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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลทั่วไป 
 

1.1 จ ำนวนนักศึกษำย้อนหลัง 3 ปี 
หลักสูตร ปวส.  สำขำวิชำ เทคนิคยำนยนต์ 

ปีกำรศึกษำ 
จ ำนวน (คน) 

2557 2558 2559 2560 2561 

สถานที่จัดการเรียนการสอน แม่ข่าย 
2557 37 31 - - - 
2558 - 49 40 - - 
2559 - - 36 34 - 
2560 - - - 46 39 
2561 - - - - 23 
รวม 37 80 76 80 62 

สถานที่จัดการเรียนการสอน ทับคล้อ(ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
2557 26 24 - - - 
2558 - 27 25 - - 
2559 - - 30 * 31 - 
2560 - - - 45 42 
2561 - - - - 33 
รวม  26 51   55  76 75  

สถานที่จัดการเรียนการสอน โพธิ์ประทับช้าง 

2557 15 12 - - - 

2558 - 23 10 - - 

2559 - - 10 9 - 

2560 - - - - - 

2561 - - - - - 

รวม 15  35  20  9   - 
 
หมำยเหตุ  * รวมจ านวนนักศึกษาท่ีเก็บรายวิชาเรียน 
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1.2 อำจำรย์ผู้สอนจ ำนวนอำจำรย์ผู้สอน จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ และเพศ 
วุฒิกำรศึกษำ ชำย หญิง รวม 

ปริญญาเอก - - - 
ปริญญาโท 4 - 4 
ปริญญาตรี 13 - 13 
อนุปริญญา/ปวส. - - - 

รวม 17 - 17 
 

1.5 คุณวุฒิของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ หน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำย 

สถานที่จัดการเรียนการสอนแม่ข่าย 
1 นายพิษณุ  สินสมุทร์ ครูช านาญ

การ 
กศ.ม.อุตสาหกรรมการศึกษา  
ปท.ส.ช่างยนต์ 

- เจ้าหน้าที่งานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2 นายกนกศักดิ์   
นครประสาท 

พนักงาน
ราชการ 

กศ.ม.อุตสาหกรรมการศึกษา 
วท.บ.อุตสาหกรรมการผลิต 

- หัวหน้าสาขางานยาน
ยนต์/เทคนิคยานยนต์ 
- หัวหน้างานสหกิจ
ศึกษา 

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 
- เจ้าหน้าที่งานวิจัย
และนวัตกรรม 

6 นายปฐมพงษ์   
เกิดเข้ม 

อาจารย์
พิเศษ 

วท.บ เครื่องกล - หัวหน้างาน
ยานพาหนะและขนส่ง 

7 นายพิษณุ  ค าอินทร์ อาจารย์
พิเศษ 

วท.บ เครื่องกล - เจ้าหน้าที่งานอาคาร
สถานที่ 
- เจ้าหน้าที่งานแนะ
แนว 
 

สถานที่จัดการเรียนการสอนทับคล้อ 
1 นายนิรันทร์  เดือน

พงษ์ 
อาจารย์
พิเศษ 

วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
กศ.ม.อุตสาหกรรมศึกษา 

-หัวหน้าสาขางานยาน
ยนต์(ทับคล้อ) 
-เจ้าหน้าที่งานอาคาร
สถานที่ 
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2 นายคมสันต์  จูมี อาจารย์
พิเศษ 

วศ.บ.เครื่องกล -เจ้าหน้าที่งานปกครอง 

3 นายปริวัตร  แก้วเปี้ย อาจารย์
พิเศษ 

คอ.บ.เครื่องกล -หัวหน้างานอาคาร
สถานที่ 
-เจ้าหน้าที่งานปกครอง 

4 นายธงชัย  จูไทย อาจารย์
พิเศษ 

วท.บ. เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม 
 

-เจ้าหน้าที่งานอาคาร
สถานที่ 

5 นายอภิชาติ  
 อินคล้าย 

อาจารย์
พิเศษ 

คอ.บ.เครื่องกล 
 

-เจ้าหน้าที่งานอาคาร
สถานที่ 

6 นายจักรพันธ์  
สุวรรณพราหม 

อาจารย์
พิเศษ 

คอ.บ.เครื่องกล -เจ้าหน้าที่งานอาคาร
สถานที่ 

7 นายพรเทพ   แก้วตา อาจารย์
พิเศษ 

คอ.บ.เครื่องกล - 

สถานที่จัดการเรียนการสอนโพธิ์ประทับช้าง 
1 นายประพจน์   

ทับทอง 
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   
เที่ยงธรรม 

อาจารย์
พิเศษ 

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

4 นายคัณฑสรวง   
กริ่งทอง 

อาจารย์
พิเศษ 

คอ.บ.เครื่องกล 
 

-ที่ปรึกษา ปวส.1 
-เจ้าหน้าที่กิจการ
นักศึกษา 

 
1.6 กำรพัฒนำบุคลำกร 

ในปีการศึกษา 2561  สาขางานเทคนิคยานยนต์ ได้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพทางด้านวิชาการ 
ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล วันที่เข้ำอบรม หัวข้อกำรพัฒนำ 
ประเภทกำรพัฒนำ 
วิชำชีพ กำรสอน 

1 นายพิษณุ  สินสมุทร์ 
นายกนกศักดิ์  นครประสาท 
นายทชภณ  เมือฤทธิ์ 
นายพิพัฒน์  คงน่วม 

30 พ.ย. -1 
ธ.ค. 60 

อบรมผู้ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน 
สาขาช่างบ ารุงรักษา
รถยนต์ ระดับ 1 

/ / 
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นายพัฒนพรรณ  พิมพ์สอนภา 
2 นายกนกศักดิ์  นครประสาท 

นายพัฒนพรรณ  พิมพ์สอนภา 
นายปฐมพงษ์  เกิดเข้ม 
 

16-18 ธ.ค. 
60 

การยกระดับฝีมือ
แรงงาน สาขาช่าง
เปลี่ยนและติดตั้งกระจก
รถยนต์ 

/ / 

3 นายกนกศักดิ์  นครประสาท 
 

17 ก.พ. 61 ส่งเสริมการพัฒนาสหกิจ
ศึกษาเครือข่าย
ภาคเหนือตอนล่าง  

/ / 

4 นายพิษณุ  สินสมุทร์ 
 

22–23 เม.ย. 
61 

การพัฒนาศักยภาพด้าน
จัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยชุมชน 

/ / 

5 นายทชภณ  เมือฤทธิ์ 
นายพิษณุ   ค าอินทร์ 
 

16–17 ส.ค. 
61 

การพัฒนาศักยภาพด้าน
จัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยชุมชน (ครั้งที่ 
2) 
 

/ / 

6 นายพิษณุ  สินสมุทร์ 
นายกนกศักดิ์  นครประสาท 
นายทชภณ  เมือฤทธิ์ 
นายพิพัฒน์  คงน่วม 
นายพัฒนพรรณ  พิมพ์สอนภา 
นายปฐมพงษ์  เกิดเข้ม 

5 – 10 ธ.ค. 
61 

การยกระดับฝีมือ
แรงงาน สาขาการ
วินิจฉัยและแก้ไข
ข้อขัดข้องระบบไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 

/ / 

1.7 จ ำนวนผู้เรียน 
ตารางแสดงจ านวนนักเรียน นักศึกษา แต่ละระดับชั้น จ าแนกตามเพศ สถานที่จัดการเรียนการสอนแม่ข่าย 

ระดับชั้น จ ำนวนนักศึกษำ 
ชำย หญิง รวม 

ปวส. 1 22 - 22 
ปวส. 2 34 - 34 
รวม 56 - 56 

 
ตารางแสดงจ านวนนักเรียน นักศึกษา แต่ละระดับชั้น จ าแนกตามเพศ สถานที่จัดการเรียนการสอนทับคล้อ 

ระดับชั้น จ ำนวนนักศึกษำ 
ชำย หญิง รวม 

ปวส. 1 33 - 33 
ปวส. 2 42 - 42 
รวม 75 - 75 
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ตารางแสดงจ านวนนักเรียน นักศึกษา แต่ละระดับชั้น จ าแนกตามเพศ สถานที่จัดการเรียนการสอนโพธิ์
ประทับช้าง 

ระดับชั้น จ ำนวนนักศึกษำ 
ชำย หญิง รวม 

ปวส. 1 10 - 10 
ปวส. 2 - - - 
รวม 10 - 10 

 
1.8 เกียรติยศและชื่อเสียง 
ที ่ ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปี รำงวัลที่ได้รับ 
1 นายพัฒนพรรณ พิมพ์สอนภา 8 เม.ย. 61 ครูผู้สอนดีเด่น สาขางานยานยนต์ วิทยาลัย

ชุมชนพิจิตร สถานที่จัดการเรียนการสอนแม่ข่าย 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

2 นายนิรันทร์  เดือนพงษ์ 8 เม.ย. 61 ครูผู้สอนดีเด่น สาขางานยานยนต์ วิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร สถานที่จัดการเรียนการสอนทับ
คล้อประจ าปีการศึกษา 2561 

 
1.9 สถำนประกอบกำรที่ให้ควำมร่วมมือ 

ที ่ ชื่อสถำนประกอบกำร/ที่อยู่ 
1 อู่สไปร์คาร์แคร์  

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

ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร Tel : 080-4456364 
3 บริษัทมิตซูบิชิ อิเล็กทริค คอนซูเมอร์ ประเทศไทย จ ากัด 

700/406 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอ ามตะนคร ต.ดอนหัวฬ่อ อ.ชลบุรี จ.ชลบุรี 
Tel : 0-3826-5800 
 

1.10 สื่อกำรเรียนกำรสอน 
ที ่ รายการ จ านวน หน่วยนับ 
1 ชุดครุภัณฑ์เครื่องยนต์พ้ืนฐาน 1 ชุด 
2 รถเก่ียวนวดข้าว 1 คัน 
3 รถไถนั่งขับ 1 คัน 
4 ชุดฝึกรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ 1 คัน 
5 เครื่องตรวจสอบและท าความสะอาดหัวฉีดแก๊สโซลีน 1 ชุด 
6 ชุดเครื่องมือบริการเครื่องปรับอากาศ 1 ชุด 
7 เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ 1 ชุด 
8 ชุดฝึกระบบน้ ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ฯ NGV 1 ชุด 
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9 ชุดฝึกระบบน้ ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ฯ LPG 1 ชุด 
10 เครื่องมือบริการงานบ ารุงรักษารถยนต์ 1 ชุด 
11 ชุดฝึกซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ระบบคอมมอนเรล 1 ชุด 
12 เครื่องมือช่างยนต์ทั่วไปชุดใหญ่ 1 ชุด 
13 ชุดเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 1 ชุด 
14 สว่านไฟฟ้าตั้งโต๊ะขนาด 13 มม. 1 ตัว 
15 ตู้พร้อมเครื่องมือช่างยนต์ทั่วไปแบบล้อเลื่อน 6 ชุด 
16 ชุดเครื่องมือบริการเครื่องปรับอากาศรถยนต์ 2 ชุด 
17 ชุดเครื่องมือถอดกรองน้ ามันเครื่อง 1 ชุด 
18 เครื่องดูดปลอกสูบเครื่องยนต์ 1 ชุด 
19 เครื่องตรวจสอบอาเมเจอร์ 1 ชุด 
20 เครื่องตรวจน้ ามันเบรก 1 ชุด 
21 เครื่องถอดคอยล์สปริง 1 ชุด 
22 เครื่องล้างชิ้นส่วน 1 ชุด 
23 ชุดฝึกวงจรอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 1 ชุด 
24 เครื่องดูดถ่ายน้ ามันหล่อลื่นระบบสูญญากาศ 1 ชุด 
25 เครื่องปะยาง 1 ชุด 
26 ชุดดันตัวถังแบบไฮดรอลิคก์ 1 ชุด 
27 ไทมิ่งมีรอบในตัวแบบดิจิตอล 1 ชุด 
28 เครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวขนาด 14 แรงม้า 1 เครื่อง 
29 ชุดฝึกจักรยานยนต์ 4 จังหวะ 1 คัน 
30 ชุดฝึกจักรยานยนต์ 2 จังหวะ 1 คัน 
31 เครื่องวัดการสั่นกระบอกสูบ 1 ชุด 
32 เครื่องมือถอดปั๊ม ดีเซลแบบสูงเรียง 1 ชุด 
33 ไทมิ่งไลท์เซลมีรอบในตัวแบบดิจิตอล 1 ชุด 
34 เครื่องพ่นสีรถยนต์ 1 ชุด 
35 เครื่องมือยึดตัวถัง 1 ชุด 
36 ชุดอุปกรณ์ฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 ชุด 
37 เครื่องตรวจวัดสปริงลิ้น 1 ชุด 
38 ชุดอุปกรณ์ฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 1 ชุด 
39 เครื่องมือถอดประกอบและปรับแต่งปั๊มวีอี 1 ชุด 
40 เครื่องตรวจสอบคอนเด็นเซอร์ 1 ชุด 
41 ชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซล 1 ชุด 
42 เครื่องวิเคราะห์สภาพเครื่องยนต์แบบกระเป๋าหิ้ว 1 ชุด 
43 ชุดอุปกรณ์ฝึกเครื่องยนต์ดีเซล 4 ชุด 
44 ชุดอุปกรณ์ฝึกเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ 5 ชุด 
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45 ชุดสาธิตเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซิน 1สูบ 4 จังหวะ 1 ชุด 
46 ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 1 ชุด 
47 เครื่องทดสอบไอซีเร็กูเรเตอร์ 1 ชุด 
48 ดิจิตอลสตอเรจ ออสซิเลสโคป ขนาด 60 MHZ 1 ชุด 
49 เครื่องทดสอบคอยล์ 1 ชุด 
50 เครื่องเชื่อมจุดแบบเคลื่อนที่ ขนาด 10 KVA 1 ชุด 
51 เครื่องมือทดสอบปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิงดีเซล 1 ชุด 
52 ชุดเครื่องมือซ่อมตัวถังรถยนต์ 1 ชุด 
53 เครื่องทดสอบควันด า 1 ชุด 
54 เครื่องวิเคราะห์ไอเสีย 1 ชุด 
55 เครื่องเจียระไนจานเบรก 1 ชุด 
56 เครื่องทดสอบอินเตอร์เน็ตและมอเตอร์สตาร์ท 1 ชุด 
57 ชุดฝึกเกียร์อัตโนมัติควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด 
58 เครื่องช่วยสตาร์ท 1 ชุด 
59 เครื่องวัดระดับเสียง 1 ชุด 
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ส่วนที่ 2 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน หลักสูตร 

 
องค์ประกอบที่ 1  กำรก ำกับมำตรฐำน 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 (2)  กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ และประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง
เกณฑ์มำตรฐำน 

1) คุณสมบัติผู้สอนเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา มีความรู้ ความสามารถท่ีตรงหรือเหมาะสมกับวิชาที่สอน 
2) คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอ่ืน ก.ค.ศ. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่ง 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ 
รำยวิชำที่สอน 

ภำคเรียนที่ 1/2561 ภำคเรียนที่ 2/2561 
สถานที่จัดการเรียนการสอนแม่ข่าย 
1 นายพิษณุ  

สินสมุทร์ 
ครูช านาญ
การ 

กศ.ม.อุตสาหกรรม
การศึกษา  
ปท.ส.ช่างยนต์ 

-งานทดลองเครื่องกล 
- เทอร์โมไดนามิกส์ 
- เชื้ อ เพลิ งและวัสดุ
หล่อลื่น 
- งานเครื่องล่างและส่ง
ก าลังรถยนต์ 

- โครงการ 
- นิวเมติกส์และไฮดรอ
ลิกส์ 

2 นายกนกศักดิ์   
นครประสาท 

พนักงาน
ราชการ 

กศ.ม.อุตสาหกรรม
การศึกษา 
วท.บ.อุตสาหกรรมการ
ผลิต 

- งานตัวถังและพ่นสี
รถยนต์ 

-การบริหารคุณภาพใน
องค์การ 

3 นายทชภณ   
เมือฤทธิ์ 

พนักงาน
ราชการ 

กศ.ม.อุตสาหกรรม
การศึกษา                                      
คบ.อุตสาหกรรมศิลป์ 

- งานเครื่องมือกล
เบื้องต้น 

- 

4 นายพิพัฒน์   
คงน่วม 

อาจารย์
พิเศษ 

คอ.บ เครื่องกล -งานเทคนิคพ้ืนฐาน 
- งานเครื่องล่างและส่ง
ก าลังยานยนต์ 
- งานไฟฟ้ายานยนต์ 
- งานเกียร์อัตโนมัติ 

- โครงการ 
- งานเครื่องยนต์แก๊ส
โซลีนและดีเซล 

5 นายพิษณุ   
ค าอินทร์ 

อาจารย์
พิเศษ 

วท.บ เครื่องกล - - 

6 นายปฐมพงษ์   
เกิดเข้ม 

อาจารย์
พิเศษ 

วท.บ เครื่องกล - งานเชื่อมและโลหะ
แผ่นเบื้องต้น 
- วัสดุช่างอุตสาหกรรม 

- งานส่งถ่ายก าลัง 
-งานจักรยานยนต์และ
เครื่องยนต์เล็ก 

7 นายพัฒนพรรณ อาจารย์ วศ.บ เครื่องกล - กลศาสตร์วิศวกรรม - เครื่องท าความเย็น
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พิมพ์สอนภา 
 

พิเศษ - งานปรับแต่ง
เครื่องยนต์ 

และปรับอากาศ 
- โครงการ 
- กลศาสตร์ของไหล 
- การจัดการความ
ปลอดภัย 
- เขียนแบบเทคนิค 
- เครื่องยนต์สันดาป
ภายใน 

สถานที่จัดการเรียนการสอนทับคล้อ 
1 นายนิรันทร์  

เดือนพงษ์ 
อาจารย์
พิเศษ 

วท.บ.เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเครื่องกล  
กศ.ม.อุตสาหกรรม
ศึกษา 

-งานเทคนิคพ้ืนฐาน 
-งานเครื่องล่างและส่ง
ก าลังยานยนต์ 
-งานตัวถังและพ่นสี
รถยนต์ 

-โครงการ 
-งานส่งถ่ายก าลัง 

2 นายคมสันต์  จูมี อาจารย์
พิเศษ 

วศ.บ เครื่องกล -งานไฟฟ้ายานยนต์ 
-งานปรับแต่ง
เครื่องยนต์ 

-เครื่องยนต์สันดาป
ภายใน 
-เทคโนโลยียานยนต์
สมัยใหม่ 

3 นายปริวัตร  แก้ว
เปี้ย 

อาจารย์
พิเศษ 

คอ.บ.เครื่องกล -กลศาสตร์วิศวกรรม 
-งานทดลองเครื่องกล 
-เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อ
ลื่น 
-วัสดุช่าง 
-งานเครื่องมือกล
เบื้องต้น 

-งานจักรยานยนต์และ
เครื่องยนต์เล็ก 
-โครงการ 

4 นายธงชัย  จูไทย อาจารย์
พิเศษ 

วท.บ. เทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรม 
 

- 
 
 
 

- 

5 นายอภิชาติ  
 อินคล้าย 

อาจารย์
พิเศษ 

คอ.บ เครื่องกล 
 

-ความแข็งแรงของวัสดุ 
-งานเชื่อมและโลหะ
แผ่น 

-กลศาสตร์ของไหล 
-โครงการ 

6 น า ย จั ก ร พั น ธ์  
สุวรรณพราหม 

อาจารย์
พิเศษ 

คอ.บ.เครื่องกล -งานเกียร์อัตโนมัติ -งานเครื่องยนต์แก๊ส
โซลีนและดีเซล 

7 นายพรเทพ  
แก้วตา 

อาจารย์
พิเศษ 

คอ.บ.เครื่องกล - -เครื่องท าความเย็น
และปรับอากาศ 
-เขียนแบบเทคนิค 
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สถานที่จัดการเรียนการสอนโพธิ์ประทับช้าง 
1 น า ย ป ร ะ พ จ น์  

ทับทอง 
อาจารย์
พิเศษ 

คอ.บ เครื่องกล 
 

-งานเครื่องล่างและส่ง
ก าลังยานยนต์ 
-งานเครื่องล่างและส่ง
ก าลังรถยนต์ 
-ความแข็งแรงของวัสดุ 
-เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อ
ลื่น 
-งานเครื่องมือกล
เบื้องต้น 

-เครื่องท าความเย็น
และปรับอากาศ 
-งานเครื่องยนต์แก็ส
โซลีนและดีเซล 
-นิวเมติกส์และไฮดรอ
ลิกส์ 
-โครงการ 

2 น า ย เ ชิ ด พ ง ษ์  
องอาจ 

อาจารย์
พิเศษ 

คอ.บ.เครื่องกล -งานเชื่อมและโลหะ
แผ่น 
-เทอร์โมไดนามิกส์ 
-งานทดลองเครื่องกล 

-โครงการ 
-เทคโนโลยียานยนต์
สมัยใหม่ 
-เครื่องยนต์สันดาป
ภายใน 
-เทคโนโลยียานยนต์
สมัยใหม่ 
-เขียนแบบเทคนิค 

3 น า ย ส ม ช า ติ  
เที่ยงธรรม 

อาจารย์
พิเศษ 

อศ.บ.เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

-งานไฟฟ้ายานยนต์ 
-งานเทคนิคพ้ืนฐาน 
-งานเกียร์อัตโนมัติ 
-งานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

-โครงการ 
-งานจักรยานยนต์และ
เครื่องยนต์เล็ก 
-งานส่งถ่ายก าลัง 

4 นายคัณฑสรวง  
กริ่งทอง 

อาจารย์
พิเศษ 

คอ.บ เครื่องกล 
 

-กลศาสตร์วิศวกรรม 
-งานปรับแต่ง
เครื่องยนต์ 
-วัสดุช่าง 
-งานตัวถังและพ่นสี
รถยนต์ 

-กลศาสตร์ของไหล 
-การจัดการความ
ปลอดภัย 

 
3) การประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรในความรับผิดชอบอย่างน้อยทุก 5 ปี หรือการปรับปรุงตาม

ประกาศส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
     ปีการศึกษา 2561  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของ ส านักงานคณะกรรมการ              
การอาชีวศึกษา ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คือ 2 ปี และจะ
ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ในปีการศึกษา 2563  ซึ่งระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร ให้
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556  ข้อ 16.2 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระส าคัญของ
หลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้เป็นหน้าที่ของ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษา สถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 
เอกสำรหลักฐำนประกอบ 

1.1-1 1. รายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 

1.1-2 2. รายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2561 
 1.1-3 3. ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง พ.ศ. 2556 
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องค์ประกอบที่ 2  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  คุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
สถานที่จัดการเรียนการสอนแม่ข่าย 

ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 29 คน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมิน 29 คน 
ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินเทียบกับจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 100 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหลังส าเร็จการศึกษา 26 คน 
    - ตรงสาขา 15 คน 
    - ไม่ตรงสาขา 11 คน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ว่างงาน 1 คน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อ 2 คน 
    - สาขาวิชาเดิม 2 
    - สาขาวิชาใหม่ - 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษา 4.81 
ค่าร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

26

27
 × 100 =  96.30 

แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

4.81 =
96.30

100
 × 5  

สถานที่จัดการเรียนการสอนทับคล้อ 
ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 22 คน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมิน 22 คน 
ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินเทียบกับจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 100 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหลังส าเร็จการศึกษา 19 คน 
    - ตรงสาขา 10 คน 
    - ไม่ตรงสาขา 9 คน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ว่างงาน 1 คน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อ 2 คน 
    - สาขาวิชาเดิม 2 คน 
    - สาขาวิชาใหม่ - 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษา 4.75 
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ค่าร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

19

20
 × 100 =  95 

แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

4.75 =
95

100
 × 5  

สถานที่จัดการเรียนการสอนโพธิ์ประทับช้าง 
ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 7 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมิน 7 
ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินเทียบกับจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 100 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหลังส าเร็จการศึกษา 6 
    - ตรงสาขา 3 
    - ไม่ตรงสาขา 3 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ว่างงาน 1 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อ - 
    - สาขาวิชาเดิม - 
    - สาขาวิชาใหม่ - 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษา 4.29 
 
ค่าร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

6

7
 × 100 = 85.71 

 

แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

4.29 =
86

100
 × 5  
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คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 58 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมิน 58 
ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินเทียบกับจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 100 % 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหลังส าเร็จการศึกษา 51 
    - ตรงสาขา 28 
    - ไม่ตรงสาขา 23 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ว่างงาน 3 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อ 4 
    - สาขาวิชาเดิม 4 
    - สาขาวิชาใหม่ - 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษา 4.72 
 
ค่าร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

51

54
 × 100 =  94.44 

 

แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

4.72 =
94.44

100
 × 5  

 
เอกสำรหลักฐำนประกอบ 
 2.1-1 รายงานผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา
งานเทคนิคยานยนต์ 
 2.1-2 รายงานผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา
งานเทคนิคยานยนต์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำสร้ำงอำชีพและท ำประโยชน์ให้ชุมชน 
สถานที่จัดการเรียนการสอนแม่ข่าย 

ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 29 คน 
จ านวนชุมชนที่การประเมิน 24 
ร้อยละของชุมชนที่ประเมิน 82.75 % 
ผลรวมคะแนนที่ชุมชนประเมิน 97 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาที่ท าประโยชน์ให้กับชุมชนหรือสร้าง
ชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยชุมชนหรือท้องถิ่น 

4.04 

 
สถานที่จัดการเรียนการสอนทับคล้อ 

ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 22 
จ านวนชุมชนที่การประเมิน 18 
ร้อยละของชุมชนที่ประเมิน 81.81 % 
ผลรวมคะแนนที่ชุมชนประเมิน 76.57 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาที่ท าประโยชน์ให้กับชุมชนหรือสร้าง
ชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยชุมชนหรือท้องถิ่น 

4.25 

 
สถานที่จัดการเรียนการสอนโพธิ์ประทับช้าง 

ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 7 
จ านวนชุมชนที่การประเมิน 7 
ร้อยละของชุมชนที่ประเมิน 100 % 
ผลรวมคะแนนที่ชุมชนประเมิน 28.71 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาที่ท าประโยชน์ให้กับชุมชนหรือสร้าง
ชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยชุมชนหรือท้องถิ่น 

4.13 

 
ผู้ส าเร็จการศึกษาสร้างอาชีพและท าประโยชน์ให้ชุมชนในภาพรวม 

ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 58 
จ านวนชุมชนที่การประเมิน 49 
ร้อยละของชุมชนที่ประเมิน 84.48 % 
ผลรวมคะแนนที่ชุมชนประเมิน 202.28 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาที่ท าประโยชน์ให้กับชุมชนหรือสร้าง
ชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยชุมชนหรือท้องถิ่น 

4.13 
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เอกสำรหลักฐำนประกอบ 
 2.2-1 รายงานผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา
งานเทคนิคยานยนต์ 
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องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษำ 
  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  กำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำ  

ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน
ประกอบ 

ระบบกำรดูแลให้ค ำปรึกษำวิชำกำรและแนะแนวแก่นักศึกษำ  
สาขางานเทคนิคยานยนต์และส านักวิชาการ มีการใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นบุคคลที่ท าหน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า ติดตามนักศึกษาใน
ความรับผิดชอบทั้งในและนอกสถานศึกษา ให้ค าแนะแนด้านการเรียน ความ
ประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับต่างๆ ของสถานศึกษา รวมทั้ง การช่วยเหลือ
นักศึกษาที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ มีระบบกลไกการควบคุมการดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา ดังนี้ 

3.1-1 ระบบการดูแล
ให้ค าปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่
นักศึกษา 
 

สาขางานเทคนิคยานยนต์ได้ประชุมเพ่ือมอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา 
โดยส่งชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาให้กับส านักวิชาการ เพ่ือวิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้จัดท า
ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปวส.สาขางานเทคนิคยานยนต์  ประจ าปี
การศึกษา 2561 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษาตามรายละเอียด ดังนี้ 

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ระดับชั้น 
นายพิพัฒน์  คงน่วม ปวส.1 
นายกนกศักดิ์   นครประสาท ปวส.2 

 
เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทราบว่าเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาระดับชั้นใด ก็

เริ่มดูแลตั้งแต่เริ่มรับลงทะเบียนนักศึกษาในวันปฐมนิเทศ ซึ่งจะได้พบกับผู้ปกครอง
ของนักศึกษาที่พามารายงานตัว โดยหัวหน้าสาขางานเทคนิคยานยนต์ได้แนะน า
อาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาและผู้ปกครองทราบเพ่ือจะหาช่องทางและวิธีการ
ติดต่อกับผู้ปกครองในการดูแลความประพฤติและพฤติกรรมของนักศึกษา (ในส่วนนี้
จะเป็นกรณีของนักศึกษาชั้นปวส.1) อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้น ปวส.2 จะ
ติดตามดูแลในเรื่องการลงทะเบียนเรียนและการแก้ไขผลการเรียน (ติดตามผลการ
เรียนของนักศึกษาในระบบทะเบียนออนไลน์)  

ระบบกลไกการดูแลนักศึกษา ทางส านักวิชาการและสาขางานเทคนิคยานยนต์
ได้จัดท าบันทึกการเข้าเรียน บันทึกการเข้าแถว และบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่
ปรึกษาเพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ทราบพฤติกรรมของนักศึกษาที่สุ่มเสี่ยงที่จะต้อง
เข้ามาติดตามดูแลเป็นพิเศษ           

3.1-2 ค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา 
3.1-3 บันทึกการเข้า
พบอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.1-4 รายงานการ
ประชุมสาขางาน
เทคนิคยานยนต์ 
3.1-5 ประวัติ
นักศึกษา 
 

3.  กำรติดตำมผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรตำมระบบและกลไกและให้ข้อเสนอแนะ 
นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาจะได้พบกันทุกวันหลักจากท ากิจกรรมหน้าเสา

3.1-6 บันทึกการเข้า
พบอาจารย์ที่ปรึกษา 
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ธงเสร็จแล้ว เพ่ือท าการเช็คชื่อและยังพูดคุยประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆ ให้นักศึกษา
ได้ทราบ ในแต่ละสัปดาห์หากนักศึกษาไม่มาเข้าแถวติดต่อกัน 2-3 วัน อาจารย์ที่
ปรึกษาจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ เพราะอาจเกิดแนวโน้วว่านักศึกษาคนที่ไม่เข้าแถว
จะมีพฤติกรรมไม่เข้าเรียนด้วย  

การเข้าเรียนของนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจะมอบหมายหัวหน้าชั้นน าบันทึก
การเข้าเรียนให้กับอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้เช็ครายชื่อของนักศึกในแต่ละรายวิชา พอเลิก
เรียนในแต่ละวันหัวหน้าชั้นจะน าบันทึกการเข้าเรียนมาให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือจะ
สรุปว่าในแต่ละรายวิชามีนักศึกษาคนใดที่ขาดเรียนและขาดเรียนแล้วกี่ครั้ง ซึ่งหาก
นักศึกษาคนใดที่ขาดเรียนในรายวิชานั้นติดต่อกัน 2 ครั้งโดยไม่ทราบสาเหตุ 
อาจารย์ที่ปรึกษาจะด าเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ โดยการโทรศัพท์, Line, 
Facebook และแจ้งชื่อของนักศึกษาที่ขาดเรียน  ให้กับงานทะเบียนเพ่ือที่จะส่ง
หนังสือเชิญผู้ปกครองมาพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาตามที่นัดหมาย ที่จะเห็นได้ชัดเจน
ในการติดตามการไม่ท ากิจหน้าเสาธงและการขาดเรียนจะเป็นนักศึกษาระดับชั้น
ปวส.2 มีนายกนกศักดิ์   นครประสาท เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีนักศึกษา 2 คน
คือ1.นายชัยกฤษ   โพธิ์เงิน และ 2.นายณัฐวัฒน์ชัย  ทับทอง จากการที่อาจารย์ที่
ปรึกษาได้ติดตามโดยการโทรสอบถามผู้ปกครอง พบสาเหตุว่านายชัยกฤษ   โพธิ์เงิน 
ต้องช่วยครอบครัวเก็บแตงกว่าเพ่ือที่จะต้องขับรถไปส่งแตงกว่าที่ตลาดไทย ท าให้ใน
บางวันไม่สามารถมาท ากิจกรรมหน้าเสาธงได้ทันและจะขาดเรียนในบางรายวิชา 
อาจารย์ที่ปรึกษาต้องประสานกับอาจารย์ประจ าวิชาถึงเหตุผลดังกล่าวนี้ ส่วนนาย
ณัฐวัฒน์ชัย  ทับทอง ต้องช่วยผู้ปกครองซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดบางลายใต้ เปิดห้อง
จ าหน่ายวัตถุมงคล และต้องดูแลยายซึ่งต้องเที่ยวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็น
ประจ า เนื่องจากบิดา มารดาต้องท าไร่ ท านา ซึ่งนักศึกษาทั้งสองคนนี้ เป็นตัวอย่าง
ที่มีเหตุจ าเป็นในการไม่ท ากิจกรรมหน้าเสาธงและขาดเรียน อาจารย์ที่ปรึกษาต้อง
ประสานกับอาจารย์ประจ าวิชาถึงเหตุผลดังกล่าวนี้ 

3.1-7 บันทึกข้อความ
แจ้งการขาดเรียน 
3.1-8 บันทึกการ
ติดตามการเข้าชั้นเรียน 

 

สาขางานเทคนิคยานยนต์ได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียน 
นักศึกษาที่มีต่อระบบระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการบริการของหลักสูตร ระดับ 
ปวส. สาขางานเทคนิคยานยนต์ ประจ าปีการศึกษา 2561 มีผลการประเมินความ
พึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ มากค่าเฉลี่ย 4.13 โดยรายการที่มีความพึงพอใจ
สูงสุดคือ มีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความ
ดูแล อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.20 
ส่วนในหัวข้อที่ต้องปรับปรุงคือ อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้ค าปรึกษาในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ พร้อมช่วยเหลือและให้ค าแนะน า อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย= 4.07 

จากปัญหาความหลากหลายในการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา และ
เอกสารที่ใช้ในการก ากับดูแลนักศึกษา ส านักวิชาการจึงได้ด าเนินการจัดท าคู่มือ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
และมีความชัดเจนมากขึ้น  และจากการประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียน 
นักศึกษาที่มีต่อระบบระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการบริการของหลักสูตร ระดับ 

3.1-9 รายงานความ
พึงพอใจของนักเรียน 
นักศึกษาท่ีมีต่อระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา  
3.1-10  คู่มืออาจารย์
ที่ปรึกษา 
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ปวส. สาขางานเทคนิคยานยนต์ ประจ าปีการศึกษา 2561 นั้นทางสาขางานเทคนิค
ยานยนต์ได้น าเอาผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ที่
ปรึกษามาพิจารณาเพื่อด าเนินการปรับปรุงให้นักศึกษาเกิดความพึงพอใจมากขึ้น ใน
หัวข้ออาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้ค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ พร้อมช่วยเหลือ
และให้ค าแนะน า โดยจะใช้แนวทางการใช้ Social Media เช่น Line Facebook 
Twister เพ่ือเพ่ิมช่องทางการติดต่อ พูดคุยกับนักศึกษา ส่วนในหัวข้อนักศึกษา
สามารถน าความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการให้ค าปรึกษาไปใช้ประโยชน์ได้ที่มี 
ค่าเฉลี่ย 4.10 อาจารย์ที่ปรึกษาต้องติดตามผลที่ได้ให้ค าแนะน าว่านักศึกษาได้น า
ความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการให้ค าปรึกษาไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด 
  
กำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ที่ทันสมัย  

สาขางานเทคนิคยานยนต์ร่วมกับส านักวิชาการ ได้ด าเนินการพิจารณา แนว
ทางการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้  โดย
ด าเนินการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ ผ่านโครงการและกิจกรรม
เสริมหลักสูตร มีระบบและกลไกการปฏิบัติงาน ดังนี้   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1-11 ระบบการ
พัฒนาศักษภาพ
นักศึกษาละเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้  
 

สาขางานเทคนิคยานยนต์ ร่วมกับส านักวิชาการ ได้ด าเนินการพิจารณา แนว
ทางการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้  โดย
ด าเนินการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ ผ่านโครงการและกิจกรรม

3.1-12 รายงาน
โครงการสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่ 
3.1-13 รายงานผล
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เสริมหลักสูตร ด าเนินการตามแนวทางส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี รวมทั้งสิ้น  8 
โครงการ  ประกอบด้วย 

1. โครงกำรสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของ

นักศึกษา และเผยแพร่ผลงานสิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมสู่
สาธารณชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการเผยแพร่ผลงานด าเนินงานภายใต้กิจกรรม 
มหกรรมวิชาการ ประกอบไปด้วย การจัดนิทรรศการผลงานของนักศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ (การน าเสนอโครงการ
เพ่ือพัฒนาชุมชน, การแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ , การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพด้านบัญชี, การเล่านิทานประกอบสื่อและ การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย) 

นักศึกษาทั้งหลักสูตรปวช.และปวส. ได้ร่วมกันจัดท าโครงการสิ่งประดิษฐ์คน
รุ่นใหม่ โดยจะเน้นให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สามารถน ามาใช้แก้ปัญ
ที่เกิดขึ้นกับชุมชนได้จริง ซึ่งโครงการที่นักศึกษาได้ร่วมกันจัดท าขึ้นจ านวน 9 
โครงการ ได้แก่ 1.โครงการจักรยานสามล้อไฮบริดจ์ 2. โครงการกระบะลาก
เอนกประสงค์ 3.โครงการเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว 4.โครงการรถตัดหญ้าแบบสองใบ
ตัด 5.โครงการเครื่องตัดหญ้าจากรถไถนาเดินตาม 6.โครงการเครื่องปอกและขัดลูก
มะพร้าว 7. โครงการเครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ดแบบ 2 หัว 8.โครงการตู้เขี่ยเชื้อเห็ด 9.
โครงการเตานึ่งก้อนเชื้อเห็ด 

2. โครงกำรศึกษำดูงำนและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ 
            มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้จากการศึกษา ดูงานในสถาน
ประกอบการจริง และได้น าความรู้จากประสบการณ์จริงไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้ โดยน านักศึกษาจ านวน 61 คน เข้าไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซูซูกิ 
มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้นักศึกษา
ได้ความรู้ ในกระบวนกระผลิตรถจักรยานยนต์  เทคโนโลยีสมัยใหม่ของ
รถจักรยานยนต์ การท างานในระบบโรงงานอุตสาหกรรม โดยทางบริษัทได้จัดให้
นักศึกษาเข้าชมตั้งแต่กระบวนการผลิตชิ้นส่วน การปั๊มขึ้นรูป การหล่อ การพ่นสี 
การประกอบ การตรวจสอบคุณภาพ ขั้นตอนการทดสอบรถจักรยานยนต์ ฯ ซึ่งจะ
สอดคล้องกับรายวิชาที่นักศึกษาก าลังเรียนเช่น วิชางานจักรยานยนต์ วิชางานเคาะ
และพ่นสีรถยนต์ วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น วิชาความปลอดภัยในโรงงานฯ การ
ที่ได้น านักศึกษามาเรียนรู้ในสถานที่จริง ก็เพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
เป็นการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ที่ทันสมัยเพ่ิมเติมจากท่ีได้ศึกษามา 

3. โครงกำรเตรียมกำรเตรียมควำมพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษำก่อนออก
ฝึกงำน 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตนให้
ถูกต้องตามข้อก าหนดของวิทยาลัยฯ และสถานประกอบการ สามารถพัฒนาตนเอง
ให้เหมาะสมกับงาน ตามความรู้ความสามารถ โดยมีการให้ความรู้นักเรียน นักศึกษา
เกี่ยวกับ  

โครงการศึกษาดูงาน
และแหล่งเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา 
3.1-14 รายงานผล
โครงการเตรียมการ
เตรียมความพร้อมและ
ปฐมนิเทศนักศึกษา
ก่อนออกฝึกงาน 
3.1-15 รายงานผล
โครงการหน่วยซ่อม
สร้างบริการชุมชน (Fix 
it Community Unit) 
3.1-16 รายงานผล
โครงการการเตรียม
ความพร้อมการ
ทดสอบระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-net) 
3.1-17 รายงานผล
โครงการ 
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- ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของการฝึกงาน 
- การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน  
- ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน    
- การพัฒนาบุคลิกภาพกับการท างาน  
- ประสบการณ์ดีดี จากพ่ีสู่น้อง 
- การปฏิบัติตนในสถานประกอบการ โดยตัวแทนจาก บริษัท มิตซูบิชิอิเล็กท

ริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด และ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

ในการเลือกสถานประกอบการณ์ที่นักศึกษาจะฝึกประสบการณ์วิชาชีพนั้น 
ทางสาขางานเทคนิคยานยนต์ อาจารย์ที่ปรึกษาและงานสหกิจศึกษา จะดูความ
เหมาะสมของสถานประกอบการ จะมีทั้งสถานประกอบการที่ท าความร่วมมือกับ
ทางวิทยาลัย/ และยังมีสถานประกอบการที่นักศึกษาเป็นผู้ด าเนินการติดต่อเอง  
ทางสาขายานยนต์และอาจารย์ที่ปรึกษาจะดูว่าต าแหน่งงานที่สถานประกอบการ
มอบให้นักศึกษามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทักษะวิชาชีพของนักศึกษา
หรือไม่ หรือบางกรณีที่นักศึกษาต้องการจะออกฝึกประสบการณ์นอกพ้ืนที่จังหวัด
พิจิตร ทางสาขางานเทคนิคยานยนต์ต้องให้ผู้ปกครองรับทราบและยินยอมก่อน 
และเข้าสู่กระบวนนการสหกิจศึกษาต่อไป 

4. โครงกำรหน่วยซ่อมสร้ำงบริกำรชุมชน (Fix it Community Unit) 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกหน่วยซ่อมสร้างบริการชุมชน ช่วยเหลือประชาชน 

ในช่วงเทศกาลส าคัญ ในยามภัยพิบัติต่าง ๆ รวมถึงตามความต้องการของชุมชน 
และเพ่ือให้นักศึกษามีจิตอาสา มีทักษะ และประสบการณ์ด้านทักษะวิชาชีพ  โดย
การออกหน่วยซ่อมสร้างบริการชุมชนมีบริการ ดังต่อไปนี้ 

-  บริการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ  
-  บริการซ่อมบ ารุงเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตร 
-  บริการซ่อมบ ารุงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน, อุปกรณ์ดาวเทียม 
พ้ืนที่ด าเนินการ ได้แก่ 
- บ้านโพทะเล  หมู่ 2  ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร  
- หมู่ 9 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
-  บ้านบึงลี  หมู่ 4  ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง  
จ.พิจิตร  
-  บ้านวังแดง หมู่ 2  ต.เขาทราย  อ.ทับคล้อ   
จ.พิจิตร 
- ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
- ที่ว่าการอ าเภอเมืองพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร 

นักศึกษาจะได้เรียนรู้ ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการใช้งานจริง เกิดกระบวนการคิด 
วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง ในการออกบริการหน่วยซ่อมสร้างบริการ
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ชุมชน (Fix it Community Unit) จะเกิดทักษะในวิชาชีพ มีการคิดวิเคราะห์แก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็วและสามารถน ากลับมาใช้งานได้ตามปกติ ซึ่ง
ประชาชน/ผู้ใช้บริการ มีการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยซ่อม
สร้างบริการชุมชน(Fix it Community Unit) ที่ออกหน่วยบริการซ่อมสร้างตาม
ความต้องการของชุมชน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.02) ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจสูงสุดในด้านขั้นตอนในด้านบริการ (ค่าเฉลี่ย 4.22) ส่วนที่ทางสาขา
งานเทคนิคยานยนต์ต้องปรับปรุงก็คือด้านคุณภาพและความเชื่อมั่นในการให้บริการ 
(ค่าเฉลี่ย 3.74) การประเมินความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยซ่อมสร้าง
บริการชุมชน(Fix it Community Unit) ที่ออกหน่วยบริการซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 
(เทศกาลปีใหม่) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.58) ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจสูงสุดในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย 4.80) ส่วนที่ทางสาขา
งานยานยนต์ต้องปรับปรุงก็คือด้านคุณภาพและความเชื่อมั่นในการให้บริการ 
(ค่าเฉลี่ย 4.24) การประเมินความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยซ่อมสร้าง
บริการชุมชน(Fix it Community Unit) ที่ออกหน่วยบริการซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 
(เทศกาลสงกรานต์) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.58) ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจสูงสุดในด้านการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.64) ส่วนที่ทางสาขางาน
เทคนิคยานยนต์ต้องปรับปรุงก็คือด้านคุณภาพและความเชื่อมั่นในการให้บริการ 
(ค่าเฉลี่ย 4.45) 

จากการที่สาขางานเทคนิคยานยนต์ให้บริการของหน่วยซ่อมสร้างบริการ
ชุมชน (Fix it Community Unit) ผู้ที่เข้ารับบริการมีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงาน ซึ่งในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ให้บริการเป็น
ครูผู้สอนและนักศึกษาเป็นผู้มีอัธยาศัยดีในด้านบริการ และโดยเฉพาะมีความรู้
ความสามารถในการบริการซ่อมและแก้ไขปัญหาให้กับผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี 

5. โครงกำรกำรเตรียมควำมพร้อมกำรทดสอบระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ 
(V-net) 

การทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net) ทางส านักวิชาการและสาขา
งานเทคนิคยานยนต์ได้ให้นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 เข้าทดสอบ โดยผลการทดสอบ
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษาของนักศึกษา ปีการศึกษา  2561  มีดังนี ้

 
องค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ย 

ทักษะภาษาและการสื่อสาร 30.75 
ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 24.44 
ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต 42.57 
ทักษะการจัดการงานอาชีพ 25.25 

 
6. โครงกำรพัฒนำผู้เรียนเข้ำสู่มำตรฐำนวิชำชีพ 

สาขางานเทคนิคยานยนต์ และส านักงานวิชาการ ได้น านักศึกษาระดับชั้น 
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ปวส.2 เข้าทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามสมรรถนะ ดังนี้ 
สมรรถนะที่ 1 งานบริการระบบสตารท์ 
สมรรถนะที่ 2 งานบริการเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
สมรรถนะที่ 3 งานบริการเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
สมรรถนะที่ 4 งานบริการงานเชื้อเพลิงแก๊สรถยนต์ 
โดยมีจ านวนนักศึกษาเข้าทดสอบ 70 คน  

- เข้าทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 70 คน  
- ผ่านเกณฑ์การประเมิน 70 คน  
- ร้อยละ(ของผู้เข้าทดสอบ) 100  

7. โครงกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 
สาขางานเทคนิคยานยนต์ ได้ด าเนินการน านักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 เข้า

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาการวินิจฉัย และแก้ไขข้อขัดข้องระบบไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของ นักศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการแรงงานในปัจจุบัน ณ  ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
โดยนักศึกษาทุกคนผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

8. โครงกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
สาขางานเทคนิคยานยนต์และงานกิจการนักศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรม

พัฒนาผู้ เรียน โดยจัดให้มีโครงการ/กิจกรรม ดังนี้  1.โครงการไหว้ครู ท าบุญ
ประเพณี เพ่ือแสดงถึงความกตัญญู ระลึกพระคุณต่อครู-อาจารย์ที่ถ่ายทอดคาวมรู้
ในนักศึกษา 2.โครงการกีฬาสีภายใน เพ่ือให้นักศึกษาได้ออกก าลังกาย ห่างไกลยา
เสพติด มีความสามัคคี 3. โครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม เพ่ือระดมความคิดของ
นักศึกษาที่ต้องการเห็นภาพลักษณ์ของวิทยาลัย/สาขางาน เป็นอย่างไร เช่น 
โครงการสาขางานปลอดขยะ โครงการวิทยาลัยสีเขียว โครงการกล่องโฟมจ๋าลาก่อน
ฯ 4.โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา เพ่ือนักศึกษาได้เรียนรู้และสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมของชุมชน โดยน านักศึกษา ร่วมกับชุมชนแห่เทียนและหล่อเทียนพรรษา  

จากโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ทางสาขางานเทคนิคยานยนต์ได้ก าหนดแผนไว้
เพ่ือพัฒนาพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านต่างๆ ของนักศึกษา  โดย
นักศึกษาจะท าการประเมินผลความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านต่างๆ นักศึกษาระดับ สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 4.03 โดยรายการที่มีความพึง
พอใจสูงสุด คือ กิจกรรมต่างๆ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านศิลปวัฒนธรรมที่
หลักสูตรจัดขึ้น นักเรียนนักศึกษา ได้รับความรู้ มีความเข้าใจ และเป็นประโยชน์ต่อ
ตัวนักศึกษา อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.12 ส่วนในหัวข้อที่ต้องปรับปรุง คือมีการ
ประเมินคุณภาพของการด าเนินโครงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพ อยู่ใน
ระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 3.95 

3.1-19 รายงานผล
คว าม พึ ง พอ ใ จข อ ง
นักเรียน นักศึกษาที่มี
ต่ อ ร ะบบอาจารย์ ที่
ปรึกษาและการบริการ
ของหลักสูตร ระดับ 
ปวส.สาขางานเทคนิค
ย า น ย น ต์ ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา 2561  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  ผลที่เกิดกับนักศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) สำขำงำนเทคนิค
ยำนยนต์ 
สถานที่จัดการเรียนการสอนแม่ข่าย 

ปีกำรศึกษำ 
จ ำนวน 
รับเข้ำ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ      
ตำมหลักสูตร 

จ ำนวนที่ลำออกและ
คัดชื่อออกสะสม

จนถึงสิ้นปีกำรศึกษำ 

อัตรำกำร
ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 

อัตรำ 
กำรคงอยู่ 

2559 2560 2561 
2558 49 39 - - 10 79.59 79.59 
2559 36 - 29 - 7 80.56 80.56 
2560 46 - - 35 11 76.09 76.09 

 
สถานที่จัดการเรียนการสอนทับคล้อ 

ปีกำรศึกษำ 
จ ำนวน 
รับเข้ำ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ      
ตำมหลักสูตร 

จ ำนวนที่ลำออกและ
คัดชื่อออกสะสม

จนถึงสิ้นปีกำรศึกษำ 

อัตรำกำร
ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 

อัตรำ 
กำรคงอยู่ 

2559 2560 2561 
2558 27 24 - - 3 88.89 88.89 
2559 30 - 22 - 8 73.33 73.33 
2560 45 - - 22 23 48.89 48.89 

 
สถานที่จัดการเรียนการสอนโพธิ์ประทับช้าง 

ปีกำรศึกษำ 
จ ำนวน 
รับเข้ำ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ      
ตำมหลักสูตร 

จ ำนวนที่ลำออกและ
คัดชื่อออกสะสม

จนถึงสิ้นปีกำรศึกษำ 

อัตรำกำร
ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 

อัตรำ 
กำรคงอยู่ 

2559 2560 2561 
2558 23 8 - - 15 34.78 34.78 
2559 10 - 7 - 3 70.00 70.00 
2560 - - - - 0 0 0 

 
 
สถานที่จัดการเรียนการสอนภาพรวมของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

ปีกำรศึกษำ 
จ ำนวน 
รับเข้ำ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ      
ตำมหลักสูตร 

จ ำนวนที่ลำออกและ
คัดชื่อออกสะสม

จนถึงสิ้นปีกำรศึกษำ 

อัตรำกำร
ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 

อัตรำ 
กำรคงอยู่ 

2559 2560 2561 
2558 99 71 - - 28 71.72 71.72 
2559 76 - 58 - 18 76.31 76.31 
2560 91 - - 57 34 62.64 62.64 
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ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
1) มีข้อมูลอัตราการคงอยู่และการส าเร็จ

การศึกษาของนักศึกษาระดับปวส.สาขางานเทคนิค
ยานยนต์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 

2) มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อกระบวนการส่งเสริมนักศึกษา ดังนี้ 

2.1) การบริการด้านให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษา (ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา) ผลการประเมิน
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
4.13 โดยรายการที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ มี
ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา
กับนักศึกษาในความดูแล 

2.2)  การบริการเพ่ือพัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านต่างๆ ของนักศึกษา ผลการ
ประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.03 โดยรายการที่มีความพึงพอใจสูงสุด 
คือ จากกิจกรรมต่าง ๆ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และด้ านศิ ลปวัฒนธรรม  ที่ หลั กสู ตรจั ดขึ้ น 
นักศึกษาได้ความรู้ ความเข้าใจ และเป็นประโยชน์
ต่อตัวนักศึกษา อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 4.12 

3) จากระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ด าเนินการ
ท าให้จ านวนนักศึกษาที่ลาออกและคัดชื่อออก
สะสมปีการศึกษา 2559 จนถึงสิ้นปีการศึกษา 
2561 และจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
มีอัตราการคงอยู่เฉลี่ยของนักศึกษาร้อยละ 81.09 

3.2-1 ตารางสรุปข้อมูลอัตราการคงอยู่และการ
ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปวส. สาขางาน
เทคนิคยานยนต์ 
3.2-2 รายงานความพึงพอใจของนักเรียน 
นักศึกษาท่ีมีต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการ
บริการของหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต์ ประจ าปี
การศึกษา 2561 

 
 
เอกสำรหลักฐำนประกอบ 

3.2-1 ผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
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องค์ประกอบที่ 4  อำจำรย ์
 
องค์ประกอบที่ 4.1  กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ 

ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน
ประกอบ 

ระบบกำรรับและแต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และคณะกรรมกำรบริหำร
หลักสูตร 

 

กำรรับอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  
     การรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพใน
กระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่
เหมาะกับหลักสูตร ซึ่งกระบวนการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่นั้น ได้ก าหนดขั้นตอนการรับสมัครอาจารย์ไว้
และก าหนดให้ สาขางานด าเนินการ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
      1.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ ส ารวจความต้องการและคุณสมบัติของอาจารย์
ใหม่ โดยพิจารณาจากความขาดแคลน ความต้องการของหลักสูตรที่เปิดสอน สัดส่วน
ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา ตลอดจนความจ าเป็นอ่ืนๆ เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ด าเนินการขออัตราก าลังจากวิทยาลัยฯ 
      1.2 เมื่อทราบจ านวนความต้องการและคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่แล้วสาขางาน
เทคนิคยานยนต์ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความขอเพ่ิมอัตราก าลังเสนอต่อวิทยาลัยฯ 

4.1-1 ระบบการ
รับอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
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      1.3 วิทยาลัยฯ พิจารณาความต้องการและความจ าเป็น เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
      1.4  เมื่อได้รับอนุมัติ อัตราก าลังแล้ว งานทรัพยากรบุคคล  ส านักงาน
ผู้อ านวยการ จะด าเนินการประกาศรับสมัคร และก าหนดวันรับสมัคร  วันสอบ 
คุณสมบัติของผู้สมัคร และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ขึ้นมาด าเนินการ เพ่ือรับ
สมัคร ออกข้อสอบ สอบสัมภาษณ์ ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก เป็นต้น โดยมี
ขบวนการในการรับสมัคร ดังนี้ 

1) เปิดรับสมัคร โดยด าเนินการอย่างเปิดเผย  
2) ด าเนินการสอบคัดเลือก และพิจารณาคัดเลือกโดยพิจารณาจากผลการสอบ

ข้อเขียน การสัมภาษณ์และทักษะความสามารถในการปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ในประกาศการรับสมัคร จากนั้น งานทรัพยากรบุคคล ส านักงานผู้อ านวยการ สรุปผล
การพิจารณาคัดเลือก เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือประกาศผลการคัดเลือก และก าหนดวัน
รายงานตัวท าสัญญา 

3) อาจารย์ใหม่มารายงานตัว ที่งานทรัพยากรบุคคล ผู้อ านวยการแนะน า
อาจารย์ใหม่ต่อสาขางาน เพ่ือมอบหมายงาน  

4) ทุกสิ้นปีการศึกษา จะด าเนินการส ารวจตามขั้นตอนที่ 1 เพ่ือน าข้อมูลไป
ทบทวนและปรับแผนและด าเนินการตามข้ันตอนต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

การรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขางานเทคนิคยานยนต์จะด าเนินการเมื่อ
หลักสูตรมีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เพียงพอ จะด าเนินการจัดท าบันทึก
ข้อความขออัตราก าลัง เสนอต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ ก าหนดคุณสมบัติทั้งทางด้าน
คุณวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์สอนที่จะต้องสอดคล้องกับ
ความต้องการของหลักสูตรฯ  โดยจะต้องพิจารณาอาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก
คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์สอน ฯลฯ ซึ่งในปีการศึกษา 2561  สาขางาน
เทคนิคยานยนต์ไม่มีการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ิม เนื่องจากอัตราก าลังของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังเพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอน 

4.1-2 ประกาศรับ
สมัครงานวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร 
4.1-3 ตารางสอน
ภาคเรียนที่ 
1/2561 
4.1-4 ตารางสอน
ภาคเรียนที่ 
2/2561 
  

     สาขางานเทคนิคยานยนต์ มีการประเมินกระบวนการ ดังนี้ โดยด าเนินการ
ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อการบริหารจัดการหลักสูตร (ด้านการรับ
อาจารย์) โดยผลการประเมินในภาพรวม อาจารย์ผู้สอนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ 
มาก (�̅�= 3.57) มีรายละเอียด  ดังนี้  
 

รำยกำร �̅� 
1. การก าหนดคุณสมบัติในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า

หลักสูตรสอดคล้องกับหลักสูตร 
3.86 

2. กลไกการคัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความเหมาะสม
และโปร่งใส 

3.86 

3. การก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ 3.43 

4.1-5 รายงานผล
การประเมินความ
พึงพอใจของ
อาจารย์ผู้สอนต่อ
การบริหารจัดการ
หลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2561 
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มีความชัดเจนและเหมาะสม 
4. การบริหารหลักสูตร ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือ

จากหน่วยงานอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างเหมาะสม 
3.41 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบกำรบริหำรอำจำรย์ กำรก ำกับ/ติดตำม/ประเมินผลและพัฒนำกระบวนกำร
เรียนกำรสอนของอำจำรย์ 

 

      วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้มีการก าหนดภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
ข้ำรำชกำร 

ภำระงำน 
จ ำนวน ชม.ขั้น

ต่ ำ/สัปดำห ์
งานสอน 6 
งานปฏิบัติงานจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 12 
งานศึกษาค้นคว้า วิจัยเพื่อชุมชน 6 
งานบริการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 5 

 
อำจำรย์พิเศษ 
1. สอนและอบรมนักเรียน นักศึกษา ตามหลักสูตร ปวช. ปวส. และหลักสูตร

ฝึกอบรมในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 20 ชม. / สัปดาห ์
2. จัดท าและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน แผนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา/ภาค

เรียน โครงการสอน บันทีกหลังการสอนและจัดท าข้อสอบทุกรายวิชาที่สอน 
3. จัดท าเอกสารรายงานผลการเรียนทุกรายวิชา เมื่อสิ้นภาคเรียน 
4. จัดท าผลงานทางวิชาการ จัดท าวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
5. ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ห้องเรียน พร้อมจัดท าบันทึกรายงานการปฏิบัติ

หน้าที่ส่งทุกภาคเรียน 
6. หากปฏิบัติหน้าที่สอนน้อยกว่า 20 ชม./สัปดาห์ ให้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงาน

จัดการเรียนการสอนตามสัดส่วนจ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงานสอน และ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

 

4.1-6  ประกาศ
สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน เรื่อง การ
ก าหนดภาระงาน
ของผู้สอนประจ า
ในสถาบัน พ.ศ.
2559 
4.1-7 TOR 
พนักงานจ้างเหมา
บริการ (อาจารย์
ผู้สอน) 
4.1-8 TOR 
พนักงานราชการ 
(อาจารย์ผู้สอน) 
 
 

1. สาขางานเทคนิคยานยนต์ได้ประชุมเพ่ือก าหนดภาระงานสอนในการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงาน ดังนี้ 
ภำคเรียนที่ 1/2561 
 
 

4.1-9  ตารางภาค
เรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 
4.1-10  ตาราง
ภาคเรียนที่ 2 ปี
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ชื่อ-สกุล 
ชม.สอน/
สัปดำห์ 

1.นายกนกศักดิ์   นครประสาท 24 
2.นายพิษณุ   สินสมุทร์ 22 
3.นายทชภณ   เมืองฤทธิ์ 24 
4.นายพิพัฒน์   คงน่วม 27 
5.นายพิษณุ   ค าอินทร์ 22 
6.นายปฐมพงษ์   เกิดเข้ม 24 
7.นายพัฒนพรรณ   พิมพ์สอนภา 26 

 
ภำคเรียนที่ 2/2561 

ชื่อ-สกุล ชม.สอน/สัปดำห์ 
1.นายกนกศักดิ์   นครประสาท 34 
2.นายพิษณุ   สินสมุทร์ 25 
3.นายทชภณ   เมืองฤทธิ์ 25 
4.นายพิพัฒน์   คงน่วม 28 
5.นายพิษณุ   ค าอินทร์ 29 
6.นายปฐมพงษ์   เกิดเข้ม 26 
7.นายพัฒนพรรณ   พิมพ์สอนภา 28 

1. ภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย มีดังนี ้
1) นายกนกศักดิ์   นครประสาท  

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานสหกิจศึกษา 
2) นายพิษณุ   สินสมุทร์ 

ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
3) นายทชภณ   เมืองฤทธิ์ 

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
4) นายพิพัฒน์   คงน่วม 

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานปกครอง 
5) นายพิษณุ   ค าอินทร์ 

ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 
6) นายปฐมพงษ์   เกิดเข้ม 

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานยานพาหนะ 
7) นายพัฒนพรรณ   พิมพ์สอนภา 

ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา 
2. มีการก ากับและติดตามการจัดท าแผนการสอน โครงการสอน บันทึกหลังการ

สอน โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
ภำคเรียนที่ 1/2561 

การศึกษา 2561 
4.1-11 ค าสั่ง ที่
239/2561
วิทยาลัยชุมชน
พิจิตร เรื่อง 
มอบหมายหน้าที่
และความรับผิด
ของบุคลากร
ภายในวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร 
ประจ าปีการศึกษา 
2561 
4.1-12 แผนการ
สอน โครงการสอน 
บันทึกหลังการสอน 
ประจ าปีการศึกษา 
2561 
4.1-13 ค าสั่ง 
วิทยาลัยชุมชน
พิจิตร ที่ 
121/2561และ 
223/2561 เรื่อง
แต่งตั้งอาจารย์
ผู้สอนระดับ ปวช.
และปวส.ปี
การศึกษา 2561 
4.1-14 ค าสั่ง 
วิทยาลัยชุมชน
พิจิตร ที่
226/2561 เรื่อง 
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
พิจารณาผลการ
เรียน 
4.1-15 ผลการ
ประเมินอาจารย์
ผู้สอน หลักสูตร 
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ชื่อ-สกุล รายวิชา 

การส่งเอกสาร 

แผ
นก

าร
สอ

น 

โค
รง

กา
รส

อน
 

บัน
ทึก

หล
ังก

าร
สอ

น 

1. นายกนกศักดิ์    
นครประสาท 

- งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์ / / 
 

/ 

2. นายพิษณุ   
สินสมุทร์ 

-งานทดลองเครื่องกล 
- เทอร์โมไดนามิกส์ 
- เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 
- งานเครื่องล่างและส่งก าลัง
รถยนต์ 

/ 
- 
/ 
 
/ 

/ 
/ 
/ 
 
/ 
 

/ 
/ 
/ 
 
/ 

3. นายทชภณ    
เมืองฤทธิ์ 

- งานเครื่องมือกลเบื้องต้น / 
 

/ 
 

/ 
 

4. นายพิพัฒน์    
คงน่วม 

-งานเทคนิคพ้ืนฐาน 
- งานเครื่องล่างและส่งก าลัง
ยานยนต์ 
- งานไฟฟ้ายานยนต์ 
- งานเกียร์อัตโนมัติ 

- 
/ 
 
/ 
/ 

/ 
/ 
 
/ 
/ 

/ 
/ 
 
/ 
/ 

5. นายพิษณุ   
ค าอิน 

-    

6. นายปฐมพงษ์   
เกิดเข้ม 

- งานเชื่อมและโลหะแผ่น
เบื้องต้น 
- วัสดุช่างอุตสาหกรรม 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

7. นายพัฒนพรรณ  
พิมพ์สอนภา 

- กลศาสตร์วิศวกรรม 
- งานปรับแต่งเครื่องกล 

/ 
- 

/ 
/ 

/ 
/ 

 
ภำคเรียนที่ 2/2561 
 

ชื่อ-สกุล รายวิชา 

การส่งเอกสาร 

แผ
นก

าร
สอ

น 

โค
รง

กา
รส

อน
 

บัน
ทึก

หล
ังก

าร
สอ

น 

1. นายกนกศักดิ์    
นครประสาท 

-การบริหารคุณภาพในองค์การ / / / 

ปวช/ปวส. สาขา
งานยานยนต์/
เทคนิคยานยนต์ ปี
การศึกษา 2561 
4.1-16 บันทึก
การประชุมของ
สาขางาน 
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2. นายพิษณุ   
สินสมุทร์ 

- งานส่งก าลังรถยนต์ 
- งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
เบื้องต้น 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

3. นายทชภณ    
เมืองฤทธิ์ 

-    

4. นายพิพัฒน์    
คงน่วม 

- โครงการ 
- งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและ
ดีเซล 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

5. นายพิษณุ   
ค าอิน 

-    

6. นายปฐมพงษ์  
เกิดเข้ม 

- งานส่งถ่ายก าลัง 
- งานจักรยานยนต์และ
เครื่องยนต์เล็ก 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

7. นายพัฒน
พรรณ  พิมพ์สอ
นภา 

- เครื่องท าความเย็นและปรับ
อากาศ 
- โครงการ 
- กลศาสตร์ของไหล 
- การจัดการความปลอดภัย 
- เขียนแบบเทคนิค 
- เครื่องยนต์สันดาปภายใน 

/ 
 
/ 
/ 
- 
 
- 
/ 

/ 
 
/ 
/ 
/ 
 
/ 
/ 

/ 
 
/ 
/ 
/ 
 
/ 
/ 

 
3. การก ากับ/ควบคุมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน

นักศึกษา โดยมีการนิเทศ ติดตามให้ค าแนะน า กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
และมีคณะกรรมการพิจารณาผลการเรียน ท าหน้าที่พิจารณา ความเหมาะสมในการ
ประเมินผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา 

4. การประเมินการสอนของอาจารย์ ในปีการศึกษา 2561 มีผลการประเมิน
อาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา ดังนี้ 
ภาคเรียนที ่1/2561 
 
 
 

อำจำรย์ผู้สอน ชื่อวิชำ 
ผลกำร 
ประเมิน 

1.นายกนกศักดิ์   นครประสาท -การบริหารงาน
คุณภาพในองค์การ 
-งานเทคโนโลยียาน

4.58 
 

4.15 
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ยนต์สมัยใหม่ 
2.นายพิษณุ   สินสมุทร์ -ความแข็งแรงของ

วัสดุ 
-เทอร์โมไดนามิกส์ 
-งานเครื่องล่างและส่ง
ก าลังรถยนต์ 
-เชื้อเพลิงและวัสดุ
หล่อลื่น 
-งานทดลองเครื่องกล 
-นิวเมติกส์และไฮดรอ
ลิกส์ 

4.58 
4.58 
4.14 

 
4.58 

 
4.23 

 
4.15 

3.นายทชภณ   เมืองฤทธิ์ -งานเครื่องมือกล
เบื้องต้น 

4.77 

4.นายพิพัฒน์   คงน่วม -งานเทคนิคพ้ืนฐาน 
-งานไฟฟ้ายานยนต์ 
-งานเกียร์อัตโนมัติ 
-งานเครื่องล่างและส่ง
ก าลังยานยนต์ 
-งานเครื่องยนต์แก๊ส
โซลีนและดีเซล 

4.84 
4.63 
4.21 
4.21 

 
4.17 

5.นายพิษณุ   ค าอินทร์  - - 
6.นายปฐมพงษ์   เกิดเข้ม -วัสดุช่างอุตสหกรรม 

-งานเชื่อมและโลหะ
แผ่น 
-งานจักรยานยนต์

และเครื่องยนต์เล็ก 
-งานส่งถ่ายก าลัง 

4.80 
4.29 

 
4.28 

 
4.00 

7.นายพัฒนพรรณ   พิมพ์สอนภา -กลศาสตร์วิศวกรรม 
-งานปรับแต่ง
เครื่องยนต์ 
-เขียนแบบเทคนิค 
-กลศาสตร์ของไหล 
-การจัดการความ
ปลอดภัย 
-เครื่องท าความเย็น
และปรับอากาศ 
-เครื่องยนต์สันดาป

4.61 
4.25 
4.29 
4.26 
4.50 

 
4.50 

 
4.26 
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ภายใน 
 

ภาคเรียนที่ 2/2561 
 

อำจำรย์ผู้สอน ชื่อวิชำ 
ผลกำร 
ประเมิน 

1.นายกนกศักดิ์   นครประสาท -กิจกรรมองค์การ
วิชาชีพ 3 
-งานตัวถังและพ่นสี
ยานยนต์ 

3.71 
 

4.19 

2.นายพิษณุ   สินสมุทร์ -เทอร์โมไดนามิกส์ 
-ความแข็งแรงของ
วัสดุ 
-งานเครื่องล่างและส่ง
ก าลังรถยนต์ 
-เชื้อเพลิงและวัสดุ
หล่อลื่น 
-งานทดลองเครื่องกล 

4.58 
4.58 

 
4.14 

 
 

4.58 
 

4.23 
3.นายทชภณ   เมืองฤทธิ์ -งานเครื่องมือกล

เบื้องต้น 
4.77 

4.นายพิษณุ    
ค าอินทร์ 

-  

5.นายปฐมพงษ์   เกิดเข้ม -วัสดุช่างอุตสาหกรรม 
-งานเชื่อมและโลหะ
แผ่น 

4.80 
 

4.29 
6.นายพัฒนพรรณ พิมพ์สอนภา -กลศาสตร์วิศวกรรม 

-งานปรับแต่ง
เครื่องยนต์ 

4.61 
4.25 

7.นายพิพัฒน์   คงน่วม -กิจกรรมองค์การ
วิชาชีพ 1 
-งานเทคนิคพ้ืนฐาน 
-งานไฟฟ้ายานยนต์ 
-งานเกียร์อัตโนมัติ 
-งานเครื่องล่างและส่ง
ก าลังยานยนต์ 

4.63 
 

4.84 
4.63 
4.21 
4.21 
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ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 

อำจำรย์ผู้สอน ชื่อวิชำ 
ผลกำร 
ประเมิน 

1.นายกนกศักดิ์   นครประสาท -กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 
-การบริหารงานคุณภาพใน
องค์การ 
-งานเทคโนโลยียานยนต์
สมัยใหม่ 

4.15 
4.26 
4.58 

 
4.15 

2.นายพิษณุ   สินสมุทร์ -นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
-โครงการ 

4.15 
4.15 

3.นายทชภณ   เมืองฤทธิ์   
4.นายพิษณุ    
ค าอินทร์ 

  

5.นายพิพัฒน์   คงน่วม -งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
และดีเซล 
-โครงการ 

4.17 
 

4.27 
6.นายปฐมพงษ์   เกิดเข้ม --งานจักรยานยนต์และ

เครื่องยนต์เล็ก 
4.28 

7.นายพัฒนพรรณ   พิมพ์สอ
นภา 

-เขียนแบบเทคนิค 
-กลศาสตร์ของไหล 
-การจัดการความปลอดภัย 
-เครื่องท าความเย็นและปรับ
อากาศ 
-เครื่องยนต์สันดาปภายใน 
-โครงการ 

4.29 
4.26 
4.50 
4.50 

 
4.26 
4.29 

 
ทางสาขางานเทคนิคยานยนต์ได้น าผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน มาใช้ในการ

ส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ประจ าวิชา ดังนี้ 
- ส ารวจความต้องการ การใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เช่น โปรเจคเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ฯ 
- ให้อาจารย์ผู้สอนเน้นการเรียนแบบลงมือปฏิบัติจริง โดยน านักศึกษาออก

หน่วยซ่อมสร้างบริการชุมชน 
- สื่อการสอน และวิธีการสอนที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน เช่น คลิป

วีดีโอในยูทูบ หรือจะเป็นการใช้สื่อเกี่ยวกับระบบยานยนต์ที่ต้องบริการซ่อมจริงๆ 
 
สาขางานเทคนิคยานยนต์ มีการก าหนดภาระงานสอนในการจัดการเรียนการ 4.1-17 รายงาน



ห น้ า  | 35 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู สาขางานเทคนิคยานยนต ์

 

สอน ไม่ต่ากว่าเกณฑ์ของวิทยาลัยฯ เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์การปฏิบัติงานตามภารกิจ ของ
วิทยาลัยฯ มีการประเมินกระบวนการ ดังนี้ โดยด าเนินการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ผู้สอนต่อการบริหารจัดการหลักสูตร (ด้านการบริหารอาจารย์ การก ากับ/
ติดตาม/ประเมินผลและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของอาจารย์)  โดยผลการ
ประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก (�̅�= 3.69) มีรายละเอียด ดังนี้  

รำยกำร �̅� 
1. การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถของ

อาจารย์ผู้สอน 
3.43 

2. จ านวนภาระงานสอนของอาจารย์ที่เป็นจริงในหลักสูตรมีความ
เหมาะสม 

3.71 

3. การก ากับและติดตามการจัดท าแผนการสอน โครงการสอน 
อย่างน้อยก่อนการเปิดภาคเรียนให้ครบทุกรายวิชา 

4.00 

4. การก ากับและติดตามการจัดท าบันทึกหลังการสอนหลังสิ้นสุด
ภาคเรียนให้ครบทุกรายวิชา 

4.00 

5. การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียน
ให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 

3.29 

6. การก ากับ/ควบคุมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินนักศึกษา 

3.71 

7. การประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการ
ส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 

3.71 
 

ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
อาจารย์ผู้สอนต่อ
การบริหารจัดการ
หลักสูตร ประจ า 
ปีการศึกษา 2561 
 
 

  ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการด าเนินงาน ดังนี้  
1. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนา

ทางวิชาการเพ่ือพัฒนาตนเองด้านการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
2. ส่งเสริมการศึกษาต่อ การท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอเลื่อนต าแหน่งทาง

วิชาการและการพัฒนาศักยภาพ  
3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือด าเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู้ (KM) 

ให้มีการแลกเปลี่ยนและนาความรู้ไปใช้ในการพัฒนางาน  

4.1-18  ระบบ
การส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ 

สาขางานเทคนิคยานยนต์ ได้มีการส่งเสริมและพัฒนาน าอาจารย์ในสาขางาน
เทคนิคยานยนต์เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และทักษะทางวิชา ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

4.1-19 บันทึก
รายงานการไป
ราชการ
ประจ าเดือน 
4.1-20 รายงาน
ผ ล ก า ร พั ฒ น า
อาจารย์ สาขางาน
เทคนิ คยานยนต์
ประจ าปีการศึกษา 
2561 
4.1-21 วุฒิบัตร/
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขางานเทคนิคยานยนต์ได้มีการอบรมเพ่ือพัฒนาทั้ง
วิชาชีพและพัฒนาการสอน โดยมีหน่วยงานภายในคือสถาบันวิทยาลัยชุมชน และ
หน่วยงานภายนอกคือ ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดพิจิตร, เครือข่ายสหกิจ
ภาคเหนือตอนล่าง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและอบรมเพ่ือยกระดับฝีมือแรงงาน 
เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้พัฒนาความรู้ ทักษะ ที่ทันสมัยสอดคล้องกับยุค 
4.0 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ของจังหวัด 

เกียรติบัตร 
 

สาขางานเทคนิคยานยนต์  มีการประเมินกระบวนการ โดยด าเนินการประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อการบริหารจัดการหลักสูตร (ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์) โดยผลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับ ปานกลาง (�̅�= 3.29) 
มีรายละเอียด ดังนี้  

รำยกำร �̅� 
1. ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่าง

สม่ าเสมอ 
3.14 

2. การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ 3.14 

4.1-22 รายงาน
ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ความพึงพอใจของ
อาจารย์ผู้สอนต่อ
การบริหารจัดการ
หลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2561 
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3. การส่งเสริมการน ากระบวนการวิจัยและการให้บริการ
ทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการ
สอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

3.57 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน และกำรประเมินผู้เรียน 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  สำระของรำยวิชำในหลักสูตร 

ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร
หลักฐำน 

การออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตรมีความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง โดยด าเนินการตามระบบและกลไก สาระส าคัญของรายวิชาในหลักสูตร โดยมีค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสาขา
งานเพ่ือท าหน้าที่บริหารหลักสูตร ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และร่วมกับส านัก
วิชาการจัดท าแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรเสนอขอความเห็นชอบจากอนุกรรมการวิชาการ สภาวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร และสถาบันวิทยาลัยชุมชน และด าเนินการมอบหมายรายวิชาให้อาจารย์ผู้สอน จัดท าแผนจัดการเรียนรู้ 
จัดท าตารางจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอน ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์และจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนการสอน เพ่ือน าผลไปจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.1-1 
หลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) สาขา
งานเทคนิคยาน
ยนต์ 
5.1-2 ระบบ
และกลไก
สาระส าคัญของ
รายวิชาใน
หลักสูตร 
 

สาขางานเทคนิคยานยนต์ได้ด าเนินการตามระบบและกลไก สาระส าคัญของรายวิชาในหลักสูตร โดยมีนายกนก
ศักดิ์ นครประสาท ท าหน้าที่หัวหน้าสาขางานเทคนิคยานยนต์ จัดท าแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรเสนอขอ
ความเห็นชอบจากอนุกรรมการวิชาการ สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และสถาบันวิทยาลัยชุมชน และด าเนินการ
มอบหมายรายวิชาให้อาจารย์ผู้สอน จัดท าแผนจัดการเรียนรู้ จัดท าตารางจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอน 
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนการสอน  

เปรียบเทียบหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง พุทธศักรำช 2546 
กับหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง พุทธศักรำช 2557 

หลักสูตรปวส.46 
หลักกำร 
- มุ่งผลิตและพัฒนาแรงงาน ระดับช านาญการเฉพาะสาขาอาชีพ สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ 

5.1-3 ค าสั่ง
มอบหมาย
หน้าที่ 
5.1-4 
แผนการศึกษา
ตลอดหลักสูตร 
สาขางาน
เทคนิคยานยนต์ 
5.1-5 รายงาน
การประชุม
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สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
- มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู้เต็มภูมิ ปฏิบัติได้จริงและเข้าใจชีวิต 
- เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการวิชาชีพ มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนวิชาชีพ สามารถถ่ายโอนประสบการณ์การ

เรียนรู้จากสถานประกอบการได้ 
จุดหมำย 
- เพ่ือให้มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างงาน

ให้สอดคล้องกับวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่ดีเป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการท างานและการอยู่ร่วมกัน มี
ความรับผิดชอบต่อครอบครัว องค์กร ท้องถิ่นและประเทศชาติ ปฏิบัติตนพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

เกณฑ์กำรใช้หลักสูตร 
ประกอบด้วยสาระส าคัญดังนี้ 

- การเรียนการสอน 
- เวลาเรียน 
- หน่วยกิต 
- โครงสร้าง 
- โครงการ 
- ฝึกงาน 
- การเข้าเรียน 
- การประเมินผลการเรียน 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 
จุดประสงค์สำขำวิชำ 
ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านเจตคติและพฤติกรรมลักษณะนิสัยใน

สาขาวิชานั้น ๆ 
มำตรฐำนวิชำชีพ 
ก าหนดไว้เฉพาะด้านสมรรถนะวิชาชีพ ประกอบด้วยความรู้และทักษะที่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชานั้น ๆ ต้องมี

เพ่ือเป็นหลักประกันคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาและสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการของอาชีพ 
โครงสร้ำงหลักสูตร 

     หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 85 ดังโครงสร้างต่อไปนี้ 
1) หมวดวิชาสามัญ   ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต 

- วิชาชีพพ้ืนฐาน 
- วิชาชีพสาขาวิชา 
- วิชาชีพสาขางาน 
- โครงการ 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
4) ฝึกงาน 

อนุกรรมการ
วิชาการ ครั้งที่ 
1/61 วันที่ 20 
เม.ย. 2561 
5.1-6 รายงาน
การประชุม
อนุกรรมการ
วิชาการ ครั้งที่ 
7/2561 วันที่ 
18 ต.ค. 
2561 
5.1-7 ตาราง
การจัดการเรียน
การสอนภาค
เรียนที่ 
1/2561 และ 
2/2561 
5.1-8 
แผนการจัดการ
เรียนรู้และ
ค าอธิบาย
รายวิชางาน
ปรับแต่ง
เครื่องยนต์ 
5.1-9 เอกสาร
ประกอบการ
ประเมินผลการ
เรียนรายวิชา
งานปรับแต่ง
เครื่องยนต์ 
5.1-10 
รายงานผลการ
ด าเนินงาน
หลักสูตร
ส าหรับการ
ประเมิน
คุณภาพ
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5) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
รำยละเอียดของรำยวิชำ 

     ประกอบด้วย 
- รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์) 
- รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน (ถ้ามี) 
- จุดประสงค์รายวิชา 
- มาตรฐานรายวิชา 
- ค าอธิบายรายวิชา 
กำรเพิ่มรำยวิชำ 
สถานศึกษาสามารถพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมได้ในหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ หมวดวิชาเลือกเสรี ได้ตามความ

ต้องการของสถานประกอบการหรือชุมชนหรือท้องถิ่น แต่ละรายวิชาที่สถานศึกษาพัฒนาขึ้นจะต้องส่งมาขอรหัสจาก
ส่วนกลาง และสามารถใช้ร่วมกันได้ทุกสถานศึกษา 

อัตรำส่วนของเวลำกำรเรียนรู้ 
เป็นลักษณะบูรณาการเป็นทฤษฎีกับปฏิบัติควบคู่กัน 
กำรส ำเร็จกำรศึกษำ 
ได้หน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตร และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระดับ 4.00 

เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและประเมินผ่าน 
หลักสูตร ปวส.57 
หลักกำร 
- มุ่งผลิตและพัฒนาแรงงาน ระดับผู้ช านาญการเฉพาะสาขาอาชีพ สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โดยมีความความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 และแผนการศึกษาแห่งชาติ  

- ระบบการเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
- มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู้เต็มภูมิ ปฏิบัติได้จริงและเข้าใจชีวิต รวมทั้งมีความยึด

หยุ่น โดยเปิดโอกาสให้สถานศึกษาสามารถปรับให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของภูมิภาคและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

จุดหมำย 
เน้นคุณภาพผู้เรียนให้มีพฤติกรรมที่ดีงาม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด ด ารงไว้ซึ่งการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตส านึกด้านปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง การรู้จักใช้อละอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 

เกณฑ์กำรใช้หลักสูตร 
ปรับและเพ่ิมเนื้อหาสาระในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

- การเรียนการสอน 
- การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
- หน่วยกิต 
- โครงสร้าง 
- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

การศึกษา
ภายในระดับ
หลักสูตร 
ประจ าปี
การศึกษา 
2561 ระดับ
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง 
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- โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
- การศึกษาระบบทวิภาค ี
- การเข้าเรียน 
- การประเมินผลการเรียน 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
- การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงแก้ไข พัฒนารายวิชา กลุ่มวิชาและการอนุมัติหลักสูตร 
- การประกันคุณภาพหลักสูตร 
จุดประสงค์สำขำวิชำ 
ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนในสาขาวิชานั้น ทั้ง 3 ด้าน โดยด้านเจตคติเน้นเพ่ิมเติมเกี่ยวกัยความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสาร
เสพติด 

มำตรฐำนวิชำชีพ 
เพ่ือให้สอดรับกับคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ ต้องครอบคลุม

อย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ 

โครงสร้ำงหลักสูตร 
     หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 85 และไม่เกิน 90 หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี้ 

1) หมวดวิชาทักษะชีวิต   ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต 

- กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
- กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
- กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
- ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
- โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
4) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
รำยละเอียดของรำยวิชำ 

     ประกอบด้วย 
- รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนชั่วโมงเรียนทฤษฎีต่อหนึ่งสัปดาห์ – จ านวนชั่วโมงเรียนปฏิบัติต่อหนึ่งสัปดาห์ – 

จ านวนหน่วยกิต (ท-ป-น) 
- วิชาบังคับก่อน (ถ้ามี) 
- จุดประสงค์รายวิชา 
- สมรรถนะรายวิชา 
- ค าอธิบายรายวิชา 
กำรเพิ่มรำยวิชำ 
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สถานศึกษาสามารถพัฒนารายวิชาในหมดวิช่ทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี เพื่ม
เพ่ิมเติมได้ตามความต้องการของสถานศึกษา สถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถถในการแข่งขันของประเทศ โดยใช้รหัสวิชาตามท่ีก าหนดไว้ 

อัตรำส่วนของเวลำกำรเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้เน้นภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบัติประมาณ 40 ต่อ 60 ในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
กำรส ำเร็จกำรศึกษำ 
ได้หน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตรได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระดับ 4.00 ผ่าน

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและประเมินผ่าน 
จุดประสงค์ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
1. เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแกปัญหา และทักษะทาง

สังคมและการด ารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
2. เพ่ือให้มีความเข้าใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ 

ของงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกบการพัฒนาวิชาชีพเครื่องกลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความกาวหน้าของ
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

3. เพ่ือให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวน 
การท างานในกลุ่มงานพ้ืนฐานด้านเครื่องกล 

4. เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีด้านเครื่องกลในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
5. เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานวิเคราะห์แก้ปัญหาสร้างสรรค์และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา 

งานเทคนิคยานยนต์เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกลเรือ เทคนิคเครื่องกลเกษตร 
เทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย์ เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์บ ารุงรักษาเครื่องกลอุตสาหกรรม 
ผลิตไฟฟ้า เทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้า 

6. เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานเครื่องกลในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้ความรู้และ
ทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้ 

7. เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย เป็นผู้มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด 

สาขางานเทคนิคยานยนต์ได้ด าเนินการตามระบบและกลไก สาระส าคัญของรายวิชาในหลักสูตร โดยมีนายกนก
ศักดิ์ นครประสาท ท าหน้าที่หัวหน้าสาขางานยานยนต์ จัดท าแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรเสนอขอความ
เห็นชอบจากอนุกรรมการวิชาการ สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และสถาบันวิทยาลัยชุมชน และด าเนินการมอบหมาย
รายวิชาให้อาจารย์ผู้สอน จัดท าแผนจัดการเรียนรู้ จัดท าตารางจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอน ประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนและรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนการสอน  

 
รายวิชา เครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ (3101-2105) ก าหนดเวลาเรียน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีค่า 2 

หน่วยกิต 
จุดประสงค์รำยวิชำ  
1. เข้าใจหลักการท างานของระบบเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 
2. เข้าใจการท างานของอุปกรณ์ต่างๆในระบบท าความเย็น 
3. สามารถติดตั้งและบ ารุงรักษาระบบเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 

5.1-11 
แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
5.1-12 
โครงการสอน 
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4. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการท างานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ ประหยัดมีวินัยตรง
ต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานและรักษาสิ่งแวดล้อม 

สมรรถนะรำยวิชำ 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการท างานของระบบเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 
2. ทดสอบการท างานของระบบเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 
3. ตรวจซ่อม แก้ไขข้อขัดข้องของระบบเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 
4. ติดตั้งและบ ารุงรักษาระบบเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการท าความเย็นด้วยวิธีต่างๆอุปกรณ์หลักอุปกรณ์ควบคุมระบบท าความเย็นการ

ติดตั้งและการบ ารุงรักษาระบบท าความเย็นและปรับอากาศ 
หลักสูตรปวส.เทคนิคยานยนต์ได้จัดรายวิชานี้อยู่ในภาคเรียน 2/2561 ซึ่งเป็นภาคเรียนที่นักศึกษาสาขางาน

เทคนิคยานยนต์ได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทางหลักสูตรปวส.เทคนิคยานยนต์ และงานสหกิจศึกษาได้ส่ง
นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ทีน่ิคม
อุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ จ.ชลบุรี ซึ่งท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการท าความเย็นด้วยวิธีต่างๆอุปกรณ์หลัก
อุปกรณ์ควบคุมระบบท าความเย็นการติดตั้งและการบ ารุงรักษาระบบท าความเย็นและปรับอากาศ ซึ่งอาจารย์ประจ า
วิชาได้จัดท าเอกสารประกอบการสอนเพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้ทางด้านทฤษฎีและได้ฝึกปฏิบัติจากทางบริษัท และ
เมื่อนักศึกษาเสร็จสิ้นจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทางอาจารย์ประจ าวิชาจะเพ่ิมความรู้ในส่วนที่เป็นระบบท า
ความเย็นในรถยนต์ต่อไป ให้ครบตามสมรรถนะของรายวิชานี้ 

น าบันทึกหลังการสอนมาด าเนินการวิเคราะห์น ามาปรับปรุงส าหรับพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป  5.1-13 
บันทึกหลังการ
สอน 
5.1-14 
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

จัดท าเป็นรูปเล่มเพ่ือใช้ท าการสอนและสามารถส่งเป็นผลงานทางวิชาการต่อไป 5.1-15 
เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  กำรวำงระบบผู้สอน กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรประเมินผลผู้เรียน 

ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
  

สาขางานเทคนิคยานยนต์ ได้มีการก าหนดเป้าหมายในการวางระบบผู้สอน 
การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน วิชาชีพ โดยส านักวิชาการจัดท า
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดตารางการจัดการเรียนการสอนประจ าภาคเรียน 
และส่งแผนตลอดหลักสูตรมาให้หัวหน้าสาขางานตรวจสอบรายวิชาที่จะเปิดสอน 

5.2-1 กลไกการวาง
ระบบผู้สอนและ
กระบวนการเรียนการ
สอน ระบบการวาง
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และร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเพ่ือ
จัดท าตารางการจัดการเรียนการสอนของสาขางาน และเสนออนุกรรมการ
วิชาการ และสภาวิทยาลัยเพ่ือทราบตารางการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือส านัก
วิชาการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านงาน
ทะเบียน วัดผลและประเมินผลนักศึกษา เพ่ือแจ้งอาจารย์ประจ าวิชาตรวจสอบ
รายชื่อวิชาที่สอน รายชื่อนักศึกษา เวลาเรียน ห้องเรียน ในระบบอาจารย์ผู้สอน 
ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักกำรของหลักสูตร 
1. เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลังมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ

เทียบเท่าด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ และประชาคมอาเซียน เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับ
ฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถ
ประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบ
อาชีพอิสระ 

2. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง เน้นสมรรถนะ
เฉพาะด้านด้วยการปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาส
ของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน 
เทียบความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการ และสถาน
ประกอบการอิสระ 

ระบบผู้สอน 
5.2-2 หลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
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3. เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษา
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน 

4. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและ
ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้อง
กับสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

อาจารย์ประจ าวิชาด าเนินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และโครงการสอน
ตามตารางสอนท่ีได้ท าการอนุมัต ิ

5.2-3 ศักยภาพ
อาจารย์ผู้สอนระดับ
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
5.2.-4 แผนการ
จัดการเรียนรู้ 
5.2-5 โครงการสอน 

จัดท าสื่อ/เอกสารประกอบการสอน เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา
ให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง 

5.2-6 เอกสาร
ประกอบการสอน 
5.2-7 คู่มือ/ใบ
ความรู้/ใบงาน 

- นักศึกษาและอาจารย์ประจ าวิชา ร่วมกันจัดท าโครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่เพ่ือบูรณาการความรู้ ให้สามารถน าเสนอออกมาเป็นชิ้นงานเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนหรือปัญหาที่ต้องการแก้ไขได้ โดยนักศึกษาได้น าความรู้
รายวิชาในหลักสูตรมาบูรณาการในจัดท าโครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เช่น 
โครงการเครื่องตัดหญ้าแบบ 2 ใบตัด นักศึกษาได้น าความรู้ในรายวิชางาน
เครื่องยนต์เล็กมาบูรณาการในการเลือกชนิดของเครื่องยนต์ การใช้งาน การ
บ ารุงรักษา ซึ่งท าให้นักศึกษาสามารถเลือกใช้เครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับการใช้
งานได้  โครงการกระบะลากเอนกประสงค์ นักศึกษาได้น าความรู้ในรายวิชางาน
เทคนิคพ้ืนฐาน งานไฟฟ้ารถยนต์และงานสีรถยนต์มาบูรณาการในการใช้ทักษะ
การเชื่อม เจาะ ตัด พับโลหะ การเดินระบบไฟฟ้ารถยนต์ เช่น ไฟท้าย ไฟเลี้ยว ไฟ
เบรก ส่วนงานสีรถยนต์จะได้ทักษะการใช้อุปกรณ์พ่นสี วิธีการปรับกาพ่นสี วิธการ
พ่นสี เป็นต้น 

- นักศึกษาสามารถน าทักษะ ความรู้ด้านช่างยนต์ มาบูรณาการในโครงการ
ออกหน่วยซ่อมสร้างบริการชุมชน(Fix it Community Unit) เพ่ือในชุนชนได้เห็น
ถึงศักษภาพของหลักสูตร แลอาจารย์ประจ าหลักสูตรปวส.สาขางานเทคนิคยาน
ยนต์ ว่านักศึกษาและอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความรู้ ความสามารถ สามารถ
บริการซ่อมเครื่องยนต์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องยนต์ทางการเกษตร ฯ ได้  

- จากการที่นักศึกษาได้ออกหน่วยซ่อมสร้างบริการชุมชน(Fix it Community 
Unit) ท าให้ในศึกษามีความมั่นใจ และมีทักษะในวิชาชีพมากขึ้น ซึ่งเห็นได้จาก
รายงานสรุปโครงการออกหน่วยซ่อมสร้างบริการชุมชน(Fix it Community 

5.2-8 โครงการ
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
5.2-9 รายงานสรุป
หน่วยซ่อมสร้าง
บริการชุมชน(Fix it 
Community Unit) 
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Unit) ซึ่งผู้ที่เข้ารับบริการจ านวน 152 คนเป็นผู้ประเมิน จากการให้บริการใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยรายการที่มีความพึงพอใจสูงสุดคือ ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน และในช่วงเทศกาลวันปีใหม่และสงกรานต์ ผู้เข้ารับบริการมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ในรายการ บุคลากรในหน่วยซ่อมสร้างบริการ
ชุมชนมีจิตบริการ มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  ผลกำรด ำเนนิงำนของหลักสูตร  

1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็น ผู้ที่ได้งานท าในสาขาที่เก่ียวข้อง ศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เก่ียวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

รำยกำร 
จ ำนวน (คน) 

แม่ข่ำย 
ทับ
คล้อ 

โพธิ์ประทับ
ช้ำง 

รวม 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 29 22 7 58 
ผู้จ านวนส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าตรงสาขา 15 10 3 28 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อตรงกับสาขาที่ส าเร็จ
การศึกษา 

2 2 - 4 

ร้อยละผู้ที่ได้งานท าในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เก่ียวข้องภายในหนึ่งปี 

58.62 54.55 42.86 55.17 

2.  สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล
และได้รับข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไป
ท างาน จากสถานศึกษาที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงาน
ผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 

รำยกำร 
จ ำนวน (คน) 

แม่ข่ำย 
ทับ
คล้อ 

โพธิ์ประทับ
ช้ำง 

รวม 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 29 22 7 58 
จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 24 18 7 49 
ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจเทียบกับจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหลัง
ส าเร็จการศึกษา 

82.76 81.82 100 84.48 

 
เอกสำรหลักฐำน 
5.3-1 รายงานผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. สาขางานเทคนิค
ยานยนต์ 
5.3-2 รายงานผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. สาขางาน
เทคนิคยานยนต์  
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5.3-3 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. สาขางาน
เทคนิคยานยนต์ 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1  สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำนประกอบ 
  

         สาขางานเทคนิคยานยนต์มีระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและนักศึกษา ดังนี้ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ระบุความต้องการ และปัญหาการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน
หลักสูตร 

2) ด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุน และแหล่งเรียนรู้ตามความ
ต้องการในหลักสูตร 

3) ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ และรายงานผลส ารวจความพึงพอใจและน าผล
ไปปรับปรุงและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6.1-1 ระบบกลไกสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
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สาขางานเทคนิคยานยนต์มีการด าเนินการส ารวจสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ในหลักสูตร มีดังนี้ 

1. ห้องเรียน 
สาขางานเทคนิคยานยนต์ได้จัดพ้ืนอาคารโรงฝึกงานและศูนย์

ซ่อมเครื่องยนต์เล็กเป็น 5 ห้องเรียน คือ ห้องเรียน Section A ถึง 
ห้องเรียน Section D และห้องเรียนศูนย์ซ่อมเครื่องยนต์เล็ก โดยใช้
เป็นพ้ืนที่ห้องเรียนทฤษฎีและลงปฏิบัติงานตามความเหมาะสมของ
พ้ืนที่ โดยในแต่ละพ้ืนที่จะจัดโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน
ให้เพียงพอกับจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าเรียนในรายวิชานั้นๆ   

2. ห้องน้ ำ 
ปัจจุบันห้องน้ าที่อยู่ในโรงฝึกงานสาขางานเทคนิคยานยนต์นั้น

ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากระบบท่อน้ าปะปาจากชั้น 2 และชั้น 3 
ของโรงฝึกงานนั้นช ารุด แต่มีห้องน้ าส าหรับนักศักษาอยู่ภายนอก
อาคารโรงฝึกงานอยู่ 3 ห้อง 

3. ระบบอินเตอร์เน็ต 
ระบบอินเตอร์เน็ตของโรงฝึกงานและอาคารศูนย์ซ่อมเครื่องยนต์

เล็กจะมีระบบ WiFi และ ระบบ Land เพ่ือให้อาจารย์และนักศึกษา
ใช้สืบค้นข้อมูลต่างๆ โดยนักศึกษาสามารถเชื่อมต่อได้ทุกพ้ืนที่ภายใน
อาคารโรงฝึกงานและอาคารศูนย์ซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ซึ่งใช้ User คือ 
ชื่อนักศึกษา ส่วน Password คือ รหัสนักศึกษา เพ่ือที่จะแยกการใช้
งานระบบอินเตอร์เน็ตของนักศึกษาและอาจารย์ 

4. สื่อกำรสอน/อุปกรณ์เทคโนโลยี 
สาขางานเทคนิคยานยนต์มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่

เหมาะสมกับเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ทันสมัย สอดคล้องกับสภาว
กาลที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยายนยนต์และรถยนต์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
เช่น 1. เครื่องมือวิเคราะปัญหาเครื่องยนต์ จะใช้เพ่ือวิเคราะห์อาการ
ที่ผิดปกติของเครื่องยนต์ ที่เป็นรูปเครื่องยนต์ (Check Engine) โชว์
ขึ้นมาท่ีหน้าปัทท์รถยนต์ ,2. เครื่องมือบริการเครื่องปรับอากาศ จะใช้
ล้างระบบปรับอากาศรถยนต์ โดยที่ไม่ต้องถอดคอนเด็นเซอร์(ตู้แอร์)
ออกมาท าความสะอาด 3. ชุดฝึกระบบน้ ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
ฯ NGV และ ชุดฝึกระบบน้ ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ฯ LPG เพ่ือ
เรียนรู้หน้าที่ของอุปกรณ์และวิธีการติดตั้ง ตรวจเช็ค เพ่ือฝึกทักษะใน
การวิเคราะห์ปัญหาของเครื่องยนต์ที่ติดตั้งระบบเชื้อเพลิงแก๊ส LPG 
และ NGV 4.ชุดฝึกซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ระบบคอมมอนเรล 
เพ่ือฝึกทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาของเครื่องยนต์คอมมอนเรล 
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อุปกรณ์ควบคุม ต าแหน่งเซนเซอร์ต่างๆ และวิธีการตรวจเช็ค เป็นต้น 
สาขางานเทคนิคยานยนต์ด าเนินการส ารวจความต้องการและ

ปัญหาการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอน ประจ าปี
การศึกษา 2561 ดังนี้ 

ด้านอาคารสถานที่ 1) ระบบป้องกันการรบกวนจาก
นกพิราบ 

2) การจัดการบริหารด้านความสะอาดของมูลนก 
3) ระบบปรับอากาศในห้องเรียน 
4) ปรับปรุงห้องน้ า 
5) ปรับปรุงสนามกีฬา 

 

ด้านคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ต 

1) ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

2) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ด้านห้องเรียน/
ห้องปฎิบัติการ 
 

1) ควรมีห้องเรียนทฤษฎี พร้อม
อุปกรณ์การเรียนการสอนที่
รองรับการเรียนการสอนยุค 
4.0 

2) ควรมีการปรับปรุงความสะอาด
ของ Section การเรียน
ภาคปฏิบัติ 

ด้านโสตทัศนู 
ปกรณ์ 

1) ควรมีการสนับสนุนด้านโสตให้
มากขึ้น 

2) ควรเพิ่มจ านวน 
โปรเจคเตอร์ 

3) ส าหรับการเรียนการสอน 
ด้านห้องสมุด 1) ควรมีหนังสือท่ีทันสมัย 

2) ควรพัฒนาปรับปรุงทุกๆ ด้าน
ของห้องสมุด 

3) พ้ื น ที่ เ ล็ ก ม า ก   สั ญ ญ า ณ
อิน เตอร์ เ น็ ตต้ อ งพร้ อม ใ ช้
ค้นคว้าเพ่ือรองรับช่วงกลางวัน
และหลังเลิกเรียน 

  
จากผลการส ารวจปัญหาการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ

อาจารย์ผู้สอนสาขางานเทคนิคยานยนต์ ประจ าปีการศึกษา 2561 
โดยภาพรวม มีสภาพปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.48  
โดยรายการที่มีระดับปัญหาสูงสุด คือ บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย มี

6.1-2 รายงานผลการส ารวจ
ความต้องการและปัญหาการใช้
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
อาจารย์ผู้สอน ประจ าปี
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สภาพปัญหาอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.00 สิ่งสนับสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนสาขางานเทคนิคยานยนต์ต้องการน้อยที่สุด 
คือ หนังสือ/วารสาร ที่ต้องการมีน้อยฉบับบและ อาคารโรงฝึกงาน/
ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์มีความสมัย มีสภาพปัญหาอยู่
ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.14   

สาขางานเทคนิคยานยนต์ได้พบปัญหาเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของหลักสูตร และได้ท าการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจ าปี
การศึกษา 2561 โดยเก็บข้อมูลจารย์อาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 
7 คน และนักศึกษาจ านวน 46 คน มีผลการประเมินดังนี้  

รำยกำร 

ค่ำเฉลี่ยควำมพึง
พอใจ 

อำจำร
ย์ 

นักศึกษำ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในห้องเรียน 3.76 3.76 
สิ่ ง ส นั บ สนุ น ก า ร เ รี ย น รู้ ภ า ยนอก
ห้องเรียน 

3.44 3.75 

รวม 3.60 3.75 
สิ่งสนับสนุนที่อาจารย์ประจ าวิชาและนักศึกษาสาขางานยานยนต์

มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.11 และ ค่าเฉลี่ย 3.91 
ตามล าดับ ในรายการห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการมีแสงสว่างเพียงพอ 
อากาศถ่ายเท หรือมีอุณหภูมิที่เหมาะสม ส่วนสิ่งสนับสนุนที่ต้องการ
ให้มีการปรับปรุงมากที่สุด อยู่ในระดับ ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.22 และ
ค่าเฉลี่ย 3.59 ตามล าดับ ในรายการการสนับสนุนด้านวัสดุครุภัณฑ์ 
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน เช่นอุปกรณ์ไอที เครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์เครื่องเขียน กระดาษ ฯลฯ การสนับสนุนเทคโนโลยีของ
หลักสูตร เช่นแหล่งการดาวน์โหลดเอกสารที่ต้องการในการเรียนการ
สอน 

การศึกษา 2561 

สาขางานเทคนิคยานยนต์มีการปรับปรุง/พัฒนาจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนที่มีต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2561 ดังนี้  

1) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในห้องเรียน  
1.1 ) ได้มีปรับปรุงระบบ Network โดยติดตั้งตัวกระจาย

สัญญาณ Wifi ในโรงฝึกงาน เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ได้
ค้นคว้าข้อมูล หรือใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการประกอบการสอน 

1.2 ) ได้จัดคอมพิวเตอร์ในพ้ืนที่ห้องเรียน เพ่ือให้นักศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลให้สอดคล้องกับการเรียนยุค 4.0  

6.1-3 รายงานผลความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 
2561 
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1.3 ) ได้ติดตั้งพัดลมในพ้ืนที่ห้องเรียนและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้อากาศถ่ายเท และมีอุณหภูมิที่เหมาะสม 

2) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 
2.1 ) ปรับปรุงพ้ืนที่พักผ่อน โดยสามารถใช้เป็นที่พบปะกับ

อาจารย์ที่ปรึกษา ใช้ค้นคว้าข้อมูล ใช้ท ากิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา 
2.2 ) ปรับปรุงลานกีฬาบริเวณโรงฝึกงาน เพ่ือให้นักศึกษาใช้

เวลาว่างมาจัดกิจกรรมสันทนาการ 
2.3 ) ปรับปรุงห้องน้ าบริเวณโรงฝึกงาน โดยท าการทาสีและ

ซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีช ารุด ซึ่งสามารถใช้งานได้ตามปกติ 
  

 
แผนกำรด ำเนินงำนเพื่อพัฒนำหลักสูตร 

 

แผนกำรด ำเนินงำน 
ก ำหนดเวลำที่แล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ปรับปรุงห้องน้ าบริเวณโรงฝึกงานของสาขางานยาน
ยนต์ โดยท าการทาสีและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ช ารุด ซึ่ง
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ

พ.ค.62 งานอาคารสถานที่ 

2. ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 

มิ.ย.62 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. จัดอบรมศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- การใช้งาน Google from 
- การสร้าง QR code 

พ.ค.62 
 

นายกนกศักดิ์  นคร
ประสาท 

 
 

 
 

 
ลงชื่อ.............................................. 
     (นายกนกศักดิ์   นครประสาท) 
        หัวหน้าสาขางานยานยนต์ 
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    ส่วนที่ 3  
รำยงำนผลกำรประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ข้อเสนอแนะภำพรวม 

1. หลักสูตรควรมีการพัฒนา การด าเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
อย่างมีนัยส าคัญ ในประเด็นแรกขอให้มีการจัดท าเป็นข้อสอบกลางในรายวิชาเอกของหลักสูตรที่จะน าเสนอใน
ปีการศึกษา 2562 อย่างน้อย 2 รายวิชา และสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นที่ยอมรับ อย่างน้อย      1 ชิ้นงาน 

2. การเขียนแบบรายงานประเมินตนเอง (SAR) หลักสูตรควรสร้างความเข้าใจ ในเกณฑ์พัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และควรด าเนินการตามวิถีที่หลักสูตรมีการบริหารจัดการ และด าเนินการจริง ไม่
ควรจัดท าแบบรายงานที่ระบุ ขั้นตอนที่ก าหนดไว้เรียบร้อยแล้ว โดยหลักสูตรแค่เติมค าในช่องว่าง 

3. หลักสูตรควรน าข้อเสนอแนะจากการประเมิน ไปจัดท าแผนการปรับปรุง (Improvement Plan) 
อย่างเป็นระบบ และก าหนดแผนการพัฒนา กระบวนการและกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม 

4. หลักสูตรมีอัตราการคงอยู่ของผู้เรียนค่อนข้างต่ า หลักสูตรควรจะมีการวิเคราะห์หาสาเหตุของ
อัตราการออกกลางคัน และน าเข้าที่ประชุมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข เพ่ือ
ให้ผลการด าเนินการดีข้ึนในปีต่อไป 
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ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ค่ำคะแนนที่ได้ ผลกำรประเมิน 
1. การก ากับ
มาตรฐาน 

1.1 (1) การบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา ผ่าน ผ่าน 

2. ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

2.1  คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 4.72 ระดับดีมาก 

2.2  ผู้ส าเร็จการศึกษาสร้างอาชีพและท าประโยชน์ให้ชุมชน 4.13 ระดับดีมาก 

3. นักศึกษา 
 

3.1  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 2.00 ระดับน้อย 

3.2  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2.00 ระดับน้อย 

4. อาจารย์ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 1.00 ระดับน้อย 
5. หลักสูตร 
การเรียน      
การสอน และ
ประเมินผู้เรียน 

5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 1.00 ระดับน้อย 
5.2  การวางระบบผู้สอน การจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลผู้เรียน 

2.00 ระดับน้อย 

5.3  ผลการด าเนินงานของหลักสูตร 0.00 ระดับน้อย 

6.  สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1.00 ระดับน้อย 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบ 1.98 ระดับน้อย 
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ตำรำงกำรวิเครำะห์คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร 
 

  

จ ำนวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลกำรประเมิน 

องค์ 
0.01-2.00  ระดับ
คุณภำพน้อย 

ประกอบ 
2.01-3.00  ระดับ
คุณภำพปำนกลำง 

ที ่
3.01-4.00  ระดับ
คุณภำพด ี

  
4.01-5.00  ระดับ
คุณภำพดีมำก 

1 ผ่ำนกำรประเมิน หลักสูตรได้มำตรฐำน 
2 2.1   4.72 4.72 ระดับดีมาก 

2.2   4.13 4.13 ระดับดีมาก 
3 3.1 2.00   2.00 ระดับน้อย 

3.2 2.00   2.00 ระดับน้อย 
4 4.1 1.00   1.00 ระดับน้อย 
5 5.1 1.00   1.00 ระดับน้อย 

5.2  2.00  2.00 ระดับน้อย 
5.3  0.00  0.00 ระดับน้อย 

6 6.1  1.00  1.00 ระดับน้อย 

ผลกำรประเมิน 
1.50 1.00 4.43 1.98  
ระดับ
น้อย 

ระดับ
น้อย 

ระดับ 
ดีมำก 

ระดับ
น้อย 
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ข้อเสนอแนะรำยองค์ประกอบ 

องค์ประกอบท่ี 1 : กำรก ำกับมำตรฐำน 

1. เนื่องจากผู้เรียนหลักสูตรมีจ านวนน้อย เมื่อพิจารณาต้นทุนต่อหน่วยไม่เกิดความคุ้มค่าต่อ
หลักสูตรนั้น หลักสูตรควรหาวิธีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมหรือหลักสูตร Non degree เพ่ือพัฒนาผู้เรียนใน
รูปแบบต่าง ๆเพ่ิมข้ึน 

2. หลักสูตรควรท า MOU กับสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรช่างฝีมือที่อยู่
ในสถานประกอบการให้เข้าพัฒนาโดยหลักสูตรด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรร่วมกัน 

องค์ประกอบท่ี 2 : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

 หลักสูตรควรหาสาเหตุที่นักศึกษามีงานท าไม่ตรงสาขา หรือในกรณีที่นักศึกษาไม่มีงานท า เพ่ือหา
แนวทางในการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพต่อไป  
องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษำ 

1. หลักสูตรมีระบบของการดูแลนักศึกษาที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของการให้ค าปรึกษา
ระหว่างเรียน การดูแลนักศึกษาหน้าเสาธง การพบนักศึกษาตอนเช้า – เย็น ในชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษาและ 
Home Room ตามที่ก าหนดไว้ และมีการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติ ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนด 
แต่ยังไม่ได้น าผลการด าเนินงานไปวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไข เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

2. ระบบการพัฒนานักศึกษา ในส่วนที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา หลักสูตรยังไม่น ามา
วิเคราะห์หรือพิจารณาว่า จะส่งผลกระทบต่อผู้เรียนในหลักสูตรมากน้อยเพียงใด หลักสูตรควรมีการก ากับ
ติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

3. ในการประเมินความพึงพอใจในข้อ 3.2 จะต้องน าผลการประเมินกิจกรรมในข้อ 3.1 ทั้ง 2 
กิจกรรม คือ ผลการประเมินความพึงพอใจของกระบวนการให้ค าปรึกษาจากนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
และความพึงพอใจจากการพัฒนานักศึกษาในโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาและในรายวิชาที่มีการพัฒนาทักษะ
ชีวิตของนักศึกษามารวมกัน และน าผลการประเมินทั้ง 2 ข้อมาหาค่าเฉลี่ย โดยมีการเก็บข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง 
เพ่ือให้เห็นแนวโน้มของการท างาน 

องค์ประกอบท่ี 4: อำจำรย์ 

1. หลักสูตรมีกระบวนรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ชัดเจน แต่เนื่องจากบุคลากรของ
หลักสูตรไม่มีการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมนี้ส่วนใหญ่จึงไม่ได้ด าเนินการ 

2. การบริหารจัดการด้านบุคลากร ระบบและกลไกของการธ ารงรักษาบุคลากร การสร้างสิ่งจูงใจ 
ประโยชน์และบริการต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม 
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3. หลักสูตรยังขาดการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 5 ปี อย่างเป็นระบบ เพื่อให้หลักสูตรทราบ
ว่า ทิศทางของการพัฒนาบุคลากรจะมีทิศทางการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยหรือไม่ หรือสามารถสร้าง
ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพแต่ละด้านของหลักสูตรได้หรือไม่ 

 
องค์ประกอบท่ี 5: หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน 

1. ควรมีการเปรียบเทียบสาระหลักสูตรและสาระรายวิชาว่า มีความทันสมัยและแตกต่างจากหลักสูตร
เดิมอย่างไร   

2. ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาการสอนที่ส าคัญและเป็นศาสตร์สมัยใหม่ในสาขาวิชา และแสดงใน 
แผนการสอน และ บันทึกหลังการสอน 

3. การคัดเลือกอาจารย์ผู้สอน ควรคัดเลือกจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ ภาระงาน (Teacher Load) 
4. ควรมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ในรายวิชาชีพ

เฉพาะ 
5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรมีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร  เช่น 

การเขียนแผนการสอน และ บันทึกหลังการสอน การคัดเลือกผู้สอน การจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล เป็นต้น 

6. ควรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาให้เป็นไปตามเป้าหมายของรายวิชาที่ก าหนด 
7. หลักสูตรควรเน้นการปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากของจริงมากกว่าทฤษฎี 
 

องค์ประกอบท่ี 6: สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

1. ควรมีเครื่องมือทางด้านวิชาชีพที่ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้  หรือน าไปใช้ประโยชน์กับ
หน่วยงาน หากวิทยาลัยไม่สามารถจัดหาได้ ควรท า MOU กับสถานประกอบการ เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกการใช้
งานจริง 

2. ควรน าผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากนักศึกษามาวิเคราะห์และน าไปแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นระบบ 
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ภำคผนวค 


