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รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู  สาขางานเทคนิคยานยนต ์  

 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

 
 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 
ความเป็นมาของวิทยาลัยชุมชน 
 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร แรกเริ่มก่อตั้งครั้งแรกเป็น "วิทยาลัยการอาชีพโพทะเล" เปิดการเรียนการสอน
ครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2540 ในระดับ ปวช. และ ปวส. ต่อมารัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนให้เป็น
สถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น วิทยาลัยการอาชีพโพทะเลจึงได้รับการยกฐานะมาเป็นวิทยาลัยชุมชน ในสังกัด
ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 
เมษายน พ.ศ. 2545 ตามนโยบาย "การศึกษาสร้างชาติ สร้างคน สร้างงาน" ของรัฐบาล  โดยเฉพาะจังหวัดที่
ไม่มีสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจังหวัดพิจิตร เป็นหนึ่งใน 10 จังหวัดแรกที่มีการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน โดยวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร ท าหน้าที่วิทยาลัยชุมชนควบคู่ไปกับภารกิจเดิมในการจัดการศึกษาสายวิชาชีพ ในปี 2558 สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีมติผ่านพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มีผลให้วิทยาลัยชุมชน
พิจิตร มีสถานะเป็นส่วนราชการหนึ่งในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ปัจจุบันวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดการศึกษาใน 4 
ระดับ คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  อนุปริญญา และหลักสูตร
ระยะสั้น โดยมีหน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย ตั้งอยู่เลขที่ 150 หมู่ที่ 6 ถนนบางมูลนาก-โพทะเล ต าบลท่าบัว 
บนพื้นที่กว่า 120 ไร่ ปัจจุบันมีหน่วยจัดการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ หน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย, หน่วยจัดการศึกษาทับ
คล้อ(ขุนไผ่ภูมิเขตร) และหน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง  
 
1.2 ความเป็นมาของหลักสูตร  
 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร เปิดจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ประเภทวิชา อุตสาหกรรมสาขาวิชาช่างยนต์ ครั้งแรกเมื่อปี พุทธศักราช 2545 โดยมีจุดมุ่งหมายในการจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และประชาคม
อาเซียนเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ  เปิด
โอกาสให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง เน้นสมรรถนะเฉพาะด้านด้วยการปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียน
ตามศักยภาพและโอกาสของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน 
เทียบความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการ และสถานประกอบอาชีพอิสระ 
สนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เปิดโอกาสให้สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตร  
 โดยผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ จะมีสมรรถนะวิชาที่เกี่ยวกับ บริการระบบไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมยานยนต์, บริการเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่, บริการเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและ

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/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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เครื่องยนต์ดีเซลควบคุมอิเล็กทรอนิกส์, บริการเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์ ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนโดยใ ช้
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 
  การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 - เริ่มใช้หลักสูตรประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล พุทธศักราช  2546 
 - ปรับปรุงหลักประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล พุทธศักราช  2557 
 - ปัจจุบันใช้หลักสูตร ปรับปรุง ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
พุทธศักราช 2557 

 
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 
ปวส. 1 34 2 36 
ปวส. 2 21 - 21 
รวม 55 2 57 

หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
ระดับชั้น จ านวนนักศึกษา 

ชาย หญิง รวม 
ปวส. 1 34 - 34 
ปวส. 2 35 - 35 
รวม 69 - 69 

หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง 
ระดับชั้น จ านวนนักศึกษา 

ชาย หญิง รวม 
ปวส. 1 - - - 
ปวส. 2 4 - 4 
รวม 4 - 4 
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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.เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

- หัวหน้างานยานพาหนะ
และขนส่ง 

7 นายพิษณุ  ค าอินทร์ อาจารย์
พิเศษ 

วท.บ.เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

- เจ้าหน้าที่งานอาคาร
สถานที่ 
- เจ้าหน้าที่งานแนะแนว 

สถานที่จัดการเรียนการสอนทับคล้อ 
1 นายนิรันทร์  เดือน

พงษ์ 
อาจารย์
พิเศษ 

วท.บ.เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
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  อาจารย์ คอ.บ.เครื่องกล -เจ้าหน้าที่งานอาคาร
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สุวรรณพราหม พิเศษ สถานที่ 
 

7 นายพรเทพ   แก้วตา อาจารย์
พิเศษ 

คอ.บ.เครื่องกล -เจ้าหน้าที่งานกองทุนกู้ยืม
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.เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

-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   พิมพ์สอ
นภา 

23-25 ก.ย. 
2562 

จัดท าข้อสอบปลายภาค
เ รี ย น  1/2562 
นักศึกษาฝึกประสบการ
วิชาชีพ 

 / 

3 1. นายกนกศักดิ์   นคร
ประสาท 
2. นายพัฒนพรรณ   พิมพ์สอ
นภา 
3. นายปฐมพงษ์   เกิดดเข้ม 
4. นายพิพัฒน์   คงน่วม 

17-19 ธ.ค. 
2562 

เข้าร่วมทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน 
สาขาช่างบ ารุงรักษา
รถยนต์ 

/  

5 1. นายกนกศักดิ์   นคร
ประสาท 
2. นายพัฒนพรรณ   พิมพ์สอ

29 ธ.ค. 2562 
ถึง 3 ม.ค. 
2563 

โครงการบริการวิชาการ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพคน
ยุค Thailand 4.0 

/  
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นภา 
3. นายปฐมพงษ์   เกิดดเข้ม 
4. นายพิพัฒน์   คงน่วม 
5. นายพิษณุ   สินสมุทร์ 
6. นายทชภณ   เมืองฤทธิ์ 
7. นายพิษณุ   ค าอินทร์ 

กิจกรรมบริการวิชาการ 
ศูนย์ซ่อมบ ารุงรักษา
รถยนต์ (ช่วงเทศกาลปี
ใหม่) 

7 1. นายกนกศักดิ์   นคร
ประสาท 
2. นายพัฒนพรรณ   พิมพ์สอ
นภา 

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 มิตซูบิชิ อิเล็กทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ ประเทศไทย จ ากัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 

ชลบุรี 700/406 หมู่ 7 ต าบลดอนหัวฬ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 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 
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1.8 ข้อเสนอแนะจากการประเมิน ปีการศึกษา 2561 
 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การประเมิน ปี

การศึกษา 2561 
(1) 

แนว
ทางการ

ปรับปรุง/
พัฒนา 
(2) 

กิจกรรม/
โครงการ
ตามแนว
ทางการ
ปรับปรุง 

(3) 

 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็
จ (4) 

 
เป้าหมา
ย (5) 

 
ผลการ

ด าเนินงาน 
(6) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

(8) 

1. หลักสูตรควรมี
ก า ร พั ฒ น า  ก า ร
ด าเนินการด้านการ
พัฒนาคุณภาพของ
การ จั ดก ารศึ กษ า
เ พ่ิ ม ขึ้ น  อ ย่ า ง มี
นัยส าคัญ ในประเด็น
แ ร ก ข อ ใ ห้ มี ก า ร
จัดท า เป็ นข้อสอบ
กลางในรายวิชาเอก
ของหลักสู ตรที่ จ ะ
น า เ ส น อ ใ น ปี
การศึกษา 2562 
อ ย่ า ง น้ อ ย  2 
ร า ย วิ ช า  แ ล ะ
สิ่งประดิษฐ์ที่ เป็นที่
ยอมรับ อย่างน้อย  
1 ชิ้นงาน 

ประชุม
วางแผน
อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร
เพ่ือจัดท า
ข้อสอบ
กลางใน
รายวิชา
เอกของ
หลักสูตร 
และ
วางแผน
แนว
ทางการ
ร่วมจัดท า
โครงการ
สิ่งประดิษ
ฐ์ 

จัดท า
แผนการ
พัฒนา
บุคลากร
ของ
หลักสูตร
ในการ
จัดท า
ข้อสอบ
กลาง และ
การท า
โครงการ
สิ่งประดิษ
ฐ์เพื่อขอ
จดอนุ
สิทธิบัตร 

หลักสูตรมี
ข้อสอบ
กลางใน
รายวิชา
เอกอย่าง
น้อย 2 
รายวิชา 
และ
สิ่งประดิษฐ์
ที่จดอนุ
สิทธิบัตร 1 
ชิ้นงาน 

- ข้อสอบ
กลางใน
รายวิชา
เอก 
อย่าง
น้อย 2 
รายวิชา  
 
 
 
- 
โครงการ
สิ่งประดิ
ษฐ์ที่เป็น
ที่ยอมรับ
ในการ
แก้ปัญห
ากับ
ชุมชน 1 
ชิ้นงาน 

- อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
ได้จัดท า
ของสอบ
กลาง เพื่อ
ใช้ในการ
สอบปลาย
ภาค 2 
รายวิชา 
คือ วิชา
กลศาสตร์
วิศวกรรม
และวิชา
งานไฟฟ้า
รถยนต์  
 
- หลักสูตร
มีโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ 
ที่
ตอบสนอง
ความ
ต้องการ
ของชุมชน 
2 โครงการ 
คือ 
โครงการ
เครื่องสับ

ปี
การศึกษา 
2562 

- อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
- หลักสูตร 
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ข้อเสนอแนะจาก
การประเมิน ปี

การศึกษา 2561 
(1) 

แนว
ทางการ

ปรับปรุง/
พัฒนา 
(2) 

กิจกรรม/
โครงการ
ตามแนว
ทางการ
ปรับปรุง 

(3) 

 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็
จ (4) 

 
เป้าหมา
ย (5) 

 
ผลการ

ด าเนินงาน 
(6) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

(8) 

หญ้าเน
เปียร์
ประหยัด
พลังงาน
และ 
โครงการ
เครื่องอัด
กระถาง
จากวัสดุ
ธรรมชาติ 

2. การเขียนแบบ
ร า ย ง า น ป ร ะ เ มิ น
ต น เ อ ง  ( SAR) 
หลักสูตรควรสร้าง
ความเข้าใจ ในเกณฑ์
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
มาตรฐานการศึกษา 
และควรด าเนินการ
ตามวิถีที่หลักสูตรมี
การบริหารจัดการ 
และด าเนินการจริง 
ไม่ ควรจั ดท าแบบ
ร า ย ง า น ที่ ร ะ บุ 
ขั้นตอนที่ก าหนดไว้
เรียบร้อยแล้ว โดย
หลักสูตรแค่เติมค า
ในช่องว่าง 

ผู้รับผิดชอ
บงาน
ประกัน
คุณภาพ
ควรสร้าง
ความเข้าใจ
ในเกณฑ์
แต่ละตัวชี
วัด ให้กับ
อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร
ทุกคนให้
ทราบถึง
รายละเอีย
ดต่างๆ ให้
ชัดเจน 

งาน
ประกัน
คุณภาพ
จัดประชุม
รายละเอีย
ดการเขียน
แบบ
รายงาน
ประเมิน
ตนเอง
เพ่ือให้
อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร
เข้าใจ 
และ
สามารถ
ทราบ
รายละเอีย
ดของ
คะแนน

คะแนนการ
ประเมิน
ตัวเอง
ระดับ
หลักสูตร 

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 
เพ่ือให้
อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร
ทุกคนมี
ส่วน
ร่วมกัน ใน
การเขียน

ปี
การศึกษา 
2562 

- อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
- หัวหน้า
หลักสูตร 
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ข้อเสนอแนะจาก
การประเมิน ปี

การศึกษา 2561 
(1) 

แนว
ทางการ

ปรับปรุง/
พัฒนา 
(2) 

กิจกรรม/
โครงการ
ตามแนว
ทางการ
ปรับปรุง 

(3) 

 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็
จ (4) 

 
เป้าหมา
ย (5) 

 
ผลการ

ด าเนินงาน 
(6) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

(8) 

ต่างๆ ตาม
เกณฑ์ของ
ตัวชี้วัด 

แบบ
รายงาน
ประเมิน
ตัวเอง 

3. หลักสูตรควรน า
ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมิน  ไปจัดท า
แผนการปรั บปรุ ง 
( Improvement 
Plan) อย่างเป็น
ระบบ และก าหนด
แ ผ น ก า ร พั ฒ น า 
กระบวนการและ
กิจกรรมอย่างเป็น
รูปธรรม 

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

จัดท า
แผนพัฒน
าอาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 

แผนการ
ท างาน/
กิจกรรม
ของ
หลักสูตร 

การน า
แผนการ
ท างาน
หรือ
กิจกรรม
ของ
หลักสูตร
มาใช้ 

หลักสูตรได้
น า
ข้อเสนอแน
ะจากการ
ประเมิน 
มาจัดท า
แผนกการ
พัฒนา
หลักสูตร
และ
อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 

ปี
การศึกษา 
2562 

- อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
- หัวหน้า
หลักสูตร 

4. หลักสูตรมีอัตรา
การคงอยู่ของผู้เรียน
ค่อนข้างต่ า หลักสูตร
ค ว ร จ ะ มี ก า ร
วิเคราะห์หาสาเหตุ
ของอัตราการออก
กลางคัน และน าเข้า
ที่ ป ร ะ ชุ ม ข อ ง
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
ห ลั ก สู ต ร เ พ่ื อ ห า
แนวทางปรั บปรุ ง
แก้ไข เพ่ือให้ผลการ
ด าเนินการดีขึ้นในปี
ต่อไป 

อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร มี
การ
ติดตามนศ. 
ในความ
รับผิดชอบ
ทุกชั้นปี 
แต่ให้
วิเคราะห์
สาเหตุที่น
ศ.ออก
กลางคัน
ด้วย ว่า

ติดตาม
การขาด
เรียนของ
นักศึกษา 

บันทึกการ
เข้าพบของ
นักศึกษา 

จ านวนน
ศ.ที่ออก
กลางคัน 

อาจารย์ที่
ปรึกษา ได้
ติดตามการ
มาเรียน
ของนศ. 
และได้ใช้
ระบบการ
เช็คชื่อ
ออนไลน์ 
เพ่ือ
ผู้ปกครอง
สามารถ
เข้ามา
ตรวจสอบ

ปี
การศึกษา 
2562 

- อาจารย์ที่
ปรึกษา 
- อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
- หัวหน้า
หลักสูตร 
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ข้อเสนอแนะจาก
การประเมิน ปี

การศึกษา 2561 
(1) 

แนว
ทางการ

ปรับปรุง/
พัฒนา 
(2) 

กิจกรรม/
โครงการ
ตามแนว
ทางการ
ปรับปรุง 

(3) 

 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็
จ (4) 

 
เป้าหมา
ย (5) 

 
ผลการ

ด าเนินงาน 
(6) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

(8) 

สาเหตุที่
แท้จริงเกิด
จากสาเหตุ
ใด  

การมา
เรียนของน
ศ.ได้ 

5 .  ใ น ช่ ว ง ก า ร
น า เ ส น อ ผ ล ก า ร
ด าเนินการ ในการ
ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาอาจารย์
ผู้สอนในหลักสูตรทุก
คนควรมีส่วนร่วม ใน
ก า ร น า เ ส น อ แ ล ะ
รับผิดชอบร่วมกัน ไม่
คว ร เปิ ด โอกาส ให้ 
บุคลากรบางรายท า
ตัวไม่เก่ียวข้องกับการ
ประเมินผลการการ
ท างานของหลักสูตร
ได ้
 

- - - -    

6. เนื่องจากผู้เรียน
หลักสู ตรมีจ านวน
น้อย เมื่อพิจารณา
ต้นทุนต่อหน่วยไม่
เกิดความคุ้มค่าต่อ
ห ลั ก สู ต ร นั้ น 
ห ลั ก สู ต ร ค ว ร ห า
วิธีการจัดหลักสูตร
ฝึ ก อ บ ร ม ห รื อ
ห ลั ก สู ต ร  Non 
degree เ พ่ือพัฒนา

- - - -    
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ข้อเสนอแนะจาก
การประเมิน ปี

การศึกษา 2561 
(1) 

แนว
ทางการ

ปรับปรุง/
พัฒนา 
(2) 

กิจกรรม/
โครงการ
ตามแนว
ทางการ
ปรับปรุง 

(3) 

 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็
จ (4) 

 
เป้าหมา
ย (5) 

 
ผลการ

ด าเนินงาน 
(6) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

(8) 

ผู้เรียนในรูปแบบต่าง 
ๆเพ่ิมข้ึน 
7. หลักสูตรควรท า 
MOU กั บ ส ถ า น
ประกอบการขนาด
ใ ห ญ่ ที่ ต้ อ ง ก า ร
พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร
ช่ า ง ฝี มื อ ที่ อ ยู่ ใ น
สถานประกอบการ
ให้ เ ข้ า พัฒนา โ ดย
หลักสูตรด าเนินการ
พัฒนาบุคลากรให้ 
ซึ่ ง เป็นการจัดการ
เ รี ย น ก า ร ส อน ใ น
หลักสูตรร่วมกัน 

- - - -    

8. หลักสูตรควรหา
สาเหตุที่นักศึกษามี
งานท าไม่ตรงสาขา 
ห รื อ ใ น ก ร ณี ที่
นักศึกษาไม่มีงานท า 
เ พ่ือหาแนวทางใน
การปรับปรุง พัฒนา
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนให้มี
คุณภาพต่อไป 

การที่นศ.
ได้งานไม่
ตรงสาขา
นั้น ต้องดูที่
พ้ืนฐาน
ของ
ครอบครัว
นศ. 
หากแต่รอ
ที่จะท างาน
ให้ตรง
สาขาก็คง
จะไม่
เพียงพอ
กับรายจ่าย
ของ

หลักสูตร
จะเน้น
ให้นศ.ฝึก
ประสบกา
รณ์วิชาชีพ
ในสถาน
ประกอบก
ารที่ตรง
กับสาขา 
เพ่ือให้นศ.
มีโอกาศท่ี
จะกลับไป
ท างานใน
สถาน
ประกอบก
ารนั้น 

แบบ
ติดตามผู้
ส าเสร็จ
การศึกษา 

นศ. มี
งานท า
ตรงสาขา 

- งาน
ทะเบียนได้
มีการ
ติดตาม
นักศึกษา
หลังจาก
จบ
การศึกษา 
- หลักสูตร
และ
อาจารย์
ประจ า
หลักสูตรได้
น าผลการ
ติดตามท่ีได้
จากงาน

ปี
การศึกษา 
2562 

- อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร
หลักสูตร 
- งาน
ทะเบียน 
- งานศิษย์
เก่า 
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รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู  สาขางานเทคนิคยานยนต ์  

 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การประเมิน ปี

การศึกษา 2561 
(1) 

แนว
ทางการ

ปรับปรุง/
พัฒนา 
(2) 

กิจกรรม/
โครงการ
ตามแนว
ทางการ
ปรับปรุง 

(3) 

 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็
จ (4) 

 
เป้าหมา
ย (5) 

 
ผลการ

ด าเนินงาน 
(6) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

(8) 

ครอบครัว 
ควรจะดูที่
บริบทของ
สภาพแวด
ล้อม
ครอบครัว 
ชุมชน
ของนศ. 
มากกว่า
ส่วนใน
กระบวนกา
รจัดการ
เรียนการ
สอนทาง
หลักสูตรมี
การ
ปรับปรุง
ตาม
นโยบาย
ของ
ผู้บริหาร
และส านัก
วิชาการ 

ทะเบียน 
มา
วิเคราะห์
สาเหตุที่น
ศ. มีงานท า
ไม่ตรง
สาขา หรือ
ในกรณีที่น
ศ.ไม่มีงาน
ท า เพื่อหา
แนวทาง
และการ
แก้ไขต่อไป 
เช่น น านศ.
ไปศึกษาดู
งานที่
เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพ 
ปรับ
แผนการ
สอนให้
สอดคล้อง
และ
เหมาะสม
กับความ
ต้องการ
ของสถาน
ประกอบก
ารและนศ. 
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รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู  สาขางานเทคนิคยานยนต ์  

 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การประเมิน ปี

การศึกษา 2561 
(1) 

แนว
ทางการ

ปรับปรุง/
พัฒนา 
(2) 

กิจกรรม/
โครงการ
ตามแนว
ทางการ
ปรับปรุง 

(3) 

 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็
จ (4) 

 
เป้าหมา
ย (5) 

 
ผลการ

ด าเนินงาน 
(6) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

(8) 

9. หลักสูตรมีระบบ
ของการดูแลนักศึกษา
ที่ ก า ห น ด ไ ว้ อ ย่ า ง
ชัดเจน ทั้งในส่วนของ
ก า ร ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า
ระหว่าง เรียน การ
ดูแลนักศึกษาหน้าเสา
ธง การพบนักศึกษา
ตอนเช้า – เย็น ใน
ชั่ ว โ ม ง กิ จ ก ร ร ม
นักศึกษาและ Home 
Room ตามที่ก าหนด
ไว้ และมีการก าหนด
เ ป้ า ห ม า ย ใ น ก า ร
ปฏิบัติ  ด า เนินการ
ต า ม เ ป้ า ห ม า ย ที่
ก าหนด แต่ยังไม่ได้
น าผลการด าเนินงาน
ไปวิ เคราะห์ปัญหา
และหาแนวทางแก้ไข 
เ พ่ื อ น า ไ ป สู่ ก า ร
ป รั บ ป รุ ง อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง 

อาจารย์ที่
ปรึกษา
ต้องน า
ข้อมูล/
สาเหตุ ที่
ได้จาก 
นศ. มาท า
การ
วิเคราะห์ 
เพ่ือหา
แนวทางใน
การแก้ไข
ปัญหาที่
เกิดข้ึน
อย่างเป็น
ระบบและ
ต่อเนื่อง 

- กิจกรรม 
Home 
Room 
- ใช้
ช่องทาง
ติดต่อกับ
ผู้ปกครอง
และนศ. 
เพ่ิมมาก
ขึ้น เช่น 
Faceboo
k, Line 
- การ
ประชุม
ผู้ปกครอง 

ความพึง
พอใจของน
ศ.ที่มีต่อ
ระบบ
อาจารย์ที่
ปรึกษา 

จ านวนน
ศ.ที่ออก
กลางคัน 

หลักสูตร
ร่วมกัน
พิจารณา
แนว
ทางการ
แก้ไข 
จ านวนนศ.
ที่ออก
กลางคัน 
เพ่ือน าผล
การ
ด าเนินงาน
ไป
วิเคราะห์
ปัญหา เพ่ือ
น าไปสู่การ
ปรับปรุง
อย่าง
ต่อเนื่อง  

ปี
การศึกษา 
2562 

- อาจารย์ที่
ปรึกษา 
- อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
- หัวหน้า
หลักสูตร 

 

10. ระบบการ
พัฒนานักศึกษา ใน
ส่วนที่ เชื่อมโยงกับ
กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า
นักศึกษา หลักสูตร
ยังไม่น ามาวิเคราะห์
หรือพิจารณาว่า จะ
ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ

หลักสูตร
เป็น
ผู้ด าเนินกา
รจัด
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียนเพื่อ
บูรณาการ

- กิจกรรม
ศึกษาดู
งาน 
- โครงการ
ออกหน่วย
บริการ
ชุมชน Fix 
it 

ความพึง
พอใจของน
ศ.ที่มีต่อ
การจัด
กิจกรรม
ของ
หลักสูตร 

การบูร
ณาการ
กิจกรรม
กับ
รายวิชา
ต่างๆ 
ตาม
แผนการ

หลักสูตรมี
แผนการ
พัฒนา
นักศึกษา 
โดยบูรณา
การ
กิจกรรม
กับรายวิชา

ปี
การศึกษา 
2562 

- อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
- หัวหน้า
หลักสูตร 
- ส านัก
วิชาการ 
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รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู  สาขางานเทคนิคยานยนต ์  

 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การประเมิน ปี

การศึกษา 2561 
(1) 

แนว
ทางการ

ปรับปรุง/
พัฒนา 
(2) 

กิจกรรม/
โครงการ
ตามแนว
ทางการ
ปรับปรุง 

(3) 

 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็
จ (4) 

 
เป้าหมา
ย (5) 

 
ผลการ

ด าเนินงาน 
(6) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

(8) 

ผู้ เรียนในหลักสูตร
ม า กน้ อ ย เ พี ย ง ใ ด 
หลักสูตรควรมีการ
ก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรม 

ให้
สอดคล้อง
กับรายวิชา
ของ
หลักสูตร 

- โครงการ
อ าเภอ
เคลื่อนที่ 

เรียนรู้ ต่างๆ ตาม
แผนการ
เรียนรู้ 

11. ในการประเมิน
ความพึงพอใจในข้อ 
3.2 จ ะต้ อ งน า ผล
การประเมินกิจกรรม
ใ น ข้ อ  3.1 ทั้ ง  2 
กิจกรรม คือ ผลการ
ประ เ มิ นค ว าม พึ ง
พ อ ใ จ ข อ ง
ก ร ะ บ ว น ก า ร ใ ห้
ค า ป รึ ก ษ า จ า ก
นักศึกษาต่ออาจารย์
ที่ปรึกษาและความ
พึ งพอ ใ จ จ ากกา ร
พัฒนานักศึกษาใน
โครงการ/กิจกรรม
นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ ใ น
ร า ย วิ ช า ที่ มี ก า ร
พัฒนาทั กษะชี วิ ต
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ม า
รวมกัน และน าผล
การประเมินทั้ ง  2 
ข้ อม าห า ค่ า เ ฉ ลี่ ย 
โดยมีการเก็บข้อมูล 
3 ปีย้อนหลัง เพ่ือให้
เห็นแนวโน้มของการ

- - - -    
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รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู  สาขางานเทคนิคยานยนต ์  

 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การประเมิน ปี

การศึกษา 2561 
(1) 

แนว
ทางการ

ปรับปรุง/
พัฒนา 
(2) 

กิจกรรม/
โครงการ
ตามแนว
ทางการ
ปรับปรุง 

(3) 

 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็
จ (4) 

 
เป้าหมา
ย (5) 

 
ผลการ

ด าเนินงาน 
(6) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

(8) 

ท างาน 

12. การบริหาร
จัดการด้านบุคลากร 
ระบบและกลไกของ
ก า ร ธ า ร ง รั ก ษ า
บุคลากร การสร้าง
สิ่งจูงใจ ประโยชน์
และบริการต่ าง  ๆ 
อย่างเป็นรูปธรรม 

- - - -    

13. หลักสูตรยังขาด
การจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล 
5 ปี อย่างเป็นระบบ 
เ พ่ื อ ใ ห้ ห ลั ก สู ต ร
ทราบว่า ทิศทางของ
การพัฒนาบุคลากร
จ ะ มี ทิ ศ ท า ง ก า ร
พัฒนาตามวิสัยทัศน์
ของวิทยาลัยหรือไม่ 
หรือสามารถสร้ าง
ความเชี่ยวชาญด้าน
วิชาชีพแต่ละด้ าน
ข อ ง ห ลั ก สู ต ร ไ ด้
หรือไม ่

ท าแผน 5 
ปีเพื่อ 
พัฒนาด้าน
วิชาชีพของ
อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 

- เชิญ
วิทยากรที่
เชี่ยวชาญ
ในด้าน
วิชาชีพมา
อบรม
อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
- อบรม
ยกระดับ
ฝีมือ
แรงงานใน
หลักสูตรที่
เกี่ยวข้อง 

อาจารย์
ประจ า
หลักสูตรที่
เข้ารับการ
พัฒนาด้าน
วิชาชีพ 

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

หลักสูตร 
ได้
ด าเนินการ
ส่งอาจารย์
ประจ า
หลักสูตรได้
เข้าพัฒนา/
อบรม ด้าน
วิชาชีพ
ตามความ
เหมาะสม 
เช่น การ
อบรม
ยกระดับ
ฝีมือ
แรงงานฯ 

ปี
การศึกษา 
2562 

- อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
- หัวหน้า
หลักสูตร 
- ส านัก
วิชาการ 

14. ควรมีการ
เปรี ยบเทียบสาระ
หลักสูตรและสาระ
รายวิชาว่า มีความ

น า
หลักสูตร
ปวช.ยาน
ยนต์ ปี 

อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร
ร่วมกัน

ค าอธิบาย
รายวิชา
ของ
หลักสูตรที่

หลักสูตร
ที่ใช้ใน
การเรียน
การสอน 

ส านัก
วิชาการ
และ
หัวหน้า

ปี
การศึกษา 
2562 

- หัวหน้า
หลักสูตร 
- ส านัก
วิชาการ 



15 
 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู  สาขางานเทคนิคยานยนต ์  

 

 
ข้อเสนอแนะจาก
การประเมิน ปี

การศึกษา 2561 
(1) 

แนว
ทางการ

ปรับปรุง/
พัฒนา 
(2) 

กิจกรรม/
โครงการ
ตามแนว
ทางการ
ปรับปรุง 

(3) 

 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็
จ (4) 

 
เป้าหมา
ย (5) 

 
ผลการ

ด าเนินงาน 
(6) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

(8) 

ทันสมัยและแตกต่าง
จ า ก ห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม
อย่างไร 

2556 
และ
หลักสูตร
ปวช. ปี 
2562 มา
เปรียบเทีย
บความ
แตกต่าง
ของ
หลักสูตร 

พิจารณา
เปรียบเทีย
บหลักสูตร
ปวช.ยาน
ยนต์ ปี 
2556 
และ
หลักสูตร
ปวช. ปี 
2562 

ได้ท าการ
เปรียบเทีย
บ 

หลักสูตร 
ร่วมกัน
พิจารณา
เปรียบเทีย
บความ
แตกต่าง
ของ
หลักสูตรที่
มีการ
เปลี่ยนแป
ลง 

15. ควรมีการ
ปรับปรุงเนื้อหาการ
สอนที่ส าคัญและเป็น
ศาสตร์สมัยใหม่ใน
สาขาวิชา และแสดง
ใน  แผนกา รสอน 
และ บันทึกหลังการ
สอน 

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

อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร
ร่วมกัน
จัดท า
แผนการ
สอน และ
บันทึกหลัง
การสอน 
และน าผล
ที่ได้มา
วิเคราะห์
ว่า
แผนการ
สอนที่
จัดท า
เหมาะสม
หรือต้อง
ปรับปรุง
เนื้อหาใน

แผนการ
สอนและ
บันทึกหลัง
การสอน 

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

แผนการ
สอนของ
อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
ได้เพ่ิมเติม
เนื้อหาที่
สอดคล้อง
กับศาสตร์
สมัยใหม่ใน
สาขาวิชา 

ปี
การศึกษา 
2562 

- อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
- หัวหน้า
หลักสูตร 
- ส านัก
วิชาการ 
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ข้อเสนอแนะจาก
การประเมิน ปี

การศึกษา 2561 
(1) 

แนว
ทางการ

ปรับปรุง/
พัฒนา 
(2) 

กิจกรรม/
โครงการ
ตามแนว
ทางการ
ปรับปรุง 

(3) 

 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็
จ (4) 

 
เป้าหมา
ย (5) 

 
ผลการ

ด าเนินงาน 
(6) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

(8) 

ส่วนไหน 

16. การคัดเลือก
อาจารย์ผู้สอน ควร
คัดเลือกจากคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ ภาระ
ง า น  ( Teacher 
Load) 

- - - -    

17. ควรมีการบูรณา
การการ เ รี ยนการ
ส อ น กั บ ก า ร วิ จั ย 
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร 
ศิลปวัฒนธรรม ใน
รายวิชาชีพเฉพาะ 

- - - -    

18. อาจารย์ประจ า
หลักสูตรควรมีส่วน
ร่วมในการประชุม
เ พ่ื อ ท บ ท ว น ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
หลักสูตร เช่น การ
เขียนแผนการสอน 
และ บันทึกหลังการ
สอน การคัด เลือก
ผู้สอน การจัดการ
เรียนการสอน การ
วัดและประเมินผล 
เป็นต้น 

หลักสูตร
และ
อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
ร่วมกัน
พิจารณา
แนว
ทางการ
ปรับปรุง
เนื้อหาของ
รายวิชา
ต่างๆ ของ
หลักสูตร 
ให้
สอดคล้อง
กับ
เทคโนโลยี

แผนการ
พัฒนา
บุคลากร
ของ
หลักสูตร 

แผนการ
สอนและ
บันทึกหลัง
การสอน 

แผนการ
สอนและ
บันทึก
หลังการ
สอน ที่
ได้จาก
การ
ปรับปรุง
เนื้อหา 

หลักสูตรมี
การประชุม
สาขางาน 
เพ่ือวาง
แผนการ
ติดตาม 
การเขียน
แผนการ
สอน และ
บันทึกหลัง
การสอน 
การจัดการ
เรียนการ
สอน การ
วัดและ
ประเมินผล 

ปี
การศึกษา 
2562 

- อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
- หัวหน้า
หลักสูตร 
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ข้อเสนอแนะจาก
การประเมิน ปี

การศึกษา 2561 
(1) 

แนว
ทางการ

ปรับปรุง/
พัฒนา 
(2) 

กิจกรรม/
โครงการ
ตามแนว
ทางการ
ปรับปรุง 

(3) 

 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็
จ (4) 

 
เป้าหมา
ย (5) 

 
ผลการ

ด าเนินงาน 
(6) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

(8) 

ในปัจจุบัน 
และให้เน้น
ทักษะใน
การ
ปฏิบัติงาน  

19. ควรมีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาในรายวิชา
ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง
รายวิชาที่ก าหนด 

- - - -    

20. หลักสูตรควร
เ น้ น ก า ร ป ฏิ บั ติ 
เ พ่ือให้นักศึกษาได้
เรียนรู้จากของจริง
มากกว่าทฤษฎี 

- - - -    

21. ควรมีเครื่องมือ
ทางด้ านวิ ช าชีพที่
ทั น ส มั ย เ พ่ื อ
สนับสนุนการเรียนรู้ 
ห รื อ น า ไ ป ใ ช้
ป ร ะ โ ย ช น์ กั บ
ห น่ ว ย ง า น  ห า ก
วิทยาลัยไม่สามารถ
จั ด ห า ไ ด้  ค ว ร ท า 
MOU กั บ ส ถ า น
ประกอบการ เพ่ือให้
นักศึกษาได้ฝึกการใช้
งานจริง 

อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
ส ารวจวัสดุ 
อุปกรณ์ 
ครุภณฑ์ ที่
ต้องการใช้
ในการ
เรียนการ
สอนให้
สอดคล้อง
กับ
เทคโนโลยี
ในปัจจุบัน 

หลักสูตร
จัดท าแผน
ครุภัณฑ์
ประจ าปี 
เพ่ือให้ได้
วัสดุฝึกท่ี
สอดคล้อง
กับ
เทคโนโลยี
สมัยใหม่ 

แผน
ครุภัณฑ์
ประจ าปี 

ครุภัณฑ์
การศึกษ
าของ
หลักสูตร 

หลักสูตรได้
จัดท าแผน
ครุภัณฑ์
ประจ าปี 
2563
เสร็จ
เรียบร้อย
แล้ว 

ปี
การศึกษา 
2562 

หัวหน้า
หลักสูตร 
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ข้อเสนอแนะจาก
การประเมิน ปี

การศึกษา 2561 
(1) 

แนว
ทางการ

ปรับปรุง/
พัฒนา 
(2) 

กิจกรรม/
โครงการ
ตามแนว
ทางการ
ปรับปรุง 

(3) 

 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็
จ (4) 

 
เป้าหมา
ย (5) 

 
ผลการ

ด าเนินงาน 
(6) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

(8) 

22. ควรน าผลการ
ประเมินสิ่งสนับสนุน
ก า ร เ รี ย น รู้ จ า ก
นักศึกษามาวิเคราะห์
แ ล ะ น า ไ ป แ ก้ ไ ข
ปั ญ ห า อ ย่ า ง เ ป็ น
ระบบ 

น าผลการ
ประเมินสิ่ง
สนับสนุน
การเรียนรู้
จาก
นักศึกษา 
มา
วิเคราะห์
ถึงความ
ต้องการ
ของ 
นศ. 

หลักสูตร
ส ารวจ
ความ
ต้องการสิ่ง
สนับสนุน
การเรียนรู้
ของ
นักศึกษา
และ
จัดหา/
พัฒนา ให้
ตามความ
ต้องการ
ของ 
นศ. 

ผลการ
ประเมินสิ่ง
สนับสนุน
การเรียนรู้ 

สิ่ง
สนับสนุน
ที่
หลักสูตร
จัด
ให้กับน
ศ. 

หลักสูตรได้
น าผลการ
ประเมินสิ่ง
สนับสนุน
การเรียนรู้
จาก
นักศึกษา
มา
วิเคราะห์ 
เพ่ือจัดหา
สิ่งส
นุบสนุนให้
ตรงกับ
ความ
ต้องการ
ของ
นักศึกษา 

ปี
การศึกษา 
2562 

- อาจารย์
ประจ าวิชา 
- หัวหน้า
หลักสูตร 
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ส่วนที่ 2 
รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 (2)  การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ผลการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 2561  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดย
ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2556 ของ ส านักงานคณะกรรมการ การ
อาชีวศึกษา และจะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ในปีการศึกษา 2562  ซึ่งระบบและกลไกการ
พัฒนาหลักสูตร ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556  ข้อ 16.2 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุง
สาระส าคัญของหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้เป็นหน้าที่ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา หรือสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรมีจ านวน 18 คน ครบ
ตลอดเวลาจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามค าสั่งวิทยาลัยชุมชนเรื่อง แต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานยานยนต์ ที่ผ่านการอนุมัติผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
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 
  สถานศึกษา          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
  ต าแหน่ง             อาจารย์พิเศษ 
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 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 
 13. ชื่อ-สกุล         นายจักรพรรณ สุวรรณพราม 
  วุฒิการศึกษา      คอ.บ. เครื่องกล 
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    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 
ครู คศ.2 กศ.ม 

อุตสาหกรรม
การศึกษา 
 

- เทอร์โมไดนามิกส์ 
- งานทดลองเครื่องกล 

- นิวเมติกส์และไฮดรอ
ลิกส์ 
 

2 นายกนกศักดิ์   
นครประสาท 

พนักงาน
ราชการ 

กศ.ม 
อุตสาหกรรม
การศึกษา 

- งานตัวถังและพ่นสียาน
ยนต์ 

- งานประดับยนต์ 
- เทคโนโลยียานยนต์
สมัยใหม่ 
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3 นายพิพัฒน์   
คงน่วม 

อาจารย์
พิเศษ 

คบ. เครื่องกล - งานไฟฟ้ายานยนต์ 
- งานเครื่องล่างและส่ง
ก าลังยานยนต์ 
- งานเกียร์อัตโนมัติ 
 

- ระบบฉีดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์ 
- งานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
- การบริหารงานคุณภาพ
ในองค์กร 

4 นายพัฒนพรรณ 
พิมพ์สอนภา 
 

อาจารย์
พิเศษ 

วศ.บ เครื่องกล - งานปรับแต่งเครื่องยนต์ 
- กลศาสตร์วิศวกรรม 
- ความแข็งแรงของวัสดุ 

- งานส่งถ่ายก าลัง 
- กลศาสตร์ของไหล 
- เครื่องยนต์สันดาป
ภายใน 
- นิวเมติกส์และไฮดรอ
ลิกส์ 

5 นายปฐมพงษ์   
เกิดเข้ม 

อาจารย์
พิเศษ 

วท.บ เครื่องกล  - งานเชื้อเพลิงและวัสดุ
หล่อลื่น 

6 นายพิษณุ   
ค าอินทร์ 

อาจารย์
พิเศษ 

วท.บ เครื่องกล - งานเทคนิคพ้ืนฐาน 
 

- งานเชื้อเพลิงและวัสดุ
หล่อ 

สถานที่จัดการเรียนการสอนทับคล้อ 
7 นายนิรันทร์   

เดือนพงษ์ 
อาจารย์
พิเศษ 

วท.บ เครื่องกล  
กศ.ม.
อุตสาหกรรม
ศึกษา 

- งานทดลองเครื่องกล 
- งานเทคนิคพ้ืนฐาน 
 

- งานส่งถ่ายก าลัง 
 

8 นายคมสันต์   
จูม ี

อาจารย์
พิเศษ 

วศ.บ เครื่องกล - งานปรับแต่งเครื่องยนต์ 
 

- เครื่องยนต์สันดาป
ภายใน 
- เทคโนโลยียานยนต์สมัย 
ใหม่ 

9 นายปริวัตร   
แก้วเปี้ย 

อาจารย์
พิเศษ 

คบ. เครื่องกล - งานตัวถังและพ่นสี
รถยนต์ 
- กลศาสตร์วิศวกรรม 

 

10 นายนิพัฒน์ 
เสมอใจ 

อาจารย์
พิเศษ 

ค.บ. การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

 - ระบบฉีดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์ 
- งานฝึกฝีมือ 

11 นายอภิชาติ  
 อินคล้าย 

อาจารย์
พิเศษ 

คอ.บ เครื่องกล 
 

- ความแข็งแรงของวัสดุ 
 

- กลศาสตร์ของไหล 
 

12 นายจักรพันธ์  
สุวรรณพราหม  

อาจารย์
พิเศษ 

คอ.บ เครื่องกล - งานเกียร์อัตโนมัติ 
- เทอร์โมไดนามิกส์ 

 

สถานที่จัดการเรียนการสอนโพธิ์ประทับช้าง 
13 นายประพจน์   อาจารย์ คอ.บ เครื่องกล  - นิวเมติกส์และไฮดรอ
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ทับทอง พิเศษ  ลิกส์ 
- งานประดับยนต์ 
- งานฝึกฝีมือ 

14 นายเชิดพงษ์  
องอาจ 

อาจารย์
พิเศษ 

คอ.บ เครื่องกล  - งานระบบฉีดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์ 

15 นายคัณฑสรวง   
กริ่งทอง 

อาจารย์
พิเศษ 

คอ.บ เครื่องกล 
 

- งานระบบฉีดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์  

- งานตัวถังและพ่นสี
รถยนต์ 
 

 
 
เอกสารประกอบ 
 1.1-1 รายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคเรียนที่ 
1 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 1.1-2 รายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคเรียนที่ 
2 ประจ าปีการศึกษา 2562 

1.1-3 คุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ 2  ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อมูลพื้นฐาน (common dataset) ภาวการณ์มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี 

 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
แม่ข่าย ทับคล้อฯ รวม 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 35 คน 37 คน 72 คน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม 28 คน 30 คน 58 คน 
ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินเทียบกับจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

80.00 % 81.08 % 80.56 % 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
หลังส าเร็จการศึกษา 

26 คน 30 คน 56 คน 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ว่างงาน - - -  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อ 2 คน - - 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่อุปสมบท -  -  -  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่เกณฑ์ทหาร -  -  -  
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษา 5 5 5 
 
หน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย  มีผู้ส าเร็จการศึกษามีความก้าวหน้าในงานที่ท ามากขึ้น จ านวน 12 คน 
 ค่าร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามหลักสูตร 

12

12
 × 100 =  100 

 แปลงค่าร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เทียบกับ
คะแนนเต็ม 5  

100

100
 × 5 =  5 

หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) มีผู้ส าเร็จการศึกษามีความก้าวหน้าในงานที่ท ามากขึ้น จ านวน 20 
คน 

ค่าร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามหลักสูตร 
20

20
 × 100 =  100 

 แปลงค่าร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เทียบกับ
คะแนนเต็ม 5  

100

100
 × 5 =  5 
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 หลักสูตรร่วมกับส านักวิชาการ ได้ด าเนินการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี ซึ่งในปีที่รายงานมีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 72 คน ด าเนินการติดตามผลได้จ านวน 
58 คน  คิดเป็นร้อยละ 80.56 พบว่ามีผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ดังนี้ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหลังส าเร็จการศึกษาจ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 
96.55 มีนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อสาขาเดิมจ านวน 2 คน 
 เอกสารประกอบ 
  2.1-1 รายงานผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาตาม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ผู้ส าเร็จการศึกษาสร้างอาชีพและท าประโยชน์ให้ชุมชน  
ข้อมูลพื้นฐาน (common dataset) 

 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ผลการด าเนินงาน  
แม่ข่าย ทับคล้อฯ รวม 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 35 37 72 
จ านวนชุมชนที่ประเมิน 28 30 58 
ร้อยละของชุมชนที่ประเมิน 80.00 81.08 80.56 
ผลรวมคะแนนที่ชุมชนประเมิน 114 

คะแนน 
122 

คะแนน 
236 คะแนน 

ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาที่ท า
ประโยชน์ให้กับชุมชนหรือสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัย
ชุมชนหรือท้องถิ่น 

 
4.07 

 
4.07 

 
4.07 

 

รายงานผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
หลักสูตรได้ ร่วมกับส านักวิชาการ ด า เนินการติดตามผลผู้ ส า เร็จหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานยานยนต์ ที่ได้น าความรู้ในการสร้างอาชีพและผลงานไป
ใช้ประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสร้างชื้อเสียงให้กับวิทยาลัยชุมชนหรือท้องถื่น ซึ่งผลการ
ด าเนินงานในปีที่รายงานมีรายละเอียด ดังนี้ 

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

- สมาชิกในครอบครัวและเครือญาติ  จ านวน 29 คน 
- ชาวบ้านในชุมชน                      จ านวน 15 คน 
- หัวหน้า/ผู้บังคับบัญชา                จ านวน  1  คน 
- องค์กรในชุมชน                        จ านวน  5  คน 
- สถานประกอบการ                    จ านวน  8  คน          

2. การติดตามผลจากกลุ่มเป้าหมาย ได้จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 80.56 โดย
ใช้แบบประเมิน D2 ที่ครอบคลุมเนื้อหา  
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1) การมีงานท าสามารถช่วยเหลือครอบครัว  
2) ท าประโยชน์ให้แก่ชุมชนหรือสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยชุมชนหรือท้องถิ่น  
3) การได้รับโล่รางวัล หนังสือเชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ และเกียรติ

บัตร 
จากการติดตามและประเมินผล พบว่าผู้ส าเร็จได้ท าประโยชน์ให้แก่ชุมชน คิดป็น

ผลรวมของค่าคะแนนที่ชุมชนประเมิน 236 คะแนน และคิดเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้
จากการประเมินเท่ากับ 4.07 
  
 เอกสารประกอบ 
  2.1-2 รายงานผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางาน
ยานยนต์ 
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 หลังเลิกแถวประมาณ 
10 นาที เพ่ือเช็คชือและชี้แจงข่าวสารต่างๆ ให้นักศึกษาทราบ และมีช่องทางการติดต่อผ่านทาง Social 
Media เช่น Line, Facebook ทั้งตัวนักศึกษาและผู้ปกครอง 

4. อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผลการให้ค าปรึกษาที่มีต่อนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียน
หรือเรื่องส่วนตัว ค่อยสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร  

5. ส านักวิชาการออกแบบเครื่องมือเพ่ือให้นักศึกษาได้ประเมินความพึงพอใจที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
6. อาจารย์ที่ปรึกษาน าผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา มาปรับปรุงกระบวนการ/

วิธีติดตาม  
7. อาจารย์ที่ปรึกษา รายงานผลการด าเนินงานและการปรับปรุงกระบวนการให้ค าปรึกษาต่อหัวหน้า

หลักสูตร/สาขางาน 
การน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

1. หลักสูตรร่วมประชุมเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาในระดับชั้นปวส.1 ซึ่งมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้า
ร่วมประชุมและเสนอชื่ออาจารย์ถที่ปรึกษา เพ่ือเสนออนุมัติค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อผู้อ า นวยการ
วิทยาลัยชุมชนพิจิตรดังนี้ 

หน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย 
อาจารย์ที่ปรึกษาระดับชั้นปวส.1 

1.นายกนกศักดิ์   นครประสาท 
อาจารย์ที่ปรึกษาระดับชั้นปวส.2 

1.นายพิพัฒน์   คงน่วม 
หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
 อาจารย์ที่ปรึกษาระดับชั้นปวส.1 

1.นายนิรันดร์   เดือนพงษ ์
อาจารย์ที่ปรึกษาระดับชั้นปวส.2 
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1.นายนิรันดร์   เดือนพงษ์ 
หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง 
อาจารย์ที่ปรึกษาระดับชั้นปวส.1 

1.นายคัณฑสรวง กริ่งทอง 
อาจารย์ที่ปรึกษาระดับชั้นปวส.2 

1.นายสุภกิจ  กรีอินทอง 
2. ส านักวิชาการจัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่

ปรึกษา โดยมีรายละเอียด เช่น กฎ ระเบียบ โทษทัณฑ์ การเข้าร่วมกิจกรรมของทางวิทยาลัย หน้าที่ของกลุ่ม
งานต่างๆ เป็นต้น  

3. อาจารย์ที่ปรึกษาได้ใช้เวลาในช่วง Home room หลังเลิกแถวประมาณ 10 นาที ในการท า
กิจกรรมเช็คชื่อโดยมีระบบการเช็คชื่อ ตรวจเครื่องแต่งกายและชี้แจงข่าวสารต่างๆ ให้นักศึกษาได้ทราบ โดย
การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษายังมีนอกเหนือจากช่วง เวลา Home room อีกด้วยคือในแต่และ
ระดับชั้นจะตั้งกลุ่ม Line เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปกครองและนักศึกได้ติดต่อสอบถามในเรื่องต่างๆ ทั้งการ
เรียน ข่าวสารอ่ืนๆ  

นักศึกษาหน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย 
วันที่ นักศึกษา เรื่อง การให้ค าปรึกษา  

20  ก.ย. 
62 

 

นายณัฐวัฒน์ชัย   
ทับทอง 

ขาดเรียน นักศึกษาต้องช่วยงาน
ผู้ปกครอง โดยการขาย
วัตถุมงคลที่วัดบางลาย
ใต้ก่อนมาเรียน แนะน า
ให้ติดตามงานในแต่ละ
รายวิชา 

 
 
นักศึกษาหน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 

วันที่ นักศึกษา เรื่อง การให้ค าปรึกษา  

5 พ.ย. 62 
 

นา ยธ น า รั ก ษ์ 
จอนสร้อย 

นักศึกษาไม่ เข้ า
ร่วมกิจกรรมเข้า
แถวติดต่อกัน 2-
3  วั น ขึ้ น ไ ป 
เพราะต้องช่วยขับ
รถให้พระในการ
บิณฑบาตในช่วง
เช้าของทุกๆ วัน 

สอบถามปัญหาหรื อ
สาเหตุของการไม่เข้า
ร่วมกิจรรมเข้าแถว แจ้ง
ให้ผู้ปกครองรับทราบ 
และแจ้ ง ให้ อ าจ า รย์
ประจ าวิชารับทราบถึง
ปัญหาของนักศึกษา 

 
การติดตามและประเมินกระบวนการ 

นักศึกษาหน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย 
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1. จากการติดตามหลังจากการให้ค าปรึกษาและแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ พบว่าสามารถ
ช่วยเหลือนักศึกษาทั้งด้านการเรียนและเรื่องส่วนตัวได้อย่างเหมาะสมเช่น 

 1.1 จากปัญหา “ การมาท ากิจกรรมเข้าแถวสาย” นักศึกษาไม่มาเข้าแถวติดต่อกัน 2-3 วัน 
อาจารย์ที่ปรึกษาจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ เพราะอาจเกิดแนวโน้มว่านักศึกษาคนที่ไม่เข้าแถวจะมีพฤติกรรม
ไม่เข้าเรียนด้วย การเข้าเรียนของนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจะมอบหมายหัวหน้าชั้นน าบันทึกการเข้าเรียน
ให้กับอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้เช็ครายชื่อของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา พอเลิกเรียนในแต่ละวันหัวหน้าชั้นจะน า
บันทึกการเข้าเรียนมาให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือจะสรุปว่าในแต่ละรายวิชามีนักศึกษาคนใดที่ขาดเรียนและขาด
เรียนแล้วกี่ครั้ง ซึ่งหากนักศึกษาคนใดท่ีขาดเรียนในรายวิชานั้นติดต่อกัน 2 ครั้งโดยไม่ทราบสาเหตุ อาจารย์ที่
ปรึกษาจะด าเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ โดยการโทรศัพท์, Line, Facebook และแจ้งชื่อของนักศึกษาที่
ขาดเรียน  ให้กับงานทะเบียนเพื่อที่จะส่งหนังสือเชิญผู้ปกครองมาพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาตามที่นัดหมาย ที่จะ
เห็นได้ชัดเจนในการติดตามการไม่ท ากิจกรรมหน้าเสาธงและการขาดเรียนของนักศึกษา จะเป็นนักศึกษา
ระดับชั้นปวส.2 มีนายกนกศักดิ์   นครประสาท เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีนักศึกษา 2 คนคือ1.นายชัยกฤษ   
โพธิ์เงิน และ 2.นายณัฐวัฒน์ชัย  ทับทอง จากการที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้ติดตามโดยการโทรสอบถามผู้ปกครอง 
พบสาเหตุว่านายชัยกฤษ   โพธิ์เงิน ต้องช่วยครอบครัวเก็บแตงกว่าเพ่ือที่จะต้องขับรถไปส่งแตงกว่าที่ตลาด
ไทย ท าให้ในบางวันไม่สามารถมาท ากิจกรรมหน้าเสาธงได้ทันและจะขาดเรียนในบางรายวิชา อาจารย์ที่
ปรึกษาต้องประสานกับอาจารย์ประจ าวิชาถึงเหตุผลดังกล่าวนี้ ส่วนนายณัฐวัฒน์ชัย  ทับทอง ต้องช่วย
ผู้ปกครองซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดบางลายใต้ เปิดห้องจ าหน่ายวัตถุมงคล และต้องดูแลยายซึ่งต้องเที่ยวไปรักษา
ตัวที่โรงพยาบาลเป็นประจ า เนื่องจากบิดา มารดาต้องท าไร่ ท านา ซึ่งนักศึกษาทั้งสองคนนี้ เป็นตัวอย่างที่มี
เหตุจ าเป็นในการไม่ท ากิจกรรมหน้าเสาธงและขาดเรียน อาจารย์ที่ปรึกษาต้องประสานกับอาจารย์ประจ าวิชา
ถึงเหตุผลดังกล่าวนี้ 

นักศึกษาหน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
จากปัญหาการไม่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถว นักศึกษาไม่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวติดต่อกัน 2-3 วันขึ้นไป 

อาจารย์ที่ปรึกษาจะด าเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ โดยการโทรศัพท์ และแจ้งชื่อของนักศึกษาที่ขาดเรียน 
เพ่ือจะได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และแจ้งชื่อของนักศึกษาที่ไม่ร่วมกิจกรรมเข้าแถวและเข้าเรียนสายใน
คาบที่ 1 ของการเรียนในแต่ละวันนานติดต่อกันเป็นสัปดาห์ให้กับงานทะเบียน เพ่ือที่จะส่งหนังสือเชิญ
ผู้ปกครองมาพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาตามท่ีนัดหมาย การขาดเรียนของนักศึกษาจะเป็นนักศึกษาระดับชั้นปวส.
2  มีนายนิรันดร์ เดือนพงษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีนักศึกษา 1 คน คือ 1.นายธนารักษ์ จอนสร้อย 
อาจารย์ท่านนี้ใช้ช่องทางโทรศัพท์และช่องทาง Line เป็นช่องทางการติดต่อกับผู้ปกครอง ซึ่งการได้พูดคุยกับ
ผู้ปกครองก็ได้ทราบถึงสาเหตุในการที่นักศึกษาไม่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวคือ นักศึกษาพักอาศัยอยู่ที่วัดญาณ
เมธีและจะต้องช่วยขับรถให้พระในการบิณฑบาตในช่วงเช้าของทุกๆ วัน เมื่อรู้ถึงสาเหตุทางอาจารย์ที่ปรึกษาก็
ได้แจ้งให้อาจารย์ประจ าวิชาที่สอนในคาบที่ 1 ได้รับทราบถึงเหตุผลของนักศึกษาต่อไป 

นักศึกษาหน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง 
จากปัญหาการไม่มาเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า นักศึกษาไม่มาเข้าแถวติดต่อกัน 2-3 วัน 

อาจารย์ที่ปรึกษาจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ อาจารย์ที่ปรึกษาจะมอบหมายหัวหน้าชั้นน าแบบติดตามนักศึกษา 
(การท ากิจกรรมตอนเช้าหน้าเสาธง) เป็นผู้เช็ครายชื่อของนักศึกษาในตอนเช้าหลังจากการท ากิจกรรมตอนเช้า
หน้าเสาธงเสร็จ ถ้านักศึกษายังมีพฤติกรรมที่ยังไม่พัฒนาตัวเองอีก โดยไม่ทราบสาเหตุ อาจารย์ที่ปรึกษาจะ
ด าเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ โดยการโทรศัพท์ และอาจารย์ที่ปรึกษาจะท าการเชิญผู้ปกครองพบแก้ไข
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ปัญหา การไม่มาเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า จะเป็นนักศึกษานายปกรณ์  หนุ่มน้อย  จากการที่เรียกพบ
ผู้ปกครองพบว่า ซึ่งนักศึกษาจะแต่งตัวออกจากบ้านแต่ไม่เข้าวิทยาลัยไปอยู่บ้านเพ่ือนคนที่ไม่ได้เรียน  ติด
เพ่ือนที่บ้านที่ไม่ได้เรียน แต่งรถมอเตอร์ไซค์ เมื่อรู้ถึงสาเหตุทางอาจารย์ที่ปรึกษาได้แจ้งผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อไม่
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวนักศึกษาให้รับทราบ ผู้ปกครองรับทราบปัญหาได้อบรมตักเตือนนักศึกษาอย่าท า
อีก เมื่อได้เรียกผู้ครองมาพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาโพธิ์แล้วพฤติกรรมมีแนวโน้ม
ที่ดีข้ึน 

การไม่เข้าเรียนในวิชาต่างๆ ถ้ากรณีนักศึกษาไม่มาเข้าเรียนในวิชาต่างๆ ขาดเกิน 2-3 ครั้งต่อวิชา
โดยไม่ทราบสาเหตุ อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรวจเช็กในเอกสารติดตามนักศึกษา จากหัวหน้า
ห้องท่ีได้รับมอบหมายที่ถือไปให้อาจารย์ผู้สอนเช็กชื่อการเข้าเรียนและเลิกเรียนในวิชานั้นๆ และแจ้งอาจารย์ที่
ปรึกษาให้รับทราบพร้อมแจ้งกับงานทะเบียนเพ่ือที่จะส่งหนังสือเชิญผู้ปกครองมาพบกับอาจารย์ที่ปรึกษากับ
หัวหน้าหน่วยจัดฯ ตามที่นัดหมาย  จะเป็นนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 คือ 1. นายนายอนาวิน  เอ่ียมละออ 
และนายปรเมศวร์  พรมรอด  ซึ่งนักศึกษาจะแต่งตัวออกจากบ้านแต่ไม่เข้าหน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง 
โดยท าแบบนี้อยู่หลายครั้ง ทางอาจารย์ที่ปรึกษาแนวโน้มว่าจะเวลาเรียนไม่พอก็เลยเรียกมาตักเตือน ถ้าไม่
พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นจะท าการแจ้งผู้ปกครองให้รับทราบตามล าดับ เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเรียกมาตักเตือนแล้ว 
นักศึกษามีแนวโน้มพัฒนาขึ้น 

การประเมินกระบวนการระบบดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา โดยใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อระบบอาจารยที่ปรึกษาและการบริการของหลักสูตร เป็นนักศึกษา
สาขางานเทคนิคยายนต์ ปีการศึกษา 2562 จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 90.77 ซึ่งในภาพรวมของ
หลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.33) เมื่อพิจารณาในด้านที่นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ 
อาจารย์ที่ปรึกษาเอาใจใส่นักศึกษาอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ อยู่ในเกณฑ์มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.48) ส่วนในด้าน
ที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา คืออาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้นักศึกษาได้พบทุกครั้งเมื่อมีเวลานัดหมาย อยู่ใน
เกณฑ์มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.34) โดยแบ่งตามหน่วยจัดการศึกษาดังนี้ 

 
 
 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ  
 

ภาพรวม 

แม
่ข่า

ย 

ทับ
คล

้อ 

โพ
ธิ์ป

ระ
ทับ

ช้า
ง 

การบริการด้านให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา (ระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา) 

4.42 4.24 4.33 4.33 

 
จากการติดตามดูแลนักศึกษาของหลักสูตรในภาพรวม สามารถศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาได้

ดังนี้  
1. มาสาย เพราะตื่นสาย 
2. มาสายเพราะต้องช่วยผู้ปกครองท างานที่บ้านก่อน เช่น หว่านปุ๋ย ฉีดยา  
3. ขาดเรียนติดต่อกัน 2-3 วันเพราะ ต้องไปท างานหาเงินมาเรียน 

การน าไปสู่การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
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1. เมื่อพิจารณาการติดตามดูแลนักศึกษาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร จะมีเพียงการติดต่อกับ
ผู้ปกครองทางโซเซียลมีเดีย และเชิญผู้ปกครองมาพบเพ่ือบอกสภาพปัญหาของนักศึกษา เพ่ือให้การติดตาม
ดูแลนักศึกษาเข้มข้นขึ้นเพ่ือให้ลดภาวะการออกกลางคันของในศึกษาในหลักสูตร จึงมีแผนการติดตาม
นักศึกษาเพ่ิมข้ึนอีกคือการไปเยี่ยมบ้านของนักศึกษาด้วย อย่างน้อยก็ภาคเรียนละ 2 ครั้ง  

2. การดูแลนักศึกษาของหลักสูตร จะให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรดูแลนักศึกษา 1 ห้องเรียน ซึ่งบาง
ห้องเรียนก็จะมีจ านวนนักศึกษามากน้อยไม่เท่ากัน มีจ านวนตั้งแต่ 20 – 30 คน อาจท าให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ดูแลไม่ทั่วถึงทุกคน หลักสูตรมีแนวทางที่จะเชิญอาจารย์ที่ไม่ใช้อาจารย์ประจ าหลักสูตร เช่น อาจารย์หมวด
วิชาทักษะชีวิต(สามัญ) มาช่วยติดตามดูแลนักศึกษากับอาจารย์ประจ าหลักสูตรด้วยด้วย   
 
2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
เป้าหมาย 

นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและมีทักษะการเรียนรู้ที่ทันสมัยในศตวรรษที่ 21 จ านวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี 
ระบบและกลไก 

1. หลักสูตรและส านักวิชาการวางแผนหารือแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้  

2. หลักสูตรวางแผนก าหนดรูปแบบกิจกรรมในรายวิชาร่วมกับผู้สอน เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะผู้ส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

3. ส านักวิชาการและหลักสูตรจัดท าโครงการ/กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตร เพ่ือด าเนินกิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 

4. ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริการเพ่ือพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ/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 าหรับนักศึกษาทุก
ชั้นปี เพ่ือด าเนินกิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร และได้ติดตามการ
ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริการเพ่ือพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้  ตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ โดยรายงานผลการด าเนินงานและปรับปรุงกิจกรรม/โครงการและให้
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ที่ทันสมัย รวม
ทั้งสิ้น 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 าเสนอโครงการเพ่ือพัฒนาชุมชน, 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์, การแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านบัญชี, การเล่านิทานประกอบสื่อและ 
การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย) 

หน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย 
1. พัฒนารถอีแต๋น 
2. การพัฒนาการผลิตน้ ามันไบโอดีเซล 
3. จักรยานติดเครื่องยนต์ 
4. รถมินิไบค์ 
5. ระบบลดความร้อนภายนอกอาคารและฝุ่น PM 2.5 จากหัวพ่นหมอกโดยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ 
หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 

6. รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ(2 เครื่องยนต์) 
7. เครื่องตีเมล็ดข้าวโพด 
8. รถโกคาร์ทกวาดถนน 

หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง 
9. เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก 

หลักสูตรมีการติดตามการประเมินกระบวนการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จาก
ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการจัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ของ
นักศึกษาระดับปวช.และปวส. ในภาพรวมพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม/โครงการ 
ดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.23)  ซึ่งสามารถพิจารณาตามประเด็นในแต่ละด้านได้ ดังนี้ 
 

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 

ส านักวิชาการและหลักสูตรได้ด าเนินการน านักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน สาขาการวินิจฉัยและแก้ไขข้อขัดข้องระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของ 
นักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานในปัจจุบัน ณ  ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร  จังหวัด
พิจิตร โดยนักศึกษาทุกคนผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

3) กิจกรรม/โครงการพัฒนาผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ  
สาขางานยานยนต์ และส านักงานวิชาการ ได้น านักศึกษาระดับชั้นปวส. เข้าทดสอบมาตรฐาน
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วิชาชีพตามสมรรถนะ ดังนี้ 
สมรรถนะที่ 1 งานบริการระบบสตารท์ 
สมรรถนะที่ 2 งานบริการเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
สมรรถนะที่ 3 งานบริการเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
สมรรถนะที่ 4 งานบริการงานเชื้อเพลิงแก๊สรถยนต์ 

โดยมีจ านวนนักศึกษาเข้าทดสอบท้ังหมด 54 คน เข้าทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 54 คน ผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 54 คน ร้อยละ(ของผู้เข้าประเมินฯ) 100 ซึ่งจ าแนกเป็นนักศึกษาที่เข้ารับการ
ประเมินฯ ตามหน่วยจัดการศึกษาได้ ดังนี้ 

หน่วยจัดการการศึกษาแม่ข่าย นักศึกษาเข้ารับการประเมินทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 21 คน ผ่าน
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 21 คน หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) นักศึกษาเข้ารับการ
ประเมินทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 29 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 29 คน หน่วนจัด
การศึกษาโพธิ์ประทับช้าง นักศึกษาเข้ารับการประเมินทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 4 คน ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 4 คน  

4) กิจกรรม/โครงการการเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net) 
โดยมีนักศึกษาของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทั้งหมด 59 คน แยกตามหน่วยจัด

การศึกษาได้ ดังนี้  
- หน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย จ านวน 22 คน 
- หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) จ านวน 33 คน 
- หน่วนจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง จ านวน 4 คน 
ส านักวิชาการและหลักสูตร จัดให้นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เข้าทดสอบการ

เตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-net) โดยผลการทดสอบระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษาของนักศึกษา ปีการศึกษา  2562 มีดังนี ้

 

องค์ประกอบ 
คะแนนเฉลี่ย 
ปีการศึกษา 

2561 

คะแนน
เฉลี่ย 

ปีการศึกษา 
2562 

 
แนวโน้ม

การพัฒนา 

ทักษะภาษาและการสื่อสาร 30.75 35.04 +4.29 % 
ทักษะการคิดและการ
แก้ปัญหา 

24.44 29.15 +4.71 % 

ทักษะทางสังคมและการ
ด ารงชีวิต 

42.57 47.10 +4.53 % 

ทักษะการจัดการงานอาชีพ 25.25 30.80 +5.55 % 
 
ผลการสอบการเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-net) หลักสูตรต้อง

พัฒนา/เสริมความรู้ นักศึกษาในด้านทักษะภาษาและการสือสารเนื่องจากมีผลคะแนนลดลง 4.29 % ด้าน
การคิดและการแก้ไขปัญหา มีผลคะแนนเพ่ิมขึ้น 4.71 % ด้าน ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต มีผล
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คะแนนเพิ่มขึ้น 4.53 % และด้านทักษะการจัดการงานอาชีพ มีผลคะแนนเพิ่มขึ้น 5.55 %  
5) กิจกรรม/โครงการหน่วยซ่อมสร้างบริการชุมชน (Fix it Community Unit) 
กิจกรรมที่  1  ออกหน่วยบริการซ่อมตามความต้องการของชุมชน ได้ด าเนินการออกให้บริการ

ประชาชนในเขต พื้นท่ี 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 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการทั้งสิ้น  จ านวน 59 คน พบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการด าเนินโครงการหน่วยซ่อม
สร้างบริการชุมชน (Fix it Community Unit) วิทยาลัยชุมชนพิจิตร กิจกรรมที่ 1  ออกหน่วยบริการซ่อม
สร้างตามความต้องการชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.02)  โดยรายการที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ 
ตอบสนองความต้องการของชุมชน (𝑥̅ =4.84)   

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 ในระหว่าง
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 3  มกราคม 2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการทั้งสิ้น  จ านวน 73 คน พบว่า
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการด าเนินโครงการหน่วยซ่อมสร้างบริการชุมชน (Fix it Community Unit) 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตรในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด โดยรายการที่มีความพึงพอใจ สูงสุด คือ บุคลากร
ประจ าหน่วยซ่อมสร้างบริการชุมชนมีจิตบริการ มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ  (𝑥̅ =4.90) 

กิจกรรมที่  3  ออกหน่วยบริการซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (เทศกาลสงกรานต์  2562) 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 ในระหว่าง
วันที่ 10 – 17  เมษายน 2561 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการทั้งสิ้น  จ านวน 104 คน พบว่าผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจในการด าเนินโครงการหน่วยซ่อมสร้างบริการชุมชน (Fix it Community Unit) วิทยาลัยชุมชน
พิจิตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ =4.58) โดยรายการที่มี ความพึงพอใจสูงสุด คือ ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน (𝑥̅ =4.95) 

6) กิจกรรม/โครงการเตรียมการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน 
ก่อนที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรและงานสหกิจศึกษา ได้จัดให้นักศึกษาได้เข้าร่วม

กิจกรรม/โครงการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของวิทยาลัยฯ และสถาน
ประกอบการ สามารถพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับงาน ตามความรู้ความสามารถ โดยมีการให้ความรู้นักเรียน 
นักศึกษาเกี่ยวกับ  

- 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 
ในการเลือกสถานประกอบการณ์ที่นักศึกษาจะฝึกประสบการณ์วิชาชีพนั้น ทางสาขางาน อาจารย์ที่
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ปรึกษาและงานสหกิจศึกษาจะดูความเหมาะสมของสถานประกอบการ จะมีทั้งสถานประกอบการที่ท าความ
ร่วมมือกับทางวิทยาลัย และยังมีสถานประกอบการที่นักศึกษาเป็นผู้ด าเนินการติดต่อเอง  ทางสาขายานยนต์
และอาจารย์ที่ปรึกษาจะดูว่าต าแหน่งงานที่สถานประกอบการมอบให้นักศึกษามีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับทักษะวิชาชีพของนักศึกษาหรือไม่ หรือบางกรณีที่นักศึกษาต้องการจะออกฝึกประสบการณ์นอกพ้ืนที่
จังหวัดพิจิตร ทางสาขางานยานยนต์ต้องให้ผู้ปกครองรับทราบและยินยอมก่อน และเข้าสู่กระบวนนการสหกิจ
ศึกษาต่อไป 

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 เนื่องในวันสันติภาพ

สากล 2562 
การด าเนินในภาพรวมเก่ียวกับผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต์ มีจ านวนผู้เรียนทั้งหมด จ านวน 129 คน ผู้เรียนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ จ านวน 122 คน  คิดเป็นร้อยละ 94.57  
การติดตามและประเมินกระบวนการ 

หลังจากหลักสูตรได้จัดกิจกรรม/โครงการ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ที่
ทันสมัย ตลอดจนน านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ พัฒนาศักยภาพกับส านักวิชาการ และงานกิจการ
นักศึกษา ทางหลักสูตรได้มีการติดตามผลการด าเนินงานแต่ละด้าน ดังนี้ 

การติดตามการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ผู้สอนประจ าหลักสูตร/อาจารย์ที่ปรึกษา ในด้านวิชาการและ
ด้านการแนะแนวแก่นักศึกษา โดยได้รวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการแหล่งข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา พบว่าอยู่ในเกณฑ์ มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.33) หากพิจารณาประเด็นที่
นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด คือมีการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาและแหล่งทุน มีผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.41) ส่วนในด้านที่ต้องปรับปรุง คือการได้รับข่าวสารมีความสะดวก 
รวดเร็วและทันสมัยของการให้บริการข่าวสารข้อมูลต่างๆ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.25) 

การติดตามการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ผู้สอนประจ าหลักสูตร/อาจารย์ที่ปรึกษา ในด้านการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ที่ทันสมัย โดยได้รวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการบริการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์และความรู้ด้านต่างๆ แก่นักศึกษา  พบว่าอยู่ในเกณฑ์ มาก 
(ค่าเฉลี่ย = 4.23) หากพิจารณาประเด็นที่นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด คือนักศึกษามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม/โครงการ เพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพ มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ 
มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.38) ส่วนในด้านที่ต้องปรับปรุง คือมีกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมของ
นักศึกษาอย่างเหมาะสม ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.08) 

จากการติดตามกระบวนการและประเมินผลการบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และการ
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บริการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์และความรู้ด้านต่างๆ แก่นักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 ในภาพรวมของ
การจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

 
 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ  
 

ภาพรวม 

แม
่ข่า

ย 

ทับ
คล

้อ 

โพ
ธิ์ป

ระ
ทับ

ช้า
ง 

การบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา  
4.33 

 
4.13 

 
4.22 

 
4.33 

การบริการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์และความรู้ด้านต่างๆ แก่
นักศึกษา 

 
4.23 

 
4.10 

 
4.16 

 
4.23 

 
การน าไปสู่การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

1. จากผลการด าเนินงานตามระบบและกลไก หลักสูตรเห็นว่ายังสามารถพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ที่ทันสมัยได้ จากการท าความร่วมมือกับภาคีเครื่องข่ายทางการศึกษาและสถาน
ประกอบการให้เครือข่ายเกี่ยวกับการเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยอาจจะส่งนักศึกษาและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเข้าไปเรียนรู้ เพ่ือที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ในเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัย นอกเหนือจากที่
หลักสูตรใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

2. หลักสูตรเห็นว่าการพัฒนาศักยภาพในทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรมีกิจกรรมให้นักศึกษา
แสดงผลงาน/ทดสอบทักษะทางด้านวิชาชีพ อาจจะเริ่มจากหน่วยจัดการศึกษาก่อนจากนั้นก็ให้นักศึกษาแต่ละ
หน่วยจัดการศึกษามาร่วมแข่งขันกัน 
 
เอกสารอ้างอิง 
 3.1-1 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา  
 3.1-2 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
 3.1-3 ความพึงพอใจที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
 3.1.4 บันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 3.1-5 รายงานสรุปการสอบ V-net 
 3.1-6 รายงานกิจกรรมนักศึกษา 
 3.1-7 รายงานกิจกรรมการออกหน่วยบริการชุมชน Fit It 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
ข้อมูลนักศึกษา (ตั้งแต่ปีการศึกษาที่รับเข้า ถึงปีการศึกษาที่ต้องรายงาน) 
หน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย 
 

ปี
การศึกษา 

 
จ านวน
รับเข้า 

 
จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

จ านวนที่
ลาออกและ
คัดชื่อออก
สะสมจนถึง

สิ้นปี
การศึกษา 

 
อัตราการ
ส าเร็จ

การศึกษา 

 
อัตรา
การคง

อยู่ 
2559 2560 2561 2562 

2559 36 36 34 - - 31 5 86.11 86.11 
2560 46 - 46 39 - 35 11 76.09 76.09 
2561 23 - - 23 23 21 2 91.30 91.30 

 
ผลการด าเนินงาน 

1) อัตราการคงอยู่ 
1.1 ปีการศึกษา 2559 รับนักศึกษาจ านวน 36 คน จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อออกสะสมจนถึงสิ้นปี

การศึกษา จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 13.88 และมีนักศึกษาคงอยู่ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 
86.11 

1.2 ปีการศึกษา 2560 รับนักศึกษาจ านวน 46 คน จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อออกสะสมจนถึงสิ้นปี
การศึกษา จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 23.91 และมีนักศึกษาคงอยู่ จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 
76.09  

1.3 ปีการศึกษา 2561 รับนักศึกษาจ านวน 23 คน จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อออกสะสมจนถึงสิ้นปี
การศึกษา จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 และมีนักศึกษาคงอยู่ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 
91.30 
2) การส าเร็จการศึกษา 

2.1 ปีการศึกษา 2559 รับนักศึกษาจ านวน 36 คน และมีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา จ านวน 31 คน 
คิดเป็นร้อยละ 86.11 

2.2 ปีการศึกษา 2560 รับนักศึกษาจ านวน 46 คน และมีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา จ านวน 35 คน 
คิดเป็นร้อยละ 76.09 

2.3 ปีการศึกษา 2561 รับนักศึกษาจ านวน 23 คน และมีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา จ านวน 21 คน 
คิดเป็นร้อยละ 91.30 
3) การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการบริการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ และความรู้ต่างๆ 
แก่นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

ปีการศึกษา 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการบริการเ พ่ือพัฒนา
ประสบการณ์และความรู้ต่างๆ แก่นักศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.25) โดยรายการที่มี
ความพึงพอใจสูงสุคคือ นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์
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ทางวิชาการ/วิชาชีพ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.38)  
 
 
 
หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
 

ปี
การศึกษา 

 
จ านวน
รับเข้า 

 
จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

จ านวนที่
ลาออกและ
คัดชื่อออก
สะสมจนถึง

สิ้นปี
การศึกษา 

 
อัตราการ
ส าเร็จ

การศึกษา 

 
อัตรา
การคง

อยู่ 
2559 2560 2561 2562 

2559 30 30 30 - - 29 1 96.67 96.67 
2560 45 - 45 42 - 37 8 82.22 82.22 
2561 33 - - 33 33 30 3 90.91 90.91 

 
ผลการด าเนินงาน 

1) อัตราการคงอยู่ 
1.1 ปีการศึกษา 2559 รับนักศึกษาจ านวน 30 คน จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อออกสะสมจนถึงสิ้นปี

การศึกษา จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 และมีนักศึกษาคงอยู่ จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 96.67 
1.2 ปีการศึกษา 2560 รับนักศึกษาจ านวน 45 คน จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อออกสะสมจนถึงสิ้นปี

การศึกษา จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 17.78 และมีนักศึกษาคงอยู่ จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 
82.22 

1.3 ปีการศึกษา 2561 รับนักศึกษาจ านวน 33 คน จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อออกสะสมจนถึงสิ้นปี
การศึกษา จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 และมีนักศึกษาคงอยู่ จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 90.91 
2) การส าเร็จการศึกษา 

2.1 ปีการศึกษา 2559 รับนักศึกษาจ านวน 30 คน และมีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา จ านวน 29 คน คิด
เป็นร้อยละ 96.67 

2.2 ปีการศึกษา 2560 รับนักศึกษาจ านวน 45 คน และมีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา จ านวน 37 คน คิด
เป็นร้อยละ 82.22 

2.3 ปีการศึกษา 2561 รับนักศึกษาจ านวน 33 คน และมีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา จ านวน 30 คน คิด
เป็นร้อยละ 90.91 
3) การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการบริการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ และความรู้ต่างๆ 
แก่นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

ปีการศึกษา 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการบริการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์
และความรู้ต่างๆ แก่นักศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.11) โดยรายการที่มีความพึงพอใจสูง
สุคคือ มีโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาอย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 4.19) 
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หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง 
 
 

ปี
การศึกษา 

 
จ านวน
รับเข้า 

 
จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

จ านวนที่
ลาออกและ
คัดชื่อออก
สะสมจนถึง

สิ้นปี
การศึกษา 

 
อัตราการ
ส าเร็จ

การศึกษา 

 
อัตรา
การคง

อยู่ 
2559 2560 2561 2562 

2559 10 10 9 - - 7 3 70.00 70.00 
2560 - - - - - - - - - 
2561 10 - - 10 4 4 6 40.00 40.00 

 
ผลการด าเนินงาน 

1) อัตราการคงอยู่ 
1.1 ปีการศึกษา 2559 รับนักศึกษาจ านวน 10 คน จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อออกสะสมจนถึงสิ้นปี

การศึกษา จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และมีนักศึกษาคงอยู่ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 
1.2 ปีการศึกษา 2560 ไม่มีนักศึกษา 
1.3 ปีการศึกษา 2561 รับนักศึกษาจ านวน 10 คน จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อออกสะสมจนถึงสิ้นปี

การศึกษา จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 และมีนักศึกษาคงอยู่ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 
2) การส าเร็จการศึกษา 

2.1 ปีการศึกษา 2559 รับนักศึกษาจ านวน 10 คน และมีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา จ านวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 70.00 

2.2 ปีการศึกษา 2560 ไม่มีนักศึกษา 
2.3 ปีการศึกษา 2561 รับนักศึกษาจ านวน 10 คน และมีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา จ านวน 4 คน คิด

เป็นร้อยละ 40.00 
3) การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการบริการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ และความรู้ต่างๆ 
แก่นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

ปีการศึกษา 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการบริการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์
และความรู้ต่างๆ แก่นักศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.18) โดยรายการที่มีความพึงพอใจสูง
สุคคือ นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์วิชาการ/วิชาชีพ 
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.25)  
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ภาพรวมผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาระดับ ปวส.สาขางานาทคนิคยานยนต์ 
 
 

ปี
การศึกษา 

 
จ านวน
รับเข้า 

 
จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

จ านวนที่
ลาออกและ
คัดชื่อออก
สะสมจนถึง

สิ้นปี
การศึกษา 

 
อัตราการ
ส าเร็จ

การศึกษา 

 
อัตรา
การคง

อยู่ 
2559 2560 2561 2562 

2559 76 76 74 - - 67 9 88.16 97.37 
2560 91 - 91 81 - 67 24 73.63 89.01 
2561 66 - - 66 60 55 11 83.33 90.91 

 
ผลการด าเนินงาน 

1) อัตราการคงอยู่ 
1.1 ปีการศึกษา 2559 รับนักศึกษาจ านวน 76 คน จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อออกสะสมจนถึงสิ้นปี

การศึกษา จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 11.84  และมีนักศึกษาคงอยู่ จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 
97.37 

1.2 ปีการศึกษา 2560 รับนักศึกษาจ านวน 91 คน จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อออกสะสมจนถึงสิ้นปี
การศึกษา จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 26.37 และมีนักศึกษาคงอยู่ จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 
89.01 

1.3 ปีการศึกษา 2561 รับนักศึกษาจ านวน 66 คน จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อออกสะสมจนถึงสิ้นปี
การศึกษา จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 และมีนักศึกษาคงอยู่ จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 
90.91 
2) การส าเร็จการศึกษา 

2.1 ปีการศึกษา 2559 รับนักศึกษาจ านวน 76 คน และมีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา จ านวน 67 คน คิด
เป็นร้อยละ 88.16 

2.2 ปีการศึกษา 2560 รับนักศึกษาจ านวน 91 คน และมีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา จ านวน 67 คน คิด
เป็นร้อยละ 73.63 

2.3 ปีการศึกษา 2561 รับนักศึกษาจ านวน 66 คน และมีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา จ านวน 55 คน คิด
เป็นร้อยละ 83.33 
3) การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการบริการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ และความรู้ต่างๆ 
แก่นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

ปีการศึกษา 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการบริการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์
และความรู้ต่างๆ แก่นักศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.25) โดยรายการที่มีความพึงพอใจสูง
สุคคือ นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์วิชาการ/วิชาชีพ 
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.38)  
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เอกสารอ้างอิง 

3.2.1 รายงานผลที่เกิดข้ึนกับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
3.2.2 รายงานสรุปจ านวนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 

2562 
3.2.3 ความพึงพอใจของนักสึกษาที่มีต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการบริการของหลักสูตรระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 
 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู  สาขางานเทคนิคยานยนต ์  

 

 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย ์

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
เป้าหมายการด าเนินงาน 
 หลักสูตรได้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนด และมีคุณวุฒิที่
ตรงหรือเหมาะสมกับวิชาที่สอน 
ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
       1. หลักสูตรฯ ส ารวจความต้องการและคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยพิจารณาจากความ
ขาดแคลน ความต้องการของหลักสูตรที่เปิดสอน สัดส่วนระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา ตลอดจนความจ าเป็น
อ่ืน ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการด าเนินการขออัตราก าลังจากวิทยาลัยฯ 
       2. เมื่อทราบจ านวนความต้องการและคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่แล้ว สาขางานยานยนต์ด าเนินการ
จัดท 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 โดยมี
ขบวนการในการรับสมัคร 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 าอาจารย์ใหม่ต่อหลักสูตรฯ 
เพ่ือทดลองท าการเรียนการสอน  

6. ทุกสิ้นปีการศึกษา จะด าเนินการส ารวจตามขั้นตอนที่ 1 เพื่อน าข้อมูลไปทบทวนและปรับแผนและ
ด าเนินการตามข้ันตอนต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
การน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

การรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขางานยานยนต์จะด าเนินการเมื่อหลักสูตรมีจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรไม่เพียงพอ จะด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความขออัตราก าลัง เสนอต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ ก าหนด
คุณสมบัติทั้งทางด้านคุณวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์สอนที่จะต้องสอดคล้องกับความ
ต้องการของหลักสูตรฯ  โดยจะต้องพิจารณาอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์สอน 
ฯลฯ ซึ่งในปีการศึกษา 2562  หลักสูตรได้มีการประกาศรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหน่วยจัดการศึกษา
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ทับคล้อ (ขุนไผ่ภฺมิเขตร) เพ่ิม 1 เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีไม่เพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการ
สอน คือนายนิพัฒน์   เสมอใจ 
 
การติดตามและประเมินกระบวนการ 
     หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ด าเนินการประเมินความ
พึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อการบริหารจัดการหลักสูตร (ด้านการรับอาจารย์) โดยผลการประเมินในภาพรวม 
อาจารย์ผู้สอนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก เฉลี่ย 3.87 มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
1. การก าหนดคุณสมบัติในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรสอดคล้องกับ

หลักสูตร 
3.73 

2. กลไกการคัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความเหมาะสมและโปร่งใส 3.87 
3. การก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์มีความชัดเจนและเหมาะสม 3.60 
4. การบริหารหลักสูตร ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นที่มีความ

เกี่ยวข้องกันอย่างเหมาะสม 
3.68 

ความพึงพอใจภาพรวม 3.73 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต่อการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร พบว่า ความ พึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.73) ถ้าพิจารณาเป็นรายประเด็นที่
มีความพึงพอใจสูงสุด พบว่า กลไกการคัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความเหมาะสมและโปร่งใส มีความ
พึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =3.87) ส่วนประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยสุด คือการก าหนดบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์มีความชัดเจนและเหมาะสม  คือ (ค่าเฉลี่ย = 3.60)  

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

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีประเมินเพ่ือทบทวนระบบกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร พบว่า ระบบ และกลไกดังกล่าวยังคงมีความเหมาะสม โดยประเมินจากการที่อาจารย์ประจ า
หลักสูตรทั้ง 18 คน ว่าการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก าหนด และไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงตามเป้าหมาย ดังนั้น หลักสูตรจึงยังคงใช้ระบบและกลไกดังกล่าวในการรับและแต่งตั้ง  อาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
การน าไปสู่การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
 จากการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจด้านการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร พบว่าอาจารย์
ประจ าหลักสูตรต้องการให้หลักสูตรก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ให้มีความชัดเจน
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และเหมาะสม ซึ่งเมื่อพิจารณาจากภาระงาน หลักสูตรเห็นว่ามีแนวทางในการเกลี่ยรายวิชาและภาระงานให้
เหมาะสมในแต่ละภาคเรียนได้ตอนที่ประชุมคัดเลือกรายวิชาในภาคเรียนนั้น 
 
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 าหลักสูตร 
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. และหลักสูตรฝึกอบรม
ในสาขาที่เก่ียวข้อง 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 
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5.  หากปฏิบัติหน้าที่สอนน้อยกว่า 20 ชม./สัปดาห์ ให้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงาน
จัดการเรียนการสอนตามสัดส่วนจ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงานสอน และปฏิบัติงานตามพันธกิจของวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร 

  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 
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3 นายสมชาติ  เที่ยงธรรม อาจารย์พิเศษ -เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 
4 นายคัณฑสรวง  กริ่งทอง อาจารย์พิเศษ -เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา 

 
 1.3 หลักสูตรได้ประชุมเพ่ือก าหนดภาระงานสอนในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้

สอดคล้องกับภาระงาน ความรู้ความสามารถตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดและมีคุณวุฒิที่ตรงหรือเหมาะสมกับวิชาที่
สอน ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
รายวิชาที่สอน 

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

การศึกษา 
 

- เทอร์โมไดนามิกส์ 
- งานทดลองเครื่องกล 

- นิวเมติกส์และไฮดรอ
ลิกส์ 
 

2 นายกนกศักดิ์   
นครประสาท 

กศ.ม อุตสาหกรรม
การศึกษา 

- งานตัวถังและพ่นสียาน
ยนต์ 

- งานประดับยนต์ 
- เทคโนโลยียานยนต์
สมัยใหม่ 

3 นายพิพัฒน์   
คงน่วม 

คบ. เครื่องกล - งานไฟฟ้ายานยนต์ 
- งานเครื่องล่างและส่ง
ก าลังยานยนต์ 
- งานเกียร์อัตโนมัติ 
 

- ระบบฉีดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์ 
- งานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
- การบริหารงาน
คุณภาพในองค์กร 

4 นายพัฒนพรรณ 
พิมพ์สอนภา 
 

วศ.บ เครื่องกล - งานปรับแต่งเครื่องยนต์ 
- กลศาสตร์วิศวกรรม 
- ความแข็งแรงของวัสดุ 

- งานส่งถ่ายก าลัง 
- กลศาสตร์ของไหล 
- เครื่องยนต์สันดาป
ภายใน 
- นิวเมติกส์และไฮดรอ
ลิกส์ 

5 นายปฐมพงษ์   
เกิดเข้ม 

วท.บ เครื่องกล  - งานเชื้อเพลิงและวัสดุ
หล่อลื่น 

6 นายพิษณุ   
ค าอินทร์ 

วท.บ เครื่องกล - งานเทคนิคพ้ืนฐาน 
 

- งานเชื่อมและโลหะ
แผ่น 

หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
7 นายนิรันทร์   

เดือนพงษ์ 
วท.บ เครื่องกล  
กศ.ม.อุตสาหกรรม
ศึกษา 

- งานทดลองเครื่องกล 
- งานเทคนิคพ้ืนฐาน 
 

- งานส่งถ่ายก าลัง 
 

8 นายคมสันต์   
จูม ี

วศ.บ เครื่องกล - งานปรับแต่งเครื่องยนต์ 
 

- เครื่องยนต์สันดาป
ภายใน 
- เทคโนโลยียานยนต์
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สมัย 
ใหม่ 

9 นายปริวัตร   
แก้วเปี้ย 

คบ. เครื่องกล - งานตัวถังและพ่นสี
รถยนต์ 
- กลศาสตร์วิศวกรรม 

 

10 นายนิพัฒน์ 
เสมอใจ 

ค.บ. การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

 - ระบบฉีดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์ 
- งานฝึกฝีมือ 

11 นายอภิชาติ  
 อินคล้าย 

คอ.บ เครื่องกล 
 

- ความแข็งแรงของวัสดุ 
 

- กลศาสตร์ของไหล 
 

12 นายจักรพันธ์  
สุวรรณพราหม  

คอ.บ เครื่องกล - งานเกียร์อัตโนมัติ 
- เทอร์โมไดนามิกส์ 

 

หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง 
13 นายประพจน์   

ทับทอง 
คอ.บ เครื่องกล 
 

 - นิวเมติกส์และไฮดรอ
ลิกส์ 
- งานประดับยนต์ 
- งานฝึกฝีมือ 

14 นายเชิดพงษ์  องอาจ คอ.บ เครื่องกล  - งานระบบฉีดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์ 

15 นายคัณฑสรวง   
กริ่งทอง 

คอ.บ เครื่องกล 
 

- งานระบบฉีดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์  

- งานตัวถังและพ่นสี
รถยนต์ 
 

 
  1.4 การประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในปีการศึกษา 2562 มีผล
การประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา ดังนี้ 
หน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย ปวช.1 เทอม 1 
ล าดับ อาจารย์ผู้สอน รายวิชา ค่าเฉลี่ย 

1 พิษณุ ค าอินทร์  3100-0001 งานเทคนิคพ้ืนฐาน  4.06  
2 พัฒนพรรณ พิมพ์สอนภา  3100-0002 เขียนแบบเทคนิค  4.19  
3 ปฐมพงษ์ เกิดเข้ม 3100-0004 วัสดุช่าง  4.17  
4 ทชภณ เมืองฤทธิ์ 3100-0009 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น  4.07  
5 พัฒนพรรณ พิมพ์สอนภา 3100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม  4.40  
6 พัฒนพรรณ พิมพ์สอนภา 3100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม  4.18  
7 พัฒนพรรณ พิมพ์สอนภา 3100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ  4.40  
8 พัฒนพรรณ พิมพ์สอนภา 3100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ  4.18  
9 พิษณุ สินสมุทร์  3100-0109 เทอร์โมไดนามิกส์  4.34  
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10 พิษณุ สินสมุทร์  3100-0109 เทอร์โมไดนามิกส์  4.17  
11 ปฐมพงษ์ เกิดเข้ม  3101-0001 งานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก  4.26  
12 พิพัฒน์ คงน่วม 3101-0002 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล  4.26  
13 กนกศักดิ์ นครประสาท 3101-0003 งานเครื่องล่างและส่งก าลังรถยนต์  4.21  
14 ทชภณ เมืองฤทธิ์  3101-2004 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น  4.29  
15 ทชภณ เมืองฤทธิ์  3101-2004 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น  4.07  
16 พิษณุ สินสมุทร์ 3101-2005 งานทดลองเครื่องกล  4.15  
17 พิษณุ สินสมุทร์ 3101-2005 งานทดลองเครื่องกล  4.00  
18 พิพัฒน์ คงน่วม  3101-2104 งานไฟฟ้ายานยนต์  4.43  
19 พิพัฒน์ คงน่วม  3101-2104 งานไฟฟ้ายานยนต์  4.16  
20 พัฒนพรรณ พิมพ์สอนภา  3101-2105 งานปรับแต่งเครื่องยนต์  4.17  
21 พัฒนพรรณ พิมพ์สอนภา  3101-2105 งานปรับแต่งเครื่องยนต์  4.19  
22 พิพัฒน์ คงน่วม  3101-2107 งานเกียร์อัตโนมัติ  4.09  
23 พิพัฒน์ คงน่วม  3101-2107 งานเกียร์อัตโนมัติ  4.26  
24 พิพัฒน์ คงน่วม  3101-2108 งานเครื่องล่างและส่งก าลังยานยนต์  4.09  
25 พิพัฒน์ คงน่วม  3101-2108 งานเครื่องล่างและส่งก าลังยานยนต์  4.26  
26 กนกศักดิ์ นครประสาท 3101-2111 งานตัวถังและพ่นสียานยนต์  4.15  
27 กนกศักดิ์ นครประสาท 3101-2111 งานตัวถังและพ่นสียานยนต์  4.21  

ภาคเรียนที่ 2/2562 
ล าดั
บ อาจารย์ผู้สอน รายวิชา 

ค่าเฉลี่
ย 

1 พิษณุ ค าอินทร์ 3100-0007 งานเชื่อมและโลหะแผ่น  4.75  

2 พัฒนพรรณ พิมพ์สอนภา 3100-0102 กลศาสตร์ของไหล  4.44  

3 พัฒนพรรณ พิมพ์สอนภา 3100-0102 กลศาสตร์ของไหล  4.75  
4 พัฒนพรรณ พิมพ์สอนภา 3100-0104 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์  4.44  
5 พัฒนพรรณ พิมพ์สอนภา 3100-0104 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์  4.75  
6 พิษณุ สินสมุทร์ 3100-0125 การจัดการความปลอดภัย  4.41  
7 พิษณุ สินสมุทร์ 3100-0125 การจัดการความปลอดภัย  4.48  

8 พัฒนพรรณ พิมพ์สอนภา 3101-2001 งานส่งถ่ายก าลัง  4.38  

9 พัฒนพรรณ พิมพ์สอนภา 3101-2001 งานส่งถ่ายก าลัง  4.48  
10 พัฒนพรรณ พิมพ์สอนภา 3101-2002 เครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ  4.38  
11 พัฒนพรรณ พิมพ์สอนภา 3101-2002 เครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ  4.48  
12 พัฒนพรรณ พิมพ์สอนภา  3101-2003 เครื่องยนต์สันดาปภายใน  4.44  
13 พัฒนพรรณ พิมพ์สอนภา  3101-2003 เครื่องยนต์สันดาปภายใน  4.75  
14 กนกศักดิ์ นครประสาท 3101-2103 งานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่  4.40  
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15 กนกศักดิ์ นครประสาท 3101-2103 งานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่  4.47  

16 กนกศักดิ์ นครประสาท  3101-8001 ฝึกงาน  4.40  

17 กนกศักดิ์ นครประสาท  3101-8001 ฝึกงาน  4.47  

18 กนกศักดิ์ นครประสาท  3101-8501 โครงการ  4.35  

19 กนกศักดิ์ นครประสาท  3101-8501 โครงการ  4.71  
20 พิพัฒน์ คงน่วม  3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ  4.35  
21 พิพัฒน์ คงน่วม  3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ  4.42  
22 พิพัฒน์ คงน่วม  3100-0003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  4.83  

  
 หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ ปวช.1 ภาคเรียนที่ 1/2562 
ล าดั
บ 

อาจารย์ผู้สอน รายวิชา 
ค่าเฉลี่

ย 
1 นิรันดร์ เดือนพงษ์  3100-0001 งานเทคนิคพ้ืนฐาน  4.66  
2 อภิชาติ อินคล้าย  3100-0002 เขียนแบบเทคนิค  4.42  
3 ปริวัตร แก้วเปี้ย  3100-0004 วัสดุช่าง  4.76  
4 จีระวัฒน์ โชติธนบูรณ์  3100-0007 งานเชื่อมและโลหะแผ่น  4.42  
5 ปริวัตร แก้วเปี้ย 3100-0009 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น  4.76  
6 ปริวัตร แก้วเปี้ย 3100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม  4.48  
7 ปริวัตร แก้วเปี้ย 3100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม  4.76  
8 อภิชาติ อินคล้าย  3100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ  4.48  
9 อภิชาติ อินคล้าย  3100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ  4.65  

10 จักรพันธ์ สุวรรณพราม  3100-0109 เทอร์โมไดนามิกส์  4.61  
11 จักรพันธ์ สุวรรณพราม  3100-0109 เทอร์โมไดนามิกส์  4.45  
12 อภิชาติ อินคล้าย 3101-0001 งานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก  4.42  
13 คมสันต์ จูมี 3101-0002 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล  4.37  
14 จักรพันธ์ สุวรรณพราม 3101-0003 งานเครื่องล่างและส่งก าลังรถยนต์  4.35  
15 ปริวัตร แก้วเปี้ย  3101-2004 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น  4.48  
16 ปริวัตร แก้วเปี้ย  3101-2004 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น  4.76  
17 นิรันดร์ เดือนพงษ์  3101-2005 งานทดลองเครื่องกล  4.41  
18 นิรันดร์ เดือนพงษ์  3101-2005 งานทดลองเครื่องกล  4.21  
19 คมสันต์ จูมี  3101-2104 งานไฟฟ้ายานยนต์  4.26  
20 คมสันต์ จูมี  3101-2104 งานไฟฟ้ายานยนต์  4.61  
21 คมสันต์ จูมี  3101-2105 งานปรับแต่งเครื่องยนต์  4.40  
22 คมสันต์ จูมี  3101-2105 งานปรับแต่งเครื่องยนต์  4.37  
23 จักรพันธ์ สุวรรณพราม  3101-2107 งานเกียร์อัตโนมัติ  4.64  
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24 จักรพันธ์ สุวรรณพราม  3101-2107 งานเกียร์อัตโนมัติ  4.35  
25 นิรันดร์ เดือนพงษ์ 3101-2108 งานเครื่องล่างและส่งก าลังยานยนต์  4.41  
26 นิรันดร์ เดือนพงษ์ 3101-2108 งานเครื่องล่างและส่งก าลังยานยนต์  4.21  
27 ปริวัตร แก้วเปี้ย  3101-2111 งานตัวถังและพ่นสียานยนต์  4.29  
28 ปริวัตร แก้วเปี้ย  3101-2111 งานตัวถังและพ่นสียานยนต์  4.38  

 
  หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ ปวช.1 ภาคเรียนที่ 2/2562 
ล าดั
บ 

อาจารย์ผู้สอน รายวิชา 
ค่าเฉลี่

ย 
1 จีระวัฒน์ โชติธนบูรณ์  3100-0002 เขียนแบบเทคนิค  4.53  
2 นิพัฒน์ เสนอใจ 3100-0007 งานเชื่อมและโลหะแผ่น  4.61  
3 อภิชาติ อินคล้าย  3100-0102 กลศาสตร์ของไหล  4.54  
4 อภิชาติ อินคล้าย  3100-0102 กลศาสตร์ของไหล  4.54  
5 พรเทพ แก้วตา 3100-0104 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์  4.58  
6 พรเทพ แก้วตา 3100-0104 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์  4.51  
7 ปริวัตร แก้วเปี้ย  3100-0125 การจัดการความปลอดภัย  4.40  
8 ปริวัตร แก้วเปี้ย  3100-0125 การจัดการความปลอดภัย  3.96  
9 นิรันดร์ เดือนพงษ์  3101-2001 งานส่งถ่ายก าลัง  4.45  

10 นิรันดร์ เดือนพงษ์  3101-2001 งานส่งถ่ายก าลัง  3.98  
11 อภิชาติ อินคล้าย 3101-2002 เครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ  4.50  
12 อภิชาติ อินคล้าย 3101-2002 เครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ  3.97  
13 คมสันต์ จูมี  3101-2003 เครื่องยนต์สันดาปภายใน  4.32  
14 คมสันต์ จูมี  3101-2003 เครื่องยนต์สันดาปภายใน  4.49  
15 คมสันต์ จูมี 3101-2103 งานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่  4.03  
16 คมสันต์ จูมี 3101-2103 งานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่  4.50  
17 นิพัฒน์ เสนอใจ  3100-0003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  4.61  

 
  หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง ภาคเรียนที่ 1/2562 
ล าดับ อาจารย์ผู้สอน รายวิชา ค่าเฉลี่ย 

1 เชิดพงษ์ องอาจ  3100-0001 งานเทคนิคพ้ืนฐาน  0.00  
2 เชิดพงษ์ องอาจ  3100-0002 เขียนแบบเทคนิค  4.00  
3 สมชาติ เที่ยงธรรม 3100-0004 วัสดุช่าง  0.00  
4 คัณฑสรวง กริ่งทอง  3100-0009 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น  0.00  
5 คัณฑสรวง กริ่งทอง  3100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม  0.00  
6 คัณฑสรวง กริ่งทอง  3100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม  0.00  
7 ประพจน์ ทับทอง  3100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ  0.00  
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8 ประพจน์ ทับทอง  3100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ  0.00  
9 เชิดพงษ์ องอาจ  3100-0109 เทอร์โมไดนามิกส์  0.00  

10 เชิดพงษ์ องอาจ  3100-0109 เทอร์โมไดนามิกส์  0.00  
11 สมชาติ เที่ยงธรรม 3101-0001 งานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก  4.00  
12 คัณฑสรวง กริ่งทอง 3101-0002 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล  4.00  
13 ประพจน์ ทับทอง 3101-0003 งานเครื่องล่างและส่งก าลังรถยนต์  4.00  
14 ประพจน์ ทับทอง 3101-2004 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น  0.00  
15 ประพจน์ ทับทอง 3101-2004 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น  0.00  
16 เชิดพงษ์ องอาจ 3101-2005 งานทดลองเครื่องกล  4.46  
17 เชิดพงษ์ องอาจ 3101-2005 งานทดลองเครื่องกล  4.00  
18 สมชาติ เที่ยงธรรม  3101-2104 งานไฟฟ้ายานยนต์  0.00  
19 สมชาติ เที่ยงธรรม  3101-2104 งานไฟฟ้ายานยนต์  0.00  
20 ประพจน์ ทับทอง  3101-2105 งานปรับแต่งเครื่องยนต์  4.55  
21 ประพจน์ ทับทอง  3101-2105 งานปรับแต่งเครื่องยนต์  4.00  
22 สมชาติ เที่ยงธรรม 3101-2107 งานเกียร์อัตโนมัติ  4.57  
23 สมชาติ เที่ยงธรรม 3101-2107 งานเกียร์อัตโนมัติ  4.00  
24 ประพจน์ ทับทอง  3101-2108 งานเครื่องล่างและส่งก าลังยานยนต์  4.55  
25 ประพจน์ ทับทอง  3101-2108 งานเครื่องล่างและส่งก าลังยานยนต์  4.00  
26 คัณฑสรวง กริ่งทอง 3101-2111 งานตัวถังและพ่นสียานยนต์  4.57  
27 คัณฑสรวง กริ่งทอง 3101-2111 งานตัวถังและพ่นสียานยนต์  4.00  

 
 หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง ภาคเรียนที่ 2/2562 
ล าดับ อาจารย์ผู้สอน รายวิชา ค่าเฉลี่ย 

1 สมชาติ เที่ยงธรรม 3100-0003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  4.69  
2 เชิดพงษ์ องอาจ 3100-0007 งานเชื่อมและโลหะแผ่น  4.32  
3 สมชาติ เที่ยงธรรม  3100-0104 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์  4.40  
4 สมชาติ เที่ยงธรรม  3100-0104 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์  4.69  
5 เชิดพงษ์ องอาจ 3101-2003 เครื่องยนต์สันดาปภายใน  4.49  
6 เชิดพงษ์ องอาจ 3101-2003 เครื่องยนต์สันดาปภายใน  4.32  

 
 หลักสูตรได้น าผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน มาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาบริหารอาจารย์ประจ า
หลักสูตรด้านการสอนของอาจารย์ประจ าวิชา ดังนี้ 

- ส ารวจความต้องการ การใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เช่น ชุดฝึก โปรแกรมที่ใช้ในการ
วิเคราะห์การท างานของเครื่องยนต์ 

- ให้อาจารย์ผู้สอนเน้นการเรียนแบบลงมือปฏิบัติจริง โดยน านักศึกษาออกหน่วยซ่อมสร้างบริการ
ชุมชน 
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- สื่อการสอน และวิธีการสอนที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน เช่น คลิปวีดีโอในยูทูบ หรือ
จะเป็นการใช้สื่อเก่ียวกับยานยนต์ที่ต้องบริการการซ่อมจริง 

- น าผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนมาพิจารณาในการเลือกรายวิชาให้เหมาะสม
ในการสอน 

2. หลักสูตรส ารวจความพึงพอใจต่อการบริหารอาจารย์ การก ากับ/ติดตาม/ประเมินผลและพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนของอาจารย์ ซึ่งด าเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตร 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 
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
  3.2 มีบ้านพักครู 
  3.3 มีประกันอุบัติเหตุให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งอาจารย์พิเศษ (ลูกจ้างเหมา
บริการ) ทุกคน 
  3.4 มีวันหยุดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งอาจารย์พิเศษ (ลูกจ้างเหมาบริการ) ปี
การศึกษาละ 12 วัน โดยไม่นับว่าเป็นวันลา 
 
การน าไปสู่การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

หลักสูตรมีความเห็นว่า จากผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในด้านการ
บริหารอาจารย์ การก ากับ/ติดตาม/ประเมินผลและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของอาจารย์  หลักสูตร
ควรมีการประชุมการเลือกรายวิชาในการจัดตารางเรียนให้เสร็จก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนได้
จัดท าแผนการสอน/โครงการสอน ให้ครบทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคเรียนได้ และควรมีการก ากับติดตามการ
จัดท าบันทึกหลังการสอนเป็นระยะ  
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 4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
เป้าหมายการด าเนินงาน 
 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ 

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 ารวจความต้องการในการที่จะพัฒนาทางด้านวิชาชีพ
และวิชาการ โดยในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ไปพัฒนาทางทางด้านวิชาชีพและวิชาการ 
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 ดังนี 
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แผนพัฒนาบุคลากร (หลักสูตรปวช. ปวส. สาขางานยานยนต์ เทคนิคยานยนต์) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-
2564) 
ด้านการศึกษาดูงาน 
 

ล าดั
บ 

 
กิจกรรม 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

จ านวนกิจกรรม/ปีงบประมาณ พ.ศ. 
256

0 
256

1 
256

2 
256

3 
256

4 
1 การศึกษาดูงานด้าน

เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง
กับด้านทักษะวิชาชีพ 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ส านักอ านวยการ/
วิชาการ 

1  
 

1  1  1  1  

 
ด้านการฝึกอบรม 

 
ล าดั
บ 

 
กิจกรรม 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

จ านวนกิจกรรม/ปีงบประมาณ พ.ศ. 
256

0 
256

1 
256

2 
256

3 
256

4 
1 การฝึกอบรมยกระดับ

ฝีมือแรงงาน 
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 าดั
บ 

 
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  
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3 พัฒนาทักษะวิชาชีพและ
ติดตามการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ในสถาน
ประกอบการ 

นักศึกษา/
อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

ส านักวิชาการ - - 1  1  1  

 
 3. หลักสูตรส ารวจความพึงพอใจในด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือน าผลการประเมินที่ได้มา
ปรับปรุงกลไกในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 ซึ่งจากการประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีประเด็นในการประเมินดังนี้ 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
1. ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ 3.14 
2. การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ 3.14 
3. การส่งเสริมการน ากระบวนการวิจัยและการให้บริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการ

จัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
3.57 

 

 จากการประเมินความพึงพอใจในด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในภาพรวม พบว่าอยู่ในเกณฑ์
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย = 3.56 โดยประเด็นที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องการให้พัฒนาคือ การส่งเสริมให้ได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อย่างสม่ าเสมอ อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย = 3.33  
 
การน าไปสู่การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
 จากผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในด้านการได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพสม่ าเสมอ หลักสูตรมีความเห็นว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความต้องการการได้รับการพัฒนา
ทางด้านนี้ให้มากกว่านี้ ซึ่งทางหลักสูตรจะได้ปรับปรุงระบบและกลไก เพื่อให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้พัฒนา
ในด้านนี้ให้มากข้ึน โดยจะเพ่ิมเติมในเรื่องที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องการพัฒนาในแผนพัฒนาบุคลากร 
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  หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของร้ายวิชาในหลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน 
5.1.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
เป้าหมาย 
  รายวิชาในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนตรงตามมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562 
 
ระบบและกลไก 

1. มีระบบการออกแบบหลักสูตรให้มีความสอดคล้องตาม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   
2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักสูตร (หัวหน้าสาขางาน) เพ่ือท าหน้าที่บริหารงานหลักสูตร 
3. จัดประชุมชี้แจงให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือสร้างความเข้าใจในเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ์ 
4. หลักสูตรจัดท าแผนตลอดหลักสูตรเพื่อเสนออนุกรรมการวิชาการ  สภาวิทยาลัยชุมชน และสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
5. มอบหมายรายวิชาให้อาจารย์ผู้สอน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/โครงการสอน และจัดท าตารางการจัดการเรียนการสอน 
6. ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
7. รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนการสอน 
8. น าผลไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนถัดไป 
 

ผลการด าเนินงาน 
1. หลักสูตรได้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2562 โดยท าการเปรียบเทียบสาระรายวิชากับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ดังนี้  
 

เปรียบเทียบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2546 
กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2557 

 
ปวส. 2546 ปวส. 2557 

1.  หลักการ 1.  หลักการ 
- มุ่งผลิตและพัฒนาแรงงานระดับผู้ช านาญการเฉพาะสาขาอาชีพ สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
 

- มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู้เต็มภูมิ ปฏิบัติได้จริงและเข้าใจชีวิต 
- เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการวิชาชีพ มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนวิชาชีพ สามารถถ่ายโอนประสบการณ์การเรียนรู้จากสถาน

- มุ่งผลิตและพัฒนา
แ ร ง ง า น  ร ะ ดั บ
ผู้ ช า น า ญ ก า ร
เฉพาะสาขาอาชีพ 
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
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ประกอบการได ้ ต ล า ด แ ร ง ง า น 
สภาพ เศรษฐกิ จ 
สังคม วัฒนธรรม 
เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม โดยมี
ความสอดคล้องกับ
แ ผ น พั ฒ น า
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ
สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 
2555 - 2559) 
และแผนการศึกษา
แห่งชาติ 
- ระบบการเรียนเปิด

โอกาสให้ผู้ เ รี ยน
สามารถเทียบโอน
ผลการเรียนรู้ 
- มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมี

สมรรถนะในการ
ประกอบอาชีพ มี
ค ว า ม รู้ เ ต็ ม ภู มิ 
ปฏิบัติได้จริงและ
เข้าใจชีวิต รวมทั้งมี
ความยืดหยุ่น โดย
เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้
ส ถ า น ศึ ก ษ า
ส าม า รถปรั บ ใ ห้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ยุ ท ธศ าสตร์ ข อ ง
ภูมิภาคและความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ตลาดแรงงาน 

2. จุดมุ่งหมาย 2. จุดมุ่งหมาย 
- เพ่ือให้มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างงานให้สอดคล้องกับวิชาชีพ 

มีบุคลิกภาพที่ดี เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการท างานและการอยู่ร่วมกัน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว องค์กร ท้องถิ่น
และประเทศชาติ ปฏิบัติตนพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

- เน้นคุณภาพผู้เรียน
ให้มีพฤติกรรมที่ดี
งาม ต่อต้านความ
รุนแรงและสารเสพ
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ติด ด ารงไว้ซึ่งการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ย์
ทรงเป็นประมุข มี
จิ ต ส า นึ ก ด้ า น
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การรู้จัก
ใ ช้ แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติ  แ ล ะ ส ร้ า ง
สิ่งแวดล้อมท่ีดี 

3. เกณฑ์การใช้หลักสูตร 3. เกณฑ์การใช้
หลักสูตร 

ประกอบด้วยเนื้อหาสาระส าคัญ ดังนี้ 
- การเรียนการสอน 
- เวลาเรียน 
- หน่วยกิต 
- โครงสร้าง 
- โครงการ 
- ฝึกงาน 
- การเข้าเรียน 
- การประเมินผลการเรียน 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
- การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 

 

ปรับและเพ่ิมเนื้อหา
สาระในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
- การเรียนการ

สอน 
- การจัดการ

ศึกษาและเวลา
เรียน 
- หน่วยกิต 
- โครงสร้าง 
- การฝึก

ประสบการณ์
วิชาชีพ 
- โครงการพัฒนา

ทักษะวิชาชีพ 
- การศึกษาระบบ

ทวิภาค ี
- การเข้าเรียน 
- การประเมินผล

การเรียน 
- กิจกรรมเสริม

หลักสูตร 
- การจัดแผนการ
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เรียน 
- การส าเร็จ

การศึกษาตาม
หลักสูตร 
- การพัฒนา

รายวิชาใน
หลักสูตร 
- การปรับปรุง

แก้ไข พัฒนา
รายวิชา กลุ่ม
วิชาและการ
อนุมัติหลักสูตร 
- การประกัน

คุณภาพ
หลักสูตร 

 
 

4. จุดประสงค์สาขาวิชา 4. จุดประสงค์
สาขาวิชา 

     ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านเจตคติและพฤติกรรมลักษณะนิสัยในสาขาวิชานั้น ๆ       ประกอบด้วยสิ่ง
ที่ต้องการพัฒนา
ผู้เรียนในสาขาวิชา
นั้นทั้ง 3 ด้าน โดย
ด้านเจตคติ เน้นเพ่ิม
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ซื่อสัตย์
สุจริต มีระเบียบวินัย 
มีคุณธรรม เป็นผู้มี
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ่งแวดล้อม 
ต่อต้านความรุนแรง
และสารเสพติด 

4. จุดประสงค์สาขาวิชา 4. จุดประสงค์
สาขาวิชา 

     ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านเจตคติและพฤติกรรมลักษณะนิสัยในสาขาวิชานั้น ๆ       ประกอบด้วยสิ่ง
ที่ต้องการพัฒนา
ผู้เรียนในสาขาวิชา
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นั้นทั้ง 3 ด้าน โดย
ด้านเจตคติ เน้นเพ่ิม
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ซื่อสัตย์
สุจริต มีระเบียบวินัย 
มีคุณธรรม เป็นผู้มี
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ่งแวดล้อม 
ต่อต้านความรุนแรง
และสารเสพติด 

5. มาตรฐานวิชาชีพ 5. มาตรฐานวิชาชีพ 
     ก าหนดไว้เฉพาะด้านสมรรถนะวิชาชีพ ประกอบด้วย ความรู้และทักษะที่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชานั้น ๆ ต้องมีเพ่ือเป็น
หลักประกันคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา และสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของอาชีพ 

     เพ่ือให้สอดรับกับ
คุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแห่งชาติ
ต้องครอบคลุมอย่าง
น้อย 3 ด้าน ได้แก่ 
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ด้าน
สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไปและ
ด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ 

6. โครงสร้างหลักสูตร 6. โครงสร้าง
หลักสูตร 

     หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 85 ดังโครงสร้างต่อไปนี้ 
1) หมวดวิชาสามัญ   ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
4) ฝึกงาน ไม่น้อยกว่า  
5) กิจกรรมเสริมหลักสูตร   
 
 
 
 
 

หน่วยกิตรวมไม่น้อย
กว่า 85 หน่วยกิต  
และไม่เกิน 90 
หน่วยกิต ดัง
โครงสร้าง ต่อไปนี้ 

1) หมวดวิชา
ทักษะชีวิต   
ไม่น้อยกว่า 
21 หน่วย
กิต 

2) หมวดวิชา
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 ทักษะ
วิชาชีพ ไม่
น้อยกว่า 
56 หน่วย
กิต 

3) หมวดวิชา
เลือกเสรี  
ไม่น้อยกว่า 
6 หน่วยกิต 

4) กิจกรรม
เสริม
หลักสูตร 

7. รายละเอียดรายวิชา 7. รายละเอียด
รายวิชา 

ประกอบด้วย 
- รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ (นก.-ชม.)) 
- รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน (ถ้ามี) 
- จุดประสงค์รายวิชา 
- มาตรฐานรายวิชา 
- ค าอธิบายรายวิชา 

 
ตัวอย่างรายวิชา 

3101-2108 งานปรับแตงเครื่องยนต             2 (3) 
จุดประสงค์รายวิชา 

1. เพ่ือให้มีความเข้าใจในการตรวจวัด วิเคราะห์และปรับแต่งเครื่องยนต์ 
2. เพ่ือให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือพิเศษ ตรวจวัด วิเคราะห์และปรับแต่งเครื่องยนต์ 
3. เพ่ือมีกิจนิสัยในการท างานที่ดี ปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบครอบ ประหยัด มีวินัย ตรงต่อเวลา และตระหนักถึงความ

ปลอดภัยในการท างาน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เข้าใจหลักการตรวจวัด วิเคราะห์และปรับแต่งเครื่องยนต์ 
2. ใช้เครื่องมือพิเศษ ตรวจวัด วิเคราะห์และปรับแต่งเครื่องยนต์แก๊สโซลีนได้ตามท่ีคู่มือก าหนด 
3. ใช้เครื่องมือพิเศษ ตรวจวัด วิเคราะห์และปรับแต่งเครื่องยนต์ดีเซลได้ตามท่ีคู่มือก าหนด 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใช้เครื่องมือพิเศษตรวจวัด วิเคราะห์และปรับแต่งอุปกรณ์ในระบบต่างๆ ในเครื่องยนต์ การตรวจวัด

และวิเคราะห์ก าลังอัดและการรรั่วของก าลังอัด การวิเคราะห์อุปกรณ์ในระบบจุดระเบิด อุปกรณ์ในระบบจ่ายเชื้อเพลิงและการวิเคราะห์
สภาพไอเสีย เพ่ือปรับแต่งเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
 

ประกอบด้วย 
- รหัสวิชา ชื่อวิชา 

จ านวนชั่วโมง
เรียนทฤษฎีต่อ
หนึ่งสัปดาห์ – 
จ านวนชั่วโมง
เรียนปฏิบัติต่อ
หนึ่งสัปดาห์ – 
จ านวนหน่วยกิต 
(ท-ป-น) 
- วิชาบังคับก่อน 

(ถ้ามี) 
- จุดประสงค์

รายวิชา 
- สมรรถนะ

รายวิชา 
- ค าอธิบาย

รายวิชา 
ตัวอย่างรายวิชา 

3101-210ถ งาน
ปรับแตงเครื่องยนต             
1-6-3 
จุดประสงค์รายวิชา 



62 
 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู  สาขางานเทคนิคยานยนต ์  

 

 1. เข้าใจในการ
ตรวจวัด วิ เคราะห์
แ ล ะ ป รั บ แ ต่ ง
เครื่องยนต์ 

2. สามารถใช้
เ ค รื่ อ ง มื อ พิ เ ศ ษ 
ตรวจวัด วิ เคราะห์
แ ล ะ ป รั บ แ ต่ ง
เครื่องยนต์ 

3. เพ่ือมีกิจนิสัย
ใ น ก า ร ท า ง า น ที่ ดี 
ปฏิบัติงานด้วยความ
ประณีต รอบครอบ 
ประหยัด มีวินัย ตรง
ต่ อ เ ว ล า  แ ล ะ
ตร ะหนั ก ถึ ง ค ว าม
ป ล อ ด ภั ย ใ น ก า ร
ท างาน 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. แสดงความรู้
เ กี่ ย ว กั บ ห ลั ก ก า ร
ตรวจวัด วิ เคราะห์
แ ล ะ ป รั บ แ ต่ ง
เครื่องยนต์ 

2. สามารถใช้
เ ค รื่ อ ง มื อ ต ร ว จ
วิ เ ค ร า ะ ห์  แ ล ะ
ปรับแต่งข้อขัดข้อง
ของอุปกรณ์ในระบบ
เครื่องยนต์ 

3. ตรวจซ่อม
แ ล ะ ป รั บ แ ต่ ง
เครื่องยนต์ตามคู่มือ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติ
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รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู  สาขางานเทคนิคยานยนต ์  

 

เกี่ยวกับหลักการใช้
เ ค รื่ อ ง มื อ พิ เ ศ ษ
ตรวจวัด วิ เคราะห์
และปรับแต่งอุปกรณ์
ในระบบต่ า งๆ  ใน
เ ค รื่ อ ง ย น ต์  ก า ร
ต ร ว จ วั ด แ ล ะ
วิ เ คราะห์ก าลั ง อัด
และการรรั่วของก าลัง
อั ด  กา ร วิ เ ค ร าะห์
อุปกรณ์ในระบบจุด
ระเบิด อุปกรณ์ ใน
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง
และการวิ เ คราะห์
สภาพไอ เสี ย  เ พ่ื อ
ปรับแต่งเครื่องยนต์
ใ ห้ อ ยู่ ใ น ส ภ า พ
สมบูรณ์ 

 
จุ ด เ ด่ น

ข อ ง ร า ย วิ ช า ใ น
หลักสูตรใหม่ 
1. เน้นการ
ปฏิ บั ติ ง า น ให้ เ กิ ด
ทักษะมากขึ้น ซึ่งเพ่ิม
คาบเรียนปฏิบัติจาก 
2 คาบ เป็น 7 คาบ 

2. ผู้เรียนต้องมี
ทักษะการในการวิ
เ ค า ะ ห์ ปั ญ ห า
ข้ อ ขั ด ข้ อ ง ข อ ง
อุ ป ก ร ณ์ ใ น ร ะ บ บ
เครื่องยนต์  และใช้
เ ค รื่ อ ง มื อ พิ เ ศ ษ
วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ
ปรับแต่งเครื่องยนต์ 

8. การเพิ่มรายวิชา 8. การเพิ่มรายวิชา 
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     สถานศึกษาสามารถพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมได้ในหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ หมวดวิชาเลือกเสรี ได้ตามความต้องการของ
สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน หรือท้องถิ่น แต่รายวิชาที่สถานศึกษาพัฒนาขึ้นจะต้องส่งมาขอรหัสจากส่วนกลาง และสามารถใช้
ร่วมกันได้ทุกสถานศึกษา 

     สถานศึกษา
สามารถเพ่ิมรายวิชา
ในหมวดทักษะชีวิต 
หมวดทักษะวิชาชีพ 
และหมวดวิชาเลือก
เสรี เพิ่มเติมได้ตาม
ความต้องากรของ
สถานศึกษา สถาน
ประกอบการ หรือ
ตามยุทธศาสตร์ของ
ภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
โดยใช้รหัสวิชาตามท่ี
ก าหนดไว้ 

9. อัตราส่วนของเวลาการเรียนรู้ 9. อัตราส่วนของ
เวลาการเรียนรู้ 

     เป็นลักษณะบูรณาการเป็นทฤษฎีกับปฏิบัติควบคู่กัน      การจัดการเรียนรู้
เน้นภาคทฤษฎีต่อ
ภาคปฏิบัติประมาณ 
40 ต่อ 60 ในหมวด
ทักษะวิชาชีพ 

10. การส าเร็จการศึกษา 10. การส าเร็จ
การศึกษา 

     ได้หน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตรและได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระดับ 4.00 เข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและประเมินผ่าน 

     ได้หน่วยกิต
สะสมครบถ้วนตาม
โครงสร้างหลักสูตร
และได้คะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า 
2.00 จากระดับ 
4.00 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ เข้าร่วม
กิจกรรมเสริม
หลักสูตรและประเมิน
ผ่าน 
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รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู  สาขางานเทคนิคยานยนต ์  

 

2. หลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือชี้แจงเกณฑ์การใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2562 และวิทยาลัยด าเนินการจัดท าค าสั่ง
มอบหมายหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามค าสั่งวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ที่075/2 เรื่องมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบบุคลากรภายในวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร ประจ าปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โดยมอบหมายหน้าที่หัวหน้าหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คื อ นายกนกศักดิ์   
นครประสาท  และส านักวิชาการได้ร่วมกับผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการจัดประชุมเพ่ือจัดท าแผนตลอดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2562 และน าเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 
16 มีนาคม พ.ศ.2562      

หลังจากได้รับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร หลักสูตรได้ด าเนินการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือมอบหมายรายวิชาในการจัดการเรียนการ
สอนให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตร (อ้างอิงตามองค์ประกอบที่ 1.1 การบริหารหลักสูตร 

เมื่อมอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนมในรายวิชาแล้ว อาจารย์หลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/โครงการสอน และ
บันทึกหลังการสอนเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอน โดยมีข้อมูลการด าเนินการดังนี้ 

 
 
 
 
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 - เทอร์โมไดนามิกส์ 
- งานทดลองเครื่องกล 

   

2 นายกนกศักดิ์  นคร
ประสาท 

- งานตัวถังและพ่นสียานยนต์    

3 นายทชภณ  เมือฤทธิ์ -    
4 นายพิพัฒน์  คงน่วม - งานไฟฟ้ายานยนต์ 

- งานเครื่องล่างและส่งก าลังยานยนต์ 
- งานเกียร์อัตโนมัติ 
 

   

5 นายพัฒนพรรณ พิมพ์สอ
นภา 

- งานปรับแต่งเครื่องยนต์ 
- กลศาสตร์วิศวกรรม 
- ความแข็งแรงของวัสดุ 

   

6 นายปฐมพงษ์  เกิดเข้ม -    
7 นายพิษณุ  ค าอินทร์ - งานเทคนิคพ้ืนฐาน 

 
   

รายงานการส่งแผนการจัดการเรียนรู้/โครงการสอน/บันทึกหลังการสอน ภาคเรียนที่ 2/2562 



66 
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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 - นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
 

   

2 นายกนกศักดิ์  นคร
ประสาท 

- งานประดับยนต์ 
- เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 

   

3 นายทชภณ  เมือฤทธิ์     
4 นายพิพัฒน์  คงน่วม - ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 

- งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
- การบริหารงานคุณภาพในองค์กร 

   

5 นายพัฒนพรรณ พิมพ์สอ
นภา 

- งานส่งถ่ายก าลัง 
- กลศาสตร์ของไหล 
- เครื่องยนต์สันดาปภายใน 
- นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 

   

6 นายปฐมพงษ์  เกิดเข้ม -    
7 นายพิษณุ  ค าอินทร์ - งานเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อ    

 
หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
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 นายนิรันทร์  เดือนพงษ์ - งานทดลองเครื่องกล 
- งานเทคนิคพ้ืนฐาน 

   

2 นายคมสันต์  จูมี - งานปรับแต่งเครื่องยนต์    
3 นายปริวัตร  แก้วเปี้ย - งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์ 

- กลศาสตร์วิศวกรรม 
   

4 นายนิพัฒน์  เสมอใจ -    
5 นายอภิชาติ  อินคล้าย - ความแข็งแรงของวัสดุ    
6 นายจักรพันธ์  สุวรรณ

พราหม  
- งานเกียร์อัตโนมัติ 
- เทอร์โมไดนามิกส์ 

   

7 นายพรเทพ   แก้วตา -    
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รายงานการส่งแผนการจัดการเรียนรู้/โครงการสอน/บันทึกหลังการสอน ภาคเรียนที่ 2/2562 
 
 
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 นายนิรันทร์  เดือนพงษ์ - งานส่งถ่ายก าลัง 
 

   

2 นายคมสันต์  จูมี - เครื่องยนต์สันดาปภายใน 
- เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 

   

3 นายปริวัตร  แก้วเปี้ย -    
4 นายนิพัฒน์  เสมอใจ - ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 

- งานฝึกฝีมือ 
   

5 นายอภิชาติ  อินคล้าย - กลศาสตร์ของไหล 
 

   

6 นายจักรพันธ์  สุวรรณ
พราหม  

-    

7 นายพรเทพ   แก้วตา -    
 
หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง 
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 นายประพจน์   ทับทอง     
2 นายเชิดพงษ์  องอาจ     
3 นายสมชาติ  เที่ยงธรรม     
4 นายคัณฑสรวง  กริ่งทอง - งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์    

รายงานการส่งแผนการจัดการเรียนรู้/โครงการสอน/บันทึกหลังการสอน ภาคเรียนที่ 2/2562 
 
 
ที ่

 
 

ชื่อ-สกุล 

 
 

รายวิชา  

แผ
นก

าร
จัด

กา
รเร

ียน
รู้ 

โค
รง

กา
รส

อน
 

บัน
ทึก

หล
ังก

าร
สอ

น 

1 นายประพจน์   ทับทอง - นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์    
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- งานประดับยนต์ 
- งานฝึกฝีมือ 

2 นายเชิดพงษ์  องอาจ - งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์    
3 นายสมชาติ  เที่ยงธรรม     
4 นายคัณฑสรวง  กริ่งทอง - งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์    

 
3. หลักสูตรประชุมมอบหมายรายวิชาให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้จัดท าแผนการสอน/โครงการสอน/บันทึกหลังการสอน เพ่ือด าเนินการจัดการเรียนกา ร

สอนตามแผนจัดการเรียนรู้/โครงการสอน และผู้เรียนด าเนินการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา มีผลการประเมินตามรายง านสถิติการ
ประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ผู้สอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 25 57 (ตามเอกสารประกอบ 4.2-3 ผลการประเมิน
อาจารย์ผู้สอน ประจ าปีการศึกษา 2562) 

4. หลักสูตรได้ร่วมกันติดตามและจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรด้วยแบบประเมินผลของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จากผู้ที่เกี่ยวข้อง 4 กลุ่ม 
ประกอบด้วย ผู้สอน นักศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษา และสถานประกอบการ พบว่าผลการด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามระบบและกลไกที่ได้ก าหนดไว้ และบรรลุ
เป้าหมายคือการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2562 ผู้เรียนสามารถมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ ซึ่งหลักสูตรได้ส 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 

28 30 - 25 26 - 89.29 86.67 - 
 
จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในด้านต่างๆ มีผลการประเมินในภาพรวมของหลักสูตร ดังนี้ 

 
ข้อ 

 
ความพึงพอใจต่อคุณลักษณะการปฏิบัติงานของ

บัณฑิต 

คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม 
แม่ข่าย ทับคล้อ โพธิ์ประทับช้าง 

1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.21 4.33 - 
2 ด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาการ 4.18 4.27 - 
3 ด้านทักษะทางปัญญา 4.09 4.24 - 
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
4.11 4.13 - 

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี 

4.09 4.21 - 

 
ผลการประเมินการใช้งานบัณฑิตของสถานประกอบการ ได้สะท้อนถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้ สอน 

ต้องเพ่ิมทักษะต่างๆ ที่สถานประกอบการต้องการจากนักศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
การปรับปรุงระบบและกลไก 

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมเพ่ือทบทวนหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตรให้มีความทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้ องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ ถึงกระบวนการที่ต้องเพ่ิมเติมทักษะในด้านๆ ที่สถานประกอบการต้องการกับนักศึกษา ซึ่งอาจารย์ผู้สอนสามารถเพ่ิมเติ่มทักษะ
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ต่างๆ ไว้ในสาระเรียนรู้ในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน ต้องเน้นการเพ่ิมทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีและด้านทักษะทางปัญญา 
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 
เป้าหมาย 
        หลักสูตรมีการปรับปรุงให้ทันสมัยก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง 
ระบบและกลไก 

1. หลักสูตรทบทวน ความทันสมัยของหลักสูตร 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาออกแบบรายวิชา สาระรายวิชา กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัย 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาที่ปรับปรุงและจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
4. น าผลการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา เช่น ผลการประเมินโดยผู้เรียน ผู้สอน มาใช้เป็นข้อมูลในการประเมินความเหมาะสมของรายวิชา 
5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทบทวนผลการด าเนินงานตามการปรับปรุงหลักสูตรที่ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ และน าผลการทบทวนมาพัฒ นา

และปรับปรุงกระบวนการ 
 

ผลการด าเนินงาน 
1. หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมพิจารณาเลือกรายวิชา ตามโครงสร้างแผนการเรียน โดยให้สอดคล้องกับความทันสมัยของหลักสูตรแ ละ

เทคโนโลยีในปัจจุบัน และสามารถน ารายวิชาดังกล่าวมาบูรณาการการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม งานวิจัย ศิลปวัฒนธรรม  
2. หลังจากท่ีหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ร่วมประชุมพิจารณาเลือกรายวิชาโดยให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเลือกรายวิชาให้เหมาะสมกับ

การพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพของนักศึกษาก่อนที่จะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เมื่ออาจารย์ผู้สอนและหลักสูตรได้คัดเลือกรายวิชาแล้ว ก็ด าเนินการจัดท าแผนการ
เรียนรู้/โครงการสอน/บันทึกหลังการสอน เพ่ือให้พร้อมก่อนเปิดภาคเรียน1/2562 และ 2/2562  

3. รายวิชาที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้จัดไว้ในแผนการเรียน ซึ่งได้น าเกณฑ์ของการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2557 ของอาชีวะ โดย
ได้เพ่ิมสาระการเรียนรู้ให้บูรณาการการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม งานวิจัย ศิลปวัฒนธรรม คือ รายวิชากลศาสตร์วิศวกรรม โดย
อาจารย์พัฒนพรรณ  พิมพ์สอนภา สอนนักศึกษาปวส.ชั้นปีที่ 2 ซึ่งในปีการศึกษา 2562 นักศึกษากลุ่มนี้ต้องจัดท าสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม เพ่ือแก้ปัญหาและสนอง
ความต้องการของชุมชน ผู้สอนได้เพ่ิมสาระในการ ค านวณเกี่ยวกับการหาพลังงาน การเปลี่ยนหน่วยแรงม้าเป็นพลังงานทางไฟฟ้า คือ เปลี่ยนหน่วยของแรงม้าให้เป็น
วัตต์ การค านวณเกี่ยวกับแรง สายพาน พลู่เล่ย์ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกใช้วัสดุ/อุปกรณ์มาบูรณาการใช้กับสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ได้อย่างเหมาะสม 
การประเมินระบบและกลไก 

หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไกให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งได้ร่วมติดตามการปรับปรุงแผนการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ ของอาจารย์ผู้สอน 
ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) พ.ศ.2557 ติดตามรายงานผลการเรียนและผลการ
ประเมินผลประสิทธิภาพการเรียนการสอนอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา2562 ซึ่งการด าเนินการเป็นไปตามระบบกลไกที่ก าหนดไว้และบรรลุเป้าหมาย 
การปรับปรุงระบบและกลไก 

หลักสูตรเห็นว่าในการเรียนรู้ในสาระรายวิชาที่มีการบูรณาการให้สอดคล้องกับสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม งานวิจัย ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งบางรายวิชามีเนื้อหาที่ไม่
ทันสมัยแล้ว อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรก็ร่วมกันพิจารณาการเลือกรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน  

 

 เอกสารประกอบประกอบ 
  5.1-1 รายการประชุม สภาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2562 
  5.1-2 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 
  5.1-3 ตารางการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 
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  5.1-4 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน สาขางานเทคนิคยาน
ยนต์ ปีการศึกษา 2562รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 1 วันที่ 21 เม.ย. 62  

  5.1-5 แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชากลศาสตร์วิศวกรรม 
  5.1-6 บันทึกหลังการสอน รายวิชากลศาสตร์วิศวกรรม 
  5.1-7 ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน รายวิชากลศาสตร์วิศวกรรม 
  5.1-8 รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 4 วันที่ 19 มีนาคม 2563 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 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 าหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนที่เหมาะสมกับรายวิชาที่
สอน โดยค านึงถึงคุณวุฒิที่ส าเร็จการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และภาระงานที่วิทยาลัยฯ 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 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีเทคนิคการสอนโดยการเพ่ิมสาระรายวิชาให้สอดคล้องกับการบูรณาการกับ
การวิจัย และการบริการวิชาการ และการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไกเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
เทคนิดและกระบวนการในการสอดแทรก ทักษะ การวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การท างานเป็นทีม 
เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณอันพึงประสงค์ของสถานประกอบการ ซึ่งได้เพ่ิมเติมในสาระการเรียนรู้ใน
รายวิชาของหลักสูตร เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดการเรียนที่บูรณาการกับการวิจัย หรือการบริการ
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วิชาการ หรือการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่ งอาจารย์พัฒนพรรณ  พิมพ์สอนภา อาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้เพ่ิมสาระการเรียนรู้ในรายวิชางานบริการรถยนต์และวิชากลศาสตร์วิศวกรรม มาบูรณาการกับ
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม คือ เครื่องอัดกระถางจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งเป็นการให้โจทย์กับนักศึกษาไปว่า 1. แม่
แรงขนาดก่ีตันที่จะอัดกระถางแล้วออกมาเป็นรูปร่าง ไม่เสียทรง 2. มีวิธีการเลือกใช้อุปกรณ์อะไรที่จะน ามาใช้
เป็นตัวอัดกระถางที่มีราคาถูก และบ ารุงรักษาง่าย 3. สามารถพัฒนาระบบการท างานได้ โดยให้นักศึกษา
น าเสนอผลงานในรูปแบบของกิจกรรมโครงการสิ่งประดิษฐ์ แล้วให้นักศึกษาได้ไปน าเสนอผลงานให้กับชุมชน/
ร้านค้า ซึ่งนักศึษาได้ออกแบบเพ่ือสร้างเครื่องอัดกระถางจากวัสดุธรรมชาติโดยการใช้แม่แรงแบบไฮดรอลิกส์
ขนาด 10 ตันมาเป็นตัวอัด เมื่อด าเนินกิจกรรมเสร็จแล้ว นักศึกษาสามารถสรุปผลการด าเนินงานออกได้ดังนี้ 

1. แม่แรงที่ใช้อัดกระถางแบบเป็นไฮดรอลิกส์ เพราะจะใช้งานได้รวดเร็วกว่าแบบสกรู การคงทนต่อ
แรงอัดมีมากกว่า ส่วนที่เลือกใช้แม่แรงขนาด 10 ตัน เพราะต้องการที่จะพัฒนาเครื่องอัดกระถางให้มีแม่พิมพ์
กระถางเป็น 2 พิมพ์ 

2. ตัวโครงสร้างใช้เป็นเหล็กเหนียวทั่วไปเพราะหาซื้อตามท้องตลาดได้ทั่วไป ราคาไม่แพง ส่วนแม่พิมพ์
กระถางใช้เป็นเหล็กหล่อ เพราะมีคุณสมบัติเหนียวเนื้อโลหะสามารถรับแรงอัดได้มากกว่าอลูมิเนียม 
ทองเหลือง และมีราคาถูกกว่า 

3. สามารถพัฒนาตัวเครื่องอัดกระถางให้เป็นระบบกึ่งอัตโนมัติได้ คือเพ่ิมกลไกระบบปั๊มไฮดรอลิกส์ ช่วย
ให้ท างานได้เร็วและแรงอัดจะสม่ าเสมอ 

นักศึกษาได้น าเครื่องอัดกระถางไปน าเสนอวิธีการใช้งานที่ร้านขายไม้ประดับ พบว่า ผู้ที่ทดลองใช้งาน
สนใจในสิ่งประดิษฐ์นี้ เพราะสามารถต่อยอดจากกระถางที่อัดขึ้นมาน ามาขายที่ร้านได้ แต่มีข้อเสนอแนะว่า
ตัวเครื่องมีน้ าหนักมากท าให้เคลื่อนย้ายล าบาก การท างานมีขึ้นตอนหลายขั้นตอน ต้องยกแม่พิมพ์กระถางเข้า
และออกทุกครั้งที่จะท าการอัดกระถาง จึงได้เสนอแนะมาว่าอยากให้ท าเครื่องให้มีขนาดเล็กลงเพ่ือเคลื่อนย้าย
ได้ง่าย ควรมีแม่พิมพ์กระถางที่หลากหลาย 

- การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ (การสอบมาตรฐานวิชาชีพ) 
หลักสูตรได้ท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยการใช้การทดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพมาเป็นการสอบ

ผลสัมฤทธ์ 
การประเมินระบบและกลไก 

ระบบและกลไกที่หลักสูตรให้อาจารย์ผู้สอนน ามาบูรณาการกับการวิจัยหรือการบริการวิชาการหรือการ
ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยอ้างอิงจากผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนในรายวิชากลศาสตร์วิศวกรรม 
ของอาจารย์พัฒนพรรณ  พิมพ์สอนภา มีผลการประเมิน 4.40 ซึ่งสามารถเข้าใจได้ว่าการน าวิชากลศาสตร์
วิศวกรรมมาใช้ในงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ท าให้ผู้เรียนมีความสุข สนุกกับการเรียน สามารถคิด 
วิเคราะห์ แก้ปัญหาได้ ถึงแม้ว่าจะเป็นวิชาทฤษฎี 
การปรับปรุงระบบและกลไก 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรมีการบูรณาการงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ให้สอดคล้องกับสาระ
รายวิชาอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ในด้านต่างของนักศึกษา ซึ่งอาจจะบูรณาการเอาหลายๆสาระรายวิชา
ในโครงสร้างของหลักสูตร มาด าเนินการเป็นชิ้นงานที่เป็นนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ถือได้ว่าเป็นเทคนิคการสอน
ที่สามารถท าให้นักศึกษาได้แสดงออกในการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้ดี 
 
 เอกสารประกอบ 
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  5.2-1 รายงานการประชุม 
  5.2.2 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
  5.2.3 รายงานการส่งเอกสารการสอน 
  5.2.4 รายงานผลโครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2562 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 ผลการด าเนินงานของหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเสร็จการศึกษา มีดังนี้ 
1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
ผลการด าเนินงาน 

หน่วยจัดการศึกษา จ านวนผู้เรียนแรกเข้า จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 
แม่ข่าย 23 21 91.30 
ทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 33 30 90.91 
โพธิ์ประทับช้าง 10 4 40.00 

รวม 66 55 83.33 
 

ผลการด าเนินในภาพรวมเกี่ยวกับการดูแลและแนะแนวผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต์ มีจ านวนผู้เรียนแรกเข้า จ านวน 66 คน ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 55 คน  
คิดเป็นร้อยละ 83.33 เมื่อน าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม มีค่า
คะแนนเท่ากับ 5  
เอกสารหลักฐาน 

1. ระบบและกลไกตัวบ่งชี้ 3.2 
2. รายงานจ านวนนักศึกษาแรกเข้า ปีการศึกษา 2562 
3. รายงานจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หลักสูตรและงานกิจการนักศึกษา ได้จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมในด้านคุณธรรม จริยธรรม 

และมีค่านิยมที่พึงประสงค์ หมายถึงผู้เรียนเป็นคนดี แสดงออกทั้งด้าจิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
เป็นกัลยานิมิต มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก  ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มี
จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งหลักสูตรและงานกิจการนักศึกษาได้จัดให้ผู้เรียน
ร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรม
ขององค์การนักศึกษาวิชาชีพ โดยมีนักศึกษาของหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอันพึงประสงค์ ดังนี้ 

 
 
 
ภาคเรียนที่ 1/2562 
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หน่วยจัดการศึกษา จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
จ านวนผู้เรียนที่มี

คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ร้อยละ 

แม่ข่าย 62 59 95.16 
ทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 68 61 89.71 
โพธิ์ประทับช้าง 4 4 100.00 

รวม 134 124 92.53 
ภาคเรียนที่ 2/2562 

หน่วยจัดการศึกษา จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
จ านวนผู้เรียนที่มี

คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ร้อยละ 

แม่ข่าย 57 57 100.00 
ทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 64 60 93.75 
โพธิ์ประทับช้าง 4 4 100.00 

รวม 125 121 96.80 
ปีการศึกษา 2562 

หน่วยจัดการศึกษา จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
จ านวนผู้เรียนที่มี

คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ร้อยละ 

แม่ข่าย 59 58 98.31 
ทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 66 60 90.91 
โพธิ์ประทับช้าง 4 4 100.00 

รวม 129 122 94.57 
ผลการด าเนินในภาพรวมเกี่ยวกับผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต์ มีจ านวนผู้เรียนทั้งหมด จ านวน 129 คน ผู้เรียนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ จ านวน 122 คน  คิดเป็นร้อยละ 94.57 เมื่อน าผลการค านวณมาเทียบ
กับเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
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 
7.  รายงานผลโครงการรณรงค์ ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปีการศึกษา 2562 และกิจกรรม

โรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่และสุรา 
8.  รายงานผลโครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม ประจ าปีการศึกษา 2562 



74 
 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู  สาขางานเทคนิคยานยนต ์  

 

9. รายงานผลโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 
2562 
1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ 

ผลการด าเนินงาน 

หน่วยจัดการศึกษา จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
จ านวนผู้เรียนมีสมรรถนะ
ในการเป็นผู้ประกอบการ 

ร้อยละ 

แม่ข่าย 35 4 15.38 
ทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 37 2 6.67 
โพธิ์ประทับช้าง - - - 

รวม 72 6 8.33 
 
ผลการด าเนินในภาพรวมเกี่ยวกับผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพ

อิสระ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต์ มีจ านวนผู้เรียนทั้งหมด จ านวน 
72 คน ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.33 เมื่อน าผลการ
ค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพก าลังพัฒนา มีค่าคะแนนเท่ากับ 1 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

1. แบบติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคยาน
ยนต์ 
1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

ผลการด าเนินงาน 
 

หน่วยจัดการศึกษา โครงการ 
ชุมชนที่น าไปใช้

ประโยชน์ 
แม่ข่าย 1. พัฒนารถอีแต๋น 

2. การพัฒนาการผลิตน้ ามันไบโอดีเซลจากน้ ามันพืชที่
ใช้แล้ว 
3. จักรยานติดเครื่องยนต์ 
4. รถมินิไบค์ 
5. ระบบลดความร้อนภายนอกอาคารและฝุ่น PM 2.5 
จากหัวพ่นหมอกโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบ
เคลื่อนที่ 

 

ทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิ
เขตร) 

6. รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ(2 เครื่องยนต์) 
7. เครื่องตีเมล็ดข้าวโพด 
8. รถโกคาร์ทกวาดถนน 

 

โพธิ์ประทับช้าง 9. เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก  
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 นวัตกรรมที่ สิ่งประดิษฐ์ที่นักศึกษาได้จัดท าขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นการน าเสนอผลงานแล้ว ก็ได้น าไปมอบ
ให้กับทางชุมชน/เกษตรกร/หน่วยงาน ที่นักศึกษาได้ลงพ้ืนที่ไปส ารวจปัญหาเพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึน และมีสิ่งประดิษฐ์บางส่วนที่เป็นสื่อการเรียนการสอน ก็จะน าไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชา
ต่างๆ ต่อไป ซึ่งมีเครื่องสีข้าว ได้น าไปใช้ในชุมชน ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง  จ.พิจิตร ระบบลดความร้อน
ภายนอกอาคารและฝุ่น PM 2.5 จากหัวพ่นหมอกโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้  น าไปใช้ภายใน
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ(2 เครื่องยนต์) ได้น าไปใช้ภายในวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เมื่อน าผล
การการด าเนินงานมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี มีค่าคะแนนเท่ากับ ดี 
1.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

หน่วยจัดการศึกษา 
จ านวนผู้เรียน 
ที่ลงทะเบียน 

จ านวนผู้เรียนที่สอบผ่าน
มาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละ 

แม่ข่าย 21 21 100 
ทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 29 29 100 
โพธิ์ประทับช้าง 4 4 100 

รวม 54 54 100 
ผลการด าเนินในภาพรวมเกี่ยวกับผู้เรียนที่สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต์ มีจ านวนผู้เรียนทั้งหมด จ านวน 54 คน ผู้เรียนที่สอบผ่านมาตรฐาน
วิชาชีพ จ านวน 54 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 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  
(V-NET) 

จ านวนผู้เรียนที่สอบ
ผ่านการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ 

(V-NET) 

ร้อยละ 

แม่ข่าย 22 13 59.09 
ทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิ
เขตร) 

33 15 45.45 

โพธิ์ประทับช้าง 4 1 25.00 
รวม 59 29 49.15 

 
ผลการด าเนินงานในภาพรวมเกี่ยวกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานยานยนต์ มีจ านวนผู้เรียนที่เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
(V-NET) จ านวน 59 คน ผู้เรียนที่สอบผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) จ านวน 29 คน  คิด
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เป็นร้อยละ 49.15  เมื่อน าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพก าลังพัฒนา มีค่า
คะแนนเท่ากับ 1 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

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

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขางานยานยนต์ ปีการศึกษา 2562 
1.7 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา  

หน่วยจัดการศึกษา 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 2561 
จ านวนผู้เรียนที่มีงานท า

หรือศึกษาต่อ 
ร้อยละ 

แม่ข่าย 35 26 74.29 
ทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 37 30 80.08 
โพธิ์ประทับช้าง - - - 

รวม 72 56 70.78 
ผลการด าเนินงานในภาพรวมเกี่ยวกับการมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา  ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานยานยนต์ มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 72 คน ผู้ส าเร็จการศึกษา  มีงานท าและศึกษาต่อ จ านวน 56 คน  คิดเป็นร้อยละ 70.78  เมื่อน าผล
การค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ มีค่าคะแนนเท่ากับ 4  
เอกสารหลักฐานประกอบ 

1. รายงานข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 
2. รายงานผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
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องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีปริมาณเพียงพอ ทันสมัย และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน นักศึกษาและอาจารย์มี
ความพึงพอใจต่อสิ่งสนันสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 
ระบบและกลไล 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับวิทยาลัยชุมชนพิจิตรพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับการเรียนการสอน
ต่างๆ และสื่อการเรียนรู้ เพ่ือจัดสรรเงินรายได้สถานศึกษาในการจัดหาสิ่งสนันสนุนการเรียนรู้ให้มีปริมาณ
เพียงพอ ทันสมัยและพร้อมใช้งาน 

2. วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดท าแผนประจ าปีงบประมาณ เพ่ือเสนอสภาวิทยาลัยชุมชน และสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

3. หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาและท าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ตลอดจนวัสดุการซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่
สนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความพร้อมต่อการเรียนการสอน 

4. หลักสูตรท าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เพ่ือจัดหาสิ่งสนันสนุน
การเรียนรู้ตามแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

5. หลักสูตรติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้พร้อมทั้งรายงานผล เพ่ือน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อไป 
การน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

1 หลักสูตรได้ด าเนินการปฏิบัติงานตามระบบและกลไกเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย อาจารย์ประจ า
หลักสูตรร่วมส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ต้องการ ซึ่งหลังจากที่ส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนแล้ว 
พบว่าสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลักสูตรจัดเตรียมไว้ใช้ในการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในปัจจุบัน 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 

สิ่งสนับสนุนด้านกายภาพ 
1.6 ห้องเรียนทฤษฎี 
1.7 ห้องสุขา 

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

2. การน าสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทางหลักสูตรได้จัดเตรียมสิ่งสนับสนุน
ตามความเหมาะสมตามรายวิชาที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละท่านสอนซึ่งสามารถหมุนเวียนใช้กันได้ 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  
- สมาร์ททีวี 
- ปริ๊นเตอร์ 

2.4 Section D งานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
- เครื่องมือประจ าหน่วย 
- 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 
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- เครื่องยนต์การเกษตร 
- ชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซล/แก๊สโซลีน 
- รถฝึกหัดขับ 

การติดตามผลลัพธ์ 
3. การเรียนรู้สิ่งสนับสนุนที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยของนักศึกษา ท าให้นักศึกษามีความรู้ที่ทันตาม

เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในรถยนต์ปัจจุบัน เช่น 
3.1 เครื่องล้างแอร์รถยนต์อัตโนมัติ(ไม่ต้องถอดตู้แอร์) ปัจจุบันการล้างแอร์ของรถยนต์ไม่

จ าเป็นต้องถอดตู้แอร์ออกมาล้างข้างนอกอีกต่อไป  ท าให้ประหยัดเวลาไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอาการของสาร
ท าความเย็น ซึ่งเครื่องล้างแอร์รถยนต์อัตโนมัติ(ไม่ต้องถอดตู้แอร์) จะนิยมใช้ในศูนย์บริการรถยนต์ทั่วไป  

3.2 เครื่องมือวิเคราะห์ข้อขัดข้องอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์  รถยนต์ในปัจจุบันจะควบคุมด้วยระบบอิ
เล็กทรอนกส์ มี Sensor ท าหน้าที่ควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่างในรถยนต์ เมื่อมีความผิดปกติของ
อุปกรณ์ต่างๆ จะมีสัญลักษณ์รูปเครื่องยนต์โชว์อยู่บนหน้าปัทท์ ซึ่งร้านซ่อม/อู่ซ่อมรถ ทั่วไปไม่สามารถรู้ได้ว่า
อุปกรณ์ชนิดใดที่เกิดข้อขัดข้อง ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ชนิดต่างๆ ของรถยนต์ที่เกิดข้อผิด
ผลาด และวิธีการแก้ไข  

3.3 ชุดฝึกเครื่องยนตดีเซลคอมมอนเรล นักศึกษาได้ปฏิบัติและเรียนรู้การท างานของอุปกรณ์ต่างๆ 
การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อขัดข้องของอุปกรณ์ในระบบเครื่องยนต์คอมมอนเรล  

3.4 ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาได้ปฏิบัติและเรียนรู้การ
ท างานของอุปกรณ์ต่างๆ การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อขัดข้องของอุปกรณ์ Sensor ที่ควบคุมการท างานของ
เครื่องยนต์ 

 3.5 ชุดฝึกเครื่องยนต์ติดตั้งแก๊ส LPG และ NGV นักศึกษาได้ปฏิบัติและเรียนรู้การท างานของ
อุปกรณ์ต่างๆ การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อขัดข้องของอุปกรณ์ในระบบ เชื้อเพลิงร่วม LPG และ NGV ซึ่ง
ปัจจุบันมียานยนต์จ านวนมากที่ติดตั้งระบบเชื้อเพลิงร่วม LPG และ NGV ซึ่งเป็นพลังงานอีกทางเลือกหนึ่งที่
สามารถใช้ร่วมกับน้ ามันเชื้อเพลิงที่มีราคาค่อนข้างสูงในปัจจุบัน  

4. ความเพียงพอและการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนการใช้งานสิ่งสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน 
สิ่งสนับสนุนที่หลักสูตรจัดเตรียมไว้ให้กับนักศึกษา จะใช้ร่วมกันทั้งหลักสูตรปวช.และปวส. ซึ่งจ านวนนักศึกษา
ในแต่ละห้องจะมีประมาณ 20-40 คน ซึ่งบางรายวิชาของหลักสูตรอาจยังมีสิ่งสนับสนุนไม่เพียงพอต่อจ านวน
ผู้เรียน ท าให้อาจารย์ผู้สอนประจ าวิชาต้องบูรณาการการเรียนให้เหมาะสม เช่น รายวิชาดังนี้  

4.1 วิชางานตัวถังและพ่นสีรถยนต์ สอนนักศึกษาหลักสูตรปวช.และปวส. ได้บูรณาการในเรื่องการ
ขัดสี โป๊สี พ่นสี โดยให้นักศึกษาจัดท าเก้าอีนั่งคนละ 1 ตัว ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้การเขียนแบบ/ออกแบบ 
เชื่อมเหล็ก ขัดสี โป๊สี พ่นสี และสุดท้ายนักศึกษาทุกคนก็จะได้เป็นชิ้นงานเก้าอ้ี 1 ตัว เป็นการจ าลองลักษณะที่
ท างานจริงกับตัวรถ ปรับเปลี่ยนให้เป็นชิ้นงานเก้าอ้ีแทน 

4.2 วิชางานเครื่องยนต์เล็กเอนกประสงค์ สอนนักศึกษาหลักสูตรปวช. ได้บูรณาการในเรื่องสื่อการ
สอน คือ ใช้เครื่องยนต์เล็กเอนกประสงค์ในครอบเรือนของนักศึกษาน ามาเป็นสือการสอนในกรณีที่เสีย ขัดข้อง 
ซึ่งจะมีสื่อการสอนที่หลากหลายชนิด เช่น เครื่องตัดหญ้า เครื่องหว่านปุ๋ย เครื่องหว่านข้าว เครื่องฉีดยา 
เครื่องยนต์การเกษตร ซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนได้ดี 

4.3 วิชางานจักรยานยนต์ สอนนักศึกษาหลักสูตรปวช. ได้บูรณาการในเรื่องสื่อการสอน คือ 
นักศึกษาของหลักสูตรส่วนใหญ่จะเดินทางมาวิทยาลัยโดยรถจักรยานยนต์ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนสามารถน ามาใช้
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เป็นสื่อการสอนได้ และนักศึกษาจะมีความตั้งใจเรียนมากเพราะเป็นรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาเอง 
4.4 วิชางานเครื่องล่างและส่งก าลังรถยนต์ สอนนักศึกษาหลักสูตรปวช. และปวส. ได้บูรณาการใน

เรื่องสื่อการสอน คือ ใช้รถยนต์ฝึกหัดขับของหลักสูตร รถยนต์ของอาจารย์ภายในวิทยาลัยและรถยนต์ของ
บุลลคภายนอกที่น ามาให้อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาได้ลงมาปฏิบัติงานจริง เช่น เปลี่ยนผ้าเบรก ถ่าย
น้ ามันเครื่อง เกียร์ เฟืองท้าย เบรก คลัทซ์ ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ ล้างแอร์ และการบ ารุงรักษา
รถยนต์ 

4.5 ส าหรับหน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ(ขุนไผ่ภูมิเขตร) ได้บูรณาการการแก้ปัญหาการขาดแคลนสิ่ง
สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน คือ สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการที่มีอยู่ในพ้ืนที่รอบๆ 
วิทยาลัย โดยส่งนักศึกษาไปเรียนรู้ในสถานประกอบการซึ่งจะมีนักศึกษาและอาจารย์ประจ าหลักสูตรควบคุม
และสับเปลี่ยนไปตามเหมาะสม ซึ่งในสถานประกอบการจะมีสิ่งสนับสนุนที่ทันสมัย เช่น เครื่องตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
ห้องผสมสี การเคาะพ่นสี ประดับยนต์ ฯ  

4.6 ส าหรับหน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง ได้บูรณาการการแก้ปัญการขาดแคลนสิ่งสนับสนุน
ในการจัดการเรียนการสอน คือ อาจารย์ผู้สอนประจ าหลักสูตรและนักศึกษา ได้ไปเรียนรู้และศึกษาข้อขัดข้อง
ของอุปกรณ์ เครื่องมือ ในการประกอบอาชีพของคนในชุมชน เช่น เครื่องยนต์ทางการเกษตร  

5. หลักสูตรพิจารณาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่ต้อง
ด าเนินการปรับปรุง/พัฒนา จัดเตรียมไว้ใช้ในการเรียนการสอนที่ยังไม่ทันสมัยและยังไม่เพียงพอในการจัดการ
เรียนการสอน โดยได้เสนอไว้ในแผนงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 คือ 

ด้านวิชาการ 
5.1 เครื่องมือวิเคราะห์ข้อขัดข้องระบบอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์ เพราะว่ารถจักรยานยนต์

ตามท้องตลาดในปัจจุบัน จะเป็นระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์มีอุปกรณ์ควบคุมที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์ จึง
เป็นสิ่งสนับสนุนที่เหมาะสมให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้ 

5.2 รถไถนา เพราะสอดคล้องกับรายวิชางานเครื่องยนต์เล็กเอนกประสงค์ ซึ่งสามารถเป็นสือการ
สอนในเรื่องระบบไฮดรอลิกส์ เกียร์ ส่งก าลัง และการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ ของรถไถนา โดยจะสอดคล้อง
กับอาชีพของครอบครัวนักศึกษาที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรด้วย  

5.3 เครื่องตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพราะเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบช่วงล่างนี้ 
สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่ต้องมี เพ่ือที่จะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ด้านอุปกรณ์การสอน สื่ออิล็กทรอนิกส์ 
5.4 สือมัลติมีเดียช่วยสอนในบางรายวิชาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น พลังงานทดแทนใน

เรื่องรถไฟฟ้า โซล่าเซลล์ ยานยนต์ไฮบริทช์ อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมรถยนต์ ฯลฯ ที่เสริมสร้างความรู้ ทักษะ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการที่นักศึกษาออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

5.5 ปรับปรุงระบบ IT เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและนักศึกษาได้ใช้สืบค้นข้อมูล แหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ เพราะเนื่องจากนักศึกษามีจ านวนมากท าให้การใช้งานระบบ IT มีปัญหาเชื่อมต่อข้อมูลช้าและใช้
งานไม่ได้ในบางครั้ง และให้สอดคล้องกับการใช้การเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google Classroom 

ด้านทางกายภาพ 
5.6 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและโรงฝึกงาน โดยท าพ้ืนโรงฝึกงานเป็นแบบอีฟร๊อกซี

แทนพ้ืนเดิมทีเ่ป็นปูนซึ่งช ารุด ทาสีภายในห้องเรียนและโรงฝึกงานใหม่ ห้องสุขาภายในโรงฝึกงาน  
5.7 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายนอกโรงฝึกงาน จัดพ้ืนที่ไว้ให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรมต่างๆ เช่น 
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พบอาจารย์ที่ปรึกษาในกิจกรรม Home room ปรับปรุงสนามกีฬและประสานกับงานกิจการนักศึกษาในด้าน
อุปกรณ์กีฬา 

6. หลักสูตรมีการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือหลักสูตรจะได้
พิจารณาปรับปรุงและจัดหาสิ่งสนุบสนุนการเรียนรู้เหล่านี้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 

จากผลการประเมินผลความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้ ประจ าปี
การศึกษา 2562 พบว่าโดยเฉลี่ยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.64 ) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อปรากฏว่า ประเด็นระบบสาธารณูประโภค เช่นห้องสุขา น้ าประปา  ไฟฟ้า เพียงพอและเหมาะสม มีระดับ
ความพึงพอใจน้อยที่สุดอยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.21) และประเด็นการสนับสนุนด้านวัสดุครุภัณฑ์ 
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น อุปกรณ์ IT เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องเขียน กระดาษ ฯลฯ มี
ระดับความพึงพอใจมากที่สุดอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย = 3.86) 

จากผลการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 
2562 พบว่าโดยเฉลี่ยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อปรากฏว่า 
ประเด็น ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดอยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.33) 
และประเด็นการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีของหลักสูตร เช่น แหล่งดาวน์โหลด เอกสารที่ต้องใช้ในการเรียนการ
สอน การสนับสนุนงานด้าน Network งาน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย = 
3.87) 

จากข้อเสนอของนักศึกษาที่มีความต้องการต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทางหลักสูตรจะได้พิจารณาและ
เสนอไว้ในการจัดท าแผนงบประมาณของปีการศึกษา 2563 ต่อไป ทั้งนี้ความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อสิ่ง
สนับสนุนดังกล่าวจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ งบประมาณของหลักสูตรและทางวิทยาลัย
ด้วย 
 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 ารวจความต้องการและปัญหาการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรุ้
ของอาจารย์ผู้สอน ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 
รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
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องคป์ระกอบ ตวับ่งชี ้
ผา่นเกณฑ/์ 
ไมผ่า่นเกณฑ ์

ระบเุหตผุลหากไม่
ผา่นเกณฑ ์

1. การก ากับ
มาตรฐาน 

1.1 (1.)การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ผ่าน 
 

2. ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

2.1  คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 5.00  

2.2  ผู้ส าเร็จการศึกษาสร้างอาชีพและท าประโยชน์ให้ชุมชน 4.07  

ผลการประเมินองคป์ระกอบที ่2 4.54  

3 นักศึกษา 

3.1  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3.00  

3.2   ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2.00  

ผลการประเมินองคป์ระกอบที ่3 2.50  

4. อาจารย์ 4.1  การบรหิารและพฒันาอาจารย์ 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 

 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตวับง่ชี้ในองค์ประกอบ 3.45  

 
 

 
 
 

ตารางการวิเคราะหค์ณุภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูร 
  

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
องค์ 0.01-2.00  ระดับคุณภาพน้อย 
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ประกอบ 2.01-3.00  ระดับคุณภาพปานกลาง 
ที ่ 3.01-4.00  ระดับคุณภาพดี 

  4.01-5.00  ระดับคุณภาพดีมาก 
1. ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2.   4.54 4.54 ดีมาก 

3. 2.50   2.50 ปานกลาง 

4. 2.00   2.00 น้อย 

5. 3.00 4.50  4.00 ดี 

6.  3.00  3.00 ปานกลาง 

รวม 2.50 4.00 4.54 3.45 ดี 

ผลการ
ประเมิน 

ปานกลาง ดี ดีมาก ดี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนาในภาพรวมของหลกัสูตร 

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 
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1. ผู้บริหารให้ความใส่ใจในการดูแล ผลที่เกิดขึ้นจากการท างาน มีการก ากับติดตามการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหา จึงท าให้การด าเนินงานใน
สถานศึกษาเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมีความกระตือรือร้นให้ความสนใจกับการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาคุณภาพของหลักสูตร ให้ความใส่ใจในการแก้ปัญหา ส่งผลให้หลักสูตรมีพัฒนาการไปในทางที่ดี
ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ที่มีความหลากหลายและเพ่ิมขึ้นจ านวนมากแสดงถึง
การให้ความส าคัญกับข้อเสนอในการประเมิน และพัฒนาคุณภาพในหลักสูตรนั้น 
 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. หลักสูตรควรให้ความส าคัญกับการจัดท ารายงานการประเมินตนเองเพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้
เข้าใจเกณฑ์หลักการประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดไว้ในทุกตัวบ่งชี้และควรสร้างความเข้าใจใน
ประเด็นตัวบ่งชี้แต่ละตัวเพ่ือจะได้ตอบค าถามได้ชัดเจน ครบถ้วน ไม่หลงประเด็น และในต้นปี
การศึกษา หลักสูตรควรน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตั้งแต่
เริ่มต้นจะได้วางระบบและกลไกลในการปฏิบัติงานได้ชัดเจนและก ากับติดตามให้ด าเนินการตามที่
ก าหนดไว้ 

2. ในการด าเนินการจัดท าการประเมินคุณภาพการศึกษาในทุกกิจกรรมควรมีการก าหนดผลลัพธ์การ
เรียนรู้ให้ชัดเจน โดยมีการประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ์ หากพบประเด็นปัญหาควรหาแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไข และเสนอแนะวิธีการที่เหมาะสม น าข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติจริง เพ่ือพัฒนา
กิจกรรมที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องจะท าให้ผลลัพธ์จากการด าเนินการเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและส่งผล
ให้คุณภาพของการพัฒนาในแต่ละปีเกิดผลลัพธ์ที่เป็นระบบชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 
 

องค์ประกอบท่ี 2 : ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
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1. หลักสูตรควรวางแผนในการก ากับติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา โดยพิจารณาว่าผู้ที่ส าเร็จการศึกษามีงาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละเท่าไหร่ และผู้ศึกษาต่อโดยตรงร้อยละเท่าไหร่ เพ่ือวางแผนใน
การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมข้ึน 

2. หลักสูตรควรพิจารณากลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถามมาจากกลุ่มใดบ้าง หลักสูตรควรสร้างความ
สมดุลของกลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถามให้สมดุลกันทั้ง 3 กลุ่ม เพ่ือส่งผลให้ผลการประเมินเป็น
ที่ยอมรับ และน ามาเป็นข้อมูลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. หลักสูตรมีการรายงานการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตกับผู้ เรียนมีการก าหนด
กระบวนการชัดเจน มีการพิจารณาสาเหตุของปัญหาและหลักสูตรยังไม่มีการน าผลลัพธ์ที่พบจากการ
ด าเนินการไปปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 

2. การพัฒนานักศึกษาการน าผลการพัฒนานักศึกษาไปบูรณาการกับการเรียนการสอน เพ่ือสร้างทักษะ
การเรียนรู้ประเด็นที่ท าได้ดี คือ การพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ แต่หลักสูตรควรน า
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาไปพัฒนานักศึกษา และสามารถแสดงถึงผลลัพธ์จากการด าเนินการได้ 

3. ผลที่เกิดกับนักศึกษาทั้งด้านการคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา และความพึงพอใจยังไม่สะท้อนถึงภาพ
ของแนวโน้มของการพัฒนาให้ชัดเจน เนื่องจากผลการประเมินไม่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันและการประเมินความพึงพอใจอย่างน้อย 3 ปีต่อเนื่อง  เพ่ือมีแนวโน้มที่ดีขึ้น
เช่นเดียวกัน 

องค์ประกอบท่ี 4: อาจารย์ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

หลักสูตรมีระบบและกลไกด้านการรับและแต่งตั้งอาจารย์ในหลักสูตร รวมทั้งการบริหารอาจารย์แต่ยัง
ขาดแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลที่ชัดเจน ดังนั้นหลักสูตรควรเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ความต้องการของ
อาจารย์ในหลักสูตรมาจัดท าแผนพัฒนา 3 – 5 ปี ตามแผนกลยุทธ โดยแผนพัฒนาบุคลากรควรเป็นการตกลง
ร่วมกันระหว่างฝ่ายวิชาการ กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรและน ามาจัดเป็นแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล โดยมี
แผนตั้งแต่การศึกษาต่อ การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ การฝึกอบรมพัฒนาด้านวิชาชีพและวิชาการ  
นอกจากนั้นควรมีการติดตามผลลัพธ์ที่เกิดจากการพัฒนาอาจารย์ที่ตรงกับแผนพัฒนาบุคลากรที่ก าหนดไว้ 
องค์ประกอบท่ี 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  การก าหนดสาระรายวิชาในหลักสูตร หลักสูตรได้ด าเนินการรายงานในภาพรวมกว้างๆ รวมทั้งการ
พัฒนาประเด็นความรู้ที่ทันสมัยที่น ามาใช้ในหลักสูตรนั้น ๆ เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมก้าวสู่โลก
อาชีพ ขณะเดียวกันกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีการรายงานผลลัพธ์ในลักษณะเดียวกัน  ท าให้
กระบวนการทั้งหมดท่ีกล่าวมาท้ังหมดยังไม่ได้น าหลัก PDCA มาประยุกต์ใช้ให้ชัดเจน 
 
 
องค์ประกอบท่ี 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
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รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู  สาขางานเทคนิคยานยนต ์  

 

 หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและสิ่งสนับสนุนทางวิชาการที่ชัดเจน รวมทั้งการวางแผนให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางวิชาการจากแหล่งอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่หลักสูตรก าหนด
โดยจัดท าในรูปแบบ MOU หรือฝึกปฏิบัติการนอกสถานที่ ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด แต่
หลักสูตรยังขาดการน าผลจากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาไปปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นรูปธรรมในรอบ
ต่อไป 
 

 


