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บทสรุปผูบริหาร 

 

 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร เปดจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรมสาขาวิชาชางยนต ครั้งแรกเมื่อป พุทธศักราช 2545 โดยมีจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาท่ี
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ และประชาคมอาเซียนเพื่อผลิต
และพัฒนากำลังคนระดับฝมือใหมีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพสามารถประกอบ
อาชีพไดตรงตามความตองการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ เปดโอกาสใหเลือกเรียนได
อยางกวางขวาง เนนสมรรถนะเฉพาะดานดวยการปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและ
โอกาสของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรูและ
ประสบการณจากแหลงวทิยาการ สถานประกอบการ และสถานประกอบอาชีพอิสระ สนับสนุนการประสาน
ความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกันระหวางหนวยงาน และองคกรที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน เปด
โอกาสใหสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและทองถ่ิน มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร  
 โดยผูสำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต จะมีสมรรถนะวิชาที่เกี่ยวกับ บริการระบบไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสควบคุมยานยนต, บริการเทคโนโลยียานยนตสมัยใหม, บริการเครื ่องยนตแกสโซลีนและ

เครื่องยนตดีเซลควบคุมอิเล็กทรอนิกส, บริการเช้ือเพลิงแกสยานยนต ปจจุบันจัดการเรียนการสอนโดยใช

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 
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บทนำ 

 

ประวัติความเปนมาของหลักสูตร 

1. ความเปนมาของวิทยาลัยชุมชน 
 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร แรกเริ่มกอตั้งครั้งแรกเปน "วิทยาลัยการอาชีพโพทะเล" เปดการเรียนการสอน
ครั้งแรกเมื่อปการศึกษา 2540 ในระดับ ปวช. และ ปวส. ตอมารัฐบาลมีนโยบายจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนใหเปน
สถาบันอุดมศึกษาในทองถิ่น วิทยาลัยการอาชีพโพทะเลจึงไดรับการยกฐานะมาเปนวิทยาลัยชุมชน ในสังกัด
สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี 17 
เมษายน พ.ศ. 2545 ตามนโยบาย "การศึกษาสรางชาติ สรางคน สรางงาน" ของรัฐบาล โดยเฉพาะจังหวัดท่ี
ไมมีสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจังหวัดพิจิตร เปนหนึ่งใน 10 จังหวัดแรกท่ีมีการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน โดยวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร ทำหนาท่ีวิทยาลัยชุมชนควบคูไปกับภารกิจเดิมในการจัดการศึกษาสายวิชาชีพ ในป 2558 สภา
นิติบัญญัติแหงชาติ ไดมีมติผานพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มีผลใหวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร มีสถานะเปนสวนราชการหนึ่งในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ปจจุบันวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดการศึกษาใน 4 
ระดับ คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา และหลักสูตร
ระยะส้ัน โดยมีหนวยจัดการศึกษาแมขาย ตั้งอยูเลขที่ 150 หมูที่ 6 ถนนบางมูลนาก-โพทะเล ตำบลทาบัว 
บนพื้นท่ีกวา 120 ไร ปจจุบันมีหนวยจัดการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จำนวน 3 แหง ไดแก หนวยจัดการศึกษาแมขาย, หนวยจัดการศึกษาทับ
คลอ(ขุนไผภูมิเขตร) และหนวยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับชาง  
 
1.2 ความเปนมาของหลักสูตร  
 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร เปดจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรมสาขาวิชาชางยนต ครั้งแรกเมื่อป พุทธศักราช 2545 โดยมีจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาท่ี
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ และประชาคมอาเซียนเพื่อผลิต
และพัฒนากำลังคนระดับฝมือใหมีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพสามารถประกอบ
อาชีพไดตรงตามความตองการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ เปดโอกาสใหเลือกเรียนได
อยางกวางขวาง เนนสมรรถนะเฉพาะดานดวยการปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและ
โอกาสของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรูและ
ประสบการณจากแหลงวิทยาการ สถานประกอบการ และสถานประกอบอาชีพอิสระ สนับสนุนการประสาน
ความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกันระหวางหนวยงาน และองคกรที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน เปด
โอกาสใหสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและทองถ่ิน มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร  
 โดยผูสำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต จะมีสมรรถนะวิชาที่เกี่ยวกับ บริการระบบไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสควบคุมยานยนต, บริการเทคโนโลยียานยนตสมัยใหม, บริการเครื ่องยนตแกสโซลีนและ
เครื่องยนตดีเซลควบคุมอิเล็กทรอนิกส, บริการเชื้อเพลิงแกสยานยนต ปจจุบันจัดการเรียนการสอนโดยใช
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 
  การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

 - เริ่มใชหลักสูตรประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล พุทธศักราช  2546 
 - ปรับปรุงหลักประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล พุทธศักราช  2557 

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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 - ปจจุบันใชหลักสูตร ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล พุทธศักราช 
2563 

1.3 อาจารยผูสอนจำนวนอาจารยผูสอน จำแนกตามวุฒิการศึกษา และเพศ 
 

วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม 
ปริญญาเอก - - - 
ปริญญาโท 4 - 4 
ปริญญาตร ี 13 - 13 
อนุปริญญา/ปวส. - - - 

รวม 17 - 17 
1.4 จำนวนผูเรียน 

หนวยจัดการศึกษาแมขาย 
ระดับช้ัน จำนวนนักศึกษา 

ชาย หญิง รวม 
ปวส. 1 37 - 37 
ปวส. 2 34 2 36 
รวม 71 2 73 

 
หนวยจัดการศึกษาทับคลอ (ขุนไผภูมิเขตร) 

ระดับช้ัน จำนวนนักศึกษา 
ชาย หญิง รวม 

ปวส. 1 37 - 37 
ปวส. 2 33 - 33 
รวม 70 - 70 

 
หนวยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับชาง 

ระดับช้ัน จำนวนนักศึกษา 
ชาย หญิง รวม 

ปวส. 1 - - - 
ปวส. 2 - - - 
รวม - - - 
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1.5 คุณวุฒิของอาจารยประจำหลักสูตร 
ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง วุฒิการศึกษา หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

สถานท่ีจัดการเรียนการสอนแมขาย 
1 นายพิษณุ  สินสมุทร ครูชำนาญ

การ 
กศ.ม.อุตสาหกรรมการศึกษา  
ปท.ส.ชางยนต 

- ท่ีปรึกษา ปวช.1/2  
- เจาหนาท่ีงานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

2 นายกนกศักด์ิ   
นครประสาท 

พนักงาน
ราชการ 

กศ.ม.อุตสาหกรรมการศึกษา 
วท.บ.อุตสาหกรรมการผลิต 

- ท่ีปรึกษา ปวส.2 จำนวน
นักศึกษา 34 คน 
- ท่ีปรึกษา ปวช.3/1  
- หัวหนาสาขางานยานยนต/
เทคนิคยานยนต 
- หัวหนางานสหกิจศึกษา 

3 นายทชภณ  เมือฤทธิ์ พนักงาน
ราชการ 

กศ.ม.อุตสาหกรรมการศึกษา                                      
คบ.อุตสาหกรรมศิลป 

- ท่ีปรึกษา ปวช.2/1  
- หัวหนางานอาคารสถานท่ี 

4 นายพิพัฒน  คงนวม อาจารย
พิเศษ 

คบ.เครื่องกล - ท่ีปรึกษา ปวช.2/2  
- หัวหนางานปกครอง 
 

5 นายพัฒนพรรณ 
พิมพสอนภา 

อาจารย
พิเศษ 

วศ.บ. เครื่องกล  - ท่ีปรึกษา ปวช.3 
- ท่ีปรึกษา ปวส.1 จำนวน
นักศึกษา 37 คน 
- เจาหนาท่ีงานสหกิจศึกษา 
- เจาหนาท่ีงานวิจัยและ
นวัตกรรม 

6 นายปฐมพงษ   
เกิดเขม 

อาจารย
พิเศษ 

วท.บ.เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

- ท่ีปรึกษา ปวช.1/1  
- หัวหนางานยานพาหนะ
และขนสง 

7 นายพิษณุ  คำอินทร อาจารย
พิเศษ 

วท.บ.เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
 

- ท่ีปรึกษา ปวช.2/1  
- เจาหนาท่ีงานอาคาร
สถานท่ี 
- เจาหนาท่ีงานแนะแนว 

สถานท่ีจัดการเรียนการสอนทับคลอ 
1 นายนิรันทร  เดือน

พงษ 
อาจารย
พิเศษ 

วท.บ.เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
กศ.ม.อุตสาหกรรมศึกษา 

- ท่ีปรึกษา ปวส.2 จำนวน
นักศึกษา 33 คน 
-หัวหนาสาขางานยานยนต 
-เจาหนากิจการนักศึกษา 
- อาจารยผูสอนสาขางานยาน
ยนต 
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2 นายคมสันต  จูมี อาจารย
พิเศษ 

วศ.บ.เครื่องกล - ท่ีปรึกษา ปวช.2/1  
- เจาหนาท่ีงานปกครอง 
- เจาหนาท่ียานพาหนะ 
- อาจารยผูสอนสาขางานยาน
ยนต 

3 นายปริวัตร  แกวเปย อาจารย
พิเศษ 

คอ.บ.เครื่องกล - ท่ีปรึกษา ปวช.1/1  
-เจาหนากิจการนักศึกษา 
-เจาหนาท่ีงานปกครอง 
- อาจารยผูสอนสาขางานยาน
ยนต 

4 นายอภิชาติ  
 อินคลาย 

อาจารย
พิเศษ 

คอ.บ.เครื่องกล 
 

- ท่ีปรึกษา ปวช.2/2  
-เจาหนากิจการนักศึกษา 
-เจาหนาท่ีดูแลทุนทิสโก 
- อาจารยผูสอนสาขางานยาน
ยนต 

5 นายพรเทพ   แกวตา อาจารย
พิเศษ 

คอ.บ.เครื่องกล - ท่ีปรึกษา ปวส.2 จำนวน
นักศึกษา 37 คน 
- หัวหนางานอาคารสถานท่ี 
- เจาหนาท่ีงานปกครอง 
- อาจารยผูสอนสาขางานยาน
ยนต 
 

6 นายทนงศักด์ิ  ยาดี อาจารย
พิเศษ 

คอ.บ.เครื่องกล 
 
 
 
 
 

- ท่ีปรึกษา ปวช.1/3 
-เจาหนาท่ีงานอาคารสถานท่ี 
-เจาหนาท่ียานพาหนะ 
- อาจารยผูสอนสาขางานยาน
ยนต 

สถานท่ีจัดการเรียนการสอนโพธิ์ประทับชาง 
1 นายประพจน   ทับ

ทอง 
อาจารย
พิเศษ 

คอ.บ.เครื่องกล 
 

-ท่ีปรึกษา ปวช.2 
-เจาหนาท่ีงานแนะแนว 
-เจาหนาท่ีงานปกครอง 

2 นายเชิดพงษ  องอาจ อาจารย
พิเศษ 

คอ.บ.เครื่องกล -ท่ีปรึกษา ปวช.1 
-เจาหนาท่ีเรียนฟรี 15 ป 
- เจาหนาท่ีงานวิจัยและ
นวัตกรรม 

3 นายสมชาติ  เที ่ยง
ธรรม 

อาจารย
พิเศษ 

อศ.บ.เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

-ท่ีปรึกษา ปวช.3 
-เจาหนาท่ีงานอาคารสถานท่ี 
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4 นายคัณฑสรวง  กริ่ง
ทอง 

อาจารย
พิเศษ 

คอ.บ.เครื่องกล 
 

-ท่ีปรึกษา ปวส.2  จำนวน
นักศึกษา 10 คน 
-เจาหนาท่ีกิจการนักศึกษา 

 
1.6 การพัฒนาศักยภาพอาจารยผูสอน 
ท่ี ช่ือ-สกุล วันท่ีเขาอบรม หัวขอการพัฒนา ประเภทการพัฒนา 

วิชาชีพ การสอน 
1 1. นายกนกศักด์ิ   นคร

ประสาท 
2. นายพัฒนพรรณ   พิมพสอ
นภา 
3. นายปฐมพงษ   เกิดดเขม 
4. นายพิพัฒน   คงนวม 
5. นายพิษณุ   สินสมุทร 
6. นายทชภณ   เมืองฤทธิ์ 
7. นายพิษณุ   คำอินทร 
8. นายอภิชาติ  อินคลาย 
9. นายทนงศักด์ิ  ยาดี 

7-8 พ.ค. 63 อบรมเชิงปฎิบัติจัดทำ
บทเรียนและจัดการ

เรียนรูผานระบบ online 
train By trainer 

/ / 

2 1. นายนิรันดร  เดือน
พงษ 

 

17 มิ.ย. 63 โครงการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพและ
ทักษะการจัดการเรียนรู
ของผูสอนในศตวรรษท่ี 

21 

/ / 

3 1. นายนิรันดร  เดือน
พงษ 

2. นายพรเทพ แกวตา 

20 ส.ค. 63 อบรมโครงการเตรียม
ความพรอมของนักศึกษา
ในการพัฒนาส่ิงประดิษฐ

นวัตกรรม 

/ / 

4 1. นายนิรันดร  เดือนพงษ 
2. นายพรเทพ แกวตา 
3. นายเชิดพงษ  องอาจ 

 
 

31 ส.ค. 63 โครงการพัฒนางานวิจัย
เพื่อขอรับทุนวิจัยและ
นวัตกรรมตามประเด็น
ยุทธศาสตร ณ หอง
ประชุมหลวงพอเงิน 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

/ / 

5 1. นายพิษณุ  สินสมุทร 
2. นายกนกศักด์ิ  นคร

ประสาท 
3. นายทชภณ  เมือฤทธิ์ 
4. นายพิพัฒน  คงนวม 

26-27 ก.ย. 
63 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายผูสอนและ

สายสนับสนุน 

/ / 
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5. นายพัฒนพรรณ พิมพสอ
นภา 

6. นายปฐมพงษ  เกิดเขม 
7. นายพิษณุ  คำอินทร 
8. นายนิรันดร  เดือนพงษ 
9. นายคมสันต  จูมี 
10. นายปริวัตร  แกวเปย 
11. นายอภิชาติ  อินคลาย 
12. นายพรเทพ   แกวตา 
13. นายทนงศักด์ิ  ยาดี 
14. นายประพจน  ทับทอง 
15. นายเชิดพงษ  องอาจ 
16. นายสมชาติ  เท่ียง

ธรรม 
17. นายคัณฑสรวง  กริ่ง

ทอง 
 

6 1. นายกนกศักด์ิ   นคร
ประสาท 
2. นายพัฒนพรรณ   พิมพสอ
นภา 
3. นายปฐมพงษ   เกิดดเขม 
4. นายพิพัฒน   คงนวม 
5. นายพิษณุ   สินสมุทร 
6. นายทชภณ   เมืองฤทธิ์ 
7. นายพิษณุ   คำอินทร 

15 ต.ค. 63 "อบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำส่ือการเรียนการ

สอนออนไลนดวย 
Google Form" 

/ / 

7 1. นายนิรันดร  เดือนพงษ 
2. นายเชิดพงษ  องอาจ 
 

19 ธ.ค. 63 ประชุมเชิงปฎิบัติการ
พัฒนาสมรรถนะและ

การปฏิบัติงานสอนดวย
กระบวนการ active 

learning 

/ / 

8 1.  นายเชิดพงษ  องอาจ  
2-4 ธ.ค. 63 

 

การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ " การจัดทำ

แผนงานวิจัย
ประกอบการเสนอของบ 

ประมาณ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 

2565  

/ / 
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1.7 สถานประกอบการในเครือขาย 
ท่ี ช่ือสถานประกอบการ/ท่ีอยู 

1 
บริษัท นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี 700/406 หมู 7 ตำบลดอนหัวฬอ อำเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี 2000  
Tel : 0 3826 5800 

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

3 
บริษัท โตโยตา อลีนกิจสยาม จำกัด (บึงนาราง)  
47/1 หมู 7 ต.โพธิ์ไทรงามอ.บึงนาราง. จ.พิจิตร 66130 Tel : 056-621450-1 

4 
บริษัท มารวยมอเตอร จำกัด 702/1 ม.1 ต.เขาทราย อ.ทับคลอ จ.พิจิตร 66230 Tel : 080-
4456364, 081-8878193 

5 รานเดชการชาง 321/2 ม.9 ต.ทับคลอ อ.ทับคลอ จ.พิจิตร 66150 Tel : 056641816 
6 รานธีรวุฒกิารชาง 1708 ม.1 ต.เขาทราย อ.ทับคลอ จ.พิจิตร 66230 Tel : 094-9539494 

7 
บริษัท โตโยตา อลีนกิจสยาม จำกัด (บึงนาราง)  
47/1 หมู 7 ต.โพธิ์ไทรงามอ.บึงนาราง. จ.พิจิตร 66130 Tel : 056-621450-1 

8 
บริษัท เรียวอินเตอรเทค จำกัด 69/6 หมู2 ถ. พหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง 
ปทุมธาน ี12110  
Tel : 02 901 3033 

9 
บริษัท ไทยเอเยนซีเอ็นยีเนียริ่ง จำกัด(สำนักงานใหญ) 9 อาคารวรสิน ทางคูขนานถนนวิภาวดีรังสิต 
ถนนหนาบาน แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 Tel : 02 691 5900 

 
 
 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปการศึกษา 2562 

ขอเสนอแนะภาพรวมระดับหลักสูตร 

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ผูบริหารใหความใสใจในการดูแล ผลที่เกิดขึ้นจากการทำงาน มีการกำกับติดตามการปฏิบัติงานของ

ผู ใตบังคับบัญชาอยางตอเนื ่อง ใหความสำคัญกับการแกไขปญหา จึงทำใหการดำเนินงานใน
สถานศึกษาเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

2. อาจารยผูสอนในหลักสูตรมีความกระตือรือรนใหความสนใจกับการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาคุณภาพของหลักสูตร ใหความใสใจในการแกปญหา สงผลใหหลักสูตรมีพัฒนาการไปในทางท่ีดี
ขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม ที่มีความหลากหลายและเพิ่มขึ้นจำนวนมากแสดงถึง
การใหความสำคัญกับขอเสนอในการประเมิน และพัฒนาคุณภาพในหลักสูตรนั้น 

จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. หลักสูตรควรใหความสำคัญกับการจัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อใหอาจารยประจำหลักสูตรได

เขาใจเกณฑหลักการประกันคุณภาพการศึกษาที่กำหนดไวในทุกตัวบงชี้และควรสรางความเขาใจใน
ประเด็นตัวบงชี ้แตละตัวเพื่อจะไดตอบคำถามไดชัดเจน ครบถวน ไมหลงประเด็น และในตนป
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การศึกษา หลักสูตรควรนำขอเสนอแนะมาปรับปรุงและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตั้งแต
เริ่มตนจะไดวางระบบและกลไกลในการปฏิบัติงานไดชัดเจนและกำกับติดตามใหดำเนินการตามท่ี
กำหนดไว 

2. ในการดำเนินการจัดทำการประเมินคุณภาพการศึกษาในทุกกิจกรรมควรมีการกำหนดผลลัพธการ
เรียนรู ใหชัดเจน โดยมีการประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ หากพบประเด็นปญหาควรหาแนวทาง
ปรับปรุงแกไข และเสนอแนะวิธีการที่เหมาะสม นำขอเสนอแนะไปสูการปฏิบัติจริง เพื ่อพัฒนา
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่องจะทำใหผลลัพธจากการดำเนินการเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมและสงผล
ใหคุณภาพของการพัฒนาในแตละปเกิดผลลัพธท่ีเปนระบบชัดเจน 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานยานยนต 

 
ขอเสนอแนะ

จากการ
ประเมิน 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 

หล ักส ู ตรควร
วางแผนในการ
กำก ับต ิดตาม
ผ ู  ส ำ เ ร็ จ
การศึกษา โดย
พิจารณาวาผู  ท่ี
สำเร็จการศึกษา
ม ี ง านทำหรื อ
ประกอบอาชีพ
อ ิสระ ร อยละ
เทาไหร และผู
ศ ึ ก ษ า ต อ
โดยตรงรอยละ
เท  า ไหร   เพื่ อ
วางแผนในการ
พัฒนานักศึกษา
ให  เป นไปตาม
ความต องการ
ข อ ง

1. จัดทำ
แผนติดตาม
ผูสำเร็จเพื่อ
วางแผน
นักศึกษารุน
ตอไป 
ถาสวนใหญ
ทำงาน เนน
วิชาชีพ 
ถาเรียนตอ
เนนศึกษา 
2. เทียบ
สัดสวน
ผูสำเร็จ
การศึกษา
แตละกลุม
เพื่อวางแผน
และพัฒนา 
นักศึกษา  

1. จัด
ประชุม
อาจารย
ประจำ
หลักสูตร
เกี่ยวกับ
เกณฑการ
ประกัน
คุณภาพ 
2. โครงการ
ติดตาม
ผูสำเร็จ
การศึกษา 
3. จาก
สัดสวน
ทำงาน 
ศึกษาตอ 
ประกอบ
อาชีพ 

1. รอยละ 
80 ของ
ผูสำเร็จ
การศึกษา
สามารถ
พัฒนา
ตนเองได
ตาม
เปาหมายท่ี
หลักสูตร
กำหนด  

ม.ค. 
2564 

1. ไดมี
การ
ประชุม
อาจารย
ประจำ
หลักสูตร
ในลักษณะ 
Small 
Group 
Activity 
เกี่ยวกับ
เกณฑการ
ประกัน
คุณภาพ  
 
 
2. ไดมี
การดำเนิน

1. ประชุม
อาจารย
ประจำ
หลักสูตรใน
ลักษณะ 
Small 
Group 
Activity 
เกี่ยวกับ
เกณฑการ
ประกัน
คุณภาพ ใน
เดือน ม.ค.
64 สรุปผล
การประชุม 
ตาม
เอกสารอางอิ
งท่ีแนบ 
 

- อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
- หลักสูตร 
- สำนัก
วิชาการ 
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กลุ มเปาหมาย
เพิ่มข้ึน 

4. วางแผน
พัฒนา
หลักสูตรให
สอดคลอง
กับขอ 3 
 

โครงการ
ติดตาม 
ผูสำเร็จ
การศึกษา 
ป
การศึกษา 
2562 
โดยใชแบบ
ประเมิน 
และระบบ
ออนไลน  

2. ติดตาม 
ผูสำเร็จ
การศึกษา ป
การศึกษา 
2562 โดย
เก็บรวบรวม
ขอมูลได 
มากกวา รอย
ละ 80 ของ
จำนวน
ผูสำเร็จ
การศึกษา 

หล ักส ู ตรควร
พ ิ จ า ร ณ า
กลุมเปาหมายท่ี
ต อ บ
แบบสอบถาม
ม า จ า ก ก ลุ ม
ใดบาง หลักสูตร
ควรสรางความ
ส ม ด ุ ล ข อ ง
กลุมเปาหมายท่ี
ต อ บ
แบบสอบถาม
ใหสมดุลกันท้ัง 
3  ก ล ุ  ม  เ พื่ อ
สงผลใหผลการ
ประเมินเปนท่ี
ยอมร ั บ  และ
นำมาเปนขอมูล
เ พ ื ่ อ ก า ร
ปร ับปร ุ ง และ
พัฒนาตอไป  

1. พิจารณา
ผลการตอบ
แบบสอบถา
ม (ความพึง
พอใจผูใช
บัณฑิต 3 
กลุม : 
นายจาง 
ชุมชน 
ครอบครัว) 
เพื่อ
พิจารณา
จำนวนของ
กลุมเปาหมา
ยวามีความ
สมดุลกัน
หรือไม และ
นำผลการ
ประเมิน
นำไปวาง
แผนการ
พัฒนา
ผูเรียน 

1. สำนัก
วิชาการและ
หลักสูตร 
ประชุมทำ
ความเขาใจ
อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
เกี่ยวกับ
กลุมเปาหมา
ยท่ีตอบ
แบบสอบถา
มเพื่อให
สมดุลกันท้ัง 
3 กลุม 

2. รอยละ 
80 ของ
ผูสำเร็จ
การศึกษา  
มีความ
สมดุลของ
กลุมเปาหม
ายท่ีตอบ
แบบ
ประเมิน
ความพึง
พอใจผูใช
บัณฑิต 

ม.ค. 
2564 

 

1. ไดมี
การ
ประชุม
อาจารย
ประจำ
หลักสูตร
ในลักษณะ 
Small 
Group 
Activity 
เกี่ยวกับ
กลุมเปาห
มายในการ
ติดตาม
ความพึง
พอใจผูใช
บัณฑิต  
 

1. ประชุม
อาจารย
ประจำ
หลักสูตรใน
ลักษณะ 
Small 
Group 
Activity 
เกี่ยวกับ
กลุมเปาหมา
ยในการ
ติดตามความ
พึงพอใจผูใช
บัณฑิต ใน
เดือน ม.ค. 
64 สรุปผล
การประชุม 
ตาม
เอกสารอางอิ
งท่ีแนบ 
 

- อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
- หลักสูตร 
- สำนัก
วิชาการ 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
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หลักสูตรมีการ
รายงานการให
คำปรึกษาดาน
วิชาการ และ
การใชชีวิตกับ
นักศึกษามีการ
กำหนด
กระบวนการ
ชัดเจน มีการ
พิจารณาสาเหตุ
ของปญหาและ
หลักสูตรยังไมมี
การนำผลลัพธท่ี
พบจากการ
ดำเนินการไป
ปรับปรุงและ
พัฒนาอยางเปน
รูปธรรม 
ผลลัพธจากการ
ไดรับบริการ
อาจารยท่ี
ปรึกษาคืออะไร 

1.  
หลักสูตรมี
การประชุม
อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
เพื่อนำ
สาเหตุ 
ของการออก
กลางคัน มา
วิเคราะห 
2. บทบาท
ของอาจารย
ประจำ
หลักสูตร/
อาจารยท่ี
ปรึกษา ท่ี
เขาไป
ชวยเหลือ 
กำกับดูแล
นักศึกษา 

1. หลักสูตร
กำหนดใหมี
การประชุม 
Small 
Group 
Activity 
ของอาจารย
ประจำ
หลักสูตร/
อาจารยท่ี
ปรึกษา เพื่อ
หาแนว
ทางการ
ชวยเหลือ 
กำกับดูแล
นักศึกษา 
เชน ปรับ
การเรียน
การสอน
เปน
ออนไลน ถา 
F มีการสอน
เสริมหรือไม 
ทำอยางไร
ให ผูเรียน
ออก
กลางคัน
ลดลง ใช
กระบวนกา
ร PDCA 
วิเคราะห
เปน
รายบุคคล 
(มีปญหา 
แกไข/
ปรับปรุง คง
อยู สำเร็จ
การศึกษา) 

1. รอยละ
อัตราการ
คงอยูของ
นักศึกษา
เพิ่มข้ึน 
รอยละ 80  
เปรียบ 
เทียบกับป
การศึกษา 
2562 
2. จำนวน
กิจกรรม 
Small 
Group 
Activity 
รอยละ 
100 
3. บันทึก
การติดตาม 
ดูแล 
นักศึกษา
ของ
อาจารย
ประจำ
หลักสูตร/
อาจารยท่ี
ปรึกษา 

ม.ค.–มี.ค. 
64 

1. การ
ประชุม
อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
ในลักษณะ 
Small 
Group 
Activity 
ในเรื่อง
การหา
แนว
ทางการ
ชวยเหลือ 
กำกับดูแล
นักศึกษา
เกี่ยวกับ
การออก
กลางคัน 
 
 
 
 
 
2. 
อาจารยท่ี
ปรึกษา มี
การจัด
บันทึกการ
ติดตาม
นักศึกษา  
 

1. หลักสูตร
จัดการ
ประชุม 
Small 
Group 
Activity เพื่อ
หาแนว
ทางการ
ชวยเหลือ
ดูแลนักศึกษา 
และปญหา
และการแกไข
ท่ีอาจารยท่ี
ปรึกษาแตละ
หนวยจัด
การศึกษาพบ
เจอสภาพ 
โดยไดสรปุไว
ตามวาระการ
ประชุม
ประจำเดือน
ของหลักสูตร
ตาม
เอกสารอางอิ
งท่ีแนบมา 
 
2. อาจารยท่ี
ปรึกษามีการ
บันทึกติดตาม
นักศึกษา 
เพื่อหาสาเหตุ
การออก
กลางคัน และ
แนวทางการ
แกไขปญหา 
และสรุปผล
ตอหลักสูตร

- หลักสูตร 
- อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
- สำนัก
วิชาการ 
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3.  อาจารย
ประจำ
หลักสูตร/
อาจารยท่ี
ปรึกษามี
การสรุปผล
การกำกับ
ดูแล ทุก
ภาคเรียน
อยาง
สม่ำเสมอ 

และสำนัก
วิชาการ 
 
 
 

ก า ร พ ั ฒ น า
นักศึกษาการนำ
ผลการพ ัฒนา
น ั ก ศ ึ ก ษ า ไ ป
บ ูรณาการกับ
การเร ียนการ
สอน เพื ่อสราง
ท ั ก ษ ะ ก า ร
เรียนรู ประเด็น
ท ี ่ทำได  ด ี  คือ 
ก า ร พ ั ฒ น า
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐใหม 
ๆ แตหลักสูตร
ควรนำกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา
ไ ป พ ั ฒ น า
นักศึกษา และ
สามารถแสดง
ถึงผลลัพธ จาก
การดำเนินการ
ได 
นำไปบูรณาการ
ก ั บ แ ผ น ก า ร
จัดการเรียนรู 

1. หลักสูตร
มีการพัฒนา
นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ
ตอบสนอง
ความ
ตองการของ
ชุมชน และ
มีนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ
ท่ีเกิดข้ึน
จากการ
เรียนการ
สอนได 
2.  
หลักสูตรนำ
กิจกรรม
พัฒนา
นักศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 
21 ไป
บูรณาการ
กับการเรียน
การสอนใน
รายวิชา 

1. โครงการ
ส่ิงประดิษฐ/
นว ั ตก ร รม
ชุมชน  
2. โครงการ
พัฒนา
นักศึกษาเขา
สูมาตรฐาน
วิชาชีพ 
3. โครงการ
ทดสอบ
มาตรฐาน
ฝมือแรงงาน 
4. โครงการ
พัฒนา
นักศึกษา 
(ศึกษาดู
งาน) 
ฯลฯ 
 
 
 

1.  จำนวน
ส่ิงประดิษฐ
/นวัตกรรม 
หลักสูตร
ละ 1 ช้ิน 
และ
สามารถไป
ใช
ประโยชน
ไดจริงใน
ชุมชน 
 
2. จำนวน
กิจกรรมท่ี
เกิดจาก
การพัฒนา
นักศึกษา
ไปการบูร
ณาการกับ
การจัดการ
เรียนการ
สอนใน
หลักสูตร 
อยางนอย 
3 กิจกรรม 

ม.ค.–มี.ค. 
64 

1. 
หลักสูตรมี
ส่ิงประดิษ
ฐท่ีนำไปใช
ในชุมชน 
จำนวน 3 
โครงการ  
 
 
 
 
 
 
 
2. 
หลักสูตร
ไดมี
กิจกรรม
พัฒนา
นักศึกษา 
และ
การบูรณา
การกับ
การ
จัดการ
เรียนการ
สอนใน

1. 
ส่ิงประดิษฐป
การศึกษา 
2563 ท่ี
หลักสูตร
ตอบสนอง
ความตองการ
ของชุมชน  
- เครื่องลาง
ขา 
- เครื่องแหวก
รองน้ำ  
- พัฒนา
เครื่องคัด
เมล็ดพันธุ
ขาว V.2 
 
2. หลักสูตรมี
กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน
นักศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 
21 ท้ังใน
ดานทักษะ
วิชาการและ
วิชาชีพ ไดแก  

- หลักสูตร 
- อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
- สำนัก
วิชาการ 
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หลักสูตร 
ในดาน
ทักษะ
วิชาชีพ
และ
วิชาการ 

- จัดกิจกรรม
อบรมและ
ทดสอบ
มาตรฐาน
ฝมือแรงงาน
แหงชาติ 
- จัดกิจกรรม
การออก
หนวยบริการ
ชุมชน FIT 
IT) 
- กิจกรรม
ลูกเสือ 
ซึ่งการจัด
กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 
หลักสูตรได
มุงพัฒนาท้ัง
ดานทักษะ
วิชาชีพ ใน
เรื่องทักษะ
การทำงาน 
การวิเคราะห
และแกไข
ปญหา การใช
เครื่องมือ 
อุปกรณ และ
ทักษะทาง
สังคม ใน
ทักษะการ
ทำงานเปน
ทีม ความ
รับผิดชอบ 
คุณธรรม  
 
3. หลักสูตร
ไดนำกิจกรรม
ตางมาบูรณ
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การกับการ
เรียนการสอน
ในรายวิชา
วิชางาน
บำรุงรักษา
รถยนต วิชา
งานไฟฟา
รถยนต วิชา
งาน
จักรยานยนต 
วิชางาน
เครื่องยนต
เล็ก
อเนกประสงค 
เพื่อให
สอดคลองกับ
การจัด
กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน
ของหลักสูตร 

ผลท ี ่ เ ก ิ ด กั บ
น ั ก ศ ึ ก ษ า ท้ั ง
ดานการคงอยู  
ก า ร ส ำ เ ร็ จ
การศึกษา และ
ความพึงพอใจ
ยังไมสะทอนถึง
ภ า พ ข อ ง
แนว โน  มขอ ง
การพ ัฒนาให
ช ั ด เ จ น 
เนื่องจากผลการ
ประ เม ิน ไม  มี
แนวโนมที่ดี ข้ึน
และเป นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
แ ล ะ ก า ร
ประเม ินความ

1. เพิ่ม
รูปแบบการ
เรียนการ
สอนใน
ลักษณะ
ออนไลน  
2. พัฒนา
อาจารย
ผูสอนให
สามารถ
จัดทำส่ือ
การสอน
และ การ
เรียนการ
สอนใน
ลักษณะ
ออนไลน 

1. หลักสูตร
กำหนดใหมี
การประชุม 
Small 
Group 
Activity 
ของอาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
เกี่ยวกับ
ปญหาและ
วิธีการ
ติดตาม ดูแล
นักศึกษา 
(อาจทำ KM 
ทำอยางไรท่ี
จะทำใหเด็ก
ออกนอยลง) 

1. จำนวน
รายวิชาท่ีมี
การเรียน
การสอน
ออนไลน 
2. จำนวน
กิจกรรม 
Small 
Group 
Activity 
รอยละ 
100 
3. รอยละ
การคงอยู 
เพิ่มข้ึน
อยาง
ตอเนื่อง 

ม.ค.- 
เม.ย. 64 

1. การ
ประชุม
อาจารย
ประจำ
หลักสูตร
ในลักษณะ 
Small 
Group 
Activity 
เกี่ยวกับ
สาเหตุการ
ออก
กลางคัน
และแนว
ทางการ
กำกับดูแล
นักศึกษา 
 

1.  จัดใหมี
การประชุม
อาจารย
ประจำ
หลักสูตรใน
ลักษณะ 
Small 
Group 
Activity 
เกี่ยวกับ
สาเหตุการ
ออกกลางคัน
แนวทางการ
กำกับดูแล
นักศึกษา ใน
เดือน ม.ค. 
64 โดยได
สรุปไวตาม

- หลักสูตร 
- อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
- สำนัก
วิชาการ 
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พึงพอใจอย าง
น  อ ย  3  ป
ตอเนื ่อง เพื ่อมี
แนวโนมที่ดี ข้ึน
เชนเดียวกัน  

3. พัฒนา
ส่ือการเรียน
การสอน
ออนไลนให
นาสนใจ 
4. ให
ความสำคัญ
กับอัตราการ
คงอยูของ 
ผูเรียน และ
หาวิธีการ
แกปญหา
ใหกับผูเรียน
รายบุคคล
เพื่อสงผลให
การคงอยู
สูงข้ึน 

2. เพิ่มชอง
ทางการ
เรียนการ
สอน
ออนไลน 
(ใหดู
ประสิทธิภา
พการเรียน
การสอนให
นาสนใจ 
อาจให
ผูสอนมี
โอกาส
พัฒนาส่ือ
รวมกันใน
รายวิชา
เดียวกัน) 
3. สำนัก
วิชาการและ
หลักสูตร มี
การพัฒนา
อาจารย
ประจำ
หลักสูตรใน
ดานการ
ออกแบบส่ือ
การเรียน
การสอน
แบบ
ออนไลน  

อยางนอย
รอยละ 80 

 
 
 
2. 
อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
มีการ
จัดการ
เรียนการ
สอน
ออนไลน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. รอยละ
การคงอยู 
เพิ่มข้ึน
อยาง
ตอเนื่อง 

วาระการ
ประชุม
ประจำเดือน
ของหลักสูตร
ตาม
เอกสารอางอิ
งท่ีแนบมา 
 
2. หลักสูตร
และสำนัก
วิชาการ จัด
กิจกรรมการ
อบรมทำส่ือ
การสอนและ
บทเรียน
ออนไลน 
ใหกับอาจารย
ประจำ
หลักสูตร ซึ่งมี
รายวิชาท่ีได
จัดทำเปน
แบบบทเรียน
ออนไลน 
จำนวน 2 
วิชา 
- วิชางาน
จักรยานยนต 
- วิชางาน
บำรุงรักษา
รถยนต 
 
3. หลักสูตร
และอาจารย
ท่ีปรึกษา ได
ติดตามขอมูล
รอยละการคง
อยูของ
นักศึกษา
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ยอนหลัง 3 
ป นำรอยละ
การคงอยูของ
นักศึกษาใน
แตละช้ันป 
มา
เปรียบเทียบ 
วามีแนวโนม
เพิ่มข้ึนหรือ
ลดลง เพื่อหา
แนวทางและ
การแกปญหา
การออก
กลางคันและ
การคงอยูของ
นักศึกษาท่ี
ลดลง 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

ห ล ั ก ส ู ต ร มี
ระบบและกลไก
ดานการรับและ
แตงตั ้งอาจารย
ใ น ห ล ั ก ส ู ต ร 
ร ว ม ท ั ้ ง ก า ร
บริหารอาจารย
แ ต  ย ั ง ข า ด
แ ผ น พ ั ฒ น า
บ ุ ค ล า ก ร
ร า ย บ ุ ค ค ล ท่ี
ช ัดเจน ด ังนั้น
หล ั กส ู ตรควร
เริ ่มตนจากการ
วิเคราะหความ
ต  อ ง ก า ร ข อ ง
อ า จ า ร ย  ใ น
ห ล ั ก ส ู ต ร ม า
จ ั ด ท ำ
แผนพัฒนา 3 – 

1. สำรวจ
ความ
ตองการของ
อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
(วิชาชีพ, 
เทคนิคการ
เรียนการ
สอน, 
ยุทธศาสตร
ของ
สถานศึกษา) 
อบรม
ออนไลน 
2. หลักสูตร
และสำนัก
วิชาการ
ประชุม
หารือวา

1. สำรวจ
ความ
ตองการ
พัฒนา
ตนเองของ
อาจารย
ประจำ
หลักสูตรใน
ดานวิชาการ
และวิชาชีพ 
2. จัดทำ
แผนพัฒนา
บุคลากร
รายบุคคล
ของอาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
3. อาจารย
ประจำ
หลักสูตร

1. รอยละ
ของ ID 
Plan ท่ี
เปนไปตาม
เปาหมาย 
และ
สามารถ
นำไปใช
ประโยชน 
 
2. สรุปผล
การพัฒนา
บุคลากร
รายบุคคล
ของ
อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
(พัฒนา
ดานไหน 

ม.ค.- 
เม.ย. 64 

1. 
หลักสูตร
สำรวจ
ความ
ตองการ
พัฒนา
ตนเองของ
อาจารย
ประจำ
หลักสูตร
ในดาน
วิชาการ
และ
วิชาชีพ  
 
2. 
หลักสูตร
ได
ดำเนินการ
จัดทำ 

1. รายงาน
ผลการสำรวจ
ความตองการ
พัฒนาตนเอง
ของอาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
ประจำป
การศึกษา 
2563 
 
 
2. หลักสูตรมี 
ID Plan ของ
อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
เทากับรอยละ 
100 
 

- หลักสูตร 
- อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
- สำนัก
วิชาการ 
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5  ป   ต า ม
แ ผ น ก ล ย ุ ท ธ  
โดยแผนพัฒนา
บ ุ คลากรคว ร
เป นการตกลง
รวมกันระหวาง
ฝายวิชาการ กับ
อาจารยประจำ
หล ักส ูตรและ
นำมาจ ั ด เ ป น
แ ผ น พ ั ฒ น า
บ ุ ค ล า ก ร
รายบุคคล โดย
ม ี แผนต ั ้ ง แ ต
ก า รศ ึ กษาต อ 
ก า ร เ ข  า สู
ต ำแหน  ง ทา ง
ว ิ ชาการ  การ
ฝกอบรมพัฒนา
ดานวิชาชีพและ
ว ิ ช า ก า ร 
นอกจากนั้นควร
ม ี การต ิ ดตาม
ผลล ัพธ ท ี ่ เกิด
จากการพัฒนา
อาจารยที ่ ตรง
ก ับแผนพัฒนา
บ ุ ค ล า ก ร ท่ี
กำหนดไว 

สามารถ
ดำเนินการ
ไดบาง 
3. เขียน
แผนพัฒนา
บุคลากร 3 
ป (63-65)  
4. ผลลัพธ
จาก
แผนการ
พัฒนา
บุคลากร 
 

ดำเนินการ
พัฒนา
ตนเองตาม
แผนพัฒนา
บุคลากร
รายบุคคล 
4. ติดตาม
ผลลัพธ ตาม
แผนพัฒนา
บุคลากร 
 
 

การนำ
ผลลัพธท่ี
ไดไปใชใน
หลักสูตร) 

ID Plan 
ของ
อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
และ
รายงาน
ผล
ดำเนินการ
พัฒนา
ตนเอง 

3. อาจารย
ประจำ
หลักสูตร
จัดทำรายงาน
ผลการ
ดำเนินการ
พัฒนาตนเอง
ของอาจารย
ประจำ
หลักสูตร
ใหกับสำนัก
วิชาการ 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินนักศึกษา 

ก า ร ก ำ ห น ด
สาระรายวิชาใน
ห ล ั ก ส ู ต ร 
ห ล ั ก ส ู ต ร ไ ด
ด ำ เ น ิ น ก า ร
ร า ย ง า น ใ น
ภาพรวมกวางๆ 
ร ว ม ท ั ้ ง ก า ร

1. หลักสูตร
และอาจารย
ประจำ
หลักสูตร นำ
สาระ
หลักสูตรมา
วิเคราะห
เพื่อ

1. ประชุม
สรางความ
เขาใจกับ
อาจารย
ผูสอน 
วิเคราะห
หลักสูตร 
ปรับสาระ

1. รอยละ 
80 ของ
รายวิชาชีพ 
 
2. จำนวน
กิจกรรม 
Small 
Group 

ม.ค.- พ.ค. 
64 

1. 
หลักสูตร
และ
อาจารย
ประจำ
หลักสูตรมี
กิจกรรม 
Small 

1. หลักสูตร
และอาจารย
ประจำ
หลักสูตร จัด
กิจกรรม 
Small 
Group 
Activity ใน

- หลักสูตร 
- อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
- สำนัก
วิชาการ 
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พัฒนาประเด็น
ค ว า ม ร ู  ท่ี
ท ั น ส ม ั ย ท่ี
น ำ ม า ใ ช  ใ น
หลักสูตรน ั ้นๆ 
เ พ ื ่ อ พ ั ฒ น า
น ักศ ึกษาให มี
ความพรอมกาว
ส ู  โ ล ก อ า ชี พ 
ขณะ เด ี ยวกัน
ก ร ะ บ ว น ก า ร
จัดการเรียนการ
ส อ น ม ี ก า ร
รายงานผลลัพธ
ใ น ล ั ก ษ ณ ะ
เดียวกัน ทำให
ก ร ะ บ ว น ก า ร
ทั้งหมดที่กลาว
มาท ั ้ ง หมดยั ง
ไ ม  ไ ด  น ำห ลัก 
PDCA ม า
ประยุกตใช ให
ชัดเจน 

พิจารณาหา
จุดเดนของ
หลักสูตร
และนำมา
ปรับปรุง
และ
พัฒนาการ
จัดการเรียน
การสอน 
2. อาจารย
ประจำ
หลักสูตร
ตองนำ
เทคโนโลยี
สมัยใหมมา
ใชในการ
จัดการเรียน
การสอน 
โดยมี
หลักฐาน
ชัดเจน 
(แผนจัดการ
เรียนรู, 
บันทึกหลัง
การสอน, 
ผลงาน
นักศึกษา) 
3. อาจารย
ผูสอนนำ 
PDCA ไป
วางแผนการ
สอนทุก
รายวิชา 
P  แผนการ
จัดการเรียน
การสอน 
D การนำ
แผนการ

รายวิชาให
สรางจุดเดน
ของ
หลักสูตร 
หากอาจารย
ขาดความ
ชำนาญ 
ตองการ
พัฒนา
ศักยภาพ
ผูสอนให
สามารถ
จัดการเรียน
การสอน
ตามสาระ
รายวิชานั้น 
ๆ  และนำสู
การปฏิบัติ 
2. หลักสูตร
มีการ
ประชุม 
Small 
Group 
Activity  
เพื่อ
แลกเปล่ียน
การเรียน
วิธีการเรียน
การสอน
ใหม ๆ 
แลกเปล่ียน
สภาพปญหา 
อยางนอย 
เดือนละ 1 
ครั้ง 
3. ปรับ
วิธีการ
จัดการเรียน

Activity 
รอยละ 
100 
 
3. รอยละ 
80 ของ
ราย
วิชาชีพ/
วิชาชีพ
เฉพาะท่ี
ปรับ
แผนการ
เรียน 

Group 
Activity  
ในเรื่อง  
- จุดเดน
ของ
หลักสูตร 
- รูปแบบ
การเรียน   
- วิธีการ
เรียนการ
สอนแบบ
ใหมๆ 
- ปญหา
และ
วิธีการ
แกไขของ
อาจารย
ประจำ
หลักสูตร
แตละทาน 
 
 
 
 
2. 
หลักสูตรมี
การ
ประชุม
อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
ในการ
พิจารณา
ราย
วิชาชีพ/
วิชาชีพ
เฉพาะท่ี
ตองการ

เรื่อง จุดเดน
ของหลักสูตร 
วามีขอดี 
ขอเสีย ขอ
แตกตางใน
รูปแบบการ
เรียนการสอน 
และวิธีการ
เรียนการสอน
แบบใหมๆ วา
มีอะไรท่ีเปน
จุดแข็งของ
หลักสูตร 
และจุดท่ีตอง
พัฒนา ตาม
สรุปวาระการ
ประชุม
ประจำเดือน 
ม.ค. 64 ตาม
เอกสารอางอิ
งท่ีแนบมา 
 
2. หลักสูตร
และสำนัก
วิชาการ 
จัดการ
ประชุม
อาจารย
ประจำ
หลักสูตรเพื่อ
ปรับแผนการ
เรียน  
ปรับสาระ
รายวิชา โดย
ใหสราง
จุดเดนของ
หลักสูตรและ
เนนทักษะ
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สอนไป
ปฏิบัติ  
C สภาพ
ปญหาใน
การจัดการ
เรียนการ
สอน เรียน
ไมเขาใจ ทำ
ไมได ไม
ไดมาเรียน 
A การ
แกปญหา 
เนนกลุม
วิชาชีพ 
- จุดเดน
ของ
หลักสูตร
ของเรา
ดีกวา
สถานศึกษา
อื่นอยางไร 
- ปรับปรุง
เนื้อหา
รายวิชา 
โดยเติมส่ิงท่ี
เปนจุดเดน
ของคุณ 
 

การสอนให
ใช
กระบวนกา
ร PDCA ไป
ใชมี
หลักฐาน
ชัดเจน มี
บันทึกหลัง
การสอน 
เพื่อนำไป
ปรับปรุง
แผนในภาค
เรียนถัดไป 

ปรับเปล่ีย
นรายวิชา
เรียนให
ทันสมัย 
สอดคลอง
กับ
เทคโนโลยี
ในปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.ปรับ
วิธีการ
จัดการ
เรียนการ
สอนใหใช
กระบวนก
าร PDCA 
ไปใชมี
หลักฐาน
ชัดเจน มี
บันทึกหลัง
การสอน 
เพื่อนำไป
ปรับปรุง
แผนใน
ภาคเรียน
ถัดไป 
 

วิชาชีพและ
วิชาการ ให
สอดคลองกับ
เทคโนโลยีท่ี
ปรับเปล่ียน
เกี่ยวกับยาน
ยนตใน
ปจจุบัน 
หลักสูตรมี
การปรับ 2 
รายวิชาคือ 
- วิชางาน
เครื่องยนต
เล็ก
เอนกประสงค 
- วิชางาน
บำรุงรักษาสี
รถยนต 
 
3. หลักสูตร
และสำนัก
วิชาการจัด
ประชุมเพื่อ
ทำความ
เขาใจในการ
จัดทำ
แผนการ
จัดการเรียนรู 
โดยการ
จัดการเรียน
การสอนใหใช
กระบวนการ 
PDCA ไปใช 
บันทึกและ
สรุปผลการใช
แผนการ
จัดการเรียนรู  
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- วิธีการ
จัดการเรียน
การสอนใหใช
กระบวนการ 
PDCA 
P = จัดทำ
แผนการ
จัดการเรียนรู 
D จัดการ
เรียนรูตาม
แผนฯ 
C ประเมินผล
การเรียนรู 
A นำบันทึก
หลังการสอน
หรือผลการ
ประเมินการ
ประเมินการ
เรียนรูมา
ปรับปรุง
แผนการ
จัดการเรียนรู
ในภาคเรียน
ถัดไป 
ซึ่งอาจารย
ประจำ
หลักสูตร
จัดทำ
แผนการ
จัดการเรียนรู
คนละ 1 
รายวิชา 
โครงการสอน
และบันทึก
หลังการสอน
ทุกรายวิชา 
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องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

หล ักส ูตรม ี ส่ิ ง
สน ับสน ุนทาง
กายภาพและส่ิง
สน ับสน ุนทาง
ว ิ ช า ก า ร ท่ี
ชัดเจน รวมท้ัง
การวางแผนให
น ักศ ึกษาได มี
โอกาสไดเรียนรู
ส่ิงสนับสนุนการ
เ ร ี ย น ร ู  ท า ง
ว ิ ช า ก า ร จ า ก
แ ห ล  ง อ ื ่ น ๆ 
นอกเหนือจากท่ี
ห ล ั ก ส ู ต ร
ก ำ ห น ด โ ด ย
จัดทำในรูปแบบ 
MOU หร ื อ ฝ ก
ปฏิบัติการนอก
ส ถ า น ท ี ่  ใ ห
น ั ก ศ ึ ก ษ า ไ ด
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ต า ม
เ ก ณ ฑ  ท่ี
ห ล ั ก ส ู ต ร
ก ำ ห น ด  แ ต
หลักสูตรยังขาด
การนำผลจาก
การว ิ เคราะห
ส า เ ห ต ุ ข อ ง
ป  ญ ห า ไ ป
ปร ับปร ุ ง และ
พ ัฒนาให  เปน
รูปธรรมในรอบ
ต  อ ไ ป 
ขณะ เด ี ยวกัน
หลักสูตรควรมี

1.  
หลักสูตรมี
การประชุม
โดยนำผล
การประเมิน
ความพึง
พอใจฯ มา
พิจารณาถึง
ส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู 
เชนส่ือการ
สอนหรือ
ซอฟแวร มา
วิเคราะหถึง
ความ
ตองการ 
ความจำเปน
ท่ีตองใชใน
การเรียน
การสอน 
2.  ทำความ
รวมมือกับ
สถาน
ประกอบกา
รท่ีมีส่ิง
สนับสนุน
การเรียนรูท่ี
ทันสมัย เพื่อ
จะไดสง
นักศึกษาเขา
ฝกงานใน
สถาน
ประกอบกา
รนั้นได 
 

1.  
โครงการ/
กิจกรรม
ศึกษาดูงาน
ดานส่ิง
สนับสนุน
การเรียนรูท่ี
จำเปน
สำหรับ
วิชาชีพ
สำหรับ
หลักสูตร 
เพื่อนำมา
เปนขอมูลใน
การกำหนด
มาตรฐานส่ิง
สนับสนุน
การเรียนรู
ทางดาน
วิชาการของ
หลักสูตรนั้น 
2. จำนวน 
MOU ท่ี
เกิดข้ึนจาก
ขอ 1 และมี
กิจกรรมท่ี
เกิด
ประโยชน
กับผูเรียนได
อยางเต็มท่ี 
 

1. มี
มาตรฐาน
ส่ิง
สนับสนุน
การเรียนรู
ท่ีจำเปน
สำหรับ
วิชาชีพของ
หลักสูตร 
ไมนอยกวา 
3 รายการ 
 
2. จำนวน
สถาน
ประกอบก
ารอยาง
นอย 2 
แหงและมี
การดำเนิน
กิจกรรมท่ี
เกิดจาก 
MOU  
 

ม.ค. – 
มี.ค. 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
หลักสูตร
และ
อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
มีการ
ประชุม 
จัดทำแผน
คุรุภัณฑ
ประจำป
การศึกษา 
2563 
เพื่อนำมา
เปนขอมูล
ในการ
กำหนด
มาตรฐาน
ส่ิง
สนับสนุน
การเรียนรู
ทางดาน
วิชาการ
ของ
หลักสูตร 
 
2. 
หลักสูตร
และสำนัก
วิชาการ 
จัดหา
สถาน
ประกอบ
ใน
เครือขาย 
เพื่อทำ

1. ส่ิง
สนับสนุนการ
เรียนรูท่ี
จำเปน
สำหรับ
วิชาชีพท่ี
หลักสูตร
ไดรับอนุมัติ 
จำนวน 3 
รายการ คือ 
1. เครื่องต้ัง
ศูนยถวง
ลอดวระบบ
คอมพิวเตอร 
2. เครื่อง
เจียรจาน
เบรก 
3. เครื่องมี
วิเคราะห
ปญหา
เครื่องยนต 
 
 
 
 
2. หลักสูตร
และสำนัก
วิชาการ ได
ทำความ
รวมมือกับ
สถาน
ประกอบการ 
MOU จำนวน 
2 แหง คือ อู 
สไปรคารแคร 
และอูมารวย

- หลักสูตร 
- อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
- สำนัก
วิชาการ 
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ส่ิงสนับสนุนการ
เ ร ี ย น ร ู  ด  า น
สารสน เทศ ท่ี
เ ช ื ่ อ ม โ ย ง กั บ
บริหารธุรกิจมา
ใชในการจัดการ
เร ียนการสอน
เพื ่อบูรณาการ
การใช ซอฟแวร 
ก ั บ ง า น ด  า น
บร ิ ห า ร ธ ุ รกิ จ 
เพ ื ่อน ักศ ึกษา
สามารถทำงาน
ใน ภ า ค ธ ุ ร กิ จ
เอกชนได 

ความ
รวมมือทำ
MOU ใน
เรื่องการ
สง
นักศึกษา
ฝก
ประสบกา
รณวิชาชีพ
และ
เกี่ยวกับ
ส่ิงสนันสนุ
นการ
เรียนรูท่ี
ทันสมัย 

มอเตอร ใน
เรื่องการสง
นักศึกษาฝก
ประสบการณ
วิชาชีพใน
ดานเครื่อง
ลางรถยนต 
งานสีรถยนต 
งานประดับ
ยนตงานปรับ
อากาศ
รถยนตสวน
ส่ิงสนันสนุน
การเรียนรูท่ี
ทันสมัยท่ี
หลักสูตร
ไดรับการ
สนับสนุนและ
สอดคลองกับ
การจัดทำ
แผนคุรุภัณฑ
ประจำป
การศึกษา 
2563 ไดแก 
เครื่องต้ังศูนย
ถวงลอดวย
ระบบ
คอมพิวเตอร 
เครื่องถอด
ยาง เครื่อง
เจียรจาน
เบรก เครื่อง
วิเคราะห
ปญหา
อิเล็กทรอนิก
สรถยนต 
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องคประกอบท่ี 1  การกำกับมาตรฐาน 
ตัวบงช้ีท่ี 1.1 (2)  การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

 
ผลการดำเนินงาน 

ปการศึกษา 2563  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดย

ใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ของ สำนักงานคณะกรรมการ การ

อาชีวศึกษา และจะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป ในปการศึกษา 2563  ซึ่งระบบและกลไกการ

พัฒนาหลักสูตร ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เรื ่อง เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562  ขอ 16.2 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุง

สาระสำคัญของหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใหเปนหนาที่ของ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา หรือสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

หลักสูตรมีอาจารยประจำหลักสูตรที่มีวุฒิการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตรมีจำนวน 17 คน ครบ

ตลอดเวลาจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามคำสั่งวิทยาลัยชุมชนเรื่อง แตงตั้งอาจารย

ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานยานยนต ท่ีผานการอนุมัติผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

ดังรายช่ือตอไปนี้ 

หนวยจัดการศึกษาแมขาย 

 1. ช่ือ-สกุล             นายกนกศักด์ิ   นครประสาท 

    วุฒิการศึกษา        กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา 

    สถานศึกษา          มหาวิทยาลัยนเรศวร 

    ตำแหนง              ครูผูสอน 

 2. ช่ือ-สกุล             นายพิษณุ   สินสมุทร 

    วุฒิการศึกษา        กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา 

    สถานศึกษา          มหาวิทยาลัยนเรศวร 

    ตำแหนง              ครู คศ.2 ชำนาญการ 

 3. ช่ือ-สกุล             นายทชภณ   เมืองฤทธิ์ 

    วุฒิการศึกษา        กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา 

    สถานศึกษา          มหาวิทยาลัยนเรศวร 

    ตำแหนง              ครูผูสอน 

 4. ช่ือ-สกุล            นายพิพัฒน คงนวม 

  วุฒิการศึกษา        คอ.บ. เครื่องกล 

  สถานศึกษา          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 

  ตำแหนง             อาจารยพเิศษ 

 5. ช่ือ-สกุล            นายพิษณุ   คำอินทร 

   วุฒิการศึกษา        วท.บ. เครื่องกล 
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   สถานศึกษา         มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

   ตำแหนง             อาจารยพิเศษ 

 6. ช่ือ-สกุล            นายปฐมพงษ   เกิดเขม 

    วุฒิการศึกษา       วท.บ. เครื่องกล 

    สถานศึกษา         มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

    ตำแหนง             อาจารยพิเศษ 

 

 7. ช่ือ-สกุล            นายพัฒนพรรณ   พิมพสอนภา 

  วุฒิการศึกษา       วศ.บ. เครื่องกล 

  สถานศึกษา         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 

   ตำแหนง             อาจารยพเิศษ 

 

หนวยจัดการศึกษาทับคลอ (ขุนไผภูมิเขตร) 

 8. ช่ือ-สกุล            นายนิรันดร เดือนพงษ 

    วุฒิการศึกษา       กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา 

    สถานศึกษา         มหาวิทยาลัยนเรศวร 

    ตำแหนง             อาจารยพเิศษ 

 9. ช่ือ-สกุล           นายคมสันต จูมี 

    วุฒิการศึกษา       วศ.บ. เครื่องกล 

    สถานศึกษา         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 

    ตำแหนง             อาจารยพเิศษ 

 10. ช่ือ-สกุล          นายอภิชาติ อินคลาย 

    วุฒิการศึกษา       คอ.บ. เครื่องกล 

    สถานศึกษา         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก 

    ตำแหนง             อาจารยพเิศษ 

 11. ช่ือ-สกุล          นายปริวัตร แกวเปย 

    วุฒิการศึกษา       คอ.บ. เครื่องกล 

    สถานศึกษา         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก 

    ตำแหนง             อาจารยพเิศษ 

 12. ช่ือ-สกุล          นายพรเทพ แกวตา 

    วุฒิการศึกษา       คอ.บ. เครื่องกล 

    สถานศึกษา         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก 

    ตำแหนง             อาจารยพเิศษ 

 13. ช่ือ-สกุล         นายทนงศักด์ิ ยาดี 

  วุฒิการศึกษา      คอ.บ. เครื่องกล 
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    สถานศึกษา        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก 

   ตำแหนง            อาจารยพเิศษ 

หนวยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับชาง 

14. ช่ือ-สกุล         นายเชิดพงษ   องอาจ 

   วุฒิการศึกษา      คอ.บ. เครื่องกล 

    สถานศึกษา        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี 

   ตำแหนง            อาจารยพเิศษ 

15. ช่ือ-สกุล        นายประพจน   ทับทอง 

   วุฒิการศึกษา      คอ.บ. เครื่องกล 

   สถานศึกษา        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

   ตำแหนง            อาจารยพเิศษ 

16. ช่ือ-สกุล         นายสมชาติ   เท่ียงธรรม 

   วุฒิการศึกษา      อศ.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   สถานศึกษา        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

   ตำแหนง            อาจารยพเิศษ 

17. ช่ือ-สกุล         นายคัณฑสรวง   กริ่งทอง 

   วุฒิการศึกษา      อศ.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   สถานศึกษา        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

   ตำแหนง            อาจารยพเิศษ 

รายวิชาของอาจารยผูสอนประจำหลักสูตร 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง วุฒิการศึกษา 
รายวิชาท่ีสอน 

ภาคเรียนท่ี 1/2563 ภาคเรียนท่ี 2/2563 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอนแมขาย 
1 นายพิษณุ  

สินสมุทร 
ครู คศ.2 กศ.ม 

อุตสาหกรรม
การศึกษา 
 

- งานเครื่องลางและสง
กำลังยานยนต 
- เทอรโมไดนามิกส 
- เขียนแบบเทคนิค 

- กลศาสตรของไหล 
 

2 นายกนกศักด์ิ   
นครประสาท 

พนักงาน
ราชการ 

กศ.ม 
อุตสาหกรรม
การศึกษา 

- เทคโนโลยีงานซอมสี
รถยนต 
-  งานตัวถังและพนสียาน
ยนต 
- งานเครื่องยนตแกสโซลีน
และดีเซล 

- งานเครื่องยนตแกสโซ
ลีนฯ 
 

3 นายพิพัฒน   
คงนวม 

อาจารย
พิเศษ 

คบ. เครื่องกล - งานเกียรอัตโนมัติ 
- งานระบบเครื่องยนต
ควบคุมฯ 

- งานไฟฟารถยนต
เบ้ืองตน 
- งานไฟฟาและอิเล็กฯ 
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- งานเทคนิคเบ้ืองตน 
- งานเครื่องลางและสง
กำลังรถยนต 
 

- งานไฟฟายานยนต 

4 นายพัฒนพรรณ 
พิมพสอนภา 
 

อาจารย
พิเศษ 

วศ.บ เครื่องกล - กลศาสตรของไหลในงาน
เครื่องกล 
- กลศาสตรวศิวกรรม 
 

- งานทดลองเครื่องกล 
- ความแข็งแรงของวัสดุ 
- งานยานยนตใช
พลังงานทางเลือก 
- เครื่องยนตสันดาป
ภายใน 
- โครงการ 

5 นายปฐมพงษ   
เกิดเขม 

อาจารย
พิเศษ 

วท.บ เครื่องกล - งานนิวเมติกสและไฮดรอ
ลิกส 
- งานเช่ือมและโลหะแผน 

- นิวแมติกสและไฮดรอ
ลิกส 
-  งานเช่ือมและโลหะ
แผน 
-  งานเขียนแบบช้ินสวน
เครื่องกลฯ 

6 นายพิษณุ   
คำอินทร 

อาจารย
พิเศษ 

วท.บ เครื่องกล - งานทดลองเครื่องกล 
- งานเครื่องลางและสง
กำลังรถยนตฯ 
 

 

สถานท่ีจัดการเรียนการสอนทับคลอ 
7 นายนิรนัดร  

เดือนพงษ 
อาจารย
พิเศษ 

วท.บ เครื่องกล  
กศ.ม.
อุตสาหกรรม
ศึกษา 

- งานตัวถังและพนสียาน
ยนต 

- งานเครื่องลางและสง
กำลัง 

- เทคโนโลยีงานซอมสี
รถยนต 

- โครงงาน 
 

8 นายคมสันต  จูมี อาจารย
พิเศษ 

วศ.บ เครื่องกล - งานปรับแตงเครื่องยนต 
- งานทดลองเครื่องกล 
- งานวัดละเอียดชางยนต 
- งานจักรยานยนตและ

เครื่องยนตเล็ก 

- งานไฟฟารถยนต 
- งานไฟฟายานยนต 
 

9 นายปริวัตร   
แกวเปย 

อาจารย
พิเศษ 

คบ. เครื่องกล - งานควบคุมระบบ
อิเล็กทรอนิกส 

- กลศาสตรวิศวกรรม 
- งานเกียรอัตโนมัติ 

- งานนิวเมติกส 
- งานไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส 
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10 นายนิพัฒน เสนอ
ใจนายทนงศักด์ิ 
ยาดี  

อาจารย
พิเศษ 

คอ.บ เครื่องกล - งานเทคนิคเบ้ืองตน 
- งานเขียนแบบเทคนิค 

 

- ความแข็งแรงของวัสดุ 
- งานเขียนแบบช้ินสวน

ฯ 
- เครื่องยนตสันดาป

ภายใน 
- งานเช่ือมและโลหะ

แผน 
11 นายอภิชาติ  

 อินคลาย 
อาจารย
พิเศษ 

คอ.บ เครื่องกล 
 

- กลศาสตรของไหลในงาน
เครื่องกล 

- งานเครื่องยนตแกสโซลีน
และดีเซล 

- งานทดลองเครื่องกล 
- งานไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส 
- กลศาสตรของไหล 

12 นายพรเทพ 
แกวตา  

อาจารย
พิเศษ 

คอ.บ เครื่องกล - เทอรโมไดนามิกส 
- งานเครื่องลางและสง

กำลังรถยนตเบ้ืองตน 
 

- เครื่องยนตสันดาป
ภายใน 

- งานยานยนตใช
พลังงานทางเลือก 

- งานเครื่องยนตแกสโซ
ลีน 

13 นายสมชาติ   
เท่ียงธรรม 

อาจารย
พิเศษ 

อศ.บ.เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

- งานเกียรอัตโนมัติ 
- งานปรับแตงเครื่องยนต 
- งานจักรยานยนตและ
เครื่องยนตเล็ก 

 

สถานท่ีจัดการเรียนการสอนโพธิ์ประทับชาง 
14 นายประพจน   

ทับทอง 
อาจารย
พิเศษ 

คอ.บ เครื่องกล 
 

- กลศาสตรของไหลในงาน
เครื่องกล 

 

 
 

15 นายเชิดพงษ  
องอาจ 

อาจารย
พิเศษ 

คอ.บ เครื่องกล - เทอรโมไดนามิกส 
-  งานเทคนิคเบ้ืองตน 
-  งานระบบเครื่องยนต
ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส 

 

16 นายคัณฑสรวง   
กริ่งทอง 

อาจารย
พิเศษ 

คอ.บ เครื่องกล 
 

- เทคโนโลยีงานซอมสี
รถยนต 
-  งานเครื่องลางและสง
กำลังรถยนตเบ้ืองตน 
- กลศาสตรวิศวกรรม 
- งานเครื่องลางและสง
กำลังฯ 
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เอกสารประกอบ 
 1.1-1 รายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ภาคเรียนท่ี 1 
ประจำปการศึกษา 2563 
 1.1-2 รายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ภาคเรียนท่ี 2 
ประจำปการศึกษา 2563 

1.1-3 คุณวุฒิของอาจารยประจำหลักสูตร 
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องคประกอบท่ี 2  ผูสำเสร็จการศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี 2.1 คุณภาพผูสำเร็จการศึกษา 

ขอมูลพื้นฐาน (common dataset) ภาวการณมีงานทำของผูสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ป 

 
ขอมูลพื้นฐาน 

ผลการดำเนินงาน 
แมขาย ทับคลอฯ โพธิ์ฯ รวม 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2563 21 คน 30 คน 4 คน 55 คน 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม 18 คน 30 คน 4 คน 52 คน 
รอยละผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดรับการประเมินเทียบกับ
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 

85.71 % 100.00 
% 

100 % 94.54 % 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดงานทำหรือประกอบ
อาชีพอิสระหลังสำเร็จการศึกษา 

11 คน 30 คน 4 คน 45 คน 

- พนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน 8 คน 15 คน - 23 คน 
- ดำเนินธุรกิจอิสระ/เจาของกิจการ - 5 คน - 5 คน 
- พนักงานองคการตางประเทศ/ระหวาง

ประเทศ 
1 คน - - 1 คน 

- อื่นๆ 2 คน 10 คน 4 คน 16 คน 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีวางงาน - - - -  
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีศึกษาตอ - - - - 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีอุปสมบท -  -  - -  
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีเกณฑทหาร 7 คน -  - 7 คน 
คาเฉล่ียของผลการประเมินผูสำเร็จการศึกษา 4 4 4 4 

 

 หลักสูตรรวมกับสำนักวิชาการ ไดดำเนินการติดตามผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ป ซึ่งในปท่ีรายงานมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาท้ังหมด 55 คน ดำเนินการติดตามผลไดจำนวน 

52 คน  คิดเปนรอยละ 94.54 พบวามีผูสำเร็จการศึกษาที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ดังนี้ผูสำเร็จการศึกษาที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระเปนพนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน รวม 23 

คน ดำเนินธุรกิจอิสระ/เจาของกิจการ 5 คน พนักงานองคการตางประเทศ/ระหวางประเทศ 1 คน และ อื่นๆ 

16 คน หลังสำเร็จ การศึกษาจำนวน 45 คน คิดเปนรอยละ 84.91 มีจำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีเกณฑทหาร 

จำนวน 7 คน 

 เอกสารประกอบ 

  2.1-1 รายงานผลการติดตามผูสำเร็จการศึกษาตาม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 

ประจำปการศึกษา 2563 
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องคประกอบท่ี 2  ผูสำเสร็จการศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี 2.2 ผูสำเร็จการศึกษาสรางอาชีพและทำประโยชนใหชุมชน 

  

ขอมูลพื้นฐาน (common dataset) 

 
ขอมูลพื้นฐาน 

ผลการดำเนินงาน  
แมขาย ทับคลอฯ โพธิ์ฯ รวม 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562 21  30 4 55  
จำนวนชุมชนท่ีประเมิน 51 109 12 172 
รอยละของชุมชนท่ีประเมิน 29.65 63.37 6.98 100% 

ผลรวมคะแนนท่ีชุมชนประเมิน 228 449 58 
735

คะแนน 
คาเฉล่ียของผลการประเมินผูสำเร็จการศึกษาท่ีทำ

ประโยชนใหกับชุมชนหรือสรางช่ือเสียงใหกับวิทยาลัย
ชุมชนหรือทองถ่ิน 

 
4.47 

 
4.49 

 
4.83 

 
4.59 

 

รายงานผลการดำเนินงาน เอกสาร
หลักฐาน 

หลักสูตรได ร วมก ับสำนักว ิชาการ ดำเน ินการติดตามผลผู สำเร ็จหล ักส ูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานยานยนต ท่ีไดนำความรูในการสรางอาชีพและผลงานไป
ใชประโยชนใหแกชุมชนและสรางชื ้อเสียงใหกับวิทยาลัยชุมชนหรือทองถื่น ซึ ่งผลการ
ดำเนินงานในปท่ีรายงานมีรายละเอียด ดังนี ้

1. มีการกำหนดช่ือกลุมเปาหมายชุมชน/องคกรในชุมชน/สถานประกอบการ/ทองถ่ิน 
เพื่อสำรวจขอมูล 65 ชุมชน 172  คน ซึ่งเกี่ยวของกับผูสำเร็จการศึกษาดังนี้  

- สมาชิกในครอบครัวและเครือญาติ  จำนวน 56 คน 
- ชาวบานในชุมชน                      จำนวน 56 คน 
- หัวหนา/ผูบังคับบัญชา                จำนวน  34  คน 
- องคกรในชุมชน                        จำนวน  10  คน 
- สถานประกอบการ                    จำนวน  14  คน 
- องคกรอิสระหรือมูลนิธิ               จำนวน  2 คน 

2. การติดตามผลจากกลุมเปาหมาย ไดจำนวน 172 คน คิดเปนรอยละ 100  โดย
ใชแบบประเมิน D2 ท่ีครอบคลุมเนื้อหา  

1) การมีงานทำสามารถชวยเหลือครอบครัว  
2) ทำประโยชนใหแกชุมชนหรือสรางช่ือเสียงใหกับวิทยาลัยชุมชนหรือทองถ่ิน  
3) การไดรับโลรางวัล หนังสือเชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ และเกียรติ

บัตร 
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จากการติดตามและประเมินผล พบวาผู สำเร็จไดทำประโยชนใหแกชุมชน คิดปน
ผลรวมของคาคะแนนที่ชุมชนประเมิน 735 คะแนน และคิดเปนคาเฉลี่ยของคะแนนที่ได
จากการประเมินเทากับ 4.59 อยูในระดับมากท่ีสุด  

 
   

เอกสารประกอบ 

  2.1-2 รายงานผลการติดตามผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางาน

ยานยนต 

ประจำปการศึกษา 2563 
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องคประกอบท่ี 3  ผูสำเสร็จการศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

 

ผลการดำเนินงาน 
1) ระบบการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา 
เปาหมาย 
        นักศึกษาจบการศึกษาแลวมีพื้นฐานความรูพรอมในการทำงานในสถานประกอบการ หรือเขาศึกษา
ตอ และเรียนอยางมีความสุข มีอาจารยที ่ปรึกษาดูแลปญหาทางการเรียน ตลอดจนเรื ่องสวนตัว และ
สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนด  
ระบบและกลไล 

1. สำนักวิชาการและหลักสูตรรวมประชุมวางแผนการออกแนะแนวในสถานศึกษา และการ
ประชาสัมพันธในสื่อตางๆ เชน วิทยุทองถิ่น เว็ปไซตวิทยาลัย ปายประชาสัมพันธ ในเรื่องการรับสมัคร
นักศึกษาของหลักสูตร และเสนอชื่ออาจารยที ่ปรึกษา เพื่อเสนออนุมัติคำสั่งแตงตั ้งอาจารยที่ปรึกษาตอ
ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

2. สำนักวิชาการจัดทำคูมืออาจารยท่ีปรึกษาและคูมือนักศึกษา เพื่อเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติ
หนาที่อาจารยที่ปรึกษาและเปนการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมใหทราบถึงกฎ ระเบียบ การติดตอในสวนงาน
ตางๆ ในวิทยาลัย 

3. อาจารยที ่ปรึกษาดำเนินการใหคำปรึกษานักศึกษาในชวงเวลา Home room หลังเลิกแถว
ประมาณ 15 นาที เพื่อเช็คชือและช้ีแจงขาวสารตางๆ ใหนักศึกษาทราบ และมีชองทางการติดตอผานทาง 
Social Media เชน Line, Facebook, เพจสาขางานยานยนต ท้ังตัวนักศึกษาและผูปกครอง 

4. อาจารยท่ีปรึกษาติดตามผลการใหคำปรึกษาท่ีมีตอนักศึกษาไมวาจะเปนเรื่องท่ีเกี่ยวกับการเรียน
หรือเรื่องสวนตัว คอยสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาวามีการเปล่ียนแปลงไปอยางไร  

5. อาจารยท่ีปรึกษา รายงานผลการดำเนินงานและการปรับปรุงกระบวนการใหคำปรึกษาตอหัวหนา
หลักสูตร/สาขางาน 

6. สำนักวิชาการออกแบบเครื่องมือเพื่อใหนักศึกษาไดประเมินความพึงพอใจท่ีมีตออาจารยท่ีปรึกษา 
7. อาจารยที่ปรึกษานำผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตออาจารยที่ปรึกษา มาปรับปรุงกระบวนการ/วธิี
ติดตาม 
  
การนำระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

1. หลักสูตรมอบหมายอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อออกแนะแนวการรับสมัครนักศึกษาใหม โดย
อาจารยท่ีรับผิดชอบคือนายพิษณุ คำอินทรและอาจารยของหลักสูตรอื่นๆ ไดออกแนะแนวการรับนักศึกษา
ใหม ซึ่งขอมูลท่ีประชาสัมพันธเกี่ยวกับรายละเอียดตางๆ ของหลักสูตร เชน การจัดการเรียนการสอน จุดเดน
ของหลักสูตร ใหกับงานประชาสัมพันธของวิทยาลัย เพื่อทำส่ือประชาสัมพันธท้ังวิทยุทองถ่ิน รถแห เว็ปไซต 
ปายประชาสัมพันธ  

2. หลักสูตรรวมประชุมเสนอรายชื่ออาจารยที่ปรึกษาเพื่อเสนออนุมัติคำสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
ตอผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เพื่อทำหนาที่รับมอบตัวและลงทะเบียนนักศึกษาใหม ดูแลปญหา
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ทางการเรียน ตลอดจนเรื่องสวนตัว การติดตามดูแลนักศึกษาใหจบการศึกษาตลอดหลักสูตร ซึ่งอาจารยท่ี
ปรึกษาประจำแตละช้ันป มีดังนี้ 

หนวยจัดการศึกษาแมขาย 
อาจารยท่ีปรึกษาระดับช้ันปวส.1 (จำนวนนักศึกษา 37 คน) 

1.นายพัฒนพรรณ พิมพสอนภา 
อาจารยท่ีปรึกษาระดับช้ันปวส.2 (จำนวนนักศึกษา 34 คน) 

       1.นายกนกศักด์ิ   นครประสาท 
     หนวยจัดการศึกษาทับคลอ (ขุนไผภูมิเขตร) 

 อาจารยท่ีปรึกษาระดับช้ันปวส.1 (จำนวนนักศึกษา 38 คน) 
1.นายพรเทพ แกวตา 

อาจารยท่ีปรึกษาระดับช้ันปวส.2 (จำนวนนักศึกษา 33 คน) 
1.นายนิรันดร   เดือนพงษ 

หนวยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับชาง 
อาจารยท่ีปรึกษาระดับช้ันปวส.2 (จำนวนนักศึกษา 10 คน) 

1.นายคัณฑสรวง กริ่งทอง 
 
3. สำนักวิชาการจัดทำคูมืออาจารยที่ปรึกษา เพื่อเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติหนาที่อาจารยท่ี

ปรึกษา โดยมีรายละเอียด เชน กฎ ระเบียบ โทษทัณฑ การเขารวมกิจกรรมของทางวิทยาลัยและหนาท่ีของ
กลุมงานตางๆ  

4. การติดตามดูแลนักศึกษาของอาจารยที่ปรึกษานั้น จะมีบุคลากร/เจาหนาที่ในงานอื่นๆ มาชวย
ดูแลนักศึกษาดวยซึ่งสัดสวนการดูแลนักศึกษาประมาณอาจารยท่ีปรึกษา 1 คนตอนักศึกษา 25 คน โดยจะ
รับผิดชอบดูแลต้ังแตนักศึกษามารายงานตัวไปจนถึงสำเร็จการศึกษา การติดตามของอาจารยท่ีปรึกษาจะใช
เวลาในชวงหลังเลิกแถวประมาณ 10 นาที ในการทำกิจกรรมเช็คชื ่อออนไลนผาน App  และกิจกรรม 
Home room เพื่อตรวจเครื่องแตงกายและชี้แจงขาวสารตางๆ ใหนักศึกษาไดทราบ โดยการใหคำปรึกษา
ของอาจารยที่ปรึกษายังมีนอกเหนือจากชวงเวลา Home room อีกดวย คือในแตและระดับชั้นจะตั้งกลุม 
Line เพื่อใหอาจารยท่ีปรึกษา ผูปกครองและนักศึกษาไดติดตอสอบถามในเรื่องตางๆ ประเด็นท่ีใหคำปรึกษา
แกนักศึกษาสวนใหญ มีดังนี้ 
            - มาสาย/ขาดเรียน/เวลาเรียนนอยกวา 80% 
 - ลงทะเบียนซอมเสริม 
 - การประเมินอาจารยผูสอนประจำรายวิชา 
 - ทุน กยศ. 
    - การฝกประสบการณวิชาชีพ 
หลักสูตรไดรวมกันพิจารณาแนวทางการดูแลนักศึกษาของอาจารยที่ปรึกษาในการประชุม Small group 
โดยการดูแลนักศึกษาของอาจารยท่ีปรึกษาไดมีแนวทางปฏิบัติคือ ไดแบงนักศึกษาออกเปน 4 กลุม ดังนี้คือ 
               กลุมท่ี 1 นักศึกษาท่ีเขาเรียนและทำกิจกรรมตางๆ เปนปกติ นักศึกษากลุมนี้จะเปนนักศึกษาท่ี
เขาเรียนและเขารวมกิจกรรมของหลักสูตรและวิทยาลัยเปนประจำ ซึ่งเปนกลุมที่ไมนาเปนหวงการติดตาม
และรายงานผลการติดตามของอาจารยท่ีปรึกษาก็จะสรุปสงใหกับหัวหนาหลักสูตรทุกเดือน 
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               กลุมท่ี 2 นักศึกษาท่ีเขาเรียนและทำกิจกรรมตางๆ ไมเปนปกติ นักศึกษากลุมนี้จะเปนนักศึกษา
ท่ีมาเขาแถวไมทัน เขาเรียนสายติดตอกัน 2 ครั้ง ซึ่งนักศึกษากลุมนี้ ตองแยกออกเปน 2 กรณี คือ 
                             กรณีท่ี 1 นักศึกษาขาดความรับผิดชอบ มาไมทันเขาแถว ขาดเรียนเพราะโดดเรียน 
เลนเกมส เปนกลุมท่ีอาจารยท่ีปรึกษาตองติดตามกวาปกติ   
                             กรณีที่ 2 นักศึกษาที่ตองชวยงานผูปกครองกอนมาวิทยาลัย นักศึกษากลุมนี้จะมี
เหตุผล ความจำเปนที่ตองมาสายหรือขาดเรียนเปนครั้งคราว เนื่องจากตองชวยงานทางบานกอนหรือทาง
บานมีปญหาทางการเงินนักศึกษาตองขาดเรียนเพื่อออกไปรับจางกับผูปกครอง 
              กลุมที่ 3 นักศึกษาที่ยังขาดทักษะทางวิชาชีพ นักศึกษากลุมนี ้จัดวาเปนนักศึกษาที่มีความ
ประพฤติดี แตมีทักษะการเรียนทางวิชาชีพชากวาเพื่อนนักศึกษาดวยกัน อาจารยที ่ปรึกษาตองแจงกับ
อาจารยประจำวิชาใหทราบเพื่อหาแนวทางและวิธีการท่ีจะเสริมทักษะทางวิชาชีพใหกับนักศึกษา 
              กลุมท่ี 4 นักศึกษาท่ีจบการศึกษาชากวาโครงสรางของหลักสูตร นักศึกษากลุมนี้เปนนักศึกษาท่ี
เก็บรายวิชาเรียน โดยจะจบการศึกษาไมทันกำหนดของหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาตองติดตามดูแลในเรื่อง
การลงทะเบียนเรียนซอมเสริม การตรวจสอบทำเรื่องขอจบการศึกษาและติดตามผลการเรียนของนักศึกษา
วาสามารถจบการศึกษาไดตามโครงสรางของหลักสูตรหรือไม 
          5. การติดตามดูแลนักศึกษาของอาจารยที ่ปรึกษานั้น โดยปกติแลวนักศึกษาจะพบกับอาจารยท่ี
ปรึกษาทุกวันเปนประจำหลังจากทำกิจกรรมหนาเสาธง หากนักศึกษามีปญหาหรืออาจารยที ่ปรึกษามี
ขาวสารประชาสัมพันธก็จะแจงใหนักศึกษาทราบในชวงเวลากิจกรรม Home room และยังมีกลุม Line 
เพื่อเปนการติดตออีกหนึ่งชองทาง  
 การติดตามดูแลนักศึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา หากพบวามีนักศึกษาขาดเรียน 2 ครั้ง/วัน ติตตอกัน
เบื้องตนจะโทรศัพทสอบถามกับผูปกครองกอน ก็จะสงรายชื่อใหกับงานทะเบียนเพื่อสงหนังสือแจงให
ผู ปกครองทราบ แตในสวนนี้ทางอาจารยที ่ปรึกษาก็จะแจงใหกับผู ปกครองในชองทาง Line และทาง
โทรศัพทเชนกัน และจัดทำรายงานผลการติดตามนักศึกษาของอาจารยที่ปรึกษาใหกับหัวหนาหลักสูตร
ประจำทุกเดือน 
การติดตามและประเมินกระบวนการ 

1. จากกลไกการติดตามดูแลนักศึกษาของอาจารยที่ปรึกษาที่ไดทำการแบงกลุมนักศึกษาในการ
ติดตามดูแล ออกเปน 3 กลุม อาจารยท่ีปรึกษาจะสรุปการติดตาม ดูแล นักศึกษา ตอหัวหนาหลักสูตรและ
สำนักวิชาการ เพื่อใหทราบถึงวิธีการติดตามดูแล และการแกไขปญหาที่นักศึกษาไดขอคำปรึกษา ซึ่งเปน
การศึกษาผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาท่ีไดรับคำแนะนำจากอาจารยท่ีปรึกษาและเปนการแลกเปล่ียนขอมูล
ปญหา การแกปญหาท่ีเกิดกับนักศึกษา ในการประชุม small group ของหลักสูตร  

1.1 กรณีศึกษาของการติดตามกลุมท่ี 1 (นักศึกษาท่ีเขาเรียนและทำกิจกรรมตางๆ เปนปกติ) 
อาจารยที่ปรึกษาทำการติดตามนักศึกษากลุมนี้ตามระบบและกลไกที่ตั้งไวคือมีการติดตามการเขา

แถวโดยการเช็คชื่อระบบออนไลน การติดตามการเขาเรียนโดยจะมีบันทึกแจงผูปกครองหากนักศึกษาขาด
เรียนในรายวิชานั้นๆ 2 ครั้งติดตอกัน การลงทะเบียนเรียนและลงทะเบียนซอมเสริมอาจารยที่ปรึกษาตอง
ตรวจเช็ครายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนและท่ีลงทะเบียนเรียนซอมเสริม ใหครบถวนตามโครงสรางของ
หลักสูตร การเขารวมกิจกรรมของทางวิทยาลัยและการแจงขาวสารประชาสัมพันธอื่นๆ  การติดตามของ
อาจารยท่ีปรึกษาในกรณีของนักศึกษากลุมนี้ นักศึกษาจะมาปรึกษาปญหาปกติ เชน การลา การหาสถานท่ี
ฝกประสบการณวิชาชีพ การลงทะเบียนเรียน ซึ่งนักศึกษาจะมีความสนใจและกับส่ิงท่ีตองรับผิดชอบ 

      1.2 กรณีศึกษาของการติดตามกลุมท่ี 2 (นักศึกษาท่ีเขาเรียนและทำกิจกรรมตางๆ ไมเปนปกติ) 
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  การติดตามของอาจารยที ่ปรึกษาในกรณีของนักศึกษากลุมนี ้ อาจารยที ่ปรึกษาตองใช
จิตวิทยาในการโนมนาว และใหกำลังใจ ตองเปดใจคุยกันในเรื่องของปญหาท่ีเกิดข้ึน จะสังเกตุไดวาปญหาท่ี
เกิดขึ ้นสวนใหญจะมีตัวแปรมาจากเพื่อนและครอบครัว ซึ ่งจากการติดตามของอาจารยที ่ปรึกษาของ
นักศึกษากลุมนี้ พบวาอาจารยนิรัดนร เดือนพงษ ไดติดตามนักศึกษาจากท่ีนักศึกษามีผลการเรียนติด 0 มส. 
ไวนั้น มีคน 4 คน ลงทะเบียนเรียนซอมเสริมไดครบท้ัง 5 คนและจบการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกำหนด คือ 
1. นายชัยวัฒน ดวงธรรม  2.นายธนวัฒน ศรีนันทศักด์ิ 3.นายสุขวุฒิ  มีมาดี  และ  
4.นายลัทธพงษ สาทุม โดยทางอาจารยที่ปรึกษาไดติดตามในเรื่องคำรองขอจบการศึกษา เพื่อตรวจสอบ
รายวิชาท่ีลงทะเบียนซอมเสริมวาผานและครบถวนตามโครงสรางของหลักสูตร  

อาจารยอภิชาติ อินตลาย ไดติดตามนักศึกษาที่ไมเขาเรียนในรายวิชาสามัญ เชน วิชาภาษาอังกฤษ 
วิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การติดตามโดยการสงจดหมายไปถึงผูปกครอง ใหผูปกครองไดทราบถึง
ปญหาของนักศึกษา และนัดผูปกครองพรอมเด็กนักเรียนมาพูดคุยเพื่อหาแนวทางแกใข และใชจิตวิทยาคุย
เพื่อใหนักศึกาไดเรียนตอจนสำเร็จการศึกษา 

1.3 กรณีศึกษาของการติดตามกลุมท่ี 3 (นักศึกษาท่ียังขาดทักษะทางวิชาชีพ) 
  การติดตามของอาจารยที ่ปรึกษาในกรณีของนักศึกษากลุมนี ้ จะตองประสานงานกับ

อาจารยประจำวิชาเพื่อท่ีจะหาวิธีการเพิ่มเติมทักษะทางวิชาชีพ ไมวาจะเปนชวงนอกเวลาเรียนและในเวลา
เรียน โดยจะเนนทักษะในการใชเครื่องมือท่ัวไป ในการเสรมิทักษะทางดานวิชาชีพ อาจารยประจำหลักสูตร
จะใชเวลาในชั่วโมงคาบกิจกรรมในการฝกนักศึกษา โดยจะใชการปฏิบัติงานจริงจากชุดฝกและยานพาหนะ
ของบุคลากรในวิทยาลัย ซึ่งอาจารยแตละทานจะใชความรูและทักษะทางวิชาชีพในการเสริมทักษะ เชน
อาจารยคมสันต จูมีและอารยพรเทพ แกวตา จะเนนทักษะทางวิชาชีพในเรื่องงานปรับแตงเครื่องยนตและ
งานเครื่องลางและสงกำลังรถยนตเบ้ืองตน เพื่อเกิดทักษะในการตรวจเช็คและปรับแตงสภาพรถยนตเบ้ืองตน 
สวนทักษะดานวิชาชีพในเรื่องงานตัวถังและพนสียานยนตท่ีอาจารยนิรันดร เดือนพงษ จะเนนในเรื่องการทำ
สีการผสมสี เชน การแบงกลุมของนักศึกษา เพื่อเรียนรูเทคนิคการทำสีและข้ันตอนในการดำเนินการพนสี ซึ่ง
เปนนักศึกษาระดับชั้นปวส ที่เขาเรียนในรายวิชาจะเกิดเทคนิคจากการเรียนการสอนมาใชในการบำรุงหรือ
ซอมแซมสีไดอยางถูกตอง อาจารยอภิชาติ อินคลาย จะเนนเรื่องการทดลองในรายวิชางานทดลองเครื่องกล 
เพื่อใหนักศึกษาฝกสังเกตุ และลงมือปฎิบัติและทำการทดลองจริง ทำใหนักศึกษาไดสัมผัสของจริงและจะทำ
ใหนักศึกษาเขาใจไดงาย อาจารยพรเทพ แกวตา เนนการลงมือปฎิบัติ ในรายวิชางานความปลอดภัยในการ
ใชจักรยานยนต การสอนใหนักศึกษารู จักรกฎจราจร ปายจราจร และที่สำคัญใหนักศึกษาไดปฎิบัติขับ
จักรยานยนต สอนเทคนิคเวลาการเกิตอุติเหตุใหเกิดผลเสียนอยท่ีสุดแลวเกิดความปลอดภัยใหไดมากท่ีสุด 

1.4 กรณีศึกษาของการติดตามกลุมท่ี 4 (นักศึกษาท่ีจบการศึกษาชากวาโครงสรางของหลักสูตร) 
การติดตามของอาจารยที ่ปรึกษาตองติดตามดูแลในเรื ่องการลงทะเบียนเรียนซอมเสริม การ

ตรวจสอบทำเรื ่องขอจบการศึกษาและติดตามผลการเรียนของนักศึกษาวาสามารถจบการศึกษาไดตาม
โครงสรางของหลักสูตรหรือไม การดูแลนักศึกษาของอาจารยนิรันดร เดือนพงษ ซึ่งไดติดตามดูแลนักศึกษา
คือนายธนวัฒน ศรีนันทศักด์ิ นายชัยวัฒน ดวงธรรมและนายลัทธพงษ สาทุม โดยเปนนักศึกษาระดับปวส2 
ที่ไมจบการศึกษาตามโครงสรางหลักสูตร ทางอาจารยที่ปรึกษาไดทำการตรวจสอบผลการเรียนและไดวาง
แผนการลงทะเบียนเรียนซอมเสริมใหกับนักศึกษา ติดตอสรางความเขาใจกับผูปกครองในการหาแนว
ทางการแกไขปญหากับอาจารยผูสอนประจำวิชา จนทำใหนักศึกษาจบการศึกษา  

 
 



ห น ้ า  | 36 
 

 
ตารางเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีตอระบบอาจารยท่ีปรึกษาและการบริการ

ของหลักสูตร  
ปการศึกษา 2561 และปการศึกษา 2563 

 ผลการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอระบบอาจารยท่ีปรึกษาและการบริการของหลักสูตร 
ประจำปการศึกษา 2563 ในภาพรวมอยูในระดับ มากท่ีสุด (x ̅=4.37) โดยรายการท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด 
คือ การบริการดานใหคำปรึกษาแกนักศึกษา (ระบบอาจารยท่ีปรึกษา) (x ̅=4.45) รองลงมา คือ การบริการ
แหลงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษา (x ̅=4.36) และการบริการเพื่อพัฒนาประสบการณและ
ความรูดานตาง ๆ แกนักศึกษา (x ̅=4.30) ตามลำดับ 
การบริการดานใหคำปรึกษาแกนักศึกษา (ระบบอาจารยท่ีปรึกษา) 

รายการ 
ปการศึกษา 

2561 2562  
1) อาจารยท่ีปรึกษามีเวลาใหคำปรึกษาในการแกไขปญหาตาง ๆ พรอม

ชวยเหลือและใหคำแนะนำ 
4.07 4.41  

2) อาจารยท่ีปรึกษามีเวลาใหนักศึกษาไดพบทุกครั้งเมื่อมีการนัดหมาย 4.15 4.34  
3) อาจารยท่ีปรึกษามีความเต็มใจและเอาใจใสในการใหคำปรึกษา และมี

การติดตามผลของการใหคำปรึกษา 
4.15 4.45  

4) อาจารยท่ีปรึกษาเอาใจใสนักศึกษาอยางท่ัวถึงและสม่ำเสมอ 4.15 4.48  
5) มีชองทางการติดตอส่ือสารระหวางอาจารยท่ีปรึกษากับนักศึกษาใน

ความดูแล  
4.20 4.42  

6) นักศึกษาสามารถนำความรู ความเขาใจท่ีไดรับจากการใหคำปรึกษาไป
ใชประโยชนได 

4.10 4.42  

7) หัวหนาสาขางาน สามารถใหคำปรึกษา     ตาง ๆ กับนักศึกษาได 
(นอกเหนือ/ทดแทน อาจารยท่ีปรึกษา) 

4.12 4.44  

8) อาจารยผูสอน สามารถใหคำปรึกษาตาง ๆ กับนักศึกษาได (นอกเหนือ/
ทดแทน จากอาจารยท่ีปรึกษา) 

4.15 4.41  

รวม 4.13 4.42  
         ในภาพรวมจะผลการประเมินความพึงพอใจของ นักศึกษาท่ีมีตอระบบอาจารยท่ีปรึกษาและการ
บริการของหลักสูตร ประจำปการศึกษา 2563 อยูในเกณฑมาก (คาเฉล่ีย = 4.45) ซึ่งในหัวขออาจารยท่ี
ปรึกษาเอาใจใสนักศึกษาอยางท่ัวถึงและสม่ำเสมอ อยูในเกณฑมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย = 4.51)  
 

รายการ 
ปการศึกษา 

2561 2532  
การบริการดานใหคำปรึกษาแกนักศึกษา (ระบบอาจารยท่ีปรึกษา) 4.13 4.33  
การบริการแหลงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษา 4.07 4.18  
การบริการเพื่อพัฒนาประสบการณและความรูดานตาง ๆ แกนักศึกษา 4.03 4.18  

รวม 4.09 4.24  
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การนำไปสูการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 
1. เมื ่อพิจารณาการติดตามดูแลนักศึกษาของอาจารยประจำหลักสูตร จะมีเพียงการติดตอกับ

ผูปกครองทางโซเซียลมีเดียและเชิญผูปกครองมาพบท่ีวิทยาลัยเพื่อบอกสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนของนักศึกษา 
ซึ ่งจากกลไกและระบบที่ทางหลักสูตรไดดำเนินการแลวนั้นการติดตามดูแลนักศึกษาที่มีแนวโนมที่ดีข้ึน 
เพื่อใหลดภาวการณออกกลางคันและอัตราการสำเร็จการศึกษา ของในศึกษาในหลักสูตรเพิ่มขึ ้น ทาง
หลักสูตรและสำนักวิชาการมีแผนการติดตามนักศึกษาเพิ่มข้ึนอีกคืออาจารยท่ีปรึกษาไดออกไปเยี่ยมบานของ
นักศึกษาดวย อยางนอยก็ภาคเรียนละ 2 ครั้ง  
        2. การดูแลนักศึกษาของหลักสูตร จะใหอาจารยประจำหลักสูตรดูแลนักศึกษา 1 หองเรียน ซึ่งบาง
หองเรียนก็จะมีจำนวนนักศึกษามากนอยไมเทากัน มีจำนวนต้ังแต 30 – 40 คน อาจทำใหอาจารยท่ีปรึกษา
ดูแลไมท่ัวถึงทุกคน หลักสูตรมีแนวทางท่ีจะเชิญอาจารยท่ีไมใชอาจารยประจำหลักสูตร เชน อาจารยหมวด
วิชาทักษะชีวิต (สามัญ) มาชวยติดตามดูแลนักศึกษากับอาจารยประจำหลักสูตรดวยดวย 
         3. จากภาพรวมการบริการดานใหคำปรึกษาแกนักศึกษา (ระบบอาจารยท่ีปรึกษา) ซึ่งในภาพรวมถือ
ไดวามีแนวโนวดีข้ึนตามลำดับ สวนท่ีตองปรับปรุงและพัฒนาคือ หัวหนาสาขางานสามารถใหคำปรึกษาตางๆ 
กับนักศึกษาได (นอกเหนือ/ทดแทน อาจารยท่ีปรึกษา) ท้ังนี้อาจเปนเพราะวานักศึกษามองวาหัวหนาสาขา
งานไมใชอาจารยที่ปรึกษา เลยไมกลาที่จะเขามาขอคำปรึกษา ดังนั้นทางหลักสูตรตองรวมกันพิจารณาใน
รายละเอียดขอนี้ดวย 
2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูท่ีทันสมัย 
เปาหมาย 

นักศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและมีทักษะการเรียนรู ที ่ทันสมัยในศตวรรษที่ 21 
จำนวนไมนอยกวารอยละ 70 ของนักศึกษาท่ีสอบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป 
ระบบและกลไก 

1. หลักสูตร งานกิจการนักศึกษาและสำนักวิชาการประชุมวางแผนกำหนดรูปแบบกิจกรรม/โครงการ
และแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสรางทักษะการเรียนรูดานวิชาการและดาน
วิชาชีพ ใหนักศึกษามีคุณลักษณะเปนนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21  

2. หลักสูตรวางแผนกำหนดรูปแบบกิจกรรมในรายวิชารวมกับผูสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ดานทักษะการเรียนรู และนวัตกรรม ที่สอดคลองกับคุณลักษณะผูสำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู 

3. สำนักวิชาการและหลักสูตรจัดทำโครงการ/กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู ที ่พึงประสงคของ
หลักสูตร เพื่อดำเนินกิจกรรมท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของหลักสูตร 

4. ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริการเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางทักษะการเรียนรู 
ตามวัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม 

5. รายงานผลการดำเนินงานและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมและแผน ใหขอเสนอแนะการปรับปรุง
โครงการ/กิจกรรม 

6. นำผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางทักษะการ
เรียนรูท่ีทันสมัย 

 
การนำระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
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หลักสูตรไดดำเนินการพัฒนานักศึกษาใหเปนนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในดานทักษะทางวิชาการ
และทักษะทางดานวิชาชีพ ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ ้นไดดำเนินการตามแนวทางสำหรับนักศึกษาทุกชั้นป เพื่อ
ดำเนินกิจกรรมท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของหลักสูตร และไดติดตามการประเมินความ
พึงพอใจเกี ่ยวกับการบริการเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางทักษะการเรียนรู ตามวัตถุประสงคของ
กิจกรรม/โครงการ โดยรายงานผลการดำเนินงานและปรับปรุงกิจกรรม/โครงการและใหขอเสนอแนะการ
ปรับปรุงกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางทักษะการเรียนรูท่ีทันสมัย ประกอบดวยดังนี้ 

1. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม  
      1.1 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน 

หลักสูตรและงานกิจการนักศึกษา ไดดำเนินงานการพัฒนานักศึกษาโดยมุงเนนสงเสริมให
นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาใหผูเรียนเรียนรูตลอดชีวิต พรอมท้ัง
พัฒนานักศึกษาใหมีจิตสำนึกในการมีสวนรวม มีจิตอาสา รูจักบำเพ็ญประโยชนชวยเหลือ สรางสรรค พัฒนา
ชุมชนใหเขมแข็งอยางยั่งยืน ซึ่งมีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม จำนวน 150 คน ผลท่ีไดจากกิจกรรมนี้นักศึกษา
จะถูกปลูกจิตสำนึกใหมีจิตสำนึกในการชวยเหลือสังคม ชุมชน ซึ่งเห็นไดจากการท่ีนักศึกษาไดรวมมือการทำ
กิจกรรมตางๆ ของทางวิทยาลัย หรือตลอดจนกิจกรรมท่ีทางหลักสูตรจัดข้ึน เชน กิจกรรม 5ส. กิจกรรมออก
หนวยบริการชุมชน เปนตน 

ภาพรวมของการจัดโครงการโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนประจำปการศึกษา 2563 ในวันท่ี 3 
กรกฎาคม 2563 ในครั้งนี้จากการประเมินผลการดำเนินงานโครงการในภาพรวมจะเห็นไดวาผูที่เขารวม
กิจกรรมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  คิดเปนรอยละ 83.18 

1.2 กิจกรรมโครงการอบรมนักศึกษาใหม สรางวินัย ปรับพฤติกรรม 
       หลักสูตรมีเปาหมายผลิตนักศึกษาใหเปนผูสมบูรณ ท้ังดานความรูและคุณธรรม จึงตระหนัก

ในหนาที่ที่จะสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใหแกนักศึกษา สรางจิตสำนึกในความรับผิดชอบ
สวนรวม มีความพรอมท่ีจะเปนท้ังผูนำและผูตามท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
และการสงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา จึงไดดำเนินการรวมกับงานกิจการนนักศึกษาจัด
โครงการอบรมสรางวินัย ปรับพฤติกรรม สำหรับนักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา 2563 ในหัวขอ 
"เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม" เพื่อใหนักศึกษาไดรับการสงเสริมและปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมสำหรับ
การพัฒนาตนเองใหทันตอการเปล่ียนแปลงของโลกปจจุบันและนำไปสูการพัฒนาชาติ ซึ่งมีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม จำนวน 400 คน ผลที่ไดจากกิจกรรมนี้นักศึกษาจะถูกปรับพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ถูกปลูก
จิตสำนึกในการอยูรวมกับผูอื ่นในสังคม ตระหนักถึง กฎ ระเบียบ มารยาท ความออนนอม คุณธรรม 
จริยธรรม ซึ่งสังเกตไดจากปญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา ปญหายาเสพติด ปญหาการพนนั ท่ีเกิดข้ึน
ภายในวิทยาลัยนั้นไดลดลง 

     ภาพรวมของการจัดโครงการโครงการอบรมนักศึกษาใหมสรางวินัยปรับพฤติกรรม ในวันท่ี 
23 กรกฎาคม 2563 ในครั้งนี ้ จากการประเมิน ผลการดำเนินงานโครงการในภาพรวมจะเห็นไดวา
ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.32 คิดเปนรอยละ 86.40 

      1.3 กิจกรรมโครงการอบรมเยาวชนแกนนำปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมสรางภูมิคุมกันยาเสพ
ติด สูสถานศึกษาวิทยาลัยสีขาว ประจำปการศึกษา 2563  

คุณธรรมและจริยธรรมเปนหลักพื้นฐานที่สำคัญในการนำมาพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ทั้งนี ้เพื ่อเปนการเตรียมนักศึกษาออกไปเปนบุคคลที่มีคุณภาพทุกๆดานโดยตองมีการ
เปล่ียนตัวเองเปนอยางมากท่ีจะอยูรวมในสังคมอยางราบรื่น และมีความสุขท่ีแทจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอง
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เปนคนที่ทำงานใชความรู และเปนบุคคลแหงการเรียนรูไมวาจะประกอบอาชีพใดๆ นักศึกษาในศตวรรษท่ี 
21 ตองเปนบุคคลแหงการเรียนรูโดยเปนผูมีความกระตือรือรน สนใจเสาะหาความรูอยูเสมอ มุงมั่นท่ีจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียนรูและสามารถนำความรูไปใชประโยชนในการทำงาน ซึ่งมีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 
จำนวน 30 คน ผลท่ีไดกับนักศึกษาในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งการใหความรูเกี่ยวกับความมีคุณธรรมและ
จริยธรรม รวมถึงความรูดานยาเสพติด ตองนำหลักการและรูปแบบคุณธรรมจริยธรรม ปจจัยภายใน
สถานศึกษาและปจจัยภายนอกสถานศึกษามาใชพัฒนาควบคูกันไปซึ่งแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ใหเกิดคุณคา จะทำใหนักศึกษาความรูดานยาเสพติด พฤติกรรมผูเสพ ฤทธิ์ตอระบบรางกาย การสังเกตผูเสพ
สารเสพติด มีความรูดานคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตรและมีอัตลักษณตามท่ี
วิทยาลัยกำหนดและบทลงโทษตามกฏหมาย 

ภาพรวมของการจัดโครงการโครงการอบรมเยาวชนแกนนำปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติด สูสถานศึกษาวิทยาลัยสีขาว ประจำปการศึกษา 2563 ในวันที่ 17 กันยายน 2563 
ในครั้งนี้จากการประเมินผลการดำเนินงานโครงการในภาพรวมจะเห็นไดวาผูเขารวมโครงการมีความพึง
พอใจอยูในระดับ มาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.44 คิดเปนรอยละ 88.80 

 
1.4 กิจกรรมโครงการสงเสริมประชาธิปไตยนักศึกษา ประจำปการศึกษา 2563 
หลักสูตรและงานกิจการนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยในรูปของสภานักศึกษา 

เพื่อเปนการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในการทำงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และใหนักศึกษาได
เรียนรูและฝกฝนตนเองเกี่ยวกับการใชสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตย 
นักศึกษาเคารพสิทธิของผูอื่นและนำประชาธิปไตยไปใชประโยชนในชีวิตประจำวันไดอยางมีประสิทธิภาพ มี
นักศึกษาเขารวกิจกรรม 155 คน ผลท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ นักศึกษาจะมีการเตรียมความ
พรอมใหเปนผูใหญท่ีดีในสังคม การสรางลักษณะนิสัยใหนักศึกษารูจักระเบียบ ขอบังคับ กฎเกณฑและกติกา
ตลอดจนรูจักรับผิดชอบหนาท่ีท่ีตนพึงมีตอหมูคณะ ชุมชน และสังคมไดอยางเหมาะสม 

ภาพรวมของการจัดโครงการโครงการอบรมสงเสริมประชาธิปไตยนักศึกษา ประจำปการศึกษา 
2563 ในวันท่ี17 ธันวาคม 2563 ในครั้งนี้จากการประเมินผลการดำเนินงานโครงการในภาพรวมจะเห็น
ไดวาผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.18 คิดเปนรอยละ 83.60 

1.5 กิจกรรมโครงการประเพณีแหเทียนจำนำพรรษา ประจำปการศึกษา 2563 
สำหรับการแหเทียนพรรษาของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ทางหลักสูตรเองถือวาเปนประเพณีทาง

ศาสนาซึ่งมีมาเปนเวลายาวนานเปนการแสดงออกถึงการยึดมั่นสืบสานงานบุญทางพุทธศาสนาอยาง
เครงครัด เปนการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน แสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชน การมี
สวนรวมของประชาชนในพื้นท่ีตำบลทาบัวท้ัง 13 หมูบาน มีนักศึกษาเขารวกิจกรรม 150 คน ผลท่ีไดจาก
การท่ีคณะครู อาจารย เจาหนาท่ีและนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมประเพณีแหเทียนจำนำพรรษานี้ ผูเขารวม
โครงการไดรวมกันสงเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและอนุรักษประเพณีวัฒนธรรม ไดรับรู ความเขาใจ ใน
วัฒนธรรมประเพณีของไทย แสดงใหเห็นถึงความเอื้อเฟอเผื่อแผและความสามัคคีของคนในชุมชนวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร ซึ ่งเปนหนวยงานที่สำคัญในการสงเสริมทะนุบำรุงศาสนาและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถิ่น เพราะเปนหนวยงานราชการที่ใกลชิดกับประชาชนในทองถิ่นมากที่สุดซึ่งคาดหวังไดวา
ประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ินจะสืบทอดไปอีกยาวนาน 
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ภาพรวมของการจัดโครงการโครงการประเพณีแหเทียนจำนำพรรษาประจำปการศึกษา 2563 
ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ในครั้งนี้จากการประเมินผลการดำเนินงานโครงการในภาพรวมจะเห็นไดวา
ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.21 คิดเปนรอยละ 84.20 

1.6 กิจกรรมโครงการไหวครู ประเพณีประจำปการศึกษา 2563 
หลักสูตรไดตระหนักถึงความสำคัญของครู-อาจารยและมุงมั ่นที่รักษาไวซึ ่งประเพณีอันดีงาม 

วัฒนธรรมของไทยที่ดีไวเพื่อใหนักศึกษาทุกระดับชั้นของวิทยาลัยไดแสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีความ
นอบนอม ตอครู-อาจารยที ่ประสิทธิ ์ประสาทวิชาใหแก นักศึกษา และรวมกันอนุร ักษและสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยใหคงอยูตอไปในอนาคตสืบไป มีนักศึกษาเขารวกิจกรรม 400 คน 
ผลที่ไดจากการเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ นักศึกษาจะไดแสดงออกถึงความเคารพเทิดทูนคุณคร-ูอาจารย ผู
ถายทอดสรรพวิชาความรูใหกับศิษยดวยความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดีคุณครู-อาจารย จึงเปน
บุคคลท่ีมีความสาคัญ และเพื่อใหนักศึกษามีอัตลักษณตามท่ีวิทยาลัยกำหนด 

ภาพรวมของการจัดโครงการโครงการไหวครูประเพณีประจำปการศึกษา 2563 ในวันที่ 23 
กรกฎาคม 2563 ในครั้งนี้จากการประเมินผลการดำเเนินงานโครงการในภาพรวมจะเห็นไดวาผูเขารวม
โครงการมีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.33 คิดเปนรอยละ 86.60 

2. กิจกรรมเสริมสรางทักษะวิชาการ/ทักษะวิชาชีพ 
    2.1 กิจกรรมโครงการสิงประดิษฐ 
          2.1.1 หนวยจัดการศึกษาแมขาย 
                  1. การพัฒนาระบบขับเคล่ือนรถฉีดยาในนาขาว (กลุมเกษตรกร (ทำนา) หมูท่ี 12 

ต.วังตะกู อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร) 
                  2. รถสามลอบรรทุกอเนกประสงคทางการเกษตร 
                  3. การพัฒนารถ ATV เปนรถตัดหญาแบบนั่งขับ 
                       4. เครื่องเขยาน้ำอัดลมวุนพลังงานแสงอาทิตย 
                  5.รถสามลอบรรทุกอเนกประสงค 

2.1.2 หนวยจัดการศึกษาทับคลอ (ขุนไผภูมิเขตร) 
                 1. เตาเผาขยะไรควัน (โรงเรียนวัดเขาพระ ต.เขาทราย อ.ทับคลอ จ.พิจิตร) 
                 2. เครื่องเก็บเมล็ดขาวเปลือก 4 ลอ (ชุมชนบานวังเดือนหา ต.ทับคลอ อ.

ทับคลอ จ.พิจิตร) 
                 3.  รถบริการเคล่ือนท่ี 
                 4. เครื่องหวานขาวติดหนารถไถ (ชุมชนบานเขาโลน ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคลอ จ.

พิจิตร) 
2.1.3 หนวยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับชาง 
       1. เครื่องสีขาว (บานเนินสะอาด หมูท่ี 11  ต.ทุงใหญ อ.โพธิ์ประทับชาง จ.พิจิตร) 

ผลที่ไดจากการที่นักศึกษาจัดสรางโครงการ/สิ่งประดิษฐคนรุนใหม ของหลักสูตรจำนวน 10 
โครงการนั้น เปนการนำเอาปญหาที่เกิดขึ้นจากชุมชนใกลตัว นำเขามาสูกระบวนการคิด วิเคราะห แกไข
ปญหาและความริเริ่มสรางสรรค พัฒนาตอยอดจากของเดิมนั้นแลวนำกลับไปใหชุมชนไดใชงาน ซึ่งจะเปน
การใหนักศึกษารู จักการมีสวนรวมกับชุมชน เปนการใชทักษะทางดานวิชาการและดานวิชาชีพ มา
ประยุกตใชในการแกไขปญหาจากโครงการ/สิ่งประดิษฐคนรุนใหม และเปนการแสดงถึงศักยภาพของ
นักศึกษาและหลักสูตรตอชุมชน หนวยงาน บุคคลทั่วไป ตอสถานศึกษาท่ีมุ งเนนผลิตนักศึกษาใหเปน
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นักศึกษาในศัตวรรษที่ 21 โดยทางวิทยาลัยชุมชนพิจิตรไดสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาจัดสราง
โครงการ/สิ่งประดิษฐคนรุนใหมและไดนำเสนอผลงานของนักศึกษาในรูปแบบการจัดงานมหกรรมวิชาการ 
ข้ึนเปนประจำทุกปการศึกษา 

2.2 กิจกรรมโครงการการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
หลักสูตร อาจารยประจำหลักสูตร และสำนักงานวิชาการ โดยงานวัดและประเมินผลไดนำ

นักศึกษาระดับช้ัน ปวส.2 เขาทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามสมรรถนะ ดังนี ้
สมรรถนะท่ี 1  บริการระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสควบคุมยานยนต 
สมรรถนะท่ี 2  งานเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส 
สมรรถนะท่ี 3   งานเครื่องยนตดีเซลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส 
สมรรถนะท่ี 4 บริการงานเช้ือเพลิงแกสยานยนต 

ในภาพรวมมีจำนวนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจำนวนทั้งหมด 68 คน เขา
ทดสอบมาตรฐานวิชาชพีทั้งหมด 60 คน คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งจากผลการเขาทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ชั้นสูงมีนักศึกษาผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 60 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูเขารับการ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  

2.3 กิจกรรมโครงการเตรียมการเตรียมความพรอมและปฐมนิเทศนักศึกษากอนออกฝกงาน 
กอนท่ีนักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพ หลักสูตรและงานสหกิจศึกษา ไดจัดใหนักศึกษาได

เขารวมกิจกรรม/โครงการเตรียมความพรอมในการปฏิบัติตนใหถูกตองตามขอกำหนดของวิทยาลัยฯ และ
สถานประกอบการ สามารถพัฒนาตนเองใหเหมาะสมกับงาน ตามความรูความสามารถ โดยมีการใหความรู
นักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในสถานประกอบการ โดยตัวแทนจาก บริษัท มิตซูบิชิอิเล็กทริค 
คอนซูมเมอร โปรดักส (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  

- ความสำคัญและวัตถุประสงคของการฝกงาน 
- การเตรียมความพรอมกอนการฝกงาน  
- คำศัพทภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน    
- การพัฒนาบุคลิกภาพกับการทำงาน  
- ประสบการณท่ีดีจากพี่สูนอง 

การเลือกสถานประกอบการณท่ีนักศึกษาจะฝกประสบการณวิชาชีพนั้น ทางหลักสูตร อาจารยท่ี
ปรึกษาและงานสหกิจศึกษาจะดูความเหมาะสมของสถานประกอบการ จะมีท้ังสถานประกอบการท่ีทำความ
รวมมือกับทางวิทยาลัย/หลักสูตร และยังมีสถานประกอบการที ่นักศึกษาเปนผู ดำเนินการติดตอเอง  
หลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษาจะดูวาตำแหนงงาน(ตามหนังสือขอความอนุเคราะหฝกประสบการณวิชาชีพ) 
ที่สถานประกอบการมอบใหนักศึกษามีความเหมาะสมและสอดคลองกับทักษะวิชาชีพของนักศึกษาหรอืไม 
หรือบางกรณีที ่นักศึกษาตองการจะออกฝกประสบการณนอกพื้นที่จังหวัดพิจิตร ทางหลักสูตรตองให
ผูปกครองรับทราบและยินยอมกอนและเขาสูกระบวนการสหกิจศึกษาตอไป 
การติดตามและประเมินกระบวนการ 

หลังจากหลักสูตรไดจัดกิจกรรม/โครงการ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสรางทักษะการ
เรียนรูที่ทันสมัย ตลอดจนนำนักศึกษาเขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยดานวิชาการ/ดานวิชาชีพกับ
สำนักวิชาการ และงานกิจการนักศึกษา ทางหลักสูตรไดมีการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจในการ
ดำเนินงานแตละดานประจำปการศึกษา 2563 เพื่อใหเห็นการพัฒนาของระบบและกลไกในการสงเสริม
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กิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหเปนนักศึกษาในศัตวรรษที่ 21 การบริการเพื่อพัฒนาประสบการณและความรู
ดานตางๆ แกนักศึกษา 

1. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการบริการเพื่อพัฒนาประสบการณและความรู
ดานตางๆ แกนักศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) ประจำปการศึกษา 2563 

รายการ 
ปการศึกษา 

2561 2562  
1) การประชาสัมพันธในการเขาถึงกิจกรรมดานตาง ๆ ท่ีหลักสูตร

ดำเนินการ 
4.05 4.31  

2) ความหลากหลายของกิจกรรมท่ีหลักสูตร จัดใหกับนักศึกษา 4.02 4.25  
3) มีโครงการ/กิจกรรมท่ีเสริมสรางศักยภาพดานวิชาการของนักศึกษาอยาง

เหมาะสม 
4.00 4.20  

4) มีโครงการ/กิจกรรมท่ีเสริมสรางดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา
อยางเหมาะสม  

4.05 4.11  

5) มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมดานศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาอยาง
เหมาะสม 

4.02 4.08  

6) นักศึกษามีสวนรวมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาความรูและ
ประสบการณทางวิชาการ/วิชาชีพ 

4.05 4.38  

7) สงเสริมสนับสนุนนักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ เชน การ
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน การแขงขัน /ประกวดดานวิชาการและ
วิชาชีพ ท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ 

4.00 4.30  

8) มีการประเมินคุณภาพของการดำเนินโครงการพัฒนา ประสบการณทาง
วิชาชีพ 

3.95 4.27  

9) จากกิจกรรมตางๆ ดานวิชาการท่ีหลักสูตร จัดข้ึน นักศึกษาสามารถนำ
ความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนตอได 

4.05 4.33  

10
) 

จากกิจกรรมตาง ๆ ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานศิลปวัฒนธรรม ท่ี
หลักสูตร จัดข้ึน นักศึกษาไดความรู ความเขาใจ และเปนประโยชนตอ
ตัวนักศึกษา  

4.12 4.27  

รวม 4.03 4.25  
พบวาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการบริการเพื่อพัฒนาประสบการณและความรูดานตางๆ 

(กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (�̅�𝑥=4.30) โดยรายการท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ 
นักศึกษามีสวนรวมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาความรูและประสบการณทางวิชาการ/วิชาชีพ, 

การประชาสัมพันธในการเขาถึงกิจกรรมดานตาง ๆ ที่หลักสูตรดำเนินการ (�̅�𝑥=4.43)  สวนหัวขอที่ตอง

พัฒนาคือ มีโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมดานศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาอยางเหมาะสม (�̅�𝑥=4.13) 
ตามลำดับ 

    2. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการบริการแหลงขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนแกนักศึกษา ประจำปการศึกษา 2563  
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รายการ 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
1) มีการเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางตาง ๆ เชน บอรดประชาสัมพันธ 

เว็บไซต  โซเชียลเน็ตเวิรค อาจารยแจงดวยวาจา 
4.07 4.38 4.41 

2) มีการแจงขอมูลความเคล่ือนไหวอื่นท้ังในและนอกวิทยาลัยฯ ท่ีจำเปนแก
นักศึกษา 

4.00 4.31 4.34 

3) มีการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาตอ 4.10 4.31 4.34 
4) มีการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา และแหลงทุน 4.12 4.41 4.44 
5) มีการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับการประกาศรับสมัครงานและแหลงงาน  4.05 4.30 4.34 
6) การไดรับขาวสารมีความสะดวก รวดเร็วและทันสมัยของการใหบริการ

ขาวสารขอมูลตาง ๆ 
4.10 4.25 4.28 

รวม 4.07 4.33 4.36 
         พบวาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการบริการแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกนักศกึษา 

ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (�̅�𝑥=4.36) โดยรายการที่มีความพึงพอใจสูงสุดคือ มีการใหบริการขอมูล

เกี่ยวกับทุนการศึกษา และแหลงทุน (�̅�𝑥=4.44) สวนหัวขอท่ีตองพัฒนาคือการไดรับขาวสารมีความสะดวก 

รวดเร็วและทันสมัยของการใหบริการขาวสารขอมูลตาง ๆ (�̅�𝑥=4.28)  
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ท่ีมีตอระบบอาจารยท่ีปรึกษาและการบริการของหลักสูตรใน
ภาพรวม ประจำปการศึกษา 2563 

พบวาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอระบบอาจารยที ่ปรึกษาและการบริการของหลักสูตร 

ประจำปการศึกษา 2563 ในภาพรวมอยูในระดับ มากท่ีสุด (�̅�𝑥=4.37) โดยรายการท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด 

คือ การบริการดานใหคำปรึกษาแกนักศึกษา (ระบบอาจารยที่ปรึกษา) (�̅�𝑥=4.45) สวนหัวขอที่ตองพัฒนา

คือการบริการเพื่อพัฒนาประสบการณและความรูดานตาง ๆ แกนักศึกษา (�̅�𝑥=4.30) 
 

4. หลักสูตรมีการติดตามการประเมินกระบวนการพัฒนาศักยภาพดานการเรียนรูและนวัตกรรม 
จากความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอการจัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ 
ของนักศึกษาระดับปวช.และปวส. ในภาพรวมพบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม/โครงการ 
ดังกลาวอยูในเกณฑมาก (คาเฉล่ีย = 4.23)  ซึ่งสามารถพิจารณาตามประเด็นในแตละดานได ดังนี ้
 

ประเด็นความพึงพอใจ คาเฉลี่ย เกณฑ 
ดานกระบวนการ ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 4.23 มาก 

รายการ 
ปการศึกษา 

2561 2562  
การบริการดานใหคำปรึกษาแกนักศึกษา (ระบบอาจารยท่ีปรึกษา) 4.13 4.33  
การบริการแหลงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษา 4.07 4.18  
การบริการเพื่อพัฒนาประสบการณและความรูดานตาง ๆ แกนักศึกษา 4.03 4.18  

รวม 4.09 4.24  
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ดานเจาหนาท่ี 4.32 มาก 
ดานส่ิงอำนวยความสะดวก 4.04 มาก 
ดานคุณภาพ 4.30 มาก 
กิจกรรมมีความพรอม 4.26 มาก 

ความพึงพอใจในภาพรวม 4.23 มาก 
 

การนำไปสูการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 
1. การบริการเพื่อพัฒนาประสบการณและความรูดานตางๆ แกนักศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 

หลักสูตรและงานกิจการนักศึกษา รวมกันจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่มีการสงเสริมดานศิลปวัฒนธรรมของ
นักศึกษาอยางเหมาะสมมากข้ึน เพื่อพัฒนานักศึกษาใหเปนนักศึกษาในศัตวรรษท่ี 21 ในทุกๆดาน  

2. จากการบริการแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกนักศึกษา ประจำปการศึกษา 2563 ทาง
หลักสูตรและงานแนะแนวตองเพิ ่มการใหบริการขอมูลเกี ่ยวกับการศึกษาตอ ทั ้งในรูปแบบปาย
ประชาสัมพันธ เว็ปไซค และเชิญสถานศึกษามาแนะแนว 

3. จากการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอนักศึกษาในการฝกประสบการณ
วิชาชีพ ในภาพรวม ประจำปการศึกษา 2563 หลักสูตรตองเตรียมความพรอมในดานความคิดริเริ่ม
สรางสรรคของนักศึกษาท่ีออกฝกประสบการวิชาชีพใหเพิ่มข้ึน ซึ่งในขอนี้ไดพิจารณารวมกับอาจารยประจำ
หลักสูตรในการประชุม Small group ของหลักสูตร โดยเพิ่มเติมกระบวนการเรียนการในวิชาท่ีเปนวิชาชีพ 
(ปฏิบัติ) ในเรื่องการแกไขปญหาเฉพาะหนา การวิเคราะหปญหา 
 

 

เอกสารอางอิง 

 3.1-1 รายงานผลการจัดโครงการนวัตกรรมส่ิงประดิษฐคนรุนใหม ปการศึกษา 2563 

 3.1-2 รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจการนักศึกษา) ปการศึกษา 2563 

 3.1-3 รายงานสรุปการออกนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ปการศึกษา 2563 

 3.1-4 รายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของหลักสูตร ปการศึกษา 2563 
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องคประกอบท่ี 3  ผูสำเสร็จการศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี 3.2 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

ขอมูลนักศึกษา (ต้ังแตปการศึกษาท่ีรับเขา ถึงปการศึกษาท่ีตองรายงาน) 

หนวยจัดการศึกษาแมขาย 

 

ผลการดำเนินงาน 
1) อัตราการคงอยู 

1.1 ปการศึกษา 2560 รับนักศึกษาจำนวน 46 คน จำนวนท่ีลาออกและคัดช่ือออกสะสมจนถึงส้ินป
การศึกษา จำนวน 11 คน จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 35 คน อัตราการสำเร็จการศึกษา 76.09 อัตราการ
คงอยู 76.09 

1.2 ปการศึกษา 2561 รับนักศึกษาจำนวน 23 คน จำนวนท่ีลาออกและคัดช่ือออกสะสมจนถึงส้ินป
การศึกษา จำนวน 2 คน จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 21 คน อัตราการสำเร็จการศึกษา 91.30 อัตราการ
คงอยู 91.30 

1.3 ปการศึกษา 2562 รับนักศึกษาจำนวน 40 คน จำนวนท่ีลาออกและคัดช่ือออกสะสมจนถึงส้ินป
การศึกษา จำนวน 4 คน จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 36 คน อัตราการสำเร็จการศึกษา 90.00 อัตราการ
คงอยู 90.00 

1.4 ปการศึกษา 2563 รับนักศึกษาจำนวน 41 คน  
2) การสำเร็จการศึกษา 

2.1ปการศึกษา 2560 รับนักศึกษาจำนวน 46 คน และมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษา จำนวน 35 คน 
คิดเปนรอยละ 76.09 

2.2 ปการศึกษา 2561 รับนักศึกษาจำนวน 23 คน และมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษา จำนวน 21 คน 
คิดเปนรอยละ 91.30 

2.3 ปการศึกษา 2562 รับนักศึกษาจำนวน 40 คน และมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษา จำนวน 36 
คน คิดเปนรอยละ 90.00 

 
3) การประเมินตารางความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอระบบอาจารยที ่ปรึกษาและการ
บริการของหลักสูตร ประจำปการศึกษา 2563 

ป
การศึกษา 

จำนวน 
รับเขา 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษา จำนวน 
ผูท่ียังไม
สำเร็จ 

การศึกษา 

จำนวนท่ี
ลาออกและคัด

ช่ือออก 
สะสมจนถึงสิ้น
ปการศึกษา 

อัตราการ 
สำเร็จ

การศึกษา 

อัตรา 
การคง

อยู 
2561 2562 2563 

2560 46 35       11 76.09 76.09 

2561 23   21     2 91.30 91.30 

2562 40     36   4 90.00 90.00 

2563 41               
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ปการศึกษา 2563 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ที ่ม ีตอการบริการเพื ่อพัฒนา
ประสบการณและความรูตางๆ แกนักศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย = 4.37) โดยรายการท่ีมี
ความพึงพอใจสูงสุคคือ การบริการดานใหคำปรึกษาแกนักศึกษา (ระบบอาจารยท่ีปรึกษา) อยูในระดับมาก 
(คาเฉล่ีย = 4.45)  

หนวยจัดการศึกษาทับคลอ (ขุนไผภูมิเขตร) 

 

ป
การศึกษา 

จำนวน 
รับเขา 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 
จำนวน 
ผูท่ียังไม
สำเร็จ 

การศึกษา 

จำนวนท่ี
ลาออกและคัด

ช่ือออก 
สะสมจนถึงสิ้น
ปการศึกษา 

อัตราการ 
สำเร็จ

การศึกษา 

อัตรา 
การคง

อยู 2561 2562 2563 

2560 45 37       8 82.22 82.22 

2561 33   30     3 90.91 90.91 

2562 38     20   18 52.63 52.63 

2563 37               
 

ผลการดำเนินงาน 
1) อัตราการคงอยู 

1.1 ปการศึกษา 2560 รับนักศึกษาจำนวน 45 คน จำนวนท่ีลาออกและคัดช่ือออกสะสมจนถึงส้ินป
การศึกษา จำนวน 8 คน จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 37 คน อัตราการสำเร็จการศึกษา 82.22 อัตราการ
คงอยู 82.22 

1.2 ปการศึกษา 2561 รับนักศึกษาจำนวน 33 คน จำนวนท่ีลาออกและคัดช่ือออกสะสมจนถึงส้ินป
การศึกษา จำนวน 3 คน จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 30 คน อัตราการสำเร็จการศึกษา 90.91 อัตราการ
คงอยู 90.91 

1.3 ปการศึกษา 2562 รับนักศึกษาจำนวน 38 คน จำนวนท่ีลาออกและคัดช่ือออกสะสมจนถึงส้ินป
การศึกษา จำนวน 18 คน จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 20 คน อัตราการสำเร็จการศึกษา 52.63 อัตราการ
คงอยู 52.63 

1.4 ปการศึกษา 2563 รับนักศึกษาจำนวน 37 คน 
2) การสำเร็จการศึกษา 

2.1 ปการศึกษา 2560 รับนักศึกษาจำนวน 45 คน และมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษา จำนวน 37 คน 
คิดเปนรอยละ 82.22 

2.2 ปการศึกษา 2561 รับนักศึกษาจำนวน 33 คน และมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษา จำนวน 30 คน 
คิดเปนรอยละ 90.91 

2.3 ปการศึกษา 2562 รับนักศึกษาจำนวน 38 คน และมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษา จำนวน 20 คน 
คิดเปนรอยละ 52.63 
3) การประเมินความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอระบบอาจารยที่ปรึกษา ประจำปการศึกษา 
2563 
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ปการศึกษา 2563 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ที ่ม ีตอการบริการเพื ่อพัฒนา
ประสบการณและความรูตางๆ แกนักศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย = 4.45) โดยรายการท่ีมี
ความพึงพอใจสูงสุคคือ มีอาจารยท่ีปรึกษามีความเต็มใจและเอาใจใสในการใหคำปรึกษา และมีการติดตาม
ผลของการใหคำปรึกษา  อยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย = 4.48) 

 

หนวยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับชาง 

 

ป
การศึกษา 

จำนวน 
รับเขา 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 
จำนวน 
ผูท่ียังไม
สำเร็จ 

การศึกษา 

จำนวนท่ี
ลาออกและคัด

ช่ือออก 
สะสมจนถึงสิ้น
ปการศึกษา 

อัตราการ 
สำเร็จ

การศึกษา 

อัตรา 
การคง

อยู 2561 2562 2563 

2560                 

2561 10   4     6 40.00 40.00 

2562                 

2563                 
 

ผลการดำเนินงาน 
1) อัตราการคงอยู 

1.1 ปการศึกษา 2560 ไมมีนักศึกษา 
1.2 การศึกษา 2561 รับนักศึกษาจำนวน 10 คน จำนวนที่ลาออกและคัดชื่อออกสะสมจนถึงสิ ้นป

การศึกษา จำนวน 6 คน จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 4 คน อัตราการสำเร็จการศึกษา 40.00 อัตราการคงอยู 
40.00 

1.3 ปการศึกษา 2562 ไมมีนักศึกษา 
2) การสำเร็จการศึกษา 

2.1 ปการศึกษา 2560 ไมมีนักศึกษา 
2.2 ปการศึกษา 2561 รับนักศึกษาจำนวน 10 คน และมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษา จำนวน 4 คน คิด

เปนรอยละ 40.00 
2.3 ปการศึกษา 2562 ไมมีนักศึกษา 

3) การประเมินแสดงความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการบริการแหลงขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนแกนักศึกษา ประจำปการศึกษา 2563 

ปการศึกษา 2563 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีตอการบริการเพื่อพัฒนาประสบการณ
และความรูตางๆ แกนักศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย = 4.36) โดยรายการท่ีมีความพึงพอใจสูงสุ
คคือ มีการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา และแหลงทุน  อยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย = 4.44)  
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ภาพรวมผลท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาระดับ ปวส.สาขางานเทคนิคยานยนต  
 

ป
การศึกษา 

จำนวน 
รับเขา 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษา จำนวน 
ผูท่ียังไม
สำเร็จ 

การศึกษา 

จำนวนท่ี
ลาออกและคัด

ช่ือออก 
สะสมจนถึงสิ้น
ปการศึกษา 

อัตราการ 
สำเร็จ

การศึกษา 

อัตรา 
การคง

อยู 
2561 2562 2563 

2560 91 72     0 19 79.12 79.12 

2561 66   55   0 11 83.33 83.33 

2562 78     56 0 22 71.79 71.79 

2563 78               

 
ผลการดำเนินงาน 

1) อัตราการคงอยู 
1.1 ปการศึกษา 2560 รับนักศึกษาจำนวน 91 คน จำนวนท่ีลาออกและคัดช่ือออกสะสมจนถึงส้ิน

ปการศึกษา จำนวน 19 คน จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 72 คน อัตราการสำเร็จการศึกษา 79.12 อัตรา
การคงอยู 79.12 

1.2 ปการศึกษา 2561 รับนักศึกษาจำนวน 66 คน จำนวนท่ีลาออกและคัดช่ือออกสะสมจนถึงส้ิน
ปการศึกษา จำนวน 11 คน จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 55 คน อัตราการสำเร็จการศึกษา 83.33 อัตรา
การคงอยู 83.33 

1.3 ปการศึกษา 2562 รับนักศึกษาจำนวน 78 คน จำนวนท่ีลาออกและคัดช่ือออกสะสมจนถึงส้ิน
ปการศึกษา จำนวน 22 คน จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 56 คน อัตราการสำเร็จการศึกษา 71.79 อัตรา
การคงอยู 71.79 

1.4 ปการศึกษา 2563 รับนักศึกษาจำนวน 78 คน 
2) การสำเร็จการศึกษา 

2.1 ปการศึกษา 2560 รับนักศึกษาจำนวน 91 คน และมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษา จำนวน 72 
คน คิดเปนรอยละ 79.12 

2.2 ปการศึกษา 2561 รับนักศึกษาจำนวน 66 คน และมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษา จำนวน 55 
คน คิดเปนรอยละ 83.33 

2.3 ปการศึกษา 2562 รับนักศึกษาจำนวน 78 คน และมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษา จำนวน 56 
คน คิดเปนรอยละ 71.79 
3) การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ท่ีมีตอการบริการเพื่อพัฒนาประสบการณ และความรูตางๆ 
แกนักศึกษา ประจำปการศึกษา 2563 

ปการศึกษา 2563 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ที ่ม ีตอการบริการเพื่อพัฒนา
ประสบการณและความรูตางๆ แกนักศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย = 4.30) โดยรายการท่ี
มีความพึงพอใจสูงสุคคือ นักศึกษามีสวนรวมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาความรูและ
ประสบการณทางวิชาการ/วิชาชีพ อยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย = 4.43)  
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เอกสารอางอิง 
3.2.1 รายงานผลท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

3.2.2 รายงานสรุปจำนวนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ปการศึกษา 

2563 

3.2.3 ความพึงพอใจของนักสึกษาที่มีตอระบบอาจารยที่ปรึกษาและการบริการของหลักสูตรระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประจำปการศึกษา 2563 
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องคประกอบท่ี 4  อาจารย 
ตัวบงช้ีท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

 
4.1.1 ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

เปาหมายการดําเนินงาน 

 หลักสูตรไดอาจารยประจําหลักสูตรที่มีความรูความสามารถตรงตามเกณฑที่กําหนด และมีคุณวุฒิท่ี

ตรงหรือเหมาะสมกับวิชาท่ีสอน 

ระบบและกลไกการรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร 

       1. หลักสูตรฯ สำรวจความตองการและคุณสมบัติของอาจารยประจำหลักสูตร โดยพิจารณาจากความ

ขาดแคลน ความตองการของหลักสูตรที่เปดสอน สัดสวนระหวางอาจารยกับนักศึกษา ตลอดจนความจำเปน

อื่น ๆ เพื่อเปนขอมูลในการดำเนินการขออัตรากำลังจากวิทยาลัยฯ 

       2. เมื่อทราบจำนวนความตองการและคุณสมบัติของอาจารยใหมแลว สาขางานยานยนตดำเนินการ

จัดทำบันทึกขอความขอเพิ่มอัตรากำลังเสนอตอวิทยาลัยฯ 

       3. วิทยาลัยฯ พิจารณาความตองการและความจำเปน เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

       4. เมื ่อไดรับอนุมัติอัตรากำลังแลว งานทรัพยากรบุคคล  สำนักงานผูอำนวยการ จะดำเนินการ

ประกาศรับสมัคร และกำหนดวันรับสมัคร วันสอบ คุณสมบัติของผูสมัคร และแตงต้ังคณะกรรมการชุดตาง ๆ 

ข้ึนมาดำเนินการ เพื่อรับสมัคร ออกขอสอบ สอบสัมภาษณ กำหนดเกณฑการพิจารณาคัดเลือก เปนตน โดยมี

ขบวนการในการรับสมัคร ดังนี ้

  4.1 เปดรับสมัคร โดยดำเนินการอยางเปดเผย  

  4.2 ดำเนินการสอบคัดเลือก และพิจารณาคัดเลือกโดยพิจารณาจากผลการสอบขอเขียน 

การสัมภาษณและทักษะความสามารถในการปฏิบัติตามเกณฑที่กำหนดไวในประกาศการรับสมัคร จากนั้น 

งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานผูอำนวยการ สรุปผลการพิจารณาคัดเลือก เสนอตอผูบริหารเพื่อประกาศผล

การคัดเลือก และกำหนดวันรายงานตัวทำสัญญา 

 5. อาจารยใหมมารายงานตัว ท่ีงานทรัพยากรบุคคล ผูอำนวยการ แนะนำอาจารยใหมตอหลักสูตรฯ 

เพื่อทดลองทำการเรียนการสอน  

6. ทุกส้ินปการศึกษา จะดำเนินการสำรวจตามข้ันตอนท่ี 1 เพื่อนำขอมูลไปทบทวนและปรับแผนและ

ดำเนินการตามข้ันตอนตาง ๆ ตามท่ีกลาวมาแลวขางตน 

การนำระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

การรับอาจารยประจำหลักสูตร สาขางานยานยนตจะดำเนินการเมื่อหลักสูตรมีจำนวนอาจารยประจำ
หลักสูตรไมเพียงพอ จะดำเนินการจัดทำบันทึกขอความขออัตรากำลัง เสนอตอผูอำนวยการวิทยาลัยฯ กำหนด
คุณสมบัติทั้งทางดานคุณวุฒิการศึกษา ความรูความสามารถ ประสบการณสอนที่จะตองสอดคลองกับความ
ตองการของหลักสูตรฯ  โดยจะตองพิจารณาอาจารยประจำหลักสูตร จากคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณสอน 
ฯลฯ ซึ่งในปการศกึษา 2563  หลักสูตรไดมีการประกาศรับอาจารยประจำหลักสูตรของหนวยจัดการศึกษา
ทับคลอ (ขุนไผภฺมิเขตร) เพิ่ม 1 เนื่องจากอาจารยประจำหลักสูตรมีไมเพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการ
สอน คือนายทะนงศักด์ิ  ยาดี 
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การติดตามและประเมินกระบวนการ 

     หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร ดังนี้ดำเนินการประเมินความ

พึงพอใจของอาจารยผูสอนตอการบริหารจัดการหลักสูตร(ดานการรับอาจารย) โดยผลการประเมินในภาพรวม 

ดังนี้ 

 

รายการ คาเฉลี่ย 
1. การกำหนดคุณสมบัติในการรับและแตงตั ้งอาจารยประจำหลักสูตรสอดคลองกับ

หลักสูตร 
4.62 

2. กลไกการคัดเลือกอาจารยประจำหลักสูตรมีความเหมาะสมและโปรงใส 4.38 
3. การกำหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยมีความชัดเจนและเหมาะสม 4.23 
4. การบริหารหลักสูตร ไดรับความรวมมือและความชวยเหลือจากหนวยงานอื่นท่ีมีความ

เกี่ยวของกันอยางเหมาะสม 
4.31 

ความพึงพอใจภาพรวม 4.38 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตอการรับและแตงตั้งอาจารยประจํา

หลักสูตร พบวา ความ พึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย = 4.38) ถาพิจารณาเปนรายประเด็นท่ี

มีความพึงพอใจสูงสุด พบวา การกำหนดคุณสมบัติในการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตรสอดคลองกับ

หลักสูตร มีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย =4.62) สวนประเด็นที่มีความพึงพอใจนอยสุด คือ

การกำหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยมีความชัดเจนและเหมาะสม  คือ (คาเฉลี่ย = 

4.23)  

การดําเนินงานตามเปาหมายการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร พบวา หลักสูตรไดอาจารย

ประจําหลักสูตรที่มีความรูความสามารถตรงตามเกณฑที่กําหนด และมีคุณวุฒิท่ีตรงหรือเหมาะสมกับวิชาท่ี

สอน ซึ่งเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

การประเมินระบบและกลไก 

ในปการศึกษา 2563 หลักสูตรมีประเมินเพื่อทบทวนระบบกลไกการรับและแตงตั้งอาจารยประจํา

หลักสูตร พบวา ระบบ และกลไกดังกลาวยังคงมีความเหมาะสม โดยประเมินจากการที่อาจารยประจํา

หลักสูตรทั้ง 17 คน วาการรับอาจารยประจำหลักสูตรมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑท่ี กําหนด และไมมีการ

เปลี่ยนแปลงตามเปาหมาย ดังนั้น หลักสูตรจึงยังคงใชระบบและกลไกดังกลาวในการรับและแตงตั้ง อาจารย

ประจําหลักสูตร 

การนำไปสูการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

 จากการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจดานการรับอาจารยประจำหลักสูตร พบวาอาจารย

ประจำหลักสูตรตองการใหหลักสูตรกำหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยใหมีความชัดเจน

และเหมาะสม ซึ่งเมื่อพิจารณาจากภาระงาน หลักสูตรเห็นวามีแนวทางในการเกลี่ยรายวิชาและภาระงานให

เหมาะสมในแตละภาคเรียนไดตอนท่ีประชุมคัดเลือกรายวิชาในภาคเรียนนั้น 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย 

เปาหมายการดําเนินงาน 
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1. อาจารยประจําหลักสูตรมีภาระงานเหมาะสม 

            2. สวัสดิการของอาจารยประจำหลักสูตร 

            3. ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีตอการบริหารอาจารย 

ระบบและกลไกการบริหารอาจารย 

1. หลักสูตรกําหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยประจําหลักสูตร 

2. หลักสูตรสํารวจความพึงพอใจตอการบริหารอาจารย การกำกับ/ติดตาม/ประเมินผลและพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนของอาจารย 

  3. นําผลการดําเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย 

การนำระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

 1. หลักสูตรไดมีการกำหนดกําหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยประจําหลักสูตร 

ไวดังนี ้

  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. และหลักสูตรฝกอบรม

ในสาขาท่ีเกี่ยวของ ไมนอยกวา 20 ชม. / สัปดาห 

2. จัดทำและพัฒนาส่ือการเรียนการสอน แผนการสอนอยางนอย 1 รายวิชา/ภาคเรียน 

โครงการสอน บันทีกหลังการสอนและจัดทำขอสอบทุกรายวิชาท่ีสอน 

3.  จัดทำเอกสารรายงานผลการเรียนทุกรายวิชา เมื่อส้ินภาคเรียน 

4.  ทำหนาที่อาจารยที ่ปรึกษา 1 หองเรียน พรอมจัดทำบันทึกรายงานการปฏิบัติ

หนาท่ีสงทุกภาคเรียน 

5.  หากปฏิบัติหนาที่สอนนอยกวา 20 ชม./สัปดาห ใหปฏิบัติหนาที่สนับสนุนงาน

จัดการเรียนการสอนตามสัดสวนจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงานสอน และปฏิบัติงานตามพันธกิจของวิทยาลัย

ชุมชนพิจิตร 
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1.2 หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
หนวยจัดการศึกษาแมขาย 
1 นายพิษณุ  สินสมุทร ครูชำนาญการ - ท่ีปรึกษา ปวช.1/2  

- เจาหนาท่ีงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
- อาจารยผูสอนสาขางานยานยนต 

2 นายกนกศักด์ิ  นครประสาท พนักงาน
ราชการ 

- ท่ีปรึกษา ปวส.2 จำนวนนักศึกษา 34 คน 
- ท่ีปรึกษา ปวช.3/1  
- หัวหนาสาขางานยานยนต/เทคนิคยานยนต 
- หัวหนางานสหกิจศึกษา 
-  เจาหนาท่ีงานติดตามผูสำเร็จการศึกษา 
- อาจารยผูสอนสาขางานยานยนต 

3 นายทชภณ  เมือฤทธิ์ พนักงาน
ราชการ 

- ท่ีปรึกษา ปวช.2/1  
- หัวหนางานอาคารสถานท่ี 
- อาจารยผูสอนสาขางานยานยนต 

4 นายพิพัฒน  คงนวม อาจารยพเิศษ - ท่ีปรึกษา ปวช.2/2  
- หัวหนางานปกครองวินัยนักศึกษา 
- หัวหนางานสหกิจศึกษา 
- อาจารยผูสอนสาขางานยานยนต 

5 นายพัฒนพรรณ พิมพสอนภา อาจารยพเิศษ - ท่ีปรึกษา ปวช.3 
- ท่ีปรึกษา ปวส.1 จำนวนนักศึกษา 37 คน 
- เจาหนาท่ีงานสหกิจศึกษา 
- เจาหนาท่ีงานวิจัยและนวัตกรรม 
- อาจารยผูสอนสาขางานยานยนต 

6 นายปฐมพงษ   เกิดเขม อาจารยพเิศษ - ท่ีปรึกษา ปวช.1/1  
- หัวหนางานยานพาหนะและขนสง 
- เจาหนาท่ีงานสหกิจศึกษา 
- อาจารยผูสอนสาขางานยานยนต 
 

7 นายพิษณุ  คำอินทร อาจารยพเิศษ - ท่ีปรึกษา ปวช.2/1  
- เจาหนาท่ีงานอาคารสถานท่ี 
- เจาหนาท่ีงานแนะแนว 
- เจาหนาท่ีงานสหกิจศึกษา 

หนวยจัดการศึกษาทับคลอ (ขุนไผภูมิเขตร) 
1 นายนิรันดร  เดือนพงษ อาจารยพเิศษ - ท่ีปรึกษา ปวส.2 จำนวนนักศึกษา 33 คน 

-หัวหนาสาขางานยานยนต 
-เจาหนากิจการนักศึกษา 
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- อาจารยผูสอนสาขางานยานยนต 
2 นายคมสันต  จูมี อาจารยพเิศษ - ท่ีปรึกษา ปวช.2/1  

- เจาหนาท่ีงานหลักสูตรบริการวิชาการแก
ชุมชน/หลักสูตรฝกอบรมพัฒนาอาชีพ 
- เจาหนาท่ียานพาหนะ 
- อาจารยผูสอนสาขางานยานยนต 

3 นายปริวัตร  แกวเปย อาจารยพเิศษ - ท่ีปรึกษา ปวช.1/1  
-เจาหนากิจการนักศึกษา/จิตอาสา 
- เจาหนาท่ีสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
- เจาหนาท่ีกิจกรรม To be Number One 
- เจาหนาท่ีกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ สาสนาฯ 
- อาจารยผูสอนสาขางานยานยนต 

4 นายอภิชาติ  อินคลาย อาจารยพเิศษ - ท่ีปรึกษา ปวช.2/2  
-เจาหนากิจการนักศึกษา 
- เจาหนาท่ีกิจกรรม To be Number One 
- เจาหนาท่ีกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ สาสนาและ
พระมหากษัตริย 
-เจาหนาท่ีงานทุนการศึกษามูลนิธิทิสโกและทุน
การศึกาอื่นๆ 
- อาจารยผูสอนสาขางานยานยนต 

5 นายพรเทพ   แกวตา อาจารยพเิศษ - ท่ีปรึกษา ปวส.2 จำนวนนักศึกษา 37 คน 
- เจาหนาท่ีงานพัสดุ 
- เจาหนาท่ีงานตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ 
- เจาหนาท่ีอาคารสถานท่ี 
- อาจารยผูสอนสาขางานยานยนต 

6 นายทนงศักด์ิ  ยาดี อาจารยพเิศษ - ท่ีปรึกษา ปวช.1/3 
- เจาหนาท่ีอาคารสถานท่ี 
- เจาหนาท่ียานพาหนะ 
- อาจารยผูสอนสาขางานยานยนต 

หนวยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับชาง 
1 นายประพจน  ทับทอง อาจารยพเิศษ -ท่ีปรึกษา ปวช.2 

-เจาหนาท่ีงานปกครองวินัยนักศึกษา 
- อาจารยผูสอนสาขางานยานยนต 

2 นายเชิดพงษ  องอาจ อาจารยพเิศษ -ท่ีปรึกษา ปวช.1 
- หัวหนาสาขางานยานยนต 
- เจาหนาท่ีเรียนฟรี 15 ป 
- เจาหนาท่ีงานวิจัยและนวัตกรรม 
- อาจารยผูสอนสาขางานยานยนต 
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3 นายสมชาติ  เท่ียงธรรม อาจารยพเิศษ -ท่ีปรึกษา ปวช.3 
- เจาหนาท่ีวิจัยชุมชนและงานวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ 
-เจาหนาท่ีจิตอาสาและชุมชนสัมพันธ 
- อาจารยผูสอนสาขางานยานยนต 

4 นายคัณฑสรวง  กริ่งทอง อาจารยพเิศษ -ท่ีปรึกษา ปวส.2  จำนวนนักศึกษา 10 คน 
- เจาหนาท่ีงานวิจัยและนวัตกรรม 
-เจาหนาท่ีกิจการนักศึกษา 
- อาจารยผูสอนสาขางานยานยนต 

1.3 หลักสูตรไดประชุมเพื่อกำหนดภาระงานสอนในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหสอดคลองกับ

ภาระงาน ความรูความสามารถตรงตามเกณฑท่ีกําหนดและมีคุณวุฒิท่ีตรงหรือเหมาะสมกับวิชาท่ีสอน ดังนี้ 

ท่ี ช่ือ-สกุล วุฒิการศึกษา 
รายวิชาท่ีสอน 

ภาคเรียนท่ี 1/2563 ภาคเรียนท่ี 2/2563 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอนแมขาย 

1 นายพิษณุ  สินสมุทร 

กศ.ม 
อุตสาหกรรม
การศึกษา 

 

- งานเครื่องลางและสงกำลัง
ยานยนต 
- เทอรโมไดนามิกส 
- เขียนแบบเทคนิค 

- กลศาสตรของไหล 
 

2 
นายกนกศักด์ิ  นคร
ประสาท 

กศ.ม 
อุตสาหกรรม
การศึกษา 

- เทคโนโลยีงานซอมสี
รถยนต 
-  งานตัวถังและพนสียาน
ยนต 
- งานเครื่องยนตแกสโซลีน
และดีเซล 

- งานเครื่องยนตแกส
โซลีนฯ 
 

3 นายพิพัฒน  คงนวม คบ. เครื่องกล 

- งานเกียรอัตโนมัติ 
- งานระบบเครื่องยนต
ควบคุมฯ 
- งานเทคนิคเบ้ืองตน 
- งานเครื่องลางและสงกำลัง
รถยนต 
 

- งานไฟฟารถยนต
เบ้ืองตน 
- งานไฟฟาและอิเล็กฯ 
- งานไฟฟายานยนต 

4 
นายพัฒนพรรณ พิมพสอ
นภา 
 

วศ.บ เครื่องกล 

- กลศาสตรของไหลในงาน
เครื่องกล 
- กลศาสตรวศิวกรรม 
 

- งานทดลองเครื่องกล 
- ความแข็งแรงของ
วัสดุ 
- งานยานยนตใช
พลังงานทางเลือก 
- เครื่องยนตสันดาป
ภายใน 
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- โครงการ 
 

5 นายปฐมพงษ  เกิดเขม วท.บ เครื่องกล 

- งานจักรยานยนตและ
เครื่องยนตเล็ก 
- งานวัดละเอียดชางยนต 

- นิวแมติกสและไฮดรอ
ลิกส 
-  งานเช่ือมและโลหะ
แผน 
-  งานเขียนแบบ
ช้ินสวนเครื่องกลฯ 
 

6 นายพิษณุ  คำอินทร วท.บ เครื่องกล 

- งานเครื่องลางและสงกำลัง
รถยนตเบ้ืองตน 
- วัสดุงานชางอุตสาหกรรม 
- งานทดลองเครื่องกล 
- งานเครื่องลางและสงกำลัง
รถยนตฯ 
 

 

สถานท่ีจัดการเรียนการสอนทับคลอ 

7 นายนิรันดร  เดือนพงษ 

วท.บ เครื่องกล 
กศ.ม.

อุตสาหกรรม
ศึกษา 

- งานตัวถังและพนสียาน
ยนต 

- งานเครื่องลางและสง
กำลัง 

- เทคโนโลยีงานซอมสี
รถยนต 
 

- โครงงาน 
 

8 นายคมสันต  จูมี วศ.บ เครื่องกล 

- งานปรับแตงเครื่องยนต 
- งานทดลองเครื่องกล 
- งานวัดละเอียดชางยนต 
- งานจักรยานยนตและ

เครื่องยนตเล็ก 
 

- งานไฟฟารถยนต 
- งานไฟฟายานยนต 
 

9 นายปริวัตร  แกวเปย คบ. เครื่องกล 

- งานควบคุมระบบ
อิเล็กทรอนิกส 

- กลศาสตรวิศวกรรม 
- งานเกียรอัตโนมัติ 

 

- งานนิวเมติกส 
- งานไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส 

10 
นายนิพัฒน เสนอใจ 
นายทนงศักด์ิ ยาดี 

คอ.บ เครื่องกล 
- งานเทคนิคเบ้ืองตน 
- งานเขียนแบบเทคนิค 

- ความแข็งแรงของ
วัสดุ 
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- งานเขียนแบบ
ช้ินสวนฯ 

- เครื่องยนตสันดาป
ภายใน 

- งานเช่ือมและโลหะ
แผน 

11 นายอภิชาติ  อินคลาย 
คอ.บ เครื่องกล 

 

- กลศาสตรของไหลในงาน
เครื่องกล 

- งานเครื่องยนตแกสโซลีน
และดีเซล 

- งานทดลองเครื่องกล 
- งานไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส 
- กลศาสตรของไหล 

12 นายพรเทพ แกวตา คอ.บ เครื่องกล 

- เทอรโมไดนามิกส 
- งานเครื่องลางและสง

กำลังรถยนตเบ้ืองตน 
- งานเครื่องลางและสง

กำลังรถยนต 

- เครื่องยนตสันดาป
ภายใน 

- งานยานยนตใช
พลังงานทางเลือก 

- งานเครื่องยนตแกส
โซลีน 

13 นายสมชาติ   เท่ียงธรรม 
อศ.บ.เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

- งานเกียรอัตโนมัติ 
- งานปรับแตงเครื่องยนต 
- งานจักรยานยนตและ

เครื่องยนตเล็ก 

 

สถานท่ีจัดการเรียนการสอนโพธิ์ประทับชาง 

14 นายประพจน  ทับทอง 
คอ.บ เครื่องกล 

 

- กลศาสตรของไหลใน
งานเครื่องกล 

 

 

15 นายเชิดพงษ  องอาจ คอ.บ เครื่องกล 

- เทอรโมไดนามิกส 
-  งานเทคนิคเบ้ืองตน 
-  งานระบบเครื่องยนต
ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส 

 

16 นายคัณฑสรวง  กริ่งทอง 
คอ.บ เครื่องกล 

 

- เทคโนโลยีงานซอมสี
รถยนต 
-  งานเครื่องลางและสง
กำลังรถยนตเบ้ืองตน 
- กลศาสตรวิศวกรรม 
- งานเครื่องลางและสงกำลัง
ฯ 

 

 

  1.4 การประเมินการเรียนการสอนของอาจารยประจำหลักสูตร ในปการศึกษา 2563 มีผล

การประเมินอาจารยผูสอนโดยนักศึกษา ดังนี้ 
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หนวยจัดการศึกษาแมขาย ปวส.  

ภาคเรียนท่ี 1/2563 

 

ลำดับ อาจารยผูสอน รายวิชา คาเฉลี่ย 
1 พัฒนพรรณ พิมพสอนภา 30000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1  4.41  
2 พัฒนพรรณ พิมพสอนภา 30000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1  4.38  
3 พิพัฒน คงนวม  30100-0001 งานเทคนิคเบ้ืองตน  0.00  
4 พิพัฒน คงนวม  30100-0001 งานเทคนิคเบ้ืองตน  4.21  
5 พัฒนพรรณ พิมพสอนภา 30100-0101 กลศาสตรวิศวกรรม  4.41  
6 พัฒนพรรณ พิมพสอนภา 30100-0101 กลศาสตรวิศวกรรม  4.38  
7 ปฐมพงษ เกิดเขม  30101-0001 งานวัดละเอียดชางยนต  4.42  
8 พิษณุ คำอินทร 30101-0003 งานเครื่องลางและสงกำลังรถยนตเบ้ืองตน  4.34  
9 พัฒนพรรณ พิมพสอนภา 30101-2001 กลศาสตรของไหลในงานเครื่องกล  4.41  

10 พัฒนพรรณ พิมพสอนภา 30101-2001 กลศาสตรของไหลในงานเครื่องกล  4.38  
11 พิษณุ สินสมุทร  30101-2002 เทอรโมไดนามิกส  4.46  
12 พิษณุ สินสมุทร  30101-2002 เทอรโมไดนามิกส  4.25  
13 พิพัฒน คงนวม 30101-2101 งานระบบเครื่องยนตควบคุมดวย

อิเล็กทรอนิกส 
 4.44  

14 พิพัฒน คงนวม 30101-2101 งานระบบเครื่องยนตควบคุมดวย
อิเล็กทรอนิกส 

 4.21  

15 กนกศักด์ิ นครประสาท 30101-2302 เทคโนโลยีงานซอมสีรถยนต  4.42  
16 กนกศักด์ิ นครประสาท 30101-2302 เทคโนโลยีงานซอมสีรถยนต  4.53  
17 กนกศักด์ิ นครประสาท  3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3  4.07  
18 กนกศักด์ิ นครประสาท  3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3  4.35  
19 พิษณุ สินสมุทร 3100-0002 เขียนแบบเทคนิค  4.44  
20 ปฐมพงษ เกิดเขม 3101-0001 งานจักรยานยนตและเครื่องยนตเล็ก  4.45  
21 ทชภณ เมืองฤทธิ์  3101-0002 งานเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล  4.26  
22 พิพัฒน คงนวม  3101-0003 งานเครื่องลางและสงกำลังรถยนต  4.40  
23 พิษณุ คำอินทร  3101-2005 งานทดลองเครื่องกล  4.11  
24 พิษณุ คำอินทร  3101-2005 งานทดลองเครื่องกล  4.36  
25 พัฒนพรรณ พิมพสอนภา  3101-2105 งานปรับแตงเครื่องยนต  4.16  
26 พัฒนพรรณ พิมพสอนภา  3101-2105 งานปรับแตงเครื่องยนต  4.32  
27 พิพัฒน คงนวม 3101-2107 งานเกียรอัตโนมัติ  4.12  
28 พิพัฒน คงนวม 3101-2107 งานเกียรอัตโนมัติ  4.40  
29 พิษณุ สินสมุทร 3101-2108 งานเครื่องลางและสงกำลังยานยนต  4.10  
30 พิษณุ สินสมุทร 3101-2108 งานเครื่องลางและสงกำลังยานยนต  4.44  
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31 กนกศักด์ิ นครประสาท 3101-2111 งานตัวถังและพนสียานยนต  4.07  
32 กนกศักด์ิ นครประสาท 3101-2111 งานตัวถังและพนสียานยนต  4.35  

 

 

 

 

ภาคเรียนท่ี 2/2563 

ลำดับ อาจารยผูสอน รายวิชา คาเฉลี่ย 
1 พัฒนพรรณ พิมพสอนภา 30000-2002 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2  4.39  

2 พัฒนพรรณ พิมพสอนภา 30000-2002 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2  4.43  

3 พัฒนพรรณ พิมพสอนภา 30100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ  4.39 

4 พัฒนพรรณ พิมพสอนภา 30100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ  4.43 
5 พัฒนพรรณ พิมพสอนภา 30101-2003  เครื่องยนตสันดาปภายใน  4.39 
6 พัฒนพรรณ พิมพสอนภา 30101-2003  เครื่องยนตสันดาปภายใน  4.413 
7 ปฐมพงษ เกิดเขม 30101-2004  งานเขียนแบบช้ินสวนฯ  4.38 

8 ปฐมพงษ เกิดเขม 30101-2004  งานเขียนแบบช้ินสวนฯ  4.38  

9 พัฒนพรรณ พิมพสอนภา 30101-2005  งานทดลองเครื่องกล  4.39  

10 พัฒนพรรณ พิมพสอนภา 30101-2005  งานทดลองเครื่องกล  4.43  
11 พิพัฒน คงนวม 30101-2102  งานไฟฟายานยนต  4.39 
12 พิพัฒน คงนวม 30101-2102  งานไฟฟายานยนต  4.34  
13 พัฒนพรรณ พิมพสอนภา 30101-2109  งานยานยนตใชพลังงานทางเลือก  4.39  
14 พัฒนพรรณ พิมพสอนภา 30101-2109  งานยานยนตใชพลังงานทางเลือก  4.43  
15 พิพัฒน คงนวม 30100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  4.34 
16 กนกศักด์ิ นครประสาท 30101-0002  งานเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซลเบ้ืองตน 4.52 
17 พิพัฒน คงนวม 30101-0004  งานไฟฟารถยนต 4.34 

18 กนกศักด์ิ นครประสาท 3000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4  4.53  

19 กนกศักด์ิ นครประสาท 3000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4  4.25  

20 พิพัฒน คงนวม 3100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  4.31  

21 ปฐมพงษ เกิดเขม 3100-0007 งานเช่ือมและโลหะแผน  4.32  

22 พิษณุ สินสมุทร 3100-0102 กลศาสตรของไหล  4.59  
23 พิษณุ สินสมุทร 3100-0102 กลศาสตรของไหล  4.28  
24 ปฐมพงษ เกิดเขม 3100-0104 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส  4.54  
25 ปฐมพงษ เกิดเขม 3100-0104 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส  4.32  
26 พัฒนพรรณ พิมพสอนภา 3101-2003 เครื่องยนตสันดาปภายใน  4.60  
27 พัฒนพรรณ พิมพสอนภา 3101-2003 เครื่องยนตสันดาปภายใน  4.32  



ห น ้ า  | 60 
 

28 พัฒนพรรณ พิมพสอนภา 3101-8501 โครงการ  4.60  
29 พัฒนพรรณ พิมพสอนภา 3101-8501 โครงการ  4.32  

   

หนวยจัดการศึกษาทับคลอ ปวส.  

ภาคเรียนท่ี 1/2563 

ลำดับ อาจารยผูสอน รายวิชา คาเฉลี่ย 
1 นิรันดร เดือนพงษ  30101-2302 เทคโนโลยีงานซอมสีรถยนต  4.48  
2 นิรันดร เดือนพงษ  30101-2302 เทคโนโลยีงานซอมสีรถยนต  4.64  
3 นิรันดร เดือนพงษ 30000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 4.48 
4 นิรันดร เดือนพงษ 30000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 4.68 
5 นิพัฒน เสนอใจ 30100-0001 งานเทคนิคเบ้ืองตน 4.79 
6 ปริวัตร แกวเปย 30100-0101 กลศาสตรวิศวกรรม  4.59  
7 ปริวัตร แกวเปย 30100-0101 กลศาสตรวิศวกรรม  4.76  
8 คมสันต จูมี 30101-0001 งานวัดละเอียดชางยนต 4.52  
9 พรเทพ แกวตา 30101-003  งานเครื่องลางและสงกำลังรถยนตเบ้ืองตน 4.90 

10 อภิชาติ อินคลาย 30101-2001  กลศาสตรของไหลในงานเครื่องกล 4.54 
11 อภิชาติ อินคลาย 30101-2001  กลศาสตรของไหลในงานเครื่องกล 4.74 
12 พรเทพ แกวตา 30101-2002  เทอรโมไดนามิกส 4.60 
13 พรเทพ แกวตา 30101-2002  เทอรโมไดนามิกส 4.90 
14 ปริวัตร แกวเปย 30101-2101  งานควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส 4.59 
15 ปริวัตร แกวเปย 30101-2101  งานควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส 4.76 
16 นิรันดร เดือนพงษ  3101-2111 งานตัวถังและพนสียานยนต  4.19 
17 นิรันดร เดือนพงษ  3101-2111 งานตัวถังและพนสียานยนต  4.35 
18 นิรันดร เดือนพงษ 3101-2108  งานเครื่องลางและสงกำลัง 4.19 
19 นิรันดร เดือนพงษ 3101-2108  งานเครื่องลางและสงกำลัง 4.35 
20 นิรันดร เดือนพงษ 30000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 4.19 
21 นิรันดร เดือนพงษ 30000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 4.35 
22 นิพัฒน เสนอใจ 3100-0002  งานเขียนแบบเทคนิค 4.48 
23 คมสันต จูมี 3101-0001  งานจักรยานยนตและเครื่องยนตเล็ก 4.35 
24 อภิชาติ อินคลาย 3101-0002  งานเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล 4.47 
25 พรเทพ แกวตา 3101-0003  งานเครื่องลางและสงกำลังรถยนต 4.48 
26 คมสันต จูมี 3101-2005  งานทดลองเครื่องกล 4.21 
27 คมสันต จูมี 3101-2005  งานทดลองเครื่องกล 4.35 
28 คมสันต จูมี 3101-2105  งานปรับแตงเครื่องยนต 4.21 
29 คมสันต จูมี 3101-2105  งานปรับแตงเครื่องยนต 4.35 
30 ปริวัตร แกวเปย 3101-2107  งานเกียรอัตโนมัติ 4.28 

ภาคเรียนท่ี 2/2563 
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ลำดับ อาจารยผูสอน รายวิชา คาเฉลี่ย 
1 นิรันดร เดือนพงษ 30000-2002 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 4.40 
2 นิรันดร เดือนพงษ 30000-2002 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 3.76 
3 ทนงศักด์ิ ยาดี 30100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ 4.47 
4 ทนงศักด์ิ ยาดี 30100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ 4.31 
5 ทนงศักด์ิ ยาดี 30101-2003  เครื่องยนตสันดาปภายใน 4.47 
6 ทนงศักด์ิ ยาดี 30101-2003  เครื่องยนตสันดาปภายใน 4.31 
7 ทนงศักด์ิ ยาดี 30101-2004  งานเขียนแบบช้ินสวนฯ 4.47 
8 ทนงศักด์ิ ยาดี 30101-2004  งานเขียนแบบช้ินสวนฯ 4.31 
9 อภิชาติ อินคลาย 30101-2005  งานทดลองเครื่องกล 4.49 

10 อภิชาติ อินคลาย 30101-2005  งานทดลองเครื่องกล 4.08 
11 คมสันต จูมี 30101-2102  งานไฟฟายานยนต 4.36 
12 คมสันต จูมี 30101-2102  งานไฟฟายานยนต 4.22 
13 พรเทพ แกวตา 30101-2109  งานยานยนตใชพลังงานทางเลือก 4.48 
14 พรเทพ แกวตา 30101-2109  งานยานยนตใชพลังงานทางเลือก 4.21 
15 ปริวัตร แกวเปย 30100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 4.02 
16 พรเทพ แกวตา 30101-0002  งานเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซลเบ้ืองตน 4.21 
17 คมสันต จูมี 30101-0004  งานไฟฟารถยนต 4.22 
18 นิรันดร เดือนพงษ 3101-8501  โครงกาน 4.17 
19 นิรันดร เดือนพงษ 3101-8501  โครงกาน 4.16 
20 นิรันดร เดือนพงษ 30000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 4.17 
21 นิรันดร เดือนพงษ 30000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 4.16 
22 อภิชาติ อินคลาย 3100-0003  งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 4.35 
23 อภิชาติ อินคลาย 3100-0102 กลศาสตรของไหล 4.28 
24 อภิชาติ อินคลาย 3100-0102 กลศาสตรของไหล 4.35 
25 ทนงศักด์ิ ยาดี 3100-0007  งานเช่ือมและโลหะแผน 4.51 
26 ปริวัตร  แกวเปย 3100-0104  งานนิวเมติกส 4.75 
27 พรเทพ แกวตา 3101-2003  เครื่องยนตสันดาปภายใน 4.75 
28 พรเทพ แกวตา 3101-2003  เครื่องยนตสันดาปภายใน 4.31 

 

 หลักสูตรไดนำผลการประเมินอาจารยผู สอน มาใชในการสงเสริมพัฒนาบริหารอาจารยประจำ

หลักสูตรดานการสอนของอาจารยประจำวิชา ดังนี ้

- สำรวจความตองการ การใชสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เชน ชุดฝก โปรแกรมที่ใชในการ

วิเคราะหการทำงานของเครื่องยนต 

- ใหอาจารยผูสอนเนนการเรียนแบบลงมือปฏิบัติจริง โดยนำนักศึกษาออกหนวยซอมสรางบริการ

ชุมชน 
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- สื่อการสอน และวิธีการสอนที่สามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน เชน คลิปวีดีโอในยูทูบ หรือ

จะเปนการใชส่ือเกี่ยวกับยานยนตท่ีตองบริการการซอมจริง 

- นำผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูสอนมาพิจารณาในการเลือกรายวิชาใหเหมาะสม

ในการสอน 

2. หลักสูตรสํารวจความพึงพอใจตอการบริหารอาจารย การกำกับ/ติดตาม/ประเมินผลและพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนของอาจารย ซึ่งดำเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูสอนตอการบริหาร

จัดการหลักสูตร โดยผลการประเมินในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย = 4.46 ) มีรายละเอียด ดังนี้  

รายการ คาเฉลี่ย 
1. การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรูความสามารถของอาจารยผูสอน 4.46 
2. จำนวนภาระงานสอนของอาจารยท่ีเปนจริงในหลักสูตรมีความเหมาะสม 4.46 
3. การกำกับและติดตามการจัดทำแผนการสอน โครงการสอน อยางนอยกอนการเปดภาคเรียน

ใหครบทุกรายวิชา 
4.46 

4. การกำกับและติดตามการจัดทำบันทึกหลังการสอนหลังส้ินสุดภาคเรียนใหครบทุกรายวิชา 4.54 
5. การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาท่ีมีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 4.38 
6. การกำกับ/ควบคุมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา 4.46 
7. การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดาน

การสอนของอาจารย 
4.46 

 

 3. ในการสรางขวัญกำลังใจของอาจารยประจำหลักสูตรในการทำงานหลักสูตรไดเล็งเห็นถึง

ความสำคัญในเรื่องนี้ หลักสูตรมีสวัสดิการใหกับอาจารยประจำหลักสูตรดังนี้ 

  3.1 หลักสูตรมีการประเมินการทำงานของอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน 

อยางนอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง 

  3.2 มีบานพักครู 

  3.3 มีประกันอุบัติเหตุใหอาจารยประจำหลักสูตรที่มีตำแหนงอาจารยพิเศษ (ลูกจางเหมา

บริการ) ทุกคน 

  3.4 มีวันหยุดใหอาจารยประจำหลักสูตรที่มีตำแหนงอาจารยพิเศษ (ลูกจางเหมาบริการ) ป

การศึกษาละ 12 วัน โดยไมนับวาเปนวันลา 

 

การนำไปสูการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

หลักสูตรมีความเห็นวา จากผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจำหลักสูตร ในดานการ

บริหารอาจารย การกำกับ/ติดตาม/ประเมินผลและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของอาจารย  หลักสูตร

รวมกับอาจารยผูสอนพิจารณาจากกระบวนการจัดการสอนการสอนจากผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผูเรียน อาจารยผูสอนควรปรับปรุงดานใด เชนการใชส่ือการสอน เทคนิคการสอน  

หลักสูตรไดนำผลการประเมินอาจารยผูสอนมาใชในการสงเสริมพัฒนาบริหารอาจารยประจำหลักสูตร

ดานการสอนของอาจารยประจำวิชา ดังนี ้
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- สำรวจความตองการ การใชสื ่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เชน ชุดฝก โปรแกรมวิเคราะห

เครื่องยนต 

- ใหอาจารยผูสอนเนนการเรียนแบบลงมือปฏิบัติจริง โดยนำนักศึกษาออกหนวยซอมสรางบริการ

ชุมชน 

- สื่อการสอน และวิธีการสอนที่สามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน เชน คลิปวีดีโอในยูทูบ หรือ

จะเปนการใชส่ือเกี่ยวกับยานยนตท่ีตองบริการจริงซอมจริง 

- นำผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูสอนมาพิจารณาในการเลือกรายวิชาและการจัด

กระบวนการเรียนการสอนใหเหมาะสมในการสอน 

 4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

เปาหมายการดําเนินงาน 

 1. อาจารยประจำหลักสูตรไดรับการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพอยางสม่ำเสมอ 

2. ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีตอการบริหารอาจารยอยูในระดับมาก 

3. อาจารยสามารถนำความความรูท่ีไดพัฒนา มาใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอน/วิชาชีพ 

ระบบและกลไกการบริหารอาจารย 

1. หลักสูตรสำรวจความตองการของอาจารยประจำหลักสูตรในการพัฒนาทางดานวชิาชีพและ

วิชาการ  

2. หลักสูตรจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ID plane) ในการสงเสริมพัฒนาทางดานวิชาชีพ

และวิชาการ 

3. อาจารยประจำหลักสูตรรายงานการติดตามผลลัพธตามแผนพัฒนาบุคลากร (ID plane) ตอสำนัก

วิชาการ 

4. หลักสูตรสํารวจความพึงพอใจอาจารยประจำหลักสูตรในดานการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

  5. นําผลการดําเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุง 

 

การนำระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

 1. หลักสูตร สำนักวิชาการและงานบุคลากรดำเนินการสำรวจความตองการของอาจารยประจำ

หลักสูตรในการพัฒนาทางดานวิชาชีพและวิชาการ โดยทำเปนแผนพัฒนาบุคลาการรายบคุคล (ID plane) 3 

ป เพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาอาจารยประจำหลักสูตร ใหมีทักษะดานวิชาชีพและวิชาการในการจัดการ

เรียนการสอนตามเทคโนโลยี่ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 2. อาจารยประจำหลักสูตรดำเนินการจัดทำเปนแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ID plane) ในการ

พัฒนาทางดานวิชาชีพและวิชาการ เพื่อเปนการพัฒนาองคความรูที่ทันยุค ทันสมัย และเทคโนโลยีเกี่ยวกับ

ยานยนต ในรายวิชาตางๆ ของหลักสูตร 

 

ช่ือ – สกุล การอบรมดานวิชาชีพ การอบรมดานวิชาการ 
เรื่อง ปการศึกษา เรื่อง ปการศึกษา 



ห น ้ า  | 64 
 

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 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4.นายกนกศักด์ิ  
นครประสาท 

1.อบรมเปนผูทดสอบ
ฝมือแรงงานแหงชาติ 
สาขาชางซอมรถยนต 
ระดับ 1 
2.นวัตกรรมยานยนต
พลังงานทางเลือก 

 
 

 
 
 
 
 

 1.การทำบทเรียน
ออนไลน 
2.การทำสือการเรียน
การสอนและเทคนิค
การสอน 

 
 

 
 
 
 

 



ห น ้ า  | 65 
 

3.เทคโนโลยียานยนต
สมัยใหม 

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 
4.อบรมเปนผูทดสอบ
ฝมือแรงงานแหงชาติ 
สาขาชางซอมเครื่องยนต
ทางการเกษตร ระดับ 1 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.การทำบทเรียน
ออนไลน 
2.การทำสือการเรียน
การสอนและเทคนิค
การสอน 
3.การใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรในการ
เรียนการสอนเบ้ืองตน 
4.การเขียนวิจัยในงาน
นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ 
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8.นายนิรันทร  เดือน
พงษ 

1.หลักสูตรพื้นฐาน
เทคโนโลยียานยนต
ไฟฟา 
2.ระบบขับเคล่ือน
สำหรับยานยนตไฟฟา   
3.ระบบไฟฟาและความ
ปลอดภัยในการทำงาน
ระบบแรงดันไฟฟาสูงใน
ยานยนตไฟฟา 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

1.การอบรมเชิงปฏิบัติ
จัดทำบทเรียนและ
จัดการเรียนรูผาน
ระบบ Online  Train  
by  traine 
2.เขารวมโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายผูสอน  
และสายสนับสนุน 
3.การจัดการความรูใน
องคกร  (KM) 
4.การอบรมวิทยาลัย
คุณธรรม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. นายคมสันต  จูมี 1.หลักสูตรพื้นฐาน
เทคโนโลยียานยนต
ไฟฟา 
2.ระบบขับเคล่ือน
สำหรับยานยนตไฟฟา   
3.ระบบไฟฟาและความ
ปลอดภัยในการทำงาน
ระบบแรงดันไฟฟาสูงใน
ยานยนตไฟฟา 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

1.การอบรมเชิงปฏิบัติ
จัดทำบทเรียนและ
จัดการเรียนรูผาน
ระบบ Online  Train  
by  traine 
2.เขารวมโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายผูสอน  
และสายสนับสนุน 
3.การจัดการความรูใน
องคกร  (KM) 
4.การอบรมวิทยาลัย
คุณธรรม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. นายปริวัตร  แกว
เปย 

1.หลักสูตรพื้นฐาน
เทคโนโลยียานยนต
ไฟฟา 
2.ระบบขับเคล่ือน
สำหรับยานยนตไฟฟา   
3.ระบบไฟฟาและความ
ปลอดภัยในการทำงาน
ระบบแรงดันไฟฟาสูงใน
ยานยนตไฟฟา 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

1.การอบรมเชิงปฏิบัติ
จัดทำบทเรียนและ
จัดการเรียนรูผาน
ระบบ Online  Train  
by  traine 
2.เขารวมโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายผูสอน  
และสายสนับสนุน 
3.การจัดการความรูใน
องคกร  (KM) 
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4.การอบรมวิทยาลัย
คุณธรรม 

11. นายอภิชาติ  อิน
คลาย 

1.หลักสูตรพื้นฐาน
เทคโนโลยียานยนต
ไฟฟา 
2.ระบบขับเคล่ือน
สำหรับยานยนตไฟฟา   
3.ระบบไฟฟาและความ
ปลอดภัยในการทำงาน
ระบบแรงดันไฟฟาสูงใน
ยานยนตไฟฟา 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

1.การอบรมเชิงปฏิบัติ
จัดทำบทเรียนและ
จัดการเรียนรูผาน
ระบบ Online  Train  
by  traine 
2.เขารวมโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายผูสอน  
และสายสนับสนุน 
3.การจัดการความรูใน
องคกร  (KM) 
4.การอบรมวิทยาลัย
คุณธรรม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. นายพรเทพ   
แกวตา 

1.หลักสูตรพื้นฐาน
เทคโนโลยียานยนต
ไฟฟา 
2.ระบบขับเคล่ือน
สำหรับยานยนตไฟฟา   
3.ระบบไฟฟาและความ
ปลอดภัยในการทำงาน
ระบบแรงดันไฟฟาสูงใน
ยานยนตไฟฟา 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

1.การอบรมเชิงปฏิบัติ
จัดทำบทเรียนและ
จัดการเรียนรูผาน
ระบบ Online  Train  
by  traine 
2.เขารวมโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายผูสอน  
และสายสนับสนุน 
3.การจัดการความรูใน
องคกร  (KM) 
4.การอบรมวิทยาลัย
คุณธรรม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. นายทนงศักด์ิ  ยาดี 1.หลักสูตรพื้นฐาน
เทคโนโลยียานยนต
ไฟฟา 
2.ระบบขับเคล่ือน
สำหรับยานยนตไฟฟา   
3.ระบบไฟฟาและความ
ปลอดภัยในการทำงาน
ระบบแรงดันไฟฟาสูงใน
ยานยนตไฟฟา 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

1.การอบรมเชิงปฏิบัติ
จัดทำบทเรียนและ
จัดการเรียนรูผาน
ระบบ Online  Train  
by  traine 
2.เขารวมโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายผูสอน  
และสายสนับสนุน 
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3.การจัดการความรูใน
องคกร  (KM) 
4.การอบรมวิทยาลัย
คุณธรรม 

14. นายสมชาติ  เท่ียง
ธรรม 

1.หลักสูตรพื้นฐาน
เทคโนโลยียานยนต
ไฟฟา 
2.ระบบขับเคล่ือน
สำหรับยานยนตไฟฟา   
3.ระบบไฟฟาและความ
ปลอดภัยในการทำงาน
ระบบแรงดันไฟฟาสูงใน
ยานยนตไฟฟา 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

1.การอบรมเชิงปฏิบัติ
จัดทำบทเรียนและ
จัดการเรียนรูผาน
ระบบ Online  Train  
by  traine 
2.เขารวมโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายผูสอน  
และสายสนับสนุน 
3.การจัดการความรูใน
องคกร  (KM) 
4.การอบรมวิทยาลัย
คุณธรรม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

               3. อาจารยประจำหลักสูตรเขาอบรมตามแผนพัฒนารายบุคคล (ID plane) ทั้งในดานวิชาการ

และดานวิชาชีพ ซึ่งหัวขอท่ีเขาอบรมอาจจะไมตรงกับแผนพัฒนารายบุคคล เปนเพราะการเขาอบรมอาจมีขอ

กำกัดของเวลาและสถานที่ จึงเปนสาเหตุการอบรมพัฒนาในเรื ่องอื ่นแทนและอาจารยประจำหลักสูตรได

รายงานการติดตามผลลัพธตามแผนพัฒนาบุคลากรตอสำนักวิชาการ 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 ในหนวย

การเรียนเรื ่อง หลักการบำรุงรักษารถยนตเบื ้องตน เพื ่อเปนประโยชนแก

นักศักษาในการเขาทดสอบ มาตฐานวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงาน

แหงชาติ  

วันท่ีเขาอบรม  28 เม.ย. 2563 ผูจัดกลุมงานวิชาการและมาตรฐาน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

  

หัวขอท่ีอบรม  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำบทเรียนและจัดการเรียนรูผานระบบ Online 

Train by trainer 

ประโชยนท่ีนำไปใช นำมาใชในการพัฒนาการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลนในรายวิชางาน

บริการรถยนต งานบำรุงรักษารถยนต 
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วันท่ีเขาอบรม  15 ต.ค. 2563 ผูจัดกลุมงานวิชาการและมาตรฐาน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

  

หัวขอท่ีอบรม  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื ่อการเรียนการสอนออนไลนดวย 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

เบื้องตน เพื่อเปนประโยชนแกนักศักษาในการเขาทดสอบ มาตฐานวิชาชีพ

และมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  

วันท่ีเขาอบรม  28 เม.ย. 2563 ผูจัดกลุมงานวิชาการและมาตรฐาน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  

หัวขอท่ีอบรม  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำบทเรียนและจัดการเรียนรูผานระบบ 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  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำบทเรียนและจัดการเรียนรูผานระบบ Online 

Train by trainer 

ประโชยนท่ีนำไปใช นำมาใชในการพัฒนาการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลนในรายวิชางาน

ไฟฟารถยนต 

วันท่ีเขาอบรม  15 ต.ค. 2563 ผูจัดกลุมงานวิชาการและมาตรฐาน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

  

หัวขอท่ีอบรม  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื ่อการเรียนการสอนออนไลนดวย Google 

Form 
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ประโชยนท่ีนำไปใช นำมาใชในการพัฒนาการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลนในรายวิชางาน

ไฟฟารถยนต 

3.4 นายทชภณ เมืองฤทธิ์ 

วันท่ีเขาอบรม  28 เม.ย. 2563 ผูจัดกลุมงานวิชาการและมาตรฐาน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

หัวขอท่ีอบรม  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำบทเรียนและจัดการเรียนรูผานระบบ Online 

Train by trainer 

ประโชยนท่ีนำไปใช นำมาใชในการพัฒนาการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลนในรายวิชา

เครื่องลางรถยนต 

วันท่ีเขาอบรม  15 ต.ค. 2563 ผูจัดกลุมงานวิชาการและมาตรฐาน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

หัวขอท่ีอบรม  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื ่อการเรียนการสอนออนไลนดวย Google 

Form 

ประโชยนท่ีนำไปใช นำมาใชในการพัฒนาการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลนในรายวิชา

เครื่องลางรถยนต 

3.5 นายพิษณุ สินสมุทร 

วันท่ีเขาอบรม  28 เม.ย. 2563 ผูจัดกลุมงานวิชาการและมาตรฐาน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

หัวขอท่ีอบรม  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำบทเรียนและจัดการเรียนรูผานระบบ Online 

Train by trainer 

ประโชยนท่ีนำไปใช นำมาใชในการพัฒนาการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลนในรายวิชาสง

กำลังรถยนต 

วันท่ีเขาอบรม  15 ต.ค. 2563 ผูจัดกลุมงานวิชาการและมาตรฐาน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

หัวขอท่ีอบรม  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื ่อการเรียนการสอนออนไลนดวย Google 

Form 

ประโชยนท่ีนำไปใช นำมาใชในการพัฒนาการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลนในรายวิชาสง

กำลังรถยนต 

3.6 นายปฐมพงษ   เกิดเขม 

วันท่ีเขาอบรม  28 เม.ย. 2563 ผูจัดกลุมงานวิชาการและมาตรฐาน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

หัวขอท่ีอบรม  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำบทเรียนและจัดการเรียนรูผานระบบ Online 

Train by trainer 

ประโชยนท่ีนำไปใช นำมาใชในการพัฒนาการจัดทำส่ือการเรียนการสอนออนไลนในรายวิชางาน

จักรยานยนตและวิชางานเครื่องยนตเล็กเอนกประสงค 

วันท่ีเขาอบรม  15 ต.ค. 2563 ผูจัด กลุมงานวิชาการและมาตรฐาน วิทยาลัยชุมชน

พิจิตร  

หัวขอท่ีอบรม  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื ่อการเรียนการสอนออนไลนดวย Google 

Form 
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ประโชยนท่ีนำไปใช นำมาใชในการพัฒนาการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลนในรายวิชางาน

จักรยานยนตและวิชางานเครื่องยนตเล็กเอนกประสงค 

3.7 นายพิษณุ   คำอินทร 

วันท่ีเขาอบรม  28 เม.ย. 2563 ผูจัดกลุมงานวิชาการและมาตรฐาน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

หัวขอท่ีอบรม  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำบทเรียนและจัดการเรียนรูผานระบบ Online 

Train by trainer 

ประโชยนท่ีนำไปใช นำมาใชในการพัฒนาการจัดทำส่ือการเรียนการสอนออนไลนในรายวิชางาน

เครื่องยนตแกสโซลีน 

วันท่ีเขาอบรม  15 ต.ค. 2563 ผูจัด กลุมงานวิชาการและมาตรฐาน วิทยาลัยชุมชน

พิจิตร  

หัวขอท่ีอบรม  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื ่อการเรียนการสอนออนไลนดวย Google 

Form 

ประโชยนท่ีนำไปใช นำมาใชในการพัฒนาการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลนในรายวิชางาน

เครื่องยนตแกสโซลีน 

3.8 นายเชิดพงษ องอาจ 

วันท่ีเขาอบรม  31 สิงหาคม 2563 ผูจัดศูนยวิจัยและการเรียนรู วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

หัวขอท่ีอบรม  การพัฒนางานวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร 

ณ หองประชุมหลวงพอเงิน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

ประโชยนที ่นำไปใช  นำมาประยุกตใชในการเรียนการสอนวิชาโครงการ ในดานการของบ

สนับสนุนใหกับนักศึกษา และการขอทุนในการทำวิจัยรวมกับชุมชนของ

หลักสูตร 

วันท่ีเขาอบรม  19 สิงหาคม 2563 ผูจัดศูนยวิจัยและการเรียนรู วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

หัวขอที่อบรม การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพและทักษะการจัดการเรียนรู ของผูสอนใน

ศตวรรษท่ี 21กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะและดวยกระบวนการ 

Active Learning  ณ โรงแรมมพีรสวรรคฯ พิจิตร 

ประโชยนท่ีนำไปใช  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนในดานทักษะตางๆ 

3.8 นายนิรันดร เดือนพงษ 

วันท่ีเขาอบรม  28 เม.ย. 2563 ผูจัดกลุมงานวิชาการและมาตรฐาน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

หัวขอท่ีอบรม  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำบทเรียนและจัดการเรียนรูผานระบบ Online 

Train by trainer 

ประโชยนท่ีนำไปใช นำมาใชในการพัฒนาการจัดทำส่ือการเรียนการสอนออนไลนในรายวิชางาน

บริการรถยนต  

วันท่ีเขาอบรม  15 ต.ค. 2563 ผูจัด กลุมงานวิชาการและมาตรฐาน วิทยาลัยชุมชน

พิจิตร  
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หัวขอท่ีอบรม  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื ่อการเรียนการสอนออนไลนดวย Google 

Form 

ประโชยนท่ีนำไปใช นำมาใชในการพัฒนาการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลนในรายวิชางาน

บริการรถยนต 

3.9 นายคมสันต  จูมี 

วันท่ีเขาอบรม  28 เม.ย. 2563 ผูจัดกลุมงานวิชาการและมาตรฐาน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

หัวขอท่ีอบรม  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำบทเรียนและจัดการเรียนรูผานระบบ Online 

Train by trainer 

ประโชยนท่ีนำไปใช นำมาใชในการพัฒนาการจัดทำส่ือการเรียนการสอนออนไลนในรายวิชางาน

จักรยานยนต 

วันท่ีเขาอบรม  15 ต.ค. 2563 ผูจัด กลุมงานวิชาการและมาตรฐาน วิทยาลัยชุมชน

พิจิตร  

หัวขอท่ีอบรม  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื ่อการเรียนการสอนออนไลนดวย Google 

Form 

ประโชยนท่ีนำไปใช นำมาใชในการพัฒนาการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลนในรายวิชางาน

จักรยานยนต 

3.10 นายปริวัตร  แกวเปย 

วันท่ีเขาอบรม  28 เม.ย. 2563 ผูจัดกลุมงานวิชาการและมาตรฐาน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

หัวขอท่ีอบรม  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำบทเรียนและจัดการเรียนรูผานระบบ Online 

Train by trainer 

ประโชยนท่ีนำไปใช นำมาใชในการพัฒนาการจัดทำส่ือการเรียนการสอนออนไลนในรายวิชางงาน

เกียรอัตโนมัติ 

วันท่ีเขาอบรม  15 ต.ค. 2563 ผูจัด กลุมงานวิชาการและมาตรฐาน วิทยาลัยชุมชน

พิจิตร  

หัวขอท่ีอบรม  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื ่อการเรียนการสอนออนไลนดวย Google 

Form 

ประโชยนท่ีนำไปใช นำมาใชในการพัฒนาการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลนในรายวิชางาน

เครื่องยนตแกสโซลีน 

3.11 นายอภิชาติ  อินคลาย 

วันท่ีเขาอบรม  28 เม.ย. 2563 ผูจัดกลุมงานวิชาการและมาตรฐาน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

หัวขอท่ีอบรม  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำบทเรียนและจัดการเรียนรูผานระบบ Online 

Train by trainer 

ประโชยนท่ีนำไปใช นำมาใชในการพัฒนาการจัดทำส่ือการเรียนการสอนออนไลนในรายวิชางาน

เขียนแบบเทคนิค 
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วันท่ีเขาอบรม  15 ต.ค. 2563 ผูจัด กลุมงานวิชาการและมาตรฐาน วิทยาลัยชุมชน

พิจิตร  

หัวขอท่ีอบรม  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื ่อการเรียนการสอนออนไลนดวย Google 

Form 

ประโชยนท่ีนำไปใช นำมาใชในการพัฒนาการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลนในรายวิชางาน

เช่ือมและโลหะแผนเบ้ืองตน 

3.12 นายพรเทพ   แกวตา 

วันท่ีเขาอบรม  28 เม.ย. 2563 ผูจัดกลุมงานวิชาการและมาตรฐาน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

หัวขอท่ีอบรม  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำบทเรียนและจัดการเรียนรูผานระบบ Online 

Train by trainer 

ประโชยนท่ีนำไปใช นำมาใชในการพัฒนาการจัดทำส่ือการเรียนการสอนออนไลนในรายวิชาปรับ

อากาศรถยนต 

วันท่ีเขาอบรม  15 ต.ค. 2563 ผูจัด กลุมงานวิชาการและมาตรฐาน วิทยาลัยชุมชน

พิจิตร  

หัวขอท่ีอบรม  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื ่อการเรียนการสอนออนไลนดวย Google 

Form 

ประโชยนท่ีนำไปใช นำมาใชในการพัฒนาการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลนในรายวิชางาน

ทดสอบปมและหัวฉีดเครื่องยนต 

3.13 นายทนงศักด์ิ  ยาดี 

วันท่ีเขาอบรม  28 เม.ย. 2563 ผูจัดกลุมงานวิชาการและมาตรฐาน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

หัวขอท่ีอบรม  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำบทเรียนและจัดการเรียนรูผานระบบ Online 

Train by trainer 

ประโชยนท่ีนำไปใช นำมาใชในการพัฒนาการจัดทำส่ือการเรียนการสอนออนไลนในรายวิชางาน

เครื่องลางรถยนต 

วันท่ีเขาอบรม  15 ต.ค. 2563 ผูจัด กลุมงานวิชาการและมาตรฐาน วิทยาลัยชุมชน

พิจิตร  

หัวขอท่ีอบรม  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื ่อการเรียนการสอนออนไลนดวย Google 

Form 

ประโชยนท่ีนำไปใช นำมาใชในการพัฒนาการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลนในรายวิชา

งานเครื่องลางรถยนต 

3.14 นายสมชาติ  เท่ียงธรรม 

วันท่ีเขาอบรม  28 เม.ย. 2563 ผูจัดกลุมงานวิชาการและมาตรฐาน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

หัวขอท่ีอบรม  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำบทเรียนและจัดการเรียนรูผานระบบ Online 

Train by trainer 
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ประโชยนท่ีนำไปใช นำมาใชในการพัฒนาการจัดทำส่ือการเรียนการสอนออนไลนในรายวิชางาน

เครื่องมือกลเบ้ืองตน 

วันท่ีเขาอบรม  15 ต.ค. 2563 ผูจัด กลุมงานวิชาการและมาตรฐาน วิทยาลัยชุมชน

พิจิตร  

หัวขอท่ีอบรม  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื ่อการเรียนการสอนออนไลนดวย Google 

Form 

ประโชยนท่ีนำไปใช นำมาใชในการพัฒนาการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลนในรายวิชาฝก

ฝมือ1 

 

 

4. หลักสูตรและสำนักวิชาการไดทำการประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจำหลักสูตรในดานการ

สงเสริมและพัฒนาอาจารย เพื่อเปนแนวทางที่ทางหลักสูตรและสำนักวิชาการตองจัดหาและสนับสนุนให

อาจารยประจำหลักสูตรไดพัฒนาตามหัวขอท่ีตองการ ในปการศึกษา 2564 ตอไป 

 

การติดตามและประเมินกระบวนการ 

 1. หลักสูตรไดสํารวจความพึงพอใจของอาจารยประจำหลักสูตรในดานการสงเสริมและพัฒนา

อาจารย ซึ่งจากการประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจำหลักสูตร โดยมีประเด็นในการประเมินดังนี ้

รายการ คาเฉลี่ย 
1. ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางสม่ำเสมอ 3.77 
2. การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย 4.08 
3. การสงเสริมการนำกระบวนการวิจัยและการใหบริการทางวิชาการเขามามีสวนรวมในการ

จัดการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนกัศึกษา 
4.23 

รวม 4.03 
              จากการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมดานการสงเสริมและพัฒนาอาจารย พบวาอยูในเกณฑ

มาก มีคาเฉล่ีย =  4.03 โดยประเด็นอาจารยประจำหลักสูตรมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ การสงเสริมการนำ

กระบวนการวิจัยและการใหบริการทางวิชาการเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนและสงผลตอการ

เรียนรูของนักศึกษา พบวาอยูในเกณฑมาก มีคาเฉล่ีย = 4.23 

                2. หลักสูตรและสำนักวิชาการดำเนินการสำรวจความตองการพัฒนาตนเองของอาจารยประจำ

หลักสูตร เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนการพัฒนาตัวเองและการสงเสริมการพัฒนาอาจารยประจำหลักสูตร 

ดังนี้ 

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 
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3 การศึกษาคนควาดวยตนเองเกี่ยวกับการพัฒนาดานการวิจัยเพื่อนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนไดอยางเปนระบบ 

3.89 

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/นวัตกรรมในการพัฒนาวิชาชีพและการพฒันาองคกร 
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 
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27 การสรางนวัตกรรมจากความรูใหมๆ แสวงหาจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายและเทคโนโลยีใหม ๆ 
เพื่อนำมาพัฒนาองคกร 

4.11 

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/นวัตกรรมในการพัฒนา

วิชาชีพและการพัฒนาองคกร ในภาพรวม พบวาอยูในเกณฑมาก มีคาเฉลี่ย = 4.02 โดยประเด็นที่อาจารย

ประจำหลักสูตรตองการใหพัฒนาตัวเองในหัวขอ คือการเขารับการพัฒนาดานการใชสื ่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อใหเกิดความรูใหมๆ พบวาอยูในเกณฑมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย = 4.56  

การนำไปสูการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

 หลักสูตรรวมกับสำนักวิชาการในการพัฒนาอาจารยประจำหลักสูตร ตามผลการประเมินความพึง

พอใจในดานการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ที่อาจารยประจำหลักสูตรตองการใหพัฒนาเพิ่มมากขึ้นคือการ

สงผลงานนวัตกรรมทางวิชาการและความตองการของอาจารยประจำหลักสูตรท่ีตองการในหลักสูตรไดสงเสริม

และพัฒนา คือไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางสม่ำเสมอ  

เอกสารหลักฐาน 

 4.1.3-1 ประกาศรับสมัครอาจารยประจำหลักสูตร 

 4.1.3-2 คำส่ังมอบหมายการปฏิบัติหนาท่ีหนาท่ี 

 4.1.3-3 คำส่ังแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร/คำส่ังอาจารยท่ีปรึกษา 

 4.1.3-4 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผู สอนที ่มีตอการบริหารหลักสูตร 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.รายวิชาในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนตรงตามมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
พุทธศักราช 2563 

2. จุดเดนของหลักสูตรในกระบวนการจัดการเรียนการการสอน ตามการปรับโครงสรางของหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  

3. คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักศึกษาในหลักสูตร ใหเปนนักศึกษาในศัตวรรษท่ี 21 
4. อาจารยประจำหลักสูตรใชแผนการสอนท่ีมีสาระการเรียนรู/เนื้อหา ท่ีทันสมัย สอดคลองกับเทคโนโลยี

สมัยใหม 
 
ระบบและกลไก 

1. มีระบบการออกแบบหลักสูตรใหมีความสอดคลองตาม และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ   

2. แตงต้ังผูรับผิดชอบหลักสูตร (หัวหนาสาขางาน) เพื่อทำหนาท่ีบริหารงานหลักสูตร 
3. จัดประชุมช้ีแจงใหอาจารยประจำหลักสูตร เพื่อสรางความเขาใจในเรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตร เพื่อให

หลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ 
4. หลักสูตรจัดทำแผนตลอดหลักสูตรเพื่อเสนออนุกรรมการวิชาการ  สภาวิทยาลัยชุมชน และสถาบัน

วิทยาลัยชุมชนเพื่อใหความเห็นชอบ 
5. มอบหมายรายวิชาใหอาจารยผูสอน จัดทำแผนการจัดการเรียนรู/โครงการสอน และจัดทำตารางการ

จัดการเรียนการสอน 
6. ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
7. รวบรวมขอมูลวิเคราะหและจัดทำรายงานผลการจัดการเรียนการสอน 
8. นำผลไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนถัดไป 
 

ผลการดำเนินงาน 
1. หลักสูตรไดเกณฑมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ไดดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 โดยทำ
การเปรียบเทียบสาระรายวิชากับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ดังนี้  

 
เปรียบเทียบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563 
 

ปวส. 2557 ปวส. 2563 
1.  หลักการ 1.  หลักการ 
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- มุงผลิตและพัฒนาแรงงาน ระดับผูชำนาญการ
เฉพาะสาขาอาชีพ สอดคลองกับตลาดแรงงาน 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม โดยมีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 
2555 - 2559) และแผนการศึกษาแหงชาติ 

- ระบบการเรียนเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเทียบ
โอนผลการเรียนรู 

- มุงเนนใหผูเรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ 
มีความรู เต็มภูมิ ปฏิบัติไดจริงและเขาใจชีวิต 
รวมท ั ้ งม ีความย ืดหย ุ น โดยเป ดโอกาสให
สถานศ ึกษาสามารถปร ับให สอดคล  อ งกับ
ยุทธศาสตรของภูมิภาคและความตองการของ
ตลาดแรงงาน 

- เปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เพื่อพัฒนากำลังคนระดับเทคนิคใหมีสมรรถนะมี
คุณธรรมจร ิยธรรมและจรรยาบรรณว ิชาชีพ
สามารถประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการ
ของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและส ังคม
แหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติเปนไปตาม
กรอบคุณวุฒิแหงชาติมาตรฐานการศึกษาของชาติ
และกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ  

-  เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหเลือกเรียนไดอยาง
กว างขวางเนนสมรรถนะเฉพาะดานดวยการ
ปฏิบัติจริงสามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพ
และโอกาสของผู  เร ียนเป ดโอกาสใหผ ู  เร ี ยน
สามารถเทียบโอนผลการเรียนสะสมผลการเรียน
เทียบโอนความรู และประสบการณจากแหลง
วิทยาการสถานประกอบการและสถานประกอบ
อาชีพอิสระ  

-  เปนหลักสูตรที ่ม ุ งเนนใหผู สำเร็จการศึกษามี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพมีความรูเต็มภูมิ
ปฏิบัติไดจริงมีความเปนผูนำและสามารถทำงาน
เปนหมูคณะไดดี  

- เปนหลักสูตรท่ีสนับสนุนการประสานความรวมมือ
ในการจัดการศึกษารวมกันระหวางหนวยงานและ
องคกรท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐและเอกชน  

-  เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหสถานศึกษาสถาน
ประกอบการชุมชนและทองถิ่นมีสวนรวมในการ
พัฒนาหลักสูตรใหตรงตามความตองการและสอด
คลองกับสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

2. จุดมุงหมาย 2. จุดมุงหมาย 
- เนนคุณภาพผูเรียนใหมีพฤติกรรมท่ีดีงาม ตอตาน

ความร ุนแรงและสารเสพติด ดำรงไว ซ ึ ่งการ
ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธ ิ ป ไ ต ย อ ั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสำนึกดาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การรูจักใชและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสรางส่ิงแวดลอมท่ีดี 

- เพื ่อใหมีความรูทางทฤษฎีและเทคนิคเชิง ลึก
ภายใต ขอบเขตของงานอาช ีพม ีท ักษะด  าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใชใน
การดำรงชีวิตและงานอาชีพสามารถศึกษาคนควา
เพิ่มเติมหรือศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน  

- เพื ่อใหมีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตาม
มาตรฐานวิชาชีพสามารถบูรณาการความรูทักษะ
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จากศาสตร ต าง ๆ ประย ุกต ใช ในงานอาชีพ
สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี  

- เพ ื ่ อ ให  ม ี ป ญญาม ีความค ิ ดสร  า ง สร รค  มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหวางแผนบริหาร
จ ัดการต ัดส ินใจแก ป ญหาประสานงานและ
ประเมินผลการปฏิบัต ิงานอาชีพมีทักษะการ
เรียนรู แสวงหาความรูและแนวทางใหม ๆ มา
พัฒนาตนเองและประยุกตใชในการสรางงานให
สอดคลองกับวิชาชีพและการพัฒนางานอาชีพ
อยางตอเนื่อง  

- เพื ่อใหมีเจตคติที ่ดีตออาชีพมีความมั ่นใจและ
ภาคภูม ิใจในงานอาช ีพร ักงานร ักหนวยงาน
สามารถทำงานเปนหมูคณะไดดีมีความภาคภูมิใจ
ในตนเองตอการเรียนวิชาชีพ  

- เพ ื ่อใหม ีบ ุคลิกภาพที ่ด ีม ีค ุณธรรมจร ิยธรรม
ซื่อสัตยมีวินัยมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงท้ังรางกาย
และจิตใจเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในอาชีพนั้น 
ๆ  

- เพื่อใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงามตอดาน
ความรุนแรงและสารเสพติดทั้งในการทำงานการ
อยูรวมกันมีความรับผิดชอบตอครอบครัวเองคกร
ทองถิ่นและประเทศชาติอุทิศตนเพื่อสังคมเขาใจ
และเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทยภูมิปญญา
ทองถิ่นตระหนักในปญหาและความสำคัญของ
ส่ิงแวดลอม  

- เพื่อใหตระหนักและมีสวนรวมในการพัฒนาและ
แกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศโดยเปนกำลัง
สำคัญในดานการผลิตและใหบริการ  

- เพื ่อใหเห็นคุณคาและคำรงไวซ ึ ่งสถาบันชาติ
ศาสนาและพระมหากษัตริยปฏิบัติตนในฐานะ
พลเม ืองด ีตามระบอบประชาธ ิปไตยอ ันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

3. เกณฑการใชหลักสูตร 3. เกณฑการใชหลักสูตร 
ปรับและเพิ่มเนื้อหาสาระในสวนท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

- การเรียนการสอน 
- การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
- หนวยกิต 
- โครงสราง 

ปรับและเพิ่มเนื้อหาสาระในสวนท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
- การเรียนการสอน 
- การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
- การคิดหนวยกิต 
- โครงสรางหลักสูตร 
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- การฝกประสบการณวิชาชีพ 
- โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
- การศึกษาระบบทวิภาคี 
- การเขาเรียน 
- การประเมินผลการเรียน 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- การจัดแผนการเรียน 
- การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
- การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงแกไข พัฒนารายวิชา กลุมวิชา

และการอนุมัติหลักสูตร 
- การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
 

- การฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ 
- โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- การปรับพื้นฐานวิชาชีพ 
- การจัดแผนการเรียน 
- การศึกษาระบบทวิภาคี 
- การเขาเรียน 
- การประเมินผลการเรียน 
- การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
- การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงแกใข พัฒนารายวิชา กลุมวิชา

และการอนุมัติหลักสูตร 
- การประกันคุณภาพหลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอน 
 

4. จุดประสงคสาขาวิชา 4. จุดประสงคสาขาวิชา 
     ประกอบดวยส่ิงท่ีตองการพัฒนาผูเรียนใน
สาขาวิชานั้นท้ัง 3 ดาน โดยดานเจตคติ เนนเพิ่ม
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบ
วินัย มีคุณธรรม เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคม 
ส่ิงแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด 

 1.เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดาน
ภาษาและการส ื ่อสาร ท ักษะการค ิดและการ
แกปญหาและทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตใน
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
2. เพื ่อใหมีความเขาใจและสามารถประยุกตใช
หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและหลักการของงานอาชีพที ่สัมพันธ
เกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพเครื่องกล ใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของเศรษฐกิจ 
สังคมและเทคโนโลยี 
3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการ
ทํางานในกลุมงานพื้นฐานดานเครื่องกล 
4. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและเทคโนโลยี
ดานเครื่องกล ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานวิเคราะหแกป ญหา 
สรางสรรคและนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางาน 
เทคนิคยานยนต เทคนิคเครื ่องกลอุตสาหกรรม 
เทคนิคซอมตัวถังและสีรถยนต เทคนิคเครื่องกล 
อุตสาหกรรมผลิตไฟฟา เทคนิคเครื่องจักรกลหนัก 
เทคนิคยานยนตไฟฟาและเทคนิคยานยนตอัจฉริยะ 
6. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเครื ่องกล ในสถาน
ประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการ
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ใชความรูและทักษะเปนพื้นฐานในการศึกษาตอใน
ระดับสูงข้ึนได 
7. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคซื ่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เปนผูมี
ความรับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอม ตอตานความ
รุนแรงและสารเสพติด 

5. มาตรฐานวิชาชีพ 5. มาตรฐานวิชาชีพ 
     เพื่อใหสอดรับกับคุณภาพของผูสำเร็จการศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติตอง
ครอบคลุมอยางนอย 3 ดาน ไดแก คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป
และดานสมรรถนะวิชาชีพ 
 
 

     เพื่อใหสอดรับกับคุณภาพของผูสำเร็จการศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติตอง
ครอบคลุมอยางนอย 3 ดาน ไดแก คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป
และดานสมรรถนะวิชาชีพ 

6. โครงสรางหลักสูตร 6. โครงสรางหลักสูตร 
หนวยกิตรวมไมนอยกวา 85 หนวยกิต  และไมเกิน 
90 หนวยกิต ดังโครงสราง ตอไปนี้ 

1) หมวดวิชาทักษะชีวิต   ไมนอยกวา 21 
หนวยกิต 

2) หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 56 
หนวยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวย
กิต 

4) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

หนวยกิตรวมไมนอยกวา 83 หนวยกิต  และไมเกิน 
90 หนวยกิต ดังโครงสราง ตอไปนี ้
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ไมนอยกวา 21 

หนวยกิต 
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 56 หนวย

กิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ช่ัวโมง/สัปดาห 

7. รายละเอียดรายวิชา 7. รายละเอียดรายวิชา 
ประกอบดวย 
- รหัสวิชา ช่ือวิชา จำนวนช่ัวโมงเรียนทฤษฎีตอ

หนึ่งสัปดาห – จำนวนช่ัวโมงเรียนปฏิบัติตอหนึ่ง
สัปดาห – จำนวนหนวยกิต (ท-ป-น) 

- วิชาบังคับกอน (ถามี) 
- จุดประสงครายวิชา 
- สมรรถนะรายวิชา 
- คำอธิบายรายวิชา 

 
ตัวอยางรายวิชา 

3101-2111 งานตัวถังและพนสีรถยนต          
1-6-3 

ประกอบดวย 
- รหัสวิชา ช่ือวิชา จำนวนช่ัวโมงเรียนทฤษฎีตอ

หนึ่งสัปดาห – จำนวนช่ัวโมงเรียนปฏิบัติตอหนึ่ง
สัปดาห – จำนวนหนวยกิต (ท-ป-น) 

- วิชาบังคับกอน (ถามี) 
- จุดประสงครายวิชา 
- สมรรถนะรายวิชา 
- คำอธิบายรายวิชา 

 
ตัวอยางรายวิชา 

30101-2302 เทคโนโลยีงานซอมสีรถยนต      
2-3-3 
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จุดประสงครายวิชา 
          1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใชเครื่องมือ
ในงานตัวถังและพนสีรถยนต 
          2. เพื่อใหใชเครื่องมือทำการปรับปรุงสภาพ
ตัวถังและสีรถยนต 
          3. เพื่อใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทำงานดวย
ความเปนระเบียบเรียบรอย ประณิต รอบคอบ ตรง
ตอเวลา สะอาด ปลอดภัยและรักษาสภาพแวดลอม 
 มาตรฐานรายวิชา 

1.       แสดงความรูเกี ่ยวกับการจำแนกชนิด 
ประเภท การนำไปใชงาน ข้ันตอนการซอมสีรถยนต 

2.       เตร ี ยมผ ิ ว ง านด  วยกรรมว ิ ธ ี ต าม
กระบวนการซอมสีรถยนต 

3.       พนสีรองพื ้น พนสีทับหนา ขัดสีและ
ติดต้ังอุปกรณเขากับตัวรถยนต 

4.       ประมาณราคางานซอมสีรถยนตตาม
หลักการ 
     5.       บำรุงรักษาอุปกรณ เครื่องมืองานตัวถัง
และพนสีรถยนตหลังการใชงานตามคูมือ 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมือวัดงาน
ตัวถังและพนสีรถยนต การเคาะขึ้นรูป การปะผุ
ตัวถัง 

 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. เขาใจเกีย่วกับเทคโนโลยีการซอมสีรถยนต 
2. สามารถซอมสีรถยนตตามข้ันตอนมาตรฐาน 
3. เจตคต ิและก ิจน ิส ัย ทีÉด ี ในการการ สืบ

เสาะหาความร ู ปฏ ิบ ัต ิงานด วยความประณีต
รอบคอบ ประหยัด  มีวินัยตรงตอเวลา ตระหนกัถึง
ความปลอดภัยในการทํางานและรักษาส่ิงแวดลอม 
มาตรฐานรายวิชา 
  1. แสดงความรูเกี่ยวกับ เทคโนโลยีการซอมสีและ
กระบวนการซอมสีรถยนต 
2. ซอมสีรถยนตเฉพาะจุด (Spot Repair) ตาม
ข้ันตอนมาตรฐาน 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ เทคโนโลยีการซอมสี
ร ถยนต  ค ว ามปลอด ภ ั ย ในการ ปฏ ิ บ ั ต ิ ง า น 
กระบวนการ ซอมสีเฉพาะจุด (Spot Repair) การ
เลือกใช วัสดุ เครื่องมืออุปกรณในงานซอมสีรถยนต
การเตรียมผิวงานซอม การติดกระดาษพนสี การพน
สีพื้น การพนสีทับหนา และพนเคลียร ตามขั้นตอน
มาตรฐาน งานขัดผิวสี และปญหางานซอมสีรถยนต 

 
จุดเดนของรายวิชาในหลักสูตรใหม 

1. เนนการปฏิบัติงานใหเกิดทักษะมากขึ้น ซึ ่งลด
คาบเรียนปฏิบัติจาก 6 คาบ เปน 3 คาบ โดยการ
นำเทคโนโลยีการพนสี เชน ปากกาเตมสี สีพน
รถยนตสูตรน้ำ 

2. ผูเรียนมีทักษะในการซอมสีรถยนตเฉพาะจุด 
(Spot Repair) ตามข้ันตอนมาตรฐาน 

8. การเพิ่มรายวิชา 8. การเพิ่มรายวิชา 
     สถานศึกษาสามารถเพิ่มรายวิชาในหมวดทักษะ
ชีวิต หมวดทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี 
เพิ่มเติมไดตามความตองากรของสถานศึกษา สถาน
ประกอบการ หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาคเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
โดยใชรหัสวิชาตามท่ีกำหนดไว 

     สถานศึกษาสามารถเพิ่มรายวิชาในหมวดทักษะ
ชีวิต หมวดทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี 
เพิ่มเติมไดตามความตองากรของสถานศึกษา สถาน
ประกอบการ หรือตามยุทธศาสตรชาติดานการจัด
การศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ โดยใชรหัสวิชาตามท่ีกำหนดไว 

9. อัตราสวนของเวลาการเรียนรู 9. อัตราสวนของเวลาการเรียนรู 
     การจัดการเรียนรูเนนภาคทฤษฎีตอภาคปฏิบัติ
ประมาณ 40 ตอ 60 ในหมวดทักษะวิชาชีพ 

     การจัดการเรียนรูเนนภาคทฤษฎีตอภาคปฏิบัติ
ประมาณ 40 ตอ 60 ในหมวดทักษะวิชาชีพ 
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10. การสำเร็จการศึกษา 10. การสำเร็จการศึกษา 
     ไดหนวยกิตสะสมครบถวนตามโครงสราง
หลักสูตรและไดคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ำกวา 2.00 
จากระดับ 4.00 ผานเกณฑการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและประเมิน
ผาน 

     ไดหนวยกิตสะสมครบถวนตามโครงสราง
หลักสูตรและไดคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ำกวา 2.00 
จากระดับ 4.00 ผานเกณฑการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและประเมิน
ผาน 

 
2. หลักสูตรจัดประชุมอาจารยประจำหลักสูตร เพื่อช้ีแจงเกณฑการใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง พ.ศ.2563 และวิทยาลัยดำเนินการจัดทำคำส่ังมอบหมายหนาท่ีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตามคำส่ัง
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ท่ี075/2 เรื่องมอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบบุคลากรภายในวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
ประจำปการศึกษา 2563 ลงว ันที ่  29 พฤศจิกายน 2563 โดยมอบหมายหนาที ่ห ัวหนาหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คือ นายกนกศักดิ ์   นครประสาท  และสำนักวิชาการไดรวมกับ
ผูรับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการจัดประชุมเพื่อจัดทำแผนตลอดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ประจำปการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2563 และนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจาก
สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เมื่อคราวประชุมครั้งท่ี 3/2563 วันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ.2563      

หลังจากไดรับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร หลักสูตรไดดำเนินการประชุมอาจารยประจำ
หลักสูตรเพื่อมอบหมายรายวิชาในการจัดการเรียนการสอนใหกับอาจารยประจำหลักสูตร (อางอิงตาม
องคประกอบท่ี 1.1 การบริหารหลักสูตร 

 
3. หลักสูตรประชุมมอบหมายรายวิชาใหอาจารยประจำหลักสูตร ไดจัดทำแผนการสอน/โครงการสอน/

บันทึกหลังการสอน เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนจัดการเรียนรู /โครงการสอน และผูเรียน
ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา มีผลการประเมินตามรายงานสถิติการ
ประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยผูสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปการศึกษา 
2563 (ตามเอกสารประกอบ 4.2-3 ผลการประเมินอาจารยผูสอน ประจำปการศึกษา 2563) 

4. หลักสูตรไดรวมกันติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรดวยแบบประเมินผลของ
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จากผูที่เกี่ยวของ 4 กลุม ประกอบดวย ผูสอน นักศึกษา ผูสำเร็จการศึกษา และสถาน
ประกอบการ พบวาผลการดำเนินงานของหลักสูตรเปนไปตามระบบและกลไกท่ีไดกำหนดไวและบรรลุเปาหมาย
คือการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2563 ผูเรียนสามารถมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตตามความตองการของสถานประกอบการ ซึ่งหลักสูตรไดสำรวจความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต ดังนี้ 

จำนวนผูมีงานทำ (คน) จำนวนผูตอบแบบสอบถาม (คน) คิดเปน % 
แมขาย ทับ

คลอ 
โพธิ์ประทับ

ชาง 
แม
ขาย 

ทับคลอ โพธิ์ประทับ
ชาง 

แมขาย ทับ
คลอ 

โพธิ์ประทับ
ชาง 

11 30 4 8 17 4 72.73 51.52 100 
 
จากการสำรวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในดานตางๆ มีผลการประเมินในภาพรวมของหลักสูตร ดังนี ้

 
ขอ 

 คะแนนเฉลีย่ในภาพรวม 
แมขาย ทับคลอ โพธิ์ประทับชาง 
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ความพึงพอใจตอคุณลักษณะการปฏิบัติงานของ
บัณฑิต 

1 ดานคุณธรรมจริยธรรม 4.16 4.33 3.63 
2 ดานความรู ความสามารถทางวิชาการ 4.06 4.32 3.94 
3 ดานทักษะทางปญญา 4.06 4.16 3.69 
4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
4.19 4.19 3.88 

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี 

4.04 4.04 4.17 

 
ผลการประเมินการใชงานบัณฑิตของสถานประกอบการ ไดสะทอนถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ของหลักสูตรที่อาจารยประจำหลักสูตร/อาจารยผูสอน ตองเพิ่มทักษะตางๆ ที่สถานประกอบการตองการจาก
นักศึกษาท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ในดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี 
การปรับปรุงระบบและกลไก 

หลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรรวมประชุมเพื่อทบทวนหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตรใหมี
ความทันสมัยกับสถานการณปจจุบัน และสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ ถึงกระบวนการท่ี
ตองเพิ่มเติมทักษะในดานๆ ท่ีสถานประกอบการตองการกับนักศึกษา ซึ่งอาจารยผูสอนสามารถเพิ่มเต่ิมทักษะ
ตางๆ ไวในสาระเรียนรูในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน ตองเนนการเพิ่มทักษะดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร การใชเทคโนโลยีและดานทักษะทางปญญา 

 
 

5.12 การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น ๆ 
เปาหมาย 
        หลักสูตรมีการปรับปรุงใหทันสมัยกาวทันความกาวหนาทางวิทยาการท่ีเปล่ียนแปลง 
 
ระบบและกลไก 

1. หลักสูตรทบทวน ความทันสมัยของหลักสูตร 
2. อาจารยประจำหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาออกแบบรายวิชา สาระรายวิชา กระบวนการ

จัดการเรียนรูใหทันสมัย 
3. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู รายวิชาที่ปรับปรุงและจัดการเรียนการสอนให

เปนไปตามแผนการจัดการเรียนรู 
4. นำผลการจัดการเรียนรูในรายวิชา เชน ผลการประเมินโดยผูเรียน ผูสอน มาใชเปนขอมูลในการประเมิน

ความเหมาะสมของรายวิชา 
5. อาจารยประจำหลักสูตรทบทวนผลการดำเนินงานตามการปรับปรุงหลักสูตรที่ทันสมัยตามความกาวหนา

ในศาสตรสาขานั้น ๆ และนำผลการทบทวนมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ 
 

ผลการดำเนินงาน 
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1. หลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรรวมประชุมพิจารณาเลือกรายวิชา ตามโครงสรางแผนการเรียน 
โดยใหสอดคลองกับความทันสมัยของหลักสูตรและเทคโนโลยีในปจจุบัน และสามารถนำรายวิชาดังกลาวมา
บูรณาการการเรียนการสอนใหสอดคลองกับส่ิงประดิษฐ/นวัตกรรม งานวิจัย ศิลปวัฒนธรรม  

2. หลังจากที่หลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร รวมประชุมพิจารณาเลือกรายวิชาโดยใหสอดคลองกับ
เทคโนโลยีที ่ทันสมัย และเลือกรายวิชาใหเหมาะสมกับการพัฒนาทักษะดานวิชาชีพของนักศึกษากอนที่จะ
ออกไปฝกประสบการณวิชาชีพ เมื่ออาจารยผู สอนและหลักสูตรไดคัดเลือกรายวิชาแลว ก็ดำเนินการจัดทำ
แผนการเรียนรู/โครงการสอน/บันทึกหลังการสอน เพื่อใหพรอมกอนเปดภาคเรียน1/2563 และ 2/2563  

3. รายวิชาที ่อาจารยประจำหลักสูตรไดจัดไวในแผนการเรียน ซึ ่งไดนำเกณฑของการใชหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พ.ศ.2563 ของอาชีวะ โดยไดเพิ่มสาระการเรียนรูใหบูรณาการการเรียน
การสอนใหสอดคลองกับส่ิงประดิษฐ/นวัตกรรม งานวิจัย ศิลปวัฒนธรรม คือ รายวิชากลศาสตรวิศวกรรม โดย
อาจารยพัฒนพรรณ  พิมพสอนภา สอนนักศึกษาปวส.ชั้นปที่ 2 ซึ่งในปการศึกษา 2563 นักศึกษากลุมนี้ตอง
จัดทำส่ิงประดิษฐ/นวัตกรรม เพื่อแกปญหาและสนองความตองการของชุมชน ผูสอนไดเพิ่มสาระในการ คำนวณ
เกี่ยวกับการหาพลังงาน การเปล่ียนหนวยแรงมาเปนพลังงานทางไฟฟา คือ เปล่ียนหนวยของแรงมาใหเปนวัตต 
การคำนวณเกี่ยวกับแรง สายพาน พลูเลย ซึ ่งนักศึกษาสามารถเลือกใชวัสดุ/อุปกรณมาบูรณาการใชกับ
ส่ิงประดิษฐ/นวัตกรรม ไดอยางเหมาะสม 

รายวิชางานไฟฟารถยนตเบื้องตน โดยอาจารยคมสันต จูมี สอนนักศึกษาปวส.ชั้นปที่ 2 ซึ่งในปการศึกษา 
2563 นักศึกษากลุมนี้ตองจัดทำสิ่งประดิษฐ/นวัตกรรม เพื่อแกปญหาและสนองความตองการของชุมชน 
ผูสอนไดเพิ่มสาระในเรื่อง ระบบไดชาร คือ ไดชารจ เปนสวนท่ีทำหนาท่ีผลิตไฟฟา โดยอาศัยกำลังเครื่องยนตทำ
การสงกำลังมาทางสายพานเพื่อใหไดชารจหมุนปนกระแสไฟออกมาใชทำใหรถยนตสามารถขับเคลื่อนได 
รถยนตท่ีมีอายุการใชงานท่ีนานแลว มักจะพบปญหาไดชารจเส่ือมสภาพตามอายุการใชงาน เมื่อหมดอายุก็ตอง
เปล่ียนอันใหมเพื่อใหระบบไฟฟาทำงานตอไปได ซึ่งนักศึกษาสามารถตรวจเช็คเบ้ืองตน/อุปกรณมาบูรณาการใช
กับส่ิงประดิษฐ/นวัตกรรม ไดอยางเหมาะสม 

 
การประเมินระบบและกลไก 

หลักสูตรไดดำเนินการตามระบบและกลไกใหบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว ซึ่งไดรวมติดตามการปรับปรุง
แผนการเรียนรู และสาระการเรียนรูของอาจารยผูสอน ใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับคำอธิบายรายวิชา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2563 ติดตามรายงานผลการเรียนและผลการ
ประเมินผลประสิทธิภาพการเรียนการสอนอาจารยผูสอน ปการศึกษา2563 ซึ่งการดำเนินการเปนไปตาม
ระบบกลไกท่ีกำหนดไวและบรรลุเปาหมาย 

 
 
การปรับปรุงระบบและกลไก 

หลักสูตรเห็นวาในการเรียนรูในสาระรายวิชาที่มีการบูรณาการใหสอดคลองกับสิ่งประดิษฐ/นวัตกรรม 
งานวิจัย ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งบางรายวิชามีเนื้อหาที่ไมทันสมัยแลว อาจารยผูสอนในหลักสูตรก็รวมกันพิจารณา
การเลือกรายวิชาในโครงสรางหลักสูตรใหทันสมัยสอดคลองกับเทคโนโลยีในปจจุบัน  
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 เอกสารประกอบประกอบ 

  5.1-1 รายการประชุม สภาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 3/2563 

  5.1-2 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร ปการศึกษา 2563 

  5.1-3 ตารางการจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2563 

  5.1-4 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน สาขางานเทคนิคยาน

ยนต ปการศึกษา 2563รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งท่ี 1 วันท่ี 21 เม.ย. 62  

  5.1-5 แผนการจัดการเรียนรู รายวชิากลศาสตรวิศวกรรม 

  5.1-6 บันทึกหลังการสอน รายวิชากลศาสตรวิศวกรรม 

  5.1-7 ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน รายวิชากลศาสตรวิศวกรรม 

  5.1-8 รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งท่ี 4 วันท่ี 19 มีนาคม 2563 
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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. นําผลการทบทวนการดําเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการกําหนดผูสอนในภาคการศกึษา

ตอไป 
ผลการดำเนินงาน 
     1. การกำหนดผูสอน หลักสูตรมีการพิจารณาใหสอดคลองกับคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณทํางาน ภาระ
งาน และมีการพิจารณาผลการประเมินอาจารยผูสอนเพื่อใชในการคัดเลือกรายวิชา โดยหลักสูตรไดคำนึงถึงหนาท่ี
ที่ไดรับมอบหมายจากวิทยาลัย (TOR) และผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจำวิชา ในการเลือก
ผูสอนในรายวิชานั้นๆ 
2. สำนักวิชาการและหลักสูตร จัดทำตารางสอนเพื่อขออนุมัติจากสภาวิทยาลัยฯ เพื่อใหอาจารยประจำวิชาได
จัดทำแผนการสอน โครงการสอน เสนอสำนักวิชาการและหลักสูตรกอนเปดภาคเรียน 
3. อาจารยประจำหลักสูตรมีเทคนิคการสอน โดยการนำโครงการ/ส่ิงประดิษฐ ท่ีนักศึกษาจัดทำข้ึน มาใชเปนส่ือ
การเรียนการสอน การเรียนการสอนในรายวิชาปฎิบัติ อาจารยผู สอนจะเนินการจัดการเรียนการสอนที ่ใช
ประสบการณตรงกับผูเรียน โดยใหลงมือปฎิบัติงานจริง โดยแบงกลุมยอย 3 – 5 คนตอ 1 กลุม เพื่อใหนักศึกษา
ทุกคนไดเนนการฝกปฏิบัติดวยเทคนิคการเนนผูเรียนเปนสำคัญ ถือไดวาเปนการบูรณาการและประยุกตการเรียน
การสอนที่นำโครงการ/สิ่งประดิษฐ ของนักศึกษามาใชเปนสื่อการเรียนการสอน ซึ่งนักศึกษาที่จัดทำยังเกิดความ
ภูมิใจในผลงานของตนเองที่อาจารยประจำวิชาสามารถนำมาใชประโยชนในการเรียนการสอนของรุ นนอง 
นอกเหนือจากการทำโครงการ/ส่ิงประดิษฐท่ีสนองความตองการของชุมชน ตามปรัชญาของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
“วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาทองถิ่น” โดยการจัดทำโครงการ/สิ่งประดิษฐของนักศึกษานั้น มีหัวขอการทำ
โครงการ/สิ่งประดิษฐ มาจากความตองการของชุมชน ปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน การพัฒนาตอยอดจากของเดิม
และการใชเปนส่ือการเรียนการสอน จากตัวอยางจากรายวิชาดังตอไปนี ้
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3.1 งานจักรยานยนตและเครื่องยนตเล็ก อาจารยประจำวิชานายคมสันต จูมี ไดนำโครงการ/ส่ิงประดิษฐ “เครือ่ง
เก็บเมล็ดขาวเปลือก 4 ลอ” ซึ่งโครงการ/ส่ิงประดิษฐช้ินนี้สรางข้ึนมาเพื่อตอบสนองความตองการชนชุมชนบานวัง
เดือนหา ต.ทับคลอ อ.ทับคลอ จ.พิจิตร เพื่อใชในการเก็บเม็ดขาวเปอกทางการเกษตรเพื่อใหสะดวกสะบายในการ
ใชงาน และยังนำมาเปนส่ือประกอบการเรียนการสอน เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษา 
       3.1.1 โครงสราง ช้ินสวน อุปกรณ หลักการทำงานของเครื่องยนต ผูเรียนสามารถอธิบายช้ินสวน หลักการ
ทำงานของเครื่องยนตเล็กและขอแตกตางระหวางเครื่องยนต 2 จังหวะและ 4 จังหวะ ได  
       3.1.2 ถอด-ประกอบ ตรวจสอบ บำรุงรักษา ปรับแตง เครื่องยนต 2 จังหวะและ 4 จังหวะ มีทักษะในการ
ใชเครื่องมือพื้นฐาน เชน ไขควง ประแจ และการใชเครื่องมือพิเศษ เชน เวียรเนีย ฟลเลอรเกจ การเลือกใชอะไหล 
การปฏิบัติตามคำส่ังและคูมือ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยอยางเครงครัดและสามารถนำคามาตรฐานของอุปกรณ
ตางๆ มาใชวิเคราะหปญหาและแกไขไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
      3.1.3 ระบบสงกำลัง ชวงลาง และไฟฟาตางๆ ระบบท่ีมีการทำงานท่ีใกลเคียงกับรถยนต อาจารยประจำวิชา
สามารถนำโครงการ/ส่ิงประดิษฐ “เครื่องเก็บเมล็ดขาวเปลือก 4 ลอ” มาประยุกตในการเรียนการสอนไดอยางดี 
เปนการฝกทักษะเรียนรูเบ้ืองตนของระบบตางๆ ใหกับนักศึกษา 
3.2 วิชางานเครื่องลางและสงกำลังรถยนตอาจารยประจำวิชานายพรเทพ แกวตา ไดนำโครงการ/สิ่งประดิษฐ 
“รถบริการเคลื่อนท่ี” ซึ่งโครงการ/สิ่งประดิษฐชิ้นนี้สรางขึ้นมาเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน เพื่อใชใน
การหวานขาว นำมาเปนสื่อประกอบการเรียนการสอน เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษากัฃี่ยวกับระบบกลไกลในการ
ทำงาน 
           3.2.1 โครงสราง ชิ้นสวน อุปกรณ หลักการทำงานของระบบเครื่องลางและสงกำลังรถยนต ผูเรียน
สามารถอธิบาย ข้ันตอนการถอด-ประกอบช้ินสวนของเครื่องยนต หรือหลักการทำงานของระบบเครื่องลางและสง
กำลังรถยนต เชน เฟองทาย คลัทช และระบบเบรก  สามารถนำความรูจากการจัดเรียนการสอนเพื่อไปใชในการ
ซอมแซมบำรุงรักษารถยนตเพื่อยืดอายุในการใชงานไดอยากถูกตอง 
          3.2.2 ถอด-ประกอบ ตรวจสอบ บำรุงรักษา ปรับแตง ระบบเครื่องลางและสงกำลังรถยนต มีทักษะใน
การใชเครื่องมือพื้นฐาน เชน ไขควง ประแจ การเลือกใชอะไหล การปฏิบัติตามคำส่ังและคูมือ โดยคำนึงถึงความ
ปลอดภัยอยางเครงครัดและสามารถนำคามาตรฐานของอุปกรณตางๆ มาใชวิเคราะหปญหาและแกไขไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม 
4. เมื่ออาจารยประจำวิชาทำการเรียนการสอนกอนที่จะสิ้นภาคเรียน หลักสูตรและสำนักวิชาการดําเนินการ
ประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตออาจารยผูสอนทุกรายวิชา 
5. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั ้นปที ่ 2 ตองมีการเตรียมความพรอมกอนเขารับการฝก
ประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการเครือขาย โดยแจงกับอาจารยที ่ปรึกษาและงานสหกิจศึกษา เพื่อ
กำหนดการปฐมนิเทศกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ โดยมีกระบวนการการออกฝกประสบการณวิชาชีพของ
นักศึกษาในหลักสูตร ดังนี้ 
          5.1.1 อาจารยที ่ปรึกษาแจงการออกฝกประสบการณการวิชาชีพใหนักศึกษาทราบ กอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพ เพื่อใหนักศึกษาไดหาสถานที่ โดยใหคำนึงถึงในเรื่องความปลอดภัยของลักษณะงาน การ
เดินทาง และตรงกับสมรรถนะของหลักสูตรในการฝกประสบการณวิชาชีพ 
          5.1.2 นักศึกษาแจงช่ือ ท่ีอยูของสถานประกอบการ กับงานสหกิจศึกษา ซึ่งอาจารยท่ีดูแลในเรื่องการฝก
ประสบการณวิชาชีพของหลักสูตร คือนายพัฒนพรรณ พิมพสอนภานายปฐมพงษ เกิดเขม และนายนิรันดรเดือน
พงษ เพื่อทำหนังสือขอความอนุเคราะหเขาฝกประสบการวิชาชีพกับสถานประกอบการ 

1. สถานประกอบการท่ีเปนเครือขายกับหลักสูตร ซึ่งไดจากการ MOU  
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- 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 ไดทำการสำรวจการมีใบอนุญาตขับข่ีของนักศึกษา และไดรวมมือกับสำนักงานขนสงจังหวัด
พิจิตร สาขาโพทะเล จัดการอบรมและขอมีใบอนุญาตขับขีรถจักรยานตใหกับนักศึกษาทุกคนที่จะออกฝก
ประสบการณวิชาชีพ และดำเนินการในกับหลักสูตรอื่นท่ีออกฝกประสบการณวิชาชีพดวย 

5.1.4 งานสหกิจศึกษาแจงกำหนดการออกฝกประสบการณวิชาชีพ และเตรียมความพรอมกอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพ โดยการบรรยายถึงบุคลิคภาพที่ดีในการทำงาน ความปลอดภัย และมารยาททางสังคม 
เพื่อใหนักศึกษาตระหนักถึงหนาท่ีและประโยชนท่ีจะไดจากการฝกประสบการณวิชาชีพ 

5.1.5 เพื่อสถานประกอบการ ไดเห็นถึงความพยายามในการปองกันปญหาเรื่องยาเสพติดและการ
ตั้งครรภในวัยเรียน งานสหกิจศึกษาและหลักสูตรไดมีการตรวจสารเสพติดและการตั้งครรภของนักศึกษาทุกคน
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 และผลการประเมนิความพึงพอใจ
ของผูเรียนในรายวิชาของปการศึกษา 2562 มาพิจารณาในการเลือกรายวิชาของหลักสูตรปการศึกษา 2563 
โดยผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจำหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร ไดแสดงในภาพรวม
ไดดังตอไปนี ้

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 
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6. การกำกับ/ควบคุมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา 4.46 มาก 
7. การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนา

ความสามารถดานการสอนของอาจารย 
4.46 มาก 

 
พบวาจากการประเมินของอาจารยประจำหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร เห็นไดวากลไกท่ีหลักสูตร

ดำเนินการนั้นมีผลลัพธในทางท่ีดี มีเกณฑอยูในระดับ มาก มีคาเฉล่ีย = 4.46 ในหัวขอท่ีอาจารยประจำหลักสูตร
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือการกำกับและติดตามการจัดทำบันทึกหลังการสอนหลังสิ้นสุดภาคเรียนใหครบทุก
รายวิชา มีเกณฑอยูในระดับ มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย = 4.54 

2. หลักสูตรและสำนักวิชาการดำเนินการใหผูเรียนประเมินความพึงพอใจตออาจารยประจำวิชากอนจบภาค
เรียน ซึ่งไดแสดงไวในภาพรวมในแตภาคเรียน ดังนี้ 

 
หนวยจัดการศึกษาแมขาย ปวส.  
ภาคเรียนท่ี 1/2563 
 
ลำดับ อาจารยผูสอน รายวิชา คาเฉลี่ย 

1 พัฒนพรรณ พิมพสอนภา 30000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1  4.41  
2 พัฒนพรรณ พิมพสอนภา 30000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1  4.38  
3 พิพัฒน คงนวม  30100-0001 งานเทคนิคเบ้ืองตน  0.00  
4 พิพัฒน คงนวม  30100-0001 งานเทคนิคเบ้ืองตน  4.21  
5 พัฒนพรรณ พิมพสอนภา 30100-0101 กลศาสตรวิศวกรรม  4.41  
6 พัฒนพรรณ พิมพสอนภา 30100-0101 กลศาสตรวิศวกรรม  4.38  
7 ปฐมพงษ เกิดเขม  30101-0001 งานวัดละเอียดชางยนต  4.42  
8 พิษณุ คำอินทร 30101-0003 งานเครื่องลางและสงกำลังรถยนตเบ้ืองตน  4.34  
9 พัฒนพรรณ พิมพสอนภา 30101-2001 กลศาสตรของไหลในงานเครื่องกล  4.41  

10 พัฒนพรรณ พิมพสอนภา 30101-2001 กลศาสตรของไหลในงานเครื่องกล  4.38  
11 พิษณุ สินสมุทร  30101-2002 เทอรโมไดนามิกส  4.46  
12 พิษณุ สินสมุทร  30101-2002 เทอรโมไดนามิกส  4.25  
13 พิพัฒน คงนวม 30101-2101 งานระบบเครื่องยนตควบคุมดวย

อิเล็กทรอนิกส 
 4.44  

14 พิพัฒน คงนวม 30101-2101 งานระบบเครื่องยนตควบคุมดวย
อิเล็กทรอนิกส 

 4.21  

15 กนกศักด์ิ นครประสาท 30101-2302 เทคโนโลยีงานซอมสีรถยนต  4.42  
16 กนกศักด์ิ นครประสาท 30101-2302 เทคโนโลยีงานซอมสีรถยนต  4.53  
17 กนกศักด์ิ นครประสาท  3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3  4.07  
18 กนกศักด์ิ นครประสาท  3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3  4.35  
19 พิษณุ สินสมุทร 3100-0002 เขียนแบบเทคนิค  4.44  
20 ปฐมพงษ เกิดเขม 3101-0001 งานจักรยานยนตและเครื่องยนตเล็ก  4.45  
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21 ทชภณ เมืองฤทธิ์  3101-0002 งานเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล  4.26  
22 พิพัฒน คงนวม  3101-0003 งานเครื่องลางและสงกำลังรถยนต  4.40  
23 พิษณุ คำอินทร  3101-2005 งานทดลองเครื่องกล  4.11  
24 พิษณุ คำอินทร  3101-2005 งานทดลองเครื่องกล  4.36  
25 พัฒนพรรณ พิมพสอนภา  3101-2105 งานปรับแตงเครื่องยนต  4.16  
26 พัฒนพรรณ พิมพสอนภา  3101-2105 งานปรับแตงเครื่องยนต  4.32  
27 พิพัฒน คงนวม 3101-2107 งานเกียรอัตโนมัติ  4.12  
28 พิพัฒน คงนวม 3101-2107 งานเกียรอัตโนมัติ  4.40  
29 พิษณุ สินสมุทร 3101-2108 งานเครื่องลางและสงกำลังยานยนต  4.10  
30 พิษณุ สินสมุทร 3101-2108 งานเครื่องลางและสงกำลังยานยนต  4.44  
31 กนกศักด์ิ นครประสาท 3101-2111 งานตัวถังและพนสียานยนต  4.07  
32 กนกศักด์ิ นครประสาท 3101-2111 งานตัวถังและพนสียานยนต  4.35  

 
 
ภาคเรียนท่ี 2/2563 

ลำดั
บ 

อาจารยผูสอน รายวิชา คาเฉลี่ย 

1 พัฒนพรรณ พิมพสอนภา 30000-2002 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2  4.39  

2 พัฒนพรรณ พิมพสอนภา 30000-2002 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2  4.43  

3 พัฒนพรรณ พิมพสอนภา 30100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ  4.39 

4 พัฒนพรรณ พิมพสอนภา 30100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ  4.43 
5 พัฒนพรรณ พิมพสอนภา 30101-2003  เครื่องยนตสันดาปภายใน  4.39 

6 
พัฒนพรรณ พิมพสอนภา 

30101-2003  เครื่องยนตสันดาปภายใน 
 4.41
3 

7 ปฐมพงษ เกิดเขม 30101-2004  งานเขียนแบบช้ินสวนฯ  4.38 

8 ปฐมพงษ เกิดเขม 30101-2004  งานเขียนแบบช้ินสวนฯ  4.38  

9 พัฒนพรรณ พิมพสอนภา 30101-2005  งานทดลองเครื่องกล  4.39  

10 พัฒนพรรณ พิมพสอนภา 30101-2005  งานทดลองเครื่องกล  4.43  
11 พิพัฒน คงนวม 30101-2102  งานไฟฟายานยนต  4.39 
12 พิพัฒน คงนวม 30101-2102  งานไฟฟายานยนต  4.34  
13 พัฒนพรรณ พิมพสอนภา 30101-2109  งานยานยนตใชพลังงานทางเลือก  4.39  
14 พัฒนพรรณ พิมพสอนภา 30101-2109  งานยานยนตใชพลังงานทางเลือก  4.43  
15 พิพัฒน คงนวม 30100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  4.34 

16 
กนกศักด์ิ นครประสาท 30101-0002  งานเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล

เบ้ืองตน 
4.52 

17 พิพัฒน คงนวม 30101-0004  งานไฟฟารถยนต 4.34 
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18 กนกศักด์ิ นครประสาท 3000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4  4.53  

19 กนกศักด์ิ นครประสาท 3000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4  4.25  

20 พิพัฒน คงนวม 3100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  4.31  

21 ปฐมพงษ เกิดเขม 3100-0007 งานเช่ือมและโลหะแผน  4.32  

22 พิษณุ สินสมุทร 3100-0102 กลศาสตรของไหล  4.59  
23 พิษณุ สินสมุทร 3100-0102 กลศาสตรของไหล  4.28  
24 ปฐมพงษ เกิดเขม 3100-0104 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส  4.54  
25 ปฐมพงษ เกิดเขม 3100-0104 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส  4.32  
26 พัฒนพรรณ พิมพสอนภา 3101-2003 เครื่องยนตสันดาปภายใน  4.60  
27 พัฒนพรรณ พิมพสอนภา 3101-2003 เครื่องยนตสันดาปภายใน  4.32  
28 พัฒนพรรณ พิมพสอนภา 3101-8501 โครงการ  4.60  
29 พัฒนพรรณ พิมพสอนภา 3101-8501 โครงการ  4.32  

   
 
 
หนวยจัดการศึกษาทับคลอ ปวส.  
ภาคเรียนท่ี 1/2563 

ลำดั
บ 

อาจารยผูสอน รายวิชา คาเฉลี่
ย 

1 นิรันดร เดือนพงษ  30101-2302 เทคโนโลยีงานซอมสีรถยนต  4.48  
2 นิรันดร เดือนพงษ  30101-2302 เทคโนโลยีงานซอมสีรถยนต  4.64  
3 นิรันดร เดือนพงษ 30000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 4.48 
4 นิรันดร เดือนพงษ 30000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 4.68 
5 นิพัฒน เสนอใจ 30100-0001 งานเทคนิคเบ้ืองตน 4.79 
6 ปริวัตร แกวเปย 30100-0101 กลศาสตรวิศวกรรม  4.59  
7 ปริวัตร แกวเปย 30100-0101 กลศาสตรวิศวกรรม  4.76  
8 คมสันต จูมี 30101-0001 งานวัดละเอียดชางยนต 4.52  
9 พรเทพ แกวตา 30101-003  งานเครื่องลางและสงกำลังรถยนตเบ้ืองตน 4.90 

10 อภิชาติ อินคลาย 30101-2001  กลศาสตรของไหลในงานเครื่องกล 4.54 
11 อภิชาติ อินคลาย 30101-2001  กลศาสตรของไหลในงานเครื่องกล 4.74 
12 พรเทพ แกวตา 30101-2002  เทอรโมไดนามิกส 4.60 
13 พรเทพ แกวตา 30101-2002  เทอรโมไดนามิกส 4.90 
14 ปริวัตร แกวเปย 30101-2101  งานควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส 4.59 
15 ปริวัตร แกวเปย 30101-2101  งานควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส 4.76 
16 นิรันดร เดือนพงษ  3101-2111 งานตัวถังและพนสียานยนต  4.19 
17 นิรันดร เดือนพงษ  3101-2111 งานตัวถังและพนสียานยนต  4.35 
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18 นิรันดร เดือนพงษ 3101-2108  งานเครื่องลางและสงกำลัง 4.19 
19 นิรันดร เดือนพงษ 3101-2108  งานเครื่องลางและสงกำลัง 4.35 
20 นิรันดร เดือนพงษ 30000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 4.19 
21 นิรันดร เดือนพงษ 30000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 4.35 
22 นิพัฒน เสนอใจ 3100-0002  งานเขียนแบบเทคนิค 4.48 
23 คมสันต จูมี 3101-0001  งานจักรยานยนตและเครื่องยนตเล็ก 4.35 
24 อภิชาติ อินคลาย 3101-0002  งานเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล 4.47 
25 พรเทพ แกวตา 3101-0003  งานเครื่องลางและสงกำลังรถยนต 4.48 
26 คมสันต จูมี 3101-2005  งานทดลองเครื่องกล 4.21 
27 คมสันต จูมี 3101-2005  งานทดลองเครื่องกล 4.35 
28 คมสันต จูมี 3101-2105  งานปรับแตงเครื่องยนต 4.21 
29 คมสันต จูมี 3101-2105  งานปรับแตงเครื่องยนต 4.35 
30 ปริวัตร แกวเปย 3101-2107  งานเกียรอัตโนมัติ 4.28 

 
 
 
ภาคเรียนท่ี 2/2563 

ลำดั
บ 

อาจารยผูสอน รายวิชา คาเฉลี่
ย 

1 นิรันดร เดือนพงษ 30000-2002 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 4.40 
2 นิรันดร เดือนพงษ 30000-2002 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 3.76 
3 ทนงศักด์ิ ยาดี 30100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ 4.47 
4 ทนงศักด์ิ ยาดี 30100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ 4.31 
5 ทนงศักด์ิ ยาดี 30101-2003  เครื่องยนตสันดาปภายใน 4.47 
6 ทนงศักด์ิ ยาดี 30101-2003  เครื่องยนตสันดาปภายใน 4.31 
7 ทนงศักด์ิ ยาดี 30101-2004  งานเขียนแบบช้ินสวนฯ 4.47 
8 ทนงศักด์ิ ยาดี 30101-2004  งานเขียนแบบช้ินสวนฯ 4.31 
9 อภิชาติ อินคลาย 30101-2005  งานทดลองเครื่องกล 4.49 

10 อภิชาติ อินคลาย 30101-2005  งานทดลองเครื่องกล 4.08 
11 คมสันต จูมี 30101-2102  งานไฟฟายานยนต 4.36 
12 คมสันต จูมี 30101-2102  งานไฟฟายานยนต 4.22 
13 พรเทพ แกวตา 30101-2109  งานยานยนตใชพลังงานทางเลือก 4.48 
14 พรเทพ แกวตา 30101-2109  งานยานยนตใชพลังงานทางเลือก 4.21 
15 ปริวัตร แกวเปย 30100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 4.02 
16 พรเทพ แกวตา 30101-0002  งานเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล

เบ้ืองตน 
4.21 

17 คมสันต จูมี 30101-0004  งานไฟฟารถยนต 4.22 
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18 นิรันดร เดือนพงษ 3101-8501  โครงกาน 4.17 
19 นิรันดร เดือนพงษ 3101-8501  โครงกาน 4.16 
20 นิรันดร เดือนพงษ 30000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 4.17 
21 นิรันดร เดือนพงษ 30000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 4.16 
22 อภิชาติ อินคลาย 3100-0003  งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 4.35 
23 อภิชาติ อินคลาย 3100-0102 กลศาสตรของไหล 4.28 
24 อภิชาติ อินคลาย 3100-0102 กลศาสตรของไหล 4.35 
25 ทนงศักด์ิ ยาดี 3100-0007  งานเช่ือมและโลหะแผน 4.51 
26 ปริวัตร  แกวเปย 3100-0104  งานนิวเมติกส 4.75 
27 พรเทพ แกวตา 3101-2003  เครื่องยนตสันดาปภายใน 4.75 
28 พรเทพ แกวตา 3101-2003  เครื่องยนตสันดาปภายใน 4.31 

 
 
3. หลักสูตร สำนักวิชาการและงานสหกิจศึกษาไดดำเนินเตรียมความพรอมทางดานทักษะวิชาชีพ และ

คุณลักษณะที่พึงประสงคใหตรงตามที่สถานประกอการตองการ เมื่อกระบวนการฝกประสอบการณวิชาชีพเสร็จ
เรียบรอยแลว หลักสูตรและงานสหกิจศึกษาไดประเมินความพึงพอใจในของสถานประกอบการท่ีมีตอนักศึกษาใน
การฝกประสบการณในภาพรวม 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 
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 
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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 
 
การประเมินระบบและกลไก 

1. การนำโครงการ/สิ่งประดิษฐ มาใชประโยชนเปนสื่อการเรียนการสอนนั้น ทำใหนักศึกษามีสนใจกับ
กระบวนการเรียนการสอนมาก เพราะนักศึกษาจะไดเห็นภาพการนำมาใชประโยชนของโครงการ/ส่ิงประดิษฐ ฝก
การคิด วิเคราะห การแกไขปญหาอยางมีระบบ ไดเรียนรูจากวัสดุฝกท่ีนำไปใชจริง ซึ่งอาจารยปฐมพงษ  เกิดเขม 
ที่ไดนำโครงการ/สิ่งประดิษฐ มาใชเปนสื่อการเรียนการสอนในรายวิชางานเครื่องยนตเล็กและงานจักรยานยนต 
นักศึกษามีความพึงพอใจตออาจารยประจำวิชา อยูในเกณฑ มากทึ่สุด หลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร
พิจารณารวมกันในการประชุม Small group มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ การทำโครงการ/สิ่งประดิษฐ 
ของนักศึกษาท่ีจัดทำเพื่อสนองความตองการของชุมชนแลว ใหเพิ่มหัวขอโครงการ/ส่ิงประดิษฐท่ีสอดคลองกับการ
นำมาประยุกตืใชในรายวิชาของหลักสูตรดวย เพื่อสนับสนุนส่ิงเรียนรูดานส่ือการเรียนการสอนท่ียังขาดแคลน เชน 
โครงการ/ส่ิงประดิษฐ ท่ีเกี่ยวของกับพลังงานทดแทน(รถไฟฟา), ระบบลำเลียงและสงกำลัง ,ระบบไฮดรอลิกสและ
นิวเมติกส เปนตน 

2. การเลือกรายวิชาของหลักสูตร จากผลการประเมินความพึงพอใจตออาจารยประจำวิชา พบวาใน
ภาพรวมของหลักสูตรมีบางรายวิชามีผลการประเมินที่ตองปรับปรุง ทำใหหลักสูตรไดพิจารณารวมกันในการ
ประชุม Small group ถึงกระบวนการเรียนการสอนของอาจารยประจำวิชา ใหเนนใชสื่อที ่มีชีวิต หลากหลาย 
ทันสมัย สอดคลองกับเทคโนโลยีปจจุบัน โดยหลักสูตรและสำนักวิชาการไดดำเนินจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับ

20 สามารถแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะไดดี 2.97 
รวม 3.21 
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อาจารยประจำหลักสูตร ในเรื่องการจัดทำบทเรียนออนไลน การทำสื่อการสอนออนไลน เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
อาจารยประจำวิชา สรางบรรยกาศในหองเรียนท่ีดี นักศึกษามีความกระตือรือรนท่ีจะเรียนในรายวิชานั้น 

3. ในรายวิชาที่เกี ่ยวของกับเทคโนโลยีสมัยใหม สอดคลองกับโครงสรางที่ปรับปรุงของหลักสูตร ทำให
อาจารยประจำหลักสูตรตองไดรับการพัฒนาทักษะทางดานวิชาการและวิชาชีพใหเหมาะสมในการเลือกรายวชิา
และอาจารยประจำวิชา หลักสูตรไดดำเนินการสำรวจความตองการพัฒนาของอาจารยประจำหลักสูตรรายบุคคล 
(Id plane) เพื่อรายงานใหกับงานบุคลากรวางแผนการพัฒนาทักษะดานตางๆ ตามความตองการของอาจารย
ประจำหลักสูตร 

4. ขอแสนอแนะจากสถานประกอบการตอนักศึกษาของหลักสูตรถึงขอท่ีตองปรับปรุง คือเรื่องปฏิภาณไหว
พริบ ความระมัดระวังของเสียหาย ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง ชอบคุยในเวลางาน ซึ่งขอเสนอแนะดังกลาวทำให
หลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรรวมกันหาแนวทางการแกไข และพัฒนานักศึกษาในขอที่ตองปรับปรุงโดย
สอดแทรกและสรางความตระหนักใหนักศึกษาเห็นความสำคัญกับพฤติกรรมเหลานี้ไปในการเรียนการสอนใน
รายวิชาตางๆ  

 
 

 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 

 
เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสัมพันธและเช่ือมโยงกับคุณภาพการศึกษาตาม

มาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ดานผูเรียนและผูสำเสร็จการศึกษา มีดังนี้ 

1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 
ผลการดำเนินงาน 

หนวยจัดการศึกษา จำนวนผูเรียนแรกเขา จำนวนผูสำเร็จการศึกษา รอยละ 
แมขาย 40 36 90.00 
ทับคลอ (ขุนไผภูมิเขตร) 38 20 52.63 
โพธิ์ประทับชาง - - - 

รวม 78 56 74.67 
 

ผลการดำเนินในภาพรวมเกี่ยวกับการดูแลและแนะแนวผูเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต มีจำนวนผูเรียนแรกเขา จำนวน 78 คน ผูสำเร็จการศึกษา จำนวน 56 คน  
คิดเปนรอยละ 74.67 เมื่อนำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑการประเมินอยูในระดับดีเลิศ มีคาคะแนน
เทากับ 4  
 
เอกสารหลักฐาน 

1. ระบบและกลไกตัวบงช้ี 3.2 
2. รายงานจำนวนนักศึกษาแรกเขา ปการศึกษา 2562 
3. รายงานจำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2563 

 
 

1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
  
ภาคเรียนท่ี 1/2563  

หนวยจัดการศึกษา จำนวนผูเรียนท้ังหมด 
จำนวนผูเรียนท่ีมี

คุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมท่ีพึงประสงค 

รอยละ 

แมขาย 37 25 67.57 
ทับคลอ (ขุนไผภูมิเขตร) 37 34 91.89 
โพธิ์ประทับชาง - - - 

รวม 74 59 79.73 
                

ภาคเรียนท่ี 2/2563  
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หนวยจัดการศึกษา จำนวนผูเรียนท้ังหมด 
จำนวนผูเรียนท่ีมี

คุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมท่ีพึงประสงค 

รอยละ 

แมขาย 37 25 67.57 
ทับคลอ (ขุนไผภูมิเขตร) 70 64 91.43 
โพธิ์ประทับชาง - - - 

รวม 107 89 83.18 
 

ปการศึกษา 2563 

หนวยจัดการศึกษา จำนวนผูเรียนท้ังหมด 
จำนวนผูเรียนท่ีมี

คุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมท่ีพึงประสงค 

รอยละ 

แมขาย 74 50 67.57 
ทับคลอ (ขุนไผภูมิเขตร) 107 98 91.59 
โพธิ์ประทับชาง - - - 

รวม 181 148 87.16 
 
ผลการดำเนินในภาพรวมเกี่ยวกับผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต มีจำนวนผูเรียนทั้งหมด จำนวน 181 คน ผูเรียนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค จำนวน 148 คน  คิดเปนรอยละ 87.16 เมื่อนำผลการคำนวณมาเทยีบ
กับเกณฑการประเมินอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม มีคาคะแนนเทากับ 5 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

1. รายงานขอมูลจำนวนนักศึกษาลงทะเบียน ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2563 
2.  รายงานผลการประเมินการเรียน รายวิชากิจกรรมวิชาชีพ สาขางานยานยนต  ปการศึกษา 2563 
3.    รายงานผลโครงการไหวครู ประเพณีประจำปการศึกษา 2563 
4.    รายงานผลโครงการประเพณีแหเทียนจำนำพรรษา ประจำปการศึกษา 2563 
5.  โครงการสงเสริมประชาธิปไตยนักศึกษาประจำปการศึกษา 2563 
6.  รายงานผลโครงการอบรมเยาวชนแกนนำ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมสรางภูมิคุมกันยาเสพติด สู

สถานศึกษา    วิทยาลัยสีขาว ประจำปการศึกษา 2563 
7.    รายงานผลโครงการโครงการอบรมนักศึกษาใหม สรางวินัย ปรับพฤติกรรม  ประจำปการศึกษา 

2563 
8.   รายงานผลโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปการศึกษา 2563 
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1.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบอาชีพอสิระและผูเรียนท่ีมีงานทำ 
ผลการดำเนินงาน 

หนวยจัดการศึกษา 
จำนวนผูเรียน

ท้ังหมด 
จำนวนผูเรียน 

ท่ีมีงานทำ 

จำนวนผูเรียนมี
สมรรถนะในการ

เปน
ผูประกอบการ 

รอยละ 

แมขาย 36 11 - 30.56 
ทับคลอ (ขุนไผภูมิ
เขตร) 

33 28 5 100.00 

โพธิ์ประทับชาง 4 4 - 100.00 

รวม 
73 43 5 

65.75 
คาเฉลี่ย 58.90 6.85 

 
ผลการดำเนินในภาพรวมเกี่ยวกับผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบอาชีพอิสระและผูเรียนที่มี

งานทำ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต มีจำนวนผูเรียนท้ังหมด จำนวน 
73 คน ผูเรียนมีสมรรถนะในผูเรียนท่ีมีงานทำ จำนวน  43 คน คิดเปนรอยละ 58.90 การเปนผูประกอบการ 
จำนวน 5 คน  คิดเปนรอยละ 6.85 ผลรวมผูประกอบอาชีพอิสระและผูเรียนท่ีมีงานทำเทากับ เมื่อนำผลการ
คำนวณมาเทียบกับเกณฑการประเมินอยูในระดับคุณภาพดี มีคาคะแนนเทากับ 3 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

1. แบบติดตามผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคยาน

ยนต 

 



ห น ้ า  | 100 
 

1.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
ผลการดำเนินงาน 

หนวยจัดการศึกษา โครงการ 
ชุมชนท่ีนำไปใช

ประโยชน 
แมขาย 1. การพัฒนาระบบขับเคล่ือนรถฉีดยาในนาขาว  กรณีศึกษา กลุม

เกษตรกร (ทำนา) หมูท่ี 
12 ต.วังตะกู อ.ดงเจริญ 
จ.พิจิตร 

2. รถสามลอบรรทุกอเนกประสงคทางการเกษตร  
3. การพัฒนารถ ATV เปนรถตัดหญาแบบนั่งขับ  

4. เครื่องเขยาน้ำอัดลมวุนพลังงานแสงอาทิตย  

 5. รถสามลอบรรทุกอเนกประสงค  

ทับคลอ (ขุนไผภูมิ
เขตร) 

6. เตาเผาขยะไรควัน กรณีศึกษา โรงเรียน
วัดเขาพระ ต.เขาทราย 
อ.ทับคลอ จ.พิจิตร 

7. เครื่องเก็บเมล็ดขาวเปลือก 4 ลอ กรณีศึกษา ชุมชนบาน
วังเดือนหา ต.ทับคลอ 
อ.ทับคลอ จ.พิจิตร 

8. รถบริการเคล่ือนท่ี  
8. เครื่องหวานขาวติดหนารถไถ  

 
กรณีศึกษา ชุมชน
บานเขาโลน ต.เขา
เจ็ดลูก อ.ทับคลอ จ.
พิจิตร 

โพธิ์ประทับชาง 9. เครื่องสีขาว  กรณีศึกษา บานเนิน
สะอาด หมูท่ี 11  ต.
ทุงใหญ อ.โพธิ์
ประทับชาง จ.พิจิตร 

 
  นวัตกรรมท่ี ส่ิงประดิษฐท่ีนักศึกษาไดจัดทำข้ึนเมื่อเสร็จส้ินการนำเสนอผลงานแลว ก็ไดนำไปมอบ

ใหกับทางชุมชน/เกษตรกร/หนวยงาน ที่นักศึกษาไดลงพื้นที่ไปสำรวจปญหาเพื่อนำไปใชในการแกไขปญหาท่ี

เกิดข้ึน และมีส่ิงประดิษฐบางสวนท่ีเปนส่ือการเรียนการสอน ก็จะนำไปใชเปนส่ือการเรียนการสอนในรายวิชา

ตางๆ ตอไป ซึ่งมี การพัฒนาระบบขับเคลื่อนรถฉีดยาในนาขาว ไดนำไปใชในชุมชน เกษตรกร (ทำนา) หมูท่ี 

12 ต.วังตะกู อ.ดงเจรญิ จ.พิจิตร เตาเผาขยะไรควัน ไดนำไปใชในโรงเรียนวัดเขาพระ ต.เขาทราย อ.ทับคลอ 

จ.พิจิตร เครื่องเก็บเมล็ดขาวเปลือก 4 ลอ ไดนำไปใชในชุมชน ชุมชนบานวังเดือนหา ต.ทับคลอ อ.ทับคลอ จ.

พิจิตร เครื่องหวานขาวติดหนารถไถ ไดนำไปใชในชุมชน  ชุมชนบานเขาโลน ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคลอ จ.พิจิตร 

เครื่องสีขาว ไดนำไปใชในชุมชน ต.ทุงใหญ อ.โพธิ์ประทับชาง  จ.พิจิตร  
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เมื่อนำผลการดำเนินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน แลวจะเห็นไดวาสถานศึกษาไดมีการจัดกิจกรรม

ประกวดนวัตกรรม โครงการ/ส่ิงประดิษฐ ในสถานศึกษาและยังไดนำโครงการ/ส่ิงประดิษฐ ไปใชประโชยนจริง

ในชุมชน การประเมินอยูในระดับคุณภาพดี มีคาคะแนนเทากับ 3  

 

1.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

หนวยจัดการศึกษา 
จำนวนผูเรียน 
ท่ีลงทะเบียน 

จำนวนผูเรียนท่ีสอบผาน
มาตรฐานวิชาชีพ 

รอยละ 

แมขาย 32 32 100 
ทับคลอ (ขุนไผภูมิเขตร) 32 24 75 
โพธิ์ประทับชาง 4 4 100 

รวม 68 60 88.24 
 
ผลการดำเนินในภาพรวมเกี่ยวกับผูเรียนที่สอบผานมาตรฐานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต มีจำนวนผูเรียนทั้งหมด จำนวน 68 คน ผูเรียนที่สอบผานมาตรฐาน
วิชาชีพ จำนวน 60 คน  คิดเปนรอยละ 88.24 เมื่อนำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑการประเมินอยูใน
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม มีคาคะแนนเทากับ 5 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
 1. รายงานขอมูลจำนวนนักศึกษาลงทะเบียน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 

2. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพสาขางานยานยนต ปการศึกษา 2563 

 

1.6 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา  
 

หนวยจัดการศึกษา 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 

ปการศึกษา 2563 
จำนวนผูเรียนท่ีมีงานทำ

หรือศึกษาตอ 
รอยละ 

แมขาย 21 11 52.38 
ทับคลอ (ขุนไผภูมิเขตร) 30 30 100 
โพธิ์ประทับชาง 4 4 100 

รวม 55 45 84.12 
 
 
ผลการดำเนินงานในภาพรวมเกี่ยวกับการมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา  ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานยานยนต มีจำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2563 
จำนวน 55 คน ผูสำเร็จการศึกษา  มีงานทำและศึกษาตอ จำนวน 45 คน  คิดเปนรอยละ 84.12  เมื่อนำผล
การคำนวณมาเทียบกับเกณฑการประเมินอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม มีคาคะแนนเทากับ 5 

 
1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
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ไมมีผลการทดสอบ การดำเนินงานในภาพรวมของหลักสูตรเกี ่ยวกับผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เนื่องจากการแพร
ระบาดของโรค ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. รายงานขอมูลผูสำเร็จการศึกษา  ปการศึกษา 2563 
2. รายงานผลการติดตามผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2563 
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องคประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู 
ตัวบงช้ีท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 
ผลการดำเนินงาน 

เปาหมาย 
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูมีปริมาณเพียงพอ ทันสมัย และมีคุณภาพพรอมใชงาน นักศึกษาและอาจารยมีความ

พึงพอใจตอส่ิงสนันสนุนการเรียนรูอยูในระดับมาก 
ระบบและกลไล 

1. อาจารยประจำหลักสูตรรวมกับวิทยาลัยชุมชนพิจิตรพิจารณาจัดหาครุภัณฑสำหรับการเรียนการสอน
ตางๆ และสื่อการเรียนรู เพื ่อจัดสรรเงินรายไดสถานศึกษาในการจัดหาสิ่งสนันสนุนการเรียนรู ใหมีปริมาณ
เพียงพอ ทันสมัยและพรอมใชงาน 

2. วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดทำแผนประจำปงบประมาณ เพื่อเสนอสภาวิทยาลัยชุมชน และสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

3. หลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรพิจารณาการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยทัน 
สอดคลองกับและทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจางวัสดุฝกสำหรับการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับรายวิชาท่ีเปด
สอนในภาคเรยีน 

 4. หลักสูตรทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตอผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เพื่อจัดหาสิ่งสนันสนุน
การเรียนรูตามแผนการใชจายเงินรายไดสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

5. หลักสูตรติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยผูสอนตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู
พรอมท้ังรายงานผล เพื่อนำขอเสนอแนะไปปรับปรุงการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูตอไป 
การนำระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

1 หลักสูตรไดดำเนินการปฏิบัติงานตามระบบและกลไกเพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย อาจารยประจำหลักสูตร
และนักศึกษาไดกรอกของมูลสำรวจความตองการส่ิงสนับสนุนการเรียนรู จากปการศึกษา 2563 แลว พบวาส่ิง
สนับสนุนการเรียนรูท่ีหลักสูตรจัดเตรียมไวใชในการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในปจจุบัน 
มีดังนี้ 

1.1. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูดานวิชาการ 
1.1.1 ส่ือการเรียนการสอน 

อาจารยประจำหลักสูตรไดสำรวจอุปกรณตางๆ ที่ใชในการเรียนการสอนใหพรอมใชงานและ
จัดหาใหเพียงพอกับจำนวนนักศึกษาในแตละ Section ของพื้นท่ีจัดการเรียนการสอน หลักสูตรมีแหลงขอมูลทาง
วิชาการเพื่อใหนักศึกษาไดคนควาขอมูลตางๆ เชน  

- เอกสารงานวิจัย/โครงการ/ส่ิงประดิษฐ 
- คูมือการซอมและบำรุงรักษารถยนต/จักรยานยนต/เครื่องยนตทางการเกษตร 
- CD ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ 
- หนังสืออางอิงตางๆ 

1.1.2 ทักษะทางวิชาการ/วิชาชีพ 
หลักสูตรไดรวมมือกับพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดพิจิตร จัดการอบรมยกระดับฝมือแรงงาน

หลักสูตรตางเชน ชางซอมเครื่องยนตการเกษตร ชางบำรุงรักษารถยนต ชางติดตั้งกระจกรถยนต เพื่อเปนการ
เพิ่มทักษะทางวิชาการและวิชาชีพใหกับนักศึกษา 
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1.2 ส่ิงสนับสนุนดานวิชาชีพ 
 1.2.1 ชุดฝก/เครื่องมือ อุปกรณ 

หลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร สำรวจวัสดุฝก/ชุดฝก ท่ีใชในการเรียนการสอน วามีการชำรุด 
เสียหาย เพื่อดำเนินการซอมแซมและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุฝก เพื่อใหครุภัณฑ/วัสดุฝก อยูในสภาพท่ีใชงานไดและ
เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน ในปการศึกษา 2563 ทางหลักสูตรไดดำเนินการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ
และชุดฝกปฏิบัติท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีสอดคลองกับยานยนตในปจจุบันไดแก 

- เครื่องมีวิเคราะหปญหาอิเล็กทรอนิกสรถยนตและรถจักรยานยนต 
- เครื่องต้ังศูนยรถยนตดวยคอมพิวเตอร 
- เครื่องเจียรจานเบรก 
- 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  
1.3.1 สภาพแวดลอมในการจัดการเรียนการสอน 

 ในการจัดการเรียนการสอน ทางหลักสูตรไดจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนตามความเหมาะสมตาม
รายวิชาท่ีอาจารยประจำหลักสูตรแตละทานสอน ซึ่งสามารถหมุนเวียนใชกันไดโดยจัดพื้นท่ีการเรียนการสอนเปน 
Section ซึ่งจะใชแนวทางนี้ในการจัดพื้นที่ทำการเรียนการสอนทุกหนวยจัดการศึกษา ดังตัวอยาง การจัดพื้นท่ี
การเรียนการสอนอาคารชางอุตสาหกรรม หนวยจัดการศึกษาแมขาย  

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

- เครื่องมือประจำหนวย 
- ชุดฝกเครื่องยนตดีเซลคอมมอนเรล  
- ชุดฝกเครื่องยนตติดต้ังแกส LPG และ NGV   
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- 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   
- 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 ในส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรูทางกายภาพ ซึ่งทางหลักสูตรไดปรับปรุงและจัดหาสวนตางๆ มีดังนี ้
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1.3.2.1 สภาพแวดลอมภายใน 
- ติดต้ังพัดลมติดผนังในพื้นท่ีหองเรียนตางๆ  
- จัดหาและซอมแซมอุปกรณทางไฟฟา เชน ปลั๊กไฟ 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 

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
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พรอมของนักศึกษาในการสอบมาตรฐานวิชาชีพและการเขาทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขา “ชาง
บำรุงรักษาเครื่องยนตทางการเกษตร”  

- เครื่องต้ังศูนยรถยนตดวยคอมพิวเตอร ใชจัดการเรียนการสอนวิชางานเครื่องลางและสงกำลังรถยนต 
ผูเรียนมีความรูความเขาใจในการตรวจสอบ วิเคราะหอาการผิดปกติและปรับแตงใหเปนปกติ ผูเรียนจะมีความรู 
ความเขาใจในการทำปรับหนาลอใหเทากันทั้งมุม Camber – มุมลอหนา มุมToe-in Toe-out มุมเลี้ยว Toe 
out on turns และมุม Caster  ใชฝกทักษะดานวิชาชีพของนักศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมของนักศึกษาในการ
ฝกประสบการณวิชาชีพ  

2.2 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูดานเทคโนโลยี 
- หลักสูตรไดเพิ่มจำนวนจุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi ในพื้นที่จัดการเรียนการสอน เพื่อใหอาจารย

ผูสอนและนักศึกษาไดใชในการเรียนการสอนออนไลน เนื่องจากจำนวนนักศึกษาท่ีใชพื้นท่ีในการเรียนการสอนมี
จำนวนมาก ทำใหการออนไลนเกิดปญหาในการเช่ือมตอระหวางทำการเรียนการสอน 

- สมารททีวี อาจารยประจำหลักสูตรไดนำมาใชในการเรียนการสอน ซึ่งผู สอนสามารถเชื ่อมตอ
ออนไลนกับสื่อการสอนที่เปนคลิปวีดีโอ และใชในการจัดเปนหองการเรียนรูสำหรับใหอาจารยประจำหลักสูตร
สอนออนไลน 

3 ความเพียงพอและการแกไขปญหาการขาดแคลนการใชงานส่ิงสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน 
สิ่งสนับสนุนที่หลักสูตรจัดเตรียมไวใหกับนักศึกษาจะใชรวมกันทั้งหลักสูตรปวช.และปวส. ซึ่งจำนวน

นักศึกษาในแตละหองจะมีประมาณ 20-40 คน ซึ่งบางรายวิชาของหลักสูตรอาจยังมีส่ิงสนับสนุนไมเพียงพอตอ
จำนวนผูเรียน ทำใหอาจารยผูสอนประจำวิชาตองบูรณาการการเรียนใหเหมาะสม เชน เครื่องมือพิเศษแบบตางๆ 
อุปกรณหรือชิ้นสวนที่ทันสมัยโดยทางหลักสูตรและสำนักวิชาการไดรวมกันหาแนวทางจากการประชุม Small 
group ใหเรื่อง การทำส่ือการเรียนการสอนแบบชุดฝกปฏิบัติเล็กๆ การนำโครงการส่ิงประดิษฐมาใชประกอบการ
สอนและการใชความรวมมีกับสถานประกอบการ  

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 



ห น ้ า  | 108 
 

ระบบปรับอากาศ ระบบชวงลางและสงกำลัง 2.บริษัท เรียวอินเตอรเทค จำกัด เปนสถานประกอบการเกี่ยวกับ
การโมดิฟายรถยนต เครื่องยนต ระบบอิเล็กทรอนิกสรถยนต 3.บริษัทมารวยมอเตอร จำกัด สาขาเขาทราย 
4. ประเมินความพึงพอใจในภาพรวมท่ีมีตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรูของหลักสูตรที่ไดรวมกับอาจารยประจำหลักสูตร นักศึกษา สำรวจความตองการ
และดำเนินการจัดหาตามความตองการแลวนั้น หลักสูตรและสำนักวิชาการไดประเมินผลความพึงพอใจของ
อาจารยผู สอนและนักศึกษาที่มีตอสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู  ประจำปการศึกษา 2563  เพื ่อหลักสูตรจะได
พิจารณาปรับปรุงและจัดหาส่ิงสนุบสนุนการเรียนรูเหลานี้ใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอนตอไป ดังนี้ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

อาจารยผูสอน นักเรียน นักศึกษา 
รอยละ �̅�𝑥 รอยละ �̅�𝑥 

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 
 
พบวาผลการประเมินความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู เก็บขอมูลจากอาจารยผูสอน จำนวน 14 

คน และนักเรียน นักศึกษาจำนวน 399  คน พบวา ท้ังอาจารยผูสอนนักเรียน และนักศึกษามีความพึงพอใจตอ

สิ ่งสนับสนุนการเรียนรูภายในหองเรียน อยูระดับมาก  (�̅�𝑥= 3.55 และ 4.08) และมีความพึงพอใจตอส่ิง

สนับสนุนการเรียนรูภายนอกหองเรียน อยูระดับปานกลาง(�̅�𝑥= 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 ในดานยานยนตเปนที่สนใจในตลาดยานยนตอยางมาก 

ซึ่งในโครงสรางของหลักสูตร ไดปรับเปลี่ยนโครงสรางรายวิชาเลือกเสรีโดยเนนเทคโนโลยีที ่ทันสมัย ทำให
นักศึกษาไดเรียนรูและฝกทักษะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับยานยนตไฟฟา  

5.1.3 ชุดฝกเครื่องยนตดีเซลต้ังแทนพรอมชุดจำลองจุดเสียเช่ือมตอผานแท็บเล็ต 
 ระบบเครื่องยนตดีเซลในปจจุบันจะเปนเครื่องยนตแบบคอมมอนเรล และสอดคลองกับการ

จัดการเรียนการสอนวิชางานเครื ่องยนตดีเซล ฝกทักษะการปฏิบัติงานเพื ่อเตรียมพรอมในการออกฝก
ประสบการณวิชาชีพ และการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  

5.2 ส่ิงสนับสนุนดานอุปกรณการสอน/ส่ืออิล็กทรอนิกส 
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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 ึ ่งทางหลักสูตรได รับ
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 

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 รายงานผลการสำรวจความตองการและปญหาการใชสิ่งสนับสนุนการเรียนรุของ

อาจารยผูสอน ประจำปการศึกษา 2563 
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ตอนท่ี 3 
ผลการประเมินระดับหลักสูตร 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานเทคนิคยานยนต 

ตาราง ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบงช้ีและองคประกอบคุณภาพ 

 
องคประกอบ ตัวบงช้ี ผานเกณฑ/ 

ไมผาน
เกณฑ 

ระบุเหตุผล
หากไมผาน

เกณฑ 
1. การกำกับ
มาตรฐาน 

1.1 (1.)การบริหารจัดการหลักสูตรปวส. ผาน  
ผลการประเมินองคประกอบท่ี 1 ผาน  

2. ผูสำเร็จ
การศึกษา 

2.1  คุณภาพผูสำเร็จการศึกษา 5.00  

2.2  ผูสำเร็จการศึกษาสรางอาชีพและทำประโยชนใหชุมชน 4.34  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 2 4.67  

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 4.17  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 5 4.06  

6.  ส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู 

6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4.00  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 6 4.00  

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ีในองคประกอบ 3.83  

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

องคประ
กอบท่ี 

  

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01-2.00  ระดับคุณภาพนอย 

2.01-3.00  ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00  ระดับคุณภาพดี 
4.01-5.00  ระดับคุณภาพดีมาก 

1. ผาน หลักสูตรไดมาตรฐาน 
2. - - 4.67 4.67 ดีมาก 
3. 3.00 - - 3.00 ปานกลาง 
4. 3.00 - - 3.00 ปานกลาง 
5. 4.00 4.09 - 4.06 ดีมาก 
6. - 4.00 - 4.00 ดี 

รวม 4.00 3.00 2.00 3.83 ดี 
ผลการ
ประเมิน 

3.25 4.06 4.67   

 
*** สามารถนำผลการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตรมาจากระบบ CHE QA Online 

 

 
 
 
 

4.54 

2.50 

2.00 

4.00 

3.00 

3.45 

4.67 

3.00 

3.00 

4.06 

4.00 

3.83 

องคฯ์ 2

องคฯ์ 3

องคฯ์ 4

องคฯ์ 5

องคฯ์ 6

รวม

ปวส.ยานยนต์
ปี 62 ผา่น ปี 63 ผา่น 
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รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนาในภาพรวมของหลักสูตร 
 
จุดเดน 
อาจารยประจำหลักสูตรมีวิสัยทัศนในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน มีความมุงมั่นใน
การใหความรูแกนักศึกษาสนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษามีความคิดริเริ่ม แกปญหา ตัดสินใจ นำองคความรู
ใหมๆ มาตอบสนองผูเรียน มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย สงผลใหผูเรียนมีคุณภาพเพิ่มข้ึน 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. หลักสูตรควรหากลวิธใีนการรักษาผูเรียนใหสามารถเขาเรียนจนสำเร็จการศึกษา 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
ดำเนินงานของหลักสูตรไมไดแสดงถึงผลลัพธการเรียนรู จากผูเรียนในแตละตัวบงชี ้อยางชัดเจน 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 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหารระบบอาจารยที่ปรึกษา มีการมอบหมายงาน แตไมไดแสดงถึง
ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน หลักสูตรควรหาวิธีการเฝาระวังวากระบวนการในการดูแลนักศึกษาจะสงผลตอผูเรียนและ
ทำใหผูเรียนมีความสุขไดอยางไร และจะสงผลใหอัตราการออกกลางคันของผูเรียนลดลงไดอยางไร 
2. กระบวนการพัฒนานักศึกษาควรถูกนำมาบูรณาการกับการเรียน การสอน ไมใชแยกกัน และนำมาเขียน
เสนอวามีอะไร ควรนำมาบูรณาการวาจะสงผลลัพธใหผูเรียนเปนคนดีมีคุณภาพไดอยางไรบาง 
3. อัตราการคงอยูของผูเรียนในหลักสูตร มีจำนวนลดลงสูงมาก หลักสูตรควรวิเคราะหหาสาเหตุและเสนอ
แนวทางแกไขโดยเรงดวน 

 
องคประกอบท่ี 4: อาจารย 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
การพัฒนาอาจารยของหลักสูตร หลักสูตรไมมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในระยะยาว และไมไดวางแผน
วาบุคลากรของหลักสูตรแตละคนควรมีความโดดเดนทางดานใด หลักสูตรควรมีการวางแผนการพัฒนา
บุคลากรท่ีเรียนวา แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP : Individual Development Plan) เพื่อจะไดเห็น
การพัฒนาบุคลากรของหลักสูตรในระยะยาว และเมื่ออบรมแลว ควรมีการติดตามกำกับผลลัพธวาผูเรียน
ไดรับประโยชนอยางไรบาง 
บาง 
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องคประกอบท่ี 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
 
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 

 
องคประกอบท่ี 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูมีเพียงพอ และเหมาะสมทางกายภาพ แตหลักสูตรควรใหความสำคัญกับการฝกงาน
ในสถานประกอบการใหครบถวน เพราะจะทำใหผูเรียนมีประสบการณในการปฏิบัติงานจริง และสามารถ
เรียนรูการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสม 
 

 


