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รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานโครงสร้าง 

 

 ส่วนที่ 1   
ข้อมูลทั่วไป 

 
1.1 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

สาขางานช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2543 ในหลักสูตร
สาขาช่างเชื่อมโลหะ ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
(ปวส.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน ได้แก่ สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้าง
โลหะ โดยใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา 
 
1.2 สถานที่การจัดการเรียนการสอน  
 

สาขาวิชาเชื่อมโลหะได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  ต .ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
ซึ่ง จัดการเรียนการสอนแห่งเดียว (แม่ข่าย) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 – 
ปัจจุบัน   ได้แก่สาขางานช่างเชื่อมโลหะ และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 – 
ปัจจุบัน ได้แก่สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ  

1.3  อาจารย์ผู้สอน 
ตารางแสดงจ านวนอาจารย์ผู้สอน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา และเพศ 

วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม 
ปริญญาเอก - - - 
ปริญญาโท 3 - 3 
ปริญญาตรี 1 - 1 
อนุปริญญา/ปวส. - - - 

รวม 4 - 4 
 
1.4 คุณสมบัติของอาจารย์ 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล       ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา           หน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
1. ว่าที่ร้อยตรี ฑีฆายุ ชูบัว คร ู -กศ.ม.(อุตสาหกรรม

ศึกษา) 
-ปทส.เครื่องมือกล 

- อาจารย์ผู้สอน 
- หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
- เจ้าหน้าที่งานนักศึกษาวิชา
ทหาร 

2. นายวีรธรรม ทับทิมเกิด พนักงานราชการ -กศ.ม.(อุตสาหกรรม
ศึกษา) 

-วท.บ.เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม(การผลิต) 

- อาจารย์ผู้สอน 
- หัวหน้ากลุ่มงานกิจการ
นักศึกษา 
- เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา 
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3. นายจาตุรงค์ ทองมี อาจารย์พิเศษ -กศ.ม.(อุตสาหกรรม
ศึกษา) 

-วท.บ.เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม(การผลิต) 

- อาจารย์ผู้สอน 
- เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 

4. นายณัฐพงศ์ ปั้นเพ็ง อาจารย์พิเศษ -วท.บ.  
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(การผลิต) 

- อาจารย์ผู้สอน 
- หัวหน้าสาขางานโครงสร้าง/
เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้าง
โลหะ 
- เจ้าหน้าที่งานแนะแนว 

 
1.5  จ านวนผู้เรียน 

ตารางแสดงจ านวนนักเรียน นักศึกษา แต่ละระดับช้ัน จ าแนกตามเพศ 
 

ระดับชั้น จ านวนนักศึกษาปี 2562 
ชาย หญิง รวม 

ปวช. 1 15 1 16 
ปวช. 2 8 - 8 
ปวช. 3 12 - 12 
รวม 35 1 36 

 
1.6  เกียรติยศและช่ือเสียง 

 
ชื่อ – สกุล รางวัลที่ได้รับ 

     ว่าที่ร.ต.ฑีฆายุ ชูบัว ไดว้ิทยะฐานะเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ 
        นายวีรธรรม ทับทิมเกิด ได้ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน งานเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 (รีรหัส) 

       นายณัฐพงศ์  ปั้นเพ็ง ได้ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน งานเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 (รีรหัส) 
 

1.7  สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ 
 

ที ่ ชื่อสถานประกอบการ/ที่อยู่ 
1. โรงงานช่างหนูเมืองพิจิตร 201 หมู่ 4 ต.ท่าฬ่อ อ.เมือง จ.พิจิตร 

โทร. 056 - 652806 มือถือ 082-1920765 
2. บริษัท  วิศวกรรมเทคนิคเชื่อม จ ากัด จ.ปทุมธานี 
3. ห.จ.ก. เฉลิมบุญยัง  ทรานสปอร์ต  544/2  หมู่ที่ 15 อ.วงัทอง จ.พิษณุโลก 65130              

โทร 055-301903     



ห น้ า  | 3 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานโครงสร้าง 

 

 
 

1.8  วัสดุ ครุภัณฑ์ 
 

ที ่ รายการ จ านวน 
1. เครื่องเจาะตั้งโต๊ะ ขนาด 13 มม. 1 เครื่อง 
2. เครื่องเลื่อยกล ขนาด 350 มม. 1 เครื่อง 
3. โต๊ะฝึกงานพร้อมปากกาจับงาน 4 ชุด  
4. โต๊ะฝึกงานพร้อมปากกาจับงาน 4 ชุด  
5. เครื่องเจาะโต๊ะ ขนาด 13 มม.  2 เครื่อง 
6. เครื่องเจียรไนตั้งพ้ืน ขนาด 300*32*25 มม. 1 เครื่อง  
7. เครื่องตัดโลหะแผ่นชนิดตัดใช้เท่าเหยียบ ขนาด 1.6*1.200 มม. 1 เครื่อง  
8. เครื่องพับกล่อง ขนาด 1.200 มม. 1 เครื่อง  
9. เครื่องม้วนโลหะแผ่น ขนาด 1.200 มม. 1 เครื่อง  
10. แท่นข้ึนรูป(stake) 1 ชุด  
11. คูหาเชื่อมไฟฟ้า 10 คูหา 
12. เครื่องไฟฟ้าแบบACขนาด 300A 10 เครื่อง 
13. ชุดเครื่องแก๊สพร้อมอุปกรณ์ประจ าสถานีเชื่อม 1 ชุด 
14. โต๊ะเชื่อมแก๊สพร้อมเก้าอ้ี 5 ชุด 
15. ท่อบรรจุแก๊สออกซิเจน 5 ชุด 
16. ท่อบรรจุแก๊สอะเซทิลีน 5 ชุด 
17. ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์เชื่อมไฟฟ้า 2 ชุด 
18. เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบ lnverterขนาด 130A 1 เครื่อง 
19. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า AC/DC ขนาด 250 A 3 เครื่อง 
20. ตู้อบลวดเชื่อมขนาด 4 กก. 1 เครื่อง 
21. เครื่องตัดตรงด้วยแก๊ส 1 เครื่อง 
22. เครื่องเชื่อมพลาสติก 1 เครื่อง 
23. ชุดเครื่องมือวัดละเอียดส าหรับแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 1 ชุด 
24. เครื่องเจียรไนตั้งพ้ืน 2 เครื่อง 
25. เครื่องกลึงยันศูนย์เหนือแท่น 2 เครื่อง 
26. เครื่องไสแนวนอน 1 เครื่อง 
27. ชุดฝึกเครื่องกลึง ซี เอ็น ซี 1 ชุด 
28. เครื่องเชื่อม AC/DC 1 เครื่อง 
29. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า MIG 2 เครื่อง 
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30. แท่นอัดไฮโดรลิกส์ 1 แท่น 
31. ชุดเครื่องมือช่างกล 1 ชุด 
32. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 2 ชุด 
33. เครื่องกลึงยันศูนย์เหนือแท่น150มม.(Enginelebe)พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง 
34. เครื่องกัดเพลาตั้งแบบเทอร์เรทพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง 
35. เครื่องเลื่อยสานพานแนวนอนHoroaontal Band Saw(อัตโนมัติ) 1 เครื่อง 
36. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 7 ชุด 
37. เครื่องตัด บาก เจาะอัตโนมัติ 1 ชุด 
38. เครื่องดัดเหล็กอัตโนมัติ 1 ชุด 
39. พัดลมเพดาน 14 เครื่อง 
40. เครื่องไฟฟ้าแบบ AC ขนาด 300 A 1 เครื่อง 
41. เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบ lnverter ขนาด 130a 1 เครื่อง 
42. ชุดเครื่องแก๊สพร้อมอุปกรณ์ประจ าสถานีเชื่อม 1 ชุด 
43. โต๊ะเชื่อมแก๊สพร้อมเก้าอ้ี 5 ชุด 
44. ท่อบรรจุแก๊สอะเซทิลีน 5 ชุด 
45. ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์เชื่อมไฟฟ้า 2 ชุด 
46. เครื่องเชื่อมจุดแบบตั้งพ้ืนขนาด 20 KVA 1 เครื่อง 
47. เครื่องอัดอากาศขนาด 300 ลิตร/นาที 1 เครื่อง 
48. ชุดเครื่องเชื่อมแบบซิมมูเรเตอร์ 1 ชุด 
49. เครื่องตัดพลาสมา 1 ชุด 
50. เครื่องดูดควันเชื่อม 2 ชุด 
51. เครื่องม้วนโลหะแผ่น 1 ชุด 
52. ชุดอุปกรณ์พ่นสี 1 ชุด 
53. ตู้อุปกรณ์เครื่องมืองานสี 1 ตู้ 
54. ปลั๊กโลสายไฟ 2 ชุด 
55. คีมจับสายดินขนาด 30 Amp 6 อัน 
56. มือเชื่อมขนาด 300 Amp 12 อัน 
57. หน้ากากเชื่อมชนิดครอบหัว 6 อัน 
58. ตลับเมตรขนาด 5 เมตร 8 อัน 
59. เกจวัดแรงดันคาร์บอนไดออกไซค์ 1 อัน 
60. ถุงมือหนังงานเชื่อมโลหะอย่างดี 12 ชุด 
61. สายตัดพลาสม่าพร้อมหัวตัด 1 ชุด 
62. โครงเลื่อยมืออย่างดี 20 โครง 
63. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ 4 ถัง 
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64. กรรไกรโค้งซ้ายตัดโลหะแผ่น 2 อัน 
65. กรรไกรโค้งซ้ายตัดโลหะแผ่น 2 ด้าม 
66. ก๊าซออกซิเจน 2ถัง 
67. ก๊าซอะซิเทลีน 2ถัง 
68. กรรไกรตรงตัดแผ่นโลหะ 2 ด้าม 
69. ตะไบหางหนูขนาด 10 นิ้ว 10 ด้าม 
70. ตะไบท้องปลิงขนาด 10 นิ้ว 10 ด้าม 

 
เอกสารหลักฐานประกอบ  1.2-1 รายการครุภัณฑ ์
 

1.9  การพัฒนาบุคลากร 
ในปีการศึกษา 2562  หลักสูตรโครงสร้าง  ได้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพทางด้านวิชาการ ดังนี้  
 

ที ่ ชื่อ-สกุล วันที่เข้าอบรม หัวข้อการพัฒนา 
ประเภทการพัฒนา 
วิชาชีพ การสอน 

1. ว่าที่ร้อยตรี ฑีฆายุ ชูบัว 13 ก.ย.2562 
 
 
 
29 – 31 ต.ค.
2562 

-เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิธีการ
ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ 
ศาลากลาง จ.พิจิตร 
-อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563-2564 
มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 

/ 
 
 
 
/ 

 

2. นายวีรธรรม ทับทิมเกิด 2-3 ธ.ค. ๒๕๖2 
 
 
 
14 – 15  ธ.ค. 
๒๕๖2 
 
 
18 ธ.ค. ๒๕๖2 
 
 
 
23-24 ธ.ค. 
๒๕๖2 

-ประชุมเพ่ือหารือเกี่ยวกับการ
จัดการแข่งขันกีฬานักศึกษา
วิทยาลัยชุมชน ณ สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน กทม. 
-เข้าร่วมกิจกรรมโครงการกีฬาสี
ภายในอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชน
พิจิตร โรงเรียนบ้านท่าข้าม จ.
เพชรบูรณ์ 
-เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
วิทยาศาสตร์ระดับภาคเหนือครั้งที่ 
11 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา จ.
สุโขทัย 
-ประชุมจัดท าและการด าเนินงาน
งบประมาณโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน

/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
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๒7 ก.พ. ๒๕๖3 

และป้องกันยาเสพติด ณ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 
-โครงการศึกษาดูงานวิชาการ
สอดคล้องกับวิชาชีพของนักศึกษา 
สาขางานโครงสร้างและ
อิเล็กทรอนิกส์ ณ บริษัทอิชิตันกรุ๊ป
,บ้านหุ่นเหล็ก,บ้านถังเหล็ก จ.
อยุธยา 

 
 
/ 

3. นายจาตุรงค์ ทองมี 29 ม.ค.2561 -  
 

 

4. นายณัฐพงศ์ ปั้นเพ็ง 3 ธ.ค. ๒๕๖2 
 
 
19-20 ธ.ค.
2562 
 
 
 
 
20,27 ธ.ค 62 
 
 
3 ก.พ. 2563 
 
 
 
7 ก.พ. 2563 
 
 
 
27 ก.พ. 2563 
 
 
 
 
 
3,10,24,31 

-ประชุมสัมมนากิจกรรมเครือข่าย
ร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์   
-ฝึกอบรมโครงการจัดการจุดเสี่ยง
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน
และเป็นวิทยากรสอนประชาชนท า
วัสดุอุปกรณ์ การแจ้งเตือนอุบัติเหตุ
ทางถนน ณ โรงพยาบาลส่งเสริม
ต าบลวัดขวาง จ.พิจิตร 
-ฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะ
และเสริมสร้างประสบการณ์ ณ 
โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น จ.พิจิตร 
-ฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะ
และเสริมสร้างประสบการณ์ ณ 
โรงเรียนวัดพร้าวกับโรงเรียนท้าย
น้ า จ.พิจิตร 
-ฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะ
และเสริมสร้างประสบการณ์ 
โรงเรียนทะนงบ้านไร่และโรงเรียน
ชุมชนวัดโพธิ์ทอง จ.พิจิตร 
-โครงการศึกษาดูงานวิชาการ
สอดคล้องกับวิชาชีพของนักศึกษา 
สาขางานโครงสร้างและ
อิเล็กทรอนิกส์ ณ บริษัทอิชิตันกรุ๊ป
,บ้านหุ่นเหล็ก,บ้านถังเหล็ก จ.
อยุธยา 
-ฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะ

/ 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
/ 
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ม.ค. 62 
 
 
 
17 ม.ค. 2563 
 
 
4 มี.ค. 2563 
 
 
 
 
5-6 มี.ค. 2563 
 
 
9 มี.ค. 2563 

และเสริมสร้างประสบการณ์ 
โรงเรียนทะนงบ้านบึงทับจั่น จ.
พิจิตร 
- ฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะ
และเสริมสร้างประสบการณ์และ
มอบวุฒิบัตรหลักสูตรฯช่างปะยาง
กับช่างเครื่องไฟฟ้า 
-แนะแนวการศึกษาต่อของ
นักศึกษา โรงเรียนบางไผ่,โรงเรียน
ศรีประสิทธิ์,โรงเรียนทุ่งน้อย,
โรงเรียนบึงทับจั่น,โรงเรียนศรี
ศรัทธาฯ จ.พิจิตร 
-วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนา
ทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์
ช่างเชื่อมโลหะ 
-แนะแนวการศึกษาต่อของ
นักศึกษา โรงเรียนทุ่งน้อยและ
โรงเรียนวัดโพทะเล จ.พิจิตร 

 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
/ 

 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
/ 
 

 
 

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการรประเมินปีท่ีผ่านมา 

 
ข้อเสนอแนะ

จากการ
ประเมิน ปี
การศึกษา 
2561 (1) 

แนวทางการ
ปรับปรุง/
พัฒนา (2) 

กิจกรรม/
โครงการ
ตามแนว
ทางการ
ปรับปรุง 

(3) 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

(4) 

เป้าหมาย 
(5) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

(6) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

1.ห ลั ก สู ต ร
ค ว ร มี ก า ร
พั ฒ น า ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร
ด้ า น ก า ร
พัฒนาคุณภาพ
ข อ ง ก า ร จั ด
ก า ร ศึ ก ษ า
เพ่ิมขึ้นอย่างมี

สาขางาน
โครงสร้างได้
ประชุมเตรียม
ก าหนดให้มี
การจัดข้อสอบ
กลางจ านวน 
1 รายวิชา 
 
 

- จัดหา
ข้อมูลและ
ครู – 
อาจารย์
ร่วมกัน
จัดท า 
ข้อสอบ
กลาง 
- คร-ู

-ข้อสอบ
กลางของ
สาขาวิชา
โครงสร้าง 
จ านวน 1 
รายวิชาถูก
ใช้ในการ
วัดผล
ประเมินผล 

-ได้ข้อสอบ
กลางอย่าง

น้อย 1 
รายวิชา 

 -ได้
สิ่งประดิษฐ์
อย่างน้อย 1 
ชิ้นงาน 

-สาขางาน
โครงสร้าง
ไดด้ าเนิน
จัดท า
ข้อสอบ
กลางใน
รายวิชางาน
เชื่อมและ
โลหะแผ่น

ในระหว่าง
ภาคเรียนที่ 
1/2562,2
/2562 

-อาจารย์
ประจ าใน
หลักสูตร 
-ส านัก
วิชาการ 
-งานวัดผล
ประเมินผล 
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นัยส าคัญ ใน
ประเด็นแรก
ข อ ใ ห้ มี ก า ร
จั ด ท า เ ป็ น
ข้อสอบกลาง
ในรายวิชาเอก
ของหลักสูตรที่
จะน าเสนอใน
ปี ก า ร ศึ ก ษ า 
2562 อย่าง
น้อย 
 2 รายวิชา
แ ล ะ
สิ่ งประดิษฐ์ที่
เป็นที่ยอมรับ 
อย่างน้อย  1 
ชิ้นงาน 
 

อาจารย์ที่
ปรึกษา 
โครงงาน
ร่วมกันหา
แนวทาง
กับ
นักศึกษา
เพ่ือจัดท า
สิ่งประดิษ
ฐ์ 

-สิ่งประดิษฐ์ 
จ านวน 1 
ชิ้นที่เป็นที่
ยอมรับ 

เบื้องต้น 
เพ่ือใช้ใน
การวัดผล
และ
ประเมินผล
นักศึกษา 
-1.โต๊ะโรง
อาหาร
เอนกประสง
ค์ 

เป็น
สิ่งประดิษฐ์ 
จ านวน 1 
ชิ้น 

3. หลักสูตร
ค ว ร น า
ข้อเสนอแนะ
จ า ก ก า ร
ประ เ มิ น  ไ ป
จัดท าแผนการ
ป รั บ ป รุ ง 
(Improveme
nt Plan) 
อ ย่ า ง เ ป็ น
ร ะ บ บ  แ ล ะ
ก า ห น ด
แ ผ น ก า ร
พั ฒ น า 
กระบวนการ
และกิจกรรม
อ ย่ า ง เ ป็ น
รูปธรรม 

สาขางาน
โครงสร้างวาง
แผนการ
ปรับปรุง 
(Improveme
nt Plan) 
อย่างเป็น
ระบบ 

จัดท าการ
ปรับปรุง
แผน 
(Improve
ment 
Plan)ของ
สาขางาน
โครงสร้าง  

แผน 
(Improvem
ent Plan)
ของสาขา
งาน
โครงสร้างที่
ปรับปรุงใหม่ 

ได้แผน 
(Improvem
ent Plan)
ของสาขา
งาน
โครงสร้าง 
อย่างเป็น
ระบบมาก
ขึ้น 

การท าตาม
แผน 
(Improve
ment 
Plan)ของ
สาขางาน
โครงสร้างที่
ปรับปรุง
ใหม่ 

ในระหว่าง
ภาคเรียนที่ 
1/2562,2
/2562 

อาจารย์
ประจ าสาขา
งาน
โครงสร้าง 
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4. หลักสูตรมี
อัต ราการคง
อยู่ของผู้เรียน
ค่ อ น ข้ า ง ต่ า 
หลักสูตรควร
จ ะ มี ก า ร
วิ เ ค ร าะห์ ห า
ส า เ ห ตุ ข อ ง
อัตราการออก
กลางคัน และ
น า เ ข้ า ที่
ป ร ะ ชุ ม ข อ ง
อ า จ า ร ย์
ป ร ะ จ า
หลักสูตรเ พ่ือ
ห า แ น ว ท า ง
ปรับปรุงแก้ไข 
เพ่ือให้ผลการ
ด า เนิ นการดี
ขึ้นในปีต่อไป 

-การส ารวจ
และวิเคราะห์
หาสาเหตุของ
การออก
กลางคันของ
นักศึกษาใน
สาขางาน
โครงสร้างของ
อาจารย์ใน
สาขางาน 

-การ
ติดตาม
ทาง
สอบถาม
เพ่ือน
นักศึกษา,
ตามทาง
โทรศัพท์
,line,face
book 
ติดต่อ
ผู้ปกครอง
,เยี่ยมบ้าน
นักศึกษา 

อัตราการคง
อยู่ของ
ผู้เรียนไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 70 

ลดอัตราการ
ออก
กลางคันของ
นักศึกษาใน
สาขางาน
หรือให้น้อย
ที่สุด 

อัตราการ
ออก
กลางคัน
ของ
นักศึกษาใน
สาขางาน
โครงสร้าง
ระหว่างปี
การศึกษา
ลดลงหรือ
น้อยที่สุด 

ในระหว่าง
ภาคเรียนที่ 
1/2562,2
/2562 

อาจารย์ที่
ปรึกษา
ประจ าสาขา
งานและ
สาขางาน 

5. ในช่วงการ
น าเสนอผลการ
ด าเนินการ ใน
ก า รป ร ะ เ มิ น
คุ ณ ภ า พ
ก า ร ศึ ก ษ า
อาจารย์ผู้สอน
ในหลักสูตรทุก
คนควรมีส่ วน
ร่ ว ม  ใ น ก า ร
น า เ สนอและ
รั บ ผิ ด ช อ บ
ร่วมกัน ไม่ควร
เปิดโอกาสให้ 
บุ คล ากรบา ง
ร า ย ท า ตั ว ไ ม่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
การประเมินผล

-อาจารย์
ผู้สอนใน
หลักสูตรทุก
คนมีส่วนร่วม 
ในการเขียน
ประเมิน
ตนเองของ
หลักสูตรสาขา
งานโครงสร้าง 

อาจารย์ใน
สาขางาน
ร่วมพูดคุย
ท าความ
เข้าใจใน
การ
ปฏิบัติงาน
และ
ร่วมกัน
ช่วยเตรียม
ข้อมูลของ
สาขางาน
สาขางาน
เพ่ือใช้ใน
การ
น าเสนอ 

ครู – 
อาจารย์ทุก
คนในสาขา
งานร่วมกัน
น าเสนอ
ผลงาน 

อาจารย์
ผู้สอนใน
หลักสูตรทุก
คนมีส่วน
ร่วม ในการ
น าเสนอและ
รับผิดชอบ
ร่วมกัน 

อาจารย์
ประจ าสาขา
ทุกคนได้
ร่วมรับรู้
รับทราบ
หลักเกณฑ์
การประเมิน
และร่วมกัน
จัดท าและ
น าเสนอ
ร่วมกัน 

ในระหว่าง
ภาคเรียนที่ 
1/2562,2
/2562 

อาจารย์
ประจ าสาขา
งาน 
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การการท างาน
ของหลักสูตรได้ 
 
6. เนื่องจาก
ผู้ เ รี ย น
ห ลั ก สู ต ร มี
จ า น ว น น้ อ ย 
เมื่ อพิจารณา
ต้ น ทุ น ต่ อ
หน่ วย ไม่ เกิ ด
ความคุ้มค่าต่อ
หลั ก สู ต รนั้ น 
หลักสูตรควร
หาวิ ธี การจั ด
ห ลั ก สู ต ร
ฝึกอบรมหรือ
หลักสูตร Non 
degree เพ่ือ
พัฒนาผู้ เรียน
ในรูปแบบต่าง 
ๆเพ่ิมข้ึน 

-การจัด
หลักสูตร
ฝึกอบรมหรือ
หลักสูตร Non 
degree เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน
ในรูปแบบต่าง 
ๆเพ่ิมขึ้น 
 

-การสอน
หลักสูตร
ระยะสั้น
แกนมัธยม
ให้กับ
โรงเรียน
มัธยมศึกษ
าตอนต้น 
-กิจกรรม
แนะแนว
การศึกษา
ต่อใน
โรงเรียน
มัธยมศึกษ
าตอนต้น
และ
โรงเรียน
ขยาย
โอกาสใน
เขตพ้ืนที่
อ าเภอ
โพทะเล
และอ าเภอ
ใกล้เคียง 
 

-สาขางาน
โครงสร้าง
เป็นที่รู้จัก
มากขึ้น 
-มีผู้ทีเ่รียนที่
สนใจเรียน
ในสาขางาน
โครงสร้าง
เข้ามาเรียน
มากขึ้น 
 

-จ านวน
โรงเรียน
มัธยมศึกษา
ตอนต้นและ
โรงเรียน
ขยายโอกาส
ที่ร่วมจัดการ
เรียนการ
สอนกับ
วิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร
มากขึ้น 

มีจ านวน
นักศึกษา
เพ่ิมข้ึนใน
ภาคเรียน 
1/2563 
จากการ
ออกแนะ
แนว
การศึกษา
ต่อและการ
จัดการเรียน
การสอน
ระยะสั้นกับ
โรงเรียน
มัธยมขยาย
โอกาส 

ในระหว่าง
ภาคเรียนที่ 
1/2562,2
/2562 

อาจารย์
ประจ าสาขา
งานและงาน
หลักสูตร
ระยะสั้น 

7. หลักสูตร
ควรท า MOU 
กั บ ส ถ า น
ประกอบการ
ขนาด ใหญ่ ที่
ต้องการพัฒนา
บุ ค ล า ก ร
ช่างฝีมือที่อยู่
ใ น ส ถ า น

สาขางาน
โครงสร้างท า 
MOU กับ
สถาน
ประกอบ
การณ์ที่มี
ความต้องการ
ให้ตรงกับ
สาขางาน

กิจกรรม
ท าความ
ร่วมมือกับ
สถาน
ประกอบก
าร 

นักศึกษาได้
เข้ารับการ
ฝึก
ประสบการ
ณ์วิชาชีพ
ตามสถาน
ประกอบ
การณ์ที่ให้
ความร่วมมือ

นักศึกษาได้
เพ่ิมทักษะ
เรียนรู้และ
ได้ฝึก
ประสบการ
ณ์จริงจาก
การท างาน
ของสถาน
ประกอบ 

สาขางานมี
ความการ
ร่วมมือที่ดี
กับสถาน
ประกอบ 
เช่น บริษัท
เกษตร
พัฒนา
อุตสาหกรร

ในระหว่าง
ภาคเรียนที่ 
1/2562,2
/2562 

สาขางาน
และสถาน
ประกอบกา
ร 
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ประกอบการ
ให้ เข้ า พัฒนา
โดยหลักสูตร
ด า เ นิ น ก า ร
พั ฒ น า
บุคลากรให้ ซึ่ง
เป็นการจัดการ
เรียนการสอน
ใ น ห ลั ก สู ต ร
ร่วมกัน 

โครงสร้าง กับวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร 

ม  จ.
พิษณุโลก
และ
ส านักงาน
พัฒนาฝีมือ
แรงงาน จ.
พิจิตร 

8. หลักสูตร
ควรหาสาเหตุ
ที่ นั กศึ กษ ามี
งานท าไม่ตรง
สาขา หรือใน
ก ร ณี ที่
นักศึกษาไม่มี
งานท า เพ่ือหา
แนวทางในการ
ป รั บ ป รุ ง 
พั ฒ น า
กระบวนการ
จั ดการ เ รี ยน
การสอนให้มี
คุณภาพต่อไป 

-ส ารวจสาเหตุ
ที่นักศึกษา
สาขางา
โครงสร้างที่มี
งานท าไม่ตรง
กับสาขาท่ีจบ 

-การพูดคุย
และหา
แนวทาง
ระหว่าง
อาจารย์
และ
นักศึกษา
ถึงสาเหตุ
การไม่มี
งานท า
หรือ
ท างานที่ไม่
ตรงสาขา
งานหลัง
จบ
การศึกษา 

ข้อมูล
นักศึกษาท่ี
ไม่มีงานท า
หรือท างาน
ที่ไม่ตรง
สาขางาน
หลังจบ
การศึกษา 

นักศึกษา
ต้องมีงานท า
ให้ตรงตาม
สาขางานที่
เรียนหลังจบ
การศึกษา 

มีจ านวน
นักศึกษาท่ี
จบ
การศึกษา
ได้ท างาน
ตรงตาม
สาขางานที่
เรียน 
จ านวน 3 
คน 

ในระหว่าง
ภาคเรียนที่ 
1/2562,2
/2562 

งานทะเบียน
และงาน
ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

9. หลักสูตรมี
ระบบของการ
ดูแลนักศึกษาที่
ก าหนดไว้อย่าง
ชัด เจน ทั้ ง ใน
ส่วนของการให้
ค า ป รึ ก ษ า
ระหว่าง เรียน 
ก า ร ดู แ ล
นักศึกษาหน้า
เสาธง การพบ

-สาขางาน
โครงสร้าง
มอบหมายจัด
ให้มีอาจารย์ที่
ปรึกษาครบ
ทุกห้องเรียน 

-กิจกรรม
พูดคุยท า
ความ
เข้าใจ
อาจารย์ใน
สาขางานที่
เป็นที่
ปรึกษา
เพ่ือดูแล
นักศึกษา
ในที่

อาจารย์ที่
ปรึกษา
ทราบข้อมูล
เบื้องต้นของ
นักศึกษาใน
ที่ปรึกษาทุก
คนเช่น ที่อยู่
นักศึกษา, 
เบอร์โทร
ติดต่อ
ผู้ปกครอง 

ลดปัญหาที่
จะเกิดและ
ยับยั้งปัญหา
ที่เกิดแล้ว 
เช่น การ
ออก
กลางคัน,
การทะเลาะ
วิวาท 

-การจัดเก็บ
ข้อมูล
นักศึกษากับ
ผู้ปกครอง 
-การตรวจ
เยี่ยมบ้าน
นักศึกษา
ของอาจารย์
ที่ปรึกษา 

ในระหว่าง
ภาคเรียนที่ 
1/2562,2
/2562 

อาจารย์ที่
ปรึกษา 
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นักศึกษาตอน
เช้า – เย็น ใน
ชั่วโมงกิจกรรม
นักศึกษาและ 
Home Room 
ตามที่ก าหนด
ไว้  และมีการ
ก า ห น ด
เ ป้ า ห ม า ย ใ น
ก า ร ป ฏิ บั ติ 
ด าเนินการตาม
เ ป้ า ห ม า ย ที่
ก าหนด แต่ยัง
ไม่ได้น าผลการ
ด าเนินงานไป
วิ เ ค ร า ะ ห์
ปัญหาและหา
แนวทางแก้ไข 
เพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง 

ปรึกษาทุก
ชั้นปีโดยมี
การโฮมรูม
นักศึกษา
ในที่
ปรึกษา
ก่อนการ
เข้าเรยีน
เพ่ือชี้แจง
แจ้ง
ข่าวสารให้
นักศึกษา
ทราบ
รวมถึงการ
ซักถาม
ปัญหา
ต่างๆของ
นักศึกษา 

-มีความ
ไว้วางใจซึ่ง
กันละกัน
ของอาจารย์
ที่ปรึกษากับ
นักศึกษา 
 
 
 

10. ระบบการ
พัฒนา
นักศึกษา ใน
ส่วนที่เชื่อมโยง
กับกิจกรรม
พัฒนา
นักศึกษา 
หลักสูตรยังไม่
น ามาวิเคราะห์
หรือพิจารณา
ว่า จะส่งผล
กระทบต่อ
ผู้เรียนใน
หลักสูตรมาก
น้อยเพียงใด 
หลักสูตรควรมี
การก ากับ

-สาขางาน
โครงสร้างวาง
แผนการจัดท า
โครงการ
ศึกษาดูงาน
ของนักศึกษา
นอกสถานที่
เกี่ยวข้องกับ
สายงาน
วิชาชีพและ
เทคโนโลยี 

กิจกรรม
การน า
นักศึกษา 
ระดับชั้น 
ปวช.และ
ปวส.ไป
ศึกษาดู
งานนอก
สถานที่ที่
เกี่ยวข้อง
กับสาย
งาน
วิชาชีพ
และ
เทคโนโลยี 
ณ บ้านหุ่น
เหล็ก , 

นักศึกษา
ได้รับความรู้
ใหม่ๆทันต่อ
ยุคสมัยมี
ประสบการ
ณ์ตรงจาก
การศึกษาดู
งานนอก
สถานที่ 

นักศึกษา
เกิดแรง
บันดาลใจได้
ไอเดียใหม่ๆ
ในการจัดท า
โครงงาน,
ผลงานจาก
การศึกษาดู
งานและต่อ
ยอดไปใช้ใน
ชีวิตจริง 
 

นักศึกษาน า
ความรู้
ประสบการ
ณ์จาก
การศึกษาดู 
งาน ที่ บ้าน
หุ่นเหล็ก,
บ้านถัง
เหล็ก,บริษัท 
อิชิตัน มา
เป็นแรง
บันดาลใจ
ใน
การศึกษา,
จัดท า
โครงงาน
และ

ในระหว่าง
ภาคเรียนที่ 
1/2562,2
/2562 

อาจารย์
ประจ า
สาขางาน 
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ติดตามผลการ
ด าเนินงาน
อย่างเป็น
รูปธรรม 

บ้านถัง
เหล็กและ
โรงงาน อิชิ
ตัน  

ประกอบ
อาชีพใน
อนาคต 

11. ในการ
ประเมินความ
พึงพอใจในข้อ 
3.2 จะต้องน า
ผลการ
ประเมิน
กิจกรรมในข้อ 
3.1 ทั้ง 2 
กิจกรรม คือ 
ผลการ
ประเมินความ
พึงพอใจของ
กระบวนการ
ให้ค าปรึกษา
จากนักศึกษา
ต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาและ
ความพึงพอใจ
จากการพัฒนา
นักศึกษาใน
โครงการ/
กิจกรรม
นักศึกษาและ
ในรายวิชาที่มี
การพัฒนา
ทักษะชีวิตของ
นักศึกษามา
รวมกัน และ
น าผลการ
ประเมินทั้ง 2 
ข้อมาหา
ค่าเฉลี่ย โดยมี
การเก็บข้อมูล 
3 ปีย้อนหลัง 

เก็บข้อมูล
ความพึงพอใจ
ของ
กระบวนการ
ให้ค าปรึกษา
จากนักศึกษา
ต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาและ
การพัฒนา
นักศึกษาสาขา
งานโครงสร้าง
อย่างต่อเนื่อง 

กิจกรรม
ประเมิน
ความพึง
พอใจ
กระบวนก
ารให้
ค าปรึกษา
จาก
นักศึกษา
ต่ออาจารย์
ที่ปรึกษา
และการ
พัฒนา
นักศึกษา
สาขางาน
โครงสร้าง 

มีข้อมูล
ความพึง
พอใจ
นักศึกษาต่อ
อาจารย์ที่
ปรึกษา
พอใจจาก
การพัฒนา
อาจารย์ที่
ปรึกษา 

ได้ข้อมูลจริง
ในการ
ประเมิน
อาจารย์
ผู้สอนจาก
นักศึกษา 

ได้น าผลการ
ประเมินมา
พัฒนา
อาจารย์
ผู้สอนให้มี
ประสิทธิภา
พพร้อมทั้ง
แก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการ
จัดการเรียน
การสอนได้
ดีขึ้น 

ในระหว่าง
ภาคเรียนที่ 
1/2562,2
/2562 

อาจารย์
ประจ า
สาขางาน 
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เพ่ือให้เห็น
แนวโน้มของ
การท างาน 
12. การ
บริหารจัดการ
ด้านบุคลากร 
ระบบและ
กลไกของการ
ธ ารงรักษา
บุคลากร การ
สร้างสิ่งจูงใจ 
ประโยชน์และ
บริการต่าง ๆ 
อย่างเป็น
รูปธรรม 

จัดท า ID 
Plan ของ
สาขางาน และ
ท าแผนพัฒนา
บุคลากรสาขา
งาน 

จัดท า ID 
Plan ของ
สาขางาน 

ID Plan  ID Plan 1 
แผน 
มีการจัดส่ง
บุคคลากร
อบรมเพ่ิม
ความรู้
เกี่ยวกับ
วิชาชีพ 

1.ท า
แผนพัฒนา
พัฒนา
บุคลากรใน
สาขางาน 
2.
บุคคลากร
ได้รับการ
พัฒนาตาม
แผนและ
ได้รับความรู้
เกี่ยวกับ
อาชีพจาก
การอบรม
เพ่ิมความรู้ 

ในระหว่าง
ภาคเรียนที่ 
1/2562,2
/2562 

อาจารย์
ประจ า
สาขางาน 

13. หลักสูตร
ยังขาดการ
จัดท า
แผนพัฒนา
บุคลากร
รายบุคคล 5 
ปี อย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้
หลักสูตรทราบ
ว่า ทิศทางของ
การพัฒนา
บุคลากรจะมี
ทิศทางการ
พัฒนาตาม
วิสัยทัศน์ของ
วิทยาลัย
หรือไม่ หรือ
สามารถสร้าง
ความ

จัดท า
แผนพัฒนา
บุคลากร
รายบุคคล 5 
ปี ของครู – 
อาจารย์ สาขา
งานโครงสร้าง
ทุกคน 

สาขางาน
โครงสร้าง
จัดท า
แผนพัฒน
าบุคลากร 
5 ปี เสนอ
ต่องาน
บุคลากร 
ส านัก
ผู้อ านวยก
ารวิทยาลัย
ชุมชน
พิจิตร 

มีแผนพัฒนา
บุคลากร
รายบุคคล 5 
ปีของสาขา
งาน
โครงสร้าง 

สาขางาน
โครงสร้างได้
แผนพัฒนา
ครู – 
อาจารย์ มา
ใช้ในสาขา
งานกับ
อาจารย์ใน
สาขางานทุก
คน  

สาชางาน
โครงสร้าง
ได้ใช้แผนที่
จัดท าจริง 

ในระหว่าง
ภาคเรียนที่ 
1/2562,2
/2562 

อาจารย์
ประจ า
สาขางาน 
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เชี่ยวชาญด้าน
วิชาชีพแต่ละ
ด้านของ
หลักสูตรได้
หรือไม่ 
14. ควรมีการ
เปรียบเทียบ
สาระหลักสูตร
และสาระ
รายวิชาว่า มี
ความทันสมัย
และแตกต่าง
จากหลักสูตร
เดิมอย่างไร 

ประชุมหารือ
และร่วมกัน
อภิปรายหา
ข้อ
เปรียบเทียบ
สาระหลักสูตร
และสาระ
รายวิชาว่า ถึง
ความทันสมัย
และความ
แตกต่างจาก
หลักสูตรเดิม
ของสาขางาน
โครงสร้าง 

สาขางาน
โครงสร้าง
ร่วม
ประชุมกับ
งาน
หลักสูตร
และส านัก
วิชาการ 

ได้หลักสูตร
ที่ปรับปรุง
จาก
หลักสูตรเดิม
ที่ทันสมัย
และน าไปใช้
ได้จริงใน
สาขางาน
อย่างมี
คุณภาพ  

สาขางานน า
หลักสูตร
ปรับปรุงใหม่
ไปใช้ 

ได้หลักสูตร 
ที่ปรับปรุง
จากปี 
2556 มา 
เป็น
หลักสูตร 
2562ที่
ปรับปรุง
ใหมม่าใช้
อย่างมี
คุณภาพ 

ในระหว่าง
ภาคเรียนที่ 
1/2562,2
/2562 

สาขางาน
และงาน
หลักสูตร 
ปวช. ปวส. 

15. ควรมีการ
ปรับปรุง
เนื้อหาการ
สอนที่ส าคัญ
และเป็น
ศาสตร์
สมัยใหม่ใน
สาขาวิชา และ
แสดงใน 
แผนการสอน 
และ บันทึก
หลังการสอน 

ร่วม
ปรึกษาหารือ
ปรับปรุง
เนื้อหาการ
สอนให้มีความ
ทันสมัยตรง
ตามหลักสูตร 

กิจกรรม
ทบทวน
การ
อาจารย์ใน
สาขางาน
โครงสร้าง
ร่วมกัน
หารือใน
การ
ปรับปรุง
การจัดการ
เรียนการ
สอนให้มี
ความ
ทันสมัย 
โดยมีการ
ประยุกต์ใ
ช้การเรียน

นักศึกษา
ได้รับการ
เรียนการ
สอนที่
ทันสมัยจาก
อาจารย์
ผู้สอนและมี
ความสนใจ
มากขึ้น 

ช่วยในการ
จดัการเรียน
การสอนที่
ตรงตาม
เป้าหมายที่
วางแผนไว้ 

นักศึกษา
และอารย์
ผู้สอน
ช่วยกัน
ออกแบบ
การจัดการ
เรียนการ
สอนร่วมกัน 

ในระหว่าง
ภาคเรียนที่ 
1/2562,2
/2562 

อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร
โครงสร้าง 
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แบบ 
ออนไลน์ 
มาใช้ เช่น 
google 
classroo
m  

16. การ
คัดเลือก
อาจารย์ผู้สอน 
ควรคัดเลือก
จากคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ 
ภาระงาน 
(Teacher 
Load) 

สาขางาน
โครงสร้าง
พิจารณา
ครูผู้สอนที่มี
คุณวุฒิ
สอดคล้องกับ
รายวิชา 

จัดประชุม
คณะครู – 
อาจารย์
ก่อนเปิด
ภาคเรียน 
เพ่ือจัด
รายวิชาให้
ผู้สอนที่มี
คุณวุฒิตรง 

ได้รายวิชา
และภาระ
งานตรงตาม
เกณฑ์ตามท่ี
ก าหนด 

อาจารย์
ประจ าสาขา
งานต้องมี
คุณวุฒิตรง
ตามสายงาน 

ได้อาจารย์ที่
มีคุณวุฒิ

ตรงตามสาย
งาน 

ในระหว่าง
ภาคเรียนที่ 
1/2562,2
/2562 

อาจารย์
ประจ า
สาขางาน
และส านัก
วิชาการ 

17. ควรมี
การบูรณาการ
การเรียนการ
สอนกับการ
วิจัย บริการ
วิชาการ 
ศิลปวัฒนธรร
ม ในราย
วิชาชีพเฉพาะ 

อาจารย์ใน
สาขางาน
โครงสร้างร่วม
หารือบูรณา
การจัดการ
เรียนการสอน
กับการวิจัย 
บริการ
วิชาการ 
ศิลปวัฒนธรร
ม ในราย
วิชาชีพเฉพาะ 

สาขางาน
โครงสร้าง
จัดท า
รายวิชา
การเรียน
การสอนที่
มีการวิจัย 
บริการ
วิชาการ 
ศิลปวัฒนธ
รรม ใน
ราย
วิชาชีพ
เฉพาะ อยู่
ในรายวิชา 

ได้รายวิชาที่
บูรณาการ
การเรียน
การสอนที่
นักศึกษามี
ส่วนร่วมใน
การจัดท า
กิจกรรม 

มีรายวิชาที่
บูรณาการ
อย่างน้อย 1 
รายวิชา ได้
น าไปใช้จริง
กับชุมชน 

การน าพา
นักศึกษาใน
สาขางาน
เข้าร่วม
กิจกรรม
ประเพณี
ต่างๆตาม
เทศกาล
ร่วมกับ
ชุมชน เช่น 
กิจกรรม
ถวายเทียน
จ าน า
พรรษาฯลฯ 

ในระหว่าง
ภาคเรียนที่ 
1/2562,2
/2562 

อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 

18. อาจารย์
ป ร ะ จ า
หลักสูตรควรมี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น
ก า ร ป ร ะ ชุ ม
เ พ่ื อท บ ท ว น
การด าเนินงาน

การเพ่ิมการมี
ส่วนร่วมของ
อาจารย์ใน
สาขางาน
โครงสร้าง 

อาจารย์
ประจ า
สาขางาน
โครงสร้าง
มีส่วนร่วม
ในการ
แลกเปลี่ย

การวัดผล
ประเมินผล
ของอาจารย์
ในสาขางาน
เป็นไปใน
แนวทาง
เดียวกัน 

มาตรฐาน
การวัดผล
ประเมินผล 

การวัดและ
ประเมินผล
ตรงตาม
หลักเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ 

ในระหว่าง
ภาคเรียนที่ 
1/2562,2
/2562 

อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร
และส านัก
วิชาการ 
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ของหลักสูตร 
เช่น การเขียน
แผนการสอน 
แ ล ะ  บั น ทึ ก
หลังการสอน 
การคั ด เลื อก
ผู้ ส อ น  ก า ร
จั ดการ เ รี ยน
การสอน การ
วั ด แ ล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล 
เป็นต้น 

นการเขียน
แผนการ
สอน และ 
บันทึกหลัง
การสอน 
การ
คัดเลือก
ผู้สอน การ
จัดการ
เรียนการ
สอน การ
วัดและ
ประเมินผ
ล 

19. ควรมีการ
ท ว น ส อ บ
ผลสัมฤทธิ์ของ
นั ก ศึ ก ษ า ใ น
ร า ย วิ ช า ใ ห้
เ ป็ น ไ ป ต า ม
เป้าหมายของ
ร า ย วิ ช า ที่
ก าหนด 

สาขางาน
โครงสร้าง
ก าหนดให้มี
การทวนสอบ
รายวิชาที่สอน 

การจัดท า
ทวนสอบ
ให้กับ
นักศึกษา
ของสาขา
งาน
โครงสร้าง  

จ านวน
รายวิชาที่มี
การทวน
สอบและผล
การทวน
สอบ 

สาขางานได้
จัดให้มีการ
ทวนสอบ
มาตรฐาน
วิชาชีพ
ให้กับ
นักศึกษา
ตาม
มาตรฐาน
อาชีวศึกษา 

ได้รายวิชาที่
ทวนเป็นไป
ตาม
เป้าหมาย
ก าหนด 

ในระหว่าง
ภาคเรียนที่ 
1/2562,2
/2562 

อาจารย์
ประจ าสาขา
งาน
มาตรฐานก
การจัด
การศึกษา 

20. หลักสูตร
คว ร เน้ นการ
ปฏิบัติ เพ่ือให้
นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้
เรียนรู้จากของ
จริ งม ากกว่ า
ทฤษฎี 

สาขางาน
โครงสร้าง
ก าหนดให้ครู
ทุกคนเน้นให้มี
การจัดการ
เรียนการสอน
จากการ
ปฏิบัติจริง 

ก าหนด
ข้อตกลง
ร่วมกัน
ของครู – 
อาจารย์ใน
สาขางาน
เกี่ยวกับ
การจัดการ
เรียนการ
สอนให้
นักศึกษา
ได้ปฏิบัติ
จริง 

นักศึกษา
สามารถลง
มือ
ปฏิบัติงาน
ได้ตามจริง
ในรายวิชาที่
เรียน
เกี่ยวกับงาน
เชื่อม 

นักศึกษาได้
มีการลงมือ
ปฏิบัติงาน
เชื่อมจริงใน
รายวิชา
ปฏิบัติ 

นักศึกษา
เกิดทักษะ
น าเอา
ความรู้ไปใช้
และได้
ชิ้นงานจริง 

ในระหว่าง
ภาคเรียนที่ 
1/2562,2
/2562 

อาจารย์
ประจ า
สาขางาน 
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21. ควรมี
เครื่องมือ
ทางด้าน
วิชาชีพที่
ทันสมัยเพื่อ
สนับสนุนการ
เรียนรู้ หรือ
น าไปใช้
ประโยชน์กับ
หน่วยงาน 
หากวิทยาลัย
ไม่สามารถ
จัดหาได้ ควร
ท า MOU กับ
สถาน
ประกอบการ 
เพ่ือให้
นักศึกษาได้ฝึก
การใช้งานจริง 

การประชุม
หารือจัดหา
สถาน
ประกอบการ
ในการฝึกงาน
ของนักศึกษา 

การจัดส่ง
นักศึกษา
ในสาขา
งานเข้าฝึก
ประสบกา
รณ์จริง 

นักศึกษาได้
ฝึกการใช้
งานจริงกับ
สถาน
ประกอบกา
ร 

นักศึกษาได้
ใช้เครื่องมือ
ทางด้าน
วิชาชีพที่
ทันสมัยใน
การฝึก
ประสบการ
ณ์จริงจาก
สถาน
ประกอบ
การณ์ 

มีการท า 
MOU กับ
สถาน
ประกอบกา
ร เพ่ือให้
นักศึกษาได้
ฝึกการใช้
งานจริง  

ในระหว่าง
ภาคเรียนที่ 
1/2562,2
/2562 

อาจารย์
ประจ า
สาขางาน
มาตรฐาน
กการจัด
การศึกษา 

22. ควรน าผล
การประเมินสิ่ง
สนับสนุนการ
เ รี ย น รู้ จ า ก
นั ก ศึ ก ษ า ม า
วิเคราะห์และ
น า ไ ป แ ก้ ไ ข
ปั ญ ห า อ ย่ า ง
เป็นระบบ 

น าผลประเมิน
สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้จาก
นักศึกษามา
วิเคราะห์และ
น าไปแก้ไข 

จัดประชุม
อาจารย์ใน
สาขางาน
โครงสร้าง
และมา
วิเคราะห์ 

มีสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต
ที่มีประสิท
ภาพ 

การปรับปรุง
สัญญาณ

อินเตอร์เน็ต
ของสาขา

งาน 

มีการ
ปรับปรุง
สัญญาณ

อินเตอร์เน็ต
จากงานเทค

โนโลย
สารสนเทศ 

ในระหว่าง
ภาคเรียนที่ 
1/2562,2
/2562 

อาจารย์
ประจ า
สาขางาน
และงาน
เทคโนโลยี
สารสนเท
ศ 
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ส่วนที่ 2 
รายงานผลการด าเนินงาน 

 
องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 (2)  การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เกณฑ์มาตรฐาน 

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

 

ที ่          ชื่อ-สกุล    ต าแหน่ง     วุฒิการศึกษา 
รายวิชาที่สอน 

         ภาคเรียนที่ 1/2562           ภาคเรียนที่ 2/2562 
1. ว่าที่ร้อยตรี 

ฑีฆายุ ชูบัว 
คร ู -กศ.

ม.(อุตสาหกรรม
ศึกษา) 
-ปคส.เครื่องมือ
กล 

- เขียนแบบเทคนิค 
- งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 
- กลศาสตร์วิศวกรรม 
- งานชิ้นส่วนเครื่องมือกล 
- งานเชื่อมซ่อมบ ารุง 
- เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ 
- เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 

เขียนแบบโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
งานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น 2 
งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 
มาตรฐานงานเชื่อมเบื้องต้น 
ชุบเคลือบผิวโหะ        งาน
โครงสร้าง            งาน
ชิ้นส่วนเครื่องมือกลเบื้องต้น 

2. นายวีรธรรม 
ทับทิมเกิด 

พนักงาน
ราชการ 

-กศ.
ม.(อุตสาหกรรม
ศึกษา) 
-วท.บ.
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
(การผลิต) 

- งานเชื่อมอาร์กทังสเตน
แก๊สคลุม  
- วัสดุช่างเชื่อม 
- งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น 
- งานเชื่อมไฟฟ้า 2 
- งานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 
- งานทดสอบแบบท าลาย
สภาพ 

- งานเชื่อมอาร์กทังสเตน
แก๊สคลุม  
- ทดสอบวัสดุ 
- งานตรวจสอบงานเชื่อม 
- งานออกแบบผลิตภัณฑ์ 
- โครงการ 
- งานออกแบบรอยต่องาน
เชื่อม 

3. นายจาตุรงค์ 
ทองมี 

อาจารย์
พิเศษ 

-กศ.
ม.(อุตสาหกรรม
ศึกษา) 
วท.บ.เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
(การผลิต) 

- ความแข็งแรงวัสดุ 
- งานฝึกฝีมือ 1 
- งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 
- งานเทคนิคพ้ืนฐาน 
-วัสดุและโลหะวิชา 
- ความแข็งแรงวัสดุ(ปวส.) 
- วัสดุงานช่าง

- งานฝึกฝีมือ  
- งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 
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อุตสาหกรรม 
4. นายณัฐพงศ์ ปั้น

เพ็ง 
อาจารย์
พิเศษ 

วท.บ.  
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
(การผลิต) 

- งานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น 
1 
- งานเชื่อมและโลหะแผ่น
เบื้องต้น 
- กระบวนการเชื่อม 
- งานท่อภายในอาคาร 
- งานตัดโลหะด้วยแก๊ส 
- งานเชื่อมไฟฟ้า 3 
- งานเชื่อมอาร์กทังสเตน
แก๊สคลุม 1 

- งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊ส
คลุม 2 
- เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อม
หุ้มฟลักซ์ 1 
- โครงการ 
- งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊ส
คลุม 1 
- งานเชื่อมและโลหะแผ่น
เบื้องต้น  
- การทดสอบแบบไม่ท าลาย
สภาพ 
- งานตัดโลหะด้วยแก๊ส 

 
3) การประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรในความรับผิดชอบอย่างน้อยทุก 5 ปี หรือการปรับปรุงตามประกาศส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ปีการศึกษา 2562  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คือ  3 ปี และจะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร
ทุก 5 ปี ในปีการศึกษา 2566  ซึ่งระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ .ศ. ๒๕๕๖  ข้อ 16.2 การ
พัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระส าคัญของหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ให้เป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา หรือสถานศึกษา โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ  
 

1.1-1 รายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562  

1.1-2 รายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562  
1.1-3    ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
 

 



ห น้ า  | 21 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานโครงสร้าง 

 

 
องค์ประกอบที่ 2  ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา  
 

ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 7  คน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม 6  คน 
ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินเทียบกับจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ  85.71 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหลังส าเร็จการศึกษา   3 คน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ว่างงาน - 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อ 1 คน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่อุปสมบท  - 
จ านวนผู้ส าเร้จการศึกษาที่เกณฑ์ทหาร ๒ คน 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษา ๕.๐๐ 
 
 
1. ค่าร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีตอบแบบส ารวจ
× ๑๐๐ =            

 
๓

๖
× ๑๐๐ = ๕๐          

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ =
ค่าร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี

๑๐๐
× ๕ 

 
 

2.5 =
๕๐

๑๐๐
× ๕ 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
 
2.1.-1   รายงานผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรโครงสร้าง 
 2.1.-2     รายงานผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรโครงสร้าง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  ผู้ส าเร็จการศึกษาสร้างอาชีพและท าประโยชน์ให้ชุมชน  
 

ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖1 7 
จ านวนชุมชนที่ประเมิน 6 
ร้อยละของจ านวนชุมชนที่ประเมิน ร้อยละ ๑๐๐ 
ผลรวมคะแนนที่ชุมชนประเมิน 29 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาที่ท าประโยชน์ให้กับชุมชนหรือสร้าง
ชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยชุมชนหรือท้องถิ่น 

๔.83 

 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
 

2.2-1    รายงานผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลกัสูตรโครงสร้าง 
 
 

คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของค่าคะแนนที่ชุมชนประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาท าประโยชน์ให้
ชุมชนหรือสร้างชื่อเสียงให้วิทยาลัยชุมชนหรือท้องถิ่น

จ านวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด
 

๔.๘๓ =
๒๙

๖
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องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา 
  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
ระบบการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
เป้าหมาย 

นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนการสอนและสามารถแก้ไขปัญหาทางการเรียน ตลอดจนเรื่องส่วนตัว 
และสามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ระบบกลไก 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพที่ 3.1.1 อธิบายกระบวนการระบบการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวให้แก่นักศึกษา
ตามข้ันตอนดังนี้ 

1. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรโครงสร้างได้รับค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาจาก วิทยาลัยชุมชน
พิจิตรให้ท าหน้าที่ ค าปรึกษา ช่วยเหลือและดูแลนักศึกษา ในการศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตรและแผนก าหนด
การศึกษา , อาจารย์ที่ปรึกษาจะใช้การพบนักศึกษาหลังกิจกรรมหน้าเสาธงหรือที่สาขางานเพ่ือท าการโฮมรูมเป็น
ประจ าทุกวันจันทร์ – ศุกร์, เพ่ือเป็นการเช็คชื่อ ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารให้นักศึกษารับทราบ ถึงเรื่องราว
ข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ถ้าตรวจสอบถามแล้วพบปัญหา นักศึกษามาไม่ถึงวิทยาลัย  , ขาดเรียน
บ่อยครั้ง, หรือโดดเรียนบางรายวิชา  อาจารย์ที่ปรึกษาจะมีกระบวนการในการติดตาม ดูแลนักศึกษา ดังนี้  

-  สังเกต สอบถามอาจารย์ประจ าวิชา สัมภาษณ์กับเพ่ือนร่วมห้องหรือใช้การตามทางกลุ่ม Messenger 
  -  ด าเนินการโทรติดตามประสานงานนักศึกษาที่ขาดเรียนติดต่อสอบถามผู้ปกครองทางโทรศัพท์ หรือไปที่
บ้านของนักศึกษาเพ่ือพูดคุยกับผู้ปกครอง 

-  แต่ถ้ายังติดต่อไม่ได้ ก็แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ โดยการโทรศัพท์, line, facebook  
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- ติดตามเยี่ยมบ้าน เดินทางไปที่บ้านนักศึกษาคนที่ขาดเรียนบ่อยครั้งเพ่ือพูดคุยหาแนวทางร่วมกับ
ผู้ปกครองให้นักศึกษามาเข้าเรียนปกติ 

- มีการบันทึกข้อมูลในการติดตามจากคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
2. กรอบแนวปฏิบัติอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรโครงสร้าง การแจ้งอาจารย์ประจ าสาขาเรื่องการแต่งตั้ง

อาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมทั้งชี้แจงคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 
3. ก าหนดช่วงวัน – เวลาและให้ค าปรึกษา , ช่วงเช้า หลังกิจกรรมหน้าเสาธงหรือที่หลักสูตรโครงสร้าง ,มี

กระบวนการเช็คชื่อผ่านระบบโซเชียลมีเดียร์ (ระบบเช็คชื่อออนไลน์ของงานไอที จัดท าขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับนักศึกษา,ติดตามผ่านระบบ Social media ,Messenger ใช้เป็นสื่อเพ่ือให้ค าปรึกษา ,คาบชั่วโมงกิจกรรมทุก
วันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ ,การปรึกษาพูดคุยแรกเปลี่ยนอาจารย์ภายในสาขา 

4. การติดตามผลให้ค าปรึกษา , แบบฟอร์มการติดตามอาจารย์ที่ปรึกษา ,การสังเกต ,สัมภาษณ์  
5. ประเมินความพึงพอใจ , แบบประเมินความพึงพอใจ 
6. การน าผลการประเมินมาปรับปรุง 
    มีการน าแบบรายงานความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาท่ีมีต่อระบบอาจารย์และการบริหารหลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 มาเปรียบเทียบ กับ ปีการศึกษา 2562 เพ่ือมีการพัฒนาต่อไป 
7. รายงานผลการด าเนินงานและการปรับปรุงและเสนอต่อหัวหน้าหลักสูตร 
   - ด้านหัวหน้าหลักสูตรสามารถให้ค าปรึกษาได้มากข้ึน, ด้านอาจารย์ผู้สอนสามารถให้ค าปรึกษาต่างๆ

กับนักศึกษาได้ มากข้ึน 
         
ผลการด าเนินงาน 
      หลักสูตรโครงสร้าง มีการใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นบุคคลที่ท าหน้าที่ ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ติดตามนักศึกษาในความรับผิดชอบทั้งในและนอกสถานศึกษา ให้ค าแนะแนวด้านการเรียน ความประพฤติ 
ระเบียบวินัยและข้อบังคับต่าง ๆ ของสถานศึกษา รวมทั้ง การช่วยเหลือนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  

 
การประเมินกลไก 
การติดตามผลลัพธ์การด าเนินการตามระบบและกลไกและให้ข้อเสนอแนะ 

   จากผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายระบบและกลไกระบบดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาพบว่าการด าเนินบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ คือ เพ่ือนักศึกษามีความพร้อมในการเรียนการสอนและสามารถ
แก้ไขปัญหาในการเรียนตลอดจนเรื่องส่วนตัวจนสามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดระบบ
และกลไกในการด าเนินงานมีความเหมาะสมต่อการดูแลนักศึกษาแต่เนื่องด้วยอาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่รับผิดชอบ
นักศึกษากลุ่มท่ีมีจ านวนมากจึงท าให้ดูแลนักศึกษาไม่ทั่วถึง  ควรมีการเพ่ิมระบบการรายงานแบบติดตามนักศึกษา
ให้กับหัวหน้าสาขางานทราบเป็นระยะ 
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ตารางเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาและการบริการของ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 

รายการ 
ปีการศึกษา 

ผลการ
เปรียบเทียบ

ภาพรวม 
2561 2562 เพิ่มข้ึน/ลดลง 

การบริการด้านให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา (ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา) 4.13 4.54 เพ่ิมข้ึน 0.32 
การบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 4.04 4.42 เพ่ิมข้ึน 0.38 
การบริการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์และความรู้ด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา 3.95 4.54 เพ่ิมข้ึน 059 

รวม 4.04 4.50 เพิ่มข้ึน 0.46 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ
ภาพรวม 

ผลการ
เปรียบเทีย
บภาพรวม ปีการศึกษา 

2561 2562 
เพ่ิมข้ึน/
ลดลง 

1
) 

อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้ค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
พร้อมช่วยเหลือและให้ค าแนะน า 

๓.00 4.29 เพ่ิมข้ึน 
๑.๒๙ 

2 อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้นักศึกษาได้พบทุกครั้งเมื่อมีการนัดหมาย ๓.15 4.29 เพ่ิมข้ึน 
๑.๑๔ 

3
) 

อาจารย์ที่ปรึกษามีความเต็มใจและเอาใจใส่ในการให้ค าปรึกษา 
และมีการติดตามผลของการให้ค าปรึกษา 

3.05 4.20 เพ่ิมข้ึน 
๑.๑๕ 

4
) 

อาจารย์ที่ปรึกษาเอาใจใส่นักศึกษาอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ 2.95 4.20 เพ่ิมข้ึน 
๑.๒๕ 

5
) 

มีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาใน
ความดูแล  

3.35 4.27 เพ่ิมข้ึน 
๐.๙๒ 

6
) 

นักศึกษาสามารถน าความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการให้
ค าปรึกษาไปใช้ประโยชน์ได้ 

3.10 4.21 เพ่ิมข้ึน 
๑.๑๑ 

7
) 

หัวหน้าสาขางาน สามารถให้ค าปรึกษาต่าง ๆ กับนักศึกษาได้ 
(นอกเหนือ/ทดแทน อาจารย์ที่ปรึกษา) 

3.20 4.26 เพ่ิมข้ึน 
๑.๐๖ 

8
) 

อาจารย์ผู้สอน สามารถให้ค าปรึกษาต่าง ๆ กับนักศึกษาได้ 
(นอกเหนือ/ทดแทน จากอาจารย์ที่ปรึกษา) 

3.20 4.13 เพ่ิมข้ึน 
๐.๙๓ 

รวม 3.13 4.23 เพ่ิมข้ึน 
๑.๑๐ 



ห น้ า  | 26 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานโครงสร้าง 

 

ตารางที่ 3.1.1 ตารางเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษาในการบริการด้านให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษา (ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา) ปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา2562 

  จากตารางที่ 3.1.1 เมื่อน าระดับความพึงพอใจในภาพรวมด้านการบริการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
(ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา) ประเด็นต่างๆ ในปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 น ามาเปรียบเทียบ โดย
รายการที่มีความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นมากสุด คือ อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้ค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ พร้อม
ช่วยเหลือและให้ค าแนะน าระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 กับ 4.26 ผลการเปรียบเทียบเพ่ิมขึ้น 1.29 
รองลงมา คือ อาจารย์ที่ปรึกษาเอาใจใส่นักศึกษาอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ  2.95 
กับ 4.12 ผลการเปรียบเทียบเพ่ิมขึ้น 1.25,  อาจารย์ที่ปรึกษามีความเต็มใจและเอาใจใส่ในการให้ค าปรึกษา 
และมีการติดตามผลของการให้ค าปรึกษาระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.05  กับ 4.14 ผลการเปรียบเทียบ
เพ่ิมข้ึน1.15,อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้นักศึกษาได้พบทุกครั้งเมื่อมีการนัดหมายระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 
3.15 กับ 4.29 ผลการเปรียบเทียบเพ่ิมขึ้น 1.14, นักศึกษาสามารถน าความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการให้
ค าปรึกษาไปใช้ประโยชน์ได้ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 กับ 4.14 ผลการเปรียบเทียบเพ่ิมขึ้น1.11,
หัวหน้าสาขางานสามารถให้ค าปรึกษาต่าง ๆ กับนักศึกษาได้ (นอกเหนือ/ทดแทน อาจารย์ที่ปรึกษา)ระดับความพึง
พอใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 กับ 4.21 ผลการเปรียบเทียบเพ่ิมขึ้น1.06, อาจารย์ผู้สอน สามารถให้ค าปรึกษาต่าง ๆ 
กับนักศึกษาได้ (นอกเหนือ/ทดแทน จากอาจารย์ที่ปรึกษา)ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ  3.20 กับ 3.95 ผล
การเปรียบเทียบเพิม่ข้ึน0.93, มีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแลระดับ
ความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 กับ 4.33 ผลการเปรียบเทียบเพ่ิมขึ้น 0.92 ตามล าดับ โดยมีระดับความพึง
พอใจเฉลี่ยรวมปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562เท่ากับ 4.18 กับ ๔.๒๓ ผลการเปรียบเทียบเพ่ิมขึ้น 
๑.๑๐ 

ตารางเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อการบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
แก่นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ
ภาพรวม 

ผลการ
เปรียบเทีย
บภาพรวม ปีการศึกษา 

2561 2562 
เพ่ิมข้ึน/
ลดลง 

1) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางต่างๆ เช่นบอร์ประชา
สัมพัน์ เว็บไซต์ โซเชียลเน็ตเวิร์ค อาจารย์แจ้งด้วยวาจา 

4.04 4.27 เพ่ิมข้ึน 
0.23 

2) มีการแจ้งข้อมูลความเคลื่อนไหวอ่ืนทั้งในและนอกวิทยาลัยฯ ที่
จ าเป็นแก่นักศึกษา 

4.04 4.45 เพ่ิมข้ึน 
0.41 

3) มีการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ 4.11 4.50 เพ่ิมข้ึน 
0.39 

4) มีการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา และแหล่งทุน 4.00 4.36 เพ่ิมข้ึน 
0.36 
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ตารางที่ 3.1.2 ตารางเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อการบริการเพื่อพัฒนาประสบการณ์
และความรู้ด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 

 จากตารางที่ 3.1.2 เมื่อน าระดับความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อการบริการเพ่ือพัฒนา
ประสบการณ์และความรู้ด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 มา
เปรียบเทียบ โดยรายการที่มีความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นมากสุด คือ ,มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางต่างๆ เช่น
บอร์ประชาสัมพัน์ เว็บไซต์ โซเชียลเน็ตเวิร์ค อาจารย์แจ้งด้วยวาจา ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.22  กับ 
4.27 ผลการเปรียบเทียบเพิ่มข้ึน 0.23 รองลงมา คือ มีการแจ้งข้อมูลความเคลื่อนไหวอ่ืนทั้งในและนอกวิทยาลัย
ฯ ที่จ าเป็นแก่นักศึกษาระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 กับ 4.45 ผลการเปรียบเทียบเพ่ิมขึ้น 0.41 , มี
การให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 กับ 4.50 ผลการเปรียบเทียบ
เพ่ิมขึ้น 0.39 ,มีการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา และแหล่งทุน ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 
กับ 4.36 ผลการเปรียบเทียบเพ่ิมขึ้น 0.36, มีการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศรับสมัครและแหล่งงาน
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 กับ 4.55 ผลการเปรียบเทียบเพ่ิมขึ้น 0.47 ,การได้รับข่าวสารมีความ
สะดวก รวดเร็วและทันสมัยของการให้บริการข่าวสารข้อมูลต่างๆ ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 กับ 
4.42 ผลการเปรียบเทียบเพิ่มข้ึน 0.38 

ตารางเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อการบริการเพื่อพัฒนาประสบการณ์และความรู้
ด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 

 

รายการ 

ปีการศึกษา ผลการ
เปรียบเทียบ

ภาพรวม 
2561 2562 เพ่ิมข้ึน/

ลดลง 
1) การประชาสัมพันธ์ในการเข้าถึงกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่หลักสูตร

ด าเนินการ 
3.86 4.36 0.50 

2) ความหลากหลายของกิจกรรมที่หลักสูตร จัดให้กับนักศึกษา 4.11 4.41 0.30 
3) มีโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการของนักศึกษา

อย่างเหมาะสม 
3.79 4.55 0.76 

4) มีโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างด้านคุณธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษาอย่างเหมาะสม  

3.96 4.64 0.68 

5) มีการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศรับสมัครและแหล่งงาน 3.89 4.36 เพ่ิมข้ึน 
0.47 

6) การได้รับข่าวสารมีความสะดวก รวดเร็วและทันสมัยของการ
ให้บริการข่าวสารข้อมูลต่างๆ 

4.14 4.55 เพ่ิมข้ึน 
0.41 

รวม 4.04 4.42 เพ่ิมข้ึน 
0.38 
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5) มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา
อย่างเหมาะสม 

3.89 4.45 0.56 

6) นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาความรู้
และประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพ 

3.96 4.59 0.63 

7) ส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ เช่น 
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การแข่งขัน /ประกวดด้าน
วิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ 

3.96 4.55 0.49 

8) มีการประเมินคุณภาพของการด าเนินโครงการพัฒนา ประสบการณ์
ทางวิชาชีพ 

3.96 4.50 0.54 

9) จากกิจกรรมต่างๆ ด้านวิชาการที่หลักสูตร จัดขึ้น นักศึกษาสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 

3.89 4.59 0.70 

10) จากกิจกรรมต่าง ๆ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ที่หลักสูตร จัดขึ้น นักศึกษาได้ความรู้ ความเข้าใจ 
และเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษา  

4.07 4.73 0.66 

รวม 3.95 4.54 0.59 
 

จากตารางที่ 3.1.2 เมื่อน าระดับความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา  ที่มีต่อการบริการเพ่ือพัฒนา
ประสบการณ์และความรู้ด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 มา
เปรียบเทียบ โดยรายการที่มีความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นมากสุด คือ การประชาสัมพันธ์ในการเข้าถึงกิจกรรมด้านต่าง ๆ 
ที่หลักสูตรด าเนินการ ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 กับ 4.36 ผลการเปรียบเทียบเพ่ิมขึ้น 0.50 
รองลงมา ความหลากหลายของกิจกรรมที่หลักสูตร จัดให้กับนักศึกษา ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 กับ 
4.41 ผลการเปรียบเทียบเพิ่มข้ึน 0.30 ,มีโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการของนักศึกษาอย่าง
เหมาะสม ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 กับ 4.55 ผลการเปรียบเทียบเพ่ิมขึ้น 0.36 ,มีโครงการ/
กิจกรรมที่เสริมสร้างด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาอย่างเหมาะสม ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 
กับ 4.64 ผลการเปรียบเทียบเพิ่มข้ึน 0.68 ,มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาอย่าง
เหมาะสม ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 กับ 4.45 ผลการเปรียบเทียบเพ่ิมขึ้น 0.56 ,นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพ ระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ยเท่ากับ 3.96 กับ 4.59 ผลการเปรียบเทียบเพ่ิมขึ้น 0.63,ส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาการ
และวิชาชีพ เช่น การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การแข่งขัน /ประกวดด้านวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและ
ภายนอกวิทยาลัยฯ ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 กับ 4.55 ผลการเปรียบเทียบเพ่ิมขึ้น 0.49 ,มีการ
ประเมินคุณภาพของการด าเนินโครงการพัฒนา ประสบการณ์ทางวิชาชีพ ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 
กับ 4.50 ผลการเปรียบเทียบเพิ่มข้ึน 0.54 , จากกิจกรรมต่างๆ ด้านวิชาการท่ีหลักสูตร จัดขึ้น นักศึกษาสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ต่อได้  ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 กับ 4.59 ผลการเปรียบเทียบ
เพ่ิมข้ึน 0.70 ,จากกิจกรรมต่าง ๆ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านศิลปวัฒนธรรม ที่หลักสูตร จัดขึ้น นักศึกษา
ได้ความรู้ ความเข้าใจ และเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษา ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 กับ 4.73 ผลการ
เปรียบเทียบเพ่ิมข้ึน 0.66  
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การปรับปรุงระบบกลไก 
ควรมีการใช้เทคโนโลยีสื่อ Social media มาใช้เพ่ือลิงค์กับผู้ปกครองผ่านโทรศัพท์มือถือกรณีนักศึกษาที่

ไม่มาเข้าแถวหรือไม่ยอมมาเข้าเรียนท าให้ผู้ปกครองทราบและช่วยก ากับติดตามนักศึกษาในการดูแล 
เอกสารหลักฐาน 
3.1-1  บันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.1-2  คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
3.1-3  แบบบันทึกข้อความแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา  
3.1-4  รูปการพบปะผู้ปกครอง 
3.1.-5  แบบติดตามนักศึกษารายวิชาเรียน 

          3.1-6  รูปภาพการ เยี่ยมบ้านนักศึกษาการติดตามนักศึกษาที่ไม่มาเรียน  
 3.1.7  บันทึกการเข้าแถว 

3.1.8  ระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา   
3.1-9  ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.1-10  บันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.1-11 ประวัตินักศึกษา 

                                                                                                    
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
เป้าหมาย 

หลักสูตรโครงสร้าง จัดกระบวนการเรียนการสอน ตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. แบบ
บูรณาการแบบองค์ Sof skill and Hard skill ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามศตวรรษท่ี ๒๑ รวมถึง
สร้างทักษะการฝึกปฏิบัติจริงและเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตรและในหลักสูตร ในสาขาวิชาประเภทช่าง
อุตสาหกรรม 
ระบบกลไก 
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   หลักสูตรโครงสร้าง ร่วมกับส านักวิชาการ ได้ด าเนินการพิจารณา แนวทางการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ โดยด าเนินการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ ผ่านโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ด าเนินการตาม
แนวทางส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี รวมทั้งสิ้น   โครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย    
การน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

หลักสูตรได้จัดท ากิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี ทักษะ
ด้านชีวิตและอาชีพ ผ่านกิจกรรม/โครงการเสริมหลักสูตร ด าเนินการตามแนวทางส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี เพ่ือ
ด าเนินกิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร และได้ติดตามการประเมินความพึง
พอใจเกี่ยวกับการบริการเพ่ือพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/
โครงการ โดยรายงานผลการด าเนินงานและปรับปรุงกิจกรรม/โครงการและให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงกิจกรรม/
โครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ที่ทันสมัย รวมทั้งสิ้น 7 กิจกรรม/โครงการ 
ประกอบด้วยดังนี้ 

  1.โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  
      มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของนักเรียน-นักศึกษา และเผยแพร่ผลงาน 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมสู่สาธารณชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการเผยแพร่ผลงานด าเนินงานภายใต้
กิจกรรม มหกรรมวิชาการ ประกอบไปด้วย  
- ชุดโต๊ะโรงอาหารเอนกประสงค์ ( ชุมชน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ) 
- เก้าอ้ีพับเป็นโต๊ะชุดเอนกประสงค์ ( ชุมชน ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล ) 

      2. โครงการพัฒนาผู้เรียนเข้าสู่การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
   หลักสูตรโครงสร้างได้ด าเนินการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขางานโครงสร้างประกอบด้วย 
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

สมรรถนะงานที่ ๑ เชื่อมแก๊สแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนรอยต่อตัวที ท่าระดับ ( ๒F ) 
สมรรถนะงานที่ ๒ เชื่อมอาร์กลวดหุ้มฟลักซ์แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนรอยต่อตัวที ท่าระดับ ( ๒F ) 
สมรรถนะงานที่ ๓ เชื่อมอาร์กลวดหุ้มฟลักซ์แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนรอยต่อชน ท่าราบ ( ๑G ) 
สมรรถนะงานที่ ๔ เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนรอยต่อตัวที ท่าระดับ ( ๒F ) 
สมรรถนะงานที่ ๕ เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุมแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนรอยต่อตัวที ท่าระดับ ( ๒F ) 
สมรรถนะงานที่ ๖ ทดสอบวัสดุงานเชื่อมแบบไม่ท าลายสภาพ การทดสอบด้วยสารแทรกซึม 
สมรรถนะงานที่ ๗ ทดสอบวัสดุงานเชื่อมแบบท าลายสภาพ การทดสอบด้วยการดัดงองานเชื่อม 

 
3. โครงการการเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา v-net 
 โดยผลการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษาของนักเรียน ปีการศึกษา  2562  มีดังนี ้
  

องค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ย 
ทักษะภาษาและการสื่อสาร 28.33 
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ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 33.33 
ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต 44.58 
ทักษะการจัดการงานอาชีพ 36.67 

รวม 35.73 
 

4. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
หลักสูตรโครงสร้างและงานกิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมกันดังนี้  

- โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนจ าน าพรรษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
- โครงการกีฬาเพ่ือส่งเสริมสุขภาพภายใน ระดับ ปวช. ปวส. 
- โครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม 
- โครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม 
- โครงการรวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
- โครงการรณรงค์ ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- กิจกรรรมลูกเสือ 

  - โครงการศึกษาดูงานและแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
 โดยมีการประเมินผลความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์และความรู้ด้านต่างๆแก่
นักศึกษา นักเรียน นักศึกษา อยู่ระดับ ..มากที่สุด..(4.54) โดยรายการที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ กิจกรรมต่างๆ
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและด้านศิลปวัฒนธรรมที่หลักสูตรจัดขึ้น นักศึกษาได้ความรู้ความเข้าใจและเป็นประโยชน์
ต่อตัวนักศึกษา ค่าเฉลี่ย ..๔.73.. ลองลงมาคือ มีโครงการกิจกรรมที่เสริมสร้างด้านคุณธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษาอย่างเหมาะสม ค่าเฉลี่ย ..4.64.., กิจกรรมต่างๆด้านวิชาการท่ีหลักสูตร จัดขึ้น นักศึกษาสามารถน า
ประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพตามล าดับ ค่าเฉลี่ย..4.59.. ,มีโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างศักยภาพด้าน
วิชาการของนักศึกษาอย่างเหมาะสม,ส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ เช่น การทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน การแข่งขัน/ประกวดดด้านวิชาการและวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ ค่าเฉลี่ย 
..4.55.., มีการประเมินคุณภาพของการด าเนินโครงการพัฒนา ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ค่าเฉลี่ย ..4.50..,มี
โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาอย่างเหมาะสม ค่าเฉลี่ย ..4.45..,ความหลากหลาย
ของกิจกรรมที่หลักสูตร จัดให้กับนักศึกษา ค่าเฉลี่ย ..4.41..,และการประชาสัมพันธ์ในการเข้าถึงกิจกรรมด้าน
ต่างๆที่หลักสูตรด าเนินการ ค่าเฉลี่ย ..4.36..ตามล าดับ  
   การประเมินกลไก 
 หลักสูตรโครงสร้างใช้ผลการรายงานความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
และการบริการของหลักสูตร หลักสูตร ระดับ ปวช. หลักสูตรโครงสร้าง ประจ าปีการศึกษา 2562 
การปรับปรุงระบบกลไก 
 หลักสูตรน าผลการประเมินมาพัฒนากลไกในการด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงในครั้งต่อไป 
เอกสารหลักฐาน 

3.1-1  ระบบการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้   
3.1-2  รายงานผลโครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
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3.1-3  รายงานผลโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
3.1-4  รายงานผลโครงการ ทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา v-net ปีการศึกษา  2562 
3.1-5  โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (A 1) 
3.1-6  รายงานผลความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการบริการของ

หลักสูตร ระดับ ปวช. หลักสูตรโครงสร้าง ประจ าปีการศึกษา 2562  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
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1.ข้อมูลอัตราการคงอยู่ 
1.1 ปีการศึกษา 2558 รับนักศึกษาจ านวน 11 คน มีจ านวนอัตราคงอยู่  3 คน คิดเป็นร้อยละ 72.73 
1.2 ปีการศึกษา 2559 รับนักศึกษาจ านวน 17 คน มีจ านวนอัตราคงอยู่  8 คน คิดเป็นร้อยละ 76.47 
1.3 ปีการศึกษา 2560 รับนักศึกษาจ านวน 17 คน มีจ านวนอัตราคงอยู่  5 คน คิดเป็นร้อยละ 70.59 
2.ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 
2.1 ปีการศึกษา 2558 รับนักศึกษาจ านวน 11 คน มีผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 72.73 
2.2 ปีการศึกษา 2559 รับนักศึกษาจ านวน 17 คน มีผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 41.18 
2.3 ปีการศึกษา 2560 รับนักศึกษาจ านวน 17 คน มีผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 23.53 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
3.2-1 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  
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องค์ประกอบที่ ๔  อาจารย์ 
 
องค์ประกอบที่ ๔.๑  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
เป้าหมาย 

การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ระบบและกลไก 

 
ภาพที่ 4.1 ภาพระบบการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร                                                                                                                                                                                              

การรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่นั้น ได้ก าหนดขั้นตอนการรับสมัครอาจารย์ไว้และก าหนดให้ หลักสูตรฯ 
ด าเนินการ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
      1.1 หลักสูตรโครงสร้าง ส ารวจความต้องการและคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ โดยพิจารณาจากความขาด
แคลน ความต้องการของหลักสูตรโครงสร้างก าลังที่เปิดสอน สัดส่วนระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา ตลอดจนความ
จ าเป็นอื่น ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการด าเนินการขออัตราก าลังจากวิทยาลัยฯ 
      1.2 เมื่อทราบจ านวนความต้องการและคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่แล้ว หลักสูตรฯ ด าเนินการจัดท าบันทึก
ข้อความขอเพ่ิมอัตราก าลังเสนอต่อวิทยาลัยฯ 
      1.3 วิทยาลัยฯ พิจารณาความต้องการและความจ าเป็น เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
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      1.4  เมื่อได้รับอนุมัติอัตราก าลังแล้ว งานทรัพยากรบุคคล  ส านักงานผู้อ านวยการ จะด าเนินการประกาศรับ
สมัคร และก าหนดวันรับสมัคร  วันสอบ คุณสมบัติของผู้สมัคร และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ขึ้นมา
ด าเนินการ เพื่อรับสมัคร ออกข้อสอบ สอบสัมภาษณ์ ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก เป็นต้น โดยมีขบวนการ
ในการรับสมัคร ดังนี้ 

1) เปิดรับสมัคร โดยด าเนินการอย่างเปิดเผย  
2) ด าเนินการสอบคัดเลือก และพิจารณาคัดเลือกโดยพิจารณาจากผลการสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์และทักษะ

ความสามารถในการปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศการรับสมัคร จากนั้น งานทรัพยากรบุคคล ส านักงาน
ผู้อ านวยการ สรุปผลการพิจารณาคัดเลือก เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือประกาศผลการคัดเลือก และก าหนดวันรายงาน
ตัวท าสัญญา 

3) หลักสูตรชี้แจงบทบาทหน้าของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่รับเข้ามาใหม่ เพื่อให้มีความรู้ เข้าใจในการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตร 

4) อาจารย์ใหม่มารายงานตัว ที่งานทรัพยากรบุคคล ผู้อ านวยการ  แนะน าอาจารย์ใหม่ต่อหลักสูตรฯ เพ่ือมอบหมาย
งาน  

 
ทุกสิ้นปีการศึกษา จะด าเนินการส ารวจตามขั้นตอนที่ 1 เพ่ือน าข้อมูลไปทบทวน,ปรับแผนและด าเนินการ

ตามข้ันตอนต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
 ผลการด าเนินงาน 

ไม่มีการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพิ่ม เนื่องจากอัตราก าลังของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีจ านวน
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562  
  
ระบบการบริหารอาจารย์ 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้มีการก าหนดภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
 
ข้าราชการ,พนักงานราชการและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ภาระงาน 
จ านวน ชม.ขั้น

ต่ า/สัปดาห์ 
งานสอน ๖ 
งานปฏิบัติงานจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน ๑๒ 
งานศึกษาค้นคว้า วิจัยเพื่อชุมชน ๖ 
งานบริการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๕ 

 
ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้  

1.) สอนและอบรมนักเรียน นักศึกษา ตามหลักสูตร ปวช. ปวส. และหลักสูตรฝึกอบรมในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 
๒๐ ชม. / สัปดาห์ 

2.) จัดท าและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน แผนการสอนอย่างน้อย ๑ รายวิชา/ภาคเรียน โครงการสอน บันทึกหลังการ
สอนและจัดท าข้อสอบทุกรายวิชาที่สอน 
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3.) จัดท าเอกสารรายงานผลการเรียนทุกรายวิชา เมื่อสิ้นภาคเรียน 
4.) จัดท าผลงานทางวิชาการ จัดท าวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ เรื่อง 
5.) ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ๑ ห้องเรียน พร้อมจัดท าบันทึกรายงานการปฏิบัติหน้าที่ส่งทุกภาคเรียน 

หากปฏิบัติหน้าที่สอนน้อยกว่า ๒๐ ชม./สัปดาห์ ให้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานจัดการเรียนการสอนตาม
สัดส่วนจ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงานสอน และปฏิบัติงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร    

 
1.) หลักสูตรก าหนดภาระงานสอนในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงาน ดังนี้ 

ชื่อ-สกุล 
ชม.สอน/
สัปดาห์ 

ว่าที่ร.ต.ฑีฆายุ  ชูบัว ๒9 ชม. 
นายวีรธรรม  ทับทิมเกิด ๓๑ ชม. 
นายจาตุรงค์  ทองมี 31 ชม. 
นายณัฐพงศ์  ปั้นเพ็ง ๓4 ชม. 

 
2.) ภาระงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย มีดังนี้ 
1.) ว่าที่ ร.ต.ฑีฆายุ  ชูบัว ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ,เจ้าหน้าที่งานนักศึกษาวิชาทหาร 
2.) นายวีรธรรม  ทับทิมเกิด ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักศึกษา,เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา 
3.) นายจาตุรงค์  ทองมี ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 
4.) นายณัฐพงศ์  ปั้นเพ็ง ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหลักสูตรโครงสร้าง,เจ้าหน้าที่งานแนะแนว 

การดูแล อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. ด้านความปลอดภัย 

      - มียามรักษาการตลอด 24 ชั่วโมง 
      - กล้องวงจรปิดบันทึกการเข้าออกของบุคคลภายในและภายนอกตลอด 24 ชั่วโมง 
      2.  ด้านสวัสดิการ 
    - ได้รับเงินเดือนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
        - มีบ้านพัก ส าหรับบุคลากรที่มีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด 
       - ข้าราชการมีการประเมิน ปีละ 2 ครั้ง เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน 
       - พนักงานราชการมีการประเมินปีละ 2 ครั้ง เพื่อเลื่อนค่าตอบแทน 1 ครั้ง/ปี 
       - ลูกจ้างเหมาบริการ/อาจารย์พิเศษ ประเมินปีละ 1 ครั้งเพื่อเพ่ิมค่าตอบแทน 
       - มีประกันอุบัติเหตุคุ้มครอง ลูกจ้างเหมาบริการ/อาจารย์พิเศษ ต่อปีการศึกษา 

3. สิ่งจูงใจ 
       - การท าต าแหน่งผลงานทางวิชาการ ( วิทยะฐานะ ) 
       - ค่าตอบแทนจากการท าวิจัย 
       - มีการส่งเสริมให้อาจารย์ในสาขาเข้าร่วมการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองตามสายงาน/วิชาชีพตาม 
                       ศาตร ์
       - ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์เพ่ือเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่/การศึกษาดูงาน 

4. โอกาสการท างานและความก้าวหน้า 
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      - มีการเปิดสอบบรรจุในต าแหน่งที่ว่าง 
3.) มีการก ากับและติดตามการจัดท าแผนการสอน โครงการสอน บันทึกหลังการสอน โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖2 
 

ชื่อ-สกุล รายวิชา 
การส่งเอกสาร 

แผนการ
สอน 

โครงการ
สอน 

บันทึกหลังการ
สอน 

ว่าที่ร.ต.ฑีฆายุ  ชูบัว - เขียนแบบเทคนิค 
- งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 
- กลศาสตร์วิศวกรรม 
- งานชิ้นส่วนเครื่องมือกล 
- งานเชื่อมซ่อมบ ารุง 
- เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ 
- เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 

/ 
/ 
 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

นายวีรธรรม  ทับทิม
เกิด 

- งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊ส
คลุม  
- วัสดุช่างเชื่อม 
- งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น 
- งานเชื่อมไฟฟ้า 2 
- งานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 
- งานทดสอบแบบท าลาย
สภาพ 

/ 
 
 
/ 

/ 
 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

/ 
 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

นายจาตุรงค์  ทองมี - ความแข็งแรงวัสดุ 
- งานฝึกฝีมือ 1 
- งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 
- งานเทคนิคพ้ืนฐาน 
-วัสดุและโลหะวิชา 
- ความแข็งแรงวัสดุ(ปวส.) 
- วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 

 
/ 
/ 
 
 
 
/ 

/ 
/ 
/ 
/ 
 
 
/ 

/ 
/ 
/ 
/ 
 
 
/ 

นายณัฐพงศ์  ปั้นเพ็ง - งานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น 1 
- งานเชื่อมและโลหะแผ่น
เบื้องต้น 
- กระบวนการเชื่อม 
- งานท่อภายในอาคาร 
- งานตัดโลหะด้วยแก๊ส 

 
 
/ 
 
 

/ 
 
/ 
 
/ 
/ 

/ 
 
/ 
 
/ 
/ 
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- งานเชื่อมไฟฟ้า 3 
- งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊ส
คลุม 1 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖2 
 

ชื่อ-สกุล 
ชม.สอน/
สัปดาห์ 

ว่าที่ร.ต.ฑีฆายุ  ชูบัว 3๓ ชม. 
นายวีรธรรม  ทับทิมเกิด 30 ชม. 
นายจาตุรงค์  ทองมี 30 ชม. 
นายณัฐพงศ์  ปั้นเพ็ง 32 ชม. 

 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖2 

ชื่อ-สกุล รายวิชา 
การส่งเอกสาร 

แผนการสอน โครงการ
สอน 

บันทึกหลังการ
สอน 

ว่าที่ร.ต.ฑีฆายุ  ชูบัว เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
งานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น 2 
งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 
มาตรฐานงานเชื่อมเบื้องต้น 
ชุบเคลือบผิวโหะ         
งานโครงสร้าง             
งานชิ้นส่วนเครื่องมือกลเบื้องต้น 

 
/ 
/ 
 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
 
/ 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
 
/ 

นายวีรธรรม  ทับทิม
เกิด 

- งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม  
- ทดสอบวัสดุ 
- งานตรวจสอบงานเชื่อม 
- งานออกแบบผลิตภัณฑ์ 
- โครงการ 
- งานออกแบบรอยต่องานเชื่อม 

/ / 
/ 
/ 
/ 
 
/ 

/ 
/ 
/ 
/ 
 
/ 

นายจาตุรงค์  ทองมี - งานฝึกฝีมือ  
- งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 
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นายณัฐพงศ์  ปั้น
เพ็ง 

- งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 2 
- เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 1 
- โครงการ 
- งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1 
- งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น  
- การทดสอบแบบไม่ท าลายสภาพ 
- งานตัดโลหะด้วยแก๊ส 

/ 
/ 
 
 
/ 

/ 
/ 
 
/ 
/ 
/ 

/ 
/ 
 
/ 
/ 
/ 

 
- ระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

แผนการพัฒนาบุคลากร หลักสูตรโครงสร้าง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

 
ชื่อ – สกุล 

 
ต าแหน่ง 

 
การศึกษาต่อ 

 
รายการพัฒนาบุคลากร 

การอบรม 
สาขางานโครงสร้าง สาขาที่เกี่ยวข้อง 

ว่าที่ ร.ต.ฑีฆายุ  ชูบัว 
 

 
 

ครูช านาญการ  
 

 -โครงการพัฒนา
บุคลากรด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
-อบรมเชองปฏิบัติการ 
การพัมนาสื่อ google 
classroom 
-อบรมวิทยาฐานะ
เลื่อนขั้นเงินเดือน 
-เข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมวิธีการ
ปฏิบัติงานในระบบ 
GFMIS ช่วงสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  
-อบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2563-2564 
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นายวีรธรรม ทับทิม
เกิด 

 

พนักงานราชการ   -โครงการพัฒนา
บุคลากรด้านการ

จัดการเรียนการสอน 
-อบรมเชิงปฏิบัติการ 
การพัมนาสื่อ google 

classroom 
-อบรมผู้ทดสอบ

มาตรฐานฝีมือแรงงาน 
งานเชื่อมอาร์กโลหะ
ด้วยมือ ระดับ 1 ( รี

รหัส ) 
นายณัฐพงศ์  ปั้นเพ็ง 

 
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ต้องการศึกษาต่อ  -โครงการพัฒนา
บุคลากรด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
-โครงการพัฒนา
บุคลากรด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
-โครงการพัฒนา
บุคลากรด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

นายจาตุรงค์  ทองมี อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

  -โครงการพัฒนา
บุคลากรด้านการ

จัดการเรียนการสอน 
-อบรมเชิงปฏิบัติการ 
การพัมนาสื่อ google 

classroom 
 
การประเมินกลไก 

จากตารางที่ 8  ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อการบริหารจัดการหลักสูตร สาขางาน
โครงสร้าง/สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ  ประจ าปีการศึกษา 2562  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก  (�̅�=3.96)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีผลการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ 

ด้านการรับอาจารย์ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  (�̅�=4.25) โดยรายการที่มีระดับ    
ความพึงพอใจสูงสุด คือ การก าหนดคุณสมบัติในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรสอดคล้องกับหลักสูตร 
(�̅�=4.75) รองลงมา คือ การก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์มีความชัดเจนและเหมาะสม 
(�̅�=4.50), กลไกการคัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความเหมาะสมและโปร่งใส ( �̅�=4.00) การบริหาร
หลักสูตรได้รับ ความร่วมมือและความช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างเหมาะสม (�̅�=3.75) 
ตามล าดับ 
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ด้านการบริหารอาจารย์ การก ากับ/ติดตาม/ประเมินผลและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของอาจารย์
โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (�̅�=3.96)  โดยรายการที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ การจัด
รายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน, การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่
มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน, การก ากับ/ควบคุมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
นักศึกษา (�̅�=4.25) รองลงมา คือจ านวนภาระงานสอนของอาจารย์ที่เป็นจริงในหลักสูตรมีความเหมาะสม, การ
ก ากับและติดตามการจัดท าแผนการสอน โครงการสอน อย่างน้อยก่อนการเปิดภาคเรียนให้ครบทุกรายวิชา, การ
ก ากับและติดตามการจัดท าบันทึกหลังการสอนหลังสิ้นสุดภาคเรียนให้ครบทุกรายวิชา, การประเมินการสอนของ
อาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ (�̅�=3.75) ตามล าดับ 

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  (�̅�=3.58)  โดย
รายการที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ 
(�̅�=3.75)  รองลงมา คือ การส่งเสริมการน ากระบวนการวิจัยและการให้บริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา, การส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษาของ
อาจารย์ (�̅�=3.50) ตามล าดับ   
การปรับปรุงระบบกลไก 
 หลักสูตรน าผลการประเมินมาพัฒนากลไกในการด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงในครั้งต่อไป 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
 4.1.1 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนที่มีต่อการบริการหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
5.5.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
เป้าหมาย 
  รายวิชาในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนตรงตามมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2562 
ระบบและกลไก 

๑. มีระบบการออกแบบหลักสูตรให้มีความสอดคล้องตาม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   
๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักสูตร (หัวหน้าสาขางาน) เพื่อท าหน้าที่บริหารงานหลักสูตร 
๓. จัดประชุมชี้แจงให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือสร้างความเข้าใจในเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตร

มีมาตรฐานตามเกณฑ์ 
๔. หลักสูตรจัดท าแผนตลอดหลักสูตรเพื่อเสนออนุกรรมการวิชาการ  สภาวิทยาลัยชุมชน และสถาบันวิทยาลัยชุมชน

เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
๕. มอบหมายรายวิชาให้อาจารย์ผู้สอน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/โครงการสอน และจัดท าตารางการจัดการเรียน

การสอน 
๖. ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
๗. รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนการสอน 

 8.   น าผลไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนถัดไป 
 

ผลการด าเนินงาน 
หลักสูตรโครงสร้างได้น าระบบกลไกสู่การปฏิบัติดังนี้โดยจัดประชุมอาจารย์ภายในหลักสูตรโครงสร้าง  เพ่ือ

ชี้แจงเกณฑ์การใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พ.ศ.2562  และวิทยาลัยด าเนินการจัดท าค าสั่งมอบหมาย
หน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบของหลักสุตรตามค าสั่งวิทยาลัยชุมชนที่  075/2562  เรื่องมอบหมายหน้าที่และความ
รับผิดชอบบุคลากรภายในวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  ประจ าปีการศึกษา  2562  ลงวันที่  29  พฤศจิกายน  2562  
โดยแต่งตั้ง  นายณัฐพงศ์  ปั้นเพ็ง  เป็นหัวหน้าหลักสูตรโครงสร้างซึ่งหลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุง  หลักสุตร  
จากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2556  เป็น  หลักสูตรประกาศนียบัตรพุทธศักราช  2562  
ตามส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ดังนี้  
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ทางหลักสูตรได้เปรียบเทียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  2556 กับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช  2562  ดังนี้ 

 
ปวช. 2556 ปวช. 2562 

1. หลักการ 1. หลักการ 
-เพ่ิมความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
-เพ่ิมการให้ความส าคัญในการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
ความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบ
อาชีพอิสระสอดคล้องกับสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1.เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลัง
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าด้านวิชาชีพที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปตามกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และ
กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ เพ่ือผลิตและ
พัฒนาก าลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบ
อาชีพได้ตรงตามความ  ต้องการของสถาน
ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ 
2.เป็นหลักการที่ เ ปิ ด โอกาศให้ เลื อกได้ อย่ า ง
กว้างขวางเน้นสมรรถนะเฉพาะด้านด้วยการปฏิบัติ
จริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและ
โอกาสของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเทียบ
โอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบโอนความรู้
และประสบการณ์จากแหล่ งวิทยาการ สถาน
ประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ 
3.เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความร่วมมือ
ในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงานและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน 
4.เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษา สถาน
ประกอบการ ชุมชนชนและท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการ โดยยึดโยง
กับมาตรฐานอาชี พและสอดคล้ องกั บสภาพ
ยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 

2. จุดหมาย 2. จุดหมาย 
-เพ่ิมการมีจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-เน้นความมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงามต่อต้านความ
รุนแรงและสารเสพติด 

1.เพ่ือให้มีความรู้ทักษะและประสบการณ์ในงาน
อาชีพสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพสามารถน าไป 
ประยุกต์ ใช้ ในการปฏิบัติ งานอาชีพได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ เลือกวิถีการด ารงชีวิต และการ
ประกอบ อาชีพได้อยางเหมาะสมกับตน สร้างสรรค์
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ความเจริญต่อชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
2.เพ่ือให้เป็นผู้มีปัญญา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ใฝ่เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและประกอบอาชีพ 
มีทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะ
การเรียนรุ้ตลอดชีวิต ทักษะการคิด วิเคราะห์และ
แก้ปัญหา  ทักษะด้ านสุ ขภาวะและปลอดภั ย 
ตลอดจนทักษะการจัดการ สามารถสร้างอาชีพและ
พัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
3.เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจและ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหน่วยงาน 
สามารถท างานเปน็หมู่คณะได้ดี โดยมีความเคารพใน
สิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน 
4.เพ่ือให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสงคมที่ดีงาม ทั้งใน
การท างาน การอยู่ร่วมกัน การต่อต้านความรุนแรง
และสารเสพติด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว 
หน่วยงาน ท้องถิ่นและประเทศชาติ ด ารงตนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจและเห็นคุณค่า
ของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 
5.เพ่ือให้มีบุคลิกที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และวินัยในตนเอง มีสุขภาพอนามัยที่
สมบูร์ทั้งร่างกายและจิตใจ เหมาะสมกับงานอาชีพ 
6.เพ่ือให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทสและโลกมี
ความรักชาติ ส านึกในความเป็นไทย เสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม ด ารงรักษาไว้ซึ่ งความมั่นคงของชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

3. เกณฑ์การใช้หลักสูตร 3. เกณฑ์การใช้หลักสูตร 
ปรับและเพ่ิมเนื้อหาสาระในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
-การเรียนการสอน 
-การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
-หน่วยกิต 
-โครงสร้าง 
-การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ปรับและเพ่ิมเนื้อหาสาระในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
-การเรยีนการสอน 
-การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
-การคิดหน่วยกิต 
-โครงสร้างหลักสูตร 
-การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 
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-โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
-การศึกษาระบบทวิภาคี 
-การเข้าเรียน 
-การประเมินผลการเรียน 
-กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
-การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
-การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 
-การปรับปรุงแก้ไข พัฒนารายวิชา กลุ่มวิชาและการ
อนุมัติหลักสูตร 
-การประกันคุณภาพหลักสูตร 

-โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 
-กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
-การจัดแผนการเรียน 
-การศึกษาระบบทวิภาค 
-การเข้าเรียน 
-การประเมินผลการเรียน 
-การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
-การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 
-การปรับปรุงแก้ไข พัฒนารายวิชา กล่มวิชาและการ
อนุมัติหลักสูตร 
-การประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน 

4. จุดประสงค์สาขาวิชา 4. จุดประสงค์สาขาวิชา 
 1.เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษา 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาและพล
ศึกษาในการพัมนาตนเองและวิชาชีพ 
2.เพ่ือให้มีความเข้าใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหหลักการงานอาชีพที่
สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี 
3.เพ่ือให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการท างาน
ในกลุ่มงานพ้ืนฐานด้านช่างเชื่อมโลหะ 
4.เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ 
5.เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานด้านช่างเชื่อมโลหะในสถาน
ประกอบการและประกอบอาชีพอิสระรวมทั้งการใช้
ความรู้และทักษะเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อในระดับสูง
ขึ้นได้ 
6.เพ่ือให้มีความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
7.เพ่ือให้มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและ
สารเสพติด 

1.เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้าน
ภาษาและการสื่อสารทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 
ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิตในการด ารงชีวิตใน
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
2.เพ่ือให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้
หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้ทคโนโลยี
สารสนเทศและหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยว
ช้องกับการพัฒนาวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ 
สังคมและเทคโนโลยี 
3.เพ่ือให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการ
ท างานในกลุ่มงานพ้ืนฐานด้านช่างเชื่อมโลหะ 
4.เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของตน 
5.เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานช่างเชื่อมโลหะในสถาน
ประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้
ความรู้และทักษะเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้นได้ 
6.เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานและดรงชีวิตโดย
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ค านึง
ความปลอดภัยต่อตนเองผู้อื่นและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
7.เพ่ือให้มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่ม
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สร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรง
และสารเสพติด 

5. มาตรฐานวิชาชีพ 5. มาตรฐานวิชาชีพ 
- คุณสมบัติผู้ส าเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประ
กาสนียบัตรวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่าง
เชื่อมโลหะ ประกอบด้วย 
1.ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
2.ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  
3.ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ ปวช. และมาตรฐานอาชีพ/
มาตรฐานสมรรถนะ เพ่ือเป็นหลักประกันคุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาและสถานศึกษา 

- คุณสมบัติผู้ส าเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษา
ประกาสนียบัตรวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ประกอบด้วย 
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์
2.ด้านสมรรถนะแกนกลาง 
3.ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ระดับ ปวช . และมาตรฐานอาชีพ/มาตรฐาน
สมรรถนะ เพ่ือเป็นหลักประกันคุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาและสถานศึกษา 

6. โครงสร้างหลักสูตร 6. โครงสร้างหลักสูตร 
-รายวิชาที่ต้องศึกษาจากหมวดวิชาต่างๆไม่น้อยกว่า 103 
และไม่เกิน 120 หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี้ 
1.หมวดวิชาทักษะชีวิต   ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
2.หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต 
3.หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
4.กิจกรรมเสริมหลักสูตร ( 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ) 

 -รายวิชาที่ต้องศึกษาจากหมวดวิชาต่างๆรวมไม่น้อย
กว่า 103 และไม่เกิน 120 หน่วยกิต ดังโครงสร้าง
ต่อไปนี้ 
1.หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 22 
หน่วยกิต 
2.หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 71 
หน่วยกิต 
-กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐานหน่วยกิตเพ่ิมจากเดิม
18 นก.ใหม่เป็น 21 นก. 
-กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือกหน่วยกิตเดิม 21 นก.
เปลี่ยนแปลงเหลือ 18 นก. 
3.หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
4.กิจกรรมเสริมหลักสูตร( 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ )  
 

7. รายละเอียดของรายวิชา 7. รายละเอียดของรายวิชา 
ประกอบด้วย 
-รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนชั่วโมงเรียนทฤษฎีต่อหนึ่ง
สัปดาห์ – จ านวนชั่วโมงเรียนปฏิบัติต่อหนึ่งสัปดาห์ – 
จ านวนหน่วยกิต (ท-ป-น) 
-วิชาบังคับก่อน (ถ้ามี) 
-จุดประสงค์รายวิชา 

ประกอบด้วย 
-รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนชัว่โมงเรียนทฤษฎีต่อหนึ่ง
สัปดาห์ – จ านวนชั่วโมงเรียนปฏิบัติต่อหนึ่งสัปดาห์ 
– จ านวนหน่วยกิต (ท-ป-น) 
-วิชาบังคับก่อน (ถ้ามี) 
-จุดประสงค์รายวิชา 
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-สมรรถนะรายวิชา 
-ค าอธิบายรายวิชา 

-สมรรถนะรายวิชา 
-ค าอธิบายรายวิชา 

8. การเพิ่มรายวิชา 8. การเพิ่มรายวิชา 
    สถานศึกษาสามารถพัฒนารายวิชาในหมดวิชาทักษะ
ชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรีเพ่ือ
เพ่ิมเติมได้ตามความต้องการของสถานศึกษา สถาน
ประกอบการหรือตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยใช้รหัสวิชา
ตามท่ีก าหนดไว้ 
 

สถานศึกษาสามารถพัฒนารายวิชาในหมวดวิชา
ทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชา
เลื อก เสรี  เ พ่ิ ม เติ ม ได้ต ามความต้ องการของ
สถานศึกษา สถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตร์
ของภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ โดยใช้รหัสวิชาตามที่ก าหนดไว้โดยไม่มี
การเพ่ิมรายวิชา 

9. อัตราส่วนของเวลาการเรียนรู้ 9. อัตราส่วนของเวลาการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้เน้นภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบัติประมาณ 
20 ต่อ 80 ในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 

การจัดการเรียนรู้เน้นภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบัติ
ประมาณ 20 ต่อ 80 ในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 

10. การส าเร็จการศึกษา 10. การส าเร็จการศึกษา 
-ได้หน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตรได้
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระดับ 4.00 ผ่าน
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและประเมินผ่าน 

-ได้หน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตร
ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 ผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและประเมินผ่านทุกภาคเรียน 

 
ส าหรับการประเมินผู้เรียน 

หลักสูตรได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินผู้เรียนไว้ดังนี้ 

- ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
- ด้านสมรรถนะแกนกลาง 
- ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

เกณฑ์การประเมินผล  

 1. แบบประเมินผลการท าแบบทดสอบท้ายบท  

 2. แบบประเมินกิจกรรม 

 3. แบบประเมินใบปฏิบัติงาน  

 4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

การวัดผลและการประเมินผล 
ช่วงคะแนน ระดับผลการเรียน 
80 – 100 4 
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75 – 79 
70 – 74 
65 – 69 
60 – 64 
55 – 59 
50 – 54 

ต่ ากว่า  50 
เวลาเรียนไม่ครบ 80% 

คะแนนไม่สมบูรณ์ 
ขาดสอบปลายภาค 

3.5 
3 

2.5 
2 

1.5 
1 
0 
ขร. 
มส. 
ขส. 

 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาโลหะการ 
จุดประสงค์ 

1.เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา
และพลศึกษาในการพัมนาตนเองและวิชาชีพ 

2.เพ่ือให้มีความเข้าใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหหลักการงาน
อาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของ
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

3.เพ่ือให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการท างานในกลุ่มงานพ้ืนฐานด้านช่างเชื่อมโลหะ 
4.เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
5.เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานด้านช่างเชื่อมโลหะในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระรวมทั้งการ

ใช้ความรู้และทักษะเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้ 
6.เพ่ือให้มีความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
7.เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีความ

รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด1.สื่อสารแสวงหาความรู้เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับเทคนิคในงานอาชีพ  

 
สาขางานโครงสร้าง ได้ด าเนินการตามระบบและกลไก สาระส าคัญของรายวิชาในหลักสูตร โดยมี  นาย

ณัฐพงศ์ ปั้นเพ็ง ท าหน้าที่หัวหน้าสาขางานโครงสร้าง จัดท าแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรเสนอขอความ
เห็นชอบจากอนุกรรมการวิชาการ สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และสถาบันวิทยาลัยชุมชน และด าเนินการมอบหมาย
รายวิชาให้อาจารย์ผู้สอน จัดท าแผนจัดการเรียนรู้ จัดท าตารางจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอน 
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนการสอน 
 

ด าเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้และจัดประชุมร่วมกับส านักวิชาการให้เป็นไปตามท่ีได้จัดท าไว้และ
ท าการบันทึกหลังการสอนและวิเคราะห์รายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ตามหลักสูตร 
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พุทธศักราช 2556 และปรับเปลี่ยนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 นั้น ซึ่งมีรายวิชาที่
คล้ายคลึงในกระบวนการจัดการเรียนการสอนและสามารถวิเคราะห์รายวิชาหลักสูตรใหม่ว่าดีกว่าหลักสูตรเดิม
อย่างไร ดังรายวิชาต่อไปนี้ 

1. รายวิชางานเชื่อมโลหะเบื้องต้น กระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้นด้านการปฏิบัติด้วยหลักการ
เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ เชื่อมแก๊สและตัดด้วยแก๊สแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนเพ่ือให้เกิดทักษะในการเชื่อม
อาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์กับแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน สามารถวิเคราะห์รายวิชาถึงความแตกต่างของรายวิชา
งานเชื่อม  

2.รายวิชาเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 1 มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เหมือนรายวิชา
ดังกล่าวข้างต้น แต่เพ่ิมเติมในเรื่องรอยต่อในงานเชื่อม รอยต่อตัวที และเชื่อมท่อกับแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน 

 
การประเมินระบบและกลไก 

ทางหลักสูตรโครงสร้าง ระดับปวช. ได้ร่วมกันติดตามและจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร
ด้วยแบบประเมินผลของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร พบว่าผลการด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามระบบและกลไกท่ีได้
ก าหนดไว้และบรรลุเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พ.ศ.2562 
การปรับปรุงระบบและกลไก 

ทางหลักสูตรได้ด าเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้และโครงการสอนให้เป็นไปตามท่ีได้จัดท าไว้และท า
การบันทึกหลังการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรพุทธศักราช 2556 และปรับปรุงเป็น
หลักสูตรพุทธศักราช 2562 นั้นซึ่งมีรายวิชาที่คล้ายคลึงในกระบวนการจัดการเรียนการสอนและสามารถ
วิเคราะห์รายวิชาหลักสูตรใหม่ว่าดีกว่าเดิมอย่างไรดังต่อไปนี้  หลักสูตรได้ด าเนินการคัดเลือกยกตัวอย่างรายวิชา
งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น, รายวิชาเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 1 

น าบันทึกหลังการสอนมาด าเนินการวิเคราะห์น ามาปรับปรุงส าหรับพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้
เหมาะสมกับผู้เรียนในครั้งต่อไป 

เอกสารหลักฐาน 
- บันทึกข้อความ  ที่  ศธ  0595.02(02)/0270  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน  ครั้งที่3/2562                                                                               
- ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน รายวิชา..... 
- แผนการเรียนตลอดหลักสูตรโครงสร้างปีการศึกษา  2562 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2562 
-  

 
5.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 
เป้าหมาย 
        หลักสูตรมีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้ทันสมัยก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง 
ระบบและกลไก 

๑. หลักสูตรทบทวน ความทันสมัยของหลักสูตร 
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๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาออกแบบรายวิชา สาระรายวิชา กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ให้ทันสมัย 

๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาที่ปรับปรุงและจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ 

๔. น าผลการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา เช่น ผลการประเมินโดยผู้เรียน ผู้สอน มาใช้เป็นข้อมูลในการประเมินความ
เหมาะสมของรายวิชา 

๕. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทบทวนผลการด าเนินงานตามการปรับปรุงหลักสูตรที่ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขานั้น ๆ และน าผลการทบทวนมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ 
ผลการด าเนินงาน 
 หลักสูตรโครงสร้าง ได้มอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาในหลักสูตร
จัดการเรียนการสอน โดยทางหลักสูตรโครงสร้างได้จัดหาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาบูรณาการจัดการเรียนและ
การสอน  คือชุดฝึกเครื่องเชื่อมเสมือนจริง(เครื่องเชื่อมซิมมูเรเตอร์)เพ่ือออกแบบรายวิชาภาคปฏิบัติ ให้ทันสมัย
ประหยัดและลดต้นทุนในการจัดหาวัสดุฝึกการเชื่อม มีการน าสื่อและแบบเรียนออนไลน์( google classroom ) 
มาใช้ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในที่ยุคสมัย   
การประเมินระบบและกลไก 
      หลักสูตรโครงสร้างน าข้อมูลผลการด าเนินงานที่เกิดปัญหา จากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและนักศึกษามาเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะน าไปใช้ปรับปรุง 

การปรับปรุงระบบและกลไก 
น าข้อมูลผลการด าเนินงานที่เกิดปัญหา/ข้อบกพร่อง มาปรับปรุงส าหรับพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เหมาะสมกับผู้เรียนในครั้งต่อไป 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

- รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ ...... วันที่ ....... ( ก่อนจัดการเรียนการสอน ) 
-  ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน รายวิชางานเชื่อมโลหะเบื้องต้น 
- รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ ...... วันที่ ....... ( ก่อนจัดการเรียนการสอน ) 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  การวางระบบผู้สอน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลผู้เรียน 
เป้าหมาย 

1. ก าหนดอาจารย์ผู้สอนได้เหมาะสมกับรายวิชา  
2. อาจารย์ผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/โครงการสอนครบทุกรายวิชา 
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 

ระบบและกลไก 
1. หลักสูตรประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนที่เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน โดย

ค านึงถึงคุณวุฒิที่ส าเร็จการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และภาระงานที่วิทยาลัยฯ ก าหนด และก าหนดผู้สอนแต่
ละรายวิชา 
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2. หลักสูตรจัดท าตารางเรียนส าหรับนักศึกษา และตารางสอนส าหรับอาจารย์ผู้สอน 
3. หลักสูตรมีการก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาท าแผนการจัดการเรียนรู้/โครงการสอนทุกรายวิชา ส่งก่อน

เปิดภาคการศึกษา  
4. หลักสูตรด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่ออาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชา 
5. หลักสูตรติดตามผลประเมินของอาจารย์ผู้สอนทุกคน 
6. หลักสูตรประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือทบทวนผลการด าเนินงานตามกระบวนการการก าหนดผู้สอน

เมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
7. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการก าหนดผู้สอนในภาคการศึกษาต่อไป 

 
 
ผลการด าเนินงาน 

- หลักสูตรโครงสร้างได้มีการบูรณาการกับการวิจัยโครงการสิ่งประดิษฐ์นักศึกษาสู่ชุมชนโดยหลักสูตรโครงสร้างได้มี
การบูรณาการแผนจัดการเรียนรู้จากรายวิชาเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์1  

- ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรโครงสร้าง เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยให้นักศึกษาเรียนรู้ในด้านทฤษฎีและ
การเรียนปฎิบัติควบคู่กันไปมีการจัดเรียนการสอนเน้นการฝึกปฏิบัติจริงโดยใช้ชิ้นงานเป็นสื่อกลางจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษา ฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การคิดเป็น ท าเป็น การแก้ไขปัญหาได้ ผู้เรียนสามารถเชื่อมโลหะ
ตั้งแต่ 2 ชิ้นให้ติดกันประกอบเป็นงานโครงสร้างโลหะได้ 

- การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ (หลักสูตรโครงสร้างได้ด าเนิการการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ตามสมรรถนะวิชาชีพ ทั้ง 7 
สมรรถนะ) 
สมรรถนะงานที่ ๑ เชื่อมแก๊สแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนรอยต่อตัวที ท่าระดับ ( ๒F ) 
สมรรถนะงานที่ ๒ เชื่อมอาร์กลวดหุ้มฟลักซ์แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนรอยต่อตัวที ท่าระดับ ( ๒F ) 
สมรรถนะงานที่ ๓ เชื่อมอาร์กลวดหุ้มฟลักซ์แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนรอยต่อชน ท่าราบ ( ๑G ) 
สมรรถนะงานที่ ๔ เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนรอยต่อตัวที ท่าระดับ ( ๒F ) 
สมรรถนะงานที่ ๕ เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุมแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนรอยต่อตัวที ท่าระดับ ( ๒F ) 
สมรรถนะงานที่ ๖ ทดสอบวัสดุงานเชื่อมแบบไม่ท าลายสภาพ การทดสอบด้วยสารแทรกซึม 
สมรรถนะงานที่ ๗ ทดสอบวัสดุงานเชื่อมแบบท าลายสภาพ การทดสอบด้วยการดัดงองานเชื่อม 
การประเมินระบบและกลไก 

นักศึกษาและอาจารย์ประจ าวิชา ร่วมกันจัดท าโครงการสิ่งประดิษฐ์เพื่อบูรณาการความรู้ ให้สามารถ
น าเสนอออกมาเป็นชิ้นงานเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนหรือปัญหาที่ต้องการแก้ไขได้ 

นักศึกษาสามารถน าทักษะ ความรู้ด้านช่างเชื่อมโลหะมาบริการให้กับชุมชน  
มีการทวนสอบเมื่อนักศึกษามีการเรียนครบหลักสูตรมีการทวนสอบมาตรฐานวิชาชีพของสาขาวิชาเพ่ือ

เป็นการยืนยันว่านักศึกษามีความรู้ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ สามารถไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและต้องผ่านเกณฑ์จึงจะสามารถจบการศึกษาทั้งนี้
วิทยาลัยชุมชนพิจิตรมีนักศึกษาหลักสูตรโครงสร้างสามารถสอบผ่านทุกคน 
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การปรับปรุงระบบและกลไก 
น าผลการประเมินความพึงพอใจต่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาของนักศึกษา มาประกอบการพิจารณา

มอบหมายรายวิชาในครั้งต่อไปให้กับอาจารย์ผู้สอน 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

- รายงานการประชุม 
- รายงานการส่งเอกสารการสอน 

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
รายงานผลสอบมาตรฐานวิชาชีพทุกคน 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.3  ผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
๑.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตหกรรม สาขาวิชา
โครงสร้าง ประกอบด้วยคุณธรรม  จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ ความ
เชื่อมั่นในตนเอง สนในใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยัน ประหยัด อดทด พ่ึงตนเอง ต่อต้านความรุนแรงและ
ความทุจริต ปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความปลอดภัย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้สูตรและงานกิจการนักศึกษา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เพ่ือให้นักศึกษามีลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดภาคเรียน
ที่ 1/2562 และ 2/2562 ดังต่อไปนี้ 

1.โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนจ าน าพรรษา ประจ าปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 
2562 ณ วัดท่าบัว, วัดคลองตะงาว, วัดป่า 

2.โครงการวิทยาลัยคุณธรรม ประจ าปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม
หลวงพ่อเงิน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

3.โครงการพัฒนากิจการนักศึกษากิจกรรม รวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชน เมื่อเดือนมีนาคม -เมษายน 
2562 

4.โครงการ” บวร” ร่วมสร้างชุมชนคุณธรรม (กอ. รมน จังหวัด พ.จ.) ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 
2562 ณหอประชุมเอนกประสงค์ วัดพร้าว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 

5.โครงการกีฬาเพ่ือส่งเสริมสุขภาพภายในระดับ ปวช. ปวส. และอนุปริญญา ปีการศึกษา 2561 ของ
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร เมื่อวันที่ 29-30 พฤษจิกายน 2561 และวันที่ 1 ธันวาคม 2561 

6.ทั้งนี้สามารถน ามาสรุป คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักศึกษาในภาพรวมได้ดังตารางต่อไปนี้ 
1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

ผลการด าเนินงาน 
หน่วยจัดการศึกษา จ านวนผู้เรียนแรกเข้า จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 

แม่ข่าย 17 4 23.53 
รวม 17 4 23.53 
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ผลการด าเนินในภาพรวมเกี่ยวกับการดูแลและแนะแนวผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
หลักสูตร  โครงสร้าง  มีจ านวนผู้เรียนแรกเข้า จ านวน  17  คน ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน  4  คน   คิดเป็นร้อย
ละ 23.53   เมื่อน าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา มีค่าคะแนน
เท่ากับ 1 
เอกสารหลักฐาน 

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

  
1.2  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

หน่วยจัดการศึกษา จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
จ านวนผู้เรียนที่มี

คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ร้อยละ 

แม่ข่าย 24 18 75.00 
รวม 24 18 75.00 

 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

หน่วยจัดการศึกษา จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
จ านวนผู้เรียนที่มี

คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ร้อยละ 

แม่ข่าย 28 23 82.14 
รวม 28 23 82.14 

 
 ปีการศึกษา 2562 

หน่วยจัดการศึกษา จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
จ านวนผู้เรียนที่มี

คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ร้อยละ 

แม่ข่าย 52 41 78.85 
รวม 52 41 78.85 

 
ผลการด าเนินในภาพรวมเกี่ยวกับผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) หลักสูตรโครงสร้าง  มีจ านวนผู้เรียนทั้งหมด จ านวน 52 คน ผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์ จ านวน 41 คน  คิดเป็นร้อยละ 78.85  เมื่อน าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินอยู่ใน
ระดับคุณภาพ  ดี  มีค่าคะแนนเท่ากับ 3 
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เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. รายงานผลการประเมินการเรียน รายวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ  ปีการศึกษา 2562 
2. รายงานผลการประเมินการเรียน รายวิชากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1  ปีการศึกษา 2562 
3. รายงานผลการประเมินการเรียน รายวิชากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2  ปีการศึกษา 2562 
4. รายงานผลการประเมินการเรียน รายวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 
5. รายงานผลการประเมินการเรียน รายวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 
6. รายงานผลการประเมินการเรียน รายวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 
7. รายงานผลการประเมินการเรียน รายวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 
8. รายงานผลโครงการศึกษาดูงานสาขางานโครงสร้าง 

 
1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ 

ผลการด าเนินงาน 

หน่วยจัดการศึกษา จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
จ านวนผู้เรียนมีสมรรถนะ
ในการเป็นผู้ประกอบการ 

ร้อยละ 

แม่ข่าย 7 0 0.00 
รวม 7 0 0.00 

 
ผลการด าเนินในภาพรวมเกี่ยวกับผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานโครงสร้าง มีจ านวนผู้เรียนทั้งหมด จ านวน 7 คน ผู้เรียนมี
สมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 0 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.00  เมื่อน าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์
การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา มีค่าคะแนนเท่ากับ 1 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

1. รายงานผู้ส าเร็จกการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
2. รายงานผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

 
1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

ผลการด าเนินงาน 
หน่วยจัดการศึกษา โครงการ ชุมชนที่น าไปใช้ประโยชน์ 

แม่ข่าย 1.โต๊ะโรงอาหารเอนกประสงค์ 
 

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัย
มงคล 

รวม  
 

ผลการด าเนินในภาพรวมเกี่ยวกับผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานโครงสร้าง มีจ านวนโครงการทั้งหมด จ านวน 1 โครงการ 
มีผลการประเมิน ตามข้อ 1 และข้อ 3 เมื่อน าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี  
มีค่าคะแนนเท่ากับ 3 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
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1. รายงานผลโครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562  
2. รายงานสรุปการน าสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ในชุมชน หลักสูตรโครงสร้าง ประจ าปีการศึกษา 2562 
3. รายงานผลโครงการโต๊ะโรงอาหารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 

 
1.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

หน่วยจัดการศึกษา 
จ านวนผู้เรียน 
ที่ลงทะเบียน 

จ านวนผู้เรียนที่สอบผ่าน
มาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละ 

           แม่ข่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            6 6 100 
รวม 6 6 100 

 
ผลการด าเนินในภาพรวมเก่ียวกับผู้เรียนที่สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

สาขางานโครงสร้าง  มีจ านวนผู้เรียนทั้งหมด จ านวน  6  คน ผู้เรียนที่สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ จ านวน 6 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อน าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม มีค่า
คะแนนเท่ากับ 5 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

1. รายงานข้อมูลจ านวนนักศึกษาลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 
2. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562 
1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) 

หน่วยจัดการศึกษา 
จ านวนผู้เรียนที่เข้า

ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (V-NET) 

จ านวนผู้เรียนที่สอบผ่าน
การทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติ (V-NET) 
ร้อยละ 

แม่ข่าย 6 3 50.00 
รวม 6 3 50.00 

ผลการด าเนินงานในภาพรวมเกี่ยวกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานโครงสร้าง  มีจ านวนผู้เรียนที่เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ    (V-
NET) จ านวน 6 คน ผู้เรียนที่สอบผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) จ านวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 
50.00  เมื่อน าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ปานกลาง มีค่าคะแนนเท่ากับ 2 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

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

ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
1.7 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 

  

หน่วยจัดการศึกษา 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 2561 
จ านวนผู้เรียนที่มีงานท า

หรือศึกษาต่อ 
ร้อยละ 

แม่ข่าย 7 5 71.43 
รวม 7 5 71.43 
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รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานโครงสร้าง 

 

ผลการด าเนินงานในภาพรวมเก่ียวกับการมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานโครงสร้าง  มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จ านวน 7 
คน ผู้ส าเร็จการศึกษา  มีงานท าและศึกษาต่อ จ านวน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ 71.43 เมื่อน าผลการค านวณมา
เทียบกับเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ มีค่าคะแนนเท่ากับ 4     
 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

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

เพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีปริมาณเพียงพอ ทันสมัย และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน นักศึกษาและ
อาจารย์มีความพึงพอใจต่อสิ่งสนันสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 
ระบบและกลไล 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับวิทยาลัยชุมชนพิจิตรพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับการเรียนการสอนต่างๆ 
และสื่อการเรียนรู้ เพ่ือจัดสรรเงินรายได้สถานศึกษาในการจัดหาสิ่งสนันสนุนการเรียนรู้ให้มีปริมาณเพียงพอ 
ทันสมัยและพร้อมใช้งาน 

2. วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดท าแผนประจ าปีงบประมาณ เพ่ือเสนอสภาวิทยาลัยชุมชน และสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

3. หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาและท าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ตลอดจนวัสดุการซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่สนับสนุน
การเรียนรู้ให้มีความพร้อมต่อการเรียนการสอน 

4. หลักสูตรท าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เพ่ือจัดหาสิ่งสนันสนุนการ
เรียนรู้ตามแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

5. หลักสูตรติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
พร้อมทั้งรายงานผล เพ่ือน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อไป 
การน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

1 หลักสูตรได้ด าเนินการปฏิบัติงานตามระบบและกลไกเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ร่วมส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ต้องการ ซึ่งหลังจากที่ส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนแล้ว พบว่าสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่หลักสูตรจัดเตรียมไว้ใช้ในการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน มี
ดังนี้ 

สิ่งสนับสนุนด้านวิชาการ 

1.1  ชุดเครื่องเชื่อมแบบซิมมูเรเตอร์ 
1.2  เครื่องตัดพลาสมา 
1.3  เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบ lnverter ขนาด 130a  
1.4  เครื่องดัดเหล็กอัตโนมัติ 
1.5  ชุดฝึกเครื่องกลึง ซี เอ็น ซี 
1.6  เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบ MIG 
1.7  เครื่องม้วนโลหะอัตโนมัติ 
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สิ่งสนับสนุนด้านกายภาพ 
- ห้องเรียน 

ห้องเรียนของหลักสูตรโครงสร้าง  จะอยู่อาคารโรงฝึกงาน ได้แบ่งพ้ืนที่เป็น ห้องพักครู จ านวน ๑ ห้อง ,
ห้องเรียนทฤษฎี จ านวน ๑ ห้อง โดยในภายในห้องเรียนจะจัดโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอ
กับจ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนในรายวิชานั้นๆ แต่ยังมีห้องเรียนไม่เพียงพอกับรายวิชาเรียนทฤษฎี และส่วนพื้นที่
ปฏิบัติการ section พ้ืนที่งานตะไบ , พ้ืนที่งานโลหะแผ่น , พ้ืนที่งานเชื่อมโลหะ ,พ้ืนที่งานเครื่องมือกล  

- ห้องน้ า 
ปัจจุบันห้องน้ ามีจ านวน 4 ห้อง  ในโรงฝึกงานของหลักสูตรโครงสร้างมีเพียงพอต่อการใช้งานของนักศึกษา  

สิ่งสนับสนุนด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวดที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
- คอมพิวเตอร์   
- Projector  
- สมาร์ททีวี  
- ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

 
ด้านอุปกรณ์การสอน สื่ออิล็กทรอนิกส์ 

- สื่อมัลติมีเดียช่วยสอนในบางรายวิชาที่เก่ียวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ชุดเครื่องเชื่อมซิมมูเรเตอร์ โดย
แสดงผลทาง โทรีทัศน์แอลอีดีได้ ที่เสริมสร้างความรู้ ทักษะ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการที่นักศึกษาออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

- ปรับปรุงระบบ IT เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและนักศึกษาได้ใช้สืบค้นข้อมูล แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
เพราะเนื่องจากนักศึกษามีจ านวนมากท าให้การใช้งานระบบ IT มีปัญหาเชื่อมต่อข้อมูลช้าและใช้งาน
ไม่ได้ในบางครั้ง และให้สอดคล้องกับการใช้การเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google Classroom 

ผลการด าเนินงาน 
การเรียนรู้สิ่งสนับสนุนที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยของนักศึกษา ท าให้นักศึกษามีความรู้ที่ทันตามเทคโนโลยี

สมัยใหม่ที่ใช้ในปัจจุบัน เช่น  ชุดฝึกในหลักสูตรความเพียงพอและการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนการใช้งานสิ่ง
สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน อาจมีไม่มากหรือยังไม่ทันสมัยเท่าท่ีควรด้วยวัสดุหรือสื่อบางอย่างอาจมีราคา
ค่อนข้างสูงทางหลักสูตรได้น านักศึกษาเรียนรู้ในสถานประกอบการเพ่ือศึกษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยต่อยุค
สมัย 

ประเมินกระบวนการ 
หลักสูตรได้ท าการทบทวนกระบวนการดังกล่าว สรุปได้ว่าสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลักสูตรได้ด าเนินการ

ตามระบบส่วนใหญ่เป็นลักษณะอาคาร ระบบสาธารณูปโภค เช่น ห้องน้ า ประปา ไฟฟ้า แต่ระบบการส ารวจสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เป็นอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ สื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการสอน และระบบเครือข่ายทาง
หลักสูตรยังมีระบบที่ยังไม่ชัดเจน ดังนั้นจึงควรพัฒนาระบบการส ารวจและจัดหาอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ สื่อ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการสอนและระบบเครือข่ายเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใช้ได้ทุกที่ เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีได้ทุกเวลา 
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ทางหลักสูตรได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนที่มีต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ประจ าปีการศึกษา2562 มีผลดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่  1  ตารางแสดงความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา และอาจารย์ผู้สอนที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

อาจารย์ผู้สอน นักเรียน นักศึกษา 
ร้อยละ �̅� ร้อยละ �̅� 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในห้องเรียน 60.00 3.00 69.33 3.47 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 60.00 3.00 67.43 3.37 

รวม 60.00 3.00 57.01 3.42 
 

จากตารางที่ 1  ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เก็บข้อมูลจากอาจารย์ผู้สอน 
จ านวน ....3..... คน และนักเรียน นักศึกษาจ านวน ..27.. คน พบว่า ทั้งอาจารย์ผู้สอนนักเรียน และนักศึกษามี
ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในห้องเรียน อยู่ระดับ.. ปานกลาง..... (�̅�=..3.00.,.3.47..) และมี
ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน อยู่ระดับ..ปานกลาง..(�̅�=..3.00..,..3.37...) 
 
จากตารางท่ี 2  นักศึกษามีความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

ความหมาย  
ปร

ับป
รุง

 
 

พอ
ใช

้ 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กท

ี่สุด
 �̅� S.D. 

การสนับสนุนการเรียนรู้
ภายในห้องเรียน      3.37 0.97 

ปานกลาง 

1. ห้องเรียน/
ห้องปฏิบัติการมีจ านวน
เพียงพอกับผู้เรียน 

37.04 0 18.52 33.33 11.11 3.14 1.70 
ปานกลาง 

2. ห้องเรียน/
ห้องปฏิบัติการมีแสงสว่าง
เพียงพอ อากาศถ่ายเท 
หรือมีอุณหภูมิที่
เหมาะสม 

14.81 3.70 33.33 22.22 25.93 2.86 1.41 

ปานกลาง 

3. สภาพแวดล้อมภายใน
ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ
สะอาด เอ้ือต่อการเรียน 

7.41 3.70 40.74 29.63 18.52 3.00 1.04 
ปานกลาง 

4.  วัสดุฝึก อุปกรณ์ใน 7.41 0 40.74 37.04 14.81 2.86 0.86 ปานกลาง 
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การจัดการเรียนการสอน
มีเพียงพอกับผู้เรียนทั้ง
หมู่เรียน 
5.  มีการดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ 
มีอุปกรณ์และสื่อ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการสอน
ที่ทันสมัย มีคุณภาพ และ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

7.41 0 40.74 22.22 25.93 2.93 1.07 ปานกลาง 

6.  สื่อและอุปกรณ์การ
เรียนการสอนใน
ห้องเรียนมีความเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพพร้อม
ใช้งาน 
 

11.11 0 44.44 29.63 14.81 2.57 0.85 ปานกลาง 

การสนับสนุนการเรียนรู้
ภายนอกห้องเรียน 

     3.47 1.17 ปานกลาง 

7.  มีสถานที่ส าหรับให้
นักศึกษาและอาจารย์ได้
พบปะ แลกเปลี่ยน
สนทนา และ ท างาน
ร่วมกัน 

7.41 3.70 33.33 37.04 18.52 3.00 1.18 ปานกลาง 

8.  ระบบสาธารณูปโภค 
เช่น ห้องสุขา น้ าประปา 
ไฟฟ้า เพียงพอและ
เหมาะสม 

11.11 3.70 48.15 29.63 7.41 2.64 0.93 ปานกลาง 

9.  การสนับสนุนบริการ
ด้านวิชาการของหลักสูตร
มีหนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ 
เอกสารทางวิชาการ 
โครงงาน ที่ทันสมัยและ
หลากหลาย 

7.41 0 51.85 29.63 11.11 2.79 0.80 ปานกลาง 

10.  การสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีของหลักสูตร 
เช่น แหล่งดาว์นโหลด
เอกสารที่ต้องใช้ในการ
เรียนการสอน การ

7.41 3.70 44.44 33.33 11.11 2.79 0.89 ปานกลาง 



ห น้ า  | 60 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานโครงสร้าง 

 

สนับสนุนงานด้าน 
Network 
11.  การสนับสนุนด้าน
วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการ
สอน เช่น อุปกรณ์ IT 
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์เครื่องเขียน 
กระดาษ ฯลฯ 

11.11 0 37.04 33.33 18.52 2.79 1.12 ปานกลาง 

รวม 3.42 1.08 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 7  พบว่านักเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประจ าปี
การศึกษา 2562 ในภาพรวมอยู่ในระดับ..ปานกลาง.. โดยรายการที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ 1. ห้องเรียน/
ห้องปฏิบัติการมีจ านวนเพียงพอกับผู้เรียน......(�̅�=..3.14.),..รองมาคือ. 3. สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน/
ห้องปฏิบัติการสะอาด เอ้ือต่อการเรียน... (�̅�=..3.00.)... 7.  มีสถานที่ส าหรับให้นักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ 
แลกเปลี่ยนสนทนา และ ท างานร่วมกัน... (�̅�=..3.00.)... 5.  มีการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มี
อุปกรณ์และสื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการสอนที่ทันสมัย มีคุณภาพ และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ... ( �̅�=..2.93.)... 2. 
ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการมีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเท หรือมีอุณหภูมิที่เหมาะสม...(�̅�=..2.86.) 4.  วัสดุฝึก 
อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนมีเพียงพอกับผู้เรียนทั้งหมู่เรียน...... (�̅�=..2.86.).. 9.  การสนับสนุนบริการ
ด้านวิชาการของหลักสูตรมีหนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ เอกสารทางวิชาการ โครงงาน ที่ทันสมัยและหลากหลาย... 
(�̅�=..2.79..)... 10.  การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีของหลักสูตร เช่น แหล่งดาว์นโหลดเอกสารที่ต้องใช้ในการ
เรียนการสอน การสนับสนุนงานด้าน Network.....(�̅�=..2.79.),.. 11.  การสนับสนุนด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน เช่น อุปกรณ์ IT เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องเขียน กระดาษ ฯลฯ... 
(�̅�=..2.79.),.. 8.  ระบบสาธารณูปโภค เช่น ห้องสุขา น้ าประปา ไฟฟ้า เพียงพอและเหมาะสม...... (�̅�=..2.64) 
6.  สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนในห้องเรียนมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน 
 (�̅�=..2.57..),.. ตามล าดับ 
 
การปรับปรุงระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 จากการประเมินระบบและกลไกดังกล่าว หลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงระบบการส ารวจการดูแลรักษา
วัสดุ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีอุปกรณ์และสื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการสอนที่ทันสมัยมีคุณภาพและพร้อมใช้งานอยู่
เสมอดังนี้ 

1. หลักสูตรด าเนินการส ารวจความต้องการของอาจารย์ผู้สอนในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประเภทวัสดุ  
อุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์  ,Projector ,สมาร์ททีวี ,ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย
ส าหรับใช้ในการสนับสนุนการเรียนรู้ 

2. หลักสูตรรวบรวมและน าเสนอข้อมูลความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ ให้กับวิทยาลัยเพื่อ 
พิจารณา 

3. หลักสูตรติดตามผลการพิจารณาของวิทยาลัยและแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
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หลักสูตรได้ทราบ เพ่ือสามารถใช้ทรัพยากรตามความต้องการ 
 

จากข้อเสนอแนะในปีการศึกษา 2561 ความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ผ่านมา 
1. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในห้องเรียน  
๑.๑ ) ได้มีปรับปรุงระบบ Network โดยติดตั้งตัวกระจายสัญญาณ Wifi เพ่ิมเพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนและ

นักศึกษา ได้ค้นคว้าข้อมูล หรือใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการประกอบการเรียนการสอน 
2. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 
2.1 ปรับปรุงห้องน้ าของสาขางานให้พร้อมใช้งานมีการเปลี่ยนโถแบบนั่งยองเป็นแบบสุขภัณฑ์พร้อมทั้งฝักบัว

ช าระและทาสีใหม่ ซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ                            
2.2 ท าการทาสีสาขางานและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องแสงสว่างที่ช ารุด สามารถใช้งานได้ได้ตามปกติ 

สิ่งท่ีปรับปรุงไปแล้วในปีการศึกษา 2562 
- ปรับปรุงห้องน้ า 
- ปรับปรุงระบบ Network  
- ปรับปรุงการทาสีห้องเรียน 

จากข้อเสนอแนะในปีการศึกษา 2562 นี้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการสนับสนุนการ
เรียนรู้ภายในห้องเรียน  
- ต้องการให้ห้องเรียนติดเครื่องปรับอากาศภายในห้องเรียน 
- ต้องการปรับปรุงพื้นโรงงานจากการทรุดตัว 
- ปรับปรุงเพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 kw 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
6.1-1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1-2  รายงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ ปวช.หลักสูตรโครงสร้าง (ภาพถ่ายการปรับปรุงห้องน้ าและการทาสี
ห้องเรียน) 
 6.1-3  รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับประกาศนียบัตร
(ปวช.)หลักสูตรโครงสร้าง ประจ าปีการศึกษา 2562 
6.1-4 รายงานผลโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิทยาลัยชุมชนพิจิตรให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ระยะท่ี 2) 
6.1-5 บันทึกข้อความขอจัดปรับปรุงห้องน้ าและการทาสีห้องเรียน 
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ส่วนที่ 3 
รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ผ่านเกณฑ์/ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ระบุเหตุผลหาก
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

1. การก ากับ
มาตรฐาน 

1.1 (1.) การบริหารจัดการหลักสูตรการบริหารจัดการหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ผ่าน 
 

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  

2. ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

2.1  คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 5  

2.2  ผู้ส าเร็จการศึกษาสร้างอาชีพและท าประโยชน์ให้ชุมชน 4.83  

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 4.92  

3 นักศึกษา 

3.1  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3  

3.2   ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2  

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 2.50  

4. อาจารย์ 
4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 2  

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 2  

5. หลักสูตร 
การเรียนการ
สอน และ
ประเมินผู้เรียน 

5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3  

5.2   การวางระบบผู้สอน การจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลผู้เรียน 

3 
 

5.3   ผลการด าเนินงานของหลักสูตร 5  

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 3.67  

6.  สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3  

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 3  

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบ 3.43  
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบ I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
 

0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2 - - 4.92 4.92 ดีมาก 

3 2.50 - - 2.50 ปานกลาง 

4 2.00 - - 2.00 น้อย 

5 3.00 4.00 - 3.67 ดี 

6 - 3.00 - 3.00 ปานกลาง 

รวม 2.50 3.67 4.92 3.43 ดี 

ผลประเมิน ปานกลาง ดี ดีมาก   
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ข้อเสนอแนะ 
 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนาในภาพรวมของหลักสูตร 
 

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ผู้บริหารให้ความใส่ใจในการดูแล ผลที่เกิดขึ้นจากการท างาน มีการก ากับติดตามการปฏิบัติงานของ

ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหา จึงท าให้การด าเนินงานในสถานศึกษา
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมีความกระตือรือร้นให้ความสนใจกับการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพของหลักสูตร ให้ความใส่ใจในการแก้ปัญหา ส่งผลให้หลักสูตรมีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ที่มีความหลากหลายและเพ่ิมขึ้นจ านวนมากแสดงถึงการให้
ความส าคัญกับข้อเสนอในการประเมิน และพัฒนาคุณภาพในหลักสูตรนั้น 
 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. หลักสูตรควรให้ความส าคัญกับการจัดท ารายงานการประเมินตนเองเพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้

เข้าใจเกณฑ์หลักการประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดไว้ในทุกตัวบ่งชี้และควรสร้างความเข้าใจใน
ประเด็นตัวบ่งชี้แต่ละตัวเพ่ือจะได้ตอบค าถามได้ชัดเจน ครบถ้วน ไม่หลงประเด็น และในต้นปีการศึกษา 
หลักสูตรควรน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นจะได้วาง
ระบบและกลไกลในการปฏิบัติงานได้ชัดเจนและก ากับติดตามให้ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ 

2. ในการด าเนินการจัดท าการประเมินคุณภาพการศึกษาในทุกกิจกรรมควรมีการก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้
ให้ชัดเจน โดยมีการประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ์ หากพบประเด็นปัญหาควรหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
และเสนอแนะวิธีการที่เหมาะสม น าข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติจริง เพ่ือพัฒนากิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจะท าให้ผลลัพธ์จากการด าเนินการเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและส่งผลให้คุณภาพของการพัฒนา
ในแต่ละปีเกิดผลลัพธ์ที่เป็นระบบชัดเจน 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 

 
องค์ประกอบท่ี 2 : ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. หลักสูตรควรวางแผนในการก ากับติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา โดยพิจารณาว่าผู้ที่ส าเร็จการศึกษามีงานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละเท่าไหร่ และผู้ศึกษาต่อโดยตรงร้อยละเท่าไหร่ เพ่ือวางแผนในการพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นไปตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมข้ึน 

2. หลักสูตรควรพิจารณากลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถามมาจากกลุ่มใดบ้าง หลักสูตรควรสร้างความสมดุล
ของกลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถามให้สมดุลกันทั้ง 3 กลุ่ม เพ่ือส่งผลให้ผลการประเมินเป็นที่ยอมรับ 
และน ามาเป็นข้อมูลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

 
องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. หลักสูตรมีการรายงานการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตกับผู้เรียนมีการก าหนดกระบวนการ
ชัดเจน มีการพิจารณาสาเหตุของปัญหาและหลักสูตรยังไม่มีการน าผลลัพธ์ที่พบจากการด าเนินการไป
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 

2. การพัฒนานักศึกษาการน าผลการพัฒนานักศึกษาไปบูรณาการกับการเรียนการสอน เพ่ือสร้างทักษะการ
เรียนรู้ประเด็นที่ท าได้ดี คือ การพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ แต่หลักสูตรควรน ากิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาไปพัฒนานักศึกษา และสามารถแสดงถึงผลลัพธ์จากการด าเนินการได้ 

3. ผลที่เกิดกับนักศึกษาทั้งด้านการคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา และความพึงพอใจยังไม่สะท้อนถึงภาพของ
แนวโน้มของการพัฒนาให้ชัดเจน เนื่องจากผลการประเมินไม่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและการประเมินความพึงพอใจอย่างน้อย 3 ปีต่อเนื่อง เพ่ือมีแนวโน้มที่ดีข้ึนเช่นเดียวกัน 

 
องค์ประกอบท่ี 4: อาจารย์ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

หลักสูตรมีระบบและกลไกด้านการรับและแต่งตั้งอาจารย์ในหลักสูตร รวมทั้งการบริหารอาจารย์แต่ยังขาด
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลที่ชัดเจน ดังนั้นหลักสูตรควรเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ความต้องการของอาจารย์ใน
หลักสูตรมาจัดท าแผนพัฒนา 3 – 5 ปี ตามแผนกลยุทธ โดยแผนพัฒนาบุคลากรควรเป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง
ฝ่ายวิชาการ กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรและน ามาจัดเป็นแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล โดยมีแผนตั้งแต่การศึกษา
ต่อ การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ การฝึกอบรมพัฒนาด้านวิชาชีพและวิชาการ  นอกจากนั้นควรมีการติดตาม
ผลลัพธ์ที่เกิดจากการพัฒนาอาจารย์ที่ตรงกับแผนพัฒนาบุคลากรที่ก าหนดไว้ 
 
องค์ประกอบท่ี 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  การก าหนดสาระรายวิชาในหลักสูตร หลักสูตรได้ด าเนินการรายงานในภาพรวมกว้างๆ รวมทั้งการ
พัฒนาประเด็นความรู้ที่ทันสมัยที่น ามาใช้ในหลักสูตรนั้น ๆ เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมก้าวสู่โลกอาชีพ 
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ขณะเดียวกันกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีการรายงานผลลัพธ์ในลักษณะเดียวกัน ท าให้กระบวนการทั้งหมด
ที่กล่าวมาท้ังหมดยังไม่ได้น าหลัก PDCA มาประยุกต์ใช้ให้ชัดเจน 
องค์ประกอบท่ี 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและสิ่งสนับสนุนทางวิชาการที่ชัดเจน รวมทั้งการวางแผนให้ผู้เรียน
ได้มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางวิชาการจากแหล่งอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่หลักสูตรก าหนดโดยจัดท า
ในรูปแบบ MOU หรือฝึกปฏิบัติการนอกสถานที่ ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด แต่หลักสูตรยัง
ขาดการน าผลจากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาไปปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นรูปธรรมในรอบต่อไป 
 
 
 


