562 

1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ 
ผลการด าเนินงาน 

หน่วยจัดการศึกษา จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
จ านวนผู้เรียนมีสมรรถนะ
ในการเป็นผู้ประกอบการ 

ร้อยละ 

แม่ข่าย 18 - - 
ทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 41 6 14.63 
โพธิ์ประทับช้าง 6 1 16.67 

รวม 65 7 10.77 
ผลการด าเนินในภาพรวมเกี่ยวกับผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพ

อิสระ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานยานยนต์ มีจ านวนผู้เรียนทั้งหมด จ านวน 65 คน 
ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 7 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.77 เมื่อน าผลการค านวณ
มาเทียบกับเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพก าลังพัฒนา มีค่าคะแนนเท่ากับ 1 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

1. แบบติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชายานยนต์ 
1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

ผลการด าเนินงาน 

หน่วยจัดการศึกษา โครงการ 
ชุมชนที่น าไปใช้

ประโยชน์ 
แม่ข่าย 1. การพัฒนาอุปกรณ์และวิธีการพ่นสารชีวภาพในนาข้าว 

2. เครื่องอัดกระถางต้นไม้จากวัสดุธรรมชาติ 
3. เครื่องเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว 
4. เครื่องสับหญ้าเนเปียร์ 
5. ระบบการให้น้ าในไร่ข้าวโพด 
6. พัฒนาเทรลเลอร์เคลื่อนที่ 
7. ออกแบบและพัฒนาเรือเร็ว กรณีศึกษา ชุมชน บ้านหนอง
แขม ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 

- ตัวแทนกลุ่มเลี้ยง
วัวเนื้อ หมู่บ้านท่า
ดาน หมู่ที่ 3 ต.ทุ้ง
น้อย อ.โพทะเล จ.
พิจิตร 

ทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิ
เขตร) 

8. แผงฝึกระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ 
9. รถตัดหญ้าบังคับวิทยุดูภาพผ่านหน้าจอ โทรศัพท์มือถือ 
10. รถไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
11. พัฒนากังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า 
12. รถลากวิลแชร์ 
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โพธิ์ประทับช้าง 13. เครื่องผสมปุ๋ยอินทรีย์  
14. การพัฒนาเครื่องบดสับกระถิน  

- หมู่ 11บ้านเนิน
สะอาด 
 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์
ประทับช้าง  จ.
พิจิตร 
- หมู่ 12 หนอง
กระเบา ต.ทุ่งใหญ่ 
อ.โพธิ์ประทับช้าง  
จ.พิจิตร  

 นวัตกรรมที่ สิ่งประดิษฐ์ที่นักศึกษาได้จัดท าขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นการน าเสนอผลงานแล้ว ก็ได้น าไปมอบ
ให้กับทางชุมชน/เกษตรกร/หน่วยงาน ที่นักศึกษาได้ลงพ้ืนที่ไปส ารวจปัญหาเพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น และมีสิ่งประดิษฐ์บางส่วนที่เป็นสื่อการเรียนการสอน ก็จะน าไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่างๆ ต่อไป ซึ่งมีเครื่องผสมปุ๋ยอินทรีย์ ได้น าไปใช้ในชุมชนหมู่ 11บ้านเนินสะอาด ต.ทุ่งใหญ่ อ.
โพธิ์ประทับช้าง  จ.พิจิตร เครื่องบดสับกระถิน ได้น าไปใช้ในชุมชน หมู่ 12 หนองกระเบา ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์
ประทับช้าง  จ.พิจิตร เครื่องสับหญ้าเนเปียร์ ได้น าไปใช้กับกลุ่มเลี้ยงวัวเนื้อ หมู่บ้านท่าดาน หมู่ที่ 3 ต.ทุ้ง
น้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร เมื่อน าผลการการด าเนินงานมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี 
มีค่าคะแนนเท่ากับ ดี 
1.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

หน่วยจัดการศึกษา 
จ านวนผู้เรียน 
ที่ลงทะเบียน 

จ านวนผู้เรียนที่สอบผ่าน
มาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละ 

แม่ข่าย 34 32 94.12 
ทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 51 51 100.00 
โพธิ์ประทับช้าง 14 14 100.00 

รวม 99 97 97.98 
ผลการด าเนินในภาพรวมเก่ียวกับผู้เรียนที่สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) สาขางานยานยนต์ มีจ านวนผู้เรียนทั้งหมด จ านวน 99 คน ผู้เรียนที่สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ 
จ านวน 97 คน  คิดเป็นร้อยละ 97.98 เมื่อน าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม มีค่าคะแนนเท่ากับ 5  
เอกสารหลักฐานประกอบ 

1. รายงานข้อมูลจ านวนนักศึกษาลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 
2. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพสาขางานยานยนต์ ปีการศึกษา 2562  

1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) 
 

หน่วยจัดการศึกษา 
จ านวนผู้เรียนที่เข้า

ทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ  

จ านวนผู้เรียนที่สอบ
ผ่านการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ 

ร้อยละ 
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(V-NET) (V-NET) 
แม่ข่าย 33 21 63.64 
ทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิ
เขตร) 

53 26 49.06 

โพธิ์ประทับช้าง 12 6 50.00 
รวม 98 53 54.08 

 
ผลการด าเนินงานในภาพรวมเกี่ยวกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานยานยนต์ มีจ านวนผู้เรียนที่เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
(V-NET) จ านวน 98 คน ผู้เรียนที่สอบผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) จ านวน 53 คน  
คิดเป็นร้อยละ 54.08  เมื่อน าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง 
มีค่าคะแนนเท่ากับ 2 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

1. รายงานข้อมูลจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 
2. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 สาขางานยานยนต์ ปีการศึกษา 2562 
1.7 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา รวมท างานและเรียนต่อ 

หน่วยจัดการศึกษา 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 2561 
จ านวนผู้เรียนที่มีงานท า

หรือศึกษาต่อ 
ร้อยละ 

แม่ข่าย 18 16 88.89 
ทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 41 33 80.49 
โพธิ์ประทับช้าง 6 5 83.33 

รวม 65 54 83.08 
ผลการด าเนินงานในภาพรวมเกี่ยวกับการมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา  ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานยานยนต์ มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จ านวน 
65 คน ผู้ส าเร็จการศึกษา  มีงานท าและศึกษาต่อ จ านวน 54 คน  คิดเป็นร้อยละ 83.08 เมื่อน าผลการ
ค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

1. รายงานข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 
2. รายงานผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีปริมาณเพียงพอ ทันสมัย และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน นักศึกษาและอาจารย์มี
ความพึงพอใจต่อสิ่งสนันสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 

ระบบและกลไล 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับวิทยาลัยชุมชนพิจิตรพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับการเรียนการ
สอนต่างๆ และสื่อการเรียนรู้ เพ่ือจัดสรรเงินรายได้สถานศึกษาในการจัดหาสิ่งสนันสนุนการเรียนรู้ให้มี
ปริมาณเพียงพอ ทันสมัยและพร้อมใช้งาน 

2. วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดท าแผนประจ าปีงบประมาณ เพ่ือเสนอสภาวิทยาลัยชุมชน และสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

3. หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาและท าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  ตลอดจนวัสดุการซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่างๆ ที่สนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความพร้อมต่อการเรียนการสอน 

4. หลักสูตรท าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เพ่ือจัดหา
สิ่งสนันสนุนการเรียนรู้ตามแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

5. หลักสูตรติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้พร้อมทั้งรายงานผล เพ่ือน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อไป 

การน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

1 หลักสูตรได้ด าเนินการปฏิบัติงานตามระบบและกลไกเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย อาจารย์ประจ า
หลักสูตรร่วมส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ต้องการ ซึ่งหลังจากท่ีส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนแล้ว 
พบว่าสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลักสูตรจัดเตรียมไว้ใช้ในการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในปัจจุบัน มีดังนี้ 

สิ่งสนับสนุนด้านวิชาการ 

1.1 เครื่องมือวิเคราะห์ข้อขัดข้องอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์  1 เครื่อง 
1.2 เครื่องล้างแอร์รถยนต์อัตโนมัติ(ไม่ต้องถอดตู้แอร์)  1 เครื่อง 
1.3 ชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล  1  เครื่อง 
1.4 ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  1  เครื่อง 
1.5 ชุดฝึกเครื่องยนต์ติดตั้งแก๊ส LPG และ NGV  2  เครื่อง 
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สิ่งสนับสนุนด้านกายภาพ 

1.6 ห้องเรียนทฤษฎี 
1.7 ห้องสุขา 

สิ่งสนับสนุนด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวดที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
1.8 คอมพิวเตอร์ PC 
1.9 ปริ๊นเตอร์ 
1.10 Projector 
1.11 สมาร์ท ทีวี 

2. การน าสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทางหลักสูตรได้จัดเตรียมสิ่ง
สนับสนุนตามความเหมาะสมตามรายวิชาที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละท่านสอนซึ่งสามารถหมุนเวียนใช้
กันได้ ดังนี้ 

2.1 Section A งานบริการรถยนต์/ช่วงล่าง/ส่งก าลัง/จักรยานยนต์/เครื่องยนต์เล็กการเกษตร 

- เครื่องมือประจ าหน่วย 

- รถจักรยานยนต์ 

- เครื่องยนต์การเกษตร 

- เครื่องเติมน้ ามันเครื่อง/น้ ามันเกียร์/น้ ามันเฟืองท้าย 

- ลิฟยกรถ 

- รถฝึกหัดขับ 

2.2 Section B งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์/เกียร์/เครื่องยนต์ 

- เครื่องมือประจ าหน่วย 

- ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   

- เครื่องยนต์ดีเซล/แก๊สโซลีน 

- เกียร์อัตโนมัติ/เกียร์ธรรมดา 

- ลิฟยกรถ 

- รถฝึกหัดขับ 

2.3 Section C ห้องเรียนทฤษฎี 

- คอมพิวเตอร์ PC 

- Projector  



91 
 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานยานยนต ์

 

- สมาร์ททีวี 

- ปริ๊นเตอร์ 

2.4 Section D งานเทคโนโลยีสมัยใหม่                             

- เครื่องมือประจ าหน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
- ชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล  
- ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
- ชุดฝึกเครื่องยนต์ติดตั้งแก๊ส LPG และ NGV   

2.5 Section E พ้ืนที่บริการรถยนต์ 
- เครื่องมือประจ าหน่วย 
- เครื่องมือวิเคราะห์ข้อขัดข้องอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์   
- เครื่องล้างแอร์รถยนต์อัตโนมัติ(ไม่ต้องถอดตู้แอร์)   
- เครื่องมือ/อุปกรณ์บ ารุงรักษารถยนต์ 

2.6 ศูนย์ซ่อมเครื่องยนต์เล็กการเกษตร 
- เครื่องมือประจ าหน่วย 
- รถจักรยานยนต์ 
- เครื่องยนต์การเกษตร 
- ชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซล/แก๊สโซลีน 
- รถฝึกหัดขับ 

การติดตามผลลัพธ์ 
3. การเรียนรู้สิ่งสนับสนุนที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยของนักศึกษา ท าให้นักศึกษามีความรู้ที่ทันตาม

เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในรถยนต์ปัจจุบัน เช่น 
3.1 เครื่องล้างแอร์รถยนต์อัตโนมัติ(ไม่ต้องถอดตู้แอร์) ปัจจุบันการล้างแอร์ของรถยนต์ไม่

จ าเป็นต้องถอดตู้แอร์ออกมาล้างข้างนอกอีกต่อไป  ท าให้ประหยัดเวลาไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอาการของ
สารท าความเย็น ซึ่งเครื่องล้างแอร์รถยนต์อัตโนมัติ(ไม่ต้องถอดตู้แอร์) จะนิยมใช้ในศูนย์บริการรถยนต์ทั่วไป  

3.2 เครื่องมือวิเคราะห์ข้อขัดข้องอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์  รถยนต์ในปัจจุบันจะควบคุมด้วย
ระบบอิเล็กทรอนกส์ มี Sensor ท าหน้าที่ควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่างในรถยนต์ เมื่อมีความผิดปกติ
ของอุปกรณ์ต่างๆ จะมีสัญลักษณ์รูปเครื่องยนต์โชว์อยู่บนหน้าปัทท์ ซึ่งร้านซ่อม/อู่ซ่อมรถ ทั่วไปไม่สามารถ
รู้ได้ว่าอุปกรณ์ชนิดใดที่เกิดข้อขัดข้อง ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ชนิดต่างๆ ของรถยนต์ที่เกิด
ข้อผิดผลาด และวิธีการแก้ไข  

3.3 ชุดฝึกเครื่องยนตดีเซลคอมมอนเรล นักศึกษาได้ปฏิบัติและเรียนรู้การท างานของอุปกรณ์
ต่างๆ การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อขัดข้องของอุปกรณ์ในระบบเครื่องยนต์คอมมอนเรล  
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3.4 ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาได้ปฏิบัติและเรียนรู้
การท างานของอุปกรณ์ต่างๆ การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อขัดข้องของอุปกรณ์ Sensor ที่ควบคุมการ
ท างานของเครื่องยนต์ 

3.5 ชุดฝึกเครื่องยนต์ติดตั้งแก๊ส LPG และ NGV นักศึกษาได้ปฏิบัติและเรียนรู้การท างานของ
อุปกรณ์ต่างๆ การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อขัดข้องของอุปกรณ์ในระบบ เชื้อเพลิงร่วม LPG และ NGV ซึ่ง
ปัจจุบันมียานยนต์จ านวนมากที่ติดตั้งระบบเชื้อเพลิงร่วม LPG และ NGV ซึ่งเป็นพลังงานอีกทางเลือกหนึ่ง
ที่สามารถใช้ร่วมกับน้ ามันเชื้อเพลิงที่มีราคาค่อนข้างสูงในปัจจุบัน  

4. ความเพียงพอและการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนการใช้งานสิ่งสนับสนุนในการจัดการเรียนการ
สอน สิ่งสนับสนุนที่หลักสูตรจัดเตรียมไว้ให้กับนักศึกษา จะใช้ร่วมกันทั้งหลักสูตรปวช.และปวส. ซึ่งจ านวน
นักศึกษาในแต่ละห้องจะมีประมาณ 20-40 คน ซึ่งบางรายวิชาของหลักสูตรอาจยังมีสิ่งสนับสนุนไม่
เพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน ท าให้อาจารย์ผู้สอนประจ าวิชาต้องบูรณาการการเรียนให้เหมาะสม เช่น รายวิชา
ดังนี้  

4.1 วิชางานตัวถังและพ่นสีรถยนต์ สอนนักศึกษาหลักสูตรปวช.และปวส. ได้บูรณาการในเรื่อง
การขัดสี โป๊สี พ่นสี โดยให้นักศึกษาจัดท าเก้าอีนั่งคนละ 1 ตัว ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้การเขียนแบบ/
ออกแบบ เชื่อมเหล็ก ขัดสี โป๊สี พ่นสี และสุดท้ายนักศึกษาทุกคนก็จะได้เป็นชิ้นงานเก้าอ้ี 1 ตัว เป็นการ
จ าลองลักษณะที่ท างานจริงกับตัวรถ ปรับเปลี่ยนให้เป็นชิ้นงานเก้าอ้ีแทน 

4.2 วิชางานเครื่องยนต์เล็กเอนกประสงค์ สอนนักศึกษาหลักสูตรปวช. ได้บูรณาการในเรื่องสื่อ
การสอน คือ ใช้เครื่องยนต์เล็กเอนกประสงค์ในครอบเรือนของนักศึกษาน ามาเป็นสือการสอนในกรณีที่เสีย 
ขัดข้อง ซึ่งจะมีสื่อการสอนที่หลากหลายชนิด เช่น เครื่องตัดหญ้า เครื่องหว่านปุ๋ย เครื่องหว่านข้าว เครื่อง
ฉีดยา เครื่องยนต์การเกษตร ซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนได้ดี 

4.3 วิชางานจักรยานยนต์ สอนนักศึกษาหลักสูตรปวช. ได้บูรณาการในเรื่องสื่อการสอน คือ 
นักศึกษาของหลักสูตรส่วนใหญ่จะเดินทางมาวิทยาลัยโดยรถจักรยานยนต์ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนสามารถ
น ามาใช้เป็นสื่อการสอนได้ และนักศึกษาจะมีความตั้งใจเรียนมากเพราะเป็นรถจักรยานยนต์ของนักศึกษา
เอง 

4.4 วิชางานเครื่องล่างและส่งก าลังรถยนต์ สอนนักศึกษาหลักสูตรปวช. และปวส. ได้บูรณาการ
ในเรื่องสื่อการสอน คือ ใช้รถยนต์ฝึกหัดขับของหลักสูตร รถยนต์ของอาจารย์ภายในวิทยาลัยและรถยนต์
ของบุลลคภายนอกที่น ามาให้อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาได้ลงมาปฏิบัติงานจริง เช่น เปลี่ยนผ้าเบรก ถ่าย
น้ ามันเครื่อง เกียร์ เฟืองท้าย เบรก คลัทซ์ ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ ล้างแอร์ และการบ ารุงรักษา
รถยนต์ 

4.5 ส าหรับหน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ(ขุนไผ่ภูมิเขตร) ได้บูรณาการการแก้ปัญหาการขาดแคลน
สิ่งสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน คือ สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการที่มีอยู่ในพ้ืนที่รอบๆ 
วิทยาลัย โดยส่งนักศึกษาไปเรียนรู้ในสถานประกอบการซึ่งจะมีนักศึกษาและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
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ควบคุมและสับเปลี่ยนไปตามเหมาะสม ซึ่งในสถานประกอบการจะมีสิ่งสนับสนุนที่ทันสมัย เช่น เครื่องตั้ง
ศูนย์ถ่วงล้อ ห้องผสมสี การเคาะพ่นสี ประดับยนต์ ฯ  

4.6 ส าหรับหน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง ได้บูรณาการการแก้ปัญการขาดแคลนสิ่ง
สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน คือ อาจารย์ผู้สอนประจ าหลักสูตรและนักศึกษา ได้ไปเรียนรู้และ
ศึกษาข้อขัดข้องของอุปกรณ์เครื่องมือ ในการประกอบอาชีพของคนในชุมชน เช่น เครื่องยนต์ทาง
การเกษตร  

การปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

5. หลักสูตรพิจารณาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่เก่ียวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่ต้อง
ด าเนินการปรับปรุง/พัฒนา จัดเตรียมไว้ใช้ในการเรียนการสอนที่ยังไม่ทันสมัยและยังไม่เพียงพอในการ
จัดการเรียนการสอน โดยได้เสนอไว้ในแผนงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 คือ 

ด้านวิชาการ 

5.1 เครื่องมือวิเคราะห์ข้อขัดข้องระบบอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ เพราะว่า
รถจักรยานยนต์ตามท้องตลาดในปัจจุบัน จะเป็นระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์มีอุปกรณ์ควบคุมที่เกี่ยวข้องกับ
อิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นสิ่งสนับสนุนที่เหมาะสมให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้ 

5.2 รถไถนา เพราะสอดคล้องกับรายวิชางานเครื่องยนต์เล็กเอนกประสงค์ ซึ่งสามารถเป็นสื
อการสอนในเรื่องระบบไฮดรอลิกส์ เกียร์ ส่งก าลัง และการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ ของรถไถนา โดยจะ
สอดคล้องกับอาชีพของครอบครัวนักศึกษาที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรด้วย  

5.3 เครื่องตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพราะเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบช่วงล่างนี้ 
สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่ต้องมี เพ่ือที่จะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ด้านอุปกรณ์การสอน สื่ออิล็กทรอนิกส์ 

5.4 สือมัลติมีเดียช่วยสอนในบางรายวิชาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น พลังงานทดแทน
ในเรื่องรถไฟฟ้า โซล่าเซลล์ ยานยนต์ไฮบริทช์ อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมรถยนต์ ฯลฯ ที่เสริมสร้างความรู้ 
ทักษะ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการที่นักศึกษาออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

5.5 ปรับปรุงระบบ IT เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและนักศึกษาได้ใช้สืบค้นข้อมูล แหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ เพราะเนื่องจากนักศึกษามีจ านวนมากท าให้การใช้งานระบบ IT มีปัญหาเชื่อมต่อข้อมูลช้าและ
ใช้งานไม่ได้ในบางครั้ง และให้สอดคล้องกับการใช้การเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google Classroom 

ด้านทางกายภาพ 

5.6 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและโรงฝึกงาน โดยท าพ้ืนโรงฝึกงานเป็นแบบอีฟร๊อก
ซีแทนพื้นเดิมท่ีเป็นปูนซึ่งช ารุด ทาสีภายในห้องเรียนและโรงฝึกงานใหม่ ห้องสุขาภายในโรงฝึกงาน  
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5.7 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายนอกโรงฝึกงาน จัดพ้ืนที่ไว้ให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรมต่างๆ 
เช่น พบอาจารย์ที่ปรึกษาในกิจกรรม Home room ปรับปรุงสนามกีฬและประสานกับงานกิจการนักศึกษา
ในด้านอุปกรณ์กีฬา 

6. หลักสูตรมีการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือหลักสูตรจะได้
พิจารณาปรับปรุงและจัดหาสิ่งสนุบสนุนการเรียนรู้เหล่านี้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 

จากผลการประเมินผลความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจ าปี
การศึกษา 2562 พบว่าโดยเฉลี่ยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.64 ) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อปรากฏว่า ประเด็นระบบสาธารณูประโภค เช่นห้องสุขา น้ าประปา  ไฟฟ้า เพียงพอและเหมาะสม มี
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดอยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.21) และประเด็นการสนับสนุนด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น อุปกรณ์ IT เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องเขียน 
กระดาษ ฯลฯ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย =3.86) 

จากผลการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 
2562 พบว่าโดยเฉลี่ยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อปรากฏ
ว่า ประเด็น ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดอยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 
3.33) และประเด็นการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีของหลักสูตร เช่น แหล่งดาวน์โหลด เอกสารที่ต้องใช้ใน
การเรียนการสอน การสนับสนุนงานด้าน Network งาน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดอยู่ในระดับ มาก 
(ค่าเฉลี่ย = 3.87) 

จากข้อเสนอของนักศึกษาที่มีความต้องการต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทางหลักสูตรจะได้
พิจารณาและเสนอไว้ในการจัดท าแผนงบประมาณของปีการศึกษา 2563 ต่อไป ทั้งนี้ความต้องการของ
นักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนดังกล่าวจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ งบประมาณของ
หลักสูตรและทางวิทยาลัยด้วย 
 เอกสารประกอบ 
  เอกสาร 6.1-2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 
  เอกสาร 6.1-2 รายงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ ปวช. สาขางานยานยนต์ 
   เอกสาร 6.1-4 รายการวัสดุฝึก/วัสดุสิ้นเปลือง ประจ าปีงบประมาณ 2562 
   เอกสาร 6.1-3 รายงานผลการส ารวจความต้องการและปัญหาการใช้สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรุ้ของอาจารย์ผู้สอน ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ส่วนที่ 3 
รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ผลการประเมนิตามตวับง่ชี้ 

องคป์ระกอบ ตวับ่งชี ้
ผา่นเกณฑ/์ 
ไมผ่า่นเกณฑ ์

ระบเุหตผุล
หากไมผ่า่น

เกณฑ ์
1. การก ากับ
มาตรฐาน 

1.1 (1.)การบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา ผ่าน  

ผลการประเมินองคป์ระกอบที ่1 ผ่านเกณฑ์  

2. ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

2.1  คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 5.00  

2.2  ผู้ส าเร็จการศึกษาสร้างอาชีพและท าประโยชน์ให้ชุมชน 4.26  

ผลการประเมินองคป์ระกอบที ่2 4.63  

3 นักศึกษา 

3.1  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3.00  

3.2   ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2.00  

ผลการประเมินองคป์ระกอบที ่3 2.50  

4. อาจารย์ 
4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 2.00  

ผลการประเมินองคป์ระกอบที ่4 2.00  

5. หลักสูตร 
การเรียนการ
สอน และ
ประเมินผู้เรียน 

 
 

 

5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00  

5.2   การวางระบบผู้สอน การจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลผู้เรียน 

4.00 
 

5.3   ผลการด าเนินงานของหลักสูตร 5.00  

ผลการประเมินองคป์ระกอบที ่5 4.00  

6.  สิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00  

ผลการประเมินองคป์ระกอบที ่6 3.00  

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตวับง่ชี้ในองค์ประกอบ 3.47  
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ตารางการวิเคราะหค์ณุภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูร 

องค์ประกอบ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2 - - 4.63 4.63 ดีมาก 

3 2.50 - - 2.50 ปานกลาง 

4 2.00 - - 2.00 น้อย 

5 3.00 4.50 - 4.00 ด ี

6 - 3.00 - 3.00 ปานกลาง 

รวม 
2.50 4.00 4.63 3.47 ด ี

ผลประเมิน ปานกลาง ดี ดีมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนาในภาพรวมของหลักสูตร 
จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ผู้บริหารให้ความใส่ใจในการดูแล ผลที่เกิดขึ้นจากการท างาน มีการก ากับติดตามการปฏิบัติงาน
ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหา จึงท าให้การด าเนินงานใน
สถานศึกษาเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมีความกระตือรือร้นให้ความสนใจกับการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาคุณภาพของหลักสูตร ให้ความใส่ใจในการแก้ปัญหา ส่งผลให้หลักสูตรมีพัฒนาการไปในทาง
ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ที่มีความหลากหลายและเพ่ิมขึ้นจ านวนมาก
แสดงถึงการให้ความส าคัญกับข้อเสนอในการประเมิน และพัฒนาคุณภาพในหลักสูตรนั้น 
 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. หลักสูตรควรให้ความส าคัญกับการจัดท ารายงานการประเมินตนเองเพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร

ได้เข้าใจเกณฑ์หลักการประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดไว้ในทุกตัวบ่งชี้และควรสร้างความ
เข้าใจในประเด็นตัวบ่งชี้แต่ละตัวเพ่ือจะได้ตอบค าถามได้ชัดเจน ครบถ้วน ไม่หลงประเด็น และใน
ต้นปีการศึกษา หลักสูตรควรน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตั้งแต่เริ่มต้นจะได้วางระบบและกลไกลในการปฏิบัติงานได้ชัดเจนและก ากับติดตามให้ด าเนินการ
ตามท่ีก าหนดไว้ 

2. ในการด าเนินการจัดท าการประเมินคุณภาพการศึกษาในทุกกิจกรรมควรมีการก าหนดผลลัพธ์การ
เรียนรู้ให้ชัดเจน โดยมีการประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ์ หากพบประเด็นปัญหาควรหาแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไข และเสนอแนะวิธีการที่เหมาะสม น าข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติจริง เพ่ือพัฒนา
กิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจะท าให้ผลลัพธ์จากการด าเนินการเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและ
ส่งผลให้คุณภาพของการพัฒนาในแต่ละปีเกิดผลลัพธ์ที่เป็นระบบชัดเจน 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 
 

องค์ประกอบท่ี 2 : ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. หลักสูตรควรวางแผนในการก ากับติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา โดยพิจารณาว่าผู้ที่ส าเร็จการศึกษามี
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละเท่าไหร่ และผู้ศึกษาต่อโดยตรงร้อยละเท่าไหร่ เพ่ือ
วางแผนในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมขึ้น 

2. หลักสูตรควรพิจารณากลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถามมาจากกลุ่มใดบ้าง หลักสูตรควรสร้าง
ความสมดุลของกลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถามให้สมดุลกันทั้ง 3 กลุ่ม เพ่ือส่งผลให้ผลการ
ประเมินเป็นที่ยอมรับ และน ามาเป็นข้อมูลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. หลักสูตรมีการรายงานการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตกับผู้เรียนมีการก าหนด
กระบวนการชัดเจน มีการพิจารณาสาเหตุของปัญหาและหลักสูตรยังไม่มีการน าผลลัพธ์ที่พบจาก
การด าเนินการไปปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 

2. การพัฒนานักศึกษาการน าผลการพัฒนานักศึกษาไปบูรณาการกับการเรียนการสอน เพ่ือสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ประเด็นที่ท าได้ดี คือ การพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ แต่หลักสูตรควร
น ากิจกรรมพัฒนานักศึกษาไปพัฒนานักศึกษา และสามารถแสดงถึงผลลัพธ์จากการด าเนินการได้ 

3. ผลที่เกิดกับนักศึกษาทั้งด้านการคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา และความพึงพอใจยังไม่สะท้อนถึง
ภาพของแนวโน้มของการพัฒนาให้ชัดเจน เนื่องจากผลการประเมินไม่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันและการประเมินความพึงพอใจอย่างน้อย 3 ปีต่อเนื่อง  เพ่ือมีแนวโน้มที่ดีขึ้น
เช่นเดียวกัน 

องค์ประกอบท่ี 4: อาจารย์ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

หลักสูตรมีระบบและกลไกด้านการรับและแต่งตั้งอาจารย์ในหลักสูตร รวมทั้งการบริหารอาจารย์
แต่ยังขาดแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลที่ชัดเจน ดังนั้นหลักสูตรควรเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ความต้องการ
ของอาจารย์ในหลักสูตรมาจัดท าแผนพัฒนา 3 – 5 ปี ตามแผนกลยุทธ โดยแผนพัฒนาบุคลากรควรเป็น
การตกลงร่วมกันระหว่างฝ่ายวิชาการ กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรและน ามาจัดเป็นแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล โดยมีแผนตั้งแต่การศึกษาต่อ การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ การฝึกอบรมพัฒนาด้านวิชาชีพและ
วิชาการ นอกจากนั้นควรมีการติดตามผลลัพธ์ที่เกิดจากการพัฒนาอาจารย์ที่ตรงกับแผนพัฒนาบุคลากรที่
ก าหนดไว้ 
องค์ประกอบท่ี 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  การก าหนดสาระรายวิชาในหลักสูตร หลักสูตรได้ด าเนินการรายงานในภาพรวมกว้างๆ รวมทั้ง
การพัฒนาประเด็นความรู้ที่ทันสมัยที่น ามาใช้ในหลักสูตรนั้น ๆ เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมก้าวสู่
โลกอาชีพ ขณะเดียวกันกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีการรายงานผลลัพธ์ในลักษณะเดียวกัน  ท าให้
กระบวนการทั้งหมดท่ีกล่าวมาท้ังหมดยังไม่ได้น าหลัก PDCA มาประยุกต์ใช้ให้ชัดเจน 
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องค์ประกอบท่ี 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและสิ่งสนับสนุนทางวิชาการที่ชัดเจน รวมทั้งการวางแผนให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางวิชาการจากแหล่งอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่หลักสูตร
ก าหนดโดยจัดท าในรูปแบบ MOU หรือฝึกปฏิบัติการนอกสถานที่ ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่หลักสูตร
ก าหนด แต่หลักสูตรยังขาดการน าผลจากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาไปปรับปรุงและพัฒนาให้เป็น
รปูธรรมในรอบต่อไป 
 

 

 


