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บทสรุปผูบริหาร 

 

 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร แรกเริ่มกอต้ังครั้งแรกเปน "วิทยาลัยการอาชีพโพทะเล" เปดการเรียนการสอนครั้ง

แรกเมื่อปการศึกษา 2540 ในระดับ ปวช. และ ปวส. ตอมารัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนใหเปน

สถาบันอุดมศึกษาในทองถิ่น วิทยาลัยการอาชีพโพทะเลจึงไดรับการยกฐานะมาเปนวิทยาลัยชุมชน ในสังกัด

สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี 17 

เมษายน พ.ศ. 2545 ตามนโยบาย "การศึกษาสรางชาติ สรางคน สรางงาน" ของรัฐบาล โดยเฉพาะจังหวัดท่ีไม

มีสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจังหวัดพิจิตร เปนหนึ่งใน 10 จังหวัดแรกท่ีมีการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน โดยวิทยาลัยชุมชน

พิจิตร ทำหนาที่วิทยาลัยชุมชนควบคูไปกับภารกิจเดิมในการจัดการศึกษาสายวิชาชีพ ในป 2558 สภานิติ

บัญญัติแหงชาติ ไดมีมติผานพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มีผลใหวิทยาลัยชุมชนพิจิตร มี

สถานะเปนสวนราชการหนึ่งในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ปจจุบันวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดการศึกษาใน 4 ระดับ คือ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา และหลักสูตรระยะสั้น โดยมี

หนวยจัดการศึกษาแมขาย ต้ังอยูเลขท่ี 150 หมูท่ี 6 ถนนบางมูลนาก-โพทะเล ตำบลทาบัว บนพื้นท่ีกวา 120 

ไร ปจจุบันมีหนวยจัดการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 3 แหง ไดแกหนวยจัดการศึกษาแมขาย, หนวยจัดการศึกษาทับคลอ(ขุนไผภูมิ

เขตร) และหนวยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับชาง 

 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร เปดจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรมสาขาวิชาชางยนต ครั ้งแรกเมื่อป พุทธศักราช 2545 โดยมีจุดมุ งหมายในการจัดการศึกษาท่ี
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ และประชาคมอาเซียนเพื่อผลิต
และพัฒนากำลังคนระดับฝมือใหมีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพสามารถประกอบ
อาชีพไดตรงตามความตองการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ เปดโอกาสใหเลือกเรียนได
อยางกวางขวาง เนนสมรรถนะเฉพาะดานดวยการปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาส
ของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรูและประสบการณ
จากแหลงวิทยาการ สถานประกอบการ และสถานประกอบอาชีพอิสระ สนับสนุนการประสานความรวมมือใน
การจัดการศึกษารวมกันระหวางหนวยงาน และองคกรที่เกี ่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน เปดโอกาสให
สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและทองถ่ิน มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร  
 โดยผูสำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาชาง

ยนต  สาขางานยานยนตจะมีสมรรถนะวิชาชีพเกี่ยวกับซอมเครื่องยนตเล็กแกสโซลีนและเครื่องยนตดีเซล, การ

ซอมรถจักรยานยนตตามคูมือบริการระบบปรับอากาศรถยนต, บำรุงรักษารถยนต, ขับรถยนตในสภาวะตางๆ 

ตามกฎจราจร, ตรวจสอบช้ินสวนของเครื่องยนตโดยใชเครื่องมือวัดละเอียด ปจจุบันจัดการเรียนการสอนโดยใช

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/17_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/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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บทนำ 

ประวัติความเปนมาของหลักสูตร 

1.1 ความเปนมาของวิทยาลัยชุมชน 
 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร แรกเริ่มกอต้ังครั้งแรกเปน "วิทยาลัยการอาชีพโพทะเล" เปดการเรียนการสอนครั้ง
แรกเมื่อปการศึกษา 2540 ในระดับ ปวช. และ ปวส. ตอมารัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนใหเปน
สถาบันอุดมศึกษาในทองถิ่น วิทยาลัยการอาชีพโพทะเลจึงไดรับการยกฐานะมาเปนวิทยาลัยชุมชน ในสังกัด
สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี 17 
เมษายน พ.ศ. 2545 ตามนโยบาย "การศึกษาสรางชาติ สรางคน สรางงาน" ของรัฐบาล โดยเฉพาะจังหวัดท่ีไม
มีสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจังหวัดพิจิตร เปนหนึ่งใน 10 จังหวัดแรกท่ีมีการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน โดยวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร ทำหนาที่วิทยาลัยชุมชนควบคูไปกับภารกิจเดิมในการจัดการศึกษาสายวิชาชีพ ในป 2558 สภานิติ
บัญญัติแหงชาติ ไดมีมติผานพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มีผลใหวิทยาลัยชุมชนพิจิตร มี
สถานะเปนสวนราชการหนึ่งในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ปจจุบันวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดการศึกษาใน 4 ระดับ คือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา และหลักสูตรระยะสั้น โดยมี
หนวยจัดการศึกษาแมขาย ต้ังอยูเลขท่ี 150 หมูท่ี 6 ถนนบางมูลนาก-โพทะเล ตำบลทาบัว บนพื้นท่ีกวา 120 
ไร ปจจุบันมีหนวยจัดการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 3 แหง ไดแกหนวยจัดการศึกษาแมขาย, หนวยจัดการศึกษาทับคลอ(ขุนไผภูมิ
เขตร) และหนวยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับชาง  
1.2 ความเปนมาของหลักสูตร  
 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร เปดจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรมสาขาวิชาชางยนต ครั ้งแรกเมื่อป พุทธศักราช 2545 โดยมีจุดมุ งหมายในการจัดการศึกษาท่ี
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ และประชาคมอาเซียนเพื่อผลิต
และพัฒนากำลังคนระดับฝมือใหมีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพสามารถประกอบ
อาชีพไดตรงตามความตองการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ เปดโอกาสใหเลือกเรยีนได
อยางกวางขวาง เนนสมรรถนะเฉพาะดานดวยการปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาส
ของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรูและประสบการณ
จากแหลงวิทยาการ สถานประกอบการ และสถานประกอบอาชีพอิสระ สนับสนุนการประสานความรวมมือใน
การจัดการศึกษารวมกันระหวางหนวยงาน และองคกรที่เกี ่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน เปดโอกาสให
สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและทองถ่ิน มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร  
 โดยผูสำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาชาง
ยนต  สาขางานยานยนตจะมีสมรรถนะวิชาชีพเกี่ยวกับซอมเครื่องยนตเล็กแกสโซลีนและเครื่องยนตดีเซล, การ
ซอมรถจักรยานยนตตามคูมือ, บริการระบบปรับอากาศรถยนต, บำรุงรักษารถยนต, ขับรถยนตในสภาวะตางๆ 
ตามกฎจราจร, ตรวจสอบช้ินสวนของเครื่องยนตโดยใชเครื่องมือวัดละเอียด ปจจุบันจัดการเรียนการสอนโดยใช
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  
  - เริ่มใชหลักสูตรประเภทวิชา อุตสาหกรรมสาขาวิชาชางยนต พุทธศักราช 2546  
 - ปรับปรุงหลักประเภทวิชา อุตสาหกรรมสาขาวิชาชางยนต พุทธศักราช 2556 
 - ปจจุบันใชหลักสูตร ปรับปรุง ประเภทวิชา อุตสาหกรรมสาขาวิชาชางยนต พุทธศักราช 2562 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/17_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/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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1.3 อาจารยผูสอนจำนวนอาจารยผูสอน จำแนกตามวุฒิการศึกษาและเพศ 
 

วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม 
ปริญญาเอก - - - 
ปริญญาโท 4 - 4 
ปริญญาตร ี 14 - 14 
อนุปริญญา/ปวส. - - - 

รวม 18 - 18 
 

1.4 จำนวนผูเรียน 
หนวยจัดการศึกษาแมขาย 

 
ระดับช้ัน 

จำนวนนักศึกษา 
ชาย หญิง รวม 

ปวช. 1/1 37 2 39 
ปวช. 1/2 37 2 39 
ปวช. 2/1 34 1 35 
ปวช. 2/2 21 - 21 
ปวช. 3/1 26 - 26 
ปวช. 3/2 25 - 25 

รวม 180 5 185 
 

หนวยจัดการศึกษาทับคลอ (ขุนไผภูมิเขตร) 
 

ระดับช้ัน 
จำนวนนักศึกษา 

ชาย หญิง รวม 
ปวช. 1/1 34 1 35 
ปวช. 1/2 33 - 33 
ปวช. 1/3 31 1 32 
ปวช. 2/1 36 1 37 
ปวช. 2/2 38 1 39 
ปวช. 3/1 36 - 36 
ปวช. 3/2 31 - 31 

รวม 239 4 243 
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หนวยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับชาง 
 

ระดับช้ัน 
จำนวนนักศึกษา 

ชาย หญิง รวม 
ปวช. 1 21 - 21 
ปวช. 2 16 - 16 
ปวช. 3 20 - 20 
รวม 57 - 57 

 
 จำนวนผูเรียนของหลักสูตรแสดงในภาพรวม 

 
ระดับช้ัน 

จำนวนนักศึกษา 
หอง ชาย หญิง รวม 

ปวช. 1 6 193 6 199 
ปวช. 2 5 145 3 148 
ปวช. 3 5 138 - 138 
รวม 16 476 9 485 

 
1.5 คุณวุฒิของอาจารยประจำหลักสูตร 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง วุฒิการศึกษา หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอนแมขาย 
1 นายพิษณุ  สินสมุทร ครูชำนาญ

การ 
กศ.ม.อุตสาหกรรมการศึกษา  
ปท.ส.ชางยนต 

- เจาหนาท่ีงานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

2 นายกนกศักด์ิ   
นครประสาท 

พนักงาน
ราชการ 

กศ.ม.อุตสาหกรรมการศึกษา 
วท.บ.อุตสาหกรรมการผลิต 

- หัวหนาสาขางานยาน
ยนต/เทคนิคยานยนต 
- หัวหนางานสหกิจศึกษา 

3 นายทชภณ  เมือฤทธิ์ พนักงาน
ราชการ 

กศ.ม.อุตสาหกรรมการศึกษา                                      
คบ.อุตสาหกรรมศิลป 

- หัวหนางานอาคาร
สถานท่ี 

4 นายพิพัฒน  คงนวม อาจารย
พิเศษ 

คบ.เครื่องกล - หัวหนางานปกครอง 
 

5 นายพัฒนพรรณ  
พิมพสอนภา 

อาจารย
พิเศษ 

วศ.บ. เครื่องกล  - เจาหนาท่ีงานสหกิจ
ศึกษา 
- เจาหนาท่ีงานวิจัยและ
นวัตกรรม 

6 นายปฐมพงษ   
เกิดเขม 

อาจารย
พิเศษ 

วท.บ.เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

- หัวหนางานยานพาหนะ
และขนสง 

7 นายพิษณุ  คำอินทร อาจารย
พิเศษ 

วท.บ.เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

- เจาหนาท่ีงานอาคาร
สถานท่ี 
- เจาหนาท่ีงานแนะแนว 
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอนทับคลอ 
1 นายนิรันทร  เดือน

พงษ 
อาจารย
พิเศษ 

วท.บ.เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
กศ.ม.อุตสาหกรรมศึกษา 

-หัวหนาสาขางานยานยนต-
เจาหนาท่ีงานอาคาร
สถานท่ี 

2 นายคมสันต  จูมี อาจารย
พิเศษ 

วศ.บ.เครื่องกล -เจาหนาท่ีงานปกครอง 

3 นายปริวัตร  แกวเปย อาจารย
พิเศษ 

คอ.บ.เครื่องกล -หัวหนางานอาคารสถานท่ี 
-เจาหนาท่ีงานปกครอง 

4 นายธงชัย  จูไทย อาจารย
พิเศษ 

วท.บ. เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม 

-เจาหนาท่ีงานอาคาร
สถานท่ี 

5 นายอภ ิ ช าต ิ   อิ น
คลาย 

อาจารย
พิเศษ 

คอ.บ.เครื่องกล 
 

-เจาหนาท่ีงานอาคาร
สถานท่ี 

6 นายจักรพันธ   
สุวรรณพราหม 

อาจารย
พิเศษ 

คอ.บ.เครื่องกล -เจาหนาท่ีงานอาคาร
สถานท่ี 
 

7 นายพรเทพ   แกวตา อาจารย
พิเศษ 

คอ.บ.เครื่องกล -เจาหนาท่ีงานกองทุนกูยืม
เพื่อการศึกษา(กยศ.) ผูกู
รายใหม 
-เจาหนาท่ีสหกิจศึกษา 

สถานท่ีจัดการเรียนการสอนโพธิ์ประทับชาง 
1 นายประพจน   ทับ

ทอง 
อาจารย
พิเศษ 

คอ.บ.เครื่องกล 
 

-เจาหนาท่ีงานแนะแนว 
-เจาหนาท่ีงานปกครอง 

2 นายเชิดพงษ  องอาจ อาจารย
พิเศษ 

คอ.บ.เครื่องกล -เจาหนาท่ีเรียนฟรี 15 ป 

3 นายสมชาติ  เที ่ยง
ธรรม 

อาจารย
พิเศษ 

อศ.บ.เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

-เจาหนาท่ีงานอาคาร
สถานท่ี 

4 นายคัณฑสรวง กริ่ง
ทอง 

อาจารย
พิเศษ 

คอ.บ.เครื่องกล 
 

-เจาหนาท่ีกิจการนักศึกษา 

 
1.6 การพัฒนาศักยภาพอาจารยผูสอน  

ท่ี ช่ือ-สกุล 
วันท่ีเขา
อบรม 

หัวขอการพัฒนา 

ประเภทการ
พัฒนา 

วิชาชีพ 
การ
สอน 

1 นายกนกศักด์ิ   นคร
ประสาท 

18-20 ก.พ.
63 

 
 

อบรมเปนผูทดสอบฝมือ
แรงงานแหงชาติ สาขาชาง
ซอมรถยนต ระดับ 1 
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28 เม.ย. 63 
 
 

15 ต.ค. 63 

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
บทเรียนและจัดการเรียนรู
ผานระบบ 
 Online Train by trainer 
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำส่ือ
การ 
เรียนการสอนออนไลนดวย 
Google Form 

 
 
 

2 นายพัฒนพรรณ พิมพสอ
นภา 

18-20 ก.พ. 
63 

 
 

28 เม.ย. 63 
 
 

15 ต.ค. 
2563 

อบรมเปนผูทดสอบฝมือ
แรงงานแหงชาติ สาขาชาง
ซอมรถยนต ระดับ 1 
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
บทเรียนและจัดการเรียนรู
ผานระบบ Online Train by 
trainer 
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำส่ือ
การเรียนการสอนออนไลน
ดวย Google Form 

  
 
 
 
 
 
 

3 นายพิพัฒน   คงนวม 28 เม.ย. 63 
 
 

15 ต.ค. 63 

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
บทเรียนและจัดการเรียนรู
ผานระบบ Online Train by 
trainer 
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำส่ือ
การเรียนการสอนออนไลน
ดวย Google Form 

  
 
 
 

4 นายทชภณ เมืองฤทธิ์ 28 เม.ย. 63 
 

 
15 ต.ค. 63 

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
บทเรียนและจัดการเรียนรู
ผานระบบ Online Train by 
trainer 
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำส่ือ
การเรียนการสอนออนไลน
ดวย Google Form 

  
 
 
 

5 นายพิษณุ สินสมุทร 28 เม.ย. 63 
 
 

15 ต.ค. 
63 

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
บทเรียนและจัดการเรียนรู
ผานระบบ Online Train by 
trainer 
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อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำส่ือ
การเรียนการสอนออนไลน
ดวย Google Form 

6 นายปฐมพงษ   เกิดเขม 28 เม.ย. 63 
 
 

15 ต.ค. 
63 

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
บทเรียนและจัดการเรียนรู
ผานระบบ Online Train by 
trainer 
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำส่ือ
การเรียนการสอนออนไลน
ดวย Google Form 

  
 
 
 

7 นายพิษณุ   คำอินทร 28 เม.ย. 63 
 
 

15 ต.ค. 
63 

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
บทเรียนและจัดการเรียนรู
ผานระบบ Online Train by 
trainer 
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำส่ือ
การเรียนการสอนออนไลน
ดวย Google Form 

  
 
 
 

8 นายเชิดพงษ องอาจ 31 ส.ค. 63 การพัฒนางานวิจัยเพื่อขอรับ
ทุนวิจัยและนวัตกรรมตาม
ประเด็นยุทธศาสตร 

  

 
1.7 สถานประกอบการในเครือขายและสถานประกอบการท่ีทำความรวมมือกับหลักสูตร 

ท่ี ช่ือสถานประกอบการ/ท่ีอยู 
1 รานเดชการชาง 321/2 ม.9 ต.ทับคลอ อ.ทับคลอ จ.พิจิตร 66150 Tel : 056641816 
2 รานธีรวุฒกิารชาง 1708 ม.1 ต.เขาทราย อ.ทับคลอ จ.พิจิตร 66230 Tel : 094-9539494 
3 บริษัท โตโยตา อลีนกิจสยาม จำกัด (บึงนาราง)  

47/1 หมู 7 ต.โพธิ์ไทรงามอ.บึงนาราง. จ.พิจิตร 66130 Tel : 056-621450-1 
4 อูสไปรคารแคร 222/8 ต.โพทะเล อ.โพละเล จ.พิจิตร 66130 Tel : 089-2688219 
5 บริษัท มารวยมอเตอร จำกัด 702/1 ม.1 ต.เขาทราย อ.ทับคลอ จ.พิจิตร 66230 Tel : 080-

4456364, 081-8878193 
6 บริษัท มิตซูบิซิ อิเล็กทริค คอนซูมเมอร โปรดัก ประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 

ชลบุรี 700/406 หมู 7 ตำบลดอนหัวฬอ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี2000  
Tel : 0 3826 5800 

7 บริษัท เรียวอินเตอรเทค จำกัด ต้ังอยูเลขท่ี 105 หมู 5 ซอยดูแวกซ  ถนนพหลโยธิน ตำบลเชียง
รากนอย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 13180 
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปการศึกษา 2562 

ขอเสนอแนะภาพรวมระดับหลักสูตร 

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ผูบริหารใหความใสใจในการดูแล ผลที่เกิดขึ้นจากการทำงาน มีการกำกับติดตามการปฏิบัติงานของ

ผูใตบังคับบัญชาอยางตอเนื่อง ใหความสำคัญกับการแกไขปญหา จึงทำใหการดำเนินงานในสถานศึกษา
เกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

2. อาจารยผูสอนในหลักสูตรมีความกระตือรือรนใหความสนใจกับการดำเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนา
คุณภาพของหลักสูตร ใหความใสใจในการแกปญหา สงผลใหหลักสูตรมีพัฒนาการไปในทางที่ดีข้ึน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม ที่มีความหลากหลายและเพิ่มขึ้นจำนวนมากแสดงถึงการให
ความสำคัญกับขอเสนอในการประเมิน และพัฒนาคุณภาพในหลักสูตรนั้น 

จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. .หลักสูตรควรใหความสำคัญกับการจัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อใหอาจารยประจำหลักสูตรได

เขาใจเกณฑหลักการประกันคุณภาพการศึกษาที่กำหนดไวในทุกตัวบงชี้และควรสรางความเขาใจใน
ประเด็นตัวบงช้ีแตละตัวเพื่อจะไดตอบคำถามไดชัดเจน ครบถวน ไมหลงประเด็น และในตนปการศึกษา 
หลักสูตรควรนำขอเสนอแนะมาปรับปรุงและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต้ังแตเริ่มตนจะไดวาง
ระบบและกลไกลในการปฏิบัติงานไดชัดเจนและกำกับติดตามใหดำเนินการตามท่ีกำหนดไว 

2. .ในการดำเนินการจัดทำการประเมินคุณภาพการศึกษาในทุกกิจกรรมควรมีการกำหนดผลลัพธการ
เรียนรูใหชัดเจน โดยมีการประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ หากพบประเด็นปญหาควรหาแนวทางปรับปรุง
แกไข และเสนอแนะวิธีการท่ีเหมาะสม นำขอเสนอแนะไปสูการปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนากิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
อยางตอเนื่องจะทำใหผลลัพธจากการดำเนินการเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมและสงผลใหคุณภาพของการ
พัฒนาในแตละปเกิดผลลัพธท่ีเปนระบบชัดเจน 
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานยานยนต 

 
ขอเสนอแนะจาก
การประเมิน ป

การศึกษา 2562 
(1) 

 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง/
พัฒนา (2) 

กิจกรรม/
โครงการ
ตามแนว
ทางการ
ปรับปรุง 

(3) 

 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็
จ 

(4) 

ระยะเวลา
ดำเนินกา

ร 
(5) 

 
ผลการ

ดำเนินงา
น 

(6) 

 
ผลลัพธจาก

การ
ดำเนินงาน 

(7) 

 
ผูรับผิดชอ

บ 
(8) 

 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

องคประกอบท่ี 2 ผูสำเร็จการศึกษา 

หลักสูตรควรวางแผน
ในการกำกับติดตาม
ผ ู  สำเร ็จการศ ึกษา 
โดยพิจารณาวาผ ู  ท่ี
สำเร็จการศึกษามีงาน
ท ำ ห ร ื อ ป ร ะ ก อ บ
อาชีพอิสระ รอยละ
เทาไหร และผูศึกษา
ต อโดยตรงร อยละ
เทาไหร เพื ่อวางแผน
ใ น ก า ร พ ั ฒ น า
น ักศ ึกษาให  เป นไป
ตามความต อ งก าร
ของกล ุ มเป  าหมาย
เพิ่มข้ึน 

1. จัดทำแผน
ติดตามผูสำเร็จ
เพื่อวางแผน
นักศึกษารุน
ตอไป 
ถาสวนใหญ
ทำงาน เนน
วิชาชีพ 
ถาเรียนตอเนน
ศึกษา 
2. เทียบ
สัดสวนผูสำเรจ็
การศึกษาแต
ละกลุมเพื่อ
วางแผนและ
พัฒนา 
นักศึกษา  

1. จัดประชุม
อาจารยประจำ
หลักสูตร
เกี่ยวกับเกณฑ
การประกัน
คุณภาพ 
2. โครงการ
ติดตามผูสำเร็จ
การศึกษา 
3. จากสัดสวน
ทำงาน ศึกษา
ตอ ประกอบ
อาชีพ 
4. วางแผน
พัฒนา
หลักสูตรให
สอดคลองกับ
ขอ 3 
 

1. รอยละ 
80 ของ
ผูสำเร็จ
การศึกษา
สามารถ
พัฒนาตนเอง
ไดตาม
เปาหมายท่ี
หลักสูตร
กำหนด  

ม.ค. 
2564 

1. ไดมีการ
ประชุม
อาจารย
ประจำ
หลักสูตรใน
ลักษณะ 
Small 
Group 
Activity 
เกี่ยวกับ
เกณฑการ
ประกัน
คุณภาพ  
 
 
2. ไดมีการ
ดำเนิน
โครงการ
ติดตาม 
ผูสำเร็จ
การศึกษา ป
การศึกษา 
2562 โดย
ใชแบบ
ประเมิน และ

1. ประชุม
อาจารยประจำ
หลักสูตรใน
ลักษณะ Small 
Group Activity 
เกี่ยวกับเกณฑ
การประกัน
คุณภาพ ในเดือน 
ม.ค.64 สรุปผล
การประชุม ตาม
เอกสารอางอิงท่ี
แนบ 
 
2. ติดตาม 
ผูสำเร็จ
การศึกษา ป
การศึกษา 
2562 โดยเก็บ
รวบรวมขอมูลได 
มากกวา รอยละ 
80 ของจำนวน
ผูสำเร็จ
การศึกษา 

- อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
- หลักสูตร 
- สำนัก
วิชาการ 
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ขอเสนอแนะจาก
การประเมิน ป

การศึกษา 2562 
(1) 

 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง/
พัฒนา (2) 

กิจกรรม/
โครงการ
ตามแนว
ทางการ
ปรับปรุง 

(3) 

 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็
จ 

(4) 

ระยะเวลา
ดำเนินกา

ร 
(5) 

 
ผลการ

ดำเนินงา
น 

(6) 

 
ผลลัพธจาก

การ
ดำเนินงาน 

(7) 

 
ผูรับผิดชอ

บ 
(8) 

 

ระบบ
ออนไลน  

ห ล ั ก ส ู ต ร ค ว ร
พ ิ จ า ร ณ า
กลุมเปาหมายท่ีตอบ
แบบสอบถามมาจาก
กลุมใดบาง หลักสูตร
ค ว ร ส ร  า ง ค ว า ม
ส ม ด ุ ล ข อ ง
กลุมเปาหมายท่ีตอบ
แบบสอบถ า ม ใ ห
สมดุลกันทั้ง 3 กลุม 
เพื ่อสงผลใหผลการ
ป ร ะ เ ม ิ น เ ป  น ท่ี
ยอมร ับ และนำมา
เปนขอมูลเพื ่อการ
ปรับปรุงและพัฒนา
ตอไป  

1. พิจารณาผล
การตอบ
แบบสอบถาม 
(ความพึงพอใจ
ผูใชบัณฑิต 3 
กลุม : นายจาง 
ชุมชน 
ครอบครัว) 
เพื่อพิจารณา
จำนวนของ
กลุมเปาหมาย
วามีความ
สมดุลกัน
หรือไม และนำ
ผลการประเมิน
นำไปวาง
แผนการพัฒนา
ผูเรียน 

1. สำนัก
วิชาการและ
หลักสูตร 
ประชุมทำ
ความเขาใจ
อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
เกี่ยวกับ
กลุมเปาหมา
ยท่ีตอบ
แบบสอบถาม
เพื่อใหสมดุล
กันท้ัง 3 
กลุม 

2. รอยละ 
80 ของ
ผูสำเร็จ
การศึกษา  
มีความสมดุล
ของ
กลุมเปาหมา
ยท่ีตอบแบบ
ประเมิน
ความพึง
พอใจผูใช
บัณฑิต 

ม.ค. 
2564 

 

1. ไดมีการ
ประชุม
อาจารย
ประจำ
หลักสูตรใน
ลักษณะ 
Small 
Group 
Activity 
เกี่ยวกับ
กลุมเปาหมา
ยในการ
ติดตามความ
พึงพอใจผูใช
บัณฑิต  
 

1. ประชุม
อาจารยประจำ
หลักสูตรใน
ลักษณะ 
Small Group 
Activity 
เกี่ยวกับ
กลุมเปาหมาย
ในการติดตาม
ความพึงพอใจ
ผูใชบัณฑิต ใน
เดือน ม.ค. 64 
สรุปผลการ
ประชุม ตาม
เอกสารอางอิง
ท่ีแนบ 
 

- อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
- หลักสูตร 
- สำนัก
วิชาการ 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

หลักสูตรมีการรายงาน
การใหคำปรึกษาดาน
วิชาการ และการใช
ชีวิตกับนักศึกษามีการ
กำหนดกระบวนการ
ชัดเจน มีการพิจารณา
สาเหตุของปญหาและ
หลักสูตรยังไมมีการ
นำผลลัพธท่ีพบจาก
การดำเนินการไป

1.  หลักสูตรมี
การประชุม
อาจารยประจำ
หลักสูตร เพื่อ
นำสาเหตุ 
ของการออก
กลางคัน มา
วิเคราะห 
2. บทบาทของ
อาจารยประจำ

1. หลักสูตร
กำหนดใหมี
การประชุม 
Small Group 
Activity ของ
อาจารยประจำ
หลักสูตร/
อาจารยท่ี
ปรึกษา เพื่อหา
แนวทางการ

1. รอยละ
อัตราการคง
อยูของ
นักศึกษา
เพิ่มข้ึน รอย
ละ 80  
เปรียบ เทียบ
กับป
การศึกษา 
2562 

ม.ค.–มี.ค. 
64 

1. การ
ประชุม
อาจารย
ประจำ
หลักสูตร ใน
ลักษณะ 
Small 
Group 
Activity ใน
เรื่องการหา

1. หลักสูตร
จัดการประชุม 
Small Group 
Activity เพื่อหา
แนวทางการ
ชวยเหลือดูแล
นักศึกษา และ
ปญหาและการ
แกไขท่ีอาจารยท่ี
ปรึกษาแตละ

- หลักสูตร 
- อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
- สำนัก
วิชาการ 
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ขอเสนอแนะจาก
การประเมิน ป

การศึกษา 2562 
(1) 

 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง/
พัฒนา (2) 

กิจกรรม/
โครงการ
ตามแนว
ทางการ
ปรับปรุง 

(3) 

 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็
จ 

(4) 

ระยะเวลา
ดำเนินกา

ร 
(5) 

 
ผลการ

ดำเนินงา
น 

(6) 

 
ผลลัพธจาก

การ
ดำเนินงาน 

(7) 

 
ผูรับผิดชอ

บ 
(8) 

 

ปรับปรุงและพัฒนา
อยางเปนรูปธรรม 
ผลลัพธจากการไดรับ
บริการอาจารยท่ี
ปรึกษาคืออะไร 

หลักสูตร/
อาจารยท่ี
ปรึกษา ท่ีเขา
ไปชวยเหลือ 
กำกับดูแล
นักศึกษา 

ชวยเหลือ 
กำกับดูแล
นักศึกษา เชน 
ปรับการเรียน
การสอนเปน
ออนไลน ถา F 
มีการสอนเสริม
หรือไม ทำ
อยางไรให 
ผูเรียนออก
กลางคันลดลง 
ใชกระบวนการ 
PDCA 
วิเคราะหเปน
รายบุคคล (มี
ปญหา แกไข/
ปรับปรุง คงอยู 
สำเร็จ
การศึกษา) 
3.  อาจารย
ประจำ
หลักสูตร/
อาจารยท่ี
ปรึกษามีการ
สรุปผลการ
กำกับดูแล ทุก
ภาคเรียนอยาง
สม่ำเสมอ 

2. จำนวน
กิจกรรม 
Small 
Group 
Activity รอย
ละ 100 
3. บันทึกการ
ติดตาม ดูแล 
นักศึกษาของ
อาจารย
ประจำ
หลักสูตร/
อาจารยท่ี
ปรึกษา 

แนวทางการ
ชวยเหลือ 
กำกับดูแล
นักศึกษา
เกี่ยวกับการ
ออกกลางคัน 
 
 
 
 
 
2. อาจารยท่ี
ปรึกษา มีการ
จัดบันทึกการ
ติดตาม
นักศึกษา  
 

หนวยจัด
การศึกษาพบเจอ
สภาพ โดยได
สรุปไวตามวาระ
การประชุม
ประจำเดือนของ
หลักสูตรตาม
เอกสารอางอิงท่ี
แนบมา 
 
2. อาจารยท่ี
ปรึกษามีการ
บันทึกติดตาม
นักศึกษา เพื่อหา
สาเหตุการออก
กลางคัน และ
แนวทางการ
แกไขปญหา และ
สรุปผลตอ
หลักสูตรและ
สำนักวิชาการ 
 
 
 

การพัฒนานักศึกษา
การนำผลการพัฒนา
นักศึกษาไปบูรณาการ
กับการเรียนการสอน 

1. หลักสูตรมี
การพัฒนา
นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ

1. โครงการ
ส่ิงประดิษฐ/
นวัตกรรม
ชุมชน  

1.  จำนวน
ส่ิงประดิษฐ/
นวัตกรรม 
หลักสูตรละ 

ม.ค.–มี.ค. 
64 

1. หลักสูตรมี
ส่ิงประดิษฐท่ี
นำไปใชใน
ชุมชน 

1. ส่ิงประดิษฐป
การศึกษา 
2563 ท่ี
หลักสูตร

- หลักสูตร 
- อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
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ขอเสนอแนะจาก
การประเมิน ป

การศึกษา 2562 
(1) 

 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง/
พัฒนา (2) 

กิจกรรม/
โครงการ
ตามแนว
ทางการ
ปรับปรุง 

(3) 

 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็
จ 

(4) 

ระยะเวลา
ดำเนินกา

ร 
(5) 

 
ผลการ

ดำเนินงา
น 

(6) 

 
ผลลัพธจาก

การ
ดำเนินงาน 

(7) 

 
ผูรับผิดชอ

บ 
(8) 

 

เพื่อสรางทักษะการ
เรียนรูประเด็นท่ีทำได
ดี คือ การพัฒนา
นวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐใหม ๆ แต
หลักสูตรควรนำ
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาไปพัฒนา
นักศึกษา และ
สามารถแสดงถึง
ผลลัพธจากการ
ดำเนินการได 
นำไปบูรณาการกับ
แผนการจัดการเรียนรู 

ตอบสนอง
ความตองการ
ของชุมชน และ
มีนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐท่ี
เกิดข้ึนจากการ
เรียนการสอน
ได 
2.  หลักสูตร
นำกิจกรรม
พัฒนา
นักศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 
ไปบูรณาการ
กับการเรียน
การสอนใน
รายวิชา 

2. โครงการ
พัฒนา
นักศึกษาเขา
สูมาตรฐาน
วิชาชีพ 
3. โครงการ
ทดสอบ
มาตรฐาน
ฝมือแรงงาน 
4. โครงการ
พัฒนา
นักศึกษา 
(ศึกษาดูงาน) 
ฯลฯ 
 
 
 

1 ช้ิน และ
สามารถไปใช
ประโยชนได
จริงในชุมชน 
 
2. จำนวน
กิจกรรมท่ี
เกิดจากการ
พัฒนา
นักศึกษาไป
การบูรณา
การกับการ
จัดการเรียน
การสอนใน
หลักสูตร 
อยางนอย 3 
กิจกรรม 

จำนวน 3 
โครงการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. หลักสูตร
ไดมีกิจกรรม
พัฒนา
นักศึกษา 
และการบูร
ณาการกับ
การจัดการ
เรียนการสอน
ในหลักสูตร 
ในดานทักษะ
วิชาชีพและ
วิชาการ 

ตอบสนองความ
ตองการของ
ชุมชน  
- เครื่องลางขา 
- เครื่องแหวก
รองน้ำ  
- พัฒนาเครื่อง
คัดเมล็ดพันธุขาว 
V.2 
 
2. หลักสูตรมี
กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนนักศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 
ท้ังในดานทักษะ
วิชาการและ
วิชาชีพ ไดแก  
- จัดกิจกรรม
อบรมและ
ทดสอบ
มาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติ 
- จัดกิจกรรมการ
ออกหนวย
บริการชุมชน 
FIT IT) 
- กิจกรรมลูกเสือ 
ซึ่งการจัด
กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน หลักสูตร
ไดมุงพัฒนาท้ัง
ดานทักษะ

- สำนัก
วิชาการ 
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ขอเสนอแนะจาก
การประเมิน ป

การศึกษา 2562 
(1) 

 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง/
พัฒนา (2) 

กิจกรรม/
โครงการ
ตามแนว
ทางการ
ปรับปรุง 

(3) 

 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็
จ 

(4) 

ระยะเวลา
ดำเนินกา

ร 
(5) 

 
ผลการ

ดำเนินงา
น 

(6) 

 
ผลลัพธจาก

การ
ดำเนินงาน 

(7) 

 
ผูรับผิดชอ

บ 
(8) 

 

วิชาชีพ ในเรื่อง
ทักษะการทำงาน 
การวิเคราะห
และแกไขปญหา 
การใชเครื่องมือ 
อุปกรณ และ
ทักษะทางสังคม 
ในทักษะการ
ทำงานเปนทีม 
ความรับผิดชอบ 
คุณธรรม  
 
3. หลักสูตรได
นำกิจกรรมตาง
มาบูรณการกับ
การเรียนการ
สอนในรายวิชา
วิชางาน
บำรุงรักษา
รถยนต วิชางาน
ไฟฟารถยนต 
วิชางาน
จักรยานยนต 
วิชางาน
เครื่องยนตเล็ก
อเนกประสงค 
เพื่อใหสอดคลอง
กับการจัด
กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนของ
หลักสูตร 
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ขอเสนอแนะจาก
การประเมิน ป

การศึกษา 2562 
(1) 

 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง/
พัฒนา (2) 

กิจกรรม/
โครงการ
ตามแนว
ทางการ
ปรับปรุง 

(3) 

 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็
จ 

(4) 

ระยะเวลา
ดำเนินกา

ร 
(5) 

 
ผลการ

ดำเนินงา
น 

(6) 

 
ผลลัพธจาก

การ
ดำเนินงาน 

(7) 

 
ผูรับผิดชอ

บ 
(8) 

 

ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ทั้งดานการคงอยู การ
สำเร็จการศึกษา และ
ความพึงพอใจยังไม
สะท อนถ ึงภาพของ
แ น ว โ น  ม ข อ ง ก า ร
พ ั ฒ น า ใ ห  ช ั ด เ จ น 
เ น ื ่ อ ง จ า ก ผ ล ก า ร
ประเมินไมมีแนวโนม
ที ่ดีขึ ้นและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันและ
การประเมินความพึง
พอใจอยางนอย 3 ป
ต  อ เ น ื ่ อ ง  เ พ ื ่ อ มี
แ น ว โ น  ม ท ี ่ ด ี ข้ึ น
เชนเดียวกัน  

1. เพิ่ม
รูปแบบการ
เรียนการสอน
ในลักษณะ
ออนไลน  
2. พัฒนา
อาจารย
ผูสอนให
สามารถ
จัดทำส่ือการ
สอนและ การ
เรียนการสอน
ในลักษณะ
ออนไลน 
3. พัฒนาส่ือ
การเรียนการ
สอนออนไลน
ใหนาสนใจ 
4. ให
ความสำคัญ
กับอัตราการ
คงอยูของ 
ผูเรียน และ
หาวิธีการ
แกปญหา
ใหกับผูเรียน
รายบุคคล
เพื่อสงผลให
การคงอยู
สูงข้ึน 

1. หลักสูตร
กำหนดใหมี
การประชุม 
Small 
Group 
Activity ของ
อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
เกี่ยวกับ
ปญหาและ
วิธีการ
ติดตาม ดูแล
นักศึกษา 
(อาจทำ KM 
ทำอยางไรท่ี
จะทำใหเด็ก
ออกนอยลง) 
2. เพิ่มชอง
ทางการเรยีน
การสอน
ออนไลน (ให
ดู
ประสิทธิภาพ
การเรียนการ
สอนให
นาสนใจ อาจ
ใหผูสอนมี
โอกาสพฒันา
ส่ือรวมกันใน
รายวิชา
เดียวกัน) 

1. จำนวน
รายวิชาท่ีมี
การเรียนการ
สอนออนไลน 
2. จำนวน
กิจกรรม 
Small 
Group 
Activity รอย
ละ 100 
3. รอยละ
การคงอยู 
เพิ่มข้ึนอยาง
ตอเนื่อง 
อยางนอย
รอยละ 80 

ม.ค.- 
เม.ย. 64 

1. การ
ประชุม
อาจารย
ประจำ
หลักสูตรใน
ลักษณะ 
Small 
Group 
Activity 
เกี่ยวกับ
สาเหตุการ
ออกกลางคัน
และแนว
ทางการ
กำกับดูแล
นักศึกษา 
 
 
 
 
2. อาจารย
ประจำ
หลักสูตร มี
การจัดการ
เรียนการสอน
ออนไลน  
 
 
 
 
 
 

1.  จัดใหมีการ
ประชุมอาจารย
ประจำหลักสูตร
ในลักษณะ 
Small Group 
Activity 
เกี่ยวกับสาเหตุ
การออกกลางคัน
แนวทางการ
กำกับดูแล
นักศึกษา ใน
เดือน ม.ค. 64 
โดยไดสรปุไว
ตามวาระการ
ประชุม
ประจำเดือนของ
หลักสูตรตาม
เอกสารอางอิงท่ี
แนบมา 
 
2. หลักสูตรและ
สำนักวิชาการ 
จัดกิจกรรมการ
อบรมทำส่ือการ
สอนและ
บทเรียนออนไลน 
ใหกับอาจารย
ประจำหลักสูตร 
ซึ่งมีรายวิชาท่ีได
จัดทำเปนแบบ
บทเรียนออนไลน 
จำนวน 2 วิชา 

- หลักสูตร 
- อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
- สำนัก
วิชาการ 



ห น ้ า  | 15 
 

 
ขอเสนอแนะจาก
การประเมิน ป

การศึกษา 2562 
(1) 

 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง/
พัฒนา (2) 

กิจกรรม/
โครงการ
ตามแนว
ทางการ
ปรับปรุง 

(3) 

 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็
จ 

(4) 

ระยะเวลา
ดำเนินกา

ร 
(5) 

 
ผลการ

ดำเนินงา
น 

(6) 

 
ผลลัพธจาก

การ
ดำเนินงาน 

(7) 

 
ผูรับผิดชอ

บ 
(8) 

 

3. สำนัก
วิชาการและ
หลักสูตร มี
การพัฒนา
อาจารย
ประจำ
หลักสูตรใน
ดานการ
ออกแบบส่ือ
การเรียนการ
สอนแบบ
ออนไลน  

 
 

 
 

 
 
3. รอยละ
การคงอยู 
เพิ่มข้ึนอยาง
ตอเนื่อง 

- วิชางาน
จักรยานยนต 
- วิชางาน
บำรุงรักษา
รถยนต 
 
3. หลักสูตรและ
อาจารยท่ีปรึกษา 
ไดติดตามขอมูล
รอยละการคงอยู
ของนักศึกษา
ยอนหลัง 3 ป 
นำรอยละการคง
อยูของนักศึกษา
ในแตละช้ันป มา
เปรียบเทียบ วา
มีแนวโนม
เพิม่ข้ึนหรือ
ลดลง เพื่อหา
แนวทางและการ
แกปญหาการ
ออกกลางคัน
และการคงอยู
ของนักศึกษาท่ี
ลดลง 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

หลักสูตรมีระบบและ
กลไกด  านการรับ
และแตงตั ้งอาจารย
ในหลักสูตร รวมท้ัง
การบริหารอาจารย
แ ต ย ั ง ข า ด

1. สำรวจ
ความ
ตองการของ
อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 

1. สำรวจ
ความ
ตองการ
พัฒนา
ตนเองของ
อาจารย

1. รอยละ
ของ ID 
Plan ท่ี
เปนไปตาม
เปาหมาย 
และ

ม.ค.- 
เม.ย. 64 

1. หลักสูตร
สำรวจความ
ตองการ
พัฒนาตนเอง
ของอาจารย
ประจำ

1. รายงานผล
การสำรวจความ
ตองการพัฒนา
ตนเองของ
อาจารยประจำ
หลักสูตร 

- หลักสูตร 
- อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
- สำนัก
วิชาการ 
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ขอเสนอแนะจาก
การประเมิน ป

การศึกษา 2562 
(1) 

 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง/
พัฒนา (2) 

กิจกรรม/
โครงการ
ตามแนว
ทางการ
ปรับปรุง 

(3) 

 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็
จ 

(4) 

ระยะเวลา
ดำเนินกา

ร 
(5) 

 
ผลการ

ดำเนินงา
น 

(6) 

 
ผลลัพธจาก

การ
ดำเนินงาน 

(7) 

 
ผูรับผิดชอ

บ 
(8) 

 

แผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลที ่ชัดเจน 
ดังนั ้นหลักสูตรควร
เ ร ิ ่ ม ต  น จ า ก ก า ร
ว ิ เ ค ร า ะ ห  ค ว า ม
ตองการของอาจารย
ในหลักสูตรมาจัดทำ
แผนพัฒนา 3 – 5 
ป ตามแผนกลยุทธ 
โ ด ย แ ผ น พ ั ฒ น า
บุคลากรควรเปนการ
ต ก ล ง ร  ว ม กั น
ระหวางฝายวิชาการ 
ก ับอาจารยประจำ
หลักสูตรและนำมา
จัดเปนแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล 
โ ดยม ี แผนต ั ้ ง แต
การศึกษาตอ การ
เขาสู ตำแหนงทาง
ว ิ ช า ก า ร  ก า ร
ฝกอบรมพัฒนาดาน
วิชาชีพและวิชาการ 
นอกจากน ั ้นควรมี
การติดตามผลลัพธท่ี
เกิดจากการพัฒนา
อาจารย ท ี ่ ตรงกับ
แผนพัฒนาบุคลากร
ท่ีกำหนดไว 

(วิชาชีพ, 
เทคนิคการ
เรียนการ
สอน, 
ยุทธศาสตร
ของ
สถานศึกษา) 
อบรม
ออนไลน 
2. หลักสูตร
และสำนัก
วิชาการ
ประชุม
หารือวา
สามารถ
ดำเนินการ
ไดบาง 
3. เขียน
แผนพัฒนา
บุคลากร 3 
ป (63-65)  
4. ผลลัพธ
จากแผนการ
พัฒนา
บุคลากร 
 

ประจำ
หลักสูตรใน
ดานวิชาการ
และวิชาชีพ 
2. จัดทำ
แผนพัฒนา
บุคลากร
รายบุคคล
ของอาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
3. อาจารย
ประจำ
หลักสูตร
ดำเนินการ
พัฒนา
ตนเองตาม
แผนพัฒนา
บุคลากร
รายบุคคล 
4. ติดตาม
ผลลัพธ ตาม
แผนพัฒนา
บุคลากร 
 
 

สามารถ
นำไปใช
ประโยชน 
 
2. สรุปผล
การพัฒนา
บุคลากร
รายบุคคล
ของ
อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
(พัฒนาดาน
ไหน การ
นำผลลัพธ
ท่ีไดไปใชใน
หลักสูตร) 

หลักสูตรใน
ดานวิชาการ
และวิชาชีพ  
 
2. หลักสูตร
ไดดำเนินการ
จัดทำ 
ID Plan ของ
อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
และรายงาน
ผลดำเนินการ
พัฒนาตนเอง 

ประจำป
การศึกษา 
2563 
 
 
2. หลักสูตรมี ID 
Plan ของ
อาจารยประจำ
หลักสูตร เทากับ
รอยละ 100 
 
 
 
 
 
 
3. อาจารย
ประจำหลักสูตร
จัดทำรายงานผล
การดำเนินการ
พัฒนาตนเอง
ของอาจารย
ประจำหลักสูตร
ใหกับสำนัก
วิชาการ 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินนักศึกษา 
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การศึกษา 2562 
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พัฒนา (2) 

กิจกรรม/
โครงการ
ตามแนว
ทางการ
ปรับปรุง 

(3) 

 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็
จ 

(4) 

ระยะเวลา
ดำเนินกา

ร 
(5) 

 
ผลการ
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น 
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ผูรับผิดชอ

บ 
(8) 

 

การกำหนดสาระ
รายวิชาในหลักสูตร 
ห ล ั ก ส ู ต ร ไ ด
ดำเนินการรายงาน
ในภาพรวมกวางๆ 
รวมทั ้ งการพ ัฒนา
ประเด ็นความร ู  ท่ี
ทันสมัยที่นำมาใชใน
หลักสูตรนั ้นๆ เพื่อ
พัฒนานักศึกษาใหมี
ความพร อมก  าว สู
โ ล ก อ า ชี พ 
ข ณ ะ เ ด ี ย ว กั น
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนมีการ
รายงานผลลัพธ ใน
ลักษณะเดียวกัน ทำ
ใ ห  ก ร ะ บ ว น ก า ร
ทั ้งหมดที ่กลาวมา
ทั ้งหมดยังไมได นำ
ห ล ั ก  PDCA ม า
ประยุกตใชใหชัดเจน 

1. หลักสูตร
และอาจารย
ประจำ
หลักสูตร นำ
สาระ
หลักสูตรมา
วิเคราะห
เพื่อ
พิจารณาหา
จุดเดนของ
หลักสูตร
และนำมา
ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
จัดการเรียน
การสอน 
2. อาจารย
ประจำ
หลักสูตร
ตองนำ
เทคโนโลยี
สมัยใหมมา
ใชในการ
จัดการเรียน
การสอน 
โดยมี
หลักฐาน
ชัดเจน 
(แผนจัดการ
เรียนรู, 
บันทึกหลัง
การสอน, 

1. ประชุม
สรางความ
เขาใจกับ
อาจารย
ผูสอน 
วิเคราะห
หลักสูตร 
ปรับสาระ
รายวิชาให
สรางจุดเดน
ของ
หลักสูตร 
หากอาจารย
ขาดความ
ชำนาญ 
ตองการ
พัฒนา
ศักยภาพ
ผูสอนให
สามารถ
จัดการเรียน
การสอนตาม
สาระ
รายวิชานั้น 
ๆ  และนำสู
การปฏิบัติ 
2. หลักสูตร
มีการประชุม 
Small 
Group 
Activity  
เพื่อ

1. รอยละ 
80 ของ
รายวิชาชีพ 
 
2. จำนวน
กิจกรรม 
Small 
Group 
Activity 
รอยละ 
100 
 
3. รอยละ 
80 ของ
ราย
วิชาชีพ/
วิชาชีพ
เฉพาะท่ี
ปรับ
แผนการ
เรียน 

ม.ค.- พ.ค. 
64 

1. หลักสูตร
และอาจารย
ประจำ
หลักสูตรมี
กิจกรรม 
Small 
Group 
Activity  ใน
เรื่อง  
- จุดเดนของ
หลักสูตร 
- รูปแบบการ
เรียน   - 
วิธีการเรียน
การสอนแบบ
ใหมๆ  
- ปญหาและ
วิธีการแกไข
ของอาจารย
ประจำ
หลักสูตรแต
ละทาน 

 
 

2. หลักสูตรมี
การประชุม
อาจารย
ประจำ
หลักสูตร ใน
การพิจารณา
รายวิชาชีพ/
วิชาชีพ

1. หลักสูตรและ
อาจารยประจำ
หลักสูตร จัด
กิจกรรม Small 
Group Activity 
ในเรื่อง จุดเดน
ของหลักสูตร วา
มีขอดี ขอเสีย 
ขอแตกตางใน
รูปแบบการเรียน
การสอน และ
วิธีการเรียนการ
สอนแบบใหมๆ 
วามีอะไรท่ีเปน
จุดแข็งของ
หลักสูตร และจุด
ท่ีตองพัฒนา 
ตามสรุปวาระ
การประชุม
ประจำเดือน 
ม.ค. 64 ตาม
เอกสารอางอิงท่ี
แนบมา 
 
2. หลักสูตรและ
สำนักวิชาการ 
จัดการประชุม
อาจารยประจำ
หลักสูตรเพื่อ
ปรับแผนการ
เรียน  

- หลักสูตร 
- อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
- สำนัก
วิชาการ 
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แนว

ทางการ
ปรับปรุง/
พัฒนา (2) 

กิจกรรม/
โครงการ
ตามแนว
ทางการ
ปรับปรุง 

(3) 

 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็
จ 

(4) 

ระยะเวลา
ดำเนินกา

ร 
(5) 

 
ผลการ

ดำเนินงา
น 

(6) 

 
ผลลัพธจาก

การ
ดำเนินงาน 

(7) 

 
ผูรับผิดชอ

บ 
(8) 

 

ผลงาน
นักศึกษา) 
3. อาจารย
ผูสอนนำ 
PDCA ไป
วางแผนการ
สอนทุก
รายวิชา 
P  แผนการ
จัดการเรียน
การสอน 
D การนำ
แผนการ
สอนไป
ปฏิบัติ  
C สภาพ
ปญหาใน
การจัดการ
เรียนการ
สอน เรียน
ไมเขาใจ ทำ
ไมได ไม
ไดมาเรียน 
A การ
แกปญหา 
เนนกลุม
วิชาชีพ 
- จุดเดนของ
หลักสูตร
ของเราดีกวา
สถานศึกษา
อื่นอยางไร 

แลกเปล่ียน
การเรียน
วิธีการเรียน
การสอนใหม 
ๆ 
แลกเปล่ียน
สภาพปญหา 
อยางนอย 
เดือนละ 1 
ครั้ง 
3. ปรับ
วิธีการ
จัดการเรียน
การสอนให
ใช
กระบวนการ 
PDCA ไปใช
มีหลักฐาน
ชัดเจน มี
บันทึกหลัง
การสอน 
เพื่อนำไป
ปรับปรุง
แผนในภาค
เรียนถัดไป 

เฉพาะท่ี
ตองการ
ปรับเปล่ียน
รายวิชาเรียน
ใหทันสมัย 
สอดคลองกับ
เทคโนโลยีใน
ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.ปรับวิธีการ
จัดการเรียน
การสอนใหใช
กระบวนการ 
PDCA ไปใชมี
หลักฐาน
ชัดเจน มี
บันทึกหลัง
การสอน เพื่อ
นำไป
ปรับปรุงแผน
ในภาคเรียน
ถัดไป 

ปรับสาระ
รายวิชา โดยให
สรางจุดเดนของ
หลักสูตรและ
เนนทักษะ
วิชาชีพและ
วิชาการ ให
สอดคลองกับ
เทคโนโลยีท่ี
ปรับเปล่ียน
เกี่ยวกับยานยนต
ในปจจุบัน 
หลักสูตรมีการ
ปรับ 2 รายวิชา
คือ 
- วิชางาน
เครื่องยนตเล็ก
เอนกประสงค 
- วิชางาน
บำรุงรักษาสี
รถยนต 
 
3. หลักสูตรและ
สำนักวิชาการจัด
ประชุมเพื่อทำ
ความเขาใจใน
การจัดทำ
แผนการจัดการ
เรียนรู โดยการ
จัดการเรียนการ
สอนใหใช
กระบวนการ 
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ขอเสนอแนะจาก
การประเมิน ป

การศึกษา 2562 
(1) 

 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง/
พัฒนา (2) 

กิจกรรม/
โครงการ
ตามแนว
ทางการ
ปรับปรุง 

(3) 

 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็
จ 

(4) 

ระยะเวลา
ดำเนินกา

ร 
(5) 

 
ผลการ

ดำเนินงา
น 

(6) 

 
ผลลัพธจาก

การ
ดำเนินงาน 

(7) 

 
ผูรับผิดชอ

บ 
(8) 

 

- ปรับปรุง
เนื้อหา
รายวิชา โดย
เติมส่ิงท่ีเปน
จุดเดนของ
คุณ 
 

 PDCA ไปใช 
บันทึกและ
สรุปผลการใช
แผนการจัดการ
เรียนรู  
- วิธีการจัดการ
เรียนการสอนให
ใชกระบวนการ 
PDCA 
P = จัดทำ
แผนการจัดการ
เรียนรู 
D จัดการเรียนรู
ตามแผนฯ 
C ประเมินผล
การเรียนรู 
A นำบันทึกหลัง
การสอนหรือผล
การประเมินการ
ประเมินการ
เรียนรูมา
ปรับปรุงแผนการ
จัดการเรียนรูใน
ภาคเรียนถัดไป 
ซึ่งอาจารย
ประจำหลักสูตร
จัดทำแผนการ
จัดการเรียนรูคน
ละ 1 รายวิชา 
โครงการสอน
และบันทึกหลัง
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ขอเสนอแนะจาก
การประเมิน ป

การศึกษา 2562 
(1) 

 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง/
พัฒนา (2) 

กิจกรรม/
โครงการ
ตามแนว
ทางการ
ปรับปรุง 

(3) 

 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็
จ 

(4) 

ระยะเวลา
ดำเนินกา

ร 
(5) 

 
ผลการ

ดำเนินงา
น 

(6) 

 
ผลลัพธจาก

การ
ดำเนินงาน 

(7) 

 
ผูรับผิดชอ

บ 
(8) 

 

การสอนทุก
รายวิชา 
 
 
 
 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ห ล ั ก ส ู ต ร ม ี ส่ิ ง
ส น ั บ ส น ุ น ท า ง
ก า ย ภ า พ แ ล ะ ส่ิ ง
ส น ั บ ส น ุ น ท า ง
ว ิชาการท ี ่ ช ัด เจน 
รวมทั้งการวางแผน
ให น ั กศ ึ กษาได  มี
โอกาสไดเร ียนรู  ส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู
ท า ง ว ิ ช าก ารจาก
แ ห ล ง อ ื ่ น ๆ 
นอก เหน ื อ จาก ท่ี
หลักสูตรกำหนดโดย
จ ั ดทำ ใน ร ู ปแบ บ 
MOU ห ร ื อ ฝ ก
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร น อ ก
สถานที่ ใหนักศึกษา
ไดปฏิบัติตามเกณฑ
ที ่หลักสูตรกำหนด 
แตหลักสูตรยังขาด
การนำผลจากการ
วิเคราะหสาเหตุของ
ป ญหาไปปร ับปรุง
และพ ัฒนาให  เปน
ร ู ป ธ ร ร ม ใ น ร อ บ

1.  หลักสูตรมี
การประชุมโดย
นำผลการ
ประเมินความ
พึงพอใจฯ มา
พิจารณาถึงส่ิง
สนับสนุนการ
เรียนรู เชนส่ือ
การสอนหรือ
ซอฟแวร มา
วิเคราะหถึง
ความตองการ 
ความจำเปนท่ี
ตองใชในการ
เรียนการสอน 
2.  ทำความ
รวมมือกับ
สถาน
ประกอบการท่ี
มีส่ิงสนับสนุน
การเรียนรูท่ี
ทันสมัย เพื่อจะ
ไดสงนักศึกษา
เขาฝกงานใน
สถาน

1.  โครงการ/
กิจกรรมศึกษา
ดูงานดานส่ิง
สนับสนุนการ
เรียนรูท่ีจำเปน
สำหรับวิชาชีพ
สำหรับ
หลักสูตร เพื่อ
นำมาเปน
ขอมูลในการ
กำหนด
มาตรฐานส่ิง
สนับสนุนการ
เรียนรูทางดาน
วิชาการของ
หลักสูตรนั้น 
2. จำนวน 
MOU ท่ีเกิดข้ึน
จากขอ 1 และ
มีกิจกรรมท่ี
เกิดประโยชน
กับผูเรียนได
อยางเต็มท่ี 
 

1. มี
มาตรฐานส่ิง
สนับสนุนการ
เรียนรูท่ี
จำเปน
สำหรับ
วิชาชีพของ
หลักสูตร ไม
นอยกวา 3 
รายการ 
 
2. จำนวน
สถาน
ประกอบการ
อยางนอย 2 
แหงและมี
การดำเนิน
กิจกรรมท่ี
เกิดจาก 
MOU  
 

ม.ค. – 
มี.ค. 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หลักสูตร
และอาจารย
ประจำ
หลักสูตร มี
การประชุม 
จัดทำแผน
คุรุภัณฑ
ประจำป
การศึกษา 
2563 เพื่อ
นำมาเปน
ขอมูลในการ
กำหนด
มาตรฐานส่ิง
สนับสนุนการ
เรียนรู
ทางดาน
วิชาการของ
หลักสูตร 
 
2. หลักสูตร
และสำนัก
วิชาการ 
จัดหาสถาน
ประกอบใน

1. ส่ิงสนับสนุน
การเรียนรูท่ี
จำเปนสำหรับ
วิชาชีพท่ี
หลักสูตรไดรับ
อนุมัติ จำนวน 3 
รายการ คือ 
1. เครื่องต้ังศูนย
ถวงลอดวระบบ
คอมพิวเตอร 
2. เครื่องเจียร
จานเบรก 
3. เครื่องมี
วิเคราะหปญหา
เครื่องยนต 
 
 
 
2. หลักสูตรและ
สำนักวิชาการ ได
ทำความรวมมือ
กับสถาน
ประกอบการ 
MOU จำนวน 2 
แหง คือ อู สไปร

- หลักสูตร 
- อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
- สำนัก
วิชาการ 
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ขอเสนอแนะจาก
การประเมิน ป

การศึกษา 2562 
(1) 

 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง/
พัฒนา (2) 

กิจกรรม/
โครงการ
ตามแนว
ทางการ
ปรับปรุง 

(3) 

 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็
จ 

(4) 

ระยะเวลา
ดำเนินกา

ร 
(5) 

 
ผลการ

ดำเนินงา
น 

(6) 

 
ผลลัพธจาก

การ
ดำเนินงาน 

(7) 

 
ผูรับผิดชอ

บ 
(8) 

 

ตอไป ขณะเดียวกัน
หล ักส ูตรควรม ี ส่ิ ง
สนับสนุนการเรียนรู
ด  านสารสนเทศท่ี
เ ช ื ่ อ ม โ ย ง กั บ
บริหารธุรกิจมาใชใน
การจัดการเรียนการ
สอนเพื ่อบูรณาการ
การใช ซอฟแวร กับ
ง า น ด  า น
บร ิหารธ ุรก ิจ เพื่อ
น ักศ ึกษาสามารถ
ทำงานในภาคธุรกิจ
เอกชนได 

ประกอบการ
นั้นได 
 

เครือขาย 
เพื่อทำความ
รวมมือทำ
MOU ใน
เรื่องการสง
นักศึกษาฝก
ประสบการณ
วิชาชีพและ
เกี่ยวกับ
ส่ิงสนันสนุน
การเรียนรูท่ี
ทันสมัย 

คารแคร และอู
มารวยมอเตอร 
ในเรื่องการสง
นักศึกษาฝก
ประสบการณ
วิชาชีพในดาน
เครื่องลาง
รถยนต งานสี
รถยนต งาน
ประดับยนตงาน
ปรับอากาศ
รถยนตสวน
ส่ิงสนันสนุนการ
เรียนรูท่ีทันสมัย
ท่ีหลักสูตรไดรับ
การสนับสนุน
และสอดคลอง
กับการจัดทำ
แผนคุรุภัณฑ
ประจำป
การศึกษา 
2563 
อิเล็กทรอนิกส
รถยนต 
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องคประกอบท่ี 1  การกำกับมาตรฐาน 
ตัวบงช้ีท่ี 1.1 (2) การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ผลการดำเนินงาน 
ปการศึกษา 2563  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คือ  3 ป และจะครบรอบการปรับปรุง

หลักสูตรทุก 5 ป ในปการศึกษา 2563  ซึ่งระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร ใหเปนไปตามประกาศ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เรื่องเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 

2556  ขอ 16.2 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระสำคัญของหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใหเปนหนาท่ีของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการ

อาชีวศึกษา หรือสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

หลักสูตรมีอาจารยประจำหลักสูตรที่มีวุฒิการศึกษาที่เกี ่ยวของกับหลักสูตรมีจำนวน 18 คน ครบ

ตลอดเวลาจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามคำสั่งวิทยาลัยชุมชน เรื่องแตงตั้งอาจารย

ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท่ีผานการอนุมัติผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตรดังรายช่ือตอไปนี้ 

ท่ี ช่ือ-สกุล วุฒิการศึกษา สถานศึกษา ตำแหนง 
หนวยจัดการศึกษาแมขาย 
1 นายกนกศ ั กด ิ ์    นคร

ประสาท 
กศ.ม. อ ุตสาหกรรม
ศึกษา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ครูผูสอน 

2 นายพิษณุ   สินสมุทร กศ.ม. อ ุตสาหกรรม
ศึกษา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ครู คศ.2 ชำนาญ
การ 

3 นายทชภณ   เมืองฤทธิ์ กศ.ม. อ ุตสาหกรรม
ศึกษา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ครูผูสอน 

4 นายพิพัฒน คงนวม  
 

คอ.บ. เครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนา ตาก 

อาจารยพเิศษ 

5 นายพิษณุ   คำอินทร 
   

วท.บ. เครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
พิบูลสงคราม 

อาจารยพเิศษ 

6 นายปฐมพงษ   เกิดเขม 
     
  

วท.บ. เครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
พิบูลสงคราม 

อาจารยพเิศษ 

7 นายพัฒนพรรณ  พิมพสอ
นภา 
  

วศ.บ. เครื่องกล 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนา ตาก 

อาจารยพเิศษ 

หนวยจัดการศึกษาทับคลอ (ขุนไผภูมิเขตร) 
8 นายนิรันดร  เดือนพงษ กศ.ม. อ ุตสาหกรรม

ศึกษา 
มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารยพเิศษ 
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9 นายคมสันต  จูมี วศ.บ. เครื่องกล 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนา ตาก 

อาจารยพเิศษ 

10 นายอภิชาติ  อินคลาย คอ.บ. เครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนา พิษณุโลก 

อาจารยพเิศษ 

11 นายปริวัตร แกวเปย คอ.บ. เครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนา พิษณุโลก 

อาจารยพเิศษ 

12 นายพรเทพ แกวตา คอ.บ. เครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนา พิษณุโลก 

อาจารยพเิศษ 

13 นายจักรพรรณ  สุวรรณพ
ราม 

คอ.บ. เครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนา พิษณุโลก 

อาจารยพเิศษ 

14 นายนิพัฒน เสนอใจ 
 

คบ. การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ 

อาจารยพเิศษ 

หนวยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับชาง 
15 นายเชิดพงษ   องอาจ คอ.บ. เครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา พิษณุโลก 
อาจารยพเิศษ 

16 นายประพจน   ทับทอง คอ.บ. เครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนา พิษณุโลก 

อาจารยพเิศษ 

17 นายสมชาติ   เท่ียงธรรม คอ.บ. เครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนา พิษณุโลก 

อาจารยพเิศษ 

18 นายคัณฑสรวง   กริ่งทอง คอ.บ. เครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนา พิษณุโลก 

อาจารยพเิศษ 

 

รายวิชาของอาจารยผูสอนประจำหลักสูตร 

ท่ี ช่ือ-สกุล 
รายวิชาท่ีสอน 

ภาคเรียนท่ี 1/2563 ชม. ภาคเรียนท่ี 2/2563 ชม. 
1 นายพิษณุ  สินสมุทร - กลศาสตรเครื่อกล 

- งานเครื่องยนตดีเซล 
- เทอรโมไดนามิกส 
- เขียนแบบเทคนิด 
- งานเครื่องลางและสงกำลังยาน
ยนต 

25 - งานนิวเมติกสและไฮดรอ
ลิกส 
- งานปรับอากาศรถยนต 
- กลศาสตรของไหล 
- โครงการ 

28 

2 นายกนกศักด์ิ  นคร
ประสาท 

- งานบำรุงรักษารถยนต 
- เครื่องทำความเย็นและปรับ
อากาศ 
- งานบริการรถยนต 1 
- เทคโนโลยีงานซอมสีรถยนต 
- งานตัวถังและพนสียานยนต 

32 - งานเครื่องลางรถยนต 
- คณิตศาสตรชางยนต 
- งานตัวถังและพนสีรถยนต 
- งานเครื่องยนตแกสโซลีน 

37 
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3 นายทชภณ  เมือฤทธิ์ - งานเครื่องยนตดีเซล 
- งานความปลอดภัยในการใช
รถจักรยานยนต 
- งานเครื่องยนตแกสโซลีนและ
ดีเซล 

20 - งานทดสอบปมและหัวฉีด
เครื่องยนต 
- การขับรถยนต 
- งานสงกำลังรถยนต 

28 

4 นายพิพัฒน  คงนวม - งานความปลอดภัยในการใช
รถจักรยานยนต 
- วัสดุชางอุตสาหกรรม 
- งานเกียรอัตโนมัติ 
- งานระบบเครื่องยนตควบคุม
อิเล็กทรอนิกส 
- งานเทคนิคเบ้ืองตน 
- งานเครื่องลางและสงกำลัง
รถยนต 

28 - ระบบฉีดเช้ือเพลิง
อิเล็กทรอนิกส 
- งานไฟฟารถยนต 
- งานไฟฟายานยนต 
- งานไฟฟารถยนตเบ้ืองตน 
- งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

39 

5 นายพัฒนพรรณ พิมพสอ
นภา 
 

- งานบริการรถยนต 1 
- งานบำรุงรักษษรถยนต 
- กลศาสตรเครื่องกล 
- เครื ่องทำความเย็นและระบบ
ปรับอากาศ 
- กลศาสตรของไหลในงานอาชีพ 
- กลศาสตรวศิวกรรม 

28 - งานขัดเงาและเคลือบเงา
รถยนต 
- คณิตศาสตรชางยนต 
- งานทดลองเครื่องกล 
- เครื่องยนตสันดาปภายใน 
- ความแข็งแรงของวัสดุ 
- งานยานยนตใชพลังงาน
ทางเลือก 
- โครงการ 

33 

6 นายปฐมพงษ   เกิดเขม - งานเครื่องยนตเล็ก
อเนกประสงค 
- งานจักรยานยนต 
- งานจักรยานยนตและ
เครื่องยนตเล็ก 
- งานวัดละเอียดชางยนต 

32 - งานเครื่องยนตเล็ก 
- ระบบฉีดเช้ือเพลิง
อิเล็กทรอนิกส 
งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกส 
- งานเช่ือมและโลหะแผน
เบ้ืองตน 
- โครงการ 

37 

7 นายพิษณุ   คำอินทร - งานเครื่องยนตแกสโซลีน 
- วัสดุงานชางอุตสาหกรรม 
- งานเครื่องลางและสงกำลัง
รถยนตเบ้ืองตน 
- งานทดลองเครื่องกล 
 

26 - งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
เบ้ืองตน 
- งานเครื่องมือกลเบ้ืองตน 
- งานฝกฝมือ 
- หลักสูตรฝกอบรม  
ชางปะยาง 

31 

8 นายนิรันทร  เดือนพงษ - งานบริการรถยนต 1  29 - การขับรถยนต 
- งานเครื่องลางรถยนต 

29 
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- งานเครื่องลางและสงกำลังยาน
ยนต 
- เทคโนโลยีงานซอมสีรถยนต 
- งานตัวถังและพนสียานยนต 

- งานตัวถังและพนสีรถยนต 
- งานขัดและเคลือบเงาสี
รถยนต 
- โครงการ 

9 นายคมสันต  จูมี - งานจักรยานยนต 
- งานปรับแตงเครื่องยนต 
- งานทดลองเครื่องกล 
- งานจักรยานยนตและ
เครื่องยนตเล็ก 
- งานวัดละเอียดชางยนต 

31 - งานไฟฟารถยนต 
- งานสงกำลังรถยนต 
- งานไฟฟารถยนตเบ้ืองตน 
- งานไฟฟายานยนต 
 

32 

1
0 

นายปริวัตร  แกวเปย - งานเครื่องยนตแกสโซลีน 
- เครื่องทำความเย็นและปรับ
อากาศ 
- งานระบบเครื่องยนตควบคุม
ดวยอิเล็กทรอนิกส 
- กลศาสตรวิศวกรรม 
- งานเกียรอัตโนมัติ 

31 - งานนิวเมติกสและไฮดรอ
ลิกสเบ้ืองตน 
- งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
เบ้ืองตน 
- โครงการ  
- งานนิวเมติกสและไฮดรอ
ลิกส 
- งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

37 

1
1 

นายนิพัฒน  เสมอใจ - วัสดุงานชางอุตสาหกรรม 
- งานเช่ือมและโลหะแผน
เบ้ืองตน 
- งานเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน 
- งานเทคนิคเบ้ืองตน 
- งานเขียนแบบเทคนิค 

30 -  

1
2 

นายอภิชาติ  อินคลาย - งานบำรุงรักษารถยนต 
- งานเครื่องยนตเล็ก
เอนกประสงค 
- กลศาสตรเครื่องกล 
- กลศาสตรของไหล 
- งานเครื่องยนตแกสโซลีนและ
ดีเซล 
 

30 - งานเครื่องยนตเล็ก 
- ระบบฉีดเช้ือเพลิง
อิเล็กทรอนิกส 
- งานทดลองเครื่องกล 
- งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
- กลศาสตรของไหล 
 

34 

1
4 

นายพรเทพ   แกวตา - งานความปลอดภัยในการใช
รถจักรยานยนต 
- งานเครื่องยนตดีเซล 
- งานเครื่องลางและสงกำลัง
เบ้ืองตน 
- เทอรโมไดนามิกส 

34 - งานปรับอากาศรถยนต 
- งานทดสอบปมและหัวฉีด
เครื่องยนต 
- งานยานยนตใชพลังงาน
ทางเลือก 
- งานเครื่องยนตแกสโซลีน 

38 
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- โครงการ 
 

1
5 

นายประพจน   ทับทอง - งานเครื่องยนตดีเซล 
- งานความปลอดภัยในการใช
รถจักรยานยนต 
- งานบำรุงรักษารถยนต 
- วัสดุงานชางอุตสาหกรรม 
- งานบริการรถยนต 1 
- วัสดุงานชางอุตสาหกรรม 

23 - งานเครื่องยนตเล็ก 
- งานฝกฝมือ 
- ระบบฉีดเช้ือเพลิง
อิเล็กทรอนิกส 
- โครงการ 
 

25 

1
6 

 นายเชิดพงษ   องอาจ - เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน 
- เครื่องทำความเย็นและปรับ
อากาศ 
- กลศาสตรเครื่องกล 
- งานจักรยานยนต 

19 - งานไฟฟารถยนต 
- งานทดสอบปมและหัวฉีด 
- งานปรับอากาศรถยนต 
- งานนิวเมติกสและไฮดรอ
ลิกส 
- การขับรถยนต 

30 

1
7 

นายสมชาติ  เท่ียงธรรม - งานเครื่องยนตเล็กฯ 
- งานความปลอดภัยในการใช
รถจักรยานยนต 
- วัสดุชาง 
- งานบริการรถยนต 1  
- งานจักรยานยนต 
- งานเครื่องยนตเล็ก
เอนกประสงค 

23 - งานฝกฝมือ 
- การขับรถยนต 
- งานเครื่องมือกลเบ้ืองตน 
- เครื่องยนตสันดาปภายใน 
 

31 

1
8 

นายคัณฑสรวง  กริ่งทอง - งานเช่ือมและโลหะแผน 
- งานเครื่องยนตแกสโซลีน 

11 - งานตัวถังและพนสีรถยนต 
- งานขัดและเคลือบเงาสี
รถยนต 
- งานเครื่องมือกลเบ้ืองตน 
- งานเครื่องลางรถยนต 
- โครงการ 

29 

1
9 

นายทะนงศักด์ิ  ยาดี   - คณิตศาสตรชางยนต 
- งานเครื่องลางรถยนต 
- เขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 
- งานเขียนแบบช้ินสวน
เครื่องกล 
- งานเช่ือมและโลหะแผน
เบ้ืองตน 
- เครื่องยนตสันดาปภายใน 
- ความแข็งแรงของวัสดุ 

33 
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เอกสารประกอบ 
 1.1-1 คุณวุฒิของอาจารยประจำหลักสูตร  
 1.1-2 รายงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปการศึกษา 2563 

1.1-3 รายงานความรวมมือของสถานประกอบการ (MOU) ของหลักสูตร ประจำปการศึกษา 2563 
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องคประกอบท่ี 2  ผูสำเร็จการศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี 2.1 คุณภาพผูสำเร็จการศึกษา 

 

ขอมูลพื้นฐาน (common dataset) ภาวะการณมีงานทำของผูสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ป 

 
ขอมูลพื้นฐาน 

ผลการดำเนินงาน 
แมขาย 
(คน) 

ทับคลอฯ 
(คน) 

โพธิ์ประทับ
ชาง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2563 33 44 17 94 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม 30 40 15 85 
รอยละผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดรับการประเมินเทียบ
กับจำนวนผูสำเร็จการศึกษา 

90.91 %  90.91 % 88.24 % 90.43 % 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดงานทำหรือประกอบ
อาชีพอิสระหลังสำเร็จการศึกษา 

1 1 1 3 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีวางงาน - - - -  
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีศึกษาตอ 20 32  13 65 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีอุปสมบท -  -  -  -  
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีเกณฑทหาร -  -  -  -  
คาเฉล่ียของผลการประเมินผูสำเร็จการศึกษา 5 5 5 5 

 

หลักสูตรรวมกับงานทะเบียนไดดำเนินการติดตามผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป ซึ่งในปที่รายงานมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาทั้งหมด 94 คน ดำเนินการติดตามผลไดจำนวน 85 

คน  คิดเปนรอยละ 90.43 พบวามีผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป มีผูสำเร็จ

การศึกษาที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสำเร็จการศึกษาจำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3.53 มี

ผูสำเร็จการศึกษาท่ีศึกษาตอจำนวน 65 คน คิดเปนรอยละ 76.47  และมีความกาวหนาในการประกอบอาชีพ 

10 คน  

เอกสารหลักฐาน 

2.1-1 รายงานผลการติดตามผูสำเร็จการศึกษาตาม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำป

การศึกษา 2563 

องคประกอบท่ี 2 ผูสำเร็จการศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี 2.2 ผูสำเร็จการศึกษาสรางอาชีพและทำประโยชนใหชุมชน 

 

ภาพรวมของขอมูลพื้นฐาน (common dataset) 

 
ขอมูลพื้นฐาน 

ผลการดำเนินงาน 
แมขาย ทับคลอฯ โพธิ์ประทับ

ชาง 
รวม 
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จำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 
2563 

30 40 15 85 

จำนวนชุมชนท่ีประเมิน 70 88 38 196 
รอยละของชุมชนท่ีประเมิน 100 100 100 100 
ผลรวมคะแนนท่ีชุมชนประเมิน 2,123 2,975 1,133 6,231 
คาเฉล่ียของผลการประเมินผูสำเร็จ
การศึกษาท่ีทำประโยชนใหกับชุมชนหรือ
สรางช่ือเสียงใหกับวิทยาลัยชุมชนหรือ
ทองถ่ิน 

 
4.33 

 
4.24 

 
4.26 

 
4.28 

 

รายงานผลการดำเนินงาน 

หลักสูตรไดรวมกับสำนักวิชาการ ดำเนินการติดตามผลผูสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางาน

ยานยนต ท่ีไดนำความรูในการสรางอาชีพและผลงานไปใชประโยชนใหแกชุมชนและสรางช้ือเสียงใหกับวิทยาลัย

ชุมชนหรือทองถ่ืน ซึ่งผลการดำเนินงานในปท่ีรายงานมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. มีการกำหนดชื่อกลุมเปาหมายชุมชน/องคกรในชุมชน/สถานประกอบการ/ทองถิ่น เพื่อสำรวจขอมูล 

จำนวน 50 ชุมชน จำนวน 196 คน ซึ่งเกี่ยวของกับผูสำเร็จการศึกษาดังนี้  

- สมาชิกในครอบครัวและเครือญาติ   จำนวน 88 คน 

- ชาวบานในชุมชน                      จำนวน 88 คน 

- หัวหนา/ผูบังคับบัญชา                 จำนวน 11 คน 

- องคกรในชุมชน                         จำนวน  -  คน 

- สถานประกอบการ                     จำนวน  9  คน          

2. การติดตามผลจากกลุมเปาหมาย ไดจำนวน 196 คน คิดเปนรอยละ 100 โดยใชแบบประเมิน D2 ท่ี

ครอบคลุมเนื้อหา  

1) การมีงานทำสามารถชวยเหลือครอบครัว  

2) ทำประโยชนใหแกชุมชนหรือสรางช่ือเสียงใหกับวิทยาลัยชุมชนหรือทองถ่ิน  

3) การไดรับโลรางวัล หนังสือเชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร 

จากการติดตามและประเมินผลพบวาผูสำเร็จไดทำประโยชนใหแกชุมชน คิดปนผลรวมของคาคะแนนท่ีชุมชน

ประเมิน 6,231คะแนน และคิดเปนคาเฉล่ียของคะแนนท่ีไดจากการประเมินเทากับ 4.28 

 

เอกสารหลักฐาน 

 2.2-1 รายงานผลการติดตามผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปการศึกษา 2562 
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องคประกอบท่ี 3  นักศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

 

ผลการดำเนินงาน 

1) ระบบการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา 

เปาหมาย 

นักศึกษาจบการศึกษาแลวมีพื้นฐานความรูพรอมในการทำงานในสถานประกอบการ หรือเขาศึกษาตอ 

และเรียนอยางมีความสุข มีอาจารยท่ีปรึกษาดูแลปญหาทางการเรียน ตลอดจนเรื่องสวนตัว และสามารถสำเร็จ

การศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนด  

ระบบและกลไล 

1. สำนักว ิชาการและหลักสูตรร วมประชุมวางแผนการออกแนะแนวในสถานศึกษา และการ

ประชาสัมพันธในส่ือตางๆ เชน วิทยุทองถ่ิน เว็ปไซตวิทยาลัย ปายประชาสัมพันธ ในเรื่องการรับสมัครนักศึกษา

ของหลักสูตร และเสนอชื่ออาจารยที่ปรึกษา เพื่อเสนออนุมัติคำสั่งแตงตั้งอาจารยที ่ปรึกษาตอผู อำนวยการ

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

2. สำนักวิชาการจัดทำคูมืออาจารยที่ปรึกษาและคูมือนักศึกษา เพื่อเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติ

หนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาและเปนการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมใหทราบถึงกฎ ระเบียบ การติดตอในสวนงานตางๆ 

ในวิทยาลัย 

3. อาจารยที่ปรึกษาดำเนินการใหคำปรึกษานักศึกษาในชวงเวลา Home room หลังเลิกแถวประมาณ 

10 นาที เพื่อเช็คชือและช้ีแจงขาวสารตางๆ ใหนักศึกษาทราบ และมีชองทางการติดตอผานทาง Social Media 

เชน Line, Facebook ท้ังตัวนักศึกษาและผูปกครอง 

4. อาจารยท่ีปรึกษาติดตามผลการใหคำปรึกษาท่ีมีตอนักศึกษาไมวาจะเปนเรื่องท่ีเกี่ยวกับการเรียนหรือ

เรื่องสวนตัว คอยสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาวามีการเปล่ียนแปลงไปอยางไร  

5. อาจารยที่ปรึกษา รายงานผลการดำเนินงานและการปรับปรุงกระบวนการใหคำปรึกษาตอหัวหนา

หลักสูตร/สาขางาน 

6. สำนักวิชาการออกแบบเครื่องมือเพื่อใหนักศึกษาไดประเมินความพึงพอใจท่ีมีตออาจารยท่ีปรึกษา 

7. อาจารยที่ปรึกษานำผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตออาจารยที่ปรึกษา มาปรับปรุงกระบวนการ/

วิธีติดตาม  

การนำระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

1. หลักสูตรมอบหมายอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อออกแนะแนวการรับสมัครนักศึกษาใหม โดยอาจารย

ท่ีรับผิดชอบคือนายพิษณุ คำอินทรและอาจารยของหลักสูตรอื่นๆ ไดออกแนะแนวการรับนักศึกษาใหม ซึ่งขอมูล

ท่ีประชาสัมพันธเกี่ยวกับรายละเอียดตางๆ ของหลักสูตร เชน การจัดการเรียนการสอน จุดเดนของหลักสูตร 

ใหกับงานประชาสัมพันธของวิทยาลัย เพื ่อทำสื ่อประชาสัมพันธทั ้งว ิทยุทองถิ ่น รถแห เว็ปไซต ปาย

ประชาสัมพันธ  

2. หลักสูตรรวมประชุมเสนอรายชื่ออาจารยที่ปรึกษาเพื่อเสนออนุมัติคำสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาตอ

ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เพื่อทำหนาท่ีรับมอบตัวและลงทะเบียนนักศึกษาใหม ดูแลปญหาทางการเรียน 
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ตลอดจนเรื่องสวนตัว การติดตามดูแลนักศึกษาใหจบการศึกษาตลอดหลักสูตร ซึ่งอาจารยท่ีปรึกษาประจำแตละ

ช้ันป มีดังนี้ 

หนวยจัดการศึกษาแมขาย 

  อาจารยท่ีปรึกษาระดับช้ันปวช.1/1 มีจำนวนนักศึกษา จำนวน 39 คน 

  1.นายทชภณ   เมืองฤทธิ์ 

  2.นายพิษณุ   คำอินทร 

  อาจารยท่ีปรึกษาระดับช้ันปวช.1/2 มีจำนวนนักศึกษา จำนวน 39 คน 

  1.นายพิพัฒน   คงนวม 

  2.นายประเสริฐ   เฉยดิษฐ 

 อาจารยท่ีปรึกษาระดับช้ันปวช.2/1 มีจำนวนนักศึกษา จำนวน 35 คน 

  1.นายกนกศักด์ิ   นครประสาท 

  2.นางสาววนิดา   เจิมรอด 

 อาจารยท่ีปรึกษาระดับช้ันปวช.2/2 มีจำนวนนักศึกษา จำนวน 21 คน 

  1.นายพัฒนพรรณ   พิมพสอนภา 

  2.นางสาวปรารถนา   จันทรอ่ำ 

 อาจารยท่ีปรึกษาระดับช้ันปวช.3/1 มีจำนวนนักศึกษา จำนวน 26 คน 

  1.นายปฐมพงษ   เกิดเขม 

  2.นางริญญาภัส บุดดี 

 อาจารยท่ีปรึกษาระดับช้ันปวช.3/2 มีจำนวนนักศึกษา จำนวน 25 คน 

  1.นายพิษณุ   สินสมุทร 

  2.นางอุมาพร   ศรีรัตน 

หนวยจัดการศึกษาทับคลอ (ขุนไผภูมิเขตร) 

 อาจารยท่ีปรึกษาระดับช้ันปวช.1/1 มีจำนวนนักศึกษา จำนวน 35 คน 

  1.นายจักรพรรณ   สุวรรณพราม 

  2.นายนิพัฒน   เสนอใจ 

 อาจารยท่ีปรึกษาระดับช้ันปวช.1/2 มีจำนวนนักศึกษา จำนวน 32 คน 

  นายบุญเสริม  บุตรษญา 

 อาจารยท่ีปรึกษาระดับช้ันปวช.2/1 มีจำนวนนักศึกษา จำนวน 33 คน 

  นายคมสันต   จูมี 

 อาจารยท่ีปรึกษาระดับช้ันปวช.2/2 มีจำนวนนักศึกษา จำนวน 37 คน 

  นายอภิชาติ   อินคลาย 

 อาจารยท่ีปรึกษาระดับช้ันปวช.3/1, 3/2 มีจำนวนนักศึกษา จำนวน 67 คน 

  นายพรเทพ   แกวตา 

หนวยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับชาง  

  อาจารยท่ีปรึกษาระดับช้ันปวช.1 มีจำนวนนักศึกษา จำนวน 21 คน 
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       นายประพจน  ทับทอง 

 อาจารยท่ีปรึกษาระดับช้ันปวช.2 มีจำนวนนักศึกษา จำนวน 16 คน 

       นายสมชาติ  เท่ียงธรรม 

 อาจารยท่ีปรึกษาระดับช้ันปวช.3 มีจำนวนนักศึกษา จำนวน 20 คน 

          นายเชิดพงษ องอาจ 
3. สำนักวิชาการจัดทำคูมืออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษา 

โดยมีรายละเอียด เชน กฎ ระเบียบ โทษทัณฑ การเขารวมกิจกรรมของทางวิทยาลัยและหนาที่ของกลุมงาน
ตางๆ  

4. การติดตามดูแลนักศึกษาของอาจารยที่ปรึกษานั้น จะมีบุคลากร/เจาหนาที่ในงานอื่นๆ มาชวยดูแล
นักศึกษาดวยซึ่งสัดสวนการดูแลนักศึกษาประมาณอาจารยที ่ปรึกษา 1 คนตอนักศึกษา 25 คน โดยจะ
รับผิดชอบดูแลต้ังแตนักศึกษามารายงานตัวไปจนถึงสำเร็จการศึกษา การติดตามของอาจารยท่ีปรึกษาจะใชเวลา
ในชวงหลังเลิกแถวประมาณ 10 นาที ในการทำกิจกรรมเช็คช่ือออนไลนผาน App  และกิจกรรม Home room 
เพื่อตรวจเครื่องแตงกายและช้ีแจงขาวสารตางๆ ใหนักศึกษาไดทราบ โดยการใหคำปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา
ยังมีนอกเหนือจากชวงเวลา Home room อีกดวย คือในแตและระดับชั้นจะตั้งกลุม Line เพื่อใหอาจารยท่ี
ปรึกษา ผูปกครองและนักศึกษาไดติดตอสอบถามในเรื่องตางๆ ประเด็นที่ใหคำปรึกษาแกนักศึกษาสวนใหญ มี
ดังนี้ 

 - มาสาย/ขาดเรียน/เวลาเรียนนอยกวา 80% 

 - ลงทะเบียนซอมเสริม 

 - การประเมินอาจารยผูสอนประจำรายวิชา 

 - ทุน กยศ. และทุนการศึกษาอื่นๆ 

    - การฝกประสบการณวิชาชีพ 

หลักสูตรไดรวมกันพิจารณาแนวทางการดูแลนักศึกษาของอาจารยท่ีปรึกษาในการประชุม Small group 

โดยการดูแลนักศึกษาของอาจารยท่ีปรึกษาไดมีแนวทางปฏิบัติคือ ไดแบงนักศึกษาออกเปน 4 กลุม ดังนี้คือ 

กลุมที่ 1 นักศึกษาที่เขาเรียนและทำกิจกรรมตางๆ เปนปกติ นักศึกษากลุมนี้จะเปนนักศึกษาท่ี

เขาเรียนและเขารวมกิจกรรมของหลักสูตรและวิทยาลัยเปนประจำ ซึ่งเปนกลุมที่ไมนาเปนหวงการติดตามและ

รายงานผลการติดตามของอาจารยท่ีปรึกษาก็จะสรุปสงใหกับหัวหนาหลักสูตรทุกเดือน 

กลุมท่ี 2 นักศึกษาท่ีเขาเรียนและทำกิจกรรมตางๆ ไมเปนปกติ นักศึกษากลุมนี้จะเปนนักศึกษา

ท่ีมาเขาแถวไมทัน เขาเรียนสายติดตอกัน 2 ครั้ง ซึ่งนักศึกษากลุมนี้ ตองแยกออกเปน 2 กรณี คือ 

กรณีที่ 1 นักศึกษาขาดความรับผิดชอบ มาไมทันเขาแถว ขาดเรียนเพราะโดดเรียน เลน

เกมส เปนกลุมท่ีอาจารยท่ีปรึกษาตองติดตามกวาปกติ   

กรณีที่ 2 นักศึกษาที่ตองชวยงานผูปกครองกอนมาวิทยาลัย นักศึกษากลุมนี้จะมีเหตุผล 

ความจำเปนที่ตองมาสายหรือขาดเรียนเปนครั้งคราว เนื่องจากตองชวยงานทางบานกอนหรือทางบานมีปญหา

ทางการเงินนักศึกษาตองขาดเรียนเพื่อออกไปรับจางกับผูปกครอง 

กลุมที่ 3 นักศึกษาที่ยังขาดทักษะทางวิชาชีพ นักศึกษากลุมนี ้จัดวาเปนนักศึกษาที่มีความ

ประพฤติดี แตมีทักษะการเรียนทางวิชาชีพชากวาเพื่อนนักศึกษาดวยกัน อาจารยที่ปรึกษาตองแจงกับอาจารย

ประจำวิชาใหทราบเพื่อหาแนวทางและวิธีการท่ีจะเสริมทักษะทางวิชาชีพใหกับนักศึกษา 
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กลุมที่ 4 นักศึกษาท่ีจบการศึกษาชากวาโครงสรางของหลักสูตร นักศึกษากลุมนี้เปนนักศึกษาท่ี

เก็บรายวิชาเรียน โดยจะจบการศึกษาไมทันกำหนดของหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาตองติดตามดูแลในเรื่องการ

ลงทะเบียนเรียนซอมเสริม การตรวจสอบทำเรื ่องขอจบการศึกษาและติดตามผลการเรียนของนักศึกษาวา

สามารถจบการศึกษาไดตามโครงสรางของหลักสูตรหรือไม 

5. การติดตามดูแลนักศึกษาของอาจารยที่ปรึกษานั้น โดยปกติแลวนักศึกษาจะพบกับอาจารยที่ปรึกษา

ทุกวันเปนประจำหลังจากทำกิจกรรมหนาเสาธง หากนักศึกษามีปญหาหรือมีขาวสารประชาสัมพันธก็จะแจงให

นักศึกษาทราบในชวงเวลากิจกรรม Home room และยังมีกลุม Line เพื่อเปนการติดตออีกหนึ่งชองทาง การ

ติดตามดูแลนักศึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา หากพบวามีนักศึกษาขาดเรียน 2 คร้ัง/วัน ติตตอกันเบื้องตนจะ

โทรศัพทสอบถามกับผูปกครองกอน ก็จะสงรายชื่อใหกับงานทะเบียนเพื่อสงหนังสือแจงใหผูปกครองทราบ 

แตในสวนนี้ทางอาจารยที่ปรึกษาก็จะแจงใหกับผูปกครองในชองทาง Line และทางโทรศัพทเชนกัน และ

จัดทำรายงานผลการติดตามนักศึกษาของอาจารยท่ีปรึกษาใหกับหัวหนาหลักสูตรประจำทุกเดือน 

การติดตามและประเมินกระบวนการ 

1. จากกลไกการติดตามดแูลนักศึกษาของอาจารยที่ปรึกษาที่ไดทำการแบงกลุมนักศึกษาในการติดตาม

ดูแล ออกเปน 3 กลุม อาจารยท่ีปรึกษาจะสรุปการติดตาม ดูแลนักศึกษา ตอหัวหนาหลักสูตรและสำนักวิชาการ 

เพื่อใหทราบถึงวิธีการติดตามดูแล และการแกไขปญหาท่ีนักศึกษาไดขอคำปรึกษา ซึ่งเปนการศึกษาผลลัพธท่ีเกิด

ข้ึนกับนักศึกษาท่ีไดรับคำแนะนำจากอาจารยท่ีปรึกษาและเปนการแลกเปล่ียนขอมูลปญหา การแกปญหาท่ีเกิด

กับนักศึกษา ในการประชุม small group ของหลักสูตร  

1.1 กรณีศึกษาของการติดตามกลุมท่ี 1 (นักศึกษาท่ีเขาเรียนและทำกิจกรรมตางๆ เปนปกติ) 

อาจารยท่ีปรึกษาทำการติดตามนักศึกษากลุมนี้ตามระบบและกลไกท่ีต้ังไวคือมีการติดตามการเขา

แถวโดยการเช็คช่ือระบบออนไลน การติดตามการเขาเรียนโดยจะมีบันทึกแจงผูปกครองหากนักศึกษาขาดเรียน

ในรายวิชานั้นๆ 2 ครั้งติดตอกัน การลงทะเบียนเรียนและลงทะเบียนซอมเสริมอาจารยที่ปรึกษาตองตรวจเช็ค

รายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนและท่ีลงทะเบียนเรียนซอมเสริม ใหครบถวนตามโครงสรางของหลักสูตร การ

เขารวมกิจกรรมของทางวิทยาลัยและการแจงขาวสารประชาสัมพันธอื่นๆ  การติดตามของอาจารยท่ีปรึกษาใน

กรณีของนักศึกษากลุมนี้ นักศึกษาจะมาปรึกษาปญหาปกติ เชน การลา การหาสถานที่ฝกประสบการณ

วิชาชีพ การลงทะเบียนเรียน ซ่ึงนักศึกษาจะมีความสนใจและกับสิ่งท่ีตองรับผิดชอบ 

1.2 กรณีศึกษาของการติดตามกลุมท่ี 2 (นักศึกษาท่ีเขาเรียนและทำกิจกรรมตางๆ ไมเปนปกติ) 

  การติดตามของอาจารยท่ีปรึกษาในกรณีของนักศึกษากลุมนี้ อาจารยท่ีปรึกษาตองใชจิตวิทยา

ในการโนมนาว และใหกำลังใจ ตองเปดใจคุยกันในเรื่องของปญหาที่เกิดขึ้น จะสังเกตุไดวาปญหาที่เกิดขึ้นสวน

ใหญจะมีตัวแปรมาจากเพื่อนและครอบครัว ซึ่งจากการติดตามของอาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษากลุมนี้ พบวา

อาจารยปฐมพงษ  เกิดเขม ไดติดตามนักศึกษาระดับช้ันปวช.3 จากท่ีนักศึกษามีผลการเรียนติด 0 มส. ไวนั้น มี

คน 4 คน ลงทะเบียนเรียนซอมเสริมไดครบทั้ง 5 คนและจบการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด คือ 1.นาย

ณัฐวัฒน  คุยเรือง  2.นายกฤษณะ เสือขำ 3.นายสุขวุฒิ  มีมาดี  และนายวริศ  เพ็งจันทร  โดยทางอาจารยท่ี

ปรึกษาไดติดตามในเรื่องการเขาเรียนและการเขารวมกิจกรรมตางของทางหลักสูตรและทางวิทยาลัย  

ซ่ึงนักศึกษากลุมนี้ไดจบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพตามโครงสรางของหลักสูตร และได

เขาศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ในปการศึกษา 2564  
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1.3 กรณีศึกษาของการติดตามกลุมท่ี 3 (นักศึกษาท่ียังขาดทักษะทางวิชาชีพ) 

  การติดตามของอาจารยที่ปรึกษาในกรณีของนักศึกษากลุมนี้ จะตองประสานงานกับอาจารย

ประจำวิชาเพื่อท่ีจะหาวิธีการเพิ่มเติมทักษะทางวิชาชีพ ไมวาจะเปนชวงนอกเวลาเรียนและในเวลาเรียน โดยจะ

เนนทักษะในการใชเครื่องมือทั่วไป ในการเสริมทักษะทางดานวิชาชีพ อาจารยประจำหลักสูตรจะใชเวลาใน

ช่ัวโมงคาบกิจกรรมและเวลาท่ีมีรถของผูท่ีเขามารับบริการท่ีหลักสูตร ในการฝกทักษะใหกับนักศึกษา โดยจะใช

การปฏิบัติงานจริงจากชุดฝกและยานพาหนะของบุคลากรในวิทยาลัย ซึ่งอาจารยแตละทานจะใชความรูและ

ทักษะทางวิชาชีพในการเสริมทักษะ เชนอาจารยพัฒนพรรณ  พิมพสอนภาและอาจารยกนกศักด์ิ  นครประสาท 

จะเนนทักษะทางวิชาชีพในเรื่องการบำรุงรักษารถยนต การตรวจเช็คสภาพรถยนตเบ้ืองตน การขัดและเคลือบสี

รถยนต และงานประดับยนต สวนทักษะดานวิชาชีพในเรื่องงานจักรยานยนตยนตและเครื่องยนตเล็ก ท่ีอาจารย

ปฐมพงษ  เกิดเขม จะเนนในเรื่องการบำรุงรักษาและการบริการเครื่องยนตทางการเกษตร เชน เครื่องตัดหญา 

เครื่องหวานปุย เครื่องฉีดยา 

  นักศึกษากลุมนี้ จะเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 1 และนักศึกษาช้ันปวส.1 ม.6) ท่ียังขาดทักษะใน

การใชเครื่องมือและอุปกรณ ในทางวิชาชีพ เพราะจะสอดคลองกับการนำทักษะทางวิชาชีพมาใชในการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษาในระดับ ปวช.3และการประเมินผลการเรียนในรายวิชาท่ีเปนวิชาชีพ

ของหลักสูตร 

1.4 กรณีศึกษาของการติดตามกลุมท่ี 4 (นักศึกษาท่ีจบการศึกษาชากวาโครงสรางของหลักสูตร) 

  การติดตามของอาจารยที่ปรึกษาตองติดตามดูแลในเรื่องการลงทะเบียนเรียนซอมเสริม การ

ตรวจสอบทำเรื่องขอจบการศึกษาและติดตามผลการเรียนของนักศึกษาวาสามารถจบการศึกษาไดตามโครงสราง

ของหลักสูตรหรือไม การดูแลนักศึกษาของอาจารยพัฒนพรรณ  พิมพสอนภา ซึ่งไดติดตามดูแลนักศึกษาคือนาย

ธนพล  จุลพันธและนายวิษณุ  เกิดสกุล โดยเปนนักศึกษาระดับปวช.3 ท่ีไมจบการศึกษาตามโครงสรางหลักสูตร 

ทางอาจารยที ่ปรึกษาไดทำการตรวจสอบผลการเรียนและไดวางแผนการลงทะเบียนเรียนซอมเสริมใหกับ

นักศึกษา ติดตอสรางความเขาใจกับผูปกครองในการหาแนวทางการแกไขปญหาในเรื่องการเรียนของนักศึกษา

กับอาจารยผูสอนประจำวิชา   

  นักศึกษากลุมนี้ ทางอาจารยท่ีปรึกษาจะติดตามดูแลอยางใกลชิด ในการตรวจสอบรายวิชา

ใหครบตามโครงสรางของหลักสูตร จนทำใหนักศึกษาจบการศึกษาและไดสมัครเขาศึกษาตอในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงในปการศึกษา 2564 

การนำไปสูการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

1. เมื่อพิจารณาการติดตามดูแลนักศึกษาของอาจารยประจำหลักสูตร จะมีเพียงการติดตอกับผูปกครอง

ทางโซเซียลมีเดียและเชิญผูปกครองมาพบที่วิทยาลัยเพื่อบอกสภาพปญหาที่เกิดขึ้นของนักศึกษา ซึ่งจากกลไก

และระบบท่ีทางหลักสูตรไดดำเนินการแลวนั้นการติดตามดูแลนักศึกษาท่ีมีแนวโนมท่ีดีข้ึน เพื่อใหลดภาวการณ

ออกกลางคันและอัตราการสำเร็จการศึกษา ของในศึกษาในหลักสูตรเพิ่มขึ้น ทางหลักสูตรและสำนักวิชาการมี

แผนการติดตามนักศึกษาเพิ่มขึ้นอีกคืออาจารยที่ปรึกษาไดออกไปเยี่ยมบานของนักศึกษาดวย อยางนอยก็ภาค

เรียนละ 2 ครั้ง  

 2. การดูแลนักศึกษาของหลักสูตร จะใหอาจารยประจำหลักสูตรดูแลนักศึกษา 1 หองเรียน ซึ่งบาง

หองเรียนก็จะมีจำนวนนักศึกษามากนอยไมเทากัน มีจำนวนตั้งแต 30 – 40 คน อาจทำใหอาจารยที่ปรึกษา



ห น ้ า  | 35 
 

ดูแลไมท่ัวถึงทุกคน หลักสูตรมีแนวทางท่ีจะเชิญอาจารยท่ีไมใชอาจารยประจำหลักสูตร เชน อาจารยหมวดวิชา

ทักษะชีวิตหรือเจาหนาท่ีธุรการ มาชวยติดตามดูแลนักศึกษากับอาจารยประจำหลักสูตรดวยดวย 

 3. จากภาพรวมการบริการดานใหคำปรึกษาแกนักศึกษา (ระบบอาจารยท่ีปรึกษา) ซึ่งในภาพรวมถือได

วามีแนวโนวดีขึ้นตามลำดับ สวนที่ตองปรับปรุงและพัฒนาคือ หัวหนาสาขางานสามารถใหคำปรึกษาตางๆ กับ

นักศึกษาได (นอกเหนือ/ทดแทน อาจารยท่ีปรึกษา) ท้ังนี้อาจเปนเพราะวานักศึกษามองวาหัวหนาสาขางานไมใช

อาจารยท่ีปรึกษา เลยไมกลาท่ีจะเขามาขอคำปรึกษา ดังนั้นทางหลักสูตรตองรวมกันพิจารณาในรายละเอียดขอนี้

ดวย 

 

 

 

 

2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูท่ีทันสมัย 

เปาหมาย 

นักศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพใหมีทักษะการเรียนรู ที่ทันสมัย ใหเปนนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 

จำนวนไมนอยกวารอยละ 70 ของนักศึกษาท่ีสอบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป  

ระบบและกลไก 

1. หลักสูตร งานกิจการนักศึกษาและสำนักวิชาการประชุมวางแผนกำหนดรูปแบบกิจกรรม/โครงการ

และแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสรางทักษะการเรียนรูดานวิชาการและดานวิชาชีพ 

ใหนักศึกษามีคุณลักษณะเปนนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21  

2. หลักสูตรดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรูที่พึงประสงคของหลักสูตร ตาม

ระบบและกลไกท่ีวางไว 

3. หลักสูตรทำการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริการเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางทักษะ

การเรียนรู ตามวัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม 

4. รายงานผลการดำเนินงานและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมและแผน ใหขอเสนอแนะการปรับปรุง

โครงการ/กิจกรรม 

5. นำผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางทักษะการเรียนรู

ท่ีทันสมัย 

การนำระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

หลักสูตรไดดำเนินการพัฒนานักศึกษาใหเปนนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในดานทักษะทางวิชาการและ

ทักษะทางดานวิชาชีพ ซึ ่งกิจกรรมที่จัดขึ ้นไดดำเนินการตามแนวทางสำหรับนักศึกษาทุกชั้นป เพื ่อดำเนิน

กิจกรรมที่สงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร และไดติดตามการประเมินความพึงพอใจ

เกี่ยวกับการบริการเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางทักษะการเรียนรู ตามวัตถุประสงคของกิจกรรม/โครงการ 

โดยรายงานผลการดำเนินงานและปรับปรุงกิจกรรม/โครงการและใหขอเสนอแนะการปรับปรุงกิจกรรม/

โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางทักษะการเรียนรูท่ีทันสมัย ประกอบดวยดังนี้ 

1. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม  
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1.1 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน 

หลักสูตรและงานกิจการนักศึกษา ไดดำเนินงานการพัฒนานักศึกษาโดยมุงเนนสงเสริมใหนักศึกษา

มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาใหผูเรียนเรียนรูตลอดชีวิต พรอมท้ังพัฒนานักศึกษา

ใหมีจิตสำนึกในการมีสวนรวม มีจิตอาสา รูจักบำเพ็ญประโยชนชวยเหลือ สรางสรรค พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง

อยางยั่งยืน ซึ่งมีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม จำนวน 150 คน  

1.2 กิจกรรมโครงการอบรมนักศึกษาใหม สรางวินัย ปรับพฤติกรรม 

หลักสูตรมีเปาหมายผลิตนักศึกษาใหเปนผูสมบูรณ ทั้งดานความรูและคุณธรรม จึงตระหนักใน

หนาท่ีท่ีจะสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใหแกนักศึกษา สรางจิตสำนึกในความรับผิดชอบสวนรวม มี

ความพรอมที่จะเปนทั้งผู นำและผูตามที่มีคุณธรรมจริยธรรม ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ และการ

สงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา จึงไดดำเนินการรวมกับงานกิจการนักศึกษาจัดโครงการอบรม

สรางวินัย ปรับพฤติกรรม สำหรับนักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา 2563 ในหัวขอ "เสริมสรางคุณธรรมและ

จริยธรรม" เพื่อใหนักศึกษาไดรับการสงเสริมและปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมสำหรับการพัฒนาตนเองใหทันตอการ

เปล่ียนแปลงของโลกปจจุบันและนำไปสูการพัฒนาชาติซึ่งมีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม จำนวน 400 คน  

1.3 กิจกรรมโครงการอบรมเยาวชนแกนนำปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมสรางภูมิคุมกันยาเสพติด สู

สถานศึกษาวิทยาลัยสีขาว ประจำปการศึกษา 2563  

คุณธรรมและจริยธรรมเปนหลักพื้นฐานที่สำคัญในการนำมาพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาใน

ศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้เพื่อเปนการเตรียมนักศึกษาออกไปเปนบุคคลที่มีคุณภาพทุกๆดานโดยตองมีการเปลี่ยนตัว

เองเปนอยางมากที่จะอยูรวมในสังคมอยางราบรื่น และมีความสุขที่แทจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งตองเปนคนท่ี

ทำงานใชความรู และเปนบุคคลแหงการเรียนรูไมวาจะประกอบอาชีพใดๆ นักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตองเปน

บุคคลแหงการเรียนรูโดยเปนผูมีความกระตือรือรน สนใจเสาะหาความรูอยูเสมอ มุงมั่นท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพใน

การเรียนรูและสามารถนำความรูไปใชประโยชนในการทำงาน ซึ่งมีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม จำนวน 30 คน  

1.4 กิจกรรมโครงการสงเสริมประชาธิปไตยนักศึกษา ประจำปการศึกษา 2563 

หลักสูตรและงานกิจการนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยในรูปของสภานักศึกษา เพื่อ

เปนการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในการทำงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และใหนักศึกษาไดเรียนรูและ

ฝกฝนตนเองเกี่ยวกับการใชสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตย นักศึกษาเคารพ

สิทธิของผูอื่นและนำประชาธิปไตยไปใชประโยชนในชีวิตประจำวันไดอยางมีประสิทธิภาพ มีนักศึกษาเขารว

กิจกรรม 155 คน  

1.5 กิจกรรมโครงการประเพณีแหเทียนจำนำพรรษา ประจำปการศึกษา 2563 

สำหรับการแหเทียนพรรษาของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ทางหลักสูตรเองถือวาเปนประเพณีทาง

ศาสนาซึ่งมีมาเปนเวลายาวนานเปนการแสดงออกถึงการยึดมั่นสืบสานงานบุญทางพุทธศาสนาอยางเครงครัด 

เปนการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน แสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชน การมีสวนรวมของ

ประชาชนในพื้นท่ีตำบลทาบัวท้ัง 13 หมูบาน มีนักศึกษาเขารวกิจกรรม 150 คน  

1.6 กิจกรรมโครงการไหวครู ประเพณีประจำปการศึกษา 2563 

หลักสูตรไดตระหนักถึงความสำคัญของครู-อาจารยและมุงมั ่นที่รักษาไวซึ ่งประเพณีอันดีงาม 

วัฒนธรรมของไทยท่ีดีไวเพื่อใหนักศึกษาทุกระดับช้ันของวิทยาลัยไดแสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีความนอบ
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นอม ตอครู-อาจารยที ่ประสิทธิ ์ประสาทวิชาใหแกนักศึกษา และรวมกันอนุรักษและสืบสานขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดีงามของไทยใหคงอยูตอไปในอนาคตสืบไป มีนักศึกษาเขารวกิจกรรม 400 คน  

2. กิจกรรมเสริมสรางทักษะวิชาการ/ทักษะวิชาชีพ 

2.1 กิจกรรมโครงการสิงประดิษฐ 

2.1.1 หนวยจัดการศึกษาแมขาย 

1. รถออกหนวยบริการชุมชนเคล่ือนท่ี 

2. ปมสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตยเคล่ือนท่ี 

3. กระถางไฮบริดจากยางรถยนตใชแลว  

4. จักรยานยนตสามลอ  

5. พัฒนาประสิทธิภาพเครื่องคัดเมล็ดพันธุขาว V.2  

6. พัฒนาเครื่องอัดกระถางจากวัสดุธรรมชาติ V.2  

7. เครื่องแหวกรองน้ำ 2 in 1  

8. เครื่องทำความสะอาดขา  

9. แปลงสาธิตการทำเมล็ดพันธุขาวปลูกจากทอ PVC โดยใชระบบนำไหลวน  

2.1.2 หนวยจัดการศึกษาทับคลอ (ขุนไผภูมิเขตร) 

1. การพัฒนาเครื่องตัดหญาแบบบังคับวิทยุ เวอรช่ัน 2  

2. เครื่องตัดหญาบังคับดวยรีโมท  

3. เครื่องปอกมะพราว 

4. เครื่องไลนกและไลหนูแบบใชคล่ืนอัลตราโซนิค  

5. รถเข็นเก็บเมล็ดขาวเปลือก 4 ลอ V.2  

6. รถฉีดพนสารกำจัดศัตรูพืชแบบบังคับวิทยุ  

7. พัฒนาเรือเก็บผักตบชวาและวัชพืชบังคับวิทยุ  

8. เครื่องตัดวัชพืชในนาขาว  

9. แทนอัดไฮดรอลิกส ควบคุมการทำงานดวยไฟฟา  

10. รถชวยเหลือผูพิการ  

11. ชุดแผงฝกเครื่องปรับอากาศ  

12. มานน้ำหองพนสี  

13. การพัฒนาชุดตัดหญาหัวคันนา  

2.1.3 หนวยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับชาง 

1. พัฒนาเครื่องบดขาวโพดอาหารสุกร  

2. พัฒนาเครื่องสับหยวกกลวย  

3. เครื่องอัดถานแทง  

2.2 กิจกรรมโครงการการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

หลักสูตร อาจารยประจำหลักสูตร และสำนักงานวิชาการ โดยงานวัดและประเมินผลไดนำ

นักศึกษาระดับช้ัน ปวช.3 เขาทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามสมรรถนะ ดังนี ้
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สมรรถนะท่ี 1 งานถอด ตรวจสอบและประกอบเครื่องยนตแกสโซลีน 

สมรรถนะท่ี 2 งานถอด ตรวจสอบและประกอบเครื่องยนตดีเซล 

สมรรถนะท่ี 3 งานถอด ตรวจสอบและประกอบระบบสงกำลัง 

สมรรถนะท่ี 4 งานถอด ตรวจสอบและประกอบระบบเครื่องลาง 

สมรรถนะท่ี 5 งานถอด ตรวจสอบและประกอบระบบไฟฟารถยนต  

สมรรถนะท่ี 6 งานซอมบำรุงรักษาเครื่องยนตเล็ก แกสโซลีนและดีเซล ตามคูมือ 

สมรรถนะท่ี 7 งานซอมบำรุงรถจักรยานยนต ตามคูมือ 

สมรรถนะท่ี 8 งานตรวจสอบระบบปรับอากาศรถยนต 

สมรรถนะท่ี 9 งานซอมบำรุงระบบจุดระเบิดเครื่องยนตแกสโซลีน 

สมรรถนะท่ี 10 งานซอมบำรุงเครื่องยนตดีเซล 

2.3 กิจกรรมโครงการการเตรียมความพรอมการทดสอบระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-net) 

การดำเนินงานในภาพรวมของหลักสูตรเกี่ยวกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีจำนวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนในปการศึกษา 130 คน เขาทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ (V-NET) จำนวน 108 คน ผูเรียนที่มีผลคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ ้นไป 

จำนวน 8 คน คิดเปนรอยละ 6.15 

2.4 กิจกรรมโครงการเตรียมความพรอมและปฐมนิเทศนักศึกษากอนออกฝกงาน 

การดำเนินงานกอนท่ีนักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพ หลักสูตรและงานสหกิจศึกษา ไดจัดให

นักศึกษาไดเขารวมกิจกรรม/โครงการเตรียมความพรอมในการปฏิบัติตนใหถูกตองตามขอกำหนดของวิทยาลัยฯ 

และสถานประกอบการ สามารถพัฒนาตนเองใหเหมาะสมกับงาน ตามความรูความสามารถ โดยมีการใหความรู

นักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในสถานประกอบการ โดยตัวแทนจาก บริษัท มิตซูบิชิอิเล็กทริค คอน

ซูมเมอร โปรดักส (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  

- ความสำคัญและวัตถุประสงคของการฝกงาน 

- การเตรียมความพรอมกอนการฝกงาน  

- คำศัพทภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน    

- การพัฒนาบุคลิกภาพกับการทำงาน  

- ประสบการณท่ีดีจากพี่สูนอง 

การเลือกสถานประกอบการณที่นักศึกษาจะฝกประสบการณวิชาชีพนั้น ทางหลักสูตร อาจารยท่ี

ปรึกษาและงานสหกิจศึกษาจะดูความเหมาะสมของสถานประกอบการ จะมีทั้งสถานประกอบการที่ทำความ

รวมมือกับทางวิทยาลัย/หลักสูตร และยังมีสถานประกอบการที่นักศึกษาเปนผูดำเนินการติดตอเอง  หลักสูตร

และอาจารยที ่ปรึกษาจะดูวาตำแหนงงาน(ตามหนังสือขอความอนุเคราะหฝกประสบการณวิชาชีพ) ที่สถาน

ประกอบการมอบใหนักศึกษามีความเหมาะสมและสอดคลองกับทักษะวิชาชีพของนักศึกษาหรือไม หรือบางกรณี

ที่นักศึกษาตองการจะออกฝกประสบการณนอกพื้นที่จังหวัดพิจิตร ทางหลักสูตรตองใหผูปกครองรับทราบและ

ยินยอมกอนและเขาสูกระบวนการสหกิจศึกษาตอไป 

2.5 กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพชางอุตสาหกรรมสูการบริการเพื่อชุมชน 
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การพัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการของชางอุตสาหกรรม เพื่อเปนการเตรียมความพรอมของ

ผูเรียนที่ทำใหผูเรียนมีทักษะทางดานการวางแผนในแตละดาน เชน ดานการวางแผนการดำเนินการในกิจการ 

ดานการเงิน การบัญชี วางแผนตนทุนของการประเมิน เปนการฝกทักษะที่สำคัญตอการจัดการดานการเปน

ผูประกอบการ 

โดยมีวัตถุประสงคของโครงการคือ เพื่อฝกทักษะอาชีพชางอุตสาหกรรมสูการบริการเพื่อใหอาจารย

และนักศึกษาชางอุตสาหกรรมนำความรูทักษะไปใหบริการชุมชน ไดพัฒนาฝกทักษะดานวิชาชีพจนเกิดความ

ชำนาญมากข้ึน และเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ 

ระยะเวลา สถานท่ีดำเนินกิจกรรม 
16-20 ธันวาคม 2563 
สำนักงานพัฒนาฝมือแรงงาน
พิจิตร อ.เมือง  
จ.พิจิตร  

16-20 ธันวาคม  2563 สำนักงานพัฒนาฝมือแรงงานพิจิตร อ.เมือง 
จ.พิจิตร  

29 ธันวาคม 2563 – 3  
มกราคม 2564 บานหวยแกว หมู 
2 ต.หวยแกว  อ.บึงนาราง จ.
พิจิตร    

29 ธันวาคม  2563 – 3 มกราคม 2564 บานหวยแกว หมู 2 ต.หวย
แกว          อ.บึงนาราง จ.พิจิตร    
บานวังแดง หมู 2 ต.เขาทราย  อ.ทับคลอ  จ.พิจิตร 

30, 31 มกราคม 6, 7 
กุมภาพันธ 2564 สำนักงาน
พัฒนาฝมือแรงงานพิจิตร อ.เมือง 
จ.พิจิตร  

30, 31 มกราคม 6, 7 กุมภาพันธ 2564 สำนักงานพัฒนาฝมือ
แรงงานพิจิตร      อ.เมือง จ.พิจิตร  

11–12 มีนาคม 2564 บานบึง
ทับจ่ัน หมู 3 ต.แหลมรัง อ.บึงนา
ราง จ.พิจิตร  

11 – 12 มีนาคม 2564 บานบึงทับจ่ัน หมู 3 ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง 
จ.พิจิตร  

 

การติดตามและประเมินกระบวนการ 

หลังจากหลักสูตรไดจัดกิจกรรม/โครงการ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสรางทักษะการเรียนรู

ท่ีทันสมัย ตลอดจนนำนักศึกษาเขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยดานวิชาการ/ดานวิชาชีพกับสำนักวิชาการ 

และงานกิจการนักศึกษา ทางหลักสูตรไดมีการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจในการดำเนินงานแตละดาน

ประจำปการศึกษา 2563 เพื่อใหเห็นการพัฒนาของระบบและกลไกในการสงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให

เปนนักศึกษาในศัตวรรษท่ี 21 การบริการเพื่อพัฒนาประสบการณและความรูดานตางๆ แกนักศึกษา 

1. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม  

1.1 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน 

ภาพรวมของการจัดโครงการโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนประจำปการศึกษา 2563 ในวันที่ 3 

กรกฎาคม 2563 ในครั้งนี้มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม จำนวน 150 คนจากการประเมินผลการดำเนินงาน

โครงการในภาพรวมจะเห็นไดวาผูท่ีเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.24 

คิดเปนรอยละ 84.80 
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ผลที่ไดจากกิจกรรมนี้นักศึกษาจะถูกปลูกจิตสำนึกใหมีจิตสำนึกในการชวยเหลือสังคม ชุมชน 

ซึ่งเห็นไดจากการที่นักศึกษาไดรวมมือการทำกิจกรรมตางๆ ของทางวิทยาลัย หรือตลอดจนกิจกรรมที่ทาง

หลักสูตรจัดข้ึน เชน กิจกรรม 5ส. กิจกรรมออกหนวยบริการชุมชน เปนตน 

1.2 กิจกรรมโครงการอบรมนักศึกษาใหม สรางวินัย ปรับพฤติกรรม 

ภาพรวมของการจัดโครงการโครงการอบรมนักศึกษาใหมสรางวินัยปรับพฤติกรรม ในวันที่ 23 

กรกฎาคม 2563 ในครั้งนี้ มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม จำนวน 400 คนจากการประเมิน ผลการดำเนินงาน

โครงการในภาพรวมจะเห็นไดวาผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.32 

คิดเปนรอยละ 86.40 

ผลท่ีไดจากกิจกรรมนี้นักศึกษาจะถูกปรับพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค ถูกปลูกจิตสำนึกในการอยู

รวมกับผูอื่นในสังคม ตระหนักถึง กฎ ระเบียบ มารยาท ความออนนอม คุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงสังเกตไดจาก

ปญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา ปญหายาเสพติด ปญหาการพนัน ที่เกิดขึ้นภายในวิทยาลัยนั ้นได

ลดลง 

1.3 กิจกรรมโครงการอบรมเยาวชนแกนนำปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมสรางภูมิคุมกันยาเสพติด สู

สถานศึกษาวิทยาลัยสีขาว ประจำปการศึกษา 2563  

ภาพรวมของการจัดโครงการโครงการอบรมเยาวชนแกนนำปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมสราง

ภูมิคุมกันยาเสพติด สูสถานศึกษาวิทยาลัยสีขาว ประจำปการศึกษา 2563 ในวันท่ี 17 กันยายน 2563 ในครั้ง

นี้มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม จำนวน 30 คน จากการประเมินผลการดำเนินงานโครงการในภาพรวมจะเห็นได

วาผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.44 คิดเปนรอยละ 88.80 

ผลที่ไดกับนักศึกษาในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งการใหความรูเกี่ยวกับความมีคุณธรรมและ

จริยธรรม รวมถึงความรูดานยาเสพติด ตองนำหลักการและรูปแบบคุณธรรมจริยธรรม ปจจัยภายใน

สถานศึกษาและปจจัยภายนอกสถานศึกษามาใชพัฒนาควบคูกันไปซ่ึงแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ใหเกิดคุณคา จะทำใหนักศึกษาความรูดานยาเสพติด พฤติกรรมผูเสพ ฤทธิ์ตอระบบรางกาย การสังเกตผู

เสพสารเสพติด มีความรูดานคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตรและมีอัตลักษณตามท่ี

วิทยาลัยกำหนดและบทลงโทษตามกฏหมาย 

1.4 กิจกรรมโครงการสงเสริมประชาธิปไตยนักศึกษา ประจำปการศึกษา 2563 

ภาพรวมของการจัดโครงการโครงการอบรมสงเสริมประชาธิปไตยนักศึกษา ประจำปการศึกษา 

2563 ในวันที่17 ธันวาคม 2563 ในครั้งนี้มีนักศึกษาเขารวกิจกรรม 155 คน จากการประเมินผลการ

ดำเนินงานโครงการในภาพรวมจะเห็นไดวาผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก โดยมีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.18 คิดเปนรอยละ 83.6 

ผลท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ นักศึกษาจะมีการเตรียมความพรอมใหเปนผูใหญท่ี

ดีในสังคม การสรางลักษณะนิสัยใหนักศึกษารูจักระเบียบ ขอบังคับ กฎเกณฑและกติกาตลอดจนรูจัก

รับผิดชอบหนาท่ีท่ีตนพึงมีตอหมูคณะ ชุมชน และสังคมไดอยางเหมาะสม 

1.5 กิจกรรมโครงการประเพณีแหเทียนจำนำพรรษา ประจำปการศึกษา 2563 

ภาพรวมของการจัดโครงการโครงการประเพณีแหเทียนจำนำพรรษาประจำปการศึกษา 2563 ใน

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ในครั้งนี้ มีนักศึกษาเขารวกิจกรรม 150 คนจากการประเมินผลการดำเนินงาน
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โครงการในภาพรวมจะเห็นไดวาผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.21 

คิดเปนรอยละ 84.20 

ผลท่ีไดจากการท่ีคณะครู อาจารย เจาหนาท่ีและนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมประเพณีแหเทียน

จำนำพรรษานี้ ไดรวมกันสงเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและอนรุักษประเพณีวัฒนธรรม ไดรับรู ความ

เขาใจ ในวัฒนธรรมประเพณีของไทย แสดงใหเห็นถึงความเอื้อเฟอเผ่ือแผและความสามัคคีของคนในชุมชน

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ซึ่งเปนหนวยงานที่สำคัญในการสงเสริมทะนุบำรุงศาสนาและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม

และประเพณีทองถ่ิน เพราะเปนหนวยงานราชการท่ีใกลชิดกับประชาชนในทองถ่ินมากท่ีสุดซ่ึงคาดหวังไดวา

ประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ินจะสืบทอดไปอีกยาวนาน 

1.6 กิจกรรมโครงการไหวครู ประเพณีประจำปการศึกษา 2563 

ภาพรวมของการจัดโครงการโครงการไหวครูประเพณีประจำปการศึกษา 2563 ในวันที่ 23 

กรกฎาคม 2563 ในครั้งนี้มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 400 คน จากการประเมินผลการดำเเนินงานโครงการใน

ภาพรวมจะเห็นไดวาผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.33 คิดเปนรอย

ละ 86.60 

 ผลที่ไดจากการเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ นักศึกษาจะไดแสดงออกถึงความเคารพเทิดทูน

คุณครู-อาจารย ผูถายทอดสรรพวิชาความรูใหกับศิษยดวยความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดี

คุณครู-อาจารย จึงเปนบุคคลท่ีมีความสาคัญ และเพื่อใหนักศึกษามีอัตลักษณตามท่ีวิทยาลัยกำหนด 

2. กิจกรรมเสริมสรางทักษะวิชาการ/ทักษะวิชาชีพ 

2.1 ตัวอยางโครงการสิงประดิษฐท่ีจัดทำเพื่อสอนความตองการของชุมชน 

  - ตัวแทนกลุมเกษตรกรผูทำนาบานเลขท่ี 6/1 หมูท่ี 5 ต.บานนอย อ.โพทะเล จ.พิจิตร โดยมี

นายประวิทย แสงทอง เปนผูรับมอบเครื่องแหวกรองน้ำ 2 in 1 ไปใชงาน 

  - ตัวแทนกลุมเกษตรกรผูปลูกขา บานเลขที่ 48 หมูที่ 6 ต.ทุงนอย อ.โพทะเล จ.พิจิตร โดยมี

นายสุขเกษมประชารัตน เปนผูรับมอบเครื่องทำความสะอาดขา ไปใชงาน 

 - ตัวแทนกลุมสหกรณเล้ียงโค หมูท่ี 9 ต.ทายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร โดยมีนายประเทือง มีบุญ 

เปนตัวแทนรับมอบเครื่องคัดเมล็ดพันธุขาว V.2 ไปใชงาน 

 - ตัวกลุมเกษตรกรท่ีจำหนายไมดอก ไมประดับ บานคลองตางาว ต.ทาบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 

รับมอบเครื่องอัดกระถางจากวัสดุธรรมชาติ V.2 ไปใชงาน 

2.2 ตัวอยางโครงการสิงประดิษฐท่ีจัดทำเพื่อสนับสนุนส่ือการเรียนการสอน 

 - จักรยานยนตสามลอ สื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชางานจักรยานยนตและวิชางาน

ไฟฟารถยนต 

 - เครื ่องแหวกรองน้ำ 2 in 1 สื ่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชางานเครื ่องยนตเล็ก

เอนกประสงค 

  - แทนอัดไฮดรอลิกสควบคุมการทำงานดวยไฟฟา ส่ือการเรียนการสอน รายวิชางานนิวเมติกส

และ          ไฮดรอลิกส  

  - ชุดแผงฝกเครื่องปรับอากาศ ส่ือการเรียนการสอนวิชางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 

  - มานน้ำหองพนสี ส่ือการเรียนการสอนวิชางานสีรถยนต 
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ผลที่ไดจากการที่นักศึกษาจัดสรางโครงการ/สิ่งประดิษฐคนรุนใหม เปนการนำเอาปญหาท่ี

เกิดข้ึนจากชุมชนใกลตัว นำเขามาสูกระบวนการคิด วิเคราะห แกไขปญหาและความริเร่ิมสรางสรรค พัฒนา

ตอยอดจากของเดิมนั้นแลวนำกลับไปใหชุมชนไดใชงาน ซึ่งจะเปนการใหนักศึกษารูจักการมีสวนรวมกับ

ชุมชน สรางความสามัคคี เปนการใชทักษะทางดานวิชาการและดานวิชาชีพ มาประยุกตใชในการแกไข

ปญหาจากโครงการ/สิ่งประดิษฐคนรุนใหม และเปนการแสดงถึงศักยภาพของนักศึกษาและหลักสูตรตอ

ชุมชน หนวยงาน บุคคลท่ัวไป ตอสถานศึกษาท่ีมุงเนนผลิตนักศึกษาใหเปนนักศึกษาใน ศัตวรรษท่ี 21  

 2.3 กิจกรรมโครงการการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  

การผลการดำเนินงานในภาพรวมของหลักสูตร มีจำนวนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ท้ังหมด 130 คน เขาทดสอบมาตรฐานวิชาชีพท้ังหมด 115 คน ผลการเขาทดสอบมาตรฐานวิชาชีพมีนักศึกษา

ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 115 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูเขารับการทดสอบมาตรฐาน

วิชาชีพ 

2.4 กิจกรรมโครงการการเตรียมความพรอมการทดสอบระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-net) 

 

องคประกอบ 
คะแนนเฉลีย่ 
ปการศึกษา 

2561 

คะแนน
เฉลี่ย 

ปการศึกษา 
2562 

คะแนน
เฉลี่ย 

ปการศึกษา 
2563 

 
แนวโนม

การพัฒนา 

ทักษะภาษาและการส่ือสาร 33.39 31.86 27.80 -4.06 
ทักษะการคิดและการ
แกปญหา 

25.24 31.34 20.41 -10.98 

ทักษะทางสังคมและการ
ดำรงชีวิต 

41.82 42.78 40.46 -2.32 

ทักษะการจัดการงานอาชีพ 33.75 37.06 28.02 -9.04 
 

ผลการดำเนินการเตรียมความพรอมการทดสอบระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-net) หลักสูตรตอง

พัฒนา/เสริมความรู นักศึกษาในดานทักษะภาษาและการสือสารเนื่องจากมีผลคะแนนลดลง 4.06 % ดาน

การคิดและการแกไขปญหา มีผลคะแนนลดลง 10.93 % ดาน ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต มีผล

คะแนนลดลง 2.32 % และดานทักษะการจัดการงานอาชีพ มีผลคะแนนลดลง 9.04 % 

 

 

2.4 กิจกรรมโครงการเตรียมความพรอมและปฐมนิเทศนักศึกษากอนออกฝกงาน 

ผลจากการดำเนินงานการเตรียมความพรอมกอนนักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพ โดยประเมิน

ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอนักศึกษาในการฝกประสบการณวิชาชีพในภาพรวม ประจำป

การศึกษา 2563 มีดังนี้ 

 

ท่ี รายการ (𝒙𝒙�) ระดับ 
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1 ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน 2.46 ดี 
2 ความสามารถพิเศษ(ขับรถยนต, คอมพิวเตอร, อื่นๆ) 2.13 ดี 
3 มนุษยสัมพันธในการทำงาน 2.61 ดีมาก 
4 ความขยัน อดทน 2.67 ดีมาก 
5 ความรับผิดชอบและความระเบียบวินัย 2.50 ดี 
6 ความซื่อสัตย สุจริต 2.80 ดีมาก 
7 ความเช่ือมั่นในตนเอง 2.37 ดี 
8 ความมีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตน 2.65 ดีมาก 
9 ความคิดริเริ่มสรางสรรค 2.17 ดี 

10 การละเวนจากส่ิงเสพติดและการพนัน 2.63 ดีมาก 
ภาพรวม 2.50 ดี 

 

ผลท่ีหลักสูตร สำนักวิชาการและงานสหกิจศึกษาไดเตรียมความพรอมและปฐมนิเทศนักศึกษากอน

ออกฝกงานนั้น ไดดำเนินการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการตอการฝกประสบการณวิชาชีพ

ของนักศึกษาในภาพรวม อยูในเกณฑ ดี มีคา 2.50 

 2.5 กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพชางอุตสาหกรรมสูการบริการเพื่อชุมชน 

2.5.1 โครงการประเมินความพึงพอใจของกิจกรรมพัฒนาทักษะชางอุตสาหกรรม (ยกระดับฝมือ 

แรงงาน และทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน) ผูเขารวมกิจกรรมโครงการ ทั้งสิ ้นจำนวน 53 คน ผานการ

ยกระดับ/ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน  จำนวน 53 คน คิดเปน รอยละ 100  มีระยะเวลาดำเนินการ ดังนี้  

รุนท่ี 1  วันท่ี 16-20 ธันวาคม 2563    

รุนท่ี 2  วันท่ี 30, 31 มกราคม และ วันท่ี 6, 7 กุมภาพันธ 2564 

 
ประเด็น 

 

𝑥𝑥𝑥 
 

ระดับความพึง
พอใจ 

1. ข้ันตอนการใหบริการ 4.30 มาก 
2. ดานการใหบร ิการ : อาจารยผ ู สอน ว ิทยากร 
เจาหนาท่ี 

4.36 มาก 

3 ดานส่ิงอำนวยความสะดวก 4.21 มาก 
4. คุณภาพและความเช่ือมั่นการใหบริการ 4.50 มาก 

รวม 4.35 มาก 
 

ผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะชางอุตสาหกรรม (ยกระดับฝมือ แรงงาน และ

ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน) จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมอยูในเกณฑมาก 

มีคาเฉลี่ย 4.35  

2.5.2  โครงการพัฒนาทักษะอาชีพชางอุตสาหกรรมสูการบริการเพื่อชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะชาง

อุตสาหกรรม(เทศกาลปใหม 2564) ไดดำเนินการออกใหบริการประชาชนในเขตพื้นท่ี   
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1) บานหวยแกว  หมู 2 ต.หวยแกว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร  

2) บานวังแดง หมู 2 ต.เขาทราย อ.ทับคลอ จ.พิจิตร  

ในระหวางวันท่ี 29 ธันวาคม 2563 – 3  มกราคม 2564 ผูเขารวมกิจกรรมโครงการท้ังส้ินจำนวน 

65 คน  มีผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 
ประเด็น 

 

𝑥𝑥𝑥 
 

ระดับความพึงพ
ใจ 

1. ข้ันตอนการใหบริการ 4.57  มากท่ีสุด 
2. ดานการใหบร ิการ : อาจารยผ ู สอน ว ิทยากร 
เจาหนาท่ี 

4.71 มากท่ีสุด 

3 ดานส่ิงอำนวยความสะดวก 4.80 มากท่ีสุด 
4. คุณภาพและความเช่ือมั่นการใหบริการ 4.25 มาก 

รวม 4.58 มากท่ีสุด 
 

ผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะชางอุตสาหกรรม(เทศกาลปใหม 2564) จาก

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมอยูในเกณฑมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.58  

4.3 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพชางอุตสาหกรรม  

ไดดำเนินการออกใหบริการประชาชนในเขตพื้นที่ บานบึงทับจั่น หมู 3 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.

พิจิตร ในระหวางวันท่ี 11-12 มีนาคม 2564  ผูเขารวม กิจกรรมโครงการท้ังส้ิน  จำนวน 104 คน  มีผลการ

วิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 
ประเด็น 

 

𝑥𝑥𝑥 
 

ระดับความพึงพ
ใจ 

1. ข้ันตอนการใหบริการ 4.48 มาก 
2. ดานการใหบร ิการ : อาจารยผ ู สอน ว ิทยากร 
เจาหนาท่ี 

4.64 มากท่ีสุด 

3 ดานส่ิงอำนวยความสะดวก 4.56 มากท่ีสุด 
4. คุณภาพและความเช่ือมั่นการใหบริการ 4.30  มาก 

รวม 4.50 มาก 
ผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะชางอุตสาหกรรม(เทศกาลปใหม 2564) จากผลการ

ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมอยูในเกณฑมาก มีคาเฉลี่ย 4.50 

3. หลักสูตรมีการติดตามผลการดำเนินงานตามระบบและกลไก โดยการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอการบริการเพื่อพัฒนาประสบการณและความรูดานตางๆ แกนักศึกษา(กิจกรรมพัฒนาผูเรยีน) 
ประจำปการศึกษา 2563 

 

รายการ 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
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1) การประชาสัมพันธในการเขาถึงกิจกรรมดานตางๆ ท่ีหลักสูตร
ดำเนินการ 

3.96 4.56 4.58 

2) ความหลากหลายของกิจกรรมท่ีหลักสูตร จัดใหกับนักศึกษา 3.93 4.52 4.54 
3) มีโครงการ/กิจกรรมท่ีเสริมสรางศักยภาพดานวิชาการของ

นักศึกษาอยางเหมาะสม 
3.93 4.54 4.56 

4) มีโครงการ/กิจกรรมท่ีเสริมสรางดานคุณธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษาอยางเหมาะสม  

3.91 4.54 4.56 

5) มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมดานศิลปวัฒนธรรมของ
นักศึกษาอยางเหมาะสม 

3.91 4.46 4.46 

6) นักศึกษามีสวนรวมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนา
ความรูและประสบการณทางวิชาการ/วิชาชีพ 

4.00 4.54 4.56 

7) สงเสริมสนับสนุนนักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
เชน การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน การแขงขัน /ประกวด
ดานวิชาการและวิชาชีพ ท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ 

3.96 4.58 4.58 

8) มีการประเมินคุณภาพของการดำเนินโครงการพัฒนา 
ประสบการณทางวิชาชีพ 

3.94 4.52 4.54 

9) จากกิจกรรมตางๆ ดานวิชาการท่ีหลักสูตร จัดข้ึน นักศึกษา
สามารถนำความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนตอได 

4.03 4.53 4.55 

10) จากกิจกรรมตาง ๆ ดานคุณธรรม จริยธรรม และดาน
ศิลปวัฒนธรรม ท่ีหลักสูตร จัดข้ึน นักศึกษาไดความรู ความ
เขาใจ และเปนประโยชนตอตัวนักศึกษา  

3.99 4.54 4.56 

รวม 3.95 4.53 4.55 
 

พบวาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการบริการเพื่อพัฒนาประสบการณและความรูดานตางๆ 

(กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (𝑥𝑥𝑥=4.55) โดยรายการที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ 

สงเสริมสนับสนุนนักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ เชน การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน การแขงขัน 

/ประกวดดานวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ, การประชาสัมพันธในการเขาถึงกิจกรรม

ดานตาง ๆ ที่หลักสูตรดำเนินการ(𝑥𝑥𝑥=4.58)  สวนหัวขอที่ตองพัฒนาคือ มีโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมดาน

ศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาอยางเหมาะสม (𝑥𝑥𝑥=4.46) ตามลำดับ 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการบริการแหลงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแก
นักศึกษา ประจำปการศึกษา 2563  

รายการ 
ปการศึกษา 

256
1 

256
2 

256
3 

1) มีการเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางตางๆ เชน บอรด
ประชาสัมพันธ เว็บไซต  โซเชียลเน็ตเวิรค อาจารยแจงดวย
วาจา 

3.97 4.51 4.53 
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2) มีการแจงขอมูลความเคล่ือนไหวอื่นท้ังในและนอกวิทยาลัยฯ 
ท่ีจำเปนแกนักศึกษา 

3.87 4.49 4.49 

3) มีการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาตอ 3.93 4.48 4.48 
4) มีการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา และแหลงทุน 3.96 4.49 4.49 
5) มีการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับการประกาศรับสมัครงานและ

แหลงงาน  
3.99 4.54 4.56 

6) การไดรับขาวสารมีความสะดวก รวดเร็วและทันสมัยของการ
ใหบริการขาวสารขอมูลตางๆ 

3.95 4.52 4.54 

รวม 3.94 4.50 4.5
2 

 พบวาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการบริการแหลงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษา ใน

ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (𝑥𝑥𝑥=4.52) โดยรายการท่ีมีความพึงพอใจสูงสุดคือ มีการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับ

การประกาศรับสมัครงานและแหลงงาน (𝑥𝑥𝑥=4.56) สวนหัวขอที่ตองพัฒนาคือมีการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับ

การศึกษาตอ (𝑥𝑥𝑥=4.48)  
 5. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอระบบอาจารยที ่ปรึกษาและการบริการของ
หลักสูตรในภาพรวม ประจำปการศึกษา 2563 
 หลักสูตรไดดำเนินการประเมินความพึงพอใจความพึงพอใจนักศึกษา ในภาพรวมจากการประเมินความ

พึงพอใจความพึงพอใจนักศึกษา ท่ีมีตอระบบอาจารยท่ีปรึกษาและการบริการของหลักสูตร ประจำปการศึกษา 

2563 ดังนี้ 

 

 ผลการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอระบบอาจารยที่ปรึกษาและการบริการของหลักสูตร 

ประจำปการศึกษา 2563 ในภาพรวมอยูในระดับ มากท่ีสุด (𝑥𝑥𝑥=4.53) โดยรายการท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ 

การใหบริการเพื่อพัฒนาประสบการณและความรูดานตางๆ แกนักศึกษา (𝑥𝑥𝑥=4.55) รองลงมา คือ การใหบรกิาร

ดานใหคำปรึกษาแกนักศึกษา (ระบบอาจารยท่ีปรึกษา) (𝑥𝑥𝑥=4.52) และการใหบริการแหลงขอมูลขาวสารท่ีเปน

ประโยชนแกนักศึกษา (𝑥𝑥𝑥=4.51) ตามลำดับ 

ในการติดตามดูแลนักศึกษาของอาจารยที่ปรึกษานั้น ทางหลักสูตรไดทำการประเมินผลการดำเนินการ

ของระบบอาจารยท่ีปรึกษาในปการศึกษา 2563 ไวดังนี้ 

รายการ 
ปการศึกษา แนวโนม

การ 
การพัฒนา 

256
1 

256
2 

256
3 

การบริการดานใหคำปรึกษาแกนักศึกษา (ระบบอาจารยท่ีปรึกษา) 4.02 4.50 4.51 0.01 
การบริการแหลงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษา 3.94 4.50 4.52 0.02 
การบริการเพื่อพัฒนาประสบการณและความรูดานตาง ๆ แก
นักศึกษา 

3.95 4.53 4.55 0.02 

รวม 3.97 4.5
1 

4.53 0.02 
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การบริการดานใหคำปรึกษาแกนักศึกษา (ระบบอาจารยท่ีปรึกษา) 

รายการ 
ปการศึกษา แนวโนม

การ 
การพัฒนา 

256
1 

256
2 

256
3 

1) อาจารยท่ีปรึกษามีเวลาใหคำปรึกษาในการแกไขปญหาตางๆ 
พรอมชวยเหลือและใหคำแนะนำ 

4.0
2 

4.52 4.55 0.03 

2) อาจารยท่ีปรึกษามีเวลาใหนักศึกษาไดพบทุกครั้งเมื่อมีการนัด
หมาย 

4.0
1 

4.51 4.54 0.03 

3) อาจารยท่ีปรึกษามีความเต็มใจและเอาใจใสในการให
คำปรึกษาและมีการติดตามผลของการใหคำปรึกษา 

4.1
7 

4.49 4.49 0 

4) อาจารยท่ีปรึกษาเอาใจใสนักศึกษาอยางท่ัวถึงและสม่ำเสมอ 4.1
2 

4.52 4.52 0 

5) มีชองทางการติดตอส่ือสารระหวางอาจารยท่ีปรึกษากับ
นักศึกษาในความดูแล  

3.9
1 

4.52 4.52 0 

6) นักศึกษาสามารถนำความรู ความเขาใจท่ีไดรับจากการให
คำปรึกษาไปใชประโยชนได 

4.0
5 

4.57 4.57 0 

7) หัวหนาสาขางาน สามารถใหคำปรึกษาตางๆ กับนักศึกษาได  
(นอกเหนือ/ทดแทน อาจารยท่ีปรึกษา) 

3.9
9 

4.37 4.41 0.04 

8) อาจารยผูสอน สามารถใหคำปรึกษาตางๆ กับนักศึกษาได  
(นอกเหนือ/ทดแทน จากอาจารยท่ีปรึกษา) 

3.9
3 

4.47 4.49 0.02 

รวม 4.0
2 

4.50 4.51 0.01 

 

 ในภาพรวมจะผลการประเมินความพึงพอใจของ นักศึกษาท่ีมีตอระบบอาจารยท่ีปรึกษาและการบริการ

ของหลักสูตร ประจำปการศึกษา 2563 อยูในเกณฑมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย = 4.51) ซึ่งในขอหัวอาจารยท่ีปรึกษา

มีเวลาใหคำปรึกษาในการแกไขปญหาตางๆ พรอมชวยเหลือและใหคำแนะนำ อยูในเกณฑมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย = 

4.55) 

การนำไปสูการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

1. จากประเมินมาตรฐานอาชีวศึกษา (V-net) ปการศึกษา 2563 เห็นไดวาคะแนนเฉลี ่ยในแตละ

องคประกอบลดลงอยางเห็นไดชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบในระดับสถานศึกษา ทางหลักสูตร สำนักวิชาการและงาน

วัดผล ไดรวมกันหาแนวทางในการแกไข โดยมีแนวทางคือ จัดใหมีการทบทวนในรายละเอียดขององคประกอบท่ี

ใชประเมินในคาบกิจกรรมเพิ่มเติม ซึ่งไดรวมกับหมวดวิชาทักษะชีวิต ในการกำหนดอาจารยและเนื้อหาที่จะใช

ทบทวนในแตละสับดาห 

2. การบริการเพื่อพัฒนาประสบการณและความรูดานตางๆ แกนักศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 

หลักสูตรและงานกิจการนักศึกษา รวมกันจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่มีการสงเสริมดานศิลปวัฒนธรรมของ

นักศึกษาอยางเหมาะสมมากข้ึน เพื่อพัฒนานักศึกษาใหเปนนักศึกษาในศัตวรรษท่ี 21 ในทุกๆดาน  
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3. จากการบริการแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกนักศึกษา ประจำปการศึกษา 2563 ทาง

หลักสูตรและงานแนะแนวตองเพิ่มการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาตอ ทั้งในรูปแบบปายประชาสัมพันธ 

เว็ปไซค และเชิญสถานศึกษามาแนะแนว 

4. จากการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีตอนักศึกษาในการฝกประสบการณวิชาชีพ 

ในภาพรวม ประจำปการศึกษา 2563 หลักสูตรตองเตรียมความพรอมในดานความคิดริเริ ่มสรางสรรคของ

นักศึกษาที่ออกฝกประสบการวิชาชีพใหเพิ่มขึ้น ซึ่งในขอนี้ไดพิจารณารวมกับอาจารยประจำหลักสูตรในการ

ประชุม Small group ของหลักสูตร โดยเพิ่มเติมกระบวนการเรียนการในวิชาท่ีเปนวิชาชีพ(ปฏิบัติ) ในเรื่องการ

แกไขปญหาเฉพาะหนา การวิเคราะหปญหา 

5. ในชวงทายของปการศึกษา 2563 ไดเก ิดสถานการณโรค Covid-19 แตไมไดส งผลกับ

กระบวนการเรียนการสอนของอาจารยและนักศึกษาในหลักสูตร ซ่ึงการเตรียมความพรอมหากสถานการณ

ของโรค Covid-19 ยังรุนแรงอยู ทางอาจารยประจำวิชาไดจัดการเรียนการสอน 2 แบบคือ Online โดยใช

โปรแกรม Google Classroom ,Zoom และแบบ Nosite โดยการจัดกลุมนักศึกษาใหสลับมาเรียนในวชิา

ท่ีเปนวิชาปฏิบัติและใชเอกสารประกอบการสอน/ใบงาน ในวิชาทฤษฎี  

เอกสารอางอิง 

 3.1-1 รายงานผลการจัดโครงการนวัตกรรมส่ิงประดิษฐคนรุนใหม ปการศึกษา 2563 

 3.1-2 รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนปการศึกษา 2563 

 3.1-3 รายงานสรุปการออกนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ปการศึกษา 2563 

 3.1-4 รายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของหลักสูตร ปการศึกษา 2563 

 3.1-5 รายงานผลการประเมินมาตรฐานอาชีวศึกษา (V-net) ปการศึกษา 2563 

 3.1.6 รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพชางอุตสาหกรรม 

 

องคประกอบท่ี 3  นักศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี 3.2 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ขอมูลนักศึกษา 

หนวยจัดการศึกษาแมขาย 

ป
การศึกษา 

จำนวน 
รับเขา 

จำนวนผูสำเร็จ
การศึกษาตาม

หลักสูตร 

จำนวน 
นักศึกษาท่ี
ยังไมสำเร็จ
การศึกษา 

จำนวนท่ีลาออก
และคัดช่ือออก 
สะสมจนถึงสิ้น
ปการศึกษา 

อัตราการ 
สำเร็จ

การศึกษา 

อัตรา 
การคงอยู 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

2559 57 18       39 31.58 31.58 

2560 70   33   6 31 47.14 55.71 

2561 71     35   36 49.30 49.30 

2562 73               
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ผลการดำเนินงาน 

1) อัตราการคงอยู 

1.1 ปการศึกษา 2559 รับนักศึกษาจำนวน 57 คน มีนักศึกษาคงอยู คิดเปนรอยละ 31.58 

1.2 ปการศึกษา 2560 รับนักศึกษาจำนวน 70 คน มีนักศึกษาคงอยู คิดเปนรอยละ 55.71 

1.3 ปการศึกษา 2561 รับนักศึกษาจำนวน 71 คน มีนักศึกษาคงอยู คิดเปนรอยละ 49.30 

2) การสำเร็จการศึกษา 

2.1 ปการศึกษา 2559 รับนักศึกษาจำนวน 57 คน และมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษา จำนวน 18 คน คิด

เปนรอยละ 31.38 

2.2 ปการศึกษา 2560 รับนักศึกษาจำนวน 70 คน และมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษา จำนวน 33 คน คิด

เปนรอยละ 47.14 

2.3 ปการศึกษา 2561 รับนักศึกษาจำนวน 71 คน และมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษา จำนวน 35 คน คิด

เปนรอยละ 49.30 

จากขอมูลของนักศึกษาของหลักสูตรที่รับนักศึกษาในปการศึกษา 2561 จำนวน 71 คน สำเร็จการศึกษา

ในปการศึกษา 2563 จำนวน 35 คน คิดเปนรอยละ 49.30 และจำนวนนักศึกษาที่ลาออกและคัดชื่อออก

สะสมจนถึงส้ินปการศึกษา มีจำนวน 36 คน คิดเปนรอยละ 50.70  

หนวยจัดการศึกษาทับคลอ (ขุนไผภูมิขตร) 

 

ป
การศึกษา 

จำนวน 
รับเขา 

จำนวนผูสำเร็จ
การศึกษาตาม

หลักสูตร 

จำนวน 
นักศึกษาท่ี
ยังไมสำเร็จ
การศึกษา 

จำนวนท่ี
ลาออกและคัด

ช่ือออก 
สะสมจนถึงสิ้น
ปการศึกษา 

อัตราการ 
สำเร็จ

การศึกษา 

อัตรา 
การคงอยู 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

2559 103 42       61 40.78 40.78 

2560 112   48   11 53 42.86 52.68 

2561 105     49   56 46.67 46.67 

2562 115               

 

ผลการดำเนินงาน 

1) อัตราการคงอยู 

1.1 ปการศึกษา 2559 รับนักศึกษาจำนวน 103 คน มีนักศึกษาคงอยู คิดเปนรอยละ 40.78 

1.2 ปการศึกษา 2560 รับนักศึกษาจำนวน 112 คน มีนักศึกษาคงอยู คิดเปนรอยละ 52.68 
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1.3 ปการศึกษา 2561 รับนักศึกษาจำนวน 105 คน มีนักศึกษาคงอยู คิดเปนรอยละ 46.67 

2) การสำเร็จการศึกษา 

2.1 ปการศึกษา 2559 รับนักศึกษาจำนวน 103 คนและมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษา จำนวน 42 คน คิด

เปนรอยละ 40.78 

2.2 ปการศึกษา 2560 รับนักศึกษาจำนวน 112 คนและมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษา จำนวน 48 คน คิด

เปนรอยละ 42.86 

2.3 ปการศึกษา 2561 รับนักศึกษาจำนวน 105 คนและมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษา จำนวน 49 คน คิด

เปนรอยละ 46.67 

จากขอมูลของนักศึกษาของหลักสูตรท่ีรับนักศึกษาในปการศึกษา 2561 จำนวน 105 คน สำเร็จการศึกษา

ในปการศึกษา 2563 จำนวน 49 คน คิดเปนรอยละ 46.67 และจำนวนนักศึกษาที่ลาออกและคัดชื่อออก

สะสมจนถึงส้ินปการศึกษา มีจำนวน 56 คน คิดเปนรอยละ 53.33 

หนวยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับชาง 

 

ป
การศึกษา 

จำนวน 
รับเขา 

จำนวนผูสำเร็จ
การศึกษาตาม

หลักสูตร 
จำนวน 

นักศึกษาท่ี
ยังไมสำเร็จ
การศึกษา 

จำนวนท่ีลาออก
และคัดช่ือออก 
สะสมจนถึงสิ้น
ปการศึกษา 

อัตราการ 
สำเร็จ

การศึกษา 

อัตรา 
การคงอยู 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

2559 25 8       17 32.00 32.00 

2560 25   4   5 16 16.00 36.00 

2561 25     3   22 12.00 12.00 

2562 24               
 

ผลการดำเนินงาน 

1) อัตราการคงอยู 

1.1 ปการศึกษา 2559 รับนักศึกษาจำนวน 25 คน มีนักศึกษาคงอยู คิดเปนรอยละ 32.00 

1.2 ปการศึกษา 2560 รับนักศึกษาจำนวน 25 คน มีนักศึกษาคงอยู คิดเปนรอยละ 36.00 

1.3 ปการศึกษา 2561 รับนักศึกษาจำนวน 25 คน มีนักศึกษาคงอยู คิดเปนรอยละ 12.00 

2) การสำเร็จการศึกษา 

2.1 ปการศึกษา 2559 รับนักศึกษาจำนวน 25 คน และมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษา จำนวน 8 คน คิดเปน

รอยละ 32.00 

2.2 ปการศึกษา 2560 รับนักศึกษาจำนวน 25 คน และมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษา จำนวน 4 คน คิดเปน

รอยละ 36.00 
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2.3 ปการศึกษา 2561 รับนักศึกษาจำนวน 25 คน และมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษา จำนวน 3 คน คิดเปน

รอยละ 12.00 

จากขอมูลของนักศึกษาของหลักสูตรที่รับนักศึกษาในปการศึกษา 2561 จำนวน 25 คน สำเร็จการศึกษา

ในปการศึกษา 2563 จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 12.00 และจำนวนนักศึกษาท่ีลาออกและคัดช่ือออกสะสม

จนถึงส้ินปการศึกษา มีจำนวน 22คน คิดเปนรอยละ 88 

ภาพรวมผลท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาระดับ ปวช.ของหลักสูตร 

 

ป
การศึกษา 

จำนวน 
รับเขา 

จำนวนผูสำเร็จ
การศึกษาตาม

หลักสูตร 
จำนวน 

นักศึกษาท่ี
ยังไมสำเร็จ
การศึกษา 

จำนวนท่ีลาออก
และคัดช่ือออก 
สะสมจนถึงสิ้น
ปการศึกษา 

อัตราการ 
สำเร็จ

การศึกษา 

อัตรา 
การคงอยู 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

2559 185 68       117 36.76 36.76 

2560 207   85   22 100 41.06 51.69 

2561 201     87   114 43.28 43.28 

2562 212               
 

ผลการดำเนินงาน 

 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษาจากระบบและกลไกในการติดตามดูแลนักศึกษา ซึ่งมีข้ันตอนการดำเนินงาน ดังนี ้

 1. หลักสูตรมอบหมายอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อออกแนะแนวการรับสมัครนักศึกษาใหม โดยอาจารย

ท่ีรับผิดชอบคือนายพิษณุ คำอินทรและอาจารยของหลักสูตรอื่นๆ ไดออกแนะแนวการรับนักศึกษาใหม ซึ่งขอมูล

ท่ีประชาสัมพันธเกี่ยวกับรายละเอียดตางๆ ของหลักสูตร เชน การจัดการเรียนการสอน จุดเดนของหลักสูตร 

ใหกับงานประชาสัมพันธของวิทยาลัย เพื ่อทำสื ่อประชาสัมพันธทั ้งว ิทยุทองถิ ่น รถแห เว็ปไซต ปาย

ประชาสัมพันธ  

 2. หลักสูตรรวมประชุมเสนอรายช่ืออาจารยท่ีปรึกษาเพื่อเสนออนุมัติคำส่ังแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาตอ

ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เพื่อทำหนาท่ีรับมอบตัวและลงทะเบียนนักศึกษาใหม ดูแลปญหาทางการเรียน 

ตลอดจนเรื่องสวนตัว การติดตามดูแลนักศึกษาใหจบการศึกษาตลอดหลักสูตร ซึ่งอาจารยท่ีปรึกษาประจำแตละ

ช้ันป 

 3. สำนักวิชาการจัดทำคูมืออาจารยที ่ปรึกษา เพื่อเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติหนาที่อาจารยท่ี

ปรึกษา โดยมีรายละเอียด เชน กฎ ระเบียบ โทษทัณฑ การเขารวมกิจกรรมของทางวิทยาลัยและหนาท่ีของกลุม

งานตางๆ  

 4. การติดตามดูแลนักศึกษาของอาจารยที่ปรึกษานั้น จะมีบุคลากร/เจาหนาที่ในงานอื่นๆ มาชวยดูแล

นักศึกษาดวยซึ่งสัดสวนการดูแลนักศึกษาประมาณอาจารยที ่ปรึกษา 1 คนตอนักศึกษา 25 คน โดยจะ

รับผิดชอบดูแลต้ังแตนักศึกษามารายงานตัวไปจนถึงสำเร็จการศึกษา การติดตามของอาจารยท่ีปรึกษาจะใชเวลา
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ในชวงหลังเลิกแถวประมาณ 10 นาที ในการทำกิจกรรมเช็คช่ือออนไลนผาน App  และกิจกรรม Home room 

การดูแลนักศึกษาของอาจารยท่ีปรึกษาไดมีแนวทางปฏิบัติคือ ไดแบงนักศึกษาออกเปน 4 กลุม ดังนี้คือ 

 กลุมท่ี 1 นักศึกษาท่ีเขาเรียนและทำกิจกรรมตางๆ เปนปกติ  

 กลุมท่ี 2 นักศึกษาท่ีเขาเรียนและทำกิจกรรมตางๆ ไมเปนปกติ  

กรณีท่ี 1 นักศึกษาขาดความรับผิดชอบ  

กรณีท่ี 2 นักศึกษาท่ีตองชวยงานผูปกครองกอนมาวิทยาลัย  

 กลุมท่ี 3 นักศึกษาท่ียังขาดทักษะทางวิชาชีพ  

  กลุมท่ี 4 นักศึกษาท่ีจบการศึกษาชากวาโครงสรางของหลักสูตร  

 5. การติดตามดูแลนักศึกษาของอาจารยท่ีปรึกษานั้น โดยปกติแลวนักศึกษาจะพบกับอาจารยท่ีปรึกษา

ทุกวันเปนประจำหลังจากทำกิจกรรมหนาเสาธง หากนักศึกษามีปญหาหรือมีขาวสารประชาสัมพันธก็จะแจงให

นักศึกษาทราบในชวงเวลากิจกรรม Home room และยังมีกลุม Line เพื่อเปนการติดตออีกหนึ่งชองทาง การ

ติดตามดูแลนักศึกษาของอาจารยที่ปรึกษา หากพบวามีนักศึกษาขาดเรียน 2 ครั้ง/วัน ติตตอกันเบื้องตนจะ

โทรศัพทสอบถามกับผูปกครองกอน ก็จะสงรายช่ือใหกับงานทะเบียนเพื่อสงหนังสือแจงใหผูปกครองทราบ แตใน

สวนนี้ทางอาจารยที ่ปรึกษาก็จะแจงใหกับผู ปกครองในชองทาง Line และทางโทรศัพทเชนกัน และจัดทำ

รายงานผลการติดตามนักศึกษาของอาจารยท่ีปรึกษาใหกับหัวหนาหลักสูตรประจำทุกเดือน 

 1) อัตราการคงอยู 

  1.1 ปการศึกษา 2559 รับนักศึกษาจำนวน 185 คน มีนักศึกษาคงอยู คิดเปนรอยละ 

36.76 

  1.2 ปการศึกษา 2560 รับนักศึกษาจำนวน 207 คน มีนักศึกษาคงอยู คิดเปนรอยละ 

51.69 

  1.3 ปการศึกษา 2561 รับนักศึกษาจำนวน 201 คน มีนักศึกษาคงอยู คิดเปนรอยละ 

43.28 

 2) การสำเร็จการศึกษา 

  2.1 ปการศึกษา 2559 รับนักศึกษาจำนวน 185 คน และมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจำนวน 

68 คน คิดเปนรอยละ 36.76 

  2.2 ปการศึกษา 2560 รับนักศึกษาจำนวน 207 คน และมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจำนวน 

85 คน คิดเปนรอยละ 41.06 

  2.3 ปการศึกษา 2561 รับนักศึกษาจำนวน 201 คน และมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจำนวน 

87 คน คิดเปนรอยละ 43.28 

 จากขอมูลของนักศึกษาของหลักสูตรที่รับนักศึกษาในปการศึกษา 2561 จำนวน 201 คน สำเร็จ

การศึกษาในปการศึกษา 2563 จำนวน 87 คน คิดเปนรอยละ 43.28 และจำนวนนักศึกษาที่ลาออกและคัด

ช่ือออกสะสมจนถึงส้ินปการศึกษา มีจำนวน 114 คน คิดเปนรอยละ 53.77 

 หลักสูตรไดดำเนินการประเมินความพึงพอใจความพึงพอใจนักศึกษา ในภาพรวมจากการประเมิน

ความพึงพอใจความพึงพอใจนักศึกษา ท่ีมีตอระบบอาจารยท่ีปรึกษาและการบริการของหลักสูตร ประจำป

การศึกษา 2563 ดังนี้ 
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 ผลการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอระบบอาจารยท่ีปรึกษาและการบริการของหลักสูตร 

ประจำปการศึกษา 2563 ในภาพรวมอยูในระดับ มากท่ีสุด (𝒙𝒙�=4.53) โดยรายการท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด 

คือ การใหบริการเพื่อพัฒนาประสบการณและความรูดานตางๆ แกนักศึกษา (𝑥𝑥𝑥=4.55) รองลงมา คือ การ

ใหบริการดานใหคำปรึกษาแกนักศึกษา (ระบบอาจารยที่ปรึกษา) (𝑥𝑥𝑥=4.52) และการใหบริการแหลงขอมูล

ขาวสารท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษา (𝑥𝑥𝑥=4.51) ตามลำดับ 

ในการติดตามดูแลนักศึกษาของอาจารยที ่ปรึกษานั ้น ทางหลักสูตรไดทำการประเมินผลการ

ดำเนินการของระบบอาจารยท่ีปรึกษาในปการศึกษา 2563 ไวดังนี้ 

การบริการดานใหคำปรึกษาแกนักศึกษา (ระบบอาจารยท่ีปรึกษา) 

รายการ ปการศึกษา แนวโนม
การ 

การพัฒนา 
256

1 
256
2 

256
3 

1) อาจารยท่ีปรึกษามีเวลาใหคำปรึกษาในการแกไขปญหาตางๆ 
พรอมชวยเหลือและใหคำแนะนำ 

4.0
2 

4.52 4.55 0.03 

2) อาจารยท่ีปรึกษามีเวลาใหนักศึกษาไดพบทุกครั้งเมื่อมีการนัด
หมาย 

4.0
1 

4.51 4.54 0.03 

3) อาจารยท่ีปรึกษามีความเต็มใจและเอาใจใสในการให
คำปรึกษาและมีการติดตามผลของการใหคำปรึกษา 

4.1
7 

4.49 4.49 0 

4) อาจารยท่ีปรึกษาเอาใจใสนักศึกษาอยางท่ัวถึงและสม่ำเสมอ 4.1
2 

4.52 4.52 0 

5) มีชองทางการติดตอส่ือสารระหวางอาจารยท่ีปรึกษากับ
นักศึกษาในความดูแล  

3.9
1 

4.52 4.52 0 

6) นักศึกษาสามารถนำความรู ความเขาใจท่ีไดรับจากการให
คำปรึกษาไปใชประโยชนได 

4.0
5 

4.57 4.57 0 

7) หัวหนาสาขางาน สามารถใหคำปรึกษาตางๆ กับนักศึกษาได  
(นอกเหนือ/ทดแทน อาจารยท่ีปรึกษา) 

3.9
9 

4.37 4.41 0.04 

รายการ 
ปการศึกษา แนวโนม

การ 
การพัฒนา 

256
1 

256
2 

256
3 

การบริการดานใหคำปรึกษาแกนักศึกษา (ระบบอาจารยท่ีปรึกษา) 4.02 4.50 4.51 0.01 
การบริการแหลงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษา 3.94 4.50 4.52 0.02 
การบริการเพื่อพัฒนาประสบการณและความรูดานตาง ๆ แก
นักศึกษา 

3.95 4.53 4.55 0.02 

รวม 3.97 4.5
1 

4.53 0.02 
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8) อาจารยผูสอน สามารถใหคำปรึกษาตางๆ กับนักศึกษาได  
(นอกเหนือ/ทดแทน จากอาจารยท่ีปรึกษา) 

3.9
3 

4.47 4.49 0.02 

รวม 4.0
2 

4.50 4.51 0.01 

 

 ในภาพรวมจะผลการประเมินความพึงพอใจของ นักศึกษาท่ีมีตอระบบอาจารยท่ีปรึกษาและการบริการ

ของหลักสูตร ประจำปการศึกษา 2563 อยูในเกณฑมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย = 4.51) ซึ่งในขอหัวอาจารยท่ีปรึกษา

มีเวลาใหคำปรึกษาในการแกไขปญหาตางๆ พรอมชวยเหลือและใหคำแนะนำ อยูในเกณฑมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย = 

4.55) 

เอกสารอางอิง 

3.2-1 รายงานผลท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปการศึกษา 63 

3.2-2 รายงานสรุปจำนวนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปการศึกษา 63 

3.2.3 ความพึงพอใจของนักสึกษาที่มีตอระบบอาจารยที่ปรึกษาและการบริการของหลักสูตรระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพประจำปการศึกษา 2563 
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องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
ตัวบงช้ีท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

4.1.1 ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร 

เปาหมายการดําเนินงาน 

 หลักสูตรไดอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีความรูความสามารถตรงตามเกณฑท่ีกําหนดและมีคุณวุฒิท่ีตรง

หรือเหมาะสมกับวิชาท่ีสอน 

ระบบและกลไกการรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร 

       1. หลักสูตร สำรวจความตองการและคุณสมบัติของอาจารยประจำหลักสูตร โดยพิจารณาจากความ

ขาดแคลน ความตองการของหลักสูตรท่ีเปดสอน สัดสวนระหวางอาจารยกับนักศึกษาตลอดจนความจำเปนอื่นๆ 

เพื่อเปนขอมูลในการดำเนินการขออัตรากำลังจากวิทยาลัยฯ 

       2. เมื่อทราบจำนวนความตองการและคุณสมบัติของอาจารยใหมแลว หลักสูตรดำเนินการจัดทำบันทึก

ขอความขอเพิ่มอัตรากำลังเสนอตอวิทยาลัยฯ 

       3. วิทยาลัยฯ พิจารณาความตองการและความจำเปนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

       4. เมื่อไดรับอนุมัติอัตรากำลังแลวงานทรัพยากรบุคคล  สำนักงานผูอำนวยการจะดำเนินการประกาศ

รับสมัคร และกำหนดวันรับสมัคร วันสอบ คุณสมบัติของผูสมัคร และแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ ขึ้นมา

ดำเนินการเพื่อรับสมัคร ออกขอสอบ สอบสัมภาษณ กำหนดเกณฑการพิจารณาคัดเลือก เปนตน โดยมี

ขบวนการในการรับสมัคร ดังนี ้

  4.1 เปดรบัสมัคร โดยดำเนินการอยางเปดเผย  

  4.2 ดำเนินการสอบคัดเลือก และพิจารณาคัดเลือกโดยพิจารณาจากผลการสอบขอเขียน การ

สัมภาษณและทักษะความสามารถในการปฏิบัติตามเกณฑที่กำหนดไวในประกาศการรับสมัคร จากนั้น งาน

ทรัพยากรบุคคล สำนักงานผูอำนวยการ สรุปผลการพิจารณาคัดเลือก เสนอตอผูบริหารเพื่อประกาศผลการ

คัดเลือก และกำหนดวันรายงานตัวทำสัญญา 

 5. อาจารยใหมมารายงานตัว ที่งานทรัพยากรบุคคล ผูอำนวยการ แนะนำอาจารยใหมตอหลักสูตรฯ 

เพื่อทดลองทำการเรียนการสอน  

6. ทุกสิ้นปการศึกษาจะดำเนินการสำรวจตามขั้นตอนที่ 1 เพื่อนำขอมูลไปทบทวนและปรับแผนและ

ดำเนินการตามข้ันตอนตางๆ ตามท่ีกลาวมาแลวขางตน 

การนำระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

การรับอาจารยประจำหลักสูตร จะดำเนินการเมื่อหลักสูตรมีจำนวนอาจารยประจำหลักสูตรไมเพียงพอ จะ

ดำเนินการจัดทำบันทึกขอความขออัตรากำลัง เสนอตอผูอำนวยการวิทยาลัยฯ กำหนดคุณสมบัติทั้งทางดาน

คุณวุฒิการศึกษา ความรูความสามารถ ประสบการณสอนที่จะตองสอดคลองกับความตองการของหลักสูตรฯ  

โดยจะตองพิจารณาอาจารยประจำหลักสูตร จากคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณสอน ฯลฯ ซึ่งในปการศึกษา 

2563  หลักสูตรไดมีการประกาศรับอาจารยประจำหลักสูตรของหนวยจัดการศึกษาทับคลอ (ขุนไผภฺมิเขตร) 

เพิ่ม 1 เนื่องจากอาจารยประจำหลักสูตรมีไมเพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน คือนายทนงศักด์ิ  ยาดี 
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การติดตามและประเมินกระบวนการ 

 หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการรับและแตงตั ้งอาจารยประจำหลักสูตร ดังนี้ดำเนินการประเมิน

ความพึงพอใจของอาจารยผูสอนตอการบริหารจัดการหลักสูตร(ดานการรับอาจารย) โดยผลการประเมินใน

ภาพรวม ดังนี้ 

รายการ คาเฉลี่ย 
ป 2561 

คาเฉลี่ย 
ป 2562 

คาเฉลี่ย 
ป 

2563 
1. การกำหนดคุณสมบัติในการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร

สอดคลองกับหลักสูตร 
3.86 3.87 4.62 

2. กลไกการคัดเลือกอาจารยประจำหลักสูตรมีความเหมาะสมและ
โปรงใส 

3.86 3.80 4.38 

3. การกำหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยมีความ
ชัดเจนและเหมาะสม 

3.43 3.60 4.23 

4. การบริหารหลักสูตร ไดรับความรวมมือและความชวยเหลือจาก
หนวยงานอื่นท่ีมีความเกี่ยวของกันอยางเหมาะสม 

3.41 3.67 4.31 

ภาพรวม 3.64 3.73 4.39 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตอการรับและแตงตั ้งอาจารยประจํา

หลักสูตร พบวา ความ พึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย = 4.39) ถาพิจารณาเปนรายประเด็นท่ีมี

ความพึงพอใจสูงสุด พบวา การกำหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยมีความชัดเจนและ

เหมาะสม มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.62) สวนประเด็นที่มีความพึงพอใจนอยสุดคือการ

กำหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยมีความชัดเจนและเหมาะสม (คาเฉล่ีย = 4.31)  

การประเมินระบบและกลไก 

ในปการศึกษา 2563 หลักสูตรดำเนินการประเมินระบบและกลไกลการรับและแตงต้ังอาจารยประจํา

หลักสูตร พบวา ระบบ และกลไกดังกลาวยังคงมีความเหมาะสม โดยประเมินจากการท่ีอาจารยประจําหลักสูตร 

ในเรื่องการรับอาจารยประจำหลักสูตรมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑท่ี กําหนด และไมมีการเปลี่ยนแปลงตาม

เปาหมาย ดังนั้น หลักสูตรจึงยังคงใชระบบและกลไกดังกลาวในการรับและแตงต้ัง อาจารยประจําหลักสูตร 

การดําเนินงานตามเปาหมายการรับและแตงตั ้งอาจารยประจําหลักสูตร พบวา หลักสูตรไดอาจารย

ประจําหลักสูตรท่ีมีความรูความสามารถตรงตามเกณฑท่ีกําหนด และมีคุณวุฒิท่ีตรงหรือเหมาะสมกับวิชาท่ีสอน 

ซึ่งเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด  

การนำไปสูการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

 จากการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจดานการรับอาจารยประจำหลักสูตร ระบบและกลไกใน

การรับและแตงตั้งอาจารยประจำหลักสูตร จะเห็นไดวาหลักสูตรตองปรับปรุงตามหัวขอที่ไดประเมินความพึง

พอใจของอาจารยประจำหลักสูตรคือ การกำหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยมีความชัดเจน

และเหมาะสม ซึ่งมีคาความพึงพอใจนอยสุดคือ (คาเฉลี่ย = 4.23) ซึ่งภาระงาน/การกำหนดหนาที่ความ

รับผิดชอบของอาจารยประจำหลักสูตรนั้น จะเปนลักษณะเปน TOR การปฏิบัติงานสอนและงานอื่นๆ ที่ทาง
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วิทยาลัยมอบหมาย สวนหนาที่ที ่ตองรับผิดชอบนอกเหนือจากการปฏิบัติหนาที่จะมีหนังสือคำสั่งของทาง

วิทยาลัยกำหนดใหปฏิบัติในงานนั้นๆ เนื่องจากความจำกัดของจำนวนบุคลากร อาจทำใหอาจารยแตละทานมี

ภาระงานท่ีรับผิดชอบหลายงาน 

 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย 

เปาหมายการดําเนินงาน 

1. อาจารยประจําหลักสูตรมีภาระงานเหมาะสม 

2. สวัสดิการของอาจารยประจำหลักสูตร 

3. ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีตอการบริหารอาจารย 

ระบบและกลไกการบริหารอาจารย 

1. วิทยาลัย/หลักสูตร กําหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยประจําหลักสูตร 

2. หลักสูตรและสำนักวิชาการดำเนินการแตงต้ังคำส่ัง TOR กำหนดการปฏิบัติหนาท่ีของอาจารย

ประจำสูตร 

3. อาจารยประจำหลักสูตรปฏิบัติหนาท่ีตามคำส่ัง TOR กำหนดการปฏิบัติหนาท่ีของอาจารยประจำ

สูตร 

4. หลักสูตรสํารวจความพึงพอใจตอการบริหารอาจารย การกำกับ/ติดตาม/ประเมินผลและพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนของอาจารย 

  5. นําผลการดําเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย 

การนำระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

 1. หลักสูตรไดมีการกำหนดกําหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยประจําหลักสูตร ไว

ดังนี ้

1.1 ภาระงานของอาจรยประจำหลักสูตร 

ขาราชการ/พนักงานราชการ 

ภาระงาน 
จำนวน ชม.

ข้ันต่ำ/
สัปดาห 

งานสอน 6 
งานปฏิบัติงานจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถ่ินและชุมชน 12 
งานศึกษาคนควา วิจัยเพื่อชุมชน 6 
งานบริการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 5 

  

อาจารยพเิศษ 

1.  สอนและอบรมนักเรียน นักศึกษา ตามหลักสูตร ปวช. ปวส. และหลักสูตรฝกอบรมใน

สาขาท่ีเกี่ยวของ ไมนอยกวา 20 ชม. / สัปดาห 

2. จัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน แผนการสอนอยางนอย 1 รายวิชา/ภาคเรียน 

โครงการสอน บันทีกหลังการสอนและจัดทำขอสอบทุกรายวิชาท่ีสอน 
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3.  จัดทำเอกสารรายงานผลการเรียนทุกรายวิชา เมื่อส้ินภาคเรียน 

4.  ทำหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษา 1 หองเรียน พรอมจัดทำบันทึกรายงานการปฏิบัติหนาท่ี

สงทุกภาคเรียน 

5.  หากปฏิบัติหนาท่ีสอนนอยกวา 20 ชม./สัปดาห ใหปฏิบัติหนาท่ีสนับสนุนงานจัดการ

เรียนการสอนตามสัดสวนจำนวนช่ัวโมงการปฏิบัติงานสอน และปฏิบัติงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

 

 

 

1.2 หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายตามคำส่ังของวิทยาลัย 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
หนวยจัดการศึกษาแมขาย 
1 นายพิษณุ  สินสมุทร ครูชำนาญการ - เจาหนาท่ีงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
2 นายกนกศักด์ิ  นครประสาท พนักงาน

ราชการ 
- หัวหนาสาขางานยานยนต/เทคนิคยานยนต 
- หัวหนางานสหกิจศึกษา 
- เจาหนาท่ีศูนยบมเพาะผูประกอบการ
อาชีวศึกษา 

3 นายทชภณ  เมือฤทธิ์ พนักงาน
ราชการ 

- หัวหนางานอาคารสถานท่ี 

4 นายพิพัฒน  คงนวม อาจารยพเิศษ - หัวหนางานปกครอง 

5 นายพัฒนพรรณ พิมพสอนภา อาจารยพเิศษ - เจาหนาท่ีงานสหกิจศึกษา 
- เจาหนาท่ีงานวิจัยและนวัตกรรม 

6 นายปฐมพงษ   เกิดเขม อาจารยพเิศษ - หัวหนางานยานพาหนะและขนสง 
7 นายพิษณุ  คำอินทร อาจารยพเิศษ - เจาหนาท่ีงานอาคารสถานท่ี 

- เจาหนาท่ีงานแนะแนว 
หนวยจัดการศึกษาทับคลอ (ขุนไผภูมิเขตร) 
1 นายนิรันทร  เดือนพงษ อาจารยพเิศษ - หัวหนาสาขางานยานยนต 

- หัวหนางานกิจการนักศึกษา 
2 นายคมสันต  จูมี อาจารยพเิศษ เจาหนาท่ีงานยานพาหนะและขนสง 

- เจาหนาท่ีจิตอาสา/ชุมชนสัมพันธ 
- เจาหนาท่ีหลักสูตรบริการวิชาการ 

3 นายปริวัตร  แกวเปย อาจารยพเิศษ - เจาหนาท่ีกิจการนักศึกษา 
- เจาหนาท่ี To Be Number One 
- เจาหนาท่ีสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

4 นายสมชาติ  เท่ียงธรรม อาจารยพเิศษ - เจาหนาท่ีงานวิจัยชุมชน 
- เจาหนาท่ีจิตอาสา/ชุมชนสัมพันธ 

5 นายอภิชาติ  อินคลาย อาจารยพเิศษ - เจาหนาท่ีกองทุนฯ 
- เจาหนาท่ีกิจการนักศึกษา 
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- เจาหนาท่ี To Be Number One 
6 นายพรเทพ   แกวตา อาจารยพเิศษ - เจาหนาท่ีงานอาคารสถานท่ี  
7 นายทะนงศักด์ิ   ยาดี อาจารยพเิศษ - เจาหนาท่ีงานอาคารสถานท่ี  

- เจาหนาท่ีงานยานพาหนะและขนสง 
หนวยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับชาง 
1 นายประพจน  ทับทอง อาจารยพเิศษ - เจาหนาท่ีงานปกครอง 
2 นายเชิดพงษ  องอาจ อาจารยพเิศษ - หัวหนาสาขางานยานยนต  

- เจาหนาท่ีงานเรียนฟรี 15 ป 
- เจาหนาท่ีงานวิจัยและนวัตกรรม 

3 นายสมชาติ  เท่ียงธรรม อาจารยพเิศษ - เจาหนาท่ีงานอาคารสถานท่ี 
4 นายคัณฑสรวง  กริ่งทอง อาจารยพเิศษ - เจาหนาท่ีกิจการนักศึกษา 

 

1.3 หลักสูตรไดประชุมเพื่อกำหนดภาระงานสอนในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหสอดคลองกับภาระ

งาน ความรูความสามารถตรงตามเกณฑท่ีกําหนดและมีคุณวุฒิท่ีตรงหรือเหมาะสมกับวิชาท่ีสอน ดังนี้ 

ท่ี ช่ือ-สกุล วุฒิการศึกษา 
รายวิชาท่ีสอน 

ภาคเรียนท่ี 1/2563 ชม. ภาคเรียนท่ี 2/2563 ชม. 
1 นายพิษณุ  สินสมุทร กศ.ม 

อุตสาหกรรม
การศึกษา 
 

- กลศาสตรเครื่อกล 
- งานเครื่องยนตดีเซล 
- เทอรโมไดนามิกส 
- เขียนแบบเทคนิด 
- งานเครื่องลางและสงกำลัง
ยานยนต 

25 - งานนิวเมติกสและไฮดรอ
ลิกส 
- งานปรับอากาศรถยนต 
- กลศาสตรของไหล 
- โครงการ 

28 

2 นายกนกศักด์ิ  นคร
ประสาท 

กศ.ม 
อุตสาหกรรม
การศึกษา 
 

- งานบำรุงรักษารถยนต 
- เครื่องทำความเย็นและ
ปรับอากาศ 
- งานบริการรถยนต 1 
- เทคโนโลยีงานซอมสี
รถยนต 
- งานตัวถังและพนสียาน
ยนต 

32 - งานเครื่องลางรถยนต 
- คณิตศาสตรชางยนต 
- งานตัวถังและพนสีรถยนต 
- งานเครื่องยนตแกสโซลีน 

37 

3 นายทชภณ  เมือฤทธิ์ กศ.ม 
อุตสาหกรรม
การศึกษา                                       

- งานเครื่องยนตดีเซล 
- งานความปลอดภัยในการ
ใชรถจักรยานยนต 
- งานเครื่องยนตแกสโซลีน
และดีเซล 

20 - งานทดสอบปมและหัวฉีด
เครื่องยนต 
- การขับรถยนต 
- งานสงกำลังรถยนต 

28 

4 นายพิพัฒน  คงนวม คบ. เครื่องกล - งานความปลอดภัยในการ
ใชรถจักรยานยนต 

28 - ระบบฉีดเช้ือเพลิง
อิเล็กทรอนิกส 

39 
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- วัสดุชางอุตสาหกรรม 
- งานเกียรอัตโนมัติ 
- งานระบบเครื่องยนต
ควบคุมอิเล็กทรอนิกส 
- งานเทคนิคเบ้ืองตน 
- งานเครื่องลางและสงกำลัง
รถยนต 

- งานไฟฟารถยนต 
- งานไฟฟายานยนต 
- งานไฟฟารถยนตเบ้ืองตน 
- งานไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส 

5 นายพัฒนพรรณ พิมพสอ
นภา 
 

วศ.บ 
เครื่องกล 

- งานบริการรถยนต 1 
- งานบำรุงรักษษรถยนต 
- กลศาสตรเครื่องกล 
- เคร ื ่องทำความเย็นและ
ระบบปรับอากาศ 
- กลศาสตรของไหลในงาน
อาชีพ 
- กลศาสตรวศิวกรรม 

28 - งานขัดเงาและเคลือบเงา
รถยนต 
- คณิตศาสตรชางยนต 
- งานทดลองเครื่องกล 
- เครื่องยนตสันดาปภายใน 
- ความแข็งแรงของวัสดุ 
- งานยานยนตใชพลังงาน
ทางเลือก 
- โครงการ 

33 

6 นายปฐมพงษ   เกิดเขม วท.บ 
เครื่องกล 

- งานเครื่องยนตเล็ก
อเนกประสงค 
- งานจักรยานยนต 
- งานจักรยานยนตและ
เครื่องยนตเล็ก 
- งานวัดละเอียดชางยนต 

32 - งานเครื่องยนตเล็ก 
- ระบบฉีดเช้ือเพลิง
อิเล็กทรอนิกส 
งานนิวเมติกสและไฮดรอ
ลิกส 
- งานเช่ือมและโลหะแผน
เบ้ืองตน 
- โครงการ 

37 

7 นายพิษณุ   คำอินทร วท.บ 
เครื่องกล 

- งานเครื่องยนตแกสโซลีน 
- วัสดุงานชางอุตสาหกรรม 
- งานเครื่องลางและสงกำลัง
รถยนตเบ้ืองตน 
- งานทดลองเครื่องกล 
 

26 - งานไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน 
- งานเครื่องมือกลเบ้ืองตน 
- งานฝกฝมือ 
- หลักสูตรฝกอบรม  
ชางปะยาง 

31 

8 นายนิรันทร  เดือนพงษ วท.บ 
เครื่องกล  
กศ.ม.
อุตสาหกรรม
ศึกษา 

- งานบริการรถยนต 1  
- งานเครื่องลางและสงกำลัง
ยานยนต 
- เทคโนโลยีงานซอมสี
รถยนต 
- งานตัวถังและพนสียาน
ยนต 

29 - การขับรถยนต 
- งานเครื่องลางรถยนต 
- งานตัวถังและพนสีรถยนต 
- งานขัดและเคลือบเงาสี
รถยนต 
- โครงการ 

29 
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9 นายคมสันต  จูมี วศ.บ 
เครื่องกล 

- งานจักรยานยนต 
- งานปรับแตงเครื่องยนต 
- งานทดลองเครื่องกล 
- งานจักรยานยนตและ
เครื่องยนตเล็ก 
- งานวัดละเอียดชางยนต 

31 - งานไฟฟารถยนต 
- งานสงกำลังรถยนต 
- งานไฟฟารถยนตเบ้ืองตน 
- งานไฟฟายานยนต 
 

32 

1
0 

นายปริวัตร  แกวเปย คบ. เครื่องกล - งานเครื่องยนตแกสโซลีน 
- เครื่องทำความเย็นและ
ปรับอากาศ 
- งานระบบเครื่องยนต
ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส 
- กลศาสตรวิศวกรรม 
- งานเกียรอัตโนมัติ 

31 - งานนิวเมติกสและไฮดรอ
ลิกสเบ้ืองตน 
- งานไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน 
- โครงการ  
- งานนิวเมติกสและไฮดรอ
ลิกส 
- งานไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส 

37 

1
1 

นายนิพัฒน  เสมอใจ ค.บ. การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

- วัสดุงานชางอุตสาหกรรม 
- งานเช่ือมและโลหะแผน
เบ้ืองตน 
- งานเขียนแบบเทคนิค
เบ้ืองตน 
- งานเทคนิคเบ้ืองตน 
- งานเขียนแบบเทคนิค 

30 -  

1
2 

นายอภิชาติ  อินคลาย คอ.บ 
เครื่องกล 

 

- งานบำรุงรักษารถยนต 
- งานเครื่องยนตเล็ก
เอนกประสงค 
- กลศาสตรเครื่องกล 
- กลศาสตรของไหล 
- งานเครื่องยนตแกสโซลีน
และดีเซล 

30 - งานเครื่องยนตเล็ก 
- ระบบฉีดเช้ือเพลิง
อิเล็กทรอนิกส 
- งานทดลองเครื่องกล 
- งานไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส 
- กลศาสตรของไหล 

34 

1
4 

นายพรเทพ   แกวตา คอ.บ 
เครื่องกล 

- งานความปลอดภัยในการ
ใชรถจักรยานยนต 
- งานเครื่องยนตดีเซล 
- งานเครื่องลางและสงกำลัง
เบ้ืองตน 
- เทอรโมไดนามิกส 

34 - งานปรับอากาศรถยนต 
- งานทดสอบปมและหัวฉีด
เครื่องยนต 
- งานยานยนตใชพลังงาน
ทางเลือก 
- งานเครื่องยนตแกสโซลีน 
- โครงการ 

38 

1
5 

นายประพจน   ทับทอง คอ.บ 
เครื่องกล 

- งานเครื่องยนตดีเซล 23 - งานเครื่องยนตเล็ก 
- งานฝกฝมือ 

25 



ห น ้ า  | 62 
 

 - งานความปลอดภัยในการ
ใชรถจักรยานยนต 
- งานบำรุงรักษารถยนต 
- วัสดุงานชางอุตสาหกรรม 
- งานบริการรถยนต 1 
- วัสดุงานชางอุตสาหกรรม 

- ระบบฉีดเช้ือเพลิง
อิเล็กทรอนิกส 
- โครงการ 
 

1
6 

 นายเชิดพงษ   องอาจ คอ.บ 
เครื่องกล 

- เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน 
- เครื่องทำความเย็นและ
ปรับอากาศ 
- กลศาสตรเครื่องกล 
- งานจักรยานยนต 

19 - งานไฟฟารถยนต 
- งานทดสอบปมและหัวฉีด 
- งานปรับอากาศรถยนต 
- งานนิวเมติกสและไฮดรอ
ลิกส 
- การขับรถยนต 

30 

1
7 

นายสมชาติ  เท่ียงธรรม อศ.บ 
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

- งานเครื่องยนตเล็กฯ 
- งานความปลอดภัยในการ
ใชรถจักรยานยนต 
- วัสดุชาง 
- งานบริการรถยนต 1  
- งานจักรยานยนต 
- งานเครื่องยนตเล็ก
เอนกประสงค 

23 - งานฝกฝมือ 
- การขับรถยนต 
- งานเครื่องมือกลเบ้ืองตน 
- เครื่องยนตสันดาปภายใน 
 

31 

1
8 

นายคัณฑสรวง  กริ่งทอง คอ.บ 
เครื่องกล 
 

- งานเช่ือมและโลหะแผน 
- งานเครื่องยนตแกสโซลีน 

11 - งานตัวถังและพนสีรถยนต 
- งานขัดและเคลือบเงาสี
รถยนต 
- งานเครื่องมือกลเบ้ืองตน 
- งานเครื่องลางรถยนต 
- โครงการ 

29 

1
9 

นายทนงศักด์ิ  ยาดี    - คณิตศาสตรชางยนต 
- งานเครื่องลางรถยนต 
- เขียนแบบดวย
คอมพิวเตอร 
- งานเขียนแบบช้ินสวน
เครื่องกล 
- งานเช่ือมและโลหะแผน
เบ้ืองตน 
- เครื่องยนตสันดาปภายใน 
- ความแข็งแรงของวัสดุ 

33 
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1.4 ในการสรางขวัญกำลังใจของอาจารยประจำหลักสูตรในการทำงานหลักสูตรไดเล็งเห ็นถึง

ความสำคัญในเรื่องนี้ หลักสูตรมีสวัสดิการใหกับอาจารยประจำหลักสูตรดังนี้ 

  1.4.1 หลักสูตรมีการประเมินการทำงานของอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน 

อยางนอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง 

  1.4.2 มีบานพักครู 

  1.4.3 มีประกันอุบัติเหตุใหอาจารยประจำหลักสูตรที่มีตำแหนงอาจารยพิเศษ (ลูกจางเหมา

บริการ) ทุกคน 

  1.4.4 มีวันหยุดใหอาจารยประจำหลักสูตรท่ีมีตำแหนงอาจารยพิเศษ (ลูกจางเหมาบริการ) ป

การศึกษาละ 12 วัน โดยไมนับวาเปนวันลา 

  1.4.5 จัดงานสังสรรค พบปะกับหนวยจัดการศึกษาตามความเหมาะสม เชนกิจกรรมกีฬาสี

ภายในหนวยจัดการศึกษา 

การติดตามและประเมินกระบวนการ 

1. หลักสูตรสํารวจความพึงพอใจตอการบริหารอาจารย การกำกับ/ติดตาม/ประเมินผลและพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนของอาจารย ซึ่งดำเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูสอนตอการบริหาร

จัดการหลักสูตร โดยผลการประเมินในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย = 4.46) มีรายละเอียด ดังนี้  

 

 
รายการ 

คาเฉลี่ย 
2561 2562 2563 

1. การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรูความสามารถของอาจารย
ผูสอน 

3.43 3.80 4.46 

2. จำนวนภาระงานสอนของอาจารยท่ีเปนจริงในหลักสูตรมีความ
เหมาะสม 

3.71 3.73 4.46 

3. การกำกับและติดตามการจัดทำแผนการสอน โครงการสอน อยางนอย
กอนการเปดภาคเรียนใหครบทุกรายวิชา 

4.00 3.60 4.46 

4. การกำกับและติดตามการจัดทำบันทึกหลังการสอนหลังส้ินสุดภาค
เรียนใหครบทุกรายวิชา 

4.00 3.60 4.54 

5. การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาท่ีมีหลายกลุมเรียนใหได
มาตรฐานเดียวกัน 

3.29 3.80 4.38 

6. การกำกับ/ควบคุมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
นักศึกษา 

3.71 3.93 4.46 

7. การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนา
ความสามารถดานการสอนของอาจารย 

3.71 3.67 4.46 

ภาพรวม 3.61 3.73 4.46 
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2. จากการเลือกรายวิชาในกับอาจารยประจำหลักสูตร โดยดูจากความเหมาะสมตามคุณวุฒิและความ

เช่ียวชาญทางทักษณะวิชาชีพ สวนหนึ่งท่ีหลักสูตรไดนำมาพิจารณารวมดวยก็คือ ผลการประเมินความพึงพอใจ

ของนักศึกษาตออาจารยผูสอนประจำวิชา ซึ่งผลการประเมินฯ ในปการศึกษา 2563 มีดังนี้ 

 หนวยจัดการศึกษาแมขายภาคเรียนท่ี 1/2563 

ลำดับ อาจารยผูสอน รายวิชา ลงทะเบียน คาเฉลี่ย 
1 พิษณุ คำอินทร 20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  42  3.86  
2 พิษณุ คำอินทร 20100-1002 วัสดุงานชางอุตสาหกรรม 42  3.86  
3 ปฐมพงษ เกิดเขม 20101-2102 งานจักรยานยนต 42  4.34  

4 ทชภณ เมืองฤทธิ์ 
20101-2501 งานความปลอดภัยในการใช
รถจักรยานยนต 42  4.23  

5 พิพัฒน คงนวม 20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 41  4.49  
6 พิพัฒน คงนวม 20100-1002 วัสดุงานชางอุตสาหกรรม 42  4.49  
7 ปฐมพงษ เกิดเขม 20101-2102 งานจักรยานยนต 42  4.51  

8 พิพัฒน คงนวม 
20101-2501 งานความปลอดภัยในการใช
รถจักรยานยนต 42  4.49  

9 
กนกศักด์ิ นคร
ประสาท 20000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 37  4.52  

10 พิษณุ คำอินทร 20101-2001 งานเครื่องยนตแกสโซลีน 37  4.29  
11 พิษณุ สินสมุทร 20101-2002 งานเครื่องยนตดีเซล 38  3.65  
12 พิษณุ สินสมุทร 20101-2007 กลศาสตรเครื่องกล 38  3.65  

13 
กนกศักด์ิ นคร
ประสาท 20101-2106 งานบำรุงรักษารถยนต 37  4.52  

14 ปฐมพงษ เกิดเขม 20101-2502 งานเครื่องยนตเล็กอเนกประสงค 37  4.49  

15 
กนกศักด์ิ นคร
ประสาท 20000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 37  4.52  

16 
พัฒนพรรณ พิมพสอ
นภา 20000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 23  4.05  

17 พิษณุ คำอินทร 20101-2001 งานเครื่องยนตแกสโซลีน 23  3.98  
18 ทชภณ เมืองฤทธิ์ 20101-2002 งานเครื่องยนตดีเซล 23  3.65  

19 
พัฒนพรรณ พิมพสอ
นภา 20101-2007 กลศาสตรเครื่องกล 23  4.05  

20 
พัฒนพรรณ พิมพสอ
นภา 20101-2106 งานบำรุงรักษารถยนต 23  4.05  

21 ปฐมพงษ เกิดเขม 20101-2502 งานเครื่องยนตเล็กอเนกประสงค 23  4.07  

22 
พัฒนพรรณ พิมพสอ
นภา 20000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 23  4.05  
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23 
กนกศักด์ิ นคร
ประสาท 2000-2005 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 26  4.23  

24 
กนกศักด์ิ นคร
ประสาท 2101-2008 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 26  4.23  

25 
กนกศักด์ิ นคร
ประสาท 2101-2115 งานบริการรถยนต 1 26  4.23  

26 
กนกศักด์ิ นคร
ประสาท 2101-8001 ฝกงาน 26  4.23  

27 
ก น ก ศ ั ก ด ิ ์  น ค ร
ประสาท 2000-2005 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 22 3.56 

28 
พัฒนพรรณ พิมพสอ
นภา 2101-2008 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 22 3.60 

29 
พัฒนพรรณ พิมพสอ
นภา 2101-2115 งานบริการรถยนต 1 22 3.60 

30 
ก น ก ศ ั ก ด ิ ์  น ค ร
ประสาท 2101-8001 ฝกงาน 22 3.56 

 

ภาคเรียนท่ี 2/2563 

ลำดับ อาจารยผูสอน รายวิชา ลงทะเบียน คาเฉลี่ย 
1 พิษณุ คำอินทร 20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 39  4.27  
2 พิษณุ คำอินทร 20100-1003 งานฝกฝมือ 40  4.27  

3 พิษณุ คำอินทร 
0100-1005 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
เบ้ืองตน 39  4.27  

4 พิษณุ คำอินทร 20100-1007 งานเครื่องมือกลเบ้ืองตน 39  4.27  

5 พิษณุ สินสมุทร 
20101-2010 งานนวิเมติกสและไฮดรอลิกส
เบ้ืองตน 39  4.08  

6 ปฐมพงษ เกิดเขม 20101-2101 งานเครื่องยนตเล็ก 39  4.53  

7 พิษณุ สินสมุทร 
2100-1009 งานนวิเมติกสและไฮดรอลิกส
เบ้ืองตน 1  4.08  

8 พิพัฒน คงนวม 20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 39  4.41  
9 พิษณุ คำอินทร 20100-1003 งานฝกฝมือ 39  4.01  

10 พิษณุ คำอินทร 
0100-1005 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
เบ้ืองตน 39  4.01  

11 พิษณุ คำอินทร 20100-1007 งานเครื่องมือกลเบ้ืองตน 38  4.01  

12 พิษณุ สินสมุทร 
20101-2010 งานนวิเมติกสและไฮดรอลิกส
เบ้ืองตน 39  4.30  

13 ปฐมพงษ เกิดเขม 20101-2101 งานเครื่องยนตเล็ก 38  4.43  
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14 
กนกศักด์ิ นคร
ประสาท 20000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 34  4.26  

15 
กนกศักด์ิ นคร
ประสาท 20101-2003 งานเครื่องลางรถยนต 34  4.26  

16 ทชภณ เมืองฤทธิ์ 20101-2004 งานสงกำลังรถยนต 34  4.11  
17 พิพัฒน คงนวม 20101-2005 งานไฟฟารถยนต 34  4.14  
18 พิษณุ สินสมุทร 20101-2105 งานปรับอากาศรถยนต 34  3.68  

19 
พัฒนพรรณ พิมพสอ
นภา 20101-2107 คณิตศาสตรชางยนต 34  4.26  

20 
พัฒนพรรณ พิมพสอ
นภา 20101-2405 งานขัดเคลือบเงาสีรถยนต 34  4.26  

21 
พัฒนพรรณ พิมพสอ
นภา 20000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 

21 4.40 

22 
กนกศักด์ิ นคร
ประสาท 20101-2003 งานเครื่องลางรถยนต 

22 4.28 

23 ทชภณ เมืองฤทธิ์ 20101-2004 งานสงกำลังรถยนต 22 3.14 
24 พิพัฒน คงนวม 20101-2005 งานไฟฟารถยนต 22 4.23 
25 พิษณุ สินสมุทร 20101-2105 งานปรับอากาศรถยนต 22 3.54 

26 
กนกศักด์ิ นคร
ประสาท 20101-2107 คณิตศาสตรชางยนต 

22 4.28 

27 
พัฒนพรรณ พิมพสอ
นภา 20101-2405 งานขัดเคลือบเงาสีรถยนต 

22 4.40 

28 
พัฒนพรรณ พิมพสอ
นภา 20000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 

21 4.40 

29 ปฐมพงษ เกิดเขม 2000-2006 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 26  4.38  
30 พิษณุ สินสมุทร 2101-2105 การขับรถยนต 26  3.21  

31 พิพัฒน คงนวม 
2101-2109 งานระบบฉีดเช้ือเพลิง
อิเล็กทรอนิกส 26  4.09  

32 
กนกศักด์ิ นคร
ประสาท 2101-2111 งานตัวถังและพนสีรถยนต 26  4.17  

33 ทชภณ เมืองฤทธิ์ 
2101-2114 งานทดสอบปมและหัวฉีด
เครื่องยนต 26  3.71  

34 ปฐมพงษ เกิดเขม 2101-8501 โครงการ 26  4.38  
35 พิษณุ สินสมุทร 2000-2006 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 22  3.82  
36 ทชภณ เมืองฤทธิ์ 2101-2105 การขับรถยนต 22  3.74  

37 ปฐมพงษ เกิดเขม 
2101-2109 งานระบบฉีดเช้ือเพลิง
อิเล็กทรอนิกส 22  3.59  



ห น ้ า  | 67 
 

38 
กนกศักด์ิ นคร
ประสาท 2101-2111 งานตัวถังและพนสีรถยนต 22  3.63  

39 ทชภณ เมืองฤทธิ์ 
2101-2114 งานทดสอบปมและหัวฉีด
เครื่องยนต 22  3.74  

40 ปฐมพงษ เกิดเขม 2101-8501 โครงการ 22  3.59  
 

หนวยจัดการศึกษาทับคลอ ภาคเรียนท่ี 1/2563 

ลำดับ อาจารยผูสอน รายวิชา ลงทะเบียน คาเฉลี่ย 
1 ปริวัตร แกวเปย 20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 37 4.33  
2 นิพัฒน เสนอใจ 20100-1001 เขียนแบบเทคนคิเบ้ืองตน 37 4.28  
3 นิพัฒน เสนอใจ 20100-1002 วัสดุงานชางอุตสาหกรรม 37 4.28  
4 นิพัฒน เสนอใจ 20100-1004 งานเช่ือมและโลหะแผนเบ้ืองตน 37 4.28  
5 คมสันต จูมี 20101-2102 งานจักรยานยนต 37 4.29  
6 พรเทพ แกวตา 20101-2501 งานความปลอดภัยในการใช

รถจักรยานยนต 
37 4.39  

7 ปริวัตร แกวเปย 20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 36  4.34  
8 นิพัฒน เสนอใจ 20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน 36  4.38  
9 นิพัฒน เสนอใจ 20100-1002 วัสดุงานชางอุตสาหกรรม 36  4.38  

10 นิพัฒน เสนอใจ 20100-1004 งานเช่ือมและโลหะแผนเบ้ืองตน 36  4.38  
11 คมสันต จูมี 20101-2102 งานจักรยานยนต 36  4.27  
12 พรเทพ แกวตา 20101-2501 งานความปลอดภัยในการใช

รถจักรยานยนต 
36  4.37  

13 คมสันต จูมี 20000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 38  4.59  
14 พรเทพ แกวตา 20101-2002 งานเครื่องยนตดีเซล 38  4.58  
15 อภิชาติ อินคลาย 20101-2007 กลศาสตรเครื่องกล 38  4.61  
16 อภิชาติ อินคลาย 20101-2502 งานเครื่องยนตเล็กอเนกประสงค 38  4.61  
17 พรเทพ แกวตา 2000-2005 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 34  4.44  
18 ปริวัตร แกวเปย 2101-2008 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 37  4.43  
19 นิรันดร เดือนพงษ 2101-2115 งานบริการรถยนต 1 38  4.42  
20 พรเทพ แกวตา 2101-8001 ฝกงาน 36  4.44  
21 พรเทพ แกวตา 2000-2005 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 32  4.50  
22 ปริวัตร แกวเปย 2101-2008 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 32  4.52  
23 นิรันดร เดือนพงษ 2101-2115 งานบริการรถยนต 1 32  4.53  
24 พรเทพ แกวตา 2101-8001 ฝกงาน 32  4.50  
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หนวยจัดการศึกษาทับคลอ ภาคเรียนท่ี 2/2563 

ลำดับ อาจารยผูสอน รายวิชา ลงทะเบียน คาเฉลี่ย 
1 ปริวัตร แกวเปย 20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 35  4.56  
2 สมชาติ เท่ียงธรรม 20100-1003 งานฝกฝมือ 35  4.58  

3 ปริวัตร แกวเปย 
20100-1005 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
เบ้ืองตน 35  4.56  

4 สมชาติ เท่ียงธรรม 20100-1007 งานเครื่องมือกลเบ้ืองตน 35  4.58  

5 ปริวัตร แกวเปย 
20101-2010 งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกส
เบ้ืองตน 35  4.56  

6 อภิชาติ อินคลาย 20101-2101 งานเครื่องยนตเล็ก 35  4.46  
7 สมชาติ เท่ียงธรรม 20100-1003 งานฝกฝมือ 34  4.61  

8 ปริวัตร แกวเปย 
20100-1005 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
เบ้ืองตน 34  4.71  

9 สมชาติ เท่ียงธรรม 20100-1007 งานเครื่องมือกลเบ้ืองตน 34  4.61  

10 ปริวัตร แกวเปย 
20101-2010 งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกส
เบ้ืองตน 34  4.71  

11 อภิชาติ อินคลาย 20101-2101 งานเครื่องยนตเล็ก 34  4.61  
12 ทนงศักด์ิ ยาดี 20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 32  4.36  
13 สมชาติ เท่ียงธรรม 20100-1003 งานฝกฝมือ 32  4.67  

14 ปริวัตร แกวเปย 
20100-1005 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
เบ้ืองตน 32  4.69  

15 สมชาติ เท่ียงธรรม 20100-1007 งานเครื่องมือกลเบ้ืองตน 32  4.67  

16 ปริวัตร แกวเปย 
20101-2010 งานนวิเมติกสและไฮดรอลิกส
เบ้ืองตน 32  4.69  

17 อภิชาติ อินคลาย 20101-2101 งานเครื่องยนตเล็ก 32  4.74  
18 คมสันต จูมี 20000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 37  4.62  
19 ทนงศักด์ิ ยาดี 20101-2003 งานเครื่องลางรถยนต 37  4.59  
20 คมสันต จูมี 20101-2004 งานสงกำลังรถยนต 37  4.62  
21 คมสันต จูมี 20101-2005 งานไฟฟารถยนต 37  4.62  
22 พรเทพ แกวตา 20101-2105 งานปรับอากาศรถยนต 37  4.65  
23 ทนงศักด์ิ ยาดี 20101-2107 คณิตศาสตรชางยนต 37  4.59  
24 นิรันดร เดือนพงษ 20101-2405 งานขัดเคลือบเงาสีรถยนต 37  4.66  
25 อภิชาติ อินคลาย 20000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 39  4.64  
26 ทนงศักด์ิ ยาดี 20101-2003 งานเครื่องลางรถยนต 39  4.68  
27 คมสันต จูมี 20101-2004 งานสงกำลังรถยนต 39  4.62  
28 คมสันต จูมี 20101-2005 งานไฟฟารถยนต 39  4.62  
29 พรเทพ แกวตา 20101-2105 งานปรับอากาศรถยนต 39  4.75  
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30 ทนงศักด์ิ ยาดี 20101-2107 คณิตศาสตรชางยนต 39  4.68  
31 นิรันดร เดือนพงษ 20101-2405 งานขัดเคลือบเงาสีรถยนต 39  4.67  
32 พรเทพ แกวตา 2000-2006 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 32  4.48  
33 พรเทพ แกวตา 2101-2105 การขับรถยนต 32  4.48  

34 อภิชาติ อินคลาย 
2101-2109 งานระบบฉีดเช้ือเพลิง
อิเล็กทรอนิกส 32  4.36  

35 นิรันดร เดือนพงษ 2101-2111 งานตัวถังและพนสีรถยนต 32  4.26  

36 พรเทพ แกวตา 
2101-2114 งานทดสอบปมและหัวฉีด
เครื่องยนต 32  4.48  

37 ปริวัตร แกวเปย 2101-8501 โครงการ 34  4.44  
38 พรเทพ แกวตา 2101-8501 โครงการ 34  4.48  
39 พรเทพ แกวตา 2000-2006 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 31  4.34  
40 นิรันดร เดือนพงษ 2101-2105 การขับรถยนต 31  4.17  

41 อภิชาติ อินคลาย 
2101-2109 งานระบบฉีดเช้ือเพลิง
อิเล็กทรอนิกส 31  4.31  

42 นิรันดร เดือนพงษ 2101-2111 งานตัวถังและพนสีรถยนต 31  4.17  

43 พรเทพ แกวตา 
2101-2114 งานทดสอบปมและหัวฉีด
เครื่องยนต 31  4.34  

44 ปริวัตร แกวเปย 2101-8501 โครงการ 31  4.31  
45 พรเทพ แกวตา 2101-8501 โครงการ 31  4.34  

 

หนวยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับชาง ภาคเรียนท่ี 1/2563 

ลำดับ อาจารยผูสอน รายวิชา ลงทะเบียน คาเฉลี่ย 
1 สมชาติ เท่ียงธรรม 2000-2005 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 18  3.32  
2 เชิดพงษ องอาจ 2101-2008 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 19  3.27  
3 สมชาติ เท่ียงธรรม 2101-2115 งานบริการรถยนต 1 19  3.32  
4 ประพจน ทับทอง 2101-2115 งานบริการรถยนต 1 19  3.25  
5 สมชาติ เท่ียงธรรม 2101-8001 ฝกงาน 18  3.32  
6 เชิดพงษ องอาจ 20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 25  3.56  
7 เชิดพงษ องอาจ 20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน 25  3.56  
8 ประพจน ทับทอง 20100-1002 วัสดุงานชางอุตสาหกรรม 25  4.12  
9 คัณฑสรวง กริ่งทอง 20100-1004 งานเช่ือมและโลหะแผนเบ้ืองตน 25  3.92  

10 สมชาติ เท่ียงธรรม 20101-2102 งานจักรยานยนต 25  3.83  

11 ประพจน ทับทอง 
: 20101-2501 งานความปลอดภัยในการใช
รถจักรยานยนต 25  4.12  

12 ประพจน ทับทอง 20000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 18  4.22  
13 คัณฑสรวง กริ่งทอง 20101-2001 งานเครื่องยนตแกสโซลีน 18  3.73  
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14 ประพจน ทับทอง 20101-2002 งานเครื่องยนตดีเซล 18  4.22  
15 เชิดพงษ องอาจ 20101-2007 กลศาสตรเครื่องกล 18  3.85  
16 ประพจน ทับทอง 20101-2106 งานบำรุงรักษารถยนต 18  4.22  
17 สมชาติ เท่ียงธรรม 20101-2502 งานเครื่องยนตเล็กอเนกประสงค 18  4.32  

 

หนวยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับชาง ภาคเรียนท่ี 2/2563 

ลำดับ อาจารยผูสอน รายวิชา ลงทะเบียน คาเฉลี่ย 
1 เชิดพงษ องอาจ 20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 21  3.79  
2 ประพจน ทับทอง 20100-1003 งานฝกฝมือ 21  3.99  

3 เชิดพงษ องอาจ 
20100-1005 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
เบ้ืองตน 21  3.79  

4 คัณฑสรวง กริ่งทอง 20100-1007 งานเครื่องมือกลเบ้ืองตน 21  4.09  

5 เชิดพงษ องอาจ 
20101-2010 งานนวิเมติกสและไฮดรอลิกส
เบ้ืองตน 21  3.79  

6 ประพจน ทับทอง 20101-2101 งานเครื่องยนตเล็ก 21  3.99  
7 เชิดพงษ องอาจ 20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 21  3.79  
8 นาฎญา อาทาสอน 20000-1205 ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 16  4.20  

9 นาฎญา อาทาสอน 
20000-1209 ภาษาอังกฤษสำหรับงานชาง
อุตสาหกรรม 16  4.20  

10 ประพจน ทับทอง 20000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 16  4.10  
11 คัณฑสรวง กริ่งทอง 20101-2003 งานเครื่องลางรถยนต 16  4.11  
12 คัณฑสรวง กริ่งทอง 20101-2004 งานสงกำลังรถยนต 16  4.11  
13 เชิดพงษ องอาจ 20101-2005 งานไฟฟารถยนต 16  3.82  
14 เชิดพงษ องอาจ 20101-2105 งานปรับอากาศรถยนต 16  3.82  
15 อัญชลี กาแดง 20101-2107 คณิตศาสตรชางยนต 16  3.96  
16 คัณฑสรวง กริ่งทอง 20101-2405 งานขัดเคลือบเงาสีรถยนต 16  4.11  
17 คัณฑสรวง กริ่งทอง 2000-2006 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 15  4.28  
18 เชิดพงษ องอาจ 2101-2105 การขับรถยนต 15  4.10  

19 ประพจน ทับทอง 
2101-2109 งานระบบฉีดเช้ือเพลิง
อิเล็กทรอนิกส 15  4.21  

20 คัณฑสรวง กริ่งทอง 2101-2111 งานตัวถังและพนสีรถยนต 15  4.28  

21 เชิดพงษ องอาจ 
2101-2114 งานทดสอบปมและหัวฉีด
เครื่องยนต 15  4.10  

22 ประพจน ทับทอง 2101-8501 โครงการ 15  4.21  
23 คัณฑสรวง กริ่งทอง 2101-8501 โครงการ 15  4.28  
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การนำไปสูการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

หลักสูตรมีความเห็นวา จากผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจำหลักสูตร ในดานการ

บริหารอาจารย การกำกับ/ติดตาม/ประเมินผลและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของอาจารย  หลักสูตร

รวมกับอาจารยผู สอนพิจารณาจากกระบวนการจัดการสอนการสอนจากผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผูเรียน อาจารยผูสอนควรปรับปรุงดานใด เชนการใชส่ือการสอน เทคนิคการสอน  

หลักสูตรไดนำผลการประเมินอาจารยผูสอนมาใชในการสงเสริมพัฒนาบริหารอาจารยประจำหลักสตูร

ดานการสอนของอาจารยประจำวิชา ดังนี ้

- สำรวจความตองการ การใชสื ่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เชน ชุดฝก โปรแกรมวิเคราะห

เครื่องยนต 

- ใหอาจารยผูสอนเนนการเรียนแบบลงมือปฏิบัติจริง โดยนำนักศึกษาออกหนวยซอมสรางบริการ

ชุมชน 

- ส่ือการสอน และวิธีการสอนท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน เชน คลิปวีดีโอในยูทูบ หรือจะ

เปนการใชส่ือเกี่ยวกับยานยนตท่ีตองบริการจริงซอมจริง 

- นำผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผู สอนมาพิจารณาในการเลือกรายวิชาและการจัด

กระบวนการเรียนการสอนใหเหมาะสมในการสอน 

4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

เปาหมายการดําเนินงาน 

 1. อาจารยประจำหลักสูตรไดรับการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพอยางสม่ำเสมอ 

2. ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีตอการบริหารอาจารยอยูในระดับมาก 

3. อาจารยสามารถนำความความรูท่ีไดพัฒนา มาใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอน/วิชาชีพ 

ระบบและกลไกการบริหารอาจารย 

1. หลักสูตรสำรวจความตองการของอาจารยประจำหลักสูตรในการพัฒนาทางดานวิชาชีพและวิชาการ  

2. หลักสูตรจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ID plane) ในการสงเสริมพัฒนาทางดานวิชาชีพและ

วิชาการ 

3. อาจารยประจำหลักสูตรรายงานการติดตามผลลัพธตามแผนพัฒนาบุคลากร (ID plane) ตอสำนัก

วิชาการ 

4. หลักสูตรสํารวจความพึงพอใจอาจารยประจำหลักสูตรในดานการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

  5. นําผลการดําเนินงานมาพัฒนาและปรับปรงุ 

การนำระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

1. หลักสูตร สำนักวิชาการและงานบุคลากรดำเนินการสำรวจความตองการของอาจารยประจำ

หลักสูตรในการพัฒนาทางดานวิชาชีพและวิชาการ โดยทำเปนแผนพัฒนาบุคลาการรายบุคคล (ID plane) 3 ป 

เพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาอาจารยประจำหลักสูตร ใหมีทักษะดานวิชาชีพและวิชาการในการจัดการเรียน

การสอนตามเทคโนโลยี่ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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 2. อาจารยประจำหลักสูตรดำเนินการจัดทำเปนแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ID plane) ในการ

พัฒนาทางดานวิชาชีพและวิชาการ เพื่อเปนการพัฒนาองคความรูท่ีทันยุค ทันสมัย และเทคโนโลยีเกี่ยวกับยาน

ยนต ในรายวิชาตางๆ ของหลักสูตร 

 
ช่ือ – สกุล 

การอบรมดานวิชาชีพ การอบรมดานวิชาการ 
 

เรื่อง 
ปการศึกษา  

เรื่อง 
ปการศึกษา 

6
3 

6
4 

6
5 

6
3 

6
4 

6
5 

1.นายพิษณุ  สินสมุทร 1.นวัตกรรมเครื่องยนต
การเกษตร 
2.เทคโนโลยีระบบชวง
ลางและสงกำลัง 
3.เทคโนโลยียานยนต
สมัยใหม 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.การทำบทเรียน
ออนไลน 
2.การทำสือการเรียน
การสอนและเทคนิค
การสอน 
3.การใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรในการ
เรียนการสอนเบ้ืองตน 
4.การเขียนวิจัยในงาน
นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.นายพิษณุ  คำอินทร 1.นวัตกรรมเครื่องยนต
การเกษตร 
2.อบรมเปนผูทดสอบ
ฝมือแรงงานแหงชาติ 
สาขาชางซอมเครื่องยนต
การเกษตร ระดับ 1 
3.เทคโนโลยียานยนต
สมัยใหม 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.การทำบทเรียน
ออนไลน 
2.การทำสือการเรียน
การสอนและเทคนิค
การสอน 
3.การใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรในการ
เรียนการสอนเบ้ืองตน 
4.การเขียนวิจัยในงาน
นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.นายทชภณ เมืองฤทธิ์ 1.นวัตกรรมเครื่องยนต
การเกษตร 
2.อบรมเปนผูทดสอบ
ฝมือแรงงานแหงชาติ 
สาขาชางซอมเครื่องยนต
การเกษตร ระดับ 1 
3.เทคโนโลยียานยนต
สมัยใหม 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.การทำบทเรียน
ออนไลน 
2.การทำสือการเรียน
การสอนและเทคนิค
การสอน 
3.การใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรในการ
เรียนการสอนเบ้ืองตน 
4.การเขียนวิจัยในงาน
นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ 
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4.นายกนกศักด์ิ  
นครประสาท 

1.อบรมเปนผูทดสอบ
ฝมือแรงงานแหงชาติ 
สาขาชางซอมรถยนต 
ระดับ 1 
2.นวัตกรรมยานยนต
พลังงานทางเลือก 
3.เทคโนโลยียานยนต
สมัยใหม 

 
 

 
 
 
 
 

 1.การทำบทเรียน
ออนไลน 
2.การทำสือการเรียน
การสอนและเทคนิค
การสอน 
3.การใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรในการ
เรียนการสอนเบ้ืองตน 
4.การเขียนวิจัยในงาน
นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ 

 
 

 
 
 
 

 

5.นายพัฒนพรรณ     
พิมพสอนภา 

1.อบรมเปนผูทดสอบ
ฝมือแรงงานแหงชาติ 
สาขาชางซอมรถยนต 
ระดับ 1 
2.นวัตกรรมยานยนต
พลังงานทางเลือก 
3.เทคโนโลยียานยนต
สมัยใหม 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.การทำบทเรียน
ออนไลน 
2.การทำสือการเรียน
การสอนและเทคนิค
การสอน 
3.การใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรในการ
เรียนการสอนเบ้ืองตน 
4.การเขียนวิจัยในงาน
นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.นายพิพัฒน   คงนวม 1.เทคโนโลยีไฟฟา
อิเล็กทรอนิกสยานยนต 
2.นวัตกรรมยานยนต
พลังงานทางเลือก 
 

  
 
 

 
 
 
 

1.การทำบทเรียน
ออนไลน 
2.การทำสือการเรียน
การสอนและเทคนิค
การสอน 
3.การใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรในการ
เรียนการสอนเบ้ืองตน 
4.การเขียนวิจัยในงาน
นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.นายปฐมพงษ   เกิด
เขม 

1.นวัตกรรมเครื่องยนต
การเกษตร 
2.เทคโนโลยีไฟฟา
อิเล็กทรอนิกส
รถจักรยาน 
ยนต 
3.ระบบชวงลางและสง
กำลัง 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.การทำบทเรียน
ออนไลน 
2.การทำสือการเรียน
การสอนและเทคนิค
การสอน 
3.การใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรในการ
เรียนการสอนเบ้ืองตน 
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4.อบรมเปนผูทดสอบ
ฝมือแรงงานแหงชาติ 
สาขาชางซอมเครื่องยนต
ทางการเกษตร ระดับ 1 

4.การเขียนวิจัยในงาน
นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ 

 3. อาจารยประจำหลักสูตรเขาอบรมตามแผนพัฒนารายบุคคล (ID plane) ท้ังในดานวิชาการและดาน

วิชาชีพ ซึ่งหัวขอที่เขาอบรมอาจจะไมตรงกับแผนพัฒนารายบุคคล เปนเพราะการเขาอบรมอาจมีขอกำกัดของ

เวลาและสถานที่ จึงเปนสาเหตุการอบรมพัฒนาในเรื ่องอื ่นแทนและอาจารยประจำหลักสูตรไดรายงานการ

ติดตามผลลัพธตามแผนพัฒนาบุคลากรตอสำนักวิชาการ ดังนี้ 

 3.1 นายกนกศักด์ิ   นครประสาท 

วันท่ีเขาอบรม  18-20 ก.พ. 2563 ผูจัดสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน

แหงชาติ จ.สุพรรณบุรี 

หัวขอท่ีอบรม  อบรมเปนผูทดสอบฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาชางซอมรถยนต ระดับ 1 

ประโชยนท่ีนำไปใช ไดเขารวมเปนผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาชางซอมรถยนต

ระดับ 1 และการเรียนการสอนในรายวิชางานบำรุงรักษารถยนต ในหนวยการ

เรียนเรื่อง หลักการบำรุงรักษารถยนตเบื้องตน เพื่อเปนประโยชนแกนักศักษา

ในการเขาทดสอบ มาตฐานวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  

วันท่ีเขาอบรม  28 เม.ย. 2563 ผูจัดกลุมงานวิชาการและมาตรฐาน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

  

หัวขอท่ีอบรม  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำบทเรียนและจัดการเรียนรู ผานระบบ Online 

Train by trainer 

ประโชยนท่ีนำไปใช นำมาใชในการพัฒนาการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลนในรายวิชางาน

บริการรถยนต งานบำรุงรักษารถยนต 

วันท่ีเขาอบรม  15 ต.ค. 2563 ผูจัดกลุมงานวิชาการและมาตรฐาน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

  

หัวขอท่ีอบรม  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำส่ือการเรียนการสอนออนไลนดวย Google Form 

ประโชยนท่ีนำไปใช นำมาใชในการพัฒนาการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลนในรายวิชางาน

บริการรถยนต งานบำรุงรักษารถยนต 

3.2 นายพัฒนพรรณ พิมพสอนภา 

วันท่ีเขาอบรม 18-20 ก.พ. 2563 ผูจัดสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงานแหงชาติ จ.

สุพรรณบุรี  

หัวขอท่ีอบรม  อบรมเปนผูทดสอบฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาชางซอมรถยนต ระดับ 1 

ประโชยนท่ีนำไปใช ไดเขารวมเปนผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขา ชางซอมรถยนต

ระดับ 1 ในกับพัฒนาฝมือแรงงาน จ.พิจิตร และการเรียนการสอนในรายวิชา

งานบำรุงรักษารถยนต ในหนวยการเรียนเรื ่องหลักการบำรุงรักษารถยนต

เบ้ืองตน เพื่อเปนประโยชนแกนักศักษาในการเขาทดสอบ มาตฐานวิชาชีพและ

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  
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วันท่ีเขาอบรม  28 เม.ย. 2563 ผูจัดกลุมงานวิชาการและมาตรฐาน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  

หัวขอท่ีอบรม  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำบทเรียนและจัดการเรียนรู ผานระบบ Online 

Train by trainer 

ประโชยนท่ีนำไปใช นำมาใชในการพัฒนาการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลนในรายวิชางาน

บริการรถยนต งานบำรุงรักษารถยนต 

วันท่ีเขาอบรม  15 ต.ค. 2563 ผูจัดกลุมงานวิชาการและมาตรฐาน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

หัวขอท่ีอบรม  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำส่ือการเรียนการสอนออนไลนดวย Google Form 

ประโชยนท่ีนำไปใช นำมาใชในการพัฒนาการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลนในรายวิชางาน

บริการรถยนต งานบำรุงรักษารถยนต 

3.3 นายพิพัฒน   คงนวม 

วันท่ีเขาอบรม  28 เม.ย. 2563 ผูจัดกลุมงานวิชาการและมาตรฐาน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

หัวขอท่ีอบรม  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำบทเรียนและจัดการเรียนรู ผานระบบ Online 

Train by trainer 

ประโชยนท่ีนำไปใช นำมาใชในการพัฒนาการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลนในรายวิชางาน

ไฟฟารถยนต 

วันท่ีเขาอบรม  15 ต.ค. 2563 ผูจัดกลุมงานวิชาการและมาตรฐาน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

  

หัวขอท่ีอบรม  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำส่ือการเรียนการสอนออนไลนดวย Google Form 

ประโชยนท่ีนำไปใช นำมาใชในการพัฒนาการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลนในรายวิชางาน

ไฟฟารถยนต 

3.4 นายทชภณ เมืองฤทธิ์ 

วันท่ีเขาอบรม  28 เม.ย. 2563 ผูจัดกลุมงานวิชาการและมาตรฐาน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

หัวขอท่ีอบรม  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำบทเรียนและจัดการเรียนรู ผานระบบ Online 

Train by trainer 

ประโชยนท่ีนำไปใช นำมาใชในการพัฒนาการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลนในรายวิชาเครื่อง

ลางรถยนต 

วันท่ีเขาอบรม  15 ต.ค. 2563 ผูจัดกลุมงานวิชาการและมาตรฐาน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

หัวขอท่ีอบรม  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำส่ือการเรียนการสอนออนไลนดวย Google Form 

ประโชยนท่ีนำไปใช นำมาใชในการพัฒนาการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลนในรายวิชาเครื่อง

ลางรถยนต 

3.5 นายพิษณุ สินสมุทร 

วันท่ีเขาอบรม  28 เม.ย. 2563 ผูจัดกลุมงานวิชาการและมาตรฐาน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

หัวขอท่ีอบรม  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำบทเรียนและจัดการเรียนรู ผานระบบ Online 

Train by trainer 
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ประโชยนท่ีนำไปใช นำมาใชในการพัฒนาการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลนในรายวิชาสง

กำลังรถยนต 

วันท่ีเขาอบรม  15 ต.ค. 2563 ผูจัดกลุมงานวิชาการและมาตรฐาน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

หัวขอท่ีอบรม  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำส่ือการเรียนการสอนออนไลนดวย Google Form 

ประโชยนท่ีนำไปใช นำมาใชในการพัฒนาการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลนในรายวิชาสง

กำลังรถยนต 

3.6 นายปฐมพงษ   เกิดเขม 

วันท่ีเขาอบรม  28 เม.ย. 2563 ผูจัดกลุมงานวิชาการและมาตรฐาน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

หัวขอท่ีอบรม  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำบทเรียนและจัดการเรียนรู ผานระบบ Online 

Train by trainer 

ประโชยนท่ีนำไปใช นำมาใชในการพัฒนาการจัดทำส่ือการเรียนการสอนออนไลนในรายวิชางาน

จักรยานยนตและวิชางานเครื่องยนตเล็กเอนกประสงค 

วันท่ีเขาอบรม  15 ต.ค. 2563 ผูจัด กลุมงานวิชาการและมาตรฐาน วิทยาลัยชุมชน

พิจิตร  

หัวขอท่ีอบรม  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำส่ือการเรียนการสอนออนไลนดวย Google Form 

ประโชยนท่ีนำไปใช นำมาใชในการพัฒนาการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลนในรายวิชางาน

จักรยานยนตและวิชางานเครื่องยนตเล็กเอนกประสงค 

3.7 นายพิษณุ   คำอินทร 

วันท่ีเขาอบรม  28 เม.ย. 2563 ผูจัดกลุมงานวิชาการและมาตรฐาน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

หัวขอท่ีอบรม  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำบทเรียนและจัดการเรียนรู ผานระบบ Online 

Train by trainer 

ประโชยนท่ีนำไปใช นำมาใชในการพัฒนาการจัดทำส่ือการเรียนการสอนออนไลนในรายวิชางาน

เครื่องยนตแกสโซลีน 

วันท่ีเขาอบรม  15 ต.ค. 2563 ผูจัด กลุมงานวิชาการและมาตรฐาน วิทยาลัยชุมชน

พิจิตร  

หัวขอท่ีอบรม  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำส่ือการเรียนการสอนออนไลนดวย Google Form 

ประโชยนท่ีนำไปใช นำมาใชในการพัฒนาการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลนในรายวิชางาน

เครื่องยนตแกสโซลีน 

 

 

3.8 นายเชิดพงษ องอาจ 

วันท่ีเขาอบรม  31 สิงหาคม 2563 ผูจัดศูนยวิจัยและการเรียนรู วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

หัวขอท่ีอบรม  การพัฒนางานวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร 

ณ หองประชุมหลวงพอเงิน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
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ประโชยนท่ีนำไปใช  นำมาประยุกตใชในการเรียนการสอนวิชาโครงการ ในดานการของบสนับสนุน

ใหกับนักศึกษา และการขอทุนในการทำวิจัยรวมกับชุมชนของหลักสูตร 

วันท่ีเขาอบรม  19 สิงหาคม 2563 ผูจัดศูนยวิจัยและการเรียนรู วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

หัวขอท่ีอบรม การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพและทักษะการจัดการเรียนรูของผูสอนในศตวรรษท่ี 

21กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะและดวยกระบวนการ Active 

Learning  ณ โรงแรมมพีรสวรรคฯ พิจิตร 

ประโชยนท่ีนำไปใช  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนในดานทักษะตางๆ 

4. หลักสูตรและสำนักวิชาการไดทำการประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจำหลักสูตรในดานการ

สงเสริมและพัฒนาอาจารย เพื่อเปนแนวทางท่ีทางหลักสูตรและสำนักวิชาการตองจัดหาและสนับสนุนใหอาจารย

ประจำหลักสูตรไดพัฒนาตามหัวขอท่ีตองการ ในปการศึกษา 2564 ตอไป 

การติดตามและประเมินกระบวนการ 

 1. หลักสูตรไดสํารวจความพึงพอใจของอาจารยประจำหลักสูตรในดานการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

ซึ่งจากการประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจำหลักสูตร โดยมีประเด็นในการประเมินดังนี้ 

รายการ คาเฉลี่ย 
2561 2562 2563 

1. ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางสม่ำเสมอ 3.14 3.33 3.77 
2. การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย 3.14 3.67 4.08 
3. การสงเสริมการนำกระบวนการวิจัยและการใหบริการทางวิชาการ

เขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรู
ของนักศึกษา 

3.57 3.67 4.23 

รวม 3.28 3.56 4.03 
 

 จากการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมดานการสงเสริมและพัฒนาอาจารย พบวาอยูในเกณฑมาก มี

คาเฉลี่ย =  4.03 โดยประเด็นอาจารยประจำหลักสูตรมีความพึงพอใจมากที ่สุดคือ การสงเสริมการนำ

กระบวนการวิจัยและการใหบริการทางวิชาการเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนและสงผลตอการ

เรียนรูของนักศึกษา พบวาอยูในเกณฑมาก มีคาเฉล่ีย = 4.23  

 2. หลักสูตรและสำนักวิชาการดำเนินการสำรวจความตองการพัฒนาตนเองของอาจารยประจำหลักสูตร 

เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนการพัฒนาตัวเองและการสงเสริมการพัฒนาอาจารยประจำหลักสูตร ดังนี ้

การสงเสริม พัฒนา ของอาจารยประจำหลักสูตร 
การศึกษาดวยตนเอง 4.17 

1 การศึกษาคนควาดวยตนเองในการคนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ เชน หองสมุด 
เอกสาร ตำรา คูมือ อินเทอรเน็ต เพื่อพัฒนาตนเองและสถานศึกษา 

4.33 

2 การศึกษาคนควาดวยตนเองในการคนควาหาความรูทางวิชาการ และวิชาชีพจาก Web Based 
Training 

4.22 

3 การศึกษาคนควาดวยตนเองเกี่ยวกับการพัฒนาดานการวิจัยเพื่อนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนไดอยางเปนระบบ 

3.89 
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4 การศึกษาคนควาดวยตนเองเกี่ยวกับความรูใหมๆ ทางวิชาการมาพัฒนาสายงานของตนเอง 4.22 

การฝกอบรม 4.36 

5 การเขารับการฝกอบรมท่ีตรงกับสาขาวิชา/สาขางาน 4.33 
6 การเขารับการฝกอบรมท่ีเกี่ยวกับหลักสูตรท่ีสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา 4.11 
7 การเขารับการพัฒนาดานการใชส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อใหเกิดความรูใหม ๆ 4.56 
8 การเขารับการฝกอบรมหลักสูตรใหม ๆ เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนอยางเปนระบบ 4.44 

การเขารวมสัมมนา 3.85 

9 การเขารวมสัมมนาเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการสมัยใหมทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง
และองคกร 

3.67 

10 การเขารวมสัมมนาในเนื้อหาท่ีสอดคลองและตรงกับสายงานท่ีปฏิบัติ 3.89 
11 การเขารวมสัมมนาเกี่ยวกับความรูทางวิชาการและวิชาชีพ 4.00 
การศึกษาดูงาน 4.19 
12 การศึกษาดูงานในสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบของตนเองเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 4.22 
13 การศึกษาดูงานตามความเหมาะสมกับภาระงานท่ีรับผิดชอบ 4.33 
14 การศึกษาดูงานภายในประเทศเพื่อพัฒนางานและศักยภาพท่ีสูงข้ึน โดยใชทุนสนับสนุนของตนเอง 4.00 
การศึกษาตอ 3.86 
15 การศึกษาตอเพิ่มเติมท่ีตรงกับสาขางาน/สาขาวิชาท่ีสอนเพื่อพัฒนาการทำงานในสายงานและทาง

วิชาชีพใหสูงข้ึน 
3.78 

16 การศึกษาตอเพื่อพัฒนาศักยภาพงานดานวิชาการและเปล่ียนตำแหนงสายงานใหสูงข้ึน 3.67 
17 การศึกษาตอดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ เพื่อเสริมความรูของตนเองใหมีมากข้ึน 3.78 
18 การศึกษาตออยางตอเนื่องระยะส้ันๆ เพื่อพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ในสายงานและ

วิชาชีพ 
4.22 

การสรางผลงานทางวิชาการ 3.71 
19 การเขารวมพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวชิาการ ท้ังในและนอกสถานศึกษา 3.75 
20 การเขารวมรับความรู ความเขาใจ ในกระบวนการทำผลงานทางวิชาการ 3.50 
21 การเขารวมพัฒนาตนเองเกี่ยวกับวิทยฐานะหรือความกาวหนาในสายงานและวิชาชีพ 3.88 

การประเมินในหัวขอการสรางองคความรู/นวัตกรรมในการพัฒนาวิชาชีพและการพัฒนาองคกร 
การสรางองคความรู 4.17 
22 การรวบรวมขอมูลความรูในการจัดการเรียนการสอน 4.00 
23 การสังเคราะหขอมูลความรูในการจัดการเรียนการสอน 4.11 
24 การปรับปรุงขอมูลความรูใหทันสมัยอยูเสมอ 4.22 
25 การสรางองคความรู เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูของวิชาชีพ 4.33 
การสรางนวัตกรรมในการพฒันาองคกร 4.00 
26 การสรางนวัตกรรมจากความรูใหมๆ แสวงหาความรูท่ีหลากหลายและเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อนำมา

พัฒนาการเรียนการสอน 
4.22 

27 การสรางนวัตกรรมจากความรูใหมๆ แสวงหาจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายและเทคโนโลยีใหม ๆ 
เพื่อนำมาพัฒนาองคกร 

4.11 
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28 การนำเสนอผลงานนวัตกรรมของตนเองกับอาจารยผูสอนท้ังในและนอกสถานศึกษา 3.89 
29 การเขารวมศึกษาเกี่ยวกับการสรางผลงานนวัตกรรมของเพื่อนครูท่ีไดรับรางวัล เพื่อพัฒนาตนเอง

และองคกร 
3.89 

30 การศึกษาดานการสรางนวัตกรรมแบบใหมๆ  ใหมากข้ึนเพื่อพัฒนาองคกร 3.89 
การสรางนวัตกรรมในการพฒันาวิชาชีพ 3.81 
31 การเขารวมรับความรูในการสรางนวัตกรรมเพื่อพฒันาวิชาชีพ 4.00 
32 การสรางนวัตกรรมจากแหลงความรูท่ีไดรับในการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาวิชาชีพ 4.11 
33 การสงผลงานนวัตกรรมทางวิชาการของทาน 3.44 
34 การนำเสนอนวัตกรรมผลงานทางวิชาการของทาน 3.67 

ภาพรวม 4.02 
 

 พบวาจากการประเมินความพึงพอใจในดานสงเสริมและพัฒนาอาจารย ในหัวขอการศึกษา คนควาหา

ความรู ติดตามองคความรูใหมๆ ทางวิชาการ/วิชาชีพ และการสรางองคความรู/นวัตกรรมในการพัฒนาวิชาชีพ

และการพัฒนาองคกร ในภาพรวม พบวาอยูในเกณฑมาก มีคาเฉลี่ย = 4.02 โดยประเด็นที่อาจารยประจำ

หลักสูตรตองการใหพัฒนาตัวเองในหัวขอ คือการเขารับการพัฒนาดานการใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย เพื่อใหเกิดความรูใหมๆ พบวาอยูในเกณฑมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย = 4.56  

การนำไปสูการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

 1. หลักสูตรรวมกับสำนักวิชาการในการพัฒนาอาจารยประจำหลักสูตร ตามผลการประเมินความพึง

พอใจในดานการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ท่ีอาจารยประจำหลักสูตรตองการใหพัฒนาเพิ่มมากข้ึนคือการสงผล

งานนวัตกรรมทางวิชาการและความตองการของอาจารยประจำหลักสูตรที่ตองการในหลักสูตรไดสงเสริมและ

พัฒนา คือไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางสม่ำเสมอ  

 2. การวางแผนการพัฒนาทางดานวิชาการและวิชาชีพ ของอาจารยประจำหลักสูตรตามแผนพัฒนา

รายบุคคล (ID Plane) ซึ่งเห็นไดวาอาจารยประจำหลักสูตรบางทาน มีการพัฒนารายบุคคลไมเปนไปแผนพัฒนา

รายบุคคล (ID Plane) ทางหลักสูตรมีแนวทางใหอาจารยประจำหลักสูตรจัดหาและศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ี

ตองการพัฒนาในดานทักษะวิชาชีพและวิชาการใหสอดคลองกับรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน โดยศึกษาจากส่ือ

ออนไลน เชน youtube หรือส่ือมัลติมีเดีย แลวนำประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 

เอกสารหลักฐาน 

 4.1.3-1 ประกาศรับสมัครอาจารยประจำหลักสูตร 

 4.1.3-2 คำส่ังมอบหมายการปฏิบัติหนาท่ีหนาท่ี 

 4.1.3-3 คำส่ังแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร/คำส่ังอาจารยท่ีปรึกษา 

 4.1.3-4 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผู สอนที ่ม ีตอการบริหารหลักสูตร ประจำป

การศึกษา 2563 

 4.1.3-5 ผลการประเมินอาจารยผูสอนประจำปการศึกษา 2563 

 4.1.3-6 แผนพัฒนาบุคลากร 5 ปของหลักสูตร 
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องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน 
ตัวบงช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ผลการดำเนินงาน 

5.1.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

เปาหมาย 

1. หลักสูตรมีการจัดการเร ียนการสอนตรงตามมาตรฐานของหลักสูตรประกาศนียบัตรว ิชาชีพ 

พุทธศักราช 2562 

2. จุดเดนของหลักสูตรในกระบวนการจัดการเรียนการการสอน ตามการปรับโครงสรางของหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

3. คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักศึกษาในหลักสูตร ใหเปนนักศึกษาในศัตวรรษท่ี 21 

4. อาจารยประจำหลักสูตรใชแผนการสอนท่ีมีสาระการเรียนรู/เนื้อหา ท่ีทันสมัย สอดคลองกับเทคโนโลยี

สมัยใหม 

ระบบและกลไก 

1. มีระบบการออกแบบหลักสูตรใหมีความสอดคลองตาม และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ   

2. แตงต้ังผูรับผิดชอบหลักสูตร (หัวหนาสาขางาน) เพื่อทำหนาท่ีบริหารงานหลักสูตร 

3. หลักสูตรประชุมชี้แจงใหอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อสรางความเขาใจในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ปรับเปล่ียน 

4. หลักสูตรจัดทำแผนตลอดหลักสูตรเพื่อเสนออนุกรรมการวิชาการ สภาวิทยาลัยชุมชน และสถาบัน

วิทยาลัยชุมชนเพื่อใหความเห็นชอบ 

5. อาจารยประจำหลักสูตรจัดทำแผนการจัดการเรียนรู/โครงการสอน และบันทึกหลังการสอน ตาม

รายวิชาท่ีสอน 

6. ดำเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

7. รวบรวมขอมูลวิเคราะหและจัดทำรายงานผลการจัดการเรียนการสอน 

8. หลักสูตรประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการตอบัญฑิตของหลักสูตร 

ผลการดำเนินงาน 

 จุดเดนของหลักสูตร 

1. นักศึกษามีรายไดระหวางฝกประสบการณวิชาชีพ จบการศึกษาแลวมีงานทำ 

2. มีการพัฒนาทักษะดานวิชาชีพและวิชาการ  

3. มีการพัฒนาศักยภาพทักษะวิชาชีพนักศึกษากอนสำเร็จการศึกษาทุกคน โดยนำนักศึกษาเขาทดสอบ

มาตรฐานวิชาชีพ 

4. ฝกทักษะนักศึกษาในการเปนผูประกอบการ โดยการจัดตั้งศูนยบริการดานยานยนตใหกับนักศึกษา 

การตรวจสภาพ การบริการรถยนต การบำรุงรักษา และการประมาณคาบริการ 

5. จัดหาส่ิงสนับสนุนเพิ่มเติมใหกับนักศึกษา ใหสอดคลองกับเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในปจจุบัน 

6. จัดทำส่ิงประดิษฐนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน 
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จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ตองหาแนวทางดำเนินงานเพื่อแกไขปญหาการออกกลางคันของผูเรียน 

2. อาจารยในหลักสูตร ขาดการมีสวนรวมในการบรหิารจัดการหลักสูตร 

3. สงเสริมใหอาจารยประจำหลักสูตร พัฒนาศักยภาพดานทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน และ

ดานเทคโนโลยียานยนตสมัยใหม 

แนวโนมการพัฒนาหลักสูตร 

1. ทำความรวมมือกับสถานประกอบการ เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะอาจารยผูสอนและนักศึกษาในเรื่อง

เทคโนโลยี     ยานยนตสมัยใหม 

2. จัดทำแผนเพื่อขอสนับสนุนครุภัณฑเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนตสมัยใหม 

 

 หลักสูตรไดเกณฑมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ไดดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 โดยทำการ

เปรียบเทียบสาระรายวิชากับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ตามรายละเอียดตางๆ 

ดังนี้  

เปรียบเทียบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

ปวช. 2556 ปวช. 2562 
1. หลักการ 1. หลักการ 

1. เพิ่มความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที ่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

2. เพิ่มการใหความสำคัญในการผลิตผูสำเร็จการศึกษา
ตามความต องการของสถานประกอบการและการ
ประกอบอาชีพอิสระสอดคลองกับสภาพยุทธศาสตรของ
ภูมิภาคเพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถในการแขงข ันของ
ประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1.เปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลัง
มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาดานวิชาชีพท่ี
สอดคลองก ับแผนพ ัฒนาเศรษฐก ิจและส ั งคม
แหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติเปนไปตามกรอบ
คุณวุฒิแหงชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และ
กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ เพื ่อผลิตและ
พัฒนากำลังคนระดับฝมือใหมีสมรรถนะ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบ
อาช ี พ ไ ด  ต ร งตามคว าม  ต  อ ง ก ารขอ งสถาน
ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ 
2.เป นหล ักการท ี ่ เป ดโอกาศให  เล ือกได อย  าง
กวางขวางเนนสมรรถนะเฉพาะดานดวยการปฏิบัติ
จริง สามารถเลือกวิธ ีการเรียนตามศักยภาพและ
โอกาสของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเทียบ
โอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบโอนความรู
และประสบการณจากแหลงว ิทยาการ สถาน
ประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ 
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3.เปนหลักสูตรท่ีสนับสนุนการประสานความรวมมือ
ในการจัดการศึกษารวมกันระหวางหนวยงานและ
องคกรท่ีเกี่ยวของ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
4.เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหสถานศึกษา สถาน
ประกอบการ ชุมชนชนและทองถ่ิน มีสวนรวมในการ
พัฒนาหลักสูตรใหตรงตามความตองการ โดยยึดโยง
ก ับมาตรฐานอาช ีพและสอดคล องก ับสภาพ
ยุทธศาสตรของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ 

2. จุดหมาย 2. จุดหมาย 
- เพิ่มการมีจิตสำนึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- เนนความมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงามตอตานความ
รุนแรงและสารเสพติด 

1.เพื่อใหมีความรูทักษะและประสบการณในงาน
อาชีพสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพสามารถนําไป 
ประย ุกต ใช  ในการปฏิบ ัต ิงานอาช ีพได อย างมี
ประสิทธ ิภาพ เลือกว ิถ ีการดํารงชีว ิต และการ
ประกอบ อาชีพไดอยางเหมาะสมกับตน สรางสรรค
ความเจริญตอชุมชน ทองถ่ินและประเทศชาติ 
2.เพื่อใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสงคมที่ดีงาม ทั้งใน
การทำงาน การอยูรวมกัน การตอตานความรุนแรง
และสารเสพติด มีความรับผิดชอบตอครอบครัว 
หนวยงาน ทองถิ่นและประเทศชาติ ดำรงตนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขาใจและเห็นคุณคา
ของการอนุร ักษศ ิลปว ัฒนธรรมและภูม ิป ญญา
ทองถ่ินมีจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสรางส่ิงแวดลอมท่ีดี 
3.เพื่อใหเปนผูมีปญญา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
ใฝเรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและประกอบอาชีพ 
มีทักษะการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะ
การเรียนรุ ตลอดชีวิต ทักษะการคิด วิเคราะหและ
แก ปญหา ท ักษะด านส ุขภาวะและปลอดภั ย 
ตลอดจนทักษะการจัดการ สามารถสรางอาชีพและ
พัฒนาอาชีพใหกาวหนาอยูเสมอ 
4.เพื ่อใหมีเจตคติที ่ดีตออาชีพ มีความมั่นใจและ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหนวยงาน 
สามารถทำงานเปนหมูคณะไดดี โดยมีความเคารพใน
สิทธิและหนาท่ีของตนเองและผูอื่น 
5.เพื่อใหมีบุคลิกที่ดี มีมนุษยสัมพันธ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และวินัยในตนเอง มีสุขภาพอนามัยท่ี
สมบูรท้ังรางกายและจิตใจ เหมาะสมกับงานอาชีพ 
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6.เพื่อใหตระหนักและมีสวนรวมในการแกไขปญหา
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทสและโลกมี
ความรักชาติ สำนึกในความเปนไทย เสียสละเพื่อ
สวนรวม ดำรงรักษาไววึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา 
พระมหากษ ัตร ิ ย   และการปกครองร ะบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

3. เกณฑการใชหลักสูตร 3. เกณฑการใชหลักสูตร 
ปรับและเพิ่มเนื้อหาสาระในสวนท่ีเกี่ยวของดังนี้ 
-การเรียนการสอน 
-การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
-หนวยกิต 
-โครงสราง 
-การฝกประสบการณวิชาชีพ 
-โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
-การศึกษาระบบทวิภาคี 
-การเขาเรียน 
-การประเมินผลการเรียน 
-กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
-การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
-การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 
-การปรับปรุงแกไข พัฒนารายวิชา กลุมวิชาและการ
อนุมัติหลักสูตร 
-การประกันคุณภาพหลักสูตร 

ปรับและเพิ่มเนื้อหาสาระในสวนท่ีเกี่ยวของดังนี้ 
-การเรียนการสอน 
-การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
-การคิดหนวยกิต 
-โครงสรางหลักสูตร 
-การฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ 
-โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 
-การศึกษาระบบทวิภาค 
-การเขาเรียน 
-การประเมินผลการเรียน 
-กิจกรรมเสรมิหลักสูตร 
-การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
-การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 
-การปรับปรุงแกไข พัฒนารายวิชา กลมวิชาและการ
อนุมัติหลักสูตร 
-การประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน 
-การจัดแผนการเรียน 

4. จุดประสงคสาขาวิชา 4. จุดประสงคสาขาวิชา 
 1.เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานภาษา 
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา สุขศึกษาและพล
ศึกษา ในการพัมนาตนเองและวิชาชีพ 
2.เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการงานอาชีพท่ี
สัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพชางชางยนตใหทัน
ตอการเปล่ียนแปลงและความกาวหนาของเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี 
3.เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทำงาน
ในกลุมงานพื้นฐานดานชางยนต 
4.เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดเหมาะสมกับความรู
ความสามารถของตน 

1.เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดาน
ภาษาและการส่ือสารทักษะการคิดและการแกปญหา 
ทักษะทางสังคมและการดำรงชีว ิตในการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ 
2.เพื ่อใหมีความเขาใจและสามารถประยุกต ใช
หลักการบรหิารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและหลักการงานอาชีพที่สัมพันธเกี ่ยว
ชองกับการพัฒนาวิชาชีพชางยนตใหทันตอการ
เปล่ียนแปลงและความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยี 
3.เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการ
ทำงานในกลุมงานพื้นฐานดานชางยนต 
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5.เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานชางยนตในสถาน
ประกอบการและประกอบอาชีพอิสระรวมท้ังการใช
ความรูและทักษะเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูง
ข้ึนได 
6.เพื่อใหมีความเขาใจในการใชทรัพยากรอยางคุมคาและ
อนุรักษส่ิงแวดลอม 
7.เพ ื ่อใหม ีเจตคติที ่ด ีต องานอาชีพ ม ีความคิดริเริ่ม
สร างสรรค ซ ื ่อสัตย ส ุจร ิต ม ีระเบียบว ิน ัย ม ีความ
รับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอม ตอตานความรุนแรงและ
สารเสพติด 

4.เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดเหมาะสมกับความรู
ความสามารถของตน 
5.เพ ื ่อใหสามารถปฏิบัต ิงานชางยนตในสถาน
ประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมท้ังการใช
ความรู และทักษะเปนพื ้นฐานในการศึกษาตอใน
ระดับสูงข้ึนได 
6.เพ ื ่อใหสามารถปฏิบัต ิงานและดำรงชีว ิตโดย
ประยุกตใช หลักปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักการใชพลังงานและทรัพยากรอยางคุมคา คำนึง
ความปลอดภัยตอตนเองผู อ ื ่นและการอนุร ักษ
ส่ิงแวดลอม 
7.เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ซื ่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอม ตอตานความรุนแรง
และสารเสพติด 

5. มาตรฐานวิชาชีพ 5. มาตรฐานวิชาชีพ 
- คุณสมบัติผู สำเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรม สาขาวิชา
ชางยนต ประกอบดวย 
1.ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
2.ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  
3.ดานสมรรถนะวิชาชีพ  
ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ 
ปวช. และมาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานสมรรถนะ เพื่อเปน
หล ักประก ันค ุณภาพของผ ู  สำเร ็จการศ ึกษาและ
สถานศึกษา 
 

- คุณสมบัติผูสำเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรว ิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาชางยนต ประกอบดวย 
1.ดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที ่พึง
ประสงค 
2.ดานสมรรถนะแกนกลาง 
3.ดานสมรรถนะวิชาชีพ 
ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ระดับปวช. และมาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานสมรรถนะ 
เพื่อเปนหลักประกันคุณภาพของผูสำเร็จการศึกษา
และสถานศึกษา 

6. โครงสรางหลักสูตร 6. โครงสรางหลักสูตร 
-รายวิชาท่ีตองศึกษาจากหมวดวิชาตางๆไมนอยกวา 103 
และไมเกิน 120 หนวยกิต ดังโครงสรางตอไปนี ้
1.หมวดวิชาทักษะชีวิต   ไมนอยกวา 22 หนวยกิต 
2.หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 71 หนวยกิต 
3.หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
4.กิจกรรมเสริมหลักสูตร ( 2 ช่ัวโมงตอสัปดาห ) 
 
 
 
 

-รายวิชาท่ีตองศึกษาจากหมวดวิชาตางๆรวมไมนอย
กวา 103 และไมเกิน 120 หนวยกิต ดังโครงสราง
ตอไปนี้ 
1.หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ไมนอยกวา 22 
หนวยกิต 
2.หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ไมนอยกวา 71 หนวย
กิต 
- กลุมสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐานหนวยกิตเพิ่มจากเดิม

18 นก.ใหมเปน 21 นก. 
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 - กลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือกหนวยกิตเดิม 21 นก.

เปล่ียนแปลงเหลือ 18 นก. 

3.หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
4.กิจกรรมเสริมหลักสูตร( 2 ช่ัวโมงตอสัปดาห ) 

7. รายละเอียดของรายวิชา 7. รายละเอียดของรายวิชา 
ประกอบดวย 
-รหัสวิชา ช่ือวิชา จำนวนช่ัวโมงเรียนทฤษฎีตอหนึ่ง
สัปดาห – จำนวนช่ัวโมงเรียนปฏิบัติตอหนึ่งสัปดาห – 
จำนวนหนวยกิต (ท-ป-น) 
-วิชาบังคับกอน (ถามี) 
-จุดประสงครายวิชา 
-สมรรถนะรายวิชา 
-คำอธิบายรายวิชา 

ประกอบดวย 
-รหัสวิชา ช่ือวิชา จำนวนช่ัวโมงเรียนทฤษฎีตอหนึ่ง
สัปดาห – จำนวนช่ัวโมงเรียนปฏิบัติตอหนึ่งสัปดาห 
– จำนวนหนวยกิต (ท-ป-น) 
-วิชาบังคับกอน (ถามี) 
-จุดประสงครายวิชา 
-สมรรถนะรายวิชา 
-คำอธิบายรายวิชา 

8. การเพิ่มรายวิชา 8. การเพิ่มรายวิชา 
    สถานศึกษาสามารถพัฒนารายวิชาในหมวดวิชาทักษะ
ชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรีเพื่อ
เพิ ่มเติมไดตามความตองการของสถานศึกษา สถาน
ประกอบการหรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยใชรหัสวิชา
ตามท่ีกำหนดไว 

สถานศึกษาสามารถพัฒนารายวิชาในหมวดวิชา

ทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชา

เล ือกเสร ี  เพ ิ ่ ม เต ิมได ตามความต องการของ

สถานศึกษา สถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตร

ของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศ โดยใชรหัสวิชาตามท่ีกำหนดไวโดยไมมี

การเพิ่มรายวิชา 

9. อัตราสวนของเวลาการเรียนรู 9. อัตราสวนของเวลาการเรียนรู 
การจัดการเรียนรูเนนภาคทฤษฎีตอภาคปฏิบัติประมาณ 
20 ตอ 80 ในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 

การจัดการเรียนรูเนนภาคทฤษฎีตอภาคปฏิบัติ
ประมาณ 20 ตอ 80 ในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 

10. การสำเร็จการศึกษา 10. การสำเร็จการศึกษา 
-ไดหนวยกิตสะสมครบถวนตามโครงสรางหลักสูตรได
คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ำกวา 2.00 จากระดับ 4.00 ผาน
เกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและประเมินผาน 

-ไดหนวยกิตสะสมครบถวนตามโครงสรางหลักสูตร
ไดคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ำกวา 2.00 ผานเกณฑการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและประเมินผานทุกภาคเรียน 

 

 

จากการเปรียบเทียบหลักสูตรจุดเดนของรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 จะเห็นถึงขอแตกตางได ดังนี ้

1. เพิ่มกลุมสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน จากเดิม18 หนวยกิตเปน 21 หนวยกิต และลดกลุมสมรรถนะ

วิชาชีพเลือกจากเดิม 21 หนวยกิตเหลือ 18 หนวยกิต 

2. ประยุกตใชความรูและทักษะดานภาษาและการสื่อสารทักษะการคิดและการแกปญหา ทักษะทาง

สังคมและการดำรงชีวิต 
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3. ปฏิบัติงานและดำรงชีวิตโดยประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการใชพลังงานและ

ทรัพยากรอยางคุมคา คำนึงความปลอดภัยตอตนเองผูอื่นและการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

ตัวอยางรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

2101-2101 ช่ือวิชา งานเครื่องยนตเล็ก 1-3-2 

จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการทำงาน และสวนประกอบของเครื่องยนตเล็ก 

2. เพื่อใหใชเครื่องมือถอดประกอบและตรวจสภาพเครื่องยนตเล็ก 

3. เพื่อใหถอดประกอบตรวจสภาพ บริการและบำรุงรกัษาเครื่องยนตเล็ก 

4. เพื่อใหมีกิจนิสัยดีในการทำงาน รับผิดชอบ ดวยความประณีตรอบคอบ สะอาด ปลอดภัยและรักษา

สภาพแวดลอม 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการตรวจสอบบำรุงรักษาปรับแตงช้ินสวนเครื่องยนตเล็ก 

2. บำรุงรักษาเครื่องยนตเล็กแกสโซลีนตามคูมือ 

3. บำรุงรักษาเครื่องยนตเล็กดีเซลตามคูมือ 

4. ตรวจสภาพและถอดประกอบช้ินสวนเครื่องยนตเล็กแกสโซลีนตามคูมือ 

5. ตรวจสภาพและถอดประกอบช้ินสวนเครื่องยนตเล็กดีเซลตามคูมือ 

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการทำงานถอดประกอบชิ้นสวนของเครื่องยนตเล็กความปลอดภัยในการ

ทำงาน การใชเครื่องมือถอดประกอบ ตรวจสอบชิ้นสวน บำรุงรักษา แกไขขอขัดของ ปรับแตงเครื่องยนตเล็ก

แกสโซลีน เครื่องยนตเล็กดีเซลและการประมาณราคาคาบริการ 

ตัวอยางรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

20101-2101 ช่ือวิชา งานเครื่องยนตเล็กเอนกประสงค 1-6-3 

จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจเกีย่วกับโครงสรางและหลักการทํางานของเครื่องยนตเล็กแกสโซลีนและดีเซล 

2. สามารถถอดประกอบ ตรวจสภาพบริการและบํารุงรักษาเครื่องยนตเล็กแกสโซลีนและดีเซล 

3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงตอเวลา สะอาดปลอดภัยและรักษา

สภาพแวดลอม 

สมรรถนะรายวิชา 

1.แสดงความรูเกี่ยวกับโครงสรางและหลักการทํางานของเครื่องยนตเล็กแกสโซลีนและดีเซล 

2.ถอด ประกอบและตรวจสภาพช้ินสวนเครื่องยนตเล็กแกสโซลีนและดีเซลตามคูมือ 

3. บํารุงรักษาเครื่องยนตเล็กแกสโซลีนและดีเซลตามคูมือ 

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสรางและหลักการทํางาน ความปลอดภัยในการทํางาน การใชเครื่องมือ การ

ถอด ประกอบ ตรวจสอบชิ้นสวน แกไขขอขัดของ ปรับแตงเครื่องยนตเล็กแกสโซลีนและดีเซล ระบบแสงสวาง 

ระบบสตารทดวยไฟฟาเครื่องยนตเล็กดีเซล บํารุงรักษาและการประมาณราคาคาบริการ 
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กระบวนการเรียนการสอน 

จากตัวอยางรายวิชา “งานเครื่องยนตเล็กเอนกประสงค” หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 

2562 อาจารยประจำวิชาไดปรับกระบวนการเรียนการสอนในแผนการจัดการเรียนการสอนสอนใหเปนไป

ตามจุดประสงครายวิชาสมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา คือ 

1. เนนทักษะการปฏิบัติงานใหเกิดทักษะมากขึ้น จากการปรับโครงสรางของหลักสูตรซึ่งเพิ่มคาบเรียน

ปฏิบัติจาก 3 คาบเปน 6 คาบ 

2. ผูเรียนศึกษาเกี่ยวกับโครงสราง ถอด-ประกอบชิ้นสวน อุปกรณและบำรุงรักษาเครื่องยนตเล็กแกส

โซลีนและดีเซล 

3. ผูเรียนสามารถวิเคราะหปญหาพรอมท้ังปรับแตงเครื่องยนตเล็กแกสโซลีนและดีเซล 

4. สอดแทรกการดำรงชีวิตโดยประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการใชพลังงานและ

ทรัพยากรอยางคุมคา คำนึงความปลอดภัยตอตนเองผูอื่นและการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

โดยอาจารยประจำวิชามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้ คือ นำโครงการสิ่งประดิษฐ 

“เครื่องแหวกรองน้ำ 2 in 1” มาเปนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ในการจัดการเรียนการสอน ผูเรียนรายวิชางาน

เครื่องยนตเล็กเอนกประสงคแลว ตองแสดงความรูเกี่ยวกับโครงสรางหลักการทํางาน ถอด-ประกอบ ตรวจสภาพ

และบํารุงรักษาของเครื่องยนตเล็กแกสโซลีนและดีเซลได แกไขขอขัดของ ปรับแตงเครือ่งยนต ระบบแสงสวาง 

ระบบสตารทดวยไฟฟา และการประมาณราคาคาบริการเครื่องยนตเล็กแกสโซลีนและดีเซลได 

กรณีท่ีผูเรียนยังขาดทักษะดังกลาว อาจารยประจำวิชาใชวิธีการเรียนการสอนแบบแบงกลุมยอย/จับคู ใน

การปฏิบัติงาน เพื่อเปนการใหนักศึกษาในกลุมฝกทักษะการส่ือสาร การทำงานเปนทีม ความสามัคคีและเปนผู

เรียนรูที่ดีโดยการชี้แนะขั้นตอนตางๆ จากเพื่อนในกลุม และอาจารยประจำวิชายังใชชวงเวลาในวิชากิจกรรม 

เพื่อฝกใหนักศึกษาท่ียังขาดทักษะตางๆ ไดมาปฏิบัติเพิ่มเติม ซึ่งการสอนอาจารยประจำวิชาไดสอดแทรกเนื้อหา

ท่ีเปนเทคโนโลยีสมัยใหมของเครื่องยนตเล็กแบบตางๆ โดยใชส่ือออนไลน เชน คลิปวีดีโอ   

2.) หลักสูตรจัดประชุมอาจารยประจำหลักสูตร เพื่อชี้แจงเกณฑการใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พ.ศ.2563 และวิทยาลัยดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมายหนาที่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยมอบหมาย

หนาที่หัวหนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คือนายกนกศักดิ์   นครประสาท และสำนักวิชาการได

รวมกับผูรับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการจัดประชุมเพื่อจัดทำแผนตลอดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ประจำปการศึกษา 2562 เพื่อปรัปโครงสรางของรายวิชาที่สอดคลองกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยของยาน

ยนตในปจจุบัน      

3.) หลักสูตรไดดำเนินการประชุมอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อมอบหมายรายวิชาในการจัดการเรียนการ

สอนใหกับอาจารยประจำหลักสูตร เพื่อดำเนินการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู/โครงการสอน และบันทึกหลัง

การสอน  

4.) หลักสูตรประชุมมอบหมายรายวิชาใหอาจารยประจำหลักสูตร ไดจัดทำแผนการสอน/โครงการสอน/

บันทึกหลังการสอน เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนจัดการเรียนรู /โครงการสอน และผูเรียน

ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา มีผลการประเมินตามรายงานการประเมิน

ประสิทธิภาพการสอนของอาจารยประจำวิชา 
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5.) หลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ดวยแบบประเมินผลของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

จากผูท่ีเกี่ยวของ 4 กลุม ประกอบดวย ผูสอน นักศึกษา ผูสำเร็จการศึกษา และสถานประกอบการ พบวาผลการ

ดำเนินงานของหลักสูตรเปนไปตามระบบและกลไกที่ไดกำหนดไวและบรรลุเปาหมายคือการจัดการเรียนการ

สอนตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2563 ผูเรียนสามารถมีคุณลักษณะที ่พึง

ประสงคตตามความตองการของสถานประกอบการ ซึ่งหลักสูตรไดสำรวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ดังนี้ 

การประเมินระบบและกลไก 

หลักสูตรไดดำเนินการ ประเมินความพอใจของผูใชบัณฑิตวิทยาลัยชุมชนพิจตร ดวยแบบประเมินผลของ

วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจากผูที ่เกี่ยวของ 4 กลุม ประกอบดวย ผูสอน นักศึกษา ผู สำเร็จการศึกษาและสถาน

ประกอบการ พบวาผลการดำเนินงานของหลักสูตรเปนไปตามระบบและกลไกท่ีไดกำหนดไวและบรรลุเปาหมาย

คือการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2563 ดังนี้ 

 

 
 

ขอ 

 
 

รายการ 

หนวยยจัดการ
ศึกษา 

 
คะแนน
เฉลี่ย
รวม แม

ขา
ย 

ทับ
คล

อ 

ทุง
ให

ญ
 

1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 4.2
5 

4.4
2 

4.5
0 

4.39 

2 ดานความรู ความสามารถทางวิชาการ 4.4
5 

4.5
4 

4.5
0 

4.50 

3 ดานทักษะทางปญญา 4.3
5 

4.4
2 

4.0
0 

4.26 

4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับชอบ 4.4
5 

4.4
6 

4.2
5 

4.37 

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี 

4.2
7 

4.0
0 

4.0
0 

4.09 

คะแนนเฉล่ีย 4.3
5 

4.3
3 

4.2
5 

4.31 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจหรือความคิดเห็นตอคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของบัญฑิตวิทยาลัยชุมชน

พิจิตร ไดสะทอนถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณ

วิชาชีพของหลักสูตรท่ีอาจารยประจำหลักสูตร/อาจารยผูสอน ตองเพิ่มทักษะตางๆ ท่ีสถานประกอบการตองการ

จากนักศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคในภาพรวมของหลักสูตรอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.31 โดยความ

พอใจของผูใชบัณฑิตวิทยาลัยชุมชนพิจิตรมากที่สุดคือดานดานความรู ความสามารถทางวิชาการ อยูในระดับ

มาก มีคาเฉลี่ย 4.50 สวนในดานที่หลักสูตรตองพัฒนาคือดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.09 
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การปรับปรุงระบบและกลไก 

หลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรรวมประชุมเพื่อทบทวนหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตรใหมีความ

ทันสมัยกับสถานการณปจจุบัน และสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ ถึงกระบวนการที่ตอง

เพิ่มเติมทักษะในดานๆ ท่ีสถานประกอบการตองการกับนักศึกษา ซึ่งอาจารยผูสอนสามารถเพิ่มเต่ิมทักษะตางๆ 

ไวในสาระเรียนรูในรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนได 

เอกสารหลักฐานประกอบ 

5.1-1 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร ปการศึกษา 2563 

5.1-2 ตารางการจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2563 

5.1-3 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2563 

5.1-4 บันทึกการประชุม Small group ของหลักสูตร 

 

องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน 
ตัวบงช้ีท่ี 5.2 การวางระบบผูสอน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลผูเรียน 

ผลการดำเนินงาน 

เปาหมาย 

1. กําหนดอาจารยผูสอนไดเหมาะสมกับรายวิชา  
2. อาจารยผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู โครงการสอน บันทึกหลังการสอนทุกรายวิชา 
3. นักศึกษามีความพึงพอใจตออาจารยประจำวิชา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการกําหนดอาจารยผูสอน 
4. นักศึกษาเขารับการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการเครือขาย 

ระบบและกลไก 

1. หลักสูตรประชุมอาจารยประจำหลักสูตร เพื่อกําหนดคุณสมบัติอาจารยผูสอนที่เหมาะสมกับรายวิชาท่ี
สอน โดยคํานึงถึงคุณวุฒิท่ีสําเร็จการศึกษา ประสบการณทํางาน และภาระงานท่ีวิทยาลัยฯ กําหนด  

2. หลักสูตรจัดทําตารางเรียนสําหรับนักศึกษา และตารางสอนสําหรับอาจารยผูสอน 
3. หลักสูตรมีการกําหนดใหอาจารยผู สอนในแตละรายวิชา ทําแผนการจัดการเรียนรู/โครงการสอนทุก

รายวิชา สงกอนเปดภาคการศึกษา  
4. หลักสูตรและสำนักวิชาการดําเนินการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตออาจารยผูสอนทุกรายวิชา 
5. หลักสูตรมีการเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนออกไปฝกประสบการณวิชาชีพ 
6. หลักสูตรประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อทบทวนผลการดําเนินงานตามกระบวนการการกําหนด

ผูสอนเมื่อส้ินภาคการศึกษา 
7. นําผลการทบทวนการดาํเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการกําหนดผูสอนในภาคการศึกษา

ตอไป 
ผลการดำเนินงาน 

1. การกำหนดผูสอน หลักสูตรมีการพิจารณาใหสอดคลองกับคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณทํางาน ภาระ

งาน และมีการพิจารณาผลการประเมินอาจารยผูสอนเพื่อใชในการคัดเลือกรายวิชา โดยหลักสูตรไดคำนึงถึง

หนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากวิทยาลัย (TOR) และผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจำวิชา ในการ

เลือกผูสอนในรายวิชานั้นๆ 
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2. สำนักวิชาการและหลักสูตร จัดทำตารางสอนเพื่อขออนุมัติจากสภาวิทยาลัยฯ เพื่อใหอาจารยประจำวิชา

ไดจัดทำแผนการสอน โครงการสอน เสนอสำนักวิชาการและหลักสูตรกอนเปดภาคเรียน 

3. อาจารยประจำหลักสูตรมีเทคนิคการสอนท่ีสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีโดยการนำโครงการ/

ส่ิงประดิษฐ ท่ีนักศึกษาจัดทำข้ึน มาใชเปนส่ือการเรียนการสอน และมีการนำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีเกี่ยวกับการ

เรียนการสอน เชน โปรแกรมวิเคราะหขอผิดผลาดของระบบหัวฉีดรถจักรยานยนต เปนการวิเคราะหปญหาท่ีเกิด

ข้ึนกับหัวฉีดรถจักรยานยนตจากกลอง ECU โดยใชใชอุปกรณตอพวงกับพล็อต ODB II หรือ กลอง ECU การใช

เครื่องมือวัดสัญญาณการทำงานของ Sensor ตางๆ  การเรียนการสอนในรายวิชาปฎิบัติ อาจารยผูสอนจะเนิน

การจัดการเรียนการสอนที่ใชประสบการณตรงกับผูเรียน โดยใหลงมือปฎิบัติงานจริง โดยแบงกลุมยอย 3 – 5 

คนตอ 1 กลุม เพื่อใหนักศึกษาทุกคนไดเนนการฝกปฏิบัติดวยเทคนิคการเนนผูเรียนเปนสำคัญ ถือไดวาเปน

การบูรณาการและประยุกตการเรียนการสอนท่ีนำโครงการ/ส่ิงประดิษฐ ของนักศึกษามาใชเปนส่ือการเรียนการ

สอน จากตัวอยางจากรายวิชาดังตอไปนี ้

3.1 วิชางานจักรยานยนตและวิชาไฟฟารถยนต อาจารยประจำวิชานายปฐมพงษ   เกิดเขมละนาย

พิพัฒน  คงนวม ไดนำโครงการ/สิ่งประดิษฐ “จักรยานยนตสามลอ” ซึ่งโครงการ/สิ่งประดิษฐชิ้นนี้สรางขึ้นมา

เพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน ในการลำเลียงพืชผลทางการเกษตรจากสวน นำมาเปนสื่อประกอบการ

เรียนการสอน เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษา 

3.1.1 โครงสราง ชิ้นสวน อุปกรณ หลักการทำงานของเครื่องยนต ผูเรียนสามารถอธิบายชิ้นสวน 

หลักการทำงานของเครื่องยนตและขอแตกตางระหวางเครื่องยนต 2 จังหวะและ 4 จังหวะ ได  

3.1.2 ถอด-ประกอบ ตรวจสอบ บำรุงรักษา ปรับแตง เครื่องยนต 2 จังหวะและ 4 จังหวะ ผูเรียนมี

ทักษะในการใชเครื่องมือพื้นฐาน เชน ไขควง ประแจ และการใชเครื่องมือพิเศษ เชน เวียรเนีย ฟลเลอรเกจ การ

เลือกใชอะไหล การปฏิบัติตามคำสั่งและคูมือ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยอยางเครงครัดและสามารถนำคา

มาตรฐานของอุปกรณตางๆ มาใชวิเคราะหปญหาและแกไขไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

3.1.3 ระบบสงกำลัง ชวงลาง และไฟฟาตางๆ ระบบที่มีการทำงานที่ใกลเคียงกับรถยนต อาจารย

ประจำวิชาสามารถนำโครงการ/ส่ิงประดิษฐ “จักรยานยนตสามลอ” มาประยุกตในการเรียนการสอนไดอยางดี 

เปนการฝกทักษะเรียนรูเบ้ืองตนของระบบตางๆ ใหกับนักศึกษา 

3.1.4 วิเคราะหอาการผิดปกติของเครื่องยนต ในระบบเช้ือเพลิง ดวยโปรแกรมวิเคราะหขอผิดผลาด

ของระบบหัวฉีดรถจักรยานยนต ซึ่งผูเรียนมีความรูในเรื่องหลักการทำงานเบ้ืองตนของระบบฉีดน้ำมันเช้ือเพลิง 

ระบบฉีดน้ำมันเช้ือเพลิง PGM-FI และสวนประกอบของระบบฉีดนำ้มันเช้ือเพลิง PGM-FI 

3.1.5 วิเคราะหสัญญาณการทำงานของ Sensor ตางๆ ออกมาเปนกราฟแสดงผล ซึ่งเปนการนำ

เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงจากของเดิมคือการใชมิเตอรแบบอนาล็อค(แสดงผลดวยเข็ม) และไฟ LED แสดงผล ซึ่ง

อาจารยประจำวิชาไดนำเทคโนโลยี่ท่ีทันสมัยมาใชจัดการเรียนการสอน 

3.2 วิชางานเครื่องยนตเล็กอเนกประสงค อาจารยประจำวิชานายปฐมพงษ   เกิดเขม ไดนำโครงการ/

ส่ิงประดิษฐ “เครื่องแหวกรองน้ำ 2 in 1” ซึ่งโครงการ/ส่ิงประดิษฐช้ินนี้สรางข้ึนมาเพื่อตอบสนองความตองการ

ของชุมชน เพื่อใชแหวกรองน้ำ และฉีดยาในนาขาว นำมาเปนส่ือประกอบการเรียนการสอน เพื่อใหนักศึกษาได

ศึกษา 
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3.2.1 โครงสราง ชิ ้นสวน อุปกรณ หลักการทำงานของเครื ่องยนตเล็กทางการเกษตร ผูเรียน

สามารถอธิบายช้ินสวน หลักการทำงานของเครื่องยนตเล็กการเกษตร (เครื่องตัดหญา เครื่องหวานปุย เครื่องฉีด

ยา เครื่องสูบน้ำ) และขอแตกตางระหวางเครื่องยนต ชนิดตางๆ ได 

3.2.2 ถอด-ประกอบ ตรวจสอบ บำรุงรักษา ปรับแตง เครื่องตัดหญา เครื่องหวานปุย เครื่องฉีดยา 

เครื่องสูบน้ำ มีทักษะในการใชเครื่องมือพื้นฐาน เชน ไขควง ประแจ การเลือกใชอะไหล การปฏิบัติตามคำส่ังและ

คูมือ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยอยางเครงครัดและสามารถนำคามาตรฐานของอุปกรณตางๆ มาใชวิเคราะห

ปญหาและแกไขไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

4. เมื ่ออาจารยประจำวิชาทำการเรียนการสอนกอนที ่จะสิ ้นภาคเรียน หลักสูตรและสำนักวิชาการ

ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตออาจารยผูสอนทุกรายวิชา 

5. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั ้นปที ่ 3 ตองมีการเตรียมความพรอมกอนเขารับการฝก

ประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการเครือขาย โดยแจงกับอาจารยที่ปรึกษาและงานสหกิจศึกษา เพื่อ

กำหนดการปฐมนิเทศกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ โดยมีกระบวนการการออกฝกประสบการณวิชาชีพของ

นักศึกษาในหลักสูตร ดังนี้ 

5.1.1 อาจารยที ่ปรึกษาแจงการออกฝกประสบการณการวิชาชีพใหนักศึกษาทราบ กอนออกฝก

ประสบการณวิชาชีพ เพื่อใหนักศึกษาไดหาสถานที่ โดยใหคำนึงถึงในเรื่องความปลอดภัยของลักษณะงาน การ

เดินทาง และตรงกับสมรรถนะของหลักสูตรในการฝกประสบการณวิชาชีพ 

5.1.2 นักศึกษาแจงช่ือ ท่ีอยูของสถานประกอบการ กับงานสหกิจศึกษา ซึ่งอาจารยท่ีดูแลในเรื่องการ

ฝกประสบการณวิชาชีพของหลักสูตร คือนายพัฒนพรรณ พิมพสอนภาและนายปฐมพงษ เกิดเขม เพื่อทำหนังสือ

ขอความอนุเคราะหเขาฝกประสบการวิชาชีพกับสถานประกอบการ 

1. สถานประกอบการท่ีเปนเครือขายกับหลักสูตร ซึ่งไดจากการ MOU  

- บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริค คอนซูเมอร ประเทศไทย  

- บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 

- บริษัท เรียวอินเตอรเทค จำกัด 

- อูสไบรคารแคร 

- บริษัท มารวย มอเตอร 

2. สถานประกอบการท่ีนักศึกษาหาเอง 

5.1.3 หลักสูตร เล็งเห็นถึงความปลอดภัยในการเดินทางโดยจักรยานยนตของนักศึกษาในระหวางฝก

ประสบการณวิชาชีพ ไดทำการสำรวจการมีใบอนุญาตขับขี่ของนักศึกษา และไดรวมมือกับสำนักงานขนสง

จังหวัดพิจิตร สาขาโพทะเล จัดการอบรมและขอมีใบอนุญาตขับขีรถจักรยานตใหกับนักศึกษาทุกคนท่ีจะออกฝก

ประสบการณวิชาชีพ “โครงการนักเรียนรุนใหมมีใบขับขี่ ประจำปงบประมาณ 2563” และดำเนินการในกับ

หลักสูตรอื่นท่ีออกฝกประสบการณวิชาชีพดวย 

5.1.4 งานสหกิจศึกษาแจงกำหนดการออกฝกประสบการณวิชาชีพ และเตรียมความพรอมกอนออก

ฝกประสบการณวิชาชีพ โดยการบรรยายถึงบุคลิคภาพท่ีดีในการทำงาน ความปลอดภัย และมารยาททางสังคม 

เพื่อใหนักศึกษาตระหนักถึงหนาท่ีและประโยชนท่ีจะไดจากการฝกประสบการณวิชาชีพ 
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5.1.5 เพื่อสถานประกอบการ ไดเห็นถึงความพยายามในการปองกันปญหาเรื่องยาเสพติดและการ

ต้ังครรภในวัยเรียน งานสหกิจศึกษาและหลักสูตรไดมีการตรวจสารเสพติดและการต้ังครรภของนักศึกษาทุกคน

กอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ 

5.1.6 กอนนักศึกษาจะเขารับการฝกประสบการณวิชาชีพ นักศึกษาทุกคนจะไดรับ 

1. หนังสือสงตัวนักศึกษาเขาฝกประสบการณวิชาชีพ 

2. บันทึกการฝกประสบการณวิชาชีพ 

3. แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ  

6.) หลักสูตรไดนำผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา แจงใหอาจารยประจำ

หลักสูตรทราบในการประชุม Small group เพื่อใหอาจารยไดวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Id plane) ใน

การพัฒนาทักษะดานตางๆ ใหทันกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยียานยนตในปจจุบัน 

การประเมินระบบและกลไก 

1.) การเลือกรายวิชาของหลักสูตร ไดคำนึงถึงวุฒิการศึกษา ประสบการณ และผลการประเมินความพึง

พอใจของผูเรียนในรายวิชาของปการศึกษา 2562 มาพิจารณาในการเลือกรายวิชาของหลักสูตรปการศึกษา 

2563 โดยผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจำหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร ไดแสดงใน

ภาพรวมไดดังตอไปนี้ 

ดานการบริหารอาจารย การกำกับ/ติดตาม/ประเมินผลและพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนของอาจารย 

4.46 มาก 

1. การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรูความสามารถของอาจารยผูสอน 4.46 มาก 
2. จำนวนภาระงานสอนของอาจารยท่ีเปนจริงในหลักสูตรมีความเหมาะสม 4.46 มาก 
3. การกำกับและติดตามการจัดทำแผนการสอน โครงการสอน อยางนอยกอนการ

เปดภาคเรียนใหครบทุกรายวิชา 
4.46 มาก 

4. การกำกับและติดตามการจัดทำบันทึกหลังการสอนหลังส้ินสุดภาคเรียนใหครบ
ทุกรายวิชา 

4.54 มากท่ีสุด 

5. การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาท่ีมีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐาน
เดียวกัน 

4.38 มาก 

6. การกำกับ/ควบคุมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา 4.46 มาก 
7. การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนา

ความสามารถดานการสอนของอาจารย 
4.46 มาก 

 

พบวาจากการประเมินของอาจารยประจำหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร เห็นไดวากลไกท่ี

หลักสูตรดำเนินการนั้นมีผลลัพธในทางที่ดี มีเกณฑอยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย = 4.46 ในหัวขอที่อาจารย

ประจำหลักสูตรมีความพึงพอใจมากที่สุดคือการกำกับและติดตามการจัดทำบันทึกหลังการสอนหลังสิน้สุดภาค

เรียนใหครบทุกรายวิชา มีเกณฑอยูในระดับ มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย = 4.54 

2.) หลักสูตรและสำนักวิชาการดำเนินการใหผูเรียนประเมินความพึงพอใจตออาจารยประจำวิชากอนจบ

ภาคเรียน ซึ่งไดแสดงไวในภาพรวมในแตภาคเรียน ดังนี้ 

หนวยจัดการศึกษาแมขาย ภาคเรียนท่ี 1/2563 
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ลำดับ อาจารยผูสอน รายวิชา คาเฉลี่ย 
1 พิษณุ คำอินทร 20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ   3.86  
2 พิษณุ คำอินทร 20100-1002 วัสดุงานชางอุตสาหกรรม  3.86  
3 ปฐมพงษ เกิดเขม 20101-2102 งานจักรยานยนต  4.34  

4 ทชภณ เมืองฤทธิ์ 
20101-2501 งานความปลอดภัยในการใช
รถจักรยานยนต  4.23  

5 พิพัฒน คงนวม 20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1  4.49  
6 พิพัฒน คงนวม 20100-1002 วัสดุงานชางอุตสาหกรรม  4.49  
7 ปฐมพงษ เกิดเขม 20101-2102 งานจักรยานยนต  4.51  

8 พิพัฒน คงนวม 
20101-2501 งานความปลอดภัยในการใช
รถจักรยานยนต  4.49  

9 
กนกศักด์ิ นคร
ประสาท 20000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1  4.52  

10 พิษณุ คำอินทร 20101-2001 งานเครื่องยนตแกสโซลีน  4.29  
11 พิษณุ สินสมุทร 20101-2002 งานเครื่องยนตดีเซล  3.65  
12 พิษณุ สินสมุทร 20101-2007 กลศาสตรเครื่องกล  3.65  

13 
กนกศักด์ิ นคร
ประสาท 20101-2106 งานบำรุงรักษารถยนต  4.52  

14 ปฐมพงษ เกิดเขม 20101-2502 งานเครื่องยนตเล็กอเนกประสงค  4.49  

15 
กนกศักด์ิ นคร
ประสาท 20000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1  4.52  

16 
พัฒนพรรณ พิมพสอ
นภา 20000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1  4.05  

17 พิษณุ คำอินทร 20101-2001 งานเครื่องยนตแกสโซลีน  3.98  
18 ทชภณ เมืองฤทธิ์ 20101-2002 งานเครื่องยนตดีเซล  3.65  

19 
พัฒนพรรณ พิมพสอ
นภา 20101-2007 กลศาสตรเครื่องกล  4.05  

20 
พัฒนพรรณ พิมพสอ
นภา 20101-2106 งานบำรุงรักษารถยนต  4.05  

21 ปฐมพงษ เกิดเขม 20101-2502 งานเครื่องยนตเล็กอเนกประสงค  4.07  

22 
พัฒนพรรณ พิมพสอ
นภา 20000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1  4.05  

23 
กนกศักด์ิ นคร
ประสาท 2000-2005 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3  4.23  

24 
กนกศักด์ิ นคร
ประสาท 2101-2008 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ  4.23  
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25 
กนกศักด์ิ นคร
ประสาท 2101-2115 งานบริการรถยนต 1  4.23  

26 
กนกศักด์ิ นคร
ประสาท 2101-8001 ฝกงาน  4.23  

27 กนกศักด์ิ นครประสาท 2000-2005 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 3.56 

28 
พัฒนพรรณ พิมพสอ
นภา 2101-2008 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 3.60 

29 
พัฒนพรรณ พิมพสอ
นภา 2101-2115 งานบริการรถยนต 1 3.60 

30 กนกศักด์ิ นครประสาท 2101-8001 ฝกงาน 3.56 
 

หนวยจัดการศึกษาแมขาย ภาคเรียนท่ี 2/2563 

ลำดับ อาจารยผูสอน รายวิชา คาเฉลี่ย 
1 พิษณุ คำอินทร 20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2  4.27  
2 พิษณุ คำอินทร 20100-1003 งานฝกฝมือ  4.27  

3 พิษณุ คำอินทร 
0100-1005 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
เบ้ืองตน  4.27  

4 พิษณุ คำอินทร 20100-1007 งานเครื่องมือกลเบ้ืองตน  4.27  

5 พิษณุ สินสมุทร 
20101-2010 งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกส
เบ้ืองตน  4.08  

6 ปฐมพงษ เกิดเขม 20101-2101 งานเครื่องยนตเล็ก  4.53  

7 พิษณุ สินสมุทร 
2100-1009 งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกส
เบ้ืองตน  4.08  

8 พิพัฒน คงนวม 20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2  4.41  
9 พิษณุ คำอินทร 20100-1003 งานฝกฝมือ  4.01  

10 พิษณุ คำอินทร 
0100-1005 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
เบ้ืองตน  4.01  

11 พิษณุ คำอินทร 20100-1007 งานเครื่องมือกลเบ้ืองตน  4.01  

12 พิษณุ สินสมุทร 
20101-2010 งานนวิเมติกสและไฮดรอลิกส
เบ้ืองตน  4.30  

13 ปฐมพงษ เกิดเขม 20101-2101 งานเครื่องยนตเล็ก  4.43  

14 
กนกศักด์ิ นคร
ประสาท 20000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2  4.26  

15 
กนกศักด์ิ นคร
ประสาท 20101-2003 งานเครื่องลางรถยนต  4.26  

16 ทชภณ เมืองฤทธิ์ 20101-2004 งานสงกำลังรถยนต  4.11  
17 พิพัฒน คงนวม 20101-2005 งานไฟฟารถยนต  4.14  
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18 พิษณุ สินสมุทร 20101-2105 งานปรับอากาศรถยนต  3.68  

19 
พัฒนพรรณ พิมพสอ
นภา 20101-2107 คณิตศาสตรชางยนต  4.26  

20 
พัฒนพรรณ พิมพสอ
นภา 20101-2405 งานขัดเคลือบเงาสีรถยนต  4.26  

21 
พัฒนพรรณ พิมพสอ
นภา 20000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 

4.40 

22 
กนกศักด์ิ นคร
ประสาท 20101-2003 งานเครื่องลางรถยนต 

4.28 

23 ทชภณ เมืองฤทธิ์ 20101-2004 งานสงกำลังรถยนต 3.14 
24 พิพัฒน คงนวม 20101-2005 งานไฟฟารถยนต 4.23 
25 พิษณุ สินสมุทร 20101-2105 งานปรับอากาศรถยนต 3.54 

26 
กนกศักด์ิ นคร
ประสาท 20101-2107 คณิตศาสตรชางยนต 

4.28 

27 
พัฒนพรรณ พิมพสอ
นภา 20101-2405 งานขัดเคลือบเงาสีรถยนต 

4.40 

28 
พัฒนพรรณ พิมพสอ
นภา 20000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 

4.40 

29 ปฐมพงษ เกิดเขม 2000-2006 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4  4.38  
30 พิษณุ สินสมุทร 2101-2105 การขับรถยนต  3.21  

31 พิพัฒน คงนวม 
2101-2109 งานระบบฉีดเช้ือเพลิง
อิเล็กทรอนิกส  4.09  

32 กนกศักด์ิ นคร
ประสาท 

2101-2111 งานตัวถังและพนสีรถยนต  4.17  

33 ทชภณ เมืองฤทธิ์ 2101-2114 งานทดสอบปมและหัวฉีดเครื่องยนต  3.71  
34 ปฐมพงษ เกิดเขม 2101-8501 โครงการ  4.38  
35 พิษณุ สินสมุทร 2000-2006 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4  3.82  
36 ทชภณ เมืองฤทธิ์ 2101-2105 การขับรถยนต  3.74  
37 ปฐมพงษ เกิดเขม 2101-2109 งานระบบฉีดเช้ือเพลิง

อิเล็กทรอนิกส 
 3.59  

38 กนกศักด์ิ นคร
ประสาท 

2101-2111 งานตัวถังและพนสีรถยนต  3.63  

39 ทชภณ เมืองฤทธิ์ 2101-2114 งานทดสอบปมและหัวฉีดเครื่องยนต  3.74  
40 ปฐมพงษ เกิดเขม 2101-8501 โครงการ  3.59  
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หนวยจัดการศึกษาทับคลอ(ขุนไผภูมิเขตร) ภาคเรียนท่ี 1/2563 

ลำดับ อาจารยผูสอน รายวิชา คาเฉลี่ย 
1 ปริวัตร แกวเปย 20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 4.33  
2 นิพัฒน เสนอใจ 20100-1001 เขียนแบบเทคนคิเบ้ืองตน 4.28  
3 นิพัฒน เสนอใจ 20100-1002 วัสดุงานชางอุตสาหกรรม 4.28  
4 นิพัฒน เสนอใจ 20100-1004 งานเช่ือมและโลหะแผนเบ้ืองตน 4.28  
5 คมสันต จูมี 20101-2102 งานจักรยานยนต 4.29  

6 พรเทพ แกวตา 
20101-2501 งานความปลอดภัยในการใช
รถจักรยานยนต 4.39  

7 ปริวัตร แกวเปย 20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1  4.34  
8 นิพัฒน เสนอใจ 20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน  4.38  
9 นิพัฒน เสนอใจ 20100-1002 วัสดุงานชางอุตสาหกรรม  4.38  

10 นิพัฒน เสนอใจ 20100-1004 งานเช่ือมและโลหะแผนเบ้ืองตน  4.38  
11 คมสันต จูมี 20101-2102 งานจักรยานยนต  4.27  

12 พรเทพ แกวตา 
20101-2501 งานความปลอดภัยในการใช
รถจักรยานยนต  4.37  

13 คมสันต จูมี 20000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1  4.59  
14 พรเทพ แกวตา 20101-2002 งานเครื่องยนตดีเซล  4.58  
15 อภิชาติ อินคลาย 20101-2007 กลศาสตรเครื่องกล  4.61  
16 อภิชาติ อินคลาย 20101-2502 งานเครื่องยนตเล็กอเนกประสงค  4.61  
17 พรเทพ แกวตา 2000-2005 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3  4.44  
18 ปริวัตร แกวเปย 2101-2008 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ  4.43  
19 นิรันดร เดือนพงษ 2101-2115 งานบริการรถยนต 1  4.42  
20 พรเทพ แกวตา 2101-8001 ฝกงาน  4.44  
21 พรเทพ แกวตา 2000-2005 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3  4.50  
22 ปริวัตร แกวเปย 2101-2008 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ  4.52  
23 นิรันดร เดือนพงษ 2101-2115 งานบริการรถยนต 1  4.53  
24 พรเทพ แกวตา 2101-8001 ฝกงาน  4.50  

 

ภาคเรียนท่ี 2/2563 

ลำดับ อาจารยผูสอน รายวิชา คาเฉลี่ย 
1 ปริวัตร แกวเปย 20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2  4.56  
2 สมชาติ เท่ียงธรรม 20100-1003 งานฝกฝมือ  4.58  

3 ปริวัตร แกวเปย 
20100-1005 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
เบ้ืองตน  4.56  

4 สมชาติ เท่ียงธรรม 20100-1007 งานเครื่องมือกลเบ้ืองตน  4.58  
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5 ปริวัตร แกวเปย 
20101-2010 งานนวิเมติกสและไฮดรอลิกส
เบ้ืองตน  4.56  

6 อภิชาติ อินคลาย 20101-2101 งานเครื่องยนตเล็ก  4.46  
7 สมชาติ เท่ียงธรรม 20100-1003 งานฝกฝมือ  4.61  

8 ปริวัตร แกวเปย 
20100-1005 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
เบ้ืองตน  4.71  

9 สมชาติ เท่ียงธรรม 20100-1007 งานเครื่องมือกลเบ้ืองตน  4.61  

10 ปริวัตร แกวเปย 
20101-2010 งานนวิเมติกสและไฮดรอลิกส
เบ้ืองตน  4.71  

11 อภิชาติ อินคลาย 20101-2101 งานเครื่องยนตเล็ก  4.61  
12 ทนงศักด์ิ ยาดี 20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2  4.36  
13 สมชาติ เท่ียงธรรม 20100-1003 งานฝกฝมือ  4.67  

14 ปริวัตร แกวเปย 
20100-1005 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
เบ้ืองตน  4.69  

15 สมชาติ เท่ียงธรรม 20100-1007 งานเครื่องมือกลเบ้ืองตน  4.67  

16 ปริวัตร แกวเปย 
20101-2010 งานนวิเมติกสและไฮดรอลิกส
เบ้ืองตน  4.69  

17 อภิชาติ อินคลาย 20101-2101 งานเครื่องยนตเล็ก  4.74  
18 คมสันต จูมี 20000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2  4.62  
19 ทนงศักด์ิ ยาดี 20101-2003 งานเครื่องลางรถยนต  4.59  
20 คมสันต จูมี 20101-2004 งานสงกำลังรถยนต  4.62  
21 คมสันต จูมี 20101-2005 งานไฟฟารถยนต  4.62  
22 พรเทพ แกวตา 20101-2105 งานปรับอากาศรถยนต  4.65  
23 ทนงศักด์ิ ยาดี 20101-2107 คณิตศาสตรชางยนต  4.59  
24 นิรันดร เดือนพงษ 20101-2405 งานขัดเคลือบเงาสีรถยนต  4.66  
25 อภิชาติ อินคลาย 20000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2  4.64  
26 ทนงศักด์ิ ยาดี 20101-2003 งานเครื่องลางรถยนต  4.68  
27 คมสันต จูมี 20101-2004 งานสงกำลังรถยนต  4.62  
28 คมสันต จูมี 20101-2005 งานไฟฟารถยนต  4.62  
29 พรเทพ แกวตา 20101-2105 งานปรับอากาศรถยนต  4.75  
30 ทนงศักด์ิ ยาดี 20101-2107 คณิตศาสตรชางยนต  4.68  
31 นิรันดร เดือนพงษ 20101-2405 งานขัดเคลือบเงาสีรถยนต  4.67  
32 พรเทพ แกวตา 2000-2006 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4  4.48  
33 พรเทพ แกวตา 2101-2105 การขับรถยนต  4.48  

34 อภิชาติ อินคลาย 
2101-2109 งานระบบฉีดเช้ือเพลิง
อิเล็กทรอนิกส  4.36  

35 นิรันดร เดือนพงษ 2101-2111 งานตัวถังและพนสีรถยนต  4.26  
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36 พรเทพ แกวตา 2101-2114 งานทดสอบปมและหัวฉีดเครื่องยนต  4.48  
37 ปริวัตร แกวเปย 2101-8501 โครงการ  4.44  
38 พรเทพ แกวตา 2101-8501 โครงการ  4.48  
39 พรเทพ แกวตา 2000-2006 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4  4.34  
40 นิรันดร เดือนพงษ 2101-2105 การขับรถยนต  4.17  

41 อภิชาติ อินคลาย 
2101-2109 งานระบบฉีดเช้ือเพลิง
อิเล็กทรอนิกส  4.31  

42 นิรันดร เดือนพงษ 2101-2111 งานตัวถังและพนสีรถยนต  4.17  
43 พรเทพ แกวตา 2101-2114 งานทดสอบปมและหัวฉีดเครื่องยนต  4.34  
44 ปริวัตร แกวเปย 2101-8501 โครงการ  4.31  
45 พรเทพ แกวตา 2101-8501 โครงการ  4.34  

 

หนวยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับชาง ภาคเรียนท่ี 1/2563 

ลำดับ อาจารยผูสอน รายวิชา คาเฉลี่ย 
1 สมชาติ เท่ียงธรรม 2000-2005 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3  3.32  
2 เชิดพงษ องอาจ 2101-2008 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ  3.27  
3 สมชาติ เท่ียงธรรม 2101-2115 งานบริการรถยนต 1  3.32  
4 ประพจน ทับทอง 2101-2115 งานบริการรถยนต 1  3.25  
5 สมชาติ เท่ียงธรรม 2101-8001 ฝกงาน  3.32  
6 เชิดพงษ องอาจ 20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1  3.56  
7 เชิดพงษ องอาจ 20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน  3.56  
8 ประพจน ทับทอง 20100-1002 วัสดุงานชางอุตสาหกรรม  4.12  
9 คัณฑสรวง กริ่งทอง 20100-1004 งานเช่ือมและโลหะแผนเบ้ืองตน  3.92  

10 สมชาติ เท่ียงธรรม 20101-2102 งานจักรยานยนต  3.83  

11 ประพจน ทับทอง 
: 20101-2501 งานความปลอดภัยในการใช
รถจักรยานยนต  4.12  

12 ประพจน ทับทอง 20000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1  4.22  
13 คัณฑสรวง กริ่งทอง 20101-2001 งานเครื่องยนตแกสโซลีน  3.73  
14 ประพจน ทับทอง 20101-2002 งานเครื่องยนตดีเซล  4.22  
15 เชิดพงษ องอาจ 20101-2007 กลศาสตรเครื่องกล  3.85  
16 ประพจน ทับทอง 20101-2106 งานบำรุงรักษารถยนต  4.22  
17 สมชาติ เท่ียงธรรม 20101-2502 งานเครื่องยนตเล็กอเนกประสงค  4.32  

ภาคเรียนท่ี 2/2563 

ลำดับ อาจารยผูสอน รายวิชา คาเฉลี่ย 
1 เชิดพงษ องอาจ 20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2  3.79  
2 ประพจน ทับทอง 20100-1003 งานฝกฝมือ  3.99  
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3 เชิดพงษ องอาจ 
20100-1005 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
เบ้ืองตน  3.79  

4 คัณฑสรวง กริ่งทอง 20100-1007 งานเครื่องมือกลเบ้ืองตน  4.09  

5 เชิดพงษ องอาจ 
20101-2010 งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกส
เบ้ืองตน  3.79  

6 ประพจน ทับทอง 20101-2101 งานเครื่องยนตเล็ก  3.99  
7 เชิดพงษ องอาจ 20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2  3.79  
8 นาฎญา อาทาสอน 20000-1205 ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ  4.20  

9 นาฎญา อาทาสอน 
20000-1209 ภาษาอังกฤษสำหรับงานชาง
อุตสาหกรรม  4.20  

10 ประพจน ทับทอง 20000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2  4.10  
11 คัณฑสรวง กริ่งทอง 20101-2003 งานเครื่องลางรถยนต  4.11  
12 คัณฑสรวง กริ่งทอง 20101-2004 งานสงกำลังรถยนต  4.11  
13 เชิดพงษ องอาจ 20101-2005 งานไฟฟารถยนต  3.82  
14 เชิดพงษ องอาจ 20101-2105 งานปรับอากาศรถยนต  3.82  
15 อัญชลี กาแดง 20101-2107 คณิตศาสตรชางยนต  3.96  
16 คัณฑสรวง กริ่งทอง 20101-2405 งานขัดเคลือบเงาสีรถยนต  4.11  
17 คัณฑสรวง กริ่งทอง 2000-2006 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4  4.28  
18 เชิดพงษ องอาจ 2101-2105 การขับรถยนต  4.10  

19 ประพจน ทับทอง 
2101-2109 งานระบบฉีดเช้ือเพลิง
อิเล็กทรอนิกส  4.21  

20 คัณฑสรวง กริ่งทอง 2101-2111 งานตัวถังและพนสีรถยนต  4.28  
21 เชิดพงษ องอาจ 2101-2114 งานทดสอบปมและหัวฉีดเครื่องยนต  4.10  
22 ประพจน ทับทอง 2101-8501 โครงการ  4.21  
23 คัณฑสรวง กริ่งทอง 2101-8501 โครงการ  4.28  

 

3.) หลักสูตร สำนักวิชาการและงานสหกิจศึกษาไดดำเนินเตรียมความพรอมทางดานทักษะวิชาชีพ และ

คุณลักษณะที่พึงประสงคใหตรงตามที่สถานประกอบการตองการ เมื่อกระบวนการฝกประสอบการณวิชาชีพ

เสร็จเรียบรอยแลว หลักสูตรและงานสหกิจศึกษาไดประเมินความพึงพอใจในของสถานประกอบการที่มีตอ

นักศึกษาในการฝกประสบการณในภาพรวม ดังนี้ 

ท่ี รายการ คาเฉล่ีย 
1 การแตงกายสุภาพ เรียบรอย 3.29 
2 ตรงตอเวลาและมาปฏิบัติงานสมำเสมอ 2.97 
3 ปฏิบัติงานตามคำส่ังและวางตนอยูในระเบียบวินัย 3.45 
4 ซื่อสัตย สุจริต รักษาความลับของสถานประกอบการ 3.58 
5 สามารถแกปญหาเฉพาะหนาในการทำงานไดดี 3.03 
6 มนุษยสัมพันธกับผูรวมงาน 3.39 
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พบวาผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการตอการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา ใน

ภาพรวมอยูในเกณฑดี คาเฉลี่ย 3.21 รายการที่สถานประกอบการพึงพอใจมากที่สุดคือ ซื่อสัตย สุจริต รักษา

ความลับของสถานประกอบการ อยูในเกณฑดีมาก คาเฉล่ีย 3.58  

หลักสูตรมุงเนนผลิตนักศึกษาใหตรงกับความตองการของสถานประกอบการซึ่งจุดเดนของนักศึกษา คือ มี

ความรับผิดชอบไดดี มีความขยันและเอาใจใสไดดีมาก ประพฤติไมเกียจครานในหนาที่การงาน นิสัยเปนคนยิ้ม

แยมเขากับสังคมไดดี  เช่ือฟงและปฏิบัติหนาท่ีไดอยางดี ทำงานท่ีไดรับมอบหมายไดดี 

4. หลักสูตรไดรวมมือกับสำนักงานขนสงจังหวัดพิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล จัดกิจกรรม “โครงการนักเรียน

รุนใหมมีใบขับข่ี” โดยเปนนักศึกษาท่ีเตรียมออกฝกประสบการณวิชาชีพ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีอบรม 

จำนวน นศ.  
(คน) 

จำนวนนศ.ท่ีผาน
เกณฑ 

จำนวนนศ.ท่ีไดรับ
ใบอนุญาตขับข่ี 

 
รอยละ 

17-18 ม.ค. 63 52 52 50 96.15 
24-25 ม.ค. 63 50 50 44 88.00 

ภาพรวม 102 102 94 92.15 
ผลการดำเนินกิจกรรม “โครงการนักเรียนรุนใหมมีใบขับขี่” ใหกับนักศึกษาที่เตรียมออกฝกประสบการณ

วิชาชีพในภาพรวม มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรมทั้งหมด 102 คน มีนักศึกษาที่ผานเกณฑการทดสอบและไดรับ

ใบอนุญาตขับข่ีรถจักรยานยนต จำนวน 94 คน คิดเปนรอยละ 92.15 

การปรับปรุงระบบและกลไก 

1. การนำโครงการ/สิ่งประดิษฐ มาใชประโยชนเปนสื่อการเรียนการสอนนั้น ทำใหนักศึกษามีสนใจกับ

กระบวนการเรียนการสอนมาก เพราะนักศึกษาจะไดเห็นภาพการนำมาใชประโยชนของโครงการ/สิ่งประดิษฐ 

ฝกการคิด วิเคราะห การแกไขปญหาอยางมีระบบ ไดเรียนรูจากวัสดุฝกท่ีนำไปใชจริง ซึ่งอาจารยปฐมพงษ  เกิด

7 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 3.03 
8 มีความต้ังใจ ทดทน และขยันขันแข็งในการทำงาน 3.37 
9 ปฏิบัติงานไดถูกตองตามลักษณะงาน 3.18 

10 สามารถปฏิบัติงานไดเสร็จเรียบรอยภายในเวลาท่ีกำหนด 3.11 
11 มีความรอบครอบในการทำงาน 3.03 
12 ผลงานไดมาตรฐาน 2.89 
13 รูจักใชวัสดุอยางประหยัด 2.97 
14 ทำงานไดถูกตองตามข้ันตอน 3.03 
15 รูจักใชเครื่องมือ อุปกรณตางๆอยางถูกตองและระมัดระวัง 3.39 
16 มีน้ำใจใหความรวมมือและทำงานรวมกับผูอื่นไดดี 3.29 
17 คำนึงถึงความปลอดภัยในขณะทำงาน 3.32 
18 สามารถปรับตัวเขากับการทำงานของสถานประกอบการ 3.29 
19 สุภาพ ออนนอม รูจักกาลเทศะ 3.55 
20 สามารถแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะไดดี 2.97 

รวม 3.21 
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เขม ที่ไดนำโครงการ/สิ่งประดิษฐ มาใชเปนสื่อการเรียนการสอนในรายวิชางานเครื ่องยนตเล็กและงาน

จักรยานยนต นักศึกษามีความพึงพอใจตออาจารยประจำวิชา อยูในเกณฑ มากทึ่สุด หลักสูตรและอาจารย

ประจำหลักสูตรพิจารณารวมกันในการประชุม Small group มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ การทำ

โครงการ/สิ่งประดิษฐ ของนักศึกษาที่จัดทำเพื่อสนองความตองการของชุมชนแลว ใหเพิ ่มหัวขอโครงการ/

ส่ิงประดิษฐท่ีสอดคลองกับการนำมาประยุกตืใชในรายวิชาของหลักสูตรดวย เพื่อสนับสนุนส่ิงเรียนรูดานส่ือการ

เรียนการสอนท่ียังขาดแคลน เชน โครงการ/ส่ิงประดิษฐ ท่ีเกี่ยวของกับพลังงานทดแทน(รถไฟฟา), ระบบลำเลียง

และสงกำลัง ,ระบบไฮดรอลิกสและนิวเมติกส เปนตน 

2. การเลือกรายวิชาของหลักสูตร จากผลการประเมินความพึงพอใจตออาจารยประจำวิชา พบวาใน

ภาพรวมของหลักสูตรมีบางรายวิชามีผลการประเมินที่ตองปรับปรุง ทำใหหลักสูตรไดพิจารณารวมกันในการ

ประชุม Small group ถึงกระบวนการเรียนการสอนของอาจารยประจำวิชา ใหเนนใชสื่อที่มีชีวิต หลากหลาย 

ทันสมัย สอดคลองกับเทคโนโลยีปจจุบัน โดยหลักสูตรและสำนักวิชาการไดดำเนินจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับ

อาจารยประจำหลักสูตร ในเรื่องการจัดทำบทเรียนออนไลน การทำสื่อการสอนออนไลน เพื่อเพิ่มศักยภาพของ

อาจารยประจำวิชา สรางบรรยกาศในหองเรียนท่ีดี นักศึกษามีความกระตือรือรนท่ีจะเรียนในรายวิชานั้น 

3. ในรายวิชาที่เกี ่ยวของกับเทคโนโลยีสมัยใหม สอดคลองกับโครงสรางที่ปรับปรุงของหลักสูตร ทำให

อาจารยประจำหลักสูตรตองไดรับการพัฒนาทักษะทางดานวิชาการและวิชาชีพใหเหมาะสมในการเลือกรายวิชา

และอาจารยประจำวิชา หลักสูตรไดดำเนินการสำรวจความตองการพัฒนาของอาจารยประจำหลักสูตรรายบุคคล 

(Id plane) เพื่อรายงานใหกับงานบุคลากรวางแผนการพัฒนาทักษะดานตางๆ ตามความตองการของอาจารย

ประจำหลักสูตร 

4. ขอแสนอแนะจากสถานประกอบการตอนักศึกษาของหลักสูตรถึงขอท่ีตองปรับปรุง คือเรื่องปฏิภาณไหว

พริบ ความระมัดระวังของเสียหาย ขาดความเช่ือมั่นในตัวเอง ชอบคุยในเวลางาน หลักสูตรตองพัฒนานักศึกษา

โดยสอดแทรกและสรางความตระหนักใหนักศึกษาเห็นความสำคัญกับพฤติกรรมเหลานี้ไปในการเรียนการสอนใน

รายวิชาตางๆ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีทางหลักสูตรจัดและงานกิจการนักศึกษาจัดใหตามความเหมาะสม 

 

 

 

เอกสารประกอบ 

 5.2-1 รายงานการประชุม Small group ของหลักสูตร 

 5.2.2 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 

 5.2.3 รายงานการสงเอกสารการสอน แผนกการสอน โครงการสอน บันทึกหลังการสอน  

 5.2.4 รายงานผลการประเมินนักศึกษาจากสถานประกอบการ 
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องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน 
ตัวบงช้ีท่ี 5.3 ผลการดำเนินงานของหลักสูตร 

เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สัมพันธและเชื่อมโยงกับคุณภาพการศึกษาตาม

มาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ดานผูเรียนและผูสำเสร็จการศึกษา มีดังนี้ 

1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

ผลการดำเนินงาน 

 
หนวยจัดการศึกษา 

จำนวนผูเรียน
แรกเขา 

จำนวน
ผูสำเร็จ

การศึกษา 

 
รอยละ 

2561 2563 
แมขาย 71 35 49.30 
ทับคลอ (ขุนไผภูมิ
เขตร) 

105 35 33.33 

โพธิ์ประทับชาง 25 16 64.00 
รวม 201 86 42.79 

 
ผลการดำเนินงานของหลักสูตรในภาพรวมเกี่ยวกับการดูแลและแนะแนวผูเรียน ปการศึกษา 2563 มี

จำนวนผูเรียนแรกเขา จำนวน 201 คน ผูสำเร็จการศึกษา จำนวน 86 คน  คิดเปนรอยละ 42.79 เมื่อนำผล
การคำนวณมาเทียบกับเกณฑการประเมินอยูในระดับคุณภาพกำลังพัฒนา มีคาคะแนนเทากับ 1  
เอกสารหลักฐาน 

1. ภาพรวมผลท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาระดับ ปวช.  
2. รายงานจำนวนนักศึกษาแรกเขา ปการศึกษา 2563 
3. รายงานจำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2563 

1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
งานกิจการนักศึกษา หลักสูตรและสำนักวิชาการ ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผูเรียน

ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 

(อวท.) โดยในภาพรวมการดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค จำนวน 6 

กิจกรรม ดังนี้ 

1. โครงการอบรมเยาวชนแกนนำปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม สรางภูมิคุ มกันยาเสพติด สูสถานศึกษา

วิทยาลัยสีขาว ประจำปการศึกษา 2563 จำนวน 30 คน 

2. โครงการประเพณีแหเทียนจำนำพรรษา ประจำปการศึกษา 2563 จำนวน 150 คน 

3. โครงการไหวครูประเพณี ประจำปการศึกษา 2563 จำนวน 400 คน 

4. โครงการจิตอาสาพฒันาชุมชน ประจำปการศึกษา 2563 จำนวน 150 คน 

5. โครงการอบรมนักศึกษาใหม สรางวินัย ปรับพฤติกรรม จำนวน 400 คน 

6. โครงการสงเสริมประชาธิปไตยนักศึกษา ประจำปการศึกษา 2563 จำนวน 150 คน 
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ผลการดำเนินงานของหลักสูตรเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ปการศึกษา 
2563  จากภาพรวมของหลักสูตรในการสงเสริมผู เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยไดจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและมีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 485 คน โดยมีนักศึกษาที่มีผลการประเมินตาม
เกณฑในการเขารวมกิจกรรมจำนวน 437 คน ไมผานการประเมินจำนวน 48 คน มีผูเรียนรอยละ 90 ข้ึนไปท่ี
ผานการประเมินในการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามขอที่ 5 เมื่อนำผลการ
คำนวณมาเทียบกับเกณฑการประเมินอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม มีคาคะแนนเทากับ 5 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

1. รายงานจำนวนศึกษาของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปการศึกษา 2563 

2. รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของงานกิจกรรมนักศึกษา ปการศึกษา 2563 

3. ผลการประเมินตามเกณฑการประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

1.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ 
ผลการดำเนินงาน 

หลักสูตร ไดรวมกันประชุมอาจารยประจำหลักสูตรในการเลือกรายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 เมื่อพิจารณาใหผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ
หรือประกอบอาชีพอิสระ หลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร ไดคำนึงถึงความสอดคลองกับการ “ต้ัง
ศูนยบริการดานยานยนต” จึงเลือก วิชางานบริการรถยนต 1 ซึ่งจุดประสงคของรายวิชาเพื่อใหผูเรียนเขาใจใน
การตรวจสภาพรถยนตและบริการตางๆ สามารถบำรุงรักษา บริการระบบตางๆ ของรถยนต รวมทั้งประมาณ
ราคาคาบริการ  

สำหรับศูนยบริการยานยนต ที่ทางหลักสูตรไดจัดทำนั้น เปนการใหบริการดานยานยนตกับบุคลากรใน
วิทยาลัย และประชาชนทั่วไป ไดใหบริการเกี ่ยวกับการบำรุงรักษารถยนตทั่วไป ทั้งระบบชวงลาง สงกำลัง 
เครื่องยนต ไฟฟาอิเล็กทรอนิกสรถยนต ประดับยนต ปรัปอากาศ ขัดและเคลือบเงาสีรถยนต ผูเรียนจะไดฝก
ทักษะทางวิชาชีพจากสภาพงานจริง ปญหาจริง รูจักและใหความสำคัญกับงานบริการ กระบวนการสอนของ
อาจารยประจำวิชาจะเนนย้ำวาใหผูเรียนเปรียบเปนเจาของกิจการ ตองรูจักการใหบริการ การเลือกใชอะไหล 
การคิดตนทุน-กำไร แหลงของวัสดุ/อุปกรณ ท่ีจะใชในการบริการ  

ตัวอยางในการขัดสีและเคลือบเงารถยนต อาจารยประจำวิชาจะมอบหมายใหมีหัวหนาศูนยบริการ 1 
คน ใหหัวหนาศูนยหาพนักงานศูนยบริการอีก 4 คน รวมเปน 5 คน โดยจะมีหนาท่ีรับผิดชอบดังนี้ หัวหนาศูนย 
มีหนาท่ีในการรับรถลูกคา (ผูท่ีมารับบริการ) บันทึกการเขารับบริการ ตรวจเช็คความเรียบรอยท้ังกอนและหลัง
การใหบริการ เช็คอะไหล/วัสดุ อุปกรณท่ีใช ดูแลความเรียบรอยขณะปฏิบัติงานของพนักงาน พนักงานคนท่ี 1-
2 มีหนาท่ีทำความสะอาดสีภายนอก(ลางรถ) พนักงานคนท่ี 3 - 4 มีหนาท่ีขัดสีตามข้ันตอน 3 ข้ันตอน เคลือบ
เงาสีรถ เคลือบยางดำ เคลือบหนัง  

การปฏิบัติงานจะเปนลักษณะนี้ ซึ่งจะปรับเปล่ียนหมุนเวียน ตามตารางการปฏิบัติงานในแตละสัปดาห 
จนครบ 18 สัปดาห โดยระหวางการปฏิบัติงานอาจารยประจำวิชาก็จะอธิบายถึง 

1. วิธีการเลือกใชน้ำยาขัดวามีกี่ชนิดอะไรบาง ราคาเทาไหร ความแตกตางของแตละชนิดเปนอยางไร  
2. การเลือกใชฟองน้ำขัดสีรถยนต วาควรใชฟองน้ำเบอรอะไรท่ีเหมาะสมกับการใชน้ำยาขัดสีแบบตางๆ 
3. วิธีการลงน้ำยาเคลือบสีรถยนต วิธีการขัดและการใชความเร็วในการขัด 
4. การคิดตนทุนในการขัด-เคลือบสีรถยนต วาการเลือกใชน้ำยาขัดและเคลือบสีแบบไหนมีราคาเทาไหร 

การขัดจะขัดกี่ครั้ง  
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อาจารยประจำวิชาจะทำหนาท่ีตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานของผูเรียน วาคำนึงถึงความปลอดภัย
จากการปฏิบัติงานแลวจะรวมสรุปงานกับผูเรียนที่ไดใหบริการในเรื่องการเลือกใชวัสดุ/อุปกรณ การคิดราคา
คาบริการ และตรวจสอบความเรียบรอยกอนท่ีจะสงมอบใหกับผูรับบริการอีกครั้ง การดูแลศูนยบริการยานยนต 
จะมีอาจารยควบคุมดูแลคือนายกนกศักดิ์   นครประสาท ซึ่งจะไมมีคาใชจายในการบริการโดยทางหลักสูตรใช
งบประมาณในสวนของคาวัสดุฝกในการจัดหาวัสดุอุปกรณ เวนแตคาอะไหลที ่ทางผูรับบริการตองการซอม/
เปล่ียน  

จำนวนผูเรียนท้ังหมดท่ี
ลงทะเบียนเรียน 

วิชางานบริการรถยนต 1 
(คน) 

 
 

ผูเรียนท่ีผานการ
พัฒนาการเปน

ผูประกอบการ (คน) 

 
 
 

รอยละ 

48 43 89.58 
 
ผลการดำเนินในภาพรวมเกี่ยวกับผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ มีจำนวน 48 คน มีผูเรียนท่ีประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพ
อิสระ จำนวน 43 คน(จากผลการประเมินการเรียนรูในรายวิชางานบริการรถยนต 1)  คิดเปนรอยละ  89.58 
เมื่อนำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑการประเมินอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม มีคาคะแนนเทากับ 5 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

1. จำนวนนักศึกษาท่ีผานการประเมินผลการเรียนในรายวิชา งานบริการรถยนต 1  

2. เอกสาร/แผนนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ปการศึกษา 

2563 

1.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

ผลการดำเนินงาน 
ผลที่ไดจากการท่ีนักศึกษาจัดสรางโครงการ/สิ่งประดิษฐคนรุนใหม ของหลักสูตรจำนวน 25 โครงการ

นั้น เปนการนำเอาปญหาท่ีเกิดข้ึนจากชุมชนใกลตัว นำเขามาสูกระบวนการคิด วิเคราะห แกไขปญหาและความ
ริเริ่มสรางสรรค พัฒนาตอยอดจากของเดิมนั้น จะเปนการใหนักศึกษารูจักการมีสวนรวมกับชุมชน เปนการใช
ทักษะทางดานวิชาการและดานวิชาชีพ มาประยุกตใชในการแกไขปญหาจากโครงการ/สิ่งประดิษฐคนรุนใหม 
และเปนการแสดงถึงศักยภาพของนักศึกษาและหลักสูตรตอชุมชน หนวยงาน บุคคลทั่วไป ตอสถานศึกษาท่ี
มุงเนนผลิตนักศึกษาใหเปนนักศึกษาในศัตวรรษท่ี 21 

หนวยจัด
การศึกษา 

โครงการ 
ชุมชนท่ีนำไปใชประโยชน 

แมขาย 1. รถออกหนวยบริการชุมชนเคล่ือนท่ี 
2. ปมสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตยเคล่ือนท่ี 
3. กระถางไฮบริดจากยางรถยนตใชแลว (กลุม
เกษตรกรท่ีสนใจอุปกรณในการปลูกพืชท่ีใชน้ำนอย
ในพื้นท่ี ต.บานนอย ต.ทาบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร) 

- ตัวแทนกลุมเกษตรกรผูทำ
นาบานเลขท่ี 6/1 หมูท่ี 5 ต.
บานนอย       อ.โพทะเล จ.
พิจิตร โดยมีนายประวิทย แสง
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4. จักรยานยนตสามลอ (ส่ือประกอบการเรียนการ
สอน รายวิชางานจักรยานยนต) 
5. พัฒนาประสิทธิภาพเครื่องคัดเมล็ดพันธุขาว V.2 
(กลุมเกษตรกรท่ีตองการคัดเมล็ดพันธุขาวปลูก ใน
พื้นท่ี อ.โพทะเล จ.พิจิตร) 
6. พัฒนาเครื่องอัดกระถางจากวัสดุธรรมชาติ V.2 
กรณีศึกษา กลุมเกษตรกรท่ีจำหนายไมดอก ไม
ประดับ บานคลองตางาว ต.ทาบัว อ.โพทะเล จ.
พิจิตร 
7. เครื่องแหวกรองน้ำ 2 in 1 กรณีศึกษา กลุม
เกษตรกร (ทำนา) ในพื้นท่ี อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
8. เครื่องทำความสะอาดขา กรณีศึกษา กลุม
เกษตรกร (ปลูกขา) ต.บานนอย อ.โพทะเล จ. พิจิตร 
9. แปลงสาธิตการทำเมล็ดพันธุขาวปลูกจากทอ 
PVC โดยใชระบบนำไหลวน (กลุมเกษตรกรผูทำนาท่ี
ตองการผลิตเมล็ดพันธุขาวปลูกไวใชเองในพื้นท่ี อ.
โพทะเล จ.พจิิตร) 

ทอง เปนผูรับมอบเครื่องแหวก
รองน้ำ 2 in 1 ไปใชงาน 

- ตัวแทนกลุมเกษตรกรผู
ปลูกขา บานเลขท่ี 48 หมูท่ี 6 
ต.ทุงนอย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
โดยมีนายสุขเกษมประชารัตน 
เปนผูรับมอบเครื่องทำความ
สะอาดขา ไปใชงาน 

- ตัวแทนกลุมสหกรณเล้ียง
โค หมูท่ี 9 ต.ทายน้ำ อ.
โพทะเล        จ.พิจิตร โดยมี
นายประเทือง มีบุญ เปน
ตัวแทนรับมอบเครื่องคัดเมล็ด
พันธุขาว V.2 ไปใชงาน 

ทับคลอ 
(ขุนไผภูมิเขตร) 

1. การพัฒนาเครื่องตัดหญาแบบบังคับวิทยุ เวอรช่ัน 
2 กรณีศึกษา ชุมชนบานสายดงยาง ต.ทับคลอ อ.
ทับคลอ       จ.พิจิตร 
2. เครื่องตัดหญาบังคับดวยรีโมท กรณีศึกษาชุมชน
บานลำปะดา ต.ลำปะดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 
3. เครื่องปอกมะพราว กรณีศึกษาชุมชนวัดมงคลทับ
คลอ     ต.ทับคลอ อ.ทับคลอ จ.พิจิตร 
4. เครื่องไลนกและไลหนูแบบใชคล่ืนอัลตราโซนิค 
กรณีศึกษาชุมชนบานทับคลอ ต.ทับคลอ อ.ทับคลอ 
จ.พิจิตร 
5. รถเข็นเก็บเมล็ดขาวเปลือก 4 ลอ V.2 
กรณีศึกษาชุมชนบานวังเดือนหา ต.ทับคลอ อ.ทับ
คลอ จ.พิจิตร 
6. รถฉีดพนสารกำจัดศัตรูพืชแบบบังคับวิทยุ 
กรณีศึกษาชุมชนบานเขาปอ ต.เขาทราย อ.ทับคลอ 
จ.พิจิตร 
7. พัฒนาเรือเก็บผักตบชวาและวัชพืชบังคับวิทยุ 
V.2 กรณีศึกษาชุมชนบานวัดปาเรไรย ต.ทับคลอ อ.
ทับคลอ จ.พิจิตร 
8. เครื่องตัดวัชพืชในนาขาว กรณีศึกษา ชุมชนบาน
วังหินเพลิง ต.เขาทราย อ.ทับคลอ จ.พิจิตร 
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9. แทนอัดไฮดรอลิกส ควบคุมการทำงานดวยไฟฟา 
(ส่ือการเรียนการสอน รายวิชางานนิวเมติกสและไฮ
ดรอลิกส) 
10. รถชวยเหลือผูพิการ กรณีศึกษาชุมชนวัดเขา
ทราย ต.เขาทราย อ.ทับคลอ จ.พิจิตร 
11. ชุดแผงฝกเครื่องปรับอากาศ (ส่ือการเรียนการ
สอนวิชางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ) 
12. มานน้ำหองพนสี (ส่ือการเรียนการสอนวิชางาน
สีรถยนต) 
13. การพัฒนาชุดตัดหญาหัวคันนา กรณีศึกษา
ชุมชนบานลำประดา ต.ลำปะดา อ.บางมูลนาก จ.
พิจิตร 

โพธิ์ประทับชาง 1. พัฒนาเครื่องบดขาวโพดอาหารสุกร  
2. พัฒนาเครื่องสับหยวกกลวย กรณีศึกษาบานเนิน
สะอาด หมูท่ี 11 ต.ทุงใหญ อ.โพธิ์ประทับชาง จ.
พิจิตร 
3. เครื่องอัดถานแทง กรณีศึกษาบานเนินสะอาด 
หมูท่ี 11 ต.ทุงใหญ อ.โพธิ์ประทับชาง จ.พิจิตร 

 

 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตรโดยสำนักวิชาการไดจัดกิจกกรรม “งานวันมหกรรมวิชาการ” ขึ้นทุกปการศึกษา 

เพื่อจัดแสดงผลงานโครงการ/ส่ิงประดิษฐของนักศึกษา ซึ่งมีท้ังผูนำชุมชน สถานศึกษา และประชาชนท่ัวไปท่ีเขา

มาชมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา ซึ่งโครงการ/สิ่งประดิษฐของนักศึกษานอกจากจัดทำเพื่อใช

ประโยนชในการเรียนการสอนแลวยังไดจัดทำข้ึนเพื่อสนองความตองการของชุมชนและไดนำไปใหชุมชนใชงาน 

ไดแก 

1. โครงการ เครื่องแหวกรองน้ำ 2 in 1  

นายประวิทย แสงทอง บานเลขที่ 6/1 หมูที่ 5 ต.บานนอย อ.โพทะเล จ.พิจิตร เปนตัวแทนกลุม

เกษตรกรผูทำนาเปนผูรับมอบ มีแบบสอบถามความพึงพอใจการใชงานเปนเครื่องมือในการประเมินผลตาม

ตัวช้ีวัดของโครงการ/ส่ิงประดิษฐ ซึ่งผูใชงานมีความพึงพอใจ รอยละ 83 

2. โครงการ เครื่องทำความสะอาดขา  

นายสุขเกษมประชารัตน บานเลขที่ 48 หมูที ่ 6 ต.ทุงนอย อ.โพทะเล จ.พิจิตร ตัวแทนกลุม

เกษตรกรผูปลูกขาเปนผูรับมอบ มีแบบสอบถามความพึงพอใจการใชงานเปนเครื่องมือในการประเมินผลตาม

ตัวช้ีวัดของโครงการ ซึ่งผูใชงานมีความพึงพอใจ รอยละ 84 

3. โครงการการพัฒนาเครื่องคัดเมล็ดพันธุขาว V.2  

นายประเทือง มีบุญ ตัวแทนกลุมสหกรณเล้ียงโคหมูท่ี 9 ต.ทายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร เปนตัวแทน

กลุมเกษตรกรรับมอบ มีแบบสอบถามความพึงพอใจการในการใชงานมาประเมินผลตามตัวช้ีวัดของโครงการ ซึ่ง

ผูใชงานมีความพึงพอใจ      รอยละ 82  

4. โครงการพัฒนาเครื่องอัดกระถางจากวัสดุธรรมชาติ V.2 
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กลุมเกษตรกรขายไมดอก ไมประดับ ในพื้นที่ ต.คลองตางาว อ.โพทะเล จ.พิจิตร ซึ ่งไดไดนำไป

ทดลองใชงานและมีแบบสอบถามความพึงพอใจการใชงานเครื ่องอัดกระถางจากวัสดุธรรมชาติ V.2 เปน

เครื่องมือในการประเมินผลตามตัวช้ีวัดของโครงการ ซึ่งผูใชงานมีความพึงพอใจ รอยละ 90 

5. โครงการแปลงสาธิตการทำเมล็ดพันธุขาวปลูกจากทอ PVC โดยใชระบบนำไหลวน  

นางกานดา  คุมประดิษฐ บานเลขท่ี 48 หมูท่ี 6 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร เปนตัวแทน

กลุมเกษตรกรรับมอบ ซึ่งไดมีเกษตรกรที่สนใจไดนำไปทดลองใชงาน และมีแบบสอบถามความพึงพอใจการใช

งานแปลงสาธิตการปลูกขาวจากทอ PVC โดยใชระบบน้ำไหลวนจากพลังงานแสงอาทิตย เปนเครื่องมือในการ

ประเมินผลตามตัวช้ีวัดของโครงการ ซึง่ผูใชงานมีความพึงพอใจ รอยละ 88 

เมื่อนำผลการดำเนินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน แลวจะเห็นไดวาสถานศึกษาไดมีการจัดกิจกรรม

ประกวดนวัตกรรม โครงการ/ส่ิงประดิษฐ ในสถานศึกษาและยังไดนำโครงการ/ส่ิงประดิษฐ ไปใชประโชยนจริงใน

ชุมชน การประเมินอยูในระดับคุณภาพดี มีคาคะแนนเทากับ 3  

1.5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

 วิทยาลัยและหลักสูตร สนับสนุนใหผูเรียนไดพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ จากโครงการยกระดับฝมือแรงงาน 

การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติในสาขาชางบำรุงรักษารถยนต, ชางซอมเครื่องยนตระดับ 1 และ

โครงการส่ิงประดิษฐคนรุนใหม 

 โครงการส่ิงประดิษฐคนรุนใหม ทางวิทยาลัย สำนักวิชาการและหลักสูตร ไดจัดการนำเสนอผลงานของ

นักศึกษาในรูปแบบการจัดนิทรรศการ “โครงการนวัตกรรมวิชาการ” เปนประจำทุกปการศึกษา ซึ่งไดนำสิง

ประดิษฐของนักศึกษาทุกหนวยจัดการศึกษา มาจัดแสดงใหผูที ่สนใจ ไดแก นักเรียน นักศึกษา ผูนำทองถ่ิน 

ชุมชน สถานศึกษา หนวยงานอื่นๆ และไดจัดการประกวดผลงานส่ิงประดิษฐของนักศึกษา  

 ทางหลักสูตรไมมีการดำเนินการจัดการแขงขันทักษะวิชาชีพ การประเมินอยูในระดับ N/A 

1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
หลักสูตรและสำนักวิชาการไดดำเนินการจัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปที่ 3 ไดแสดงผลการประเมินมาตรฐานวิชาชพีพในภาพรวมของหลักสูตร 

ดังนี้ 

นักศึกษาท้ังหมด ผาน ไมผาน 
ท่ี

ลงทะเบียน 
เขาประเมิน คน รอยละ คน รอยละ 

130 115 115 100 - - 
 

จำนวนนักศึกษาท้ังหมดท่ีลงทะเบียน   130 คน 

เขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   115 คน 

ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   115 คน 

ไมผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ         - คน 

รอยละ(ของผูเขาประเมินมาตรฐานวิชาชีพ)  100 

ผลการดำเนินในภาพรวมเกี่ยวกับผูเรียนที่สอบผานมาตรฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) มีจำนวนผูเรียนท้ังหมด จำนวน 115 คน ผูเรียนท่ีสอบผานมาตรฐานวิชาชีพ จำนวน 115 คน  คิดเปน
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รอยละ 100 เมื่อนำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑการประเมินอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม มีคาคะแนน
เทากับ 5  
เอกสารอางอิง 

1. รายงานขอมูลจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ปการศึกษา 2563 
2. รายงานผลการประเมนิมาตรฐานวิชาชีพปการศึกษา 2563 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ช้ันปท่ี 3  
1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
 

จำนวนนักศึกษาท่ี
ลงทะเบียน ป

การศึกษา 2563 
(คน) 

จำนวนผูเรียนท่ีเขา
ทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ  
(V-NET) 

จำนวนผูเรียนท่ีได
คะแนนเฉลีย่

ระดับชาติข้ึนไป 
(คน) 

รอยละ 

130 128 8  6.15 
 
ผลการดำเนินงานในภาพรวมของหลักสูตรเกี ่ยวกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีจำนวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนในปการศึกษา 130 คน เขาทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (V-NET) จำนวน 128 คน ผูเรียนที่มีผลคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 
จำนวน 8 คน คิดเปนรอยละ 6.15 เมื่อนำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑการประเมินอยูในระดับคุณภาพ
กำลังพัฒนา มีคาคะแนนเทากับ 1 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

1. รายงานขอมูลจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ปการศึกษา 2563 
2. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ป
การศึกษา 2563 

1.8 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จ 
 

หนวยจัดการศึกษา 
จำนวนนศ.ท่ี

ลงทะเบียนเรียน 
ปการศึกษา 2563 

จำนวนผูสำเร็จ
การศึกษา 

ปการศึกษา 2563 

จำนวนผูเรียนท่ีมี
งานทำหรือศึกษา

ตอ 
รอยละ 

แมขาย 48 35 20 57.14 
ทับคลอ (ขุนไผภูมิเขตร) 66 35 32 91.43 
โพธิ์ประทับชาง 16 16 13 81.25 

รวม 130 86 65 75.58 
 
ผลการดำเนินงานในภาพรวมเกี ่ยวกับการมีงานทำและศึกษาตอของผู สำเร็จการศึกษา  ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานยานยนต มีจำนวนผูสำเร็จการศึกษา จำนวน 86 คน ผูสำเร็จการศึกษา
มีงานทำหรือศึกษาตอ (ท่ีตรงสาขาเดิม) จำนวน 65 คน  คิดเปนรอยละ 75.58 เมื่อนำผลการคำนวณมาเทียบ
กับเกณฑการประเมินอยูในระดับคุณภาพดีเลิศ มีคาคะแนนเทากับ 4 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
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1.  รายงานขอมูลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปการศึกษา 2563 
2.  รายงานผลการติดตามผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีงานทำประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 

ปการศึกษา 2563 
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องคประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู 
ตัวบงช้ีท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 
ผลการดำเนินงาน 

เปาหมาย 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูมีปริมาณเพียงพอ ทันสมัย และมีคุณภาพพรอมใชงาน นักศึกษาและอาจารยมีความ

พึงพอใจตอส่ิงสนันสนุนการเรียนรูอยูในระดับมาก 

ระบบและกลไล 

1. อาจารยประจำหลักสูตรสำรวจวัสดุฝก/ชุดฝกและครุภัณฑท่ีมีอยูวามีเพียงพอหรือความชำรุดเสียหาย 

เพื่อแจงใหกับทางหลักสูตร ดำเนินการบันทึกจัดหาครุภัณฑสำหรับการเรียนการสอนตางๆ และสื่อการ

เรียนรู เพื่อจัดสรรเงินรายไดสถานศึกษาในการจัดหาสิ่งสนันสนุนการเรียนรูใหมีปริมาณเพียงพอ ทันสมัยและ

พรอมใชงาน 

2. วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดทำแผนประจำปงบประมาณ เพื่อเสนอสภาวิทยาลัยชุมชน และสภาสถาบัน

วิทยาลัยชุมชนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

3. หลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรพิจารณาการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ทัน สอดคลองกับและทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจางวัสดุฝกสำหรับการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับรายวิชาท่ี

เปดสอนในภาคเรียน 

 4. หลักสูตรทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตอผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เพื่อจัดหาสิ่งสนันสนุน

การเรียนรูตามแผนการใชจายเงินรายไดสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

5. หลักสูตรติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยผูสอนตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู

พรอมท้ังรายงานผล เพื่อนำขอเสนอแนะไปปรับปรุงการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูตอไป 

การนำระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

หลักสูตรไดดำเนินการปฏิบัติงานตามระบบและกลไกเพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย อาจารยประจำหลักสูตร

และนักศึกษาไดกรอกของมูลสำรวจความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่มีใชอยู และที่ตองการใหมีความ

เพียงพอและทันสมัย พบวา 

1. สิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีหลักสูตรใชในการเรียนการสอนทีมีใชอยู ในปจจุบัน กอนเปดภาคเรียน

อาจารยประจำหลักสูตรที่รับผิดชอบชุดฝก/ครุภัณฑ ตองตรวจสอบวามีชุดฝก/ครุภัณฑ อะไรท่ีชำรุด 

เสียหาย เพื่อแจงใหทางหัวหนาหลักสูตรดำเนินการจัดหาวัสดุ/อุปกรณ ใหอาจารยประจำวิชาและนักศึกษา

ปรับแตงใหพรอมใชงานและจัดไวในแตละ Section ตามพื้นท่ีจัดการเรียนการสอน มีดังนี้ 

1.1. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูดานวิชาการ  

1.1.1 ส่ือการเรียนการสอน 

อาจารยประจำหลักสูตรไดสำรวจอุปกรณตางๆ ที่ใชในการเรียนการสอนใหพรอมใชงานและ

จัดหาใหเพียงพอกับจำนวนนักศึกษาในแตละ Section ของพื้นที่จัดการเรียนการสอน หลักสูตรมีแหลงขอมูล

ทางวิชาการเพื่อใหนักศึกษาไดคนควาขอมูลตางๆ เชน  

- เอกสารงานวิจัย/โครงการ/ส่ิงประดิษฐ 
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- คูมือการซอมและบำรุงรักษารถยนต/จักรยานยนต/เครื่องยนตทางการเกษตร 

- CD ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ 

- หนังสืออางอิงตางๆ 

1.1.2 ทักษะทางวิชาการ/วิชาชีพ 

หลักสูตรไดรวมมือกับพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดพิจิตร จัดการอบรมยกระดับฝมือแรงงาน

หลักสูตรตางเชน ชางซอมเครื่องยนตการเกษตร ชางบำรุงรักษารถยนต ชางติดตั้งกระจกรถยนต เพื่อเปนการ

เพิ่มทักษะทางวิชาการและวิชาชีพใหกับนักศึกษา 

1.2 ส่ิงสนับสนุนดานวิชาชีพ 

 1.2.1 ชุดฝก/เครื่องมือ อุปกรณ 

หลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร สำรวจวัสดุฝก/ชุดฝก ท่ีใชในการเรียนการสอน วามีการ

ชำรุด เสียหาย เพื่อดำเนินการซอมแซมและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุฝก เพื่อใหครุภัณฑ/วัสดุฝก อยูในสภาพท่ีใชงาน

ไดและเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน ในปการศึกษา 2563 ทางหลักสูตรไดดำเนินการจัดหาเครื่องมือ 

อุปกรณและชุดฝกปฏิบัติท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีสอดคลองกับยานยนตในปจจุบันไดแก 

 - เครื่องมีวิเคราะหปญหาอิเล็กทรอนิกสรถยนตและรถจักรยานยนต 

 - เครื่องต้ังศูนยรถยนตดวยคอมพิวเตอร 

 - เครือ่งเจียรจานเบรก 

 - เครื่องถอดและถวงยางรถยนต 

 - รถไถนาเดินตาม 

1.2.2 สถานประกอบการในเครือขาย 

หลักสูตรและสำนักวิชาการไดทำความรวมมือ (MOU) กับสถานประกอบการ เพื่อสนับสนุนส่ิง

เรียนรูท่ีทางหลักสูตรขาดแคลนหรือท่ีไมทันสมัยแลวและฝกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตบุคลากรในระดับชางฝมือ ชาง

เทคนิค และนักเทคโนโลยี  โดยมุงเนนใหผูเรียนไดรับความรู ทักษะและประสบการณจริงจากสถานประกอบการ 

ซึ่งหลักสูตรไดทำความรวมมือ(MOU) กับสถานประกอบการ จำนวน 3 แหง คือ 

1.2.2.1 อูสไบรคารแคร ตั ้งอยู เลขที ่ 222/8 หมู 2 ตำบลโพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 

66130 เปนสถานประกอบการเกี่ยวกับ ระบบเครื่องยนต ระบบไฟฟารถยนต ระบบปรับอากาศ ระบบชวงลาง

และสงกำลัง  

1.2.2.2 บริษัท เรียวอินเตอรเทค จำกัด ต้ังอยูเลขท่ี 105 หมู 5 ซอยดูแวกซ ถนนพหลโยธิน 

ตำบลเชียงรากนอย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180 เปนสถานประกอบการเกี่ยวกับการ

โมดิฟายรถยนต เครื่องยนต ระบบอิเล็กทรอนิกสรถยนต 

1.2.2.3 บริษัท มารวยมอเตอร จำกัด ตั้งอยูเลขที่ 702/1 หมู 4 ตำบลเขาทราย อำเภอทับ

คลอ จังหวัดพิจิตร 66230 เปนสถานประกอบการเกี่ยวกับงานประดับยนต เคาะพนสี เครื่องยนต ชวงลาง 

ระบบอิเล็กทรอนิกสรถยนต 

1.3 ส่ิงสนับสนุนทางดานกายภาพ 

จากการสำรวจความตองการส่ิงสนับสนุนทางกายภาพของอาจารยประจำหลักสูตรและนักศึกษา ทาง

หลักสูตรไดดำเนินการในการสรางบรรยากาศท่ีดีในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้  
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1.3.1 สภาพแวดลอมในการจัดการเรียนการสอน 

 ในการจัดการเรียนการสอน ทางหลักสูตรไดจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนตามความเหมาะสมตาม

รายวิชาที่อาจารยประจำหลักสูตรแตละทานสอน ซึ่งสามารถหมุนเวียนใชกันไดโดยจัดพื้นที่การเรียนการสอน

เปน Section ซึ่งจะใชแนวทางนี้ในการจัดพื้นที่ทำการเรียนการสอนทุกหนวยจัดการศึกษา ดังตัวอยาง การจัด

พื้นท่ีการเรียนการสอนอาคารชางอุตสาหกรรม หนวยจัดการศึกษาแมขาย  

1.3.1.1 Section A งานบริการรถยนต/ชวงลาง/สงกำลัง/ประดับยนต/เครื่องยนต 

 อาจารยผูรับผิดชอบนายกนกศักด์ิ   นครประสาท 

- เครื่องมือประจำหนวย 

- ชุดฝกเครื่องยนตดีเซลคอมมอนเรล  

- ชุดฝกเครื่องยนตติดต้ังแกส LPG และ NGV   

- เครื่องต้ังศูนย ถวงลอดวยระบบคอมพิวเตอร 

- เครื่องเจียรจานเบรก 

1.3.1.2 Section B งานไฟฟาอิเล็กทรอนิกสรถยนต/เกียร/เครื่องยนต 

อาจารยผูรับผิดชอบนายพิพัฒน  คงนวม 

- เครื่องมือประจำหนวย 

- เกียรอัตโนมัติ/เกียรธรรมดา 

- ลิฟยกรถ 

- รถฝกหัดขับ 

- ชุดฝกเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   

- เครื่องยนตดีเซล/แกสโซลีน 

- ชุดฝกเครื่องยนตติดต้ังแกส LPG และ NGV   

1.3.1.3 Section C งานจักรยานยนต/เครื่องยนตเล็กการเกษตร  

อาจารยผูรับผิดชอบนายปฐมพงษ   เกิดเขม 

- เครื่องมือประจำหนวย 

- รถจักรยานยนต 

- เครื่องเติมน้ำมันเครื่อง/น้ำมันเกียร/น้ำมันเฟองทาย 

- ลิฟยกรถ 

- รถฝกหัดขับ 

- เครื่องยนตเล็กดีเซลและเบนซินทางการเกษตร 

- เครื่องมือวิเคาระหขอขัดของอิเล็กทรอนิกสรถจักรยายนยนต 

1.3.1.4 Section D งานเทคโนโลยีสมัยใหม 

อาจารยผูรับผิดชอบนายพัฒนพรรณ   พิมพสอนภา 

- เครื่องมือประจำหนวย 

- เครื่องมือ/อุปกรณบำรุงรักษารถยนต  

- เครื่องมือวิเคราะหขอขัดของอิเล็กทรอนิกสรถยนต   
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- เครื่องลางแอรรถยนตอัตโนมัติ(ไมตองถอดตูแอร)   

1.3.1.5 อาคารศูนยซ อมเคร ื ่องยนตเล ็กการเกษตร เคร ื ่องยนตเล ็กการเกษตร/งาน

จักรยานยนต 

อาจารยผูรับผิดชอบนายพิษณุ  สินสมุทร, นายทชภณ  เมืองฤทธิ์ และนายพิษณุ  คำ

อินทร 

- เครื่องมือประจำหนวย 

- รถจักรยานยนต 

- เครื่องยนตการเกษตร 

- รถฝกหัดขับ 

- ชุดฝกเครื่องยนตดีเซล/แกสโซลีน 

1.3.2 สภาพแวดลอมภายในและภายนอกอาคาร 

จากผลการสำรวจความตองการของนักศึกษาและอาจารยประจำหลักสูตร ในสิ่งสนับสนุน

การเรียนรูทางกายภาพ ซึ่งทางหลักสูตรไดปรับปรุงและจัดหาสวนตางๆ มีดังนี้ 

1.3.2.1 สภาพแวดลอมภายใน 

- ติดต้ังพัดลมติดผนังในพื้นท่ีหองเรียนตางๆ  

- จัดหาและซอมแซมอุปกรณทางไฟฟา เชน ปล๊ักไฟ สายไฟ ใหเพียงพอและพรอมใช

งาน 

- ซอมแซมหองสุขาภายในอาคารโรงฝกงาน  

- จัดพื้นท่ีหองเรียนเปนแบบ Section การเรียนรูตามรายวิชา/ฐานฝกปฏิบัติ ซึ่งจัดให

มือชุดฝกปฏิบัติและเครื่องมือ อุปกรณใหสอดคลองกับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงาน

แหงชาติ 

1.3.2.2 สภาพแวดลอมภายนอกอาคาร 

- ปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬา โดยมีนักศึกษาและอาจารยประจำหลักสูตรรวมกันทาสี

สนามตะกรอ อัดหินคลุกสนามเปตอง และทำหลังคาสแตนเชียร 

- ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณรอบอาคารฝกงาน  โดยมีนักศึกษาและอาจารยประจำ

หลักสูตรรวมกันตัดแตงตนไม และปลูกตนไม  

1.4 ส่ิงสนับสนุนทางดานอุปกรณเทคโนโลยีและส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

จากความตองการสิ่งสนับสนุนทางดานอุปกรณเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อตอการ

เรียนรู ท่ีหลักสูตรไดทำการสำรวจจากนักศึกษาและอาจารยประจำหลักสูตร ซึ่งไดปรับปรุงและจัดหาอุปกรณ

เทคโนโลยีสิ ่งอำนวยความสะดวกที่เอื ้อตอการเรียนรูและไดวางแผนสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน ดังนี้ 

1.4.1 ส่ิงสนับสนุนทางดานอุปกรณเทคโนโลยี 

- จุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi  

- คอมพิวเตอร 

- สมารททีวี 
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1.4.2 ส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

- ปริ๊นเตอร 

- Projector 

- อุปกรณการเรียนตางๆ เชน เครื่องมือพื้นฐาน, เครื่องมือพิเศษ,  ชุดฝก/ชุดสาธิต, CD ส่ือ

การสอน, เอกสารงานวิจัย/โครงการส่ิงประดิษฐ 

 

การติดตามผลลัพธ 

2. การนำส่ิงสนับสนุนการเรียนรูไปใชในการจัดการเรียนการสอน  

2.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูดานวิชาชีพ 

- เครื่องมือวิเคราะหปญหาอิเล็กทรอนิกสรถยนตและรถจักรยานยนต ใชจัดการเรียนการสอนวิชางาน

จักรยานยนต ผูเรียนมีความรูความเขาใจในการตรวจสอบและแกไขอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ ที่เสียหรือ

ตองการตวจเช็คของรถจักรยานยนต สามารถนำไปใชในการออกหนวยบริการชุมชนในชวงเทศกาลตางๆ ได ใช

ฝกทักษะดานวิชาชีพของนักศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมของนักศึกษาในการสอบมาตรฐานวิชาชีพและให

สอดคลองกับการใชเครื่องมือ/อุปกรณ ของสถานประกอบการในการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา  

- รถไถนาเดินตาม ใชจัดการเรียนการสอนวิชางานเครื่องยนตเล็กเอนกประสงค ผูเรียนมีความรูความ

เขาใจในการทำงานของอุปกรณของเครื ่องยนตเล็กทางการเกษตร ตรวจสอบและแกไขชิ้นสวนที่เสียหรือ

ตรวจเช็คอาการผิดปกติของเครื่องยนตเล็กการเกษตรได ฝกทักษะดานวิชาชีพของนักศึกษาเพื่อเตรียมความ

พรอมของนักศึกษาในการสอบมาตรฐานวิชาชีพและการเขาทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขา “ชาง

บำรุงรักษาเครื่องยนตทางการเกษตร”  

- เครื ่องตั ้งศูนยรถยนตดวยคอมพิวเตอร ใชจัดการเรียนการสอนวิชางานเครื ่องลางและสงกำลัง

รถยนต ผูเรียนมีความรูความเขาใจในการตรวจสอบ วิเคราะหอาการผิดปกติและปรับแตงใหเปนปกติ ผูเรียนจะ

มีความรู ความเขาใจในการทำปรับหนาลอใหเทากันท้ังมุม Camber – มุมลอหนา มุมToe-in Toe-out มุมเล้ียว 

Toe out on turns และมุม Caster  ใชฝกทักษะดานวิชาชีพของนักศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมของนักศึกษา

ในการฝกประสบการณวิชาชีพ  

2.2 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูดานเทคโนโลยี 

- หลักสูตรไดเพิ่มจำนวนจุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi ในพื้นที่จัดการเรียนการสอน เพื่อใหอาจารย

ผูสอนและนักศึกษาไดใชในการเรียนการสอนออนไลน เนื่องจากจำนวนนักศึกษาท่ีใชพื้นท่ีในการเรียนการสอนมี

จำนวนมาก ทำใหการออนไลนเกิดปญหาในการเช่ือมตอระหวางทำการเรียนการสอน 

- สมารททีวี อาจารยประจำหลักสูตรไดนำมาใชในการเรียนการสอน ซึ่งผู สอนสามารถเชื ่อมตอ

ออนไลนกับสื่อการสอนที่เปนคลิปวีดีโอ และใชในการจัดเปนหองการเรียนรูสำหรับใหอาจารยประจำหลักสตูร

สอนออนไลน 

3 ความเพียงพอและการแกไขปญหาการขาดแคลนการใชงานส่ิงสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน 

สิ่งสนับสนุนที่หลักสูตรจัดเตรียมไวใหกับนักศึกษาจะใชรวมกันทั้งหลักสูตรปวช.และปวส. ซึ่งจำนวน

นักศึกษาในแตละหองจะมีประมาณ 20-40 คน ซึ่งบางรายวิชาของหลักสูตรอาจยังมีส่ิงสนับสนุนไมเพียงพอตอ

จำนวนผูเรียน ทำใหอาจารยผูสอนประจำวิชาตองบูรณาการการเรียนใหเหมาะสม เชน เครื่องมือพิเศษแบบ
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ตางๆ อุปกรณหรือชิ้นสวนที่ทันสมัยโดยทางหลักสูตรและสำนักวิชาการไดรวมกันหาแนวทางจากการประชุม 

Small group ใหเรื่อง การทำสื่อการเรียนการสอนแบบชุดฝกปฏิบัติเล็กๆ การนำโครงการสิ่งประดิษฐมาใช

ประกอบการสอนและการใชความรวมมีกับสถานประกอบการ  

3.3.1 การแกไขส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีขาดแคน 

3.3.1.1 ชุดฝก/ชุดปฏิบัติการ 

- รายวิชางานไฟฟารถยนต สอนนักศึกษาปวช.1 อาจารยผูสอนคือนายพิพัฒน   คงนวม 

ซึ่งในแผนการเรียนบทที่ 2 เรื่องการอานคาความตานทานและการบัดกรี อาจารยผูสอนไดนำตัวตานทาน ใน

แผงวงจรเครื่องใชไฟฟาท่ีเสียแลว มาใหนักศึกษาไดทดลองอานคา การบัดกรี ซึ่งศึกษาจะไดเรียนรูลักษณะของ

ตัวตานทานแบบตางๆ คาความตานทานและสามารถเลือกใชตัวตานทานในวงจรไฟฟารถยนตได การฝกทักษะ

การบัดกรี การใชตะกัวบัดกรีและวิธีการหัวแรง 

3.3.1.2 โครงการส่ิงประดิษฐ 

- รายวิชางานเครื่องยนตเล็กเอนกประสงค สอนนักศึกษาปวช.1 อาจารยผูสอนคือนาย

ปฐมพงษ   เกิดเขม ซึ่งในแผนการเรียน บทท่ี 3 เรื่องช้ินสวนของเครื่องยนตเล็กดีเซลและเบนซิน อาจารยผูสอน

ไดนำส่ิงประดิษฐรถสามลอเอนกประสงค และเครื่องลางขา มาใชประกอบการเรียนการสอน เพื่อใหนักศึกษาได

รูจักช้ินสวนตางๆ การทำงาน การถอด-ประกอบ และการบำรุงรักษาเครื่องยนตการเกษตร  

3.3.2 ความรวมมือกับสถานประกอบการ 

หลักสูตรไดดำเนินการทำความรวมมือกับสถานประกอบการเครือขายเพื่อสนับสนุนในเรื่อง

เครื่องมือและอุปกรณที่ทางหลักสูตรขาดแคลนและไมเพียงพอและการสงนักศึกษาเขาฝกประสบการณวิชาชีพ 

จำนวน 3 แหงคือ 1.อูสไบรคารแคร ซึ่งเปนสถานประกอบการเกี่ยวกับ ระบบเครื่องยนต ระบบไฟฟารถยนต 

ระบบปรับอากาศ ระบบชวงลางและสงกำลัง       2.บริษัท เรียวอินเตอรเทค จำกัด เปนสถานประกอบการ

เกี่ยวกับการโมดิฟายรถยนต เครื่องยนต ระบบอิเล็กทรอนิกสรถยนต   3.บริษัทมารวยมอเตอร จำกัด สาขาเขา

ทราย เปนสถานประกอบการเกี่ยวกับการเครื่องยนต ระบบไฟฟาอิเล็กทรอนิกสรถยนต สีรถยนต ประดับยนต 

ชวงลางและสงกำลัง 

4. ประเมินความพึงพอใจในภาพรวมท่ีมีตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรูของหลักสูตรที่ไดรวมกับอาจารยประจำหลักสูตร นักศึกษา สำรวจความตองการ

และดำเนินการจัดหาตามความตองการแลวนั้น หลักสูตรและสำนักวิชาการไดประเมินผลความพึงพอใจของ

อาจารยผู สอนและนักศึกษาที่มีตอสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู  ประจำปการศึกษา 2563  เพื ่อหลักสูตรจะได

พิจารณาปรับปรุงและจัดหาส่ิงสนุบสนุนการเรียนรูเหลานี้ใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอนตอไป ดังนี้ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

อาจารยผูสอน นักเรียน นักศึกษา 
รอยละ 𝑥𝑥𝑥 รอยละ 𝑥𝑥𝑥 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูภายในหองเรียน 70.95 3.55 81.60 4.08 
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูภายนอกหองเรียน 72.57 3.63 80.83 4.04 

รวม 71.69 3.58 81.25 4.06 
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พบวาผลการประเมินความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู เก็บขอมูลจากอาจารยผูสอน จำนวน 14 
คน และนักเรียน นักศึกษาจำนวน 399  คน พบวา ท้ังอาจารยผูสอนนักเรียน และนักศึกษามีความพึงพอใจตอ

สิ ่งสนับสนุนการเรียนรู ภายในหองเรียน อยูระดับมาก  (𝑥𝑥𝑥= 3.55 และ 4.08) และมีความพึงพอใจตอส่ิง

สนับสนุนการเรียนรูภายนอกหองเรียน อยูระดับปานกลาง (𝑥𝑥𝑥= 3.63 และ 3.63) 
5. การปรับปรุงผลการดำเนินงาน 

หลักสูตร อาจารยประจำหลักสูตรและสำนักวิชาการ ไดประชุมวางแผนสำรวจส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ี

เอื้อตอการเรียนรูท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีตองดำเนินการปรับปรุง/พัฒนา จัดเตรียมไวใชในการเรียนการ

สอนที่ยังไมทันสมัยและยังไมเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน โดยไดเสนอไวในแผนงบประมาณประจำป

การศึกษา ดังนี้ 

5.1 ส่ิงสนับสนุนดานวิชาการ 

5.1.1 รถไถฟารมแทรกเตอร 40 แรงมา 

รถไถนา เพราะสอดคลองกับรายวิชางานเครื่องยนตเล็กเอนกประสงค ซึ่งสามารถเปนสือการ

สอนในเรื่องระบบไฮดรอลิกส เกียร สงกำลัง และการทำงานของอุปกรณตางๆ ของรถไถนา โดยจะสอดคลองกับ

การบริการวิชาการในชุมชน ใชในการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติและการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

5.1.2 ชุดการเรียนรูยานยนตไฟฟา EV  

 เทคโนโลยียานยนตไฟฟาในปจจุบัน ในดานยานยนตเปนท่ีสนใจในตลาดยานยนตอยางมาก 

ซึ่งในโครงสรางของหลักสูตร ไดปรับเปลี่ยนโครงสรางรายวิชาเลือกเสรีโดยเนนเทคโนโลยีที ่ทันสมัย ทำให

นักศึกษาไดเรียนรูและฝกทักษะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับยานยนตไฟฟา  

5.1.3 ชุดฝกเครื่องยนตดีเซลต้ังแทนพรอมชุดจำลองจุดเสียเช่ือมตอผานแท็บเล็ต 

ระบบเครื่องยนตดีเซลในปจจุบันจะเปนเครื่องยนตแบบคอมมอนเรล และสอดคลองกับการ

จัดการเรียนการสอนวิชางานเครื ่องยนตดีเซล ฝกทักษะการปฏิบัติงานเพื ่อเตรียมพรอมในการออกฝก

ประสบการณวิชาชีพ และการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  

5.2 ส่ิงสนับสนุนดานอุปกรณการสอน/ส่ืออิล็กทรอนิกส 

5.2.1 ส่ือมัลติมีเดียชวยสอนในรายวิชาท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เชน พลังงานทดแทนในเรื่อง

รถไฟฟา โซลาเซลล ยานยนตไฮบริทช อิเล็กทรอนิกสควบคุมรถยนต ฯลฯ ที่เสริมสรางความรู ทักษะ เพื่อ

สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการท่ีนักศึกษาออกไปฝกประสบการณวิชาชีพ 

5.2.2 ปรับปรุงระบบ IT เพื ่อใหอาจารยประจำหลักสูตรและนักศึกษาไดใชสืบคนขอมูล แหลง

เรียนรูตางๆ เพราะเนื่องจากนักศึกษามีจำนวนมากทำใหการใชงานระบบ IT มีปญหาเชื่อมตอขอมูลและเพื่อ

สอดคลองกับการเตรียมความพรอมใชการเรียนการสอนระบบออนไลน  

5.2.3 ความรวมมือระหวางหลักสูตรและสถานประกอบการ(MOU) นอกจากความรวมมือในการสง

นักศึกษาฝกประสบการวิชาชีพ ทางหลักสูตรยังขอความอนุเคราะหสถานประกอบการในเครือขายในดานวัสดุฝก

และสื ่อการสอนโดยเน นที ่สอดคลองก ับลักษณะงานของสถานประกอบการ ซ ึ ่งทางหลักสูตรไดรับ

การสนุบสนุนเครื่องยนตเล็กการเกษตรจาก บริษัท ไทยฮอนดา แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 410 นิคมอุตสาหกรรม

ลาดกระบัง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ไดมอบเครื่องยนตเครื่องยนต Honda 

รุน GX340 และ Honda รุน GX340 จำนวน 10 เครื่อง เพื่อใชเปนส่ือการสอนในรายวิชางานเครื่องยนตเล็ก

และเพื่อใชในการบริการวิชาอบรมเรื่องชางบำรุงรักษาเครื่องยนตการเกษตร 
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5.3 ส่ิงสนับสนุนทางดานกายภาพ 

5.3.1 ทางหลักสูตรไดดำเนินการวางแผนในงบประมาณของครุภัณฑสิ ่งกอสราง โดยปรับปรุง

หองน้ำของนักศึกษาภายในอาคารชางอุตสาหกรรม หองน้ำของอาจารยประจำหลักสูตรและปรับปรุงพื้นของ

อาคารในโรงฝกงานโดยทำพื้นอีฟร็อกซี่ 

5.3.2 ปรับปรุงสภาพแวดลอมภายนอกโรงฝกงาน จัดพื้นที่ไวใหนักศึกษาไดทำกิจกรรมตางๆ เชน 

พบอาจารยที่ปรึกษาในกิจกรรม Home room ปรับปรุงสนามกีฬาและประสานกับงานกิจการนักศึกษาในดาน

อุปกรณกีฬา 

เอกสารประกอบ 

 6.1-1 รายงานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (ครุภัณฑประจำหลักสูตร) ของหลักสูตร ปการศึกษา 2563  

  6.1-2 รายการวัสดุฝก/วัสดุส้ินเปลือง ประจำปงบประมาณ 2563 

 6.1-3 รายงานผลการสำรวจความตองการและปญหาการใชสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของอาจารยผูสอน 

ประจำปการศึกษา 2563 
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ตอนท่ี 3 
ผลการประเมินระดับหลักสูตร 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานยานยนต 

ตาราง ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบงช้ีและองคประกอบคุณภาพ 
องคประกอบ ตัวบงช้ี ผานเกณฑ/ 

ไมผาน
เกณฑ 

ระบุเหตุผล
หากไมผาน

เกณฑ 
1. การกำกับ
มาตรฐาน 

1.1 (1.)การบริหารจัดการหลักสูตร ปวช. ผาน  
ผลการประเมินองคประกอบท่ี 1 ผาน  

2. ผ ู  ส ำ เ ร็ จ
การศึกษา 

2.1  คุณภาพผูสำเร็จการศึกษา 5.00  

2.2  ผูสำเร็จการศึกษาสรางอาชีพและทำประโยชนใหชุมชน 4.14  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 2 4.57  

3 นักศึกษา 3.1  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3.00  

3.2   ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 3.00  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 3 3.00  

4. อาจารย 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 3.00  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 4 3.00  

5. หลักสูตร 
การเรียนการ
สอน และ
ประเมินผูเรียน 

5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4.00  

5.2   การวางระบบผู สอน การจัดการเร ียนการสอน และการ
ประเมินผลผูเรียน 

4.00  

5.3   ผลการดำเนินงานของหลักสูตร 3.43  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 5 3.81  

6.  ส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู 

6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4.00  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 6 4.00  

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ีในองคประกอบ 3.73  

 
*** หมายเหตุ : ในกรณีท่ีให 4,5 คะแนน โปรดระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4,5 
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ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

องคประก
อบท่ี 

  

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

0.01-2.00  ระดับคุณภาพนอย 
2.01-3.00  ระดับคุณภาพปาน
กลาง 
3.01-4.00  ระดับคุณภาพดี 
4.01-5.00  ระดับคุณภาพดีมาก 

1. ผาน หลักสูตรไดมาตรฐาน 
2. - - 4.57 4.57 ดีมาก 
3. 3 - - 3.00 ปานกลาง 
4. 3 - - 3.00 ปานกลาง 
5. 4 3.72 - 3.81 ดี 
6. - 4 - 4.00 ดี 

รวม 4 3 2 3.73 ดี 
ผลการ
ประเมิน 

3.25 3.81 4.57   

 
*** สามารถนำผลการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตรมาจากระบบ CHE QA Online 

 

4.63 

2.50 

2.00 

4.00 

3.00 

3.47 

4.57 

3.00 

3.00 

3.81 

4.00 

3.73 

องคฯ์ 2

องคฯ์ 3

องคฯ์ 4

องคฯ์ 5

องคฯ์ 6

รวมคะแนน

ปวช.ยานยนต์
ปี 62 ผา่น ปี 63 ผา่น 
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รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนาในภาพรวมของหลักสูตร 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. หลักสูตรควรหากลวิธีในการรักษาผูเรียนใหสามารถเขาเรียนจนสำเร็จการศึกษา เพราะอัตราการคงอยู
ของผูเรียนคอนขางนอย ควรหาสาเหตุท่ีผูเรียนยายออกไป เพื่อจะไดรวมมือกันหาแนวทางแกไข เนื่องจาก
ความเส่ียงท่ีสำคัญท่ีสุดของหลักสูตรคือ จำนวนผูเรียนมีนอย  
2. ควรใหความสำคัญกับการบริหารหลักสูตร ตั้งแตการกำหนดรายวิชาในแตละภาคการศึกษา การจัด
อาจารยผูสอน เทคนิคการสอน การใชเครื่องมืออุปกรณเทคโนโลยี การดูแลเอาใจใสนักศึกษาบริหารดวย
หลัก PDCA และเรงแกปญหาตางๆโดยเร็ว โดยเฉพาะเรื่องท่ีเกี่ยวของกับนักศึกษา เพื่อการดูแลผูเรียนอยาง
ดี และทำใหเรียนอยางมีความสุข 
3. หลักสูตรควรสรางความเขาใจกับตัวบงชี้ในแตละองคประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา ควร
ศึกษาเกณฑตองการใหหลักสูตรเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) อยางไรใหถูกตอง มิฉะนั้นการ
ดำเนินงานของหลักสูตรไมไดแสดงถึงผลลัพธการเรียนรูจากผูเรียนในแตละตัวบงชี้อยางชัดเจน ทำให
หลักสูตรไมแสดงถึงคุณภาพที่เกิดจากการจัดการศึกษา ทำใหการเขียนรายงานการประเมินตนเองไม
สะทอนถึงผลการทำงานของหลักสูตรอยางแทจริง 
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รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา 
องคประกอบท่ี 1 : การกำกับมาตรฐาน 

  ผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

องคประกอบท่ี 2 : ผูสำเร็จการศึกษา 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ถึงแมวาผลการดำเนินการดานการกำกับติดตามคุณภาพผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรไดคะแนนผลลัพธสูง
มาก แตจุดท่ีหลักสูตรควรพิจารณาขอมูลเพื่อหาแนวทางแกไขคือ จำนวนผูสำเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับผู
เขาศึกษามีจำนวนนอยมาก หลักสูตรควรพิจารณาหาสาเหตุและแนวทางแกไข 
2. ดานการสำรวจผูสำเร็จการศึกษาสรางอาชีพและประโยชนใหกับชุมชน การเก็บขอมูลภาพรวมไมได
สะทอนผลลัพธที่ดีวา ใครบางไดรับประโยชน ควรแยกกลุมเปาหมาย เพื่อหลักสูตรจะไดนำมาวิเคราะห
กลุมเปาหมายวาเปนกลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนโดยตรงกับผูสำเร็จการศึกษาหรือไม และจะไดนำขอมูล
ท่ีไดรับการพิจารณาเพื่อแนวทางปรับปรุงกระบวนการในการทำงานใหดีข้ึน 
 

องคประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 

 
องคประกอบท่ี 4: อาจารย 

 
 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหารระบบอาจารยที่ปรึกษา มีการมอบหมายงาน แตไมไดแสดงถึง
ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน หลักสูตรควรหาวิธีการเฝาระวังวากระบวนการในการดูแลนักศึกษาจะสงผลตอผูเรียนและ
ทำใหผูเรียนมีความสุขไดอยางไร และจะสงผลใหอัตราการออกกลางคันของผูเรียนลดลงไดอยางไร 
2. กระบวนการพัฒนานักศึกษาควรถูกนำมาบูรณาการกับการเรียน การสอน ไมใชแยกกัน และนำมาเขียน
เสนอวามีอะไร ควรนำมาบูรณาการวาจะสงผลลัพธใหผูเรียนเปนคนดีมีคุณภาพไดอยางไรบาง 
3. อัตราการคงอยูของผูเรียนในหลักสูตร มีจำนวนลดลงสูงมาก หลักสูตรควรวิเคราะหหาสาเหตุและเสนอ
แนวทางแกไขโดยเรงดวน 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
การพัฒนาอาจารยของหลักสูตร หลักสูตรไมมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคคลากรในระยะยาว และไมได

วางแผนวาบุคคลากรของหลักสูตรแตละคนควรมีความโดดเดนทางดานใด หลักสูตรควรมีการวางแผนการ

พัฒนาบุคลากรท่ีเรียนวา แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP : Individual Development Plan) เพื่อจะ

ไดเห็นการพัฒนาบุคลากรของหลักสูตรในระยะยาว และเมื่ออบรมแลว ควรมีการติดตามกำกับผลลัพธวา

ผูเรียนไดรับประโยชนอยางไรบาง 
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องคประกอบท่ี 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

องคประกอบท่ี 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 
 
 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. สาระรายวิชาในหลักสูตร ควรใหความสำคัญกับจุดเดน และอัตลักษณของหลักสูตรวามีจุดเดนในดานใด
ท่ีแตกตางกับหลักสูตรอื่น ๆ และหลักสูตรควรมีความยืดหยุนในดาน การสอนสามารถปรับไดอยางรวดเร็ว 
กับสภาวะแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป  
2. กระบวนการจัดการเรียนการสอน ยังไมไดแสดงถึงกิจกรรม และกระบวนการที่สำคัญที่สงผลตอ การ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกระบวนการทวนสอบ ยังไมชัดเจน ควรสะทอนใหเห็นผลลัพธ 
การเรียนรูของหลักสูตร จะทำใหหลักสูตรมีเปาหมายและติดตามไดวาบรรลุตามเปาหมายหรือไม 
3. ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควรกำหนดวัตถุประสงครายวิชาของการเรียนวา 
เปาหมายตองการใหผูเรียนไดรับความรู ทักษะ การอยูรวมกันในสังคมอยางไรบาง และหลังจากนั้นควรมี
การทวนสอบหรือประเมินผูเรียนวาในรายวิชานั้นผูเรียนไดรับประโยชนครบถวนหรือไม หากไม จะมีวิธีการ
ประเมินติดตามใหขอเสนอแนะในรายวิชานั้นอยางไร 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูมีเพียงพอ และเหมาะสมทางกายภาพ แตหลักสูตรควรใหความสำคัญกับการฝกงาน
ในสถานประกอบการใหครบถวน เพราะจะทำใหผูเรียนมีประสบการณในการปฏิบัติงานจริง และสามารถ
เรียนรูการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสม 


