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คำนำ 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (Committee Assessment 
Report: CAR) ฉบ ับน ี ้  เป ็นรายงานที ่ ได ้จากการประเม ินรายงานประเม ินตนเอง ระด ับหล ักส ูตร  
(Self Assessment Report: SAR) ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิค
สตูล สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 จัดทำขึ้นตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาและ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งผลการประเมินตนเองแยกตาม
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ รวมทั้ง แสดงจุดเด่น แนวทางเสริมจุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ  
และแนวทางการพัฒนา การดำเนินการของสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพได้มาตรฐานต่อไป 

ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคสตูล 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และ อาจารย์ผู้สอน ตลอดจนผู้ที่ผู้ที่เกี่ยวข้องท่าน  
ที่มีส่วนทำให้การจัดทำรายผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เล่มนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดี 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคสตูล 

  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทสรุปผู้บริหาร  
 
 หลักสูตรหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสตูล สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 3  ได้จัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (CAR) ระดับ
หลักสูตร เพ่ือรองรับการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(IQA) ระดับปริญญาตรี ของสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563  โดยใช้ ผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 
2563 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ครอบคลุมการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด และคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 ของสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จำนวน 6 องค์ประกอบ 17 ตัวบ่งชี้  เพื่อเป็นกลไกในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานของหลักสูตร 
ให้สามารถปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะสอดคล้องตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่หลักสูตรคาดหวัง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ปีการศึกษา 2563  
มีดังนี ้
 

 

 



 

 

รายละเอียดคณะกรรมการประเมิน 
  

รายชื่อคณะกรรมการ 
ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด วันที่ประเมิน ลายเซ็น 

1 นายเฉลมิ เดิมหมวก ผู้ประเมิน 
สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคใต้ 3 
19 พ.ย. 2564 10:29 

 

2 นายธงชัย เธียรประสิทธ์ิ ผู้ประเมิน 
สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคใต้ 3 
17 พ.ย. 2564 15:34 

 

3 
นางสาวเนตรดาว แซ่ห
ล่าย 

ผู้ประเมิน 
สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคใต้ 3 
17 พ.ย. 2564 15:37 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
  

1. ข้อมูลทั่วไปของหลักสตูร 

หลักสูตร : 
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 
2562 

สาขาวิชา : เทคโนโลยียานยนต์ 

สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสตูล 

รหัสหลักสูตร : 2559276102307 

ที่ตั้งสถานศึกษา : 217 - -ศุลกานุกูล 

  

2. ปรัชญา วัตถุประสงค ์
2.1 ปรัชญา 
มุ่งผลติบัณฑติด้านอาชีวศึกษาที่มคีวามรอบรู้ มสีมรรถนะในการปฏบิัติงานด้านยานยนต์ ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ 

และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา สามารถจัดการและควบคมุการท างาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสยั
ที่เหมาะสมในการท างาน สอดคลอ้งกับความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระ 
พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อรองรับการเปลีย่นแปลง เทคโนโลยียานยนต์สมยัใหม่ ให้
สอดคล้องยุค 
ไทยแลนด์ 4.0  

2.2 วัตถุประสงค์ 
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตดา้นเทคโนโลยียานยนต์ให้มีความรู้ มีทักษะ การคิดวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่

มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานความสามารถตรงตามฐานสมรรถนะในสาขาอาชีพ และตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน  
 1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ ตระหนักถึงการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต การพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง ท้ังด้านวิทยากรและเทคโนโลยีที่เกีย่วข้อง  
 1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มสีมรรถนะในการบริหารจัดการ การควบคมุการท างาน สามารถบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการแกไ้ขปัญหาและพัฒนางานทางเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการได้ 
 1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพรอ้มในการศึกษาค้นคว้า สร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่องาน
อาชีพและมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปญัหาทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศสอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0 
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3. จ านวนนักศึกษา 

ปีที่นักศึกษาเข้าเรียน 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

2559 13 5 0 0 0 

2560 0 0 0 0 0 

2561 0 0 15 8 0 

2562 0 0 0 0 0 

2563 0 0 0 0 13 

  
  

4. ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
  
ตารางแสดงผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบในการ 

ประกันคุณภาพหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ 

ผลการ 
ประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน  1.1 การบริหารจดัการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรือ่งเกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสตูร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
1.1.1 จ านวนอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร  
1.1.2 คุณสมบัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 
1.1.3 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1.1.4 คุณสมบัติอาจารยผ์ู้สอน 
1.1.5 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

ผ่าน  

องค์ประกอบในการ 
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้ 

2. บัณฑิต  2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน คณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4.00  

2.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบมาตรฐาน วิชาชีพผ่านในครั้งแรก 0.00  

2.3 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่าน สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเท่า 0.00  

2.4 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่าน มาตรฐานด้านเทคโนโลยดีิจิทัล 0.00  

2.5 ร้อยละของบัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งาน ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 3.75  

3. นักศึกษา  3.1 การรับนักศึกษา 3.00  

3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา 4.00  

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3.00  
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องค์ประกอบในการ 
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการ 
ประเมิน 

4. อาจารย์  4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3.00  

4.2 คุณภาพอาจารย ์ 0.00  

4.21 ร้อยละของอาจารย์ ผูร้ับผดิชอบ หลักสูตรทีม่ีประสบการณด์้านปฏิบัติการ ในสถาน
ประกอบการ 

0.00  

4.22 ร้อยละผลงานทางวิชาการของ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 0.00  

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ 4.00  

5. หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน  

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00  

5.2 การวางระบบผูส้อน และกระบวนการ จัดการเรียนการสอน 3.00  

5.3 การประเมินผู้เรียน 3.00  

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง ชาติ 4.50  

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 3.00  

คะแนนรวม 41.25 

คะแนนรวมเฉลี่ย 3.17  

  
ผลการประเมิน คุณภาพการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสตูล มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ
3.17 คะแนน  อยู่ในระดับ ดี 
  
  
ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0 หมายถึง หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01-5.00 หมายถึง หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานและมี 
ระดับคุณภาพตามคะแนนที่ได้ดังนี้ 

  

คะแนน ระดับคุณภาพ 

0.01 - 2.00 น้อย 

2.01 - 3.00 ปานกลาง 

3.01 - 4.00 ดี 

4.01 - 5.00 ดีมาก 
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ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตร

ปรับปรุง 2562 
วิทยาลัยเทคนิคสตลู 

  
  

1. ปรัชญา 
  มุ่งผลติบัณฑติด้านอาชีวศึกษาที่มคีวามรอบรู้ มสีมรรถนะในการปฏบิัติงานด้านยานยนต์ ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ 
และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา สามารถจัดการและควบคมุการท างาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสยั
ที่เหมาะสมในการท างาน สอดคลอ้งกับความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระ 
พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อรองรับการเปลีย่นแปลง เทคโนโลยียานยนต์สมยัใหม่ ให้
สอดคล้องยุค 
ไทยแลนด์ 4.0  

2. วัตถปุระสงค์ 
 1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตดา้นเทคโนโลยียานยนต์ให้มีความรู้ มีทักษะ การคิดวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่
มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานความสามารถตรงตามฐานสมรรถนะในสาขาอาชีพ และตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน  
 1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ ตระหนักถึงการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต การพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง ท้ังด้านวิทยากรและเทคโนโลยีที่เกีย่วข้อง  
 1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มสีมรรถนะในการบริหารจัดการ การควบคมุการท างาน สามารถบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการแกไ้ขปัญหาและพัฒนางานทางเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการได ้
 1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพรอ้มในการศึกษาค้นคว้า สร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่องาน
อาชีพและมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปญัหาทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศสอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0 



6 
 

 

  

องค์ประกอบที่ 1 
การก ากับมาตรฐาน 

  
  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. ชื่อ นาย ชรินทร์  นามสกลุ นวลละออง 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)  สาขาวิชาเครื่องกล  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือปีการศึกษาทีส่ าเรจ็ 2549  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  
- ทวีสิน ฉิมเกื้อ อนันต์ โปด า อ านวย หอมขาว และ ชรินทร์ นวลละออง. (2561). การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือถอดแป้นกดแตรและถุง
ลมนิรภัยรถยนต์ อีซูซุ ออลนิว ดีแมคซ์. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดบัชาติ ครั้งที่ 2 (2nd National 
Conference on Vocational Education Innovation and Technology :2nd NCVET). “นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0” 2-3 
กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่, สงขลา. 70-83  
- ทวีสิน ฉิมเกื้อ อนันต์ โปด า ไพโรจน์ สุกขาว และอ านวย หอมขาว. (2561). การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือถอดกรองเครือ่ง การ
ประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวตักรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 (2nd National Conference on Vocational EducationInnovation 
and Technology : 2nd NCVET). “นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0” 2-3กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่, สงขลา. 120-
130  
- ทวีสิน ฉิมเกื้อ อนันต์ โปด า อ านวย หอมขาว และ ชรินทร์ นวลละออง. (2561). การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือถอดแป้นกดแตรและถุง
ลมนิรภัยรถยนต์ อีซูซุ ออลนิว ดีแมคซ์. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดบัชาติ ครั้งที่ 2 (2nd National 
Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 2nd NCVET). “นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0” 2-3 
กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่, สงขลา. 70-83  
- ทวีสิน ฉิมเกื้อ อนันต์ โปด า อ านวย หอมขาว และ ชรินทร์ นวลละออง. (2561). การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือถอดแป้นกดแตรและถุง
ลมนิรภัยรถยนต์ อีซูซุ ออลนิว ดีแมคซ์. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดบัชาติ ครั้งที่ 2 (2nd National 
Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 2nd NCVET). “นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0” 2-3 
กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่, สงขลา. 70-83  
-  ทวีสิน ฉิมเกื้อ อนันต์ โปด า อ านวย หอมขาว และ ชรินทร์ นวลละออง. (2561). การสร้างและหา ประสิทธิภาพเครื่องมือถอดแป้นกดแตรและ
ถุงลมนิรภยัรถยนต์ อีซูซุ ออลนิว ดีแมคซ์. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 2 (2nd National 
Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 2nd NCVET). “นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0” 2-3 
กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่, สงขลา. 70-83 ทวีสิน ฉิมเกื้อ อนันต์ โปด า ไพโรจน์ สุกขาว และอ านวย หอมขาว. (2561). การ
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สร้างและหา ประสิทธิภาพของเครื่องมือถอดกรองเครื่อง การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวตักรรม อาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 2 (2nd 
National Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 2nd NCVET). “นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ Thailand 
4.0” 2-3กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่, สงขลา. 120-130  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  

2. ชื่อ นาย ทวีสิน  นามสกลุ ฉิมเกื้อ 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาขาวิชาเครื่องกล  สาขาวิชาเครื่องกล  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2549  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  
- ทวีสิน ฉิมเกื้อ อนันต์ โปด า อ านวย หอมขาว และ ชรินทร์ นวลละออง. (2561). การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือถอดแป้นกดแตรและถุง
ลมนิรภัยรถยนต์ อีซูซุ ออลนิว ดีแมคซ์. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดบัชาติ ครั้งที่ 2 (2nd National 
Conference on Vocational Education Innovation and Technology :2nd NCVET). “นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0” 2-3 
กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่, สงขลา. 70-83  
- ทวีสิน ฉิมเกื้อ อนันต์ โปด า ไพโรจน์ สุกขาว และอ านวย หอมขาว. (2561). การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือถอดกรองเครือ่ง การ
ประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวตักรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 (2nd National Conference on Vocational EducationInnovation 
and Technology : 2nd NCVET). “นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0” 2-3กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่, สงขลา. 120-
130  
- ทวีสิน ฉิมเกื้อ อนันต์ โปด า อ านวย หอมขาว และ ชรินทร์ นวลละออง. (2561). การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือถอดแป้นกดแตรและถุง
ลมนิรภัยรถยนต์ อีซูซุ ออลนิว ดีแมคซ์. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดบัชาติ ครั้งที่ 2 (2nd National 
Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 2nd NCVET). “นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0” 2-3 
กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่, สงขลา. 70-83  
- ทวีสิน ฉิมเกื้อ อนันต์ โปด า อ านวย หอมขาว และ ชรินทร์ นวลละออง. (2561). การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือถอดแป้นกดแตรและถุง
ลมนิรภัยรถยนต์ อีซูซุ ออลนิว ดีแมคซ์. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดบัชาติ ครั้งที่ 2 (2nd National 
Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 2nd NCVET). “นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0” 2-3 
กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่, สงขลา. 70-83  
-  ทวีสิน ฉิมเกื้อ อนันต์ โปด า อ านวย หอมขาว และ ชรินทร์ นวลละออง. (2561). การสร้างและหา ประสิทธิภาพเครื่องมือถอดแป้นกดแตรและ
ถุงลมนิรภยัรถยนต์ อีซูซุ ออลนิว ดีแมคซ์. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 2 (2nd National 
Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 2nd NCVET). “นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0” 2-3 
กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่, สงขลา. 70-83 ทวีสิน ฉิมเกื้อ อนันต์ โปด า ไพโรจน์ สุกขาว และอ านวย หอมขาว. (2561). การ
สร้างและหา ประสิทธิภาพของเครื่องมือถอดกรองเครื่อง การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวตักรรม อาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 2 (2nd 
National Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 2nd NCVET). “นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ Thailand 
4.0” 2-3กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่, สงขลา. 120-130  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  

3. ชื่อ นาย อนันต ์ นามสกลุ โปด า 
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ชื่อปริญญาและสาขา  
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาขาวิชาเครื่องกล  สาขาวิชาเครื่องกล  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2549  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  
- ทวีสิน ฉิมเกื้อ อนันต์ โปด า อ านวย หอมขาว และ ชรินทร์ นวลละออง. (2561). การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือถอดแป้นกดแตรและถุง
ลมนิรภัยรถยนต์ อีซูซุ ออลนิว ดีแมคซ์. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดบัชาติ ครั้งที่ 2 (2nd National 
Conference on Vocational Education Innovation and Technology :2nd NCVET). “นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0” 2-3 
กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่, สงขลา. 70-83  
- ทวีสิน ฉิมเกื้อ อนันต์ โปด า ไพโรจน์ สุกขาว และอ านวย หอมขาว. (2561). การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือถอดกรองเครือ่ง การ
ประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวตักรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 (2nd National Conference on Vocational EducationInnovation 
and Technology : 2nd NCVET). “นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0” 2-3กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่, สงขลา. 120-
130  
- ทวีสิน ฉิมเกื้อ อนันต์ โปด า อ านวย หอมขาว และ ชรินทร์ นวลละออง. (2561). การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือถอดแป้นกดแตรและถุง
ลมนิรภัยรถยนต์ อีซูซุ ออลนิว ดีแมคซ์. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดบัชาติ ครั้งที่ 2 (2nd National 
Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 2nd NCVET). “นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0” 2-3 
กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่, สงขลา. 70-83  
- ทวีสิน ฉิมเกื้อ อนันต์ โปด า อ านวย หอมขาว และ ชรินทร์ นวลละออง. (2561). การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือถอดแป้นกดแตรและถุง
ลมนิรภัยรถยนต์ อีซูซุ ออลนิว ดีแมคซ์. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดบัชาติ ครั้งที่ 2 (2nd National 
Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 2nd NCVET). “นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0” 2-3 
กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่, สงขลา. 70-83  
-  ทวีสิน ฉิมเกื้อ อนันต์ โปด า อ านวย หอมขาว และ ชรินทร์ นวลละออง. (2561). การสร้างและหา ประสิทธิภาพเครื่องมือถอดแป้นกดแตรและ
ถุงลมนิรภยัรถยนต์ อีซูซุ ออลนิว ดีแมคซ์. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 2 (2nd National 
Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 2nd NCVET). “นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0” 2-3 
กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่, สงขลา. 70-83 ทวีสิน ฉิมเกื้อ อนันต์ โปด า ไพโรจน์ สุกขาว และอ านวย หอมขาว. (2561). การ
สร้างและหา ประสิทธิภาพของเครื่องมือถอดกรองเครื่อง การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวตักรรม อาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 2 (2nd 
National Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 2nd NCVET). “นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ Thailand 
4.0” 2-3กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่, สงขลา. 120-130  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  

4. ชื่อ นาย อ านวย  นามสกลุ หอมขาว 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)  สาขาวิชาเครื่องกล  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือปีการศึกษาทีส่ าเรจ็ 2549  
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ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  
- ทวีสิน ฉิมเกื้อ อนันต์ โปด า อ านวย หอมขาว และ ชรินทร์ นวลละออง. (2561). การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือถอดแป้นกดแตรและถุง
ลมนิรภัยรถยนต์ อีซูซุ ออลนิว ดีแมคซ์. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดบัชาติ ครั้งที่ 2 (2nd National 
Conference on Vocational Education Innovation and Technology :2nd NCVET). “นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0” 2-3 
กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่, สงขลา. 70-83  
- ทวีสิน ฉิมเกื้อ อนันต์ โปด า ไพโรจน์ สุกขาว และอ านวย หอมขาว. (2561). การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือถอดกรองเครือ่ง การ
ประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวตักรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 (2nd National Conference on Vocational EducationInnovation 
and Technology : 2nd NCVET). “นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0” 2-3กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่, สงขลา. 120-
130  
- ทวีสิน ฉิมเกื้อ อนันต์ โปด า อ านวย หอมขาว และ ชรินทร์ นวลละออง. (2561). การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือถอดแป้นกดแตรและถุง
ลมนิรภัยรถยนต์ อีซูซุ ออลนิว ดีแมคซ์. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดบัชาติ ครั้งที่ 2 (2nd National 
Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 2nd NCVET). “นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0” 2-3 
กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่, สงขลา. 70-83  
- ทวีสิน ฉิมเกื้อ อนันต์ โปด า อ านวย หอมขาว และ ชรินทร์ นวลละออง. (2561). การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือถอดแป้นกดแตรและถุง
ลมนิรภัยรถยนต์ อีซูซุ ออลนิว ดีแมคซ์. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดบัชาติ ครั้งที่ 2 (2nd National 
Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 2nd NCVET). “นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0” 2-3 
กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบ ีหาดใหญ่, สงขลา. 70-83  
-  ทวีสิน ฉิมเกื้อ อนันต์ โปด า อ านวย หอมขาว และ ชรินทร์ นวลละออง. (2561). การสร้างและหา ประสิทธิภาพเครื่องมือถอดแป้นกดแตรและ
ถุงลมนิรภยัรถยนต์ อีซูซุ ออลนิว ดีแมคซ์. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 2 (2nd National 
Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 2nd NCVET). “นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0” 2-3 
กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่, สงขลา. 70-83 ทวีสิน ฉิมเกื้อ อนันต์ โปด า ไพโรจน์ สุกขาว และอ านวย หอมขาว. (2561). การ
สร้างและหา ประสิทธิภาพของเครื่องมือถอดกรองเครื่อง การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวตักรรม อาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 2 (2nd 
National Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 2nd NCVET). “นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ Thailand 
4.0” 2-3กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่, สงขลา. 120-130  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  

5. ชื่อ นาย ไพโรจน์  นามสกลุ สกุขาว 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)  สาขาวิชาเครื่องกล  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2551  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  
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2.อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. ชื่อ นาย ชรินทร์  นามสกลุ นวลละออง 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)  สาขาวิชาเครื่องกล  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือปีการศึกษาทีส่ าเรจ็ 2549  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  
- ทวีสิน ฉิมเกื้อ อนันต์ โปด า อ านวย หอมขาว และ ชรินทร์ นวลละออง. (2561). การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือถอดแป้นกดแตรและถุง
ลมนิรภัยรถยนต์ อีซูซุ ออลนิว ดีแมคซ์. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดบัชาติ ครั้งที่ 2 (2nd National 
Conference on Vocational Education Innovation and Technology :2nd NCVET). “นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0” 2-3 
กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่, สงขลา. 70-83  
- ทวีสิน ฉิมเกื้อ อนันต์ โปด า ไพโรจน์ สุกขาว และอ านวย หอมขาว. (2561). การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือถอดกรองเครือ่ง การ
ประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวตักรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 (2nd National Conference on Vocational EducationInnovation 
and Technology : 2nd NCVET). “นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0” 2-3กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่, สงขลา. 120-
130  
- ทวีสิน ฉิมเกื้อ อนันต์ โปด า อ านวย หอมขาว และ ชรินทร์ นวลละออง. (2561). การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือถอดแป้นกดแตรและถุง
ลมนิรภัยรถยนต์ อีซูซุ ออลนิว ดีแมคซ์. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดบัชาติ ครั้งที่ 2 (2nd National 
Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 2nd NCVET). “นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0” 2-3 
กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่, สงขลา. 70-83  
- ทวีสิน ฉิมเกื้อ อนันต์ โปด า อ านวย หอมขาว และ ชรินทร์ นวลละออง. (2561). การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือถอดแป้นกดแตรและถุง
ลมนิรภัยรถยนต์ อีซูซุ ออลนิว ดีแมคซ์. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดบัชาติ ครั้งที่ 2 (2nd National 
Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 2nd NCVET). “นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0” 2-3 
กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบ ีหาดใหญ่, สงขลา. 70-83  
-  ทวีสิน ฉิมเกื้อ อนันต์ โปด า อ านวย หอมขาว และ ชรินทร์ นวลละออง. (2561). การสร้างและหา ประสิทธิภาพเครื่องมือถอดแป้นกดแตรและ
ถุงลมนิรภยัรถยนต์ อีซูซุ ออลนิว ดีแมคซ์. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 2 (2nd National 
Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 2nd NCVET). “นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0” 2-3 
กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่, สงขลา. 70-83 ทวีสิน ฉิมเกื้อ อนันต์ โปด า ไพโรจน์ สุกขาว และอ านวย หอมขาว. (2561). การ
สร้างและหา ประสิทธิภาพของเครื่องมือถอดกรองเครื่อง การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวตักรรม อาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 2 (2nd 
National Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 2nd NCVET). “นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ Thailand 
4.0” 2-3กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่, สงขลา. 120-130  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  

2. ชื่อ นาย ทวีสิน  นามสกลุ ฉิมเกื้อ 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาขาวิชาเครื่องกล  สาขาวิชาเครื่องกล  
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สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2549  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  
- ทวีสิน ฉิมเกื้อ อนันต์ โปด า อ านวย หอมขาว และ ชรินทร์ นวลละออง. (2561). การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือถอดแป้นกดแตรและถุง
ลมนิรภัยรถยนต์ อีซูซุ ออลนิว ดีแมคซ์. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดบัชาติ ครั้งที่ 2 (2nd National 
Conference on Vocational Education Innovation and Technology :2nd NCVET). “นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0” 2-3 
กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่, สงขลา. 70-83  
- ทวีสิน ฉิมเกื้อ อนันต์ โปด า ไพโรจน์ สุกขาว และอ านวย หอมขาว. (2561). การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือถอดกรองเครือ่ง การ
ประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวตักรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 (2nd National Conference on Vocational EducationInnovation 
and Technology : 2nd NCVET). “นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0” 2-3กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่, สงขลา. 120-
130  
- ทวีสิน ฉิมเกื้อ อนันต์ โปด า อ านวย หอมขาว และ ชรินทร์ นวลละออง. (2561). การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือถอดแป้นกดแตรและถุง
ลมนิรภัยรถยนต์ อีซูซุ ออลนิว ดีแมคซ์. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดบัชาติ ครั้งที่ 2 (2nd National 
Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 2nd NCVET). “นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0” 2-3 
กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่, สงขลา. 70-83  
- ทวีสิน ฉิมเกื้อ อนันต์ โปด า อ านวย หอมขาว และ ชรินทร์ นวลละออง. (2561). การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือถอดแป้นกดแตรและถุง
ลมนิรภัยรถยนต์ อีซูซุ ออลนิว ดีแมคซ์. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดบัชาติ ครั้งที่ 2 (2nd National 
Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 2nd NCVET). “นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0” 2-3 
กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่, สงขลา. 70-83  
-  ทวีสิน ฉิมเกื้อ อนันต์ โปด า อ านวย หอมขาว และ ชรินทร์ นวลละออง. (2561). การสร้างและหา ประสิทธิภาพเครื่องมือถอดแป้นกดแตรและ
ถุงลมนิรภยัรถยนต์ อีซูซุ ออลนิว ดีแมคซ์. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 2 (2nd National 
Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 2nd NCVET). “นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0” 2-3 
กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่, สงขลา. 70-83 ทวีสิน ฉิมเกื้อ อนันต์ โปด า ไพโรจน์ สุกขาว และอ านวย หอมขาว. (2561). การ
สร้างและหา ประสิทธิภาพของเครื่องมือถอดกรองเครื่อง การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวตักรรม อาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 2 (2nd 
National Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 2nd NCVET). “นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ Thailand 
4.0” 2-3กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่, สงขลา. 120-130  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  

3. ชื่อ นาย อนันต ์ นามสกลุ โปด า 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาขาวิชาเครื่องกล  สาขาวิชาเครื่องกล  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2549  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  
- ทวีสิน ฉิมเกื้อ อนันต์ โปด า อ านวย หอมขาว และ ชรินทร์ นวลละออง. (2561). การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือถอดแป้นกดแตรและถุง
ลมนิรภัยรถยนต์ อีซูซุ ออลนิว ดีแมคซ์. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดบัชาติ ครั้งที่ 2 (2nd National 
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Conference on Vocational Education Innovation and Technology :2nd NCVET). “นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0” 2-3 
กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่, สงขลา. 70-83  
- ทวีสิน ฉิมเกื้อ อนันต์ โปด า ไพโรจน์ สุกขาว และอ านวย หอมขาว. (2561). การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือถอดกรองเครือ่ง การ
ประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวตักรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 (2nd National Conference on Vocational EducationInnovation 
and Technology : 2nd NCVET). “นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0” 2-3กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่, สงขลา. 120-
130  
- ทวีสิน ฉิมเกื้อ อนันต์ โปด า อ านวย หอมขาว และ ชรินทร์ นวลละออง. (2561). การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือถอดแป้นกดแตรและถุง
ลมนิรภัยรถยนต์ อีซูซุ ออลนิว ดีแมคซ์. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดบัชาติ ครั้งที่ 2 (2nd National 
Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 2nd NCVET). “นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0” 2-3 
กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่, สงขลา. 70-83  
- ทวีสิน ฉิมเกื้อ อนันต์ โปด า อ านวย หอมขาว และ ชรินทร์ นวลละออง. (2561). การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือถอดแป้นกดแตรและถุง
ลมนิรภัยรถยนต์ อีซูซุ ออลนิว ดีแมคซ์. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดบัชาติ ครั้งที่ 2 (2nd National 
Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 2nd NCVET). “นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0” 2-3 
กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่, สงขลา. 70-83  
-  ทวีสิน ฉิมเกื้อ อนันต์ โปด า อ านวย หอมขาว และ ชรินทร์ นวลละออง. (2561). การสร้างและหา ประสิทธิภาพเครื่องมือถอดแป้นกดแตรและ
ถุงลมนิรภยัรถยนต์ อีซูซุ ออลนิว ดีแมคซ์. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 2 (2nd National 
Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 2nd NCVET). “นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0” 2-3 
กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่, สงขลา. 70-83 ทวีสิน ฉิมเกื้อ อนันต์ โปด า ไพโรจน์ สุกขาว และอ านวย หอมขาว. (2561). การ
สร้างและหา ประสิทธิภาพของเครื่องมือถอดกรองเครื่อง การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวตักรรม อาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 2 (2nd 
National Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 2nd NCVET). “นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ Thailand 
4.0” 2-3กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่, สงขลา. 120-130  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  

4. ชื่อ นาย อ านวย  นามสกลุ หอมขาว 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)  สาขาวิชาเครื่องกล  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือปีการศึกษาทีส่ าเรจ็ 2549  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  
- ทวีสิน ฉิมเกื้อ อนันต์ โปด า อ านวย หอมขาว และ ชรินทร์ นวลละออง. (2561). การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือถอดแป้นกดแตรและถุง
ลมนิรภัยรถยนต์ อีซูซุ ออลนิว ดีแมคซ์. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดบัชาติ ครั้งที่ 2 (2nd National 
Conference on Vocational Education Innovation and Technology :2nd NCVET). “นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0” 2-3 
กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่, สงขลา. 70-83  
- ทวีสิน ฉิมเกื้อ อนันต์ โปด า ไพโรจน์ สุกขาว และอ านวย หอมขาว. (2561). การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือถอดกรองเครือ่ง การ
ประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวตักรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 (2nd National Conference on Vocational EducationInnovation 
and Technology : 2nd NCVET). “นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0” 2-3กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่, สงขลา. 120-
130  
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- ทวีสิน ฉิมเกื้อ อนันต์ โปด า อ านวย หอมขาว และ ชรินทร์ นวลละออง. (2561). การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือถอดแป้นกดแตรและถุง
ลมนิรภัยรถยนต์ อีซูซุ ออลนิว ดีแมคซ์. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดบัชาติ ครั้งที่ 2 (2nd National 
Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 2nd NCVET). “นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0” 2-3 
กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่, สงขลา. 70-83  
- ทวีสิน ฉิมเกื้อ อนันต์ โปด า อ านวย หอมขาว และ ชรินทร์ นวลละออง. (2561). การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือถอดแป้นกดแตรและถุง
ลมนิรภัยรถยนต์ อีซูซุ ออลนิว ดีแมคซ์. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดบัชาติ ครั้งที่ 2 (2nd National 
Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 2nd NCVET). “นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0” 2-3 
กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่, สงขลา. 70-83  
-  ทวีสิน ฉิมเกื้อ อนันต์ โปด า อ านวย หอมขาว และ ชรินทร์ นวลละออง. (2561). การสร้างและหา ประสิทธิภาพเครื่องมือถอดแป้นกดแตรและ
ถุงลมนิรภยัรถยนต์ อีซูซุ ออลนิว ดีแมคซ์. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 2 (2nd National 
Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 2nd NCVET). “นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0” 2-3 
กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่, สงขลา. 70-83 ทวีสิน ฉิมเกื้อ อนันต์ โปด า ไพโรจน์ สุกขาว และอ านวย หอมขาว. (2561). การ
สร้างและหา ประสิทธิภาพของเครื่องมือถอดกรองเครื่อง การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวตักรรม อาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 2 (2nd 
National Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 2nd NCVET). “นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ Thailand 
4.0” 2-3กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่, สงขลา. 120-130  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  

5. ชื่อ นาย ไพโรจน์  นามสกลุ สกุขาว 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)  สาขาวิชาเครื่องกล  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2551  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  
  

3.จ านวนอาจารย์ผู้สอน 

1. ชื่อ นาย ทวีสิน  นามสกลุ ฉิมเกื้อ 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาขาวิชาเครื่องกล  สาขาวิชาเครื่องกล  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2549  

2. ชื่อ นางสาว ภูญดา  นามสกุล เพชรรัตน ์

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ศึกษาศาสตรม์หาบณัฑิต  การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีปีการศึกษาท่ีส าเรจ็ 2552  
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3. ชื่อ นางสาว มนัสรินทร์  นามสกุล บญุญคง 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต หลักสตูรการเรียนการสอน  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ปีการศึกษาท่ีส าเร็จ 2560  

4. ชื่อ นาง สมใจ  นามสกลุ เทพรินทร ์

ชื่อปริญญาและสาขา  
- วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีศึกษา  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2543  

5. ชื่อ นาย อนันต ์ นามสกลุ โปด า 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาขาวิชาเครื่องกล  สาขาวิชาเครื่องกล  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2549  

6. ชื่อ นาย ไพโรจน์  นามสกลุ สกุขาว 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)  สาขาวิชาเครื่องกล  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2551  

  

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน มี ไม่มี เอกสาร/หลักฐาน 

1. จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

- ไม่น้อยกว่า 5 คน ✓   

  - เป็นอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรเพียง 1 หลักสตูรเท่านั้น ✓  

- ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสตูรนั้น ✓  

สรุป ✓    

2. คุณสมบตัิ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

- คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมน่้อย
กว่าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอน 

✓  

  
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ✓   

- อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร จ านวน 2 ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์ใน
ด้านการปฏิบัติการ ✓  

สรุป ✓    
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน มี ไม่มี เอกสาร/หลักฐาน 

3. คุณสมบตัิ
อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

- คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมน่้อย
กว่าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอน 

✓  

  
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ✓  

- ไม่จ ากัดจ านวนและประจ าไดม้ากกว่า 1 หลักสูตร ✓  

สรุป ✓    

4. คุณสมบตัิ
อาจารยผ์ู้สอน 

- อาจารย์ประจ า จะต้องมีคณุวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรอืด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาท่ีตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

✓  

  
- อาจารย์พิเศษ 
  มีคุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทยีบเท่า หรือคณุวุฒิปริญญาตรีหรอื
เทียบเท่าและมีประสบการณ์ในการท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพท่ีเปิดสอน
ไม่น้อยกว่า 6 ปี 
  มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น  

✓  

สรุป ✓    

5. การปรับปรุง
หลักสตูรตามรอบ
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสตูรหรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 
ปี 

✓    

สรุป ✓    

สรุปผลการก ากับมาตรฐาน จ านวนเกณฑ์ท้ังหมด 5 เกณฑ์ มีการด าเนินการครบถ้วน จ านวน 5 เกณฑ์ 
  

ผลการประเมิน : ผ่าน 
  
  
เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 

เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 

1. มีการด าเนินงานตามเกณฑ์ครบจ านวน 5 เกณฑ ์ ผ่าน 

2. มีการด าเนินงานไม่ครบตามจ านวน 5 เกณฑ์ ไม่ผา่น 
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องค์ประกอบที่ 2 
บัณฑิต 

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด รหัส 61 8 คน 

จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 8 คน 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 32.0 คะแนน 

คะแนนที่ได้ 4.00  คะแนน  

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  ร้อยละของนักศึกษาที่สอบมาตรฐาน วิชาชีพผ่านในครั้งแรก 

จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทั้งหมด 0 คน 

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบ 0 คน 

จ านวนนักศึกษาท่ีสอบมาตรฐานวิชาชีพผ่านคร้ังแรก 0 คน 

คะแนนที่ได้ 0.00  คะแนน  

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเท่า 

จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทั้งหมด 0 คน 

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบ 0 คน 

จ านวนนักศึกษาท่ีสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษผ่าน
เกณฑ์ระดับ B2 หรือเทียบเท่า 

0 คน 

คะแนนที่ได้ 0.00  คะแนน  

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทั้งหมด 0 คน 

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบ 0 คน 

จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

0 คน 

คะแนนที่ได้ 0.00  คะแนน  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด รหัส 61 8 คน 

จ านวนบัณฑิตของหลักสูตรที่ตอบแบบสอบถาม 8 คน 

จ านวนบัณฑิตที่มีงานท า 6 คน 

จ านวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอสิระ 0 คน 

จ านวนบัณฑิตที่ได้เลื่อนต าแหน่งหรือได้รับเงินเดือนเพ่ิมขึ้น
(กรณีมีงานท าก่อนเข้าศึกษาภายใน 1 ปี ส าเร็จการศึกษา 

0  คน 

จ านวนบัณฑิตที่ไม่มีงานท า 0  คน 

อื่นๆ 0 คน 

คะแนนที่ได้ 3.75  คะแนน  

  
หมายเหตุ - หลักสูตรใหม่ที่ยังไม่มีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาไม่ต้องประเมินองค์ประกอบนี้ 

- จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 3 
นักศึกษา 

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  การรับนักศึกษา 

1.  การรับนักศึกษา 
1.1 ระบบและกลไก (P)  

 
การรับนักศึกษาใหม่ของหลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ใช้ระบบการรับนักศกึษาของสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 3 วิทยาลัยยาลัยเทคนิคสตลู ภาควิชาเทคโนโลยียานยนต์ ซึ่งมีกลไกในกระบวนการรับนักศึกษาดังนี้ 
1.1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรประชุมทบทวนระบบ และก าหนดแผนการรับนักศึกษาแล้วรายงานผลเพื่อน าส่งข้อมูล
ให้กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ตามกรอบท่ีก าหนดไว้ใน คอศ. 1 ซึ่งหลักสูตรสามารถรบันักศึกษาได้จ านวน 20 คน 
1.1.2 อาจารย์รับผดิชอบหลักสตูรประชุมเพื่อก าหนดเกณฑ์การรับนกัศึกษา  
1.1.3 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ด าเนินการประกาศรับสมัครและวิทยาลัยเทคนิคสตลู โดยภาควิชาเทคโนโลยยีานยนต์ 
ด าเนินการจัดสอบข้อเขยีนและสัมภาษณ ์
1.1.4 หลักสูตรมีการประชาสมัพนัธ์ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
1.1.5 อาจารย์รับผดิชอบหลักสตูรเสนอรายชื่อกรรมการการสอบสมัภาษณ์ ให้กับวิทยาลัยเทคนิคสตลู เพื่อจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการสอบ 
1.1.6 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และวิทยาลัยเทคนิคสตูล ประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิเข้าศึกษาต่อ 
 
 
1.2 การน าระบบและกลไกไปปฏบิัติ (D)  
ผลการด าเนินการรับนักศึกษาใหมข่องสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ซึ่งจากการด าเนินการได้จ านวนนกัศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยียานยนต์ ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 13 คน 
 
 
1.3 การประเมินกระบวนการ (C)  
(1) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการบริหารหลักสูตรในประเด็นการรับนักศึกษา โดยใช้
แบบสอบถามเก็บข้อมลูจากนักศึกษา ช้ันปีท่ี 1 เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2563 จ านวน ...... คน ลักษณะของค าถามเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ปรากฏผลดงันี้ (แบบประเมิน 3.1) 
 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563  
ประเด็นการประเมิน ผลการประเมิน 
เฉลี่ย ระดับ 
1. การก าหนดคณุสมบัติของนักศกึษามีความสอดคล้องกับหลักสตูร 4.25 มาก 
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2. เกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าเรียนมีความชัดเจนและเหมาะสม 5.00 มาก 
3. กระบวนการและวิธีการคดัเลือกนักศึกษามีความเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม 4.50 มาก 
เฉลี่ย 4.58 มาก 
 
จากตารางผลการประเมินความพงึพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  
พบว่า ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ......... มคีะแนนเฉลี่ย ...4.58... เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน พบว่า....นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร  
(2) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสตูร เมือ่วันท่ี ...24..... เดือน ....มิถุนายน... พ.ศ. 2563 เพื่อ
ทบทวนกระบวนการรับนักศึกษา โดยน าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการรับนักศกึษามาเป็นข้อมูลในการ
พิจารณาด้วย พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากในด้านท่ีเกี่ยวกับ กระบวนการ และวิธกีารคัดเลือกนักศึกษามี
ความเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม เกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าเรยีนมีความชัดเจนและเหมาะสม 
 
 
1.4 การปรับปรุงกระบวนการและผลจากการปรับปรุงท่ีเป็นรูปธรรม (A)  
หลักสตูรน าผลการประเมินกระบวนการ ตามข้อ 1.3 เสนอวิทยาลัย/สถาบันเพื่อปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ในปี
การศึกษาต่อไป ดังนี้ ในการรับนกัศึกษาควรที่จะมาจาก ปวช. ปวส. สายตรง (มาจาก ปวช) ให้เพิ่มขึ้นแทนท่ีจะมาจาก ม. 6 
ตลอดจนออกประชาสมัพันธ์ในวิทยาลัยต่าง ๆ ในเขตภาคใต้ตอนลา่งที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยียานยนต์ โดยการจดัท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ในการรบัสมัครนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้รุ่นน้องในสถานศึกษา
เดิมที่นักศึกษาเคยสังกัด และประชาสัมพันธ์ผ่านทางออนไลน์ในระบบ FACEBOOK ของนักศึกษาเองเพื่อน ามาวางแผนในการ
รับนักศึกษาในปีถัดไป 

2.  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
2.1 ระบบและกลไก (P)  

2.1.1 การวิเคราะห์ปญัหาของนักศึกษาใหม่ ภาควิชาได้วิเคราะห์ปญัหาของนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษาท่ีผ่านๆ มา พบว่า มี
ปัญหา ดังนี ้
1) ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์  
 
2.1.2 การเตรียมความให้แก่นักศกึษาใหม่ก่อนเข้ารับการศึกษา จากปัญหาของนักศึกษาใหม่ตามข้อ 2.1.1 หลักสูตรได้ก าหนด
กิจกรรม/โครงการเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 สรุปได้ .......... ด้าน ดังนี ้ 
1) การเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตนักศึกษา โดยภาควิชาเตรียมการการด าเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ก่อนเข้าศึกษา โดยด าเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
2) การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ โดยภาควิชาเตรียมการการด าเนินการโครงการปรับพื้นฐานทักษะด้านการค านวณ
ส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 
 
 
2.2 การน าระบบและกลไกไปปฏบิัติ (D)  
ผลการด าเนินงาน 
1) การเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตนักศึกษา  
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โดยที่นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยมีการแนะน าหลักสตูร การจัดการเรยีนการสอนและการใช้
ชีวิตในสถานศึกษา ตลอดจนแนะน าเกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอนระบบทวิภาครีะหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
และสถานประกอบการ 
2) การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ  
โดยนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 เข้าร่วมกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ด้านทักษะการค านวณ เพื่อเพิ่มเติมความรูก้่อนการเรียน 
 
2.3 การประเมินกระบวนการ (C)  
(1) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาก่อนเข้ารับการศึกษา 
โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากนักศึกษา ช้ันปีท่ี 1 เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2563 จ านวน ..4.... คน ลักษณะของค าถามเป็นมา
ตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ปรากฏผลตามตาราง ดังนี้ (แบบประเมิน 3.1) 
 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาใหม่ก่อนเขา้รับการศึกษา  
ประเด็นการประเมิน ผลการประเมิน 
เฉลี่ย ระดับ 
1. 1. หลักสูตร/วิทยาลัย/สถาบันได้มีการปฐมนิเทศให้ความรู้ความเข้าใจในการเป็น 
นักศึกษาของสถาบันท่ีจ าเป็นอย่างครบถ้วน 4.50 มาก 
2. 2. หลักสูตร/ภาควิชา/วิทยาลยัมีกิจกรรมหรือโครงการเตรยีมความพร้อม 
ทางการเรียนให้แก่นักศึกษาแรกเข้าอย่างเหมาะสม 4.75 มาก 
3. 3. หลักสูตร/ภาควิชา/วิทยาลยัมีกิจกรรมหรือโครงการเตรยีมความพร้อม 
ทางการใช้ชีวิตในสถาบันให้แก่นักศึกษาแรกเข้าอย่างเหมาะสม 4.75 มาก 
4. นักศึกษาได้พัฒนาตนเองและสามารถเรียนในหลักสูตรได้ 5.00 มากที่สุด 
เฉลี่ย 4.75 มาก 
 
จากตารางผลการประเมินความพงึพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเตรยีมความให้แก่นักศึกษาใหม่ก่อนเข้ารับการศึกษา ปี
การศึกษา 2563 พบว่า ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ...มาก... มีคะแนนเฉลี่ย ..4.75.... เมื่อพิจารณาในแต่
ละประเด็นการประเมิน พบว่า.....นักศึกษามีความพึงพอใจ.....................................................  
(2) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสตูร เมือ่วันท่ี ....23.... เดือน .....มิถุนายน..... พ.ศ. 2563 เพื่อ
ทบทวนกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษา โดยน าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษามาเป็นข้อมลูในการพิจารณาด้วย พบว่า ควรที่จะมีการปรับปรุงด้านที่เกี่ยวกับการมีกิจกรรมหรือโครงการ
เตรียมความพร้อมทางการเรียนใหแ้ก่นักศึกษาแรกเข้า 
2.4 การปรับปรุงกระบวนการและผลจากการปรับปรุงท่ีเป็นรูปธรรม (Act)  
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร/ภาควิชาได้ประชุมประเมินวิเคราะหห์าแนวทางการปรับปรุงการเตรียมความพร้อมให้แก่
นักศึกษา ในปีการศึกษา 2564 ดังนี้  
ภาควิชาควรมีกิจกรรมหรือโครงการเตรียมความพร้อมทางการเรียนให้แก่นักศึกษาแรกเข้าอย่างเหมาะสม เช่น โครงการปรบั
พื้นฐานทางด้านการเรยีนที่เข้มข้น 

คะแนนที่ได้ 3.00 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
1.  การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
1.1 ระบบและกลไก (P)  

สถาบัน/วิทยาลัย/ภาควิชาได้ก าหนดระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
ปริญญาตรี ดังนี ้
1.1.1 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  
หลักสตูรเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรกึษา  
หลักสตูร 
 
 
สถาบันฯ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา  
สถาบันฯ 
 
 
จัดท าคู่มือนักศึกษา  
สถาบันฯ 
 
 
ก าหนดช่วงเวลาและช่องทางติดตอ่สื่อสาร  
อาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 
ติดตามและวิเคราะห์ข้อมลู  
อาจารย์/หลักสูตร 
 
 
ประเมินความพึงพอใจ  
หลักสตูร/สาขา 
 
 
แนวปฏิบัติที่ดี  
..................................................................................................................................................................... 
1.1.2 การจัดท าข้อมูลประวัตินักศกึษา 
..................................................................................................................................................................... 
1.1.3 ช่องการติดต่อสื่อสารระหวา่งนักศึกษากับอาจารย ์
 
1.2 การน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัต/ิด าเนินงาน (D) 
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ผลการด าเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 มีกิจกรรมที่ด าเนินการ เช่น  
1.2.1 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
มีการให้ค าปรึกษาท่ีเกี่ยวกับการประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีเมื่อฝกึประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ อีกท้ังให้
ค าแนะน าท่ีเกี่ยวกับการเรยีน การแก้ปัญหาส่วนตัวในเรื่องการเงิน การลงทะเบยีน 
1.2.2 การติดตามให้นักศึกษาลงทะเบียนช้า การช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนใหส้ิ้นสดุก่อนสัปดาห์การสอบปลายภาค 
 
 
1.3 การประเมินกระบวนการ (C) 
หลักสตูร/ภาควิชาได้ก าหนดมีการทบทวนประเมินกระบวนการในการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แก่นักศึกษา ดังนี ้ 
(1) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจาก
นักศึกษา ช้ันปีท่ี 1 เมื่อสิ้นปีการศกึษา 2563 จ านวน ...4... คน ลักษณะของค าถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
ปรากฏผลตามตาราง ดังนี้ (แบบประเมิน 3.1) 
 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
ปริญญาตรี ของอาจารย์ที่ปรึกษา การศึกษา 2563  
ประเด็นการประเมิน ผลการประเมิน 
เฉลี่ย ระดับ 
1. อาจารย์ให้การปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาได้เหมาะสม 4.00 มาก 
2. อาจารย์ให้ค าแนะน าวิธีการเรยีน ค้นคว้า ติดตามผลการเรียนสม า่เสมอ 4.25 มาก 
3. อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือ หรือมช่ีองทางการติดต่อ 
ที่สามารถขอค าปรึกษาได้ตลอดเวลา 4.50 มาก 
4. อาจารย์ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปญัหาส่วนตัว 4.50 มาก 
5. อาจารย์มีหลักจิตวิทยาในการให้ค าปรึกษา และมีจรรยาบรรณในการให้ค าปรึกษา 4.25 มาก 
6. อาจารย์ให้ค าแนะน าช่วยเหลือนักศึกษาหากเกิดปญัหาในเรื่องของการเรียน 5.00 มาก 
7. อาจารย์ให้ค าปรึกษาในการประสานงานกับอาจารย์ผูส้อนอื่นเพือ่ให้ความช่วยเหลือ 4.50 มาก 
8. อาจารย์มีมนุษยส์ัมพันธ์ ใจกว้าง เมตตากรณุา และรับฟังความคดิเห็นของนักศึกษา 
ทุกเรื่อง 4.75 มาก 
9. อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักศึกษา 4.75 มาก 
รวม 4.50 มาก 
 
จากตารางผลการประเมินความพงึพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาปริญญาตรี ของอาจารยท์ี่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563 ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ .....มาก.... มี
คะแนนเฉลีย่ .4.50... เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นการประเมิน พบว่าความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการควบคมุการดูแล
การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี ของอาจารย์ที่ปรึกษา อยู่ในระดับดีมาก  
 
(2) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อวันท่ี ....24.... เดือน ........มิถุนายน... พ.ศ. 2563 เพื่อวิเคราะหผ์ลการ
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ด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ปัญหา/พัฒนาระบบการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษา 
เกี่ยวกับการควบคมุการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี จากการประชุมวิเคราะห์ปญัหา 
พบว่า ควรที่กระบวนการให้อาจารย์ที่ปรึกให้ค าแนะน าช่วยเหลือนักศึกษาหากเกิดปญัหาในเรื่องของการเรยีน เป็นส าคัญ 
 
 
1.4 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (A) 
หลักสตูร/ภาควิชาได้ประชุมวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง และหา
แนวทางการปรับปรุงการด าเนินกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษา 2564 ดังนี ้ 
ควรที่กระบวนการให้อาจารย์ที่ปรกึให้ค าแนะน าช่วยเหลือนักศึกษาหากเกิดปัญหาในเรื่องของการเรียน อีกทั้งควรมอบหมาย
ครูฝึกในสถานประกอบการช่วยตรวจสอบ ดูแลอีกช่องทางหนึ่ง 

2.  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2.1 ระบบและกลไก (P)  

หลักสตูร/ภาควิชา/วิทยาลัย/สถาบันได้ก าหนดระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี ้
2.1.1 ศึกษาปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตรใน คอศ.1 และวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ที่ผ่านมา  
2.1.2 ประชุมชี้แจง ในการประชุมจัดท าแผนของหลักสูตร เพื่อจัดท าโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งให้
นักศึกษามีส่วนในการวางแผนการจัดกิจกรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2.1.3 ก าหนดแผนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  
2.1.4 วิเคราะห์รายวิชาและกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาทีต่อบสนองต่อการส่งเสรมิกการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21  
2.1.5 เสนอโครงการ/กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาต่ออาจารย์ในหลักสูตรและระบไุว้ใน คอศ.2  
2.1.6 เสนอโครงการ/กิจกรรม ต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3  
2.1.7 ด าเนินงานโครงการที่ผา่นการอนุมัตติามแผนงานท่ีก าหนดไว้  
2.1.8 ติดตามการด าเนินงานตามการจัดการเรยีนการสอน/การด าเนินตามแผนงาน/โครงการพัฒนา นักศึกษา ตามรายภาค
การศึกษา  
2.1.9 ประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาที่เข้าร่วมในโครงการและกจิกรรมพัฒนานักศึกษา ที่มีการพฒันาศักยภาพนักศึกษา  
2.1.10.รายงานสรุปผลการด าเนินงาน  
2.1.11 น าผลการประเมินมาปรับปรุงแผน การพัฒนาศักยภาพนักศกึษา ในปีการศึกษาต่อไป 
 
2.2 การน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัต/ิด าเนินงาน (D) 
ผลการด าเนินงาน  
ปีการศึกษา 2563 ภาควิชา/วิทยาลัย/สถาบันจัดโครงการหรือกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เช่น  
1) โครงการทัศนร่วมด้วยช่วยประชาชนภายในจังหวัดสตลูเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
2.3 การประเมินกระบวนการ (C) 
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(1) ภาควิชา/วิทยาลัยได้การประเมินผลการด าเนินงาน โดยสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการด าเนินโครงการ หรือ
กิจกรรมต่างๆ และรายงานผลการด าเนินโครงการ หรือกิจกรรมเสนอต่อวิทยาลัยโดยรูปแบบ P-D-C-A  
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการด าเนินโครงการ หรือกิจกรรมดังนี้ 
1) โครงการทัศนร่วมด้วยช่วยประชาชนภายในจังหวัดสตลูเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3 อยู่ในระดับ 
มาก 
2) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีคา่เฉลีย่เท่ากับ 4.43 อยู่ในระดับ มาก 
 
(2) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมลูจากนักศึกษา ช้ันปีท่ี 1 เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2563 จ านวน ...... คน 
ลักษณะของค าถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ปรากฏผลตามตาราง ดังนี้ (แบบประเมิน 3.1) 
 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสรมิสร้างทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ประจ าปีการศึกษา 2563  
ประเด็นการประเมิน ผลการประเมิน 
เฉลี่ย ระดับ 
1. มีกิจกรรมเสริมสร้างการคดิวิเคราะห์และการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันของ 
นักศึกษา 3.75 ปานกลาง 
2. มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.00 มาก 
3. มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 4.25 มาก 
4. มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความเข้าใจความแตกต่างของวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ 4.50 มาก 
5. มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรูเ้ท่าทันสื่อ 4.50 มาก 
4. 6. มีกิจกรรมเสรมิสร้างทักษะดา้นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร 4.75 มาก 
7. มีกิจกรรมฃเสริมสร้างทักษะอาชีพ และการเรยีนรู้ 4.75 มาก 
5. 8. มีกิจกรรมเสรมิสร้างความมวีินัย คุณธรรม จรยิธรรม ความมเีมตตา และ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 4.25 มาก 
6. 9. นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีคณุภาพ 4.00 มาก 
เฉลี่ย 4.30 มาก 
 
จากตารางผลการประเมินความพงึพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสรมิสร้างทักษะการเรยีนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ประจ าปีการศึกษา 2563 พบว่าในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก.. มีคะแนนเฉลี่ย 
...4.30..... เมื่อพิจารณาในแตล่ะประเด็นการประเมิน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจท่ีมีต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมากที่สดุในประเด็นการประเมินที่เกี่ยวกับการมีกิจกรรม
เสรมิสร้างทักษะความเข้าใจความแตกต่างของวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ และการมีกิจกรรมเสริมสรา้งทักษะด้านการสื่อสาร 
สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ 
 
(3) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสตูร เมือ่วันท่ี ..24...... เดือน ...มิถุนายน... พ.ศ. 2563 เพื่อ
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ทบทวนกระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยน าผลการด าเนินงาน
โครงการต่าง ๆ และผลการประเมนิความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสรมิสรา้งทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มาเปน็ข้อมูลในการพิจารณาด้วย พบว่า ควรจะมีการปรับปรุงในด้านที่เกีย่วกับการให้นักศึกษา
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีคณุภาพ 
. 
 
2.4 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (A) 
หลักสตูร/ภาควิชาได้ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์การด าเนินงานในปีการศึกษา 2563 และหาแนวทางการ
ปรับปรุงการด าเนินกิจกรรมการพฒันานักศึกษาในปีการศึกษา 2564 ดังนี้ ควรเพิ่มเติมกจิกรรม โครงการที่เกี่ยวกับการให้
นักศึกษาได้รบัการพัฒนาศักยภาพ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมี
คุณภาพ และเหมาะสมกับภาวะการณ์ปัจจุบัน 

3.  การควบคุมดูแลในการจัดท าโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ (สัดส่วนในการควบคุมอาจารย์
ต่อนักศึกษาไม่ควรเกิน 1 : 15) 

อาจารย์ท่ีปรึกษา นักศึกษา ชื่อเร่ือง 

1.นายทวีสิน ฉิมเกื้อ 1. นายปฏิพล เปี่ยมศักดิ ์ เครื่องเหลาใบจาก 

2. นายเสกสรร หนูช่วย เครื่องเหลาใบจาก 

2.นายอนันต์ โปด า 1. นายก้องเกียรติ หลักกรด เครื่องหว่านปุ๋ยในร่องยางพารา 

2. นายอนุวัฒน ์พุมนวล เครื่องหว่านปุ๋ยในร่องยางพารา 

  

คะแนนที่ได้ 4.00 คะแนน 

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

ปีที่นักศึกษาเข้าเรียน 
ปีการศึกษา  

2559 2560 2561 2562 2563 การคงอยู ่ การส าเร็จการศึกษา 

2559 13 5 0 0 0 38.46 100.0 

2560 0 0 0 0 0 0.0 0.0 

2561 0 0 15 8 0 53.33 100.0 

2562 0 0 0 0 0 0.0 0.0 

2563 0 0 0 0 13 0.0 0.0 

  

3.  ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

ผลการด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 มีดังนี ้ประเด็นข้อร้องเรียน 
จ านวนนักศึกษา ที่ร้องเรียน (คน) แนวทางจัดการข้อร้องเรียน ผลการแก้ปัญหา ประเด็นข้อร้องเรียนของ
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นักศึกษา เนื้อหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ขาดความสอดคล้องกับค าอธิบายของรายวิชาที่เรียนในสถาน
ประกอบการ ซึ่งไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากงานในสถานประกอบการนักศึกษาจะรับผิดชอบตามฝ่ายไม่
ครอบคลุมกันค าอธิบายของรายวิชาที่เรียนในสถานประกอบการ โดดมีจ านวนนักศึกษาที่ร้องเรียน 1 คน 
แนวทางจัดการข้อร้องเรียนอาจารย์ผู้รับผิดรายวิชาพบปะพูดคุยกับครูฝึกในสถานประกอบการเพ่ือชี้แจงและ
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนในสถานประกอบการ ผลการแก้ปัญหา ครูฝึกในสถานประกอบการมีการ
ปรับปรุงแผนการฝึกอาชีพให้มีความสอดคล้องกับรายละเอียดของรายวิชา  

คะแนนที่ได้ 3.00 คะแนน 
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องค์ประกอบที่ 4 
อาจารย ์

  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
1.  ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์  

1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร  
สถาบัน/วิทยาลัย/ภาควิชามรีะบบการรับและแต่งตั้งอาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสตูร ระบบเดยีวกันทุกหลักสตูร ดังนี ้
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร  
สถาบัน/วิทยาลัย/ภาควิชามรีะบบการรับและแต่งตั้งอาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสตูร ระบบเดยีวกันทุกหลักสตูร ดังนี้ 
1.1.1 ระบบและกลไก (P)  
มีการประชุมก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ โดยต้องมีคณุวุฒิระดับปรญิญาโทตรงกับสาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต์มีประสบการณ์
ในการท างานไม่ต ่ากว่า 6 ปี ซึ่งมีระบบกลไกการแต่งตั้งอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ หลักสูตร ดังนี้ 
1.ศึกษาเกณฑ์ของ สก.อ. เกี่ยวกับคุณสมบัติของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสตูร 
2.อาจารย์ประจ าหลักสตูรร่วมกันพิจารณาเพื่อหาข้อสรุปและเสนอรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อ 
3. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
4.บันทึกแจ้ง สก.อ. 
1.1.2 การน าระบบและกลไกไปปฏิบัติ (D) 
1.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต์ ประชุมตรวจสอบคุณสมบัติของอัตราก าลังที่มีอยู่ ว่ามีคุณสมบตัิเป็นไปตามเกณฑ์ที่สก.อ. 
ก าหนด ท้ังด้านคุณวุฒิ การศึกษา ความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการของหลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยียานยนต์ เพื่อด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 
1.2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต์เสนอสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 แต่งตั้งอาจารย์เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร การแต่งตั้ง
ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ของสก.อ.และ แนวทางการบรหิาร เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ.2558  
 
1.2.3 มีวุฒิการศึกษาและคณุสมบตัิสอดคล้องกับหลักสูตร ตามที่สก.อ.ก าหนดจึงไดม้ีมติเปลีย่นแปลงอาจารยผ์ู้รับผิดหลักสตูร
ใหม่ให้มีคุณสมบตัิตามคุณสมบตัิที่สก.อ.ก าหนด เป็นเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ.2558 การแต่งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
สรุปรายชื่ออาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคณุสมบัตติามข้อก าหนดดังต่อไปนี้ (ตามหลักฐาน เล่มคอศ. 1) 
1.นายทวีสิน ฉิมเกื้อ ประธานหลักสูตร 
2.นายอนันต์ โปด า อาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสตูร 
3.นายไพโรจน์ สุกขาว อาจารย์ผูร้บัผิดชอบหลักสูตร 
4.นายอ านวย หอมขาว อาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลักสตูร 
5.ชรินทร์ นวลละออง อาจารย์ผูร้บัผิดชอบหลักสูตร 
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1.2.4 เสนอรายชื่ออาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสตูรตามล าดับไป คณะกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 สภา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และคณะอนุกรรมการการอาชีวศกึษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา และมาตรฐานคณุภาพการ
อาชีวศึกษา บันทึกแจ้ง สกอ. ตามล าดับ 
 
1.1.3 การประเมินกระบวนการ (C) 
หลักสตูร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร เมื่อวันที2่4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 เพื่อทบทวน2564 เพื่อ
ทบทวนระบบการรับและแต่งตั้งอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า การด าเนินการเป็นไปตามกระบวนการที่สถาบันก าหนด 
ดังนี ้
-ประสานอาจารยส์ังกัดสถาบันท่ีมคีุณสมบัติตรงตาม สกอ.ก าหนด 
-ประสานผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบกอบการที่มีคณุสมบัติตรงตาม สกอ.ก าหนด 
-เสนอช่ือไปยังสถาบันฯเพื่อแต่งตัง้ 
1.1.4 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (A) 
1 เดิมประธานหลักสูตรเป็นผู้น าเสนอช่ืออาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร จากอาจารย์ประจ าหลักสตูรทีม่ีอยู่เปลีย่นเป็นการคัด
สรรโดยประชุมอาจารย์ประจ าหลกัสูตร อาจารยผ์ู้สอนเพื่อท าความเข้าใจร่วมกัน ช้ีแจง เกี่ยวกับคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ คัดสรรอาจารย์ประจ าหลักสตูร ท่ีมีคณุสมบัติตามเกณฑ์สกอ. 
2. ควรมีการเริ่มปรับปรุงหลักสูตรก่อนครบก าหนดรอบปรับปรุงรอบต่อไปไม่น้อยกว่า1 ปี เนื่องจาก ข้ันตอนต่าง ๆในการ
ปรับปรุง การอนุมตัิ ใช้ระยะเวลานาน  

2.  ระบบการบริหารอาจารย์ 
2.1 ระบบและกลไก (P) 

1. สถาบัน/วิทยาลยั/ภาควิชาก าหนดให้มีระบบการบริหารอาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลักสตูร ระบบเดยีวกนัทุกหลักสูตร โดยการ
มอบหมายภารกิจให้แก่อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร จ านวน 8 ภาระงานดังนี้ 
1) ภาระงานสอน 
2) ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา และให้ค าปรึกษา 
3) ภาระงานด้านการผลิตผลงานวชิาการ 
4) ภาระงานด้านบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 
5) ภาระงานด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
6) ภาระงานพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
7) ภาระด้านการบริหารงานหลักสตูรฯ และหรือบริหารงานของวิทยาลัย  
8) ภาระงานอ่ืนๆ ท่ีไดร้ับมอบหมายจากวิทยาลยั/สถาบัน 
2. ประธานหลักสูตรก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอาจารย์ 
3. ทบทวน/ประเมินผลการด าเนินงานบริหารอาจารย ์
4. วิเคราะห์ สรุปผลการด าเนินงานบริหารอาจรย์ และหาแนวทางปรับปรุงการด าเนินงานจากผลการประเมิน 
 
2.2 การน าระบบและกลไกไปปฏบิัติ (D)  
หลักสตูรฯ ด าเนินงานบรหิารอาจารย์ โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร เมื่อวันที ่24 มิถุนายน 2563. 
เพื่อมอบหมายภาระงานของอาจารย์ และตามที่วิทยาลัย/สถาบันก าหนด ..8.... ด้าน ดังน้ี  
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1. ภาระงานสอน : หลักสตูรฯ มอบหมายภาระงานสอนในรายวิชาให้อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ แต่ละคนตามความถนัด
และความเชี่ยวชาญ ในปีการศึกษา 2563  
2. ภาระงานให้ค าปรึกษานักศึกษา: หลักสตูรฯ มอบหมายอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรรับผิดชอบใหค้ าปรึกษาแก่นักศึกษาแต่
ละชั้นปี ดังนี ้
- นายทวีสิน ฉิมเกื้อ อาจารย์ที่ปรกึษานักศึกษา (รหัส/ช้ันปี) 63 ระดับชั้นปีท่ี 2 
3. ภาระงานด้านการผลิตผลงานวชิาการ :  
หลักสตูรฯ มอบหมายอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรรับผิดชอบดังน้ี 
-นายอนันต์ โปด า 
-นายอ านวย หอมขาว 
4. ภาระงานด้านบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม:  
หลักสตูรฯ มอบหมายอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรรับผิดชอบดังน้ี 
-นายไพโรจน์ สุกขาว 
-นายชรินทร์ นวลละออง 
 
 
5. ภาระงานด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม :  
หลักสตูรฯ มอบหมายอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรรับผิดชอบดังน้ี 
-นายไพโรจน์ สุกขาว 
-นายชรินทร์ นวลละออง 
 
6. ภาระงานพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
-นายทวีสิน ฉิมเกื้อ  
7. ภาระดา้นการบริหารงานหลักสตูรฯ หรือการบรหิารงานของวิทยาลัย :  
-นายทวีสิน ฉิมเกื้อ  
-นายอนันต์ โปด า 
-นายอ านวย หอมขาว 
-นายไพโรจน์ สุกขาว 
-นายชรินทร์ นวลละออง 
 
8. ภาระงานอ่ืนๆ ท่ีมอบหมาย จากวิทยาลัย/สถาบัน ได้แก่  
-นายไพโรจน์ สุกขาว 
-นายชรินทร์ นวลละออง 
 
2.3 การประเมินกระบวนการ (C) 
หลักสตูรมีการประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์ ดังนี ้
(1) ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสตูรต่อการบรหิารอาจารย ์
ก่อนสิ้นปีการศึกษา 2563 หลักสตูรได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรต่อการบริหาร
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อาจารย์ โดยการใช้แบบสอบถามที่มีข้อค าถาม 6 ประเด็น ลักษณะของค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 
5 ระดับ โดยมีผลสรุป ดังนี ้
จากผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรต่อการบริหารอาจารย์ พบว่า ในภาพรวมอาจารย์มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับ มาก คะแนนเฉลี่ย 4.35 เมื่อพิจารณาแตล่ะประเด็นการประเมิน พบว่า ความพึงพอใจของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารอาจารย์ประเด็นการประเมินท่ีเกีย่วกับ อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรมสี่วนร่วมในการวาง
แผนการบริหารหลักสูตร การติดตามและทบทวนการด าเนินงานของหลักสตูร 
(2) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสตูร เมือ่วันท่ี 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพื่อทบทวน
กระบวนการบริหารอาจารย์ โดยน าผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูรตอ่การบริหารอาจารย์มา
เป็นข้อมูลในการพิจารณา พบว่า มีปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารอาจารย์ ดังนี้ ควรมีการ
การก าหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผดิชอบของอาจารย์มีความชัดเจนและ เหมาะสมยิ่งขึ้น และใหม้ีส่วนร่วมทุกคนใน
หลักสตูร 
(3) หลักสูตร/ภาควิชา ได้น าผลการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณาแนวทางการบรหิารอาจารย์ ดงันี้ การวางแผนในการ
สรรหาอาจารย์กรณีที่มีการเกษียณอายุราชการ 
2.4 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (A) 
หลักสตูรฯ ได้น าผลการประชุมพิจารณาปญัหาอุปสรรคและแนวทางการด าเนินงานบริหารอาจารย์ของคณะกรรมการบรหิาร
วิทยาลัยมาเพื่อปรับปรุง/พัฒนาส าหรับปีการศึกษา 2564 ดังนี ้ 
พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ผูส้อนรายใหม่ที่มีคุณสมบตัิครบตามเกณฑม์าท าหน้าท่ีสอนทดแทนอาจารยท์ี่เกษียนราชการ 

3.  ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
หลักสตูร/ภาควิชา/วิทยาลัย/สถาบันมีระบบ และกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ดังนี้ 

(1) จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ทั้งอาจารย์พิเศษที่แต่งตั้งจากครูภายในวิทยาลัยสังกัดสถาบันและอาจารย์พิเศษจาก
บุคคลภายนอกเพื่อให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแผนการสอน (คอศ.2 และ คอศ.4) การจัดการเรยีนการสอน และ
การวัดผลประเมินผลในระดับปรญิญาตรีที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ปรัชญา และอตัลักษณ์ของหลักสูตรที่
ก าหนดไว้ใน คอศ.1 รวมทั้งนโยบายของวิทยาลัย/สถาบัน จรรยาบรรณของอาจารย์ และการประกันคุณภาพหลักสตูร เป็นต้น 
(2) จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ ทั้งอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์พิเศษสอนประจ าหลักสูตรเพื่อการส่งเสริมให้
อาจารยไ์ด้พัฒนาตนเองดา้นความรู้ในเนื้อหาวิชาที่รับผดิชอบ ให้สามารถก้าวทันวิทยาการสมัยใหม่ มคีวามสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ การวิจัย และการพฒันาศาสตร์ในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ ฯลฯ 
(3) จัดสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนุนให้อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรได้พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ ความสามารถใน
เนื้อหาวิชาที่รับผิดชอบ สามารถก้าวทันวิทยาการสมยัใหม่ มีความสามารถในการจดัการเรียนรู้ การวจิัย และการพัฒนา
ศาสตร์ในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ และการศึกษาดูงาน ฯลฯ ไว้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ  
(4) จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนส าหรับการวิจัย สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานการวิจัยในการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ การตพีิมพ์ในวารสารทางวิชาการทั้งในประเทศและตา่งประเทศ รวมทั้งการให้รางวัลแก่
ผลงานวิจัยตามหลักเกณฑ์ที่มหาวทิยาลัยก าหนด 
(5) จัดประชุม/สัมมนาโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีเกีย่วข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ให้มีคณุภาพท้ัง
ด้านความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชาที่รับผิดชอบ สามารถก้าวทันวิทยาการสมัยใหม่ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
การวิจัย และการพัฒนาศาสตร์ในสาขาวิชาที่รับผดิชอบ  
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(6) ประธานหลักสตูรควบคมุ ก ากับ ส่งเสรมิให้อาจารย์พัฒนาตนเอง และรายงานผลด าเนินงานตามแผนพัฒนาตนเองเสนอ
คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัย/สถาบันทราบเป็นระยะ  
(7) ทบทวน/ประเมินผลการด าเนนิงานส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย์  
(8) วิเคราะห์ สรปุผลการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ และหาแนวทางปรับปรุงการด าเนินงานจากผลการประเมิน 
 
3.2 การน าระบบและกลไกไปปฏบิัติ (D) 
ผลการด าเนินงานตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ประจ าปกีารศึกษา 2563 มีดังนี ้ 
(1) การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
ผลการด าเนินงานตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ประจ าปกีารศึกษา 2563 มีดังนี ้ 
(1) การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
ปีการศึกษา 2563 สถาบนัได้แต่งอาจารย์พิเศษรายใหมเ่พื่อท าหน้าที่สอนในระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน เป็นอาจารย์พิเศษ
ที่แต่งตั้งจากข้าราชการครูของวิทยาลัย จ านวน 1 คน และแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก จ านวน - คน โดยหลักสูตร/วิทยาลัย/
สถาบัน ไดด้ าเนินการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ดังนี้ 
-การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑติ (ทล.บ.) ต่อเนือ่ง ระบบทวิภาคี 
-การจัดท า คอศ.2 คอศ.3 คอศ.4 คอศ.5 
-การวัดผลและประเมินผล 
-การจัดกิจกรรมของนักศึกษา 
(2) ด้านการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2563 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูรทุกคนเข้าร่วมการ
ฝึกอบรม ประชุมสมัมนา และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในวิชาชีพ อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง  
3.3 การประเมินกระบวนการ (C) 
(1) ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสตูรต่อการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์
ก่อนสิ้นปีการศึกษา 2563 หลักสตูรได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรต่อการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ โดยการใช้แบบสอบถามท่ีมีข้อค าถาม 7 ประเด็น ลกัษณะของค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating 
scale) 5 ระดับ โดยมีผลสรุปได้ ดงันี้  
ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ค่าเฉลี่ย 3.88 ระดับความพึงพอใจ 
ระดับมาก 

คะแนนที่ได้ 3.00 คะแนน 

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย์ 

1.  ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการในสถานประกอบการ 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 5  คน  

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีประสบการณ์ในด้านการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

0  คน  

ร้อยละ 0 %  

คะแนนที่ได้ 0.00  คะแนน  
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ ประสบการณ์ด้านปฏิบัติงาน ปี 

  
2.  ร้อยละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  

จ านวนผลงานทางวิชาการ 0 คน  

ผลรวมค่าถ่วงน ้าหนัก 0.00  

ร้อยละ 0 %  

คะแนนที่ได้ 0.00 คะแนน  

  

ชื่อผลงานทางวิชาการ/ การเผยแพร่ผลงาน ค่าน ้าหนักผลงาน 

  

คะแนนที่ได้ 0.00 คะแนน 

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

1.  การคงอยู่ของอาจารย์ 
ระหว่างปีการศึกษา 2561-2563 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เนื่องจากปีการศึกษา 2563 ไม่มีนกัศึกษาใหม่ในระดับชั้นปี ท่ี 1 คงเหลือนักศึกษา ระดับ ช้ันปีท่ี 2 ที่เข้าศึกษาต่อในปี
การศึกษา 2562 ซึ่งใช้หลักสูตร พัฒนาใหม่ ปี 2558 จึงไม่เปลี่ยนแปลอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร 

2.  ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของอาจารย์ 
การประเมินความพึงพอใจของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร ปี 2563 พบว่า ในภาพรวมมีความพีงพอใจอยู่ในระดับ 

.มาก... คะแนนเฉลี่ย ...4.44.... เมือ่พิจารณารายดา้น พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจ ในระดับมากใน
ประเด็นการประเมินที่เกี่ยวกับการไดร้ับการส่งเสริมให้ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูข้องนักศึกษา 

คะแนนที่ได้ 4.00 คะแนน 
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องค์ประกอบที่ 5 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

  

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
1.  การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
1.1 ระบบและกลไก (P)  

ในการจัดท าหลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาการเทคโนโลยียานยนต์(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559) เป็นหลักสตูรที่จดัการ
เรียนการสอนโดยท าความร่วมมือกับสถานประกอบการ 6 แห่ง ประกอบด้วย 
1). บริษัท พิธานพาณิชย์ จ ากัด สาขาสตลู  
2). บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จ ากัด สาขาสตลู  
3). บริษัท สตูลฮอนด้าออโตโ้มบลิ จ ากัด สาขาสตูล 
4). บริษัท ศรีบุตรคอปอเรชั่น จ ากัด สาขาสตูล  
5). บริษัท มิตซูทักษิณจ ากัด สาขาสตลู  
6). บริษัท จ.วินิต จ ากัด สาขาสตลู 
เป็นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
1) มีเป้าหมายในการพัฒนาบณัฑติตามปรัชญาของหลักสูตร มุ่งผลติบัณฑติด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และมสีมรรถนะใน
การปฏิบัติ และพัฒนางานระดับเทคโนโลยยีานยนต์ สามารถจัดการและควบคุมการท างาน  
มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสยัที่เหมาะสมในการท างาน สอดคล้องกับความตอ้งการของสังคม ชุมชน 
และสถานประกอบการสามารถประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพตามความ
สอดคล้องกับแผนการพัฒนาการอุดมศึกษา ปรัชญาอดุมศึกษา และตามปรัชญาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
2) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ 1) เพื่อผลิตบณัฑิตที่มีความรู้ความช านาญ ด้านการตลาดเป็นอยา่งดีสามารถจัดการ และ
ควบคุมการท างาน บูรณาการความรู้ทักษะและการคดินอกกรอบ น าไปประยุกต์ใช้แก้ไขปญัหา และพัฒนางานด้านเทคโนโลยี
ยานยนต์ โดยค านึงถึงเทคโนโลยีทีเ่กี่ยวข้อง 2) เพื่อผลิตบัณฑติที่มีคณุธรรมจรยิธรรม มีเจตคติที่ดตี่ออาชีพด้านยานยนต์ 
ตระหนักถึง การเรียนรู้ตลอดชีวิต และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวติ 3)เพื่อประสานความ
ร่วมมือระหว่างองค์การภาครัฐและเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษาด้านยานยนต์ และ 4)เ พื่อสร้าง
ความพร้อมให้กับบณัฑิตในการแสวงหาความรู้ในระดับสูงการศึกษาค้นคว้าวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่องานอาชีพด้านยานยนต์ 
และมสี่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมเศรษฐกิจอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมประกอบไปด้วย หมวดวิชาต่างๆ ท่ีสร้าง
โอกาสในการพัฒนา ความรู้ และทักษะต่างๆ ให้กับนักศึกษา  
 
1.2 การน าระบบและกลไกไปปฏบิัติ (D)  
ซึ่งกระบวนการในการจัดท าหลักสตูรมี ดังน้ี  
(1) การส ารวจความต้องการแรงงานจากผู้ใช้บัณฑติ  
(2) การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการมาเป็นผู้วิพากษ์หลกัสูตร 
(3) จัดประชุมอาจารย์ผูส้อน อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสตูร เพื่อร่วมกัน พัฒนารายวิชาที่สอน  
(4) น าหลักสูตรทีไ่ดร้ับการพัฒนาผ่านคณะกรรมการวิชาการ และสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3  
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(5) น าหลักสูตรทีส่ภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 มีมติเห็นชอบเสนออนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตร
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมอาชีพ  
(6) น าหลักสูตรทีไ่ดร้ับมตเิห็นชอบจากอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมอาชีพ เสนอ
อนุกรรมการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตร 
1.3 การประเมินกระบวนการ (C) 
(1) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสตูร เมือ่วันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561เพื่อพิจารณาออกแบบ
หลักสตูร และสาระรายวิชาในหลกัสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหนา้ในศาสตร์สาขานั้นๆ พบว่า  
ภาควิชาไดด้ าเนินออกแบบหลักสตูรให้ทันสมยัตามความก้าวหน้าในสาขาเทคโนโลยยีานยนตโ์ดยเนน้เกี่ยวกับเทคโนโลยียาน
ยนต์ผสมผสาน และเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งขณะนี้หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่านระบบ CHECO เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
1.4 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (A) 
จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูรไดร้วบรวมรวมข้อมูลจากผลการประเมินการออกแบบ 
หลักสตูรและสาระวิชาไว้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบ 5 ปี เพ่ือเตรียมข้อมูลให้ถกูต้องครบถ้วนซี่งพบว่า 
แนวโน้มที่เกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์มีการเปลีย่นแปลงในอนาคต ดังนั้นจึงต้องเตรียมความพร้อมด้านอาจารยผ์ู้สอน 
ครุภณัฑ์ที่ทันสมยั และสถานประกอบการที่มีความพร้อม 

2.  การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 
2.1 ระบบและกลไก (P)  

ในการพัฒนาหลักสตูรจ าเป็นต้องกระท าในเชิงรุก โดยพัฒนาหลักสตูรนี้ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ ทุกๆ 5 ปี เพ่ือพัฒนา
บุคลากรด้านการตลาดให้สามารถก้าวทันการเปลีย่นแปลงและมีศักยภาพในการแข่งขันได้ในระดับประเทศและสากล โดยการ
พัฒนาบุคลากรดังกล่าวจ าเป็นต้องมีความพร้อมที่สามารถปฏิบัติงานได้ทันที และมีความสามารถทั้งทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงผลกระทบพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยต้องปฏิบตัิตน
อย่างมืออาชีพ และมีคุณธรรม จรยิธรรม  
2.2 การน าระบบและกลไกไปปฏบิัติ (D)  
ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต์ พ.ศ.2562 โดยยกเลิกรายวิชาที่ไม่ทนัสมัย เพิ่มรายวิชาใหม่
หรือปรับเนื้อหารายวิชาใหส้อดคลอ้งกับยุคยานยนต์ไฟฟ้า 
2.3 การประเมินกระบวนการ (C) 
(1) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสตูร เมือ่วันท่ี 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมยัตามความก้าวหน้าในศาสตรส์าขานั้นๆ พบว่า ขณะนี้หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิตสาขาวิชาก
เทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) น าเสนอ สกอ.ผ่านระบบ CHECO  
2.4 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (A) 
ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต์ พ.ศ.2562 โดยปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกรายวิชาท่ีไม่ทันสมยั
กับสภาวการณ์ปัจจุบันและเพิ่มรายวิชาใหม่ท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยยีานยนต์ไฟฟ้าหรือปรับเนื้อหค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
กับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

คะแนนที่ได้ 3.00 คะแนน 

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 



35 
 

 

1.  การก าหนดผู้สอน 
1.1 ระบบและกลไก (P)  

ได้มีการจัดประชุมอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อพิจารณา วางแผนก าหนดอาจารย์ผูส้อนในรายวิชา  
ดังนี้คือ พิจารณาจากคุณวุฒิของอาจารย์ จากผลงานทางวิชาการ ประสบการณ์ในการสอนความเช่ียวชาญในศาสตร์ และการ
ฝึกอบรมและพัฒนาตัวเอง ส่วนวิชาปฏิบัติในสถานประกอบการก็พจิารณาจากบุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมการเป็นครฝูึกใน
สถานประกอบการ 
1.2 การน าระบบและกลไกไปปฏบิัติ (D)  
ผลการด าเนินงานใน ปีการศึกษา 2563 พบว่า สามารถก าหนดอาจารย์ผูส้อน ไดด้ังนี้คือ  
ผลการด าเนินงานใน ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พบว่า สามารถก าหนดอาจารยผ์ู้สอน ได้ดังนี้คอื  
1. รหัส 22-4000-1102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการน าเสนอ ครูผูส้อน อาจารย์วลัยลักษณ์ จิตประพันธ ์
2. รหัส 22-4000-2201 สถิติเพื่องานอาชีพ ครูผู้สอน อาจารย์วินิจ ถวิลวัลย์ 
3. รหัส 22-4000-1303 นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครูผูส้อน อาจารย์ทวีสิน ฉิมเกื้อ 
4. รหัส 22-4000-2303การบริหารจัดการอุตสาหกรรมและการฝึกอบรมบุคลากรดา้นเทคโนโลยี ครูผูส้อน อาจารย์อนันต์ โป
ด า 
5. รหัส 22-4000-2304 งานเทคโนโลยีพื้นฐานและวัสดุอุตสาหกรรม ครูผูส้อน อาจารยภ์ูวนาถ แก้วจนัทร์  
6. รหัส 22-4139-2402 เทคโนโลยียานยนต์พลังงานผสมผสาน ครผูู้สอน อาจารย์ไพโรจน์ สุกขาว 
1.3 การประเมินกระบวนการ (C) 
(1) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสตูร เมือ่วันท่ี 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพื่อทบทวนการ
บวนการก าหนดผู้สอน พบว่า อาจารย์ผูส้อนที่คณะกรรมการรับผดิชอบหลักสตูรมีคณุสมบัตเิป็นไปตามเกณฑ์ที่สถาบันก าหนด 
 
1.4 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (A) 
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร มกีารประเมินผลของกระบวนการจากหลายๆ ด้าน เช่น ผลประเมินการเรยีนการสอนจาก
นักศึกษา และอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร และรายงานปัญหาที่พบในกระบวนการจดัการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา 
ซึ่งจะถูกรายงานผลไว้ใน คอศ.4 และคอศ.5 ของรายวิชาที่เปิดสอน เพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาในการนปรับปรุง 

2.  การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ แผนการฝึกและการจัดการเรียน
การสอนทั้งในสถานศึกษาและในสถานประกอบการ 

2.1 ระบบและกลไก (P)  
หลักสตูรก าหนดให้มีการประชุมเพื่อก าหนดระยะเวลา พร้อมทั้งติดตามและตรวจสอบการจัดท า คอศ. 2 และ คอศ. 3 โดยมี
การก าหนดให้อาจารยผ์ู้สอนทุกรายวิชาส่ง คอศ. 2 และ คอศ. 3 ก่อนท าการเรียนการสอน 
2.2 การน าระบบและกลไกไปปฏบิัติ (D)  
หลักสตูรมีการเก็บรวบรวม คอศ.2 และคอศ.3 ทีอ่าจารยผ์ู้สอนจดัส่ง แล้วด าเนินการตรวจสอบการเขียน 
คอศ.2 และคอศ.3 ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกับ คอศ.1 
2.3 การประเมินกระบวนการ (C) 
(1) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสตูร เมือ่วันท่ี 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพื่อทบทวนการ
บวนการก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ แผนการฝึก (คอศ.2 และ คอศ.3) และการจัดการเรยีนการสอน
ทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ พบว่า อาจารยผ์ู้สอนมีการจัดส่งคอศ.2 และ คอศ.3 ครบทกุรายวิชา และเขียน
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บางส่วนยังไม่ถูกต้องตามกระบวนการในการท า 
2.4 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (A) 
ปรับปรุงกระบวนการเขียน คอศ.2 และ คอศ.3 บางส่วนยังไม่ถูกตอ้งให้มีความถูกต้องตามกระบวนการในการเขียน 

3.  การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
(1) ระบบและกลไก (P)  

1) ให้ความส าคัญกับการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีโดยความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรยีนการสอน
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก าหนด 
2) จัดเตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานท่ี ครภุณัฑ์ คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับการ
จัดการเรียนการสอนในแตล่ะลักษณะการผลิตและ การพัฒนาผู้เรยีน 
3) ก าหนดวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาและการจัดการเรยีนการสอนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะให้ตรงตาม
ศักยภาพของผู้เรยีน และระดับคณุวุฒิของแต่ละประเภทวิชา และสาขาวิชา 
4) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรูสู้่การปฏิบัตโิดยใหผู้้เรียนจดัท าโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับ
สาขาวิชาที่เรียน 
5) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกจิกรรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะแกนกลางและสมรรถนะวิชาชีพ ปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
ระเบียบวินยั ปลูกฝังจิตส านึกและจิตอาสา เสรมิสร้างการเป็นพลเมอืงไทยและพลโลกในดา้นการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษตัริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ท านุบ ารุงศาสนา ศลิปะ 
วัฒนธรรม ภูมปิัญญาไทย อนุรักษส์ิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมการด ารงตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียง และส่งเสริมให้ผู้เรยีนท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท าประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคม  
 
(2) การน าระบบและกลไกไปปฏิบตัิ (D)  
1) หลักสูตรก าหนดให้ครูผูส้อนทุกจนจัดท า คอศ 2 ส าหรับรายวิชาที่เรียนในสถานศึกษา และ คอศ.4 ส าหรับรายวิชาที่เรยีน
ในสถานประกอบการส่งก่อนการจดัการเรียนการสอน ให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
2) หลักสูตรมีการเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ และครฝูึกในสถานประกอบการไปยังสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เพื่อให้
ความเห็นชอง 
3) อาจารย์ผู้สอนจดัเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห ์
4) อาจารย์ผู้สอนจะต้องวัดผลและประเมินการเรียนใหม้ีความสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน คอศ 2 และ คอศ.4 
5) อาจารย์ผู้สอนต้องด าเนินการวัดผลและประเมินผลให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผลและประเมินที่สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 3 ก าหนด 
6) อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งผลการเรียนในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนให้ทันตามเวลาที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคมใต้ 3 
ก าหนด 
7) ครูผู้สอนทุกจนจัดท า คอศ 3 ส าหรับรายวิชาที่เรียนในสถานศึกษา และ คอศ.5 ส าหรับรายวิชาที่เรยีนในสถาน
ประกอบการส่งเมื่อเสร็จสิ้นการจดัการเรียนการสอนในภาคเรียนนัน้ ๆ ให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
8) ให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดเตรียม จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์การจดัการเรียนการสอนให้เรียบร้อยกอ่นการเปิดภาคเรียนนั้น ๆ  
(3) การประเมินกระบวนการ (C) 
(3.1) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพื่อทบทวนการ
บวนการด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับปรญิญาตรี พบว่า ในการจัดส่งคอศ 3 และ คอศ.5 ของอาจารย์ผูไ้ม่เป็นไป
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ตามเวลาที่ก าหนด ตลอดจนการจดัซื้อวัสดฝุึกท่ีไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด 
(4) การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (A) 
หลักสตูร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร และก าหนดปฏิทินในการจดัส่งคอศ 3 และ คอศ.5 และ
มอบหมายให้ครูผูส้อนด าเนินการซื้อวัสดุฝึกให้ทันตามเวลาที่ก าหนดก่อนการเปิดภาคเรียน 

4.  การควบคุมหัวข้อโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ และการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาให้
สอดคล้องกับโครงงานของผู้เรียน 

ในปีการศึกษา 2563 ได้ก าหนดใหน้ักศึกษาท าโครงงาน ก าหนด 1 ช้ิน ต่อ นักศึกษา 1-2 คน และมีครทูี่ปรึกษา 1 
คน  

คะแนนที่ได้ 3.00 คะแนน 

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  การประเมินผู้เรียน 

1.  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและทักษะ
ปฏิบัติงานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และการประเมินสมิทธิภาพทางภาษา 

1.1 ระบบและกลไก (P)  
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสตูรร่วมกับอาจารยผ์ู้สอน ทบทวนรายละเอยีดและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการประเมิน ผลการประเมินในปีการศกึษาที่ผ่านมาแล้วร่วมวางแผนการประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนให้เป็นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและทักษะปฏิบัติงาน การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ การ
ประเมินสมิทธภิาพทางภาษาอังกฤษ และการประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทลั 
 
1.2 การน าระบบและกลไกไปปฏบิัติ (D)  
(1) อาจารย์ผู้สอนจดัท าเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา ตลอดจนก าหนดสัดส่วนการให้คะแนนให้มีความสอดคล้อง
กับเกณฑ์การประเมินใน คอศ. 2 และ คอศ 4  
(2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเครื่องมือในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยี ยานยนต์  
(3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อท าการเตรียมการประเมินสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา  
(4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเครื่องมือในการประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยดีิจิทัลให้กับผู้เรยีน  
1.3 การประเมินกระบวนการ (C) 
(1) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสตูร เมือ่วันท่ี 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพื่อทบทวน
กระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และทักษะปฏบิัติงาน การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ การประเมินสมทิธิภาพทางภาษาอังกฤษ และการประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยดีิจิทัล พบว่า นักศึกษา
ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทุกคน การประเมินสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษนักศึกษาไม่ผ่านทุกคน ส่วนการประเมิน
มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทลัทางหลักสูตรยังไม่ไดม้ีการประเมิน 
1.4 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (A) 
หลักสตูร/ภาควิชาด าเนินการเสรมิทักษะวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินสมิทธภิาพทางภาษาอังกฤษ 
และหลักสตูร/ภาควิชาด าเนินการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินมาตรฐานดา้นเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อประเมินนักศึกษาทั้งนี้
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับเกณฑก์ารประกันคณุภาพภายในของสถาบันการอาศึกษาภาคใต้ 3 
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2.  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
2.1 ระบบและกลไก (P)  

(1) หลักสูตร/ภาควิชาได้มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระดับรายวิชา ซึง่ประกอบด้วยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยียานยนต์ และหัวหน้างานวัดและประเมินผล  
2.2 การน าระบบและกลไกไปปฏบิัติ (D)  
(1) คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับรายวิชาประชุมวางแผนเพื่อจดัท ารายละเอียดการทวนสอบรายวิชา
ซึ่งจะเป็นตารางก าหนดเวลาและแบบบันทึกผลการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
(2) คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับรายวิชาด าเนินการทวนสอบตามก าหนดเวลาที่ก าหนดซึ่งอาจจะ
พิจารณาทวนสอบเฉพาะวิชาที่มผีลการเรียนไม่เป็นปกติพร้อมทั้งลงบันทึกผลการทวนสอบ 
(3) งานวัดและประเมินผลรวบรวมผลการทวนสอบทุกรายวิชาเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
2.3 การประเมินกระบวนการ (C) 
(1) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสตูร เมือ่วันท่ี 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพื่อทบทวน
กระบวนการตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรู้ของนักศึกษา พบว่า ผลการเรยีนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาที่เรียนใน
สถานศึกษาผลการเรียนอยู่ในลักษณะที่ปกติ แตผ่ลการเรียนรู้ของนกัศึกษาที่เรียนในสถานประกอบการซึ่งการประเมินผลการ
เรียนรู้นั้น ครูฝึกซึ่งไดร้ับการแต่งตัง้จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นผู้ประเมินซึ่งผลการประเมินนั้นจะสูงมากส่งผล
ให้ผลการเรยีนรู้ของนักศึกษาโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับเกรด 4 ทุกคน 
 
 
2.4 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (A) 
1) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมชีแ้จ้งครูฝึกเกีย่วกับการวัดผลและประเมินผลให้เน้นการประเมินตามสภาพจริง เพ่ือให้ผลการ
ประเมินผลการเรียนของผู้เรียนนเป็นไปอย่างปกต ิ
 
3. การก ากับการประเมินการจัดการเรยีนการสอน และประเมินหลกัสูตร (คอศ.4 คอศ.5 และคอศ.6) 
3.1 ระบบและกลไก (P)  
(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนการก ากับก าหนดแนวทางการจัดท าคอศ.
4 คอศ.5 และคอศ.6 ให้ตามแบบฟอร์มของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ก าหนด 
3.2 การน าระบบและกลไกไปปฏบิัติ (D)  
(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตาม ก ากับให้ค าแนะน าอาจารย์ผูส้อนแตล่ะรายวิชา 
ในการจัดท า คอศ.4 คอศ.5 และโดยก าหนดส่งภายใน 15 วัน หลังสิน้สุดภาคเรยีนให้ครบ 
ทุกรายวิชา  
(2) อาจารย์ผู้สอนน าส่ง คอศ.4 คอศ. 5 ต่อหัวหน้าภาควิชา ภายใน 5 วัน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องหลังจากนั้น รวบรวม
น าเสนอต่อสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3  
(3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทบทวนรายงานการด าเนินการรายวิชา คอศ.4 และคอศ. 5 ของทุกรายวิชา และจดัท า
รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรเทคโนโลยียานยนต์ตามแบบ คอศ.6 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา  
3.3 การประเมินกระบวนการ (C) 
(1) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสตูร เมือ่วันท่ี 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพื่อทบทวน
กระบวนการก ากับการประเมินการจัดการเรยีนการสอน และประเมนิหลักสตูร พบว่า อาจารย์ผูส้อนทุกคนจัดท า คอศ.4 และ
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คอศ. 5 ครบทุกรายวิชา และทันตามเวลาที่ก าหนด ส่วนในการจัดท า คอศ.6 นั้นมีข้อมูลที่ต้องจัดท าจ านวนมากดังนั้นในการ
จัดท า คอศ.6 จึงต้องใช้เวลา 
3.4 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (A) 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาแล้วพบว่าการจดัท า คอศ.6 นั้นมีเนื้อหาและรายละเอียดมาก อีกท้ังยังต้องมีหลักฐาน
อ้างอิงในการเก็บรวบรวบข้อมูล เช่น แบบประเมิน แบบสอมถามความพึงพอใจ คอศ. 4 และ คอศ. 4 เป็นต้น ดังน้ันในการ
จัดท าจึงต้องมีการประชุมการแบ่งภาระภาระหน้าที่ตามองค์ประกอบเพื่อให้การจัดท า คอศ. 6 ทันตามก าหนดเวลาที่ก าหนด  

3.  การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
3.1 ระบบและกลไก (P)  

(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนการก ากับก าหนดแนวทางการจัดท าคอศ.
4 คอศ.5 และคอศ.6 ให้ตามแบบฟอร์มของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ก าหนด 
3.2 การน าระบบและกลไกไปปฏบิัติ (D)  
(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตาม ก ากับให้ค าแนะน าอาจารย์ผูส้อนแตล่ะรายวิชา 
ในการจัดท า คอศ.4 คอศ.5 และโดยก าหนดส่งภายใน 15 วัน หลังสิน้สุดภาคเรยีนให้ครบ 
ทุกรายวิชา  
(2) อาจารย์ผู้สอนน าส่ง คอศ.4 คอศ. 5 ต่อหัวหน้าภาควิชา ภายใน 5 วัน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องหลังจากนั้น รวบรวม
น าเสนอต่อสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3  
(3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทบทวนรายงานการด าเนินการรายวิชา คอศ.4 และคอศ. 5 ของทุกรายวิชา และจดัท า
รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรเทคโนโลยียานยนต์ตามแบบ คอศ.6 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา  
3.3 การประเมินกระบวนการ (C) 
(1) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสตูร เมือ่วันท่ี 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพื่อทบทวน
กระบวนการก ากับการประเมินการจัดการเรยีนการสอน และประเมนิหลักสตูร พบว่า อาจารย์ผูส้อนทุกคนจัดท า คอศ.4 และ
คอศ. 5 ครบทุกรายวิชา และทันตามเวลาที่ก าหนด ส่วนในการจัดท า คอศ.6 นั้นมีข้อมูลที่ต้องจัดท าจ านวนมากดังนั้นในการ
จัดท า คอศ.6 จึงต้องใช้เวลา 
3.4 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (A) 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาแล้วพบว่าการจดัท า คอศ.6 นั้นมีเนื้อหาและรายละเอียดมาก อีกท้ังยังต้องมีหลักฐาน
อ้างอิงในการเก็บรวบรวบข้อมูล เช่น แบบประเมิน แบบสอมถามความพึงพอใจ คอศ. 4 และ คอศ. 4 เป็นต้น ดังนั้นในการ
จัดท าจึงต้องมีการประชุมการแบ่งภาระภาระหน้าที่ตามองค์ประกอบเพื่อให้การจัดท า คอศ. 6 ทันตามก าหนดเวลาที่ก าหนด  

คะแนนที่ได้ 3.00 คะแนน 

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 

1. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

✓  ✓  

2. มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ คอศ.1 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

✓  ✓  
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษาและรายละเอียดของรายวิชาในสถานประกอบการ ตามแบบ คอศ.2 และ คอ
ศ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค การศึกษาใหค้รบทุกรายวิชา 

✓  ✓  

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาในสถานศึกษาและรายงานผลการ ด าเนินการของรายวิชาในสถาน
ประกอบการ ตามแบบ คอศ.4 และ คอศ.5 ภายใน 30วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดิสอนให้ครบทุกรายวิชา 

✓  ✓  

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ คอศ. 6 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา ✓  ✓  

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในแบบ คอศ.2 และ คอศ.3 อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

✓  ✓  

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน 
การด าเนินงานท่ีรายงานในแบบ คอศ.6 ปีท่ีแล้ว 

 
✓  

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ไดร้บัการปฐมนิเทศหรือ ค าแนะน าด้านการจัดการเรยีนการสอน ✓  ✓  

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ✓  ✓  

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพฒันาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 

✓  ✓  

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคณุภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 
  

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหมเ่ฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 

✓  

คิดเป็นร้อยละ 100.0 91.66 

ค่าคะแนนนเท่ากับ 5.0 4.50 

คะแนนท่ีได ้ 4.50 
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องค์ประกอบที่ 6 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

  

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1.  ระบบการด าเนินงานของหลักสูตรกับสถานประกอบการโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1. ระบบการด าเนินงานของภาควชิา/คณะ/สถาบันกับสถานประกอบการ โดยมีส่วนร่วมของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร เพื่อให้มี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (P) 
ภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมสี่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสตูรเพื่อให้มีสิ่ง สนับสนุนการเรยีนรู้ โดยภาควิชาได้มีการบริหาร
จัดการ ให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกภายใน ห้องเรียน ครุภณัฑ ์เช่น โต๊ะ เก้าอี้ กระดาน เครื่องเสยีง เครื่องโปรเจคเตอร์ 
เครื่องปรับอากาศ และดูแลรักษาความ สะอาด รถยนตไ์ฟฟ้า ภายในห้องเรียนอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อจ านวนของนักศึกษา โดยในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทางหลักสูตรไดม้ีระบบและกลไก
ในการวาง แผนการด าเนินการดังนี ้
1) ส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนนุ เพื่อสนับสนุนให้เกดิการเรียนรูข้องนักศึกษาโดยการจดัหาวัสดุฝกึ 
นักศึกษาให้เป็นไปลักษณะของรายวิชาที่เป็นไปตาม คอศ.2 และ คอศ.3 จากอาจารย์ผูส้อน อาจารยป์ระจ าหลักสตูร และ
ข้อเสนอแนะจากรายงานผลการด าเนินงานรายวิชา คอศ.4 คอศ.5  
2) เสนอโครงการ เพื่อด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังตอ่ไปนี้ ด้านวัสดุฝึกทุกรายวิชาไดร้บัวัสด ุ
ฝึกตาม คอศ.2 เพียงพอต่อการเรยีนการสอน ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี เช่น เครื่องฉายภาพทึบแสง โน้ตบุ๊ค เครื่อง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ทางภาควิชาเป็นผู้ด าเนินการ  
 
2. การน าระบบและกลไกไปปฏิบตัิ (D) 
ภาควิชาด าเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเรยีนการสอนตามโครงการตามทีไ่ดร้ับการอนุมตัิ ผ่านงานพัสดุวิทยาลยัฯแล้วส่งชุด
เบิกจ่ายเงินไปยังสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3  
2.1 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูท้ี่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรยีนการสอน 
- ด้านสถานท่ีเรยีน สถานศึกษาจดัให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบติิการ หอ้งสมุด ห้องพักส าหรับนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรโีดยเฉพาะ 
 
- ด้านอุปกรณ์ครุภณัฑ์ ประกอบดว้ย ชุดฝึก เครื่องทดสอบต่าง ๆ รถยนต์ไฟฟ้า โตะ๊ เก้าอี้ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์  
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ส าหรับการจัดการเรยีนการสอน 
2.2 สถานประกอบการทีร่่วมจัดการศึกษา  
มีสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาประกอบ 6 แห่ง ประกอบดว้ย 
1). บริษัท พิธานพาณิชย์ จ ากัด สาขาสตลู  
2). บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จ ากัด สาขาสตลู  
3). บริษัท สตูลฮอนด้าออโตโ้มบลิ จ ากัด สาขาสตูล 
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4). บริษัท ศรีบุตรคอปอเรชั่น จ ากัด สาขาสตูล  
5). บริษัท มิตซูทักษิณจ ากัด สาขาสตลู  
6). บริษัท จ.วินิต จ ากัด สาขาสตลู 
3. การประเมินกระบวนการ (C) 
3.2 หลักสูตร/ภาควิชาได้ท าการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ ประจ าปี 2563 
โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจฯ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ดา้นด้านอาคารเรียน ห้องเรยีน ห้องปฏิบัติการ ด้านทรัพยากร
ที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ และด้านระบบสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัย  
ลักษณะของการให้คะแนนเป็นแบบ Ratng Scale 5 ระดับ (1-5) โดยมผีลการประเมินตามตาราง ดังนี้ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ ประจ าปี 2563 พบว่า ในภาพรวมมีความ
พีงพอใจอยู่ในระดับ มาก คะแนนเฉลี่ย 4.47 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักศึกษาและอาจารย์มีความพึงพอใจ ต่อความ
สะอาดของห้องเรียน ปริมาณของหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และสื่ออ่ืนๆ ส าหรับการเรยีนการสอนการให้บริการด้าน
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เนต็ที่มปีริมาณเพียงพอต่อการเรียนการสอน และมีคณุภาพพร้อมใช้งานทันสมัย อยู่ในระดับ มาก
ที่สุด 

2.  จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
1.1 ปริมาณของหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และสื่ออ่ืนๆ ส าหรับการเรยีนการสอน  
1.2 การให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ และอินเทอรเ์น็ตที่มีปริมาณเพียงพอต่อการเรียนการสอน และมีคณุภาพพร้อมใช้งาน
ทันสมัย  

3.  สถานประกอบการ 
1). บริษัท พิธานพาณิชย์ จ ากัด สาขาสตลู  
2). บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จ ากัด สาขาสตลู  
3). บริษัท สตูลฮอนด้าออโตโ้มบลิ จ ากัด สาขาสตูล 
4). บริษัท ศรีบุตรคอปอเรชั่น จ ากัด สาขาสตูล  
5). บริษัท มิตซูทักษิณจ ากัด สาขาสตลู  
6). บริษัท จ.วินิต จ ากัด สาขาสตลู 

4.  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ้
  

คะแนนที่ได้ 3.00 คะแนน 
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ตารางสรุปผลคะแนน 
  
องค์ประกอบในการ 

ประกันคุณภาพหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้ 

2. บัณฑิต  2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน คณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4.00  

2.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบมาตรฐาน วิชาชีพผ่านในครั้งแรก 0.00  

2.3 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่าน สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเท่า 0.00  

2.4 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่าน มาตรฐานด้านเทคโนโลยดีิจิทัล 0.00  

2.5 ร้อยละของบัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งาน ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 3.75  

3. นักศึกษา  3.1 การรับนักศึกษา 3.00  

3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา 4.00  

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3.00  

4. อาจารย์  4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3.00  

4.2 คุณภาพอาจารย ์ 0.00  

4.21 ร้อยละของอาจารย์ ผูร้ับผดิชอบ หลักสูตรทีม่ีประสบการณด์้านปฏิบัติการ ในสถาน
ประกอบการ 

0.00  

4.22 ร้อยละผลงานทางวิชาการของ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 0.00  

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ 4.00  

5. หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน  

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00  

5.2 การวางระบบผูส้อน และกระบวนการ จัดการเรียนการสอน 3.00  

5.3 การประเมินผู้เรียน 3.00  

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง ชาติ 4.50  

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 3.00  

คะแนนรวม 41.25 

คะแนนรวมเฉลี่ย 3.17  

  
ผลการประเมิน คุณภาพการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของ 
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.17 คะแนน อยู่ในระดับ ดี 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร 
  

องค์ประกอบท่ี คะแนนผ่าน จ านวนตัวบ่งชี ้ I P O คะแนนเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

 0.01-2.00 ระดบัคุณภาพ นอ้ย 

 2.01-3.00 ระดบัคุณภาพ ปานกลาง 

 3.01-4.00 ระดบัคุณภาพ ดี 

 4.01-5.00 ระดบัคุณภาพ ดีมาก 
 

1.การก ากับมาตรฐาน ผ่านการประเมิน  หลักสตูรได้มาตรฐาน  

2.บัณฑิต 

คะแนนเฉลีย่
ของทุกตัวบ่งช้ี

ใน
องค์ประกอบท่ี 

2-6 

2   3.87 3.87  ด ี 

3.นักศึกษา 3  3.50 3.00 3.33  ด ี

4.อาจารย์ 3 0.00 3.00 4.00 2.33  ปานกลาง 

5.หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

4  3.00 4.50 3.37  ด ี

6.สิ่งสนับสนนุการ
เรียนรู้ 

1  3.00  3.00  ปานกลาง 

รวม  13 0.00 3.12 3.84 3.17 ดี 

ผลการประเมิน  ดี ดี ดี  

  

ผลการประเมินระดับหลักสูตร 
คะแนนเฉลี่ย:  3.17  
ระดับคุณภาพ:  ดี  

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 2-6 
จุดเด่น 
1.นักศึกษาทุกคนมีงานท า และตอบสนองต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
2.หลักสูตรได้จัดท าโครงการเพ่ือรองรับในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของนักศึกษา  
3.หลักสูตรได้ด าเนินการให้ค าปรึกษาของนักศึกษาในชั่วโมงที่ได้ปรากฏไว้ใน คอศ.2 และ 3  
4. หลักสูตรได้จัดอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานของนักศึกษาตามเกณฑ์ก าหนด 
5. หลักสูตรได้ด าเนินเรื่องข้อร้องเรียนของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี 
6. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
7. ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอยู่ในระดับ มาก 
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8.มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา และทันต่อเทคโนโลยี 
9. มีครุภัณฑ์ที่ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการเรียนการสอน 
  
จุดที่ควรพัฒนา 
1.ควรเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีดิจิตอลให้แก่นักศึกษา 
2.หลักสูตรควรเพ่ิมการคงอยู่ของนักศึกษา 
3. การฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4. ผลงานวิขาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
5.กระบวนการก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 
  
ข้อเสนอแนะ 
1.ควรจัดท าโครงการเพ่ือรองรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีดิจิตอลให้แก่นักศึกษา 
2. หลักสูตรควรมีแนวทางการช่วยเหลือของนักศึกษาที่ออกกลางคัน 
3. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไปฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ 
4. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานวิขาการปีละ 1 เรื่อง 
5.ควรมีกระบวนการก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์เป็นไปอย่างรูปธรรม เช่น ตารางการ
นิเทศ 
6.ควรมีโครงการรองรับในการพัฒนาหรือสนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
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