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     ส่วนที่ 1 
    ข้อมูลทั่วไป 

 
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 จ านวนนักศึกษา ย้อนหลัง 
ตารางแสดงจ านวนนักเรียน นักศึกษา แต่ละระดับช้ัน  

 
         หลักสูตร ปวช. สาขาวิชา ช่างเชื่อม 

ปีการศึกษา จ านวน ( คน ) 
2557 2558 2559 2560 2561 

สถานที่จัดการเรียนการสอน แม่ข่าย 
2557 19 10 8   
2558  11 11 12  
2559   17 17 17 
2560    17 13 
2561     10 
รวม 19 21 36 46 40 
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1.4 อาจารย์ผู้สอน 
ตารางแสดงจ านวนอาจารย์ผู้สอน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา และเพศ 

วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม 

ปริญญาเอก - - - 

ปริญญาโท 3 - 3 

ปริญญาตรี 1 - 1 

อนุปริญญา/ปวส. - - - 

รวม 4 - 4 

1.5 คุณสมบัติของอาจารย์ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา หน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 

1 ว่าที่ร้อยตรี ฑีฆายุ ชู
บัว 

คร ู -กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา) 
-ปทส.เครื่องมือกล 

-อาจารย์ผู้สอน 
-หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

2 นายวีรธรรม ทับทิม
เกิด 

พนักงาน
ราชการ 

-กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา) 
-วท.บ.เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม(การผลิต) 

 -อาจารย์ผู้สอน 
-หัวหน้ากลุ่มงาน

กิจการนักศึกษา 

3 นายจาตุรงค์ ทองมี อาจารย์
พิเศษ 

-กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา) 
-วท.บ.เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม(การผลิต) 

-อาจารย์ผู้สอน 
-หัวหน้าสาขางาน

โครงสร้าง 

4 นายณัฐพงศ์ ปั้นเพ็ง อาจารย์
พิเศษ 

วท.บ.  
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การ

ผลิต) 

-อาจารย์ผู้สอน 
-หัวหน้างานแนะแนว 
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1.6 จ านวนผู้เรียน 
ตารางแสดงจ านวนนักเรียน นักศึกษา แต่ละระดับช้ัน จ าแนกตามเพศ 

 
ระดับชั้น จ านวนนักศึกษา 

ชาย หญิง รวม 

ปวช. 1 10 - 10 

ปวช. 2 16 1 17 

ปวช. 3 13 - 13 

รวม 39 1 40 

 
1.7  เกียรติยศและช่ือเสียง 

 
วัน เดือน ปี รางวัลที่ได้รับ 

๑๙ ม.ค. ๒๕๖๑ นายวีรธรรม ทับทิมเกิด ได้ส าเร็จหลักสูตรการยกระดับฝีมือ สาขาการเชื่อมด้วย
หุ่นยนต์ระดับ ๑ จ านวน ๑๘ ชม. ณ ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร 

๒๙ ม.ค. ๒๕๖๑ นายจาตุรงค์  ทองมี ได้ให้ความอนุเคราะห์ออกแบบและท าป้ายโลหะเพ่ือจัด
กิจกรรมของโรงเรียนบางลายพิทยาคม จ.พิจิตร 

๒๙ ม.ค. ๒๕๖๑ นายวีรธรรม ทับทิมเกิด ได้ให้ความอนุเคราะห์ออกแบบและท าป้ายโลหะเพ่ือจัด
กิจกรรมของโรงเรียนบางลายพิทยาคม จ.พิจิตร 

๒0 มี.ค. ๒๕๖๑ นายณัฐพงศ์  ปั้นเพ็ง ได้เข้าร่วมโครงการหน่วยซ่อมสร้างบริการชุมชน  (Fix  it  
Community)ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดความรู้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน   ณ  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

๘ เมษายน  2561 นายจาตุรงค์  ทองมี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูสอนดีเด่น  สาขางานโครงสร้าง  
ประจ าปีการศึกษา  2561 หน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย 

๓ มิ.ย. ๒๕๖๑ นายวีรธรรม ทับทิมเกิด เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ
รายวิชา ช่างเชื่อมประกอบเฟอร์นิเจอร์ จ านวน ๖๐ ชม. ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านหนองแขม ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.
พิจิตร 

๓ มิ.ย. ๒๕๖๑ นายจาตุรงค์  ทองมี เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ
รายวิชา ช่างเชื่อมประกอบเฟอร์นิเจอร์ จ านวน ๖๐ ชม. ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่ม
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ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านหนองแขม ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.
พิจิตร 

๑๖ – 17 ส.ค. 
๒๕๖๑ 

นายณัฐพงศ์  ปั้นเพ็ง ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนด้านจัดการเรียน
การสอน  ยุคการศึกษา Thailand 4.0 กิจกรรม  การพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบปฏิสัมพันธ์   (Active Learning)   ณ  
โรงแรมน่านตรึงใจ  จ.น่าน 

๒๑ – ๒๒ ส.ค.
๒๕๖๑ 

นายณัฐพงศ์  ปั้นเพ็ง ได้จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดท าผักตบชวาปุ๋ยพืชสด 
จากผักตบชวา ณ อบต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 

๒ ก.ย. ๒๕๖๒ นายวีรธรรม ทับทิมเกิด คณะกรรมการการด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬา
นักศึกษา วิทยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ ๖ ประจ าปี ๒๕๖๑ “อุทัยธานีเกมส์” 

๑๒ ก.ย. ๒๕๖๑ นายวีรธรรม ทับทิมเกิด ได้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ณ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.พิจิตร 

๒0 ก.ย. ๒๕๖๑ นายณัฐพงศ์  ปั้นเพ็ง ได้ผ่านฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อประกอบการ
เรียนการสอน  Google  Classroom   ณ  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๑ นายวีรธรรม ทับทิมเกิด ได้ผ่านฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ศึกษานิเทศก์วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ 

 
1.8 สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ 

 
ที ่ ชื่อสถานประกอบการ/ที่อยู่ 

1. โรงงานช่างหนูเมืองพิจิตร 201 หมู่ 4 ต.ท่าฬ่อ อ.เมือง จ.พิจิตร 
โทร. 056 - 652806 มือถือ 082-1920765 

2. บริษัท ไทยเอเย่นซี วิศวกรรม จ ากัด จ.ปทุมธานี 

๓. วิทยาลัยชุมพิจิตร  150  หมู่ 6 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
โทร 056-039787 

 
 
 
 
 



ห น้ า  | 5 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานโครงสร้าง 

 

1.9 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 



ห น้ า  | 6 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานโครงสร้าง 

 

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 ตู้เชื่อมไฟฟ้า MIG 2 ตู้ 

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 
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47 เครื่องอัดอากาศขนาด 300 ลิตร/นาท ี 1 เครื่อง 

48 ชุดอุปกรณ์พ่นสี 1 ชุด 

49 ตู้อุปกรณ์เครื่องมืองานสี 1 ตู้ 

50 ปลั๊กโลสายไฟ 2 ชุด 

51 คีมจับสายดินขนาด 30 Amp 6 อัน 

52 มือเชื่อมขนาด 300 Amp 12 อัน 

53 หน้ากากเชื่อมชนิดครอบหัว 6 อัน 

54 ตลับเมตรขนาด 5 เมตร 8 อัน 

55 เกจวัดแรงดันคาร์บอนไดออกไซค์ 1 อัน 

56 ถุงมือหนังงานเชื่อมโลหะอย่างดี 12 ชุด 

57 สายตัดพลาสม่าพร้อมหัวตัด 1 ชุด 

58 โครงเลื่อยมืออย่างดี 20 โครง 

59 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ 4 ถัง 

60 กรรไกรโค้งซ้ายตัดโลหะแผ่น 2 อัน 

61 กรรไกรโค้งซ้ายตัดโลหะแผ่น 2 ด้าม 

62 ก๊าซออกซิเจน 2ถัง 

63 ก๊าซอะซิเทลีน 2ถัง 

64 กรรไกรตรงตัดแผ่นโลหะ 2 ด้าม 

65 ตะไบหางหนูขนาด 10 นิ้ว 10 ด้าม 

66 ตะไบท้องปลิงขนาด 10 นิ้ว 10 ด้าม 

 
เอกสารหลักฐานประกอบ  1.2-1 รายการครุภัณฑ ์
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1.10 การพัฒนาบุคลากร 
ในปีการศึกษา 2561  สาขางาน โครงสร้าง  ได้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพทางด้านวิชาการ ดังนี้  

ที ่ ชื่อ-สกุล วันที่เข้าอบรม หัวข้อการพัฒนา 
ประเภทการพัฒนา 
วิชาชีพ การสอน 

1. ว่าที่ร้อยตรี ฑีฆายุ ชู
บัว 

16-17 
มิ.ย.2561 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
เทคนิคการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อ
และการตรวจสอบเอกสารและ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

/ / 

2. นายวีรธรรม ทับทิม
เกิด 

๑๙ ม.ค. ๒๕๖๑ 
 
 
๒๙ ม.ค. ๒๕๖๑ 
 
 
๓ มิ.ย. ๒๕๖๑ 
 
 
๑๒ ก.ย. ๒๕๖๑ 
 
 
 
๒๙ ต.ค. ๒๕๖๑ 

-หลักสูตรการยกระดับฝีมือ สาขา
การเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ระดับ ๑ 
-อนุเคราะห์ออกแบบและท าป้าย
โลหะเพ่ือจัดกิจกรรมของโรงเรียน
บางลายพิทยาคม 
-วิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตร
พัฒนาทักษะฯรายวิชา ช่างเชื่อม
ประกอบเฟอร์นิเจอร์ 
-การฝึกอบรมหลักสูตรการ
ฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
-ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพศึกษานิเทศก์วิทยาลัย
ชุมชนคุณธรรม 

/ 
 
 
/ 
 
 
 

/ 
 

 
/ 
 
 
/ 
 
/ 
 
 
 
/ 

3. นายจาตุรงค์ ทองมี 29 ม.ค.2561 -ได้ให้ความอนุเคราะห์ออกแบบ
และท าป้ายโลหะเพ่ือจัดกิจกรรม
ของโรงเรียนบางลายพิทยาคม จ.
พิจิตร 
-ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูสอน
ดีเด่น  สาขางานโครงสร้าง  
ประจ าปีการศึกษา  2561 หน่วย
จัดการศึกษาแม่ข่าย 
-เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม
หลักสูตรพัฒนาทักษะฯรายวิชา 
ช่างเชื่อมประกอบเฟอร์นิเจอร์ 
จ านวน ๖๐ ชม. ณ ศูนย์การเรียนรู้
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร บ้านหนองแขม ต.บ้านน้อย 

/ 
 
 
 
 

/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 



ห น้ า  | 9 
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อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
4. นายณัฐพงศ์ ปั้นเพ็ง ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
16-17 ส.ค 62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 ก.ย. 62,23 
พ.ค. 62 

-หลักสูตรการยกระดับฝีมือ สาขา
การเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ระดับ ๑ 
-ได้เข้าร่วมโครงการหน่วยซ่อมสร้าง
บริการชุมชน  (Fix  it  
Community)ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการจัดความรู้เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน   ณ  
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
-ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สอนด้านจัดการเรียนการสอน  
ยุคการศึกษา Thailand 4.0 
กิจกรรม  การพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ แบบปฏิสัมพันธ์   
(Active Learning)   ณ  โรงแรม
น่านตรึงใจ  จ.น่าน 
-ได้จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการ
จัดท าผักตบชวาปุ๋ยพืชสด จาก
ผักตบชวา ณ อบต.ทับหมัน อ.
ตะพานหิน จ.พิจิตร 
-ได้ผ่านฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาสื่อประกอบการเรียนการ
สอน  Google  Classroom   ณ  
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

/ 
 
 
/ 

/ 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
/ 
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ส่วนที่ 2 
รายงานผลการด าเนินงาน หลักสูตร 

 
องค์ประกอบที ่1  การก ากับมาตรฐาน 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 (2)  การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เกณฑ์มาตรฐาน 

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

ต าแหน่ง 
3)  

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 
รายวิชาที่สอน 

ภาคเรียนที่ 1/2561 ภาคเรียนที่ 2/2561 

1 ว่าที่ร้อยตรี ฑีฆายุ ชู
บัว 

คร ู -กศ.
ม.(อุตสาหก
รรมศึกษา) 
-ปคส.
เครื่องมือกล 

- เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 
- วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 
- งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 
- งานวัดละเอียด 
- เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ 
- งานเชื่อมซ่อมบ ารุง 

เขียนแบบโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
งานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น 2 
งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 
เขียนแบบเทคนิค 
งานโครงการ 

๒ นายวีรธรรม ทับทิม
เกิด 

พนักงา
น
ราชกา
ร 

-กศ.
ม.(อุตสาหก
รรมศึกษา) 
-วท.บ.
เทคโนโลยี
อุตสาหกรร
ม(การผลิต) 

- งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊ส
คลุม 1 
- วัสดุในการเชื่อม 
- วัสดุช่าง 
- งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น 
- งานเชื่อมไฟฟ้า 3 
การออกแบบรอยต่อและ
สัญลักษณ์ในงานเชื่อม 
- งานทดสอบแบบท าลาย
สภาพ 

- งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊ส
คลุม 2  
- งานโครงสร้าง 
- งานเชื่อมอาร์กและโลหะ
แก๊สคลุม 1 
- การทดสอบแบบไม่ท าลาย
สภาพ 
- งานเชื่อมไฟฟ้า 1 
- การออกแบบรอยต่องาน
เชื่อม 

3 นายจาตุรงค์ ทองมี อาจาร
ย์พิเศษ 

-กศ.
ม.(อุตสาหก
รรมศึกษา) 
วท.บ.

- ความแข็งแรงวัสดุ 
- งานฝึกฝีมือ 1 
- งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 
- งานเทคนิคพ้ืนฐาน 

- งานโครงการ 
- งานฝึกฝีมือ 1 
- งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 
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เทคโนโลยี
อุตสาหกรร
ม(การผลิต) 

๔ นายณัฐพงศ์ ปั้นเพ็ง อาจาร
ย์พิเศษ 

วท.บ.  
เทคโนโลยี
อุตสาหกรร
ม(การผลิต) 

- งานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น 1 
- งานเชื่อมและโลหะแผ่น 
- เขียนแบบเทคนิค 
- กระบวนการเชื่อม 
- งานท่อภายในอาคาร 
- งานตัดโลหะด้วยแก๊ส 
- งานเชื่อมไฟฟ้า 2 

- วัสดุช่างเชื่อม 
- งานชุบเคลือบผิวโลหะ 
- งานออกแบบผลิตภัณฑ์ 
- มาตรฐานงานเชื่อม
เบื้องต้น 
- งานเชื่อมและโลหะแผ่น
เบื้องต้น 
- งานตัดโลหะด้วยแก๊ส 

4) การประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรในความรับผิดชอบอย่างน้อยทุก 5 ปี หรือการปรับปรุงตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

     ปีการศึกษา 2561  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดย
ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คือ  3 ปี และจะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร
ทุก 5 ปี ในปีการศึกษา 2562  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 หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  
ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561  
1.1-2 รายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  
ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2561  
1.1-3    ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  

พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

ผลการประเมิน ผ่าน 
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องค์ประกอบที่ 2  ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา  
ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ๑๐  คน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมิน ๑๐  คน 
ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินเทียบกับจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ  100 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหลังส าเร็จการศึกษา   5 คน 
    - ตรงสาขา 3 คน 
    - ไม่ตรงสาขา 2 คน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ว่างงาน - 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อ ๕ คน 
    - สาขาวิชาเดิม 3 คน 
    - สาขาวิชาใหม่ ๒ คน 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษา ๕.๐๐ 
ค่าร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

๕

๕
× ๑๐๐ = ๑๐๐.๐๐ 

แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
๕.๐๐ =

๑๐๐.๐๐

๑๐๐
× ๕ 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
2.1-1    รายงานผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานโครงสร้าง 

2.1-2 รายงานผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางาน
โครงสร้าง 

 
ผลการประเมิน 5.00 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  ผู้ส าเร็จการศึกษาสร้างอาชีพและท าประโยชน์ให้ชุมชน  
 

ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๑๐ 
จ านวนชุมชนที่ประเมิน ๑๐ 
ร้อยละของจ านวนชุมชนที่ประเมิน ร้อยละ ๑๐๐ 
ผลรวมคะแนนที่ชุมชนประเมิน ๔๑.๒๙ 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาที่ท าประโยชน์ให้กับชุมชนหรือสร้าง
ชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยชุมชนหรือท้องถิ่น 

๔.๑๓ 
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เอกสารหลักฐานประกอบ 
 

2.2-1 รายงานผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางาน
โครงสร้าง 

ผลการประเมิน 4.13 
ตารางแสดงคะแนนการประเมินความพึงพอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษาท าประโยชน์ให้ชุมชนหรือสร้างชื่อเสียง 

ให้กับวิทยาลัยชุมชนหรือท้องถิ่น 

หน่วยจัดการศึกษา แม่ข่าย ปีการศึกษา 2560 

ระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างเชื่อม 

1.ชื่อชุมชน 2.
หลักสู
ตร 

3.ผู้
ผ่าน 

4.
ร่วม 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7  

บ้านน้อย 2 5 2 5 4  5 4 4 4 4 4.29 
บางมูลนาก 2 2 2 4 4 3 3 5 5 4 4.00 
ท่าบัว 2 5 2 4 4 4 4 3 3 3 3.57 
ทะนง 2 5 2 5 4 5 5 5 5 5 4.86 
บางคลาน 2 5 2 4 5 4 4 4 4 4 4.14 
ท่าบัว 2 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4.00 
บ้านน้อย 2 3 2 4 4 5 4 4 3 4 4.00 
บางคลาน 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4.00 
บางมูลนาก 2 6 2 4 4 4 4 4 4 4 4.00 
ท่าบัว 2 5 2 5 5 4 4 4 4 5 4.43 
            
    4.30 4.20 4.20 4.00 4.10 4.00 4.10 4.13 
คะแนนรวม 41.2

9 
  0.48 0.42 0.63 0.47 0.57 0.67 0.57 0.09 
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องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา 
  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  

ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
ระบบการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา  

      สาขางานโครงสร้าง มีการใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งอาจารย์ที่
ปรึกษาเป็นบุคคลที่ท าหน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า ติดตามนักศึกษาในความ
รับผิดชอบทั้งในและนอกสถานศึกษา ให้ค าแนะแนวด้านการเรียน ความ
ประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับต่าง ๆ ของสถานศึกษา รวมทั้ง การ
ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ มีระบบกลไกการควบคุม
การดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.1-1  ระบบการดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษา   

1. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
    สาขางานโครงสร้างได้รับค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาจาก วิทยาลัย
ชุมชนพิจิตรให้ท าหน้าที่ ค าปรึกษา ช่วยเหลือและดูแลนักศึกษา ใน
การศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตรและแผนก าหนดการศึกษา 
2. กรอบแนวปฏิบัติอาจารย์ที่ปรึกษา 
   ส านักวิชาการแจ้งอาจารย์ประจ าสาขาเรื่องการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
พร้อมทั้งชี้แจงคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 
3. ก าหนดช่วงวัน – เวลาและให้ค าปรึกษา 
- เช้า หลังกิจกรรมหน้าเสาธง 
- เย็น หลังเลิกเรียนก่อนกลับบ้าน 
- คาบชั่วโมงกิจกรรมทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ 

3.1-2  ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา 
3.1-3  บันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่
ปรึกษา 
3.1-๔ ประวัตินักศึกษา 
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รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานโครงสร้าง 

 

- ติดตามผ่านระบบ Social media 
- การประชุมอาจารย์ภายในสาขา 
4. การติดตามผลให้ค าปรึกษา 
- แบบฟอร์มการติดตามอาจารย์ที่ปรึกษา 
- การสังเกต ,สัมภาษณ์  
5. ประเมินความพึงพอใจ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
6. การน าผลการประเมินมาปรับปรุง 
7. รายงานผลการด าเนินงานและการปรับปรุงและเสนอต่อหัวหน้าสาขางาน 
      อาจารย์ที่ปรึกษาจะใช้การพบหลังกิจกรรมหน้าเสาธงเพ่ือท าการโฮมรูม
เป็นประจ าทุกวันจันทร์ – ศุกร์, เพ่ือเป็นการเช็คชื่อ ประชาสัมพันธ์แจ้ง
ข่าวสารให้นักศึกษารับทราบ ถึงเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละ
สัปดาห์ ถ้าตรวจสอบถามแล้วพบปัญหา นักศึกษามาไม่ถึงวิทยาลัย , ขาด
เรียนบ่อยครั้ง, หรือโดดเรียนบางรายวิชา   
อาจารย์ที่ปรึกษาจะมีกระบวนการในการติดตาม ดูแลนักศึกษา ดังนี้  
1.สังเกต สอบถาม สัมภาษณ์กับเพ่ือนร่วมห้อง 
2.ด าเนินการโทรติดตามประสานงานนักศึกษาที่ขาดเรียน  
3. แต่ถ้ายังติดต่อไม่ได้ ก็แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ โดยการโทรศัพท์, line, 
facebook  
4.ติดตามเยี่ยมบ้าน ในวันที่นักศึกษาขาดเรียน 
5.มีการบันทึกข้อมูลในการติดตามจากคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 

3.1-๕  บันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่
ปรึกษา 
3.1-๖ คู่มือนักศึกษา   
3.1-๗ รูปการพบปะผู้ปกครอง 
 
 
 

   จากกระบวนติดตามนักเรียนนักศึกษา สาขางานโครงสร้าง ได้ด าเนินการ
ประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
และการบริการของหลักสูตร ระดับ ปวช. สาขางานโครงสร้าง ประจ าปี
การศึกษา 2561 มีผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ ..
มาก.. เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและพบว่า การบริการด้านให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษา(ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา)นักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจ อยู่
ระดับ..มาก..โดยรายการที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ..อาจารย์ที่ปรึกษามี
เวลาให้ค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆพร้อมช่วยเหลือให้ค าแนะน า 
(ค่าเฉลี่ย 4.25) รองลงมาคือ อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้นักศึกษาได้พบทุก
ครั้งเมื่อมีการนัดหมาย (ค่าเฉลี่ย 4.25) อาจารย์ที่ปรึกษาเอาใจใส่นักศึกษา
อย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ (ค่าเฉลี่ย 4.21) อาจารย์ที่ปรึกษามีความเต็มใจ
และเอาใจใส่ในการให้ค าปรึกษาและมีการติดตามผลของการให้ค าปรึกษา 
(ค่าเฉลี่ย 4.18) นักศึกษาสามารถน าความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการให้
ค าปรึกษาไปใช้ประโยชน์ได้ (ค่าเฉลี่ย 4.11) มีช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล (ค่าเฉลี่ย 4.07) หัวหน้า
สาขางานสามารถให้ค าปรึกษาต่างๆกับนักศึกษาได้ (นอกเหนือ/ทดแทน 

3.1-๘  รายงานความพึงพอใจของ
นักเรียน นักศึกษาที่มีต่อระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาและการบริการของ
หลักสูตร ระดับ ปวช. สาขางาน
โครงสร้าง ประจ าปีการศึกษา 
2561  
3.1-๙ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
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อาจารย์ที่ปรึกษา) (ค่าเฉลี่ย 4.00) อาจารย์ผู้สอนสามารถให้ค าปรึกษาต่างๆ
กับนักศึกษาได้ (นอกเหนือ/ทดแทน อาจารย์ที่ปรึกษา) (ค่าเฉลี่ย 4.00) 
ตามล าดับ 
น าข้อเสนอแนะจากรายงานความพึงพอใจของนักเรียน – นักศึกษาท่ีมีต่อ
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงแก้ไข  
1. ด้านหัวหน้าสาขางานสามารถให้ค าปรึกษาได้มากข้ึน 
2. ด้านอาจารย์ผู้สอนสามารถให้ค าปรึกษาต่างๆกับนักศึกษาได้ มากข้ึน 

 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ที่ทันสมัย  

     สาขางานโครงสร้าง จัดกระบวนการเรียนการสอน ตามหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. แบบบูรณาการแบบองค์ Sof skill and Hard 
skill ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามศตวรรษที่ ๒๑ รวมถึงสร้าง
ทักษะการฝึกปฏิบัติจริงและเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตรและในหลักสูตร ใน
สาขาวิชาประเภทช่างอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1-1๐  ระบบการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้   
 

       สาขางานโครงสร้าง ร่วมกับส านักวิชาการ ได้ด าเนินการพิจารณา แนวทางการ
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ โดยด าเนินการ
จัดกิจกรรมให้ครอบคลุมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ 
สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ ผ่านโครงการและกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ด าเนินการตามแนวทางส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี รวมทั้งสิ้น 
..6.. โครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย  

1. โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  

      มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของ

3.1-1๑  รายงานผลโครงการ
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
3.1-1๒  รายงานผลโครงการเตรียม
ความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษา
ก่อนออกฝึกงาน 
3.1-1๓  รายงานผลโครงการ 
หน่วยซ่อมสร้างบริการชุมชน (Fix it 
Community Unit) 
3.1-1๔  รายงานผลโครงการ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
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นักเรียน-นักศึกษา และเผยแพร่ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมสู่สาธารณชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการเผยแพร่ผลงานด าเนินงาน
ภายใต้กิจกรรม มหกรรมวิชาการ ประกอบไปด้วย การจัดนิทรรศการผลงาน
ของนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ (การน าเสนอโครงการเพื่อพัฒนาชุมชน, การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ด้านคอมพิวเตอร์, การแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านบัญชี, การเล่านิทาน
ประกอบสื่อและ การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย)  

2. โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออก
ฝึกงาน 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตนให้
ถูกต้องตามข้อก าหนดของวิทยาลัยฯ และสถานประกอบการ สามารถพัฒนา
ตนเองให้เหมาะสมกับงาน ตามความรู้ความสามารถ โดยมีการให้ความรู้
นักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับ  
  - ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของการฝึกงาน 
  - การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน  
  - ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน    
  - การพัฒนาบุคลิกภาพกับการท างาน  
  - ประสบการณ์ดีดี จากพ่ีสู่น้อง 

  - การปฏิบัติตนในสถานประกอบการ โดยตัวแทนจาก บริษัท มิตซูบิชิอิเล็กทริค 
คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด และ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

3. โครงการหน่วยซ่อมสร้างบริการชุมชน (Fix it Community 
Unit) 

  มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกหน่วยซ่อมสร้างบริการชุมชน ช่วยเหลือประชาชน 
ในช่วงเทศกาลส าคัญ ในยามภัยพิบัติต่าง ๆ รวมถึงตามความต้องการของ
ชุมชน และเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา มีทักษะ และประสบการณ์
ด้านทักษะวิชาชีพ  โดยการออกหน่วยซ่อมสร้างบริการชุมชนมีบริการ 
ดังต่อไปนี้ 
-  บริการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ  
-  บริการซ่อมบ ารุงเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตร 
-  บริการซ่อมบ ารุงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน, อุปกรณ์ดาวเทียม 
พ้ืนที่ด าเนินการ ได้แก่ 
-  บ้านโพทะเล  หมู่ 2  ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร  
-  บ้านบึงลี  หมู่ 4  ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร  
-  บ้านวังแดง หมู่ 2  ต.เขาทราย  อ.ทับคล้อ  จ.พิจิตร 

4. โครงการพัฒนาผู้เรียนเข้าสู่การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

3.1-1๕  รายงานผลโครงการ 
ทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ปี
การศึกษา  2561 
3.1-18  รายงานผลโครงการอบรม
นักศึกษาใหม่ 
3.1-19  รายงานผลโครงการไหว้
ครู ท าบุญประเพณี 
3.1-20  รายงานผลโครงการกีฬา
ภายใน 
3.1-21  รายงานผลโครงการเข้า
ค่ายลูกเสือ 
3.1-22  รายงานผลโครงการ วชช.
คุณธรรม 
3.1-23  รายงานผลโครงการแห่
เทียน 
3.1-24  เกียรติบัตรแข่งขันทักษะ
วิชาการ 
3.1-25  วุฒิบัตรทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน 
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   สาขางานโครงสร้างได้ด าเนินการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพคุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภท
วิชาช่างอุตสาหกรรม สาขางานโครงสร้างประกอบด้วย  
- ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

สมรรถนะงานที่ ๑ เชื่อมแก๊สแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนรอยต่อตัวที ท่า
ระดับ ( ๒F ) 
สมรรถนะงานที่ ๒ เชื่อมอาร์กลวดหุ้มฟลักซ์แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน
รอยต่อตัวที ท่าระดับ ( ๒F ) 
สมรรถนะงานที่ ๓ เชื่อมอาร์กลวดหุ้มฟลักซ์แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน
รอยต่อชน ท่าราบ ( ๑G ) 
สมรรถนะงานที่ ๔ เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน
รอยต่อตัวที ท่าระดับ ( ๒F ) 
สมรรถนะงานที่ ๕ เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุมแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน
รอยต่อตัวที ท่าระดับ ( ๒F ) 
สมรรถนะงานที่ ๖ ทดสอบวัสดุงานเชื่อมแบบไม่ท าลายสภาพ การ
ทดสอบด้วยสารแทรกซึม 
สมรรถนะงานที่ ๗ ทดสอบวัสดุงานเชื่อมแบบท าลายสภาพ การทดสอบ
ด้วยการดัดงองานเชื่อม 
5. โครงการการเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา v-net 

  โดยผลการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษาของนักเรียน            ปี
การศึกษา  2561  มีดังนี้ 

องค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ย 
ทักษะภาษาและการสื่อสาร 29.77 
ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 29.32 
ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต 50.68 
ทักษะการจัดการงานอาชีพ 37.27 

รวม 54.68 
6. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

สาขางานโครงสร้างและงานกิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร่วมกันดังนี้  
- โครงการไหว้ครู ท าบุญประเพณี 
- โครงการกีฬาภายใน 
- โครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม 
- กิจกรรรมการเข้าค่ายลูกเสือ 
- โครงการแห่เทียน 
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    โดยมีการประเมินผลความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์
และความรู้ด้านต่างๆแก่นักศึกษา นักเรียน นักศึกษา อยู่ระดับ ..มาก.. โดย
รายการที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ความหลากหลายของกิจกรรมที่หลักสูตร 
จัดให้กับนักศึกษา ค่าเฉลี่ย ..๔.๑๑.. ลองลงมาคือ จากกิจกรรมต่างๆ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และด้านศิลปะวัฒนธรรมที่หลักสูตร จัดขึ้น นักศึกษาได้
ความรู้ ความเข้าใจ และเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษา ค่าเฉลี่ย ..๔.๐๐.. มี
โครงการกิจกรรมที่เสริมสร้างด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาอย่าง
เหมาะสม ค่าเฉลี่ย ..๓.๙๖.. นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม 
เพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพ ค่าเฉลี่ย ..๓.๙๖.. 
ส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาการ และวิชาชีพ เช่น การ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การแข่งขัน/ประกวดด้านวิชาการและวิชาชีพ 
ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย  ค่าเฉลี่ย ..๓.๙๖.. มีการประเมินคุณภาพ
ของการด าเนินของการพัฒนา ประสบการณ์ทางวิชาชีพ ค่าเฉลี่ย ..๓.๙๖.. 
จากกิจกรรมต่างๆด้านวิชาการที่หลักสูตร จัดขึ้นนักศึกษาสามารถน าความรู้
ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ค่าเฉลี่ย ..๓.๘๙.. มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม
ด้านศลิปวัฒนธรรมของนักศึกษาอย่างเหมาะสม ค่าเฉลี่ย ..๓.๘๙.. การ
ประชาสัมพันธ์ในการเข้าถึงกิจกรรมด้านต่างๆที่หลักสูตรด าเนินการ ค่าเฉลี่ย 
..๓.๘๖.. มีโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการของนักศึกษา
อย่างเหมาะสม ค่าเฉลี่ย ..๓.๗๙.. ตามล าดับ 

3.1-๒๖  รายงานผลความพึงพอใจ
ของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาและการบริการของ
หลักสูตร ระดับ ปวช. สาขางาน
โครงสร้าง ประจ าปีการศึกษา 
2561  
 

 
 

ผลการประเมิน 2.00 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  ผลที่เกิดกับนักศึกษา  

ปีการศึกษา 
จ านวน 
รับเข้า 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา      
ตามหลักสูตร 

จ านวนที่ลาออกและ
คัดชื่อออกสะสม

จนถึงสิ้นปีการศึกษา 

อัตราการ
ส าเร็จ

การศึกษา 

อัตรา 
การคงอยู่ 

2559 2560 2561 
255๗ 19 5 - - 14 26.32 26.32 
255๘ 11 - 10 - 1 90.91 90.91 
255๙ ๑๗ - - 7 1๐ ๔๑.๑๘ ๔๑.๑๘ 
๒๕๖๐ ๑๗ - -  - ๕ N/A 70.59 
๒๕๖๑ ๑๐ - - - ๒ N/A 80.00 
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เอกสารหลักฐานประกอบ 
- 3.2-1 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  

 
ผลการประเมิน 2.00 

 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
1) มีข้อมูลอัตราการคงอยู่และการส าเร็จการศึกษาของ

นักศึกษาระดับ ปวช. สาขางานโครงสร้าง ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2559 

2) มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
กระบวนการส่งเสริมนักศึกษา ดังนี้ 

2.1) การบริการด้านให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา (ระบบอาจารย์
ที่ปรึกษา) ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม
อยู่ในระดับ ๔.๑๓  โดยรายการที่มีความพึงพอใจ
สูงสุด คือ อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้ค าปรึกษาในการ
แก้ไขปัญหาต่างๆพร้อมช่วยเหลือและให้ค าแนะน า 
และ อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้นักศึกษาได้พบทุกครั้ง
เมื่อมีการนัดหมาย ค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๒๕ 

2.2)  การบริการเพ่ือพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา ผลการประเมิน
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 
๓.๙๕ โดยรายการที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ความ
หลากหลายของกิจกรรมที่หลักสูตรจัดให้กับนักศึกษา 
ค่าเฉลี่ย ..๔.๑๑.. 

3) จากระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ด าเนินการท าให้จ านวน
นักเรียน นักศึกษาที่ลาออกและคัดชื่อออกสะสมจนถึง
สิ้นปีการศึกษาลดลง โดยในปีการศึกษา 2561 มี
อัตราการคงอยู่ของนักเรียน นักศึกษาเพ่ิมข้ึนเป็นร้อย
ละ ๘๐.๐๐ เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560 
ซึ่งมีอัตราการคงอยู่ที่ร้อยละ 70.59  

3.2-1 ตารางสรุปข้อมูลอัตราการคง
อยู่และการส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับ ปวช. สาขางาน
โครงสร้าง 
3.2-2 รายงานความพึงพอใจของ
นักเรียน นักศึกษาที่มีต่อระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาและการบริการของ
หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สาขางานโครงสร้าง 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
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องค์ประกอบที่ ๔  อาจารย์ 

 
องค์ประกอบที่ ๔.๑  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร การรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

     การรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพใน
กระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญที่เหมาะกับสาขางาน ซึ่งกระบวนรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร มี
ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
การรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่นั้น ได้ก าหนดขั้นตอนการรับสมัครอาจารย์ไว้
และก าหนดให้ หลักสูตรฯ ด าเนินการ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
      ๑.๑ หลักสูตรฯ ส ารวจความต้องการและคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ โดย
พิจารณาจากความขาดแคลน ความต้องการของหลักสูตรที่เปิดสอน สัดส่วน

๔.๑.๑ ระบบการรับอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  
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ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา ตลอดจนความจ าเป็นอื่น ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ด าเนินการขออัตราก าลังจากวิทยาลัยฯ 
      ๑.๒ เมื่อทราบจ านวนความต้องการและคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่แล้ว 
หลักสูตรฯ ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความขอเพ่ิมอัตราก าลังเสนอต่อวิทยาลัยฯ 
      ๑.๓ วิทยาลัยฯ พิจารณาความต้องการและความจ าเป็น เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
      ๑.๔  เมื่อได้รับอนุมัติอัตราก าลังแล้ว งานทรัพยากรบุคคล  ส านักงาน
ผู้อ านวยการ จะด าเนินการประกาศรับสมัคร และก าหนดวันรับสมัคร  วันสอบ 
คุณสมบัติของผู้สมัคร และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ขึ้นมาด าเนินการ เพ่ือ
รับสมัคร ออกข้อสอบ สอบสัมภาษณ์ ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก เป็นต้น 
โดยมีขบวนการในการรับสมัคร ดังนี้ 

1.) เปิดรับสมัคร โดยด าเนินการอย่างเปิดเผย 
2.) ด าเนินการสอบคัดเลือก และพิจารณาคัดเลือกโดยพิจารณาจากผลการ

สอบข้อเขียน การสัมภาษณ์และทักษะความสามารถในการปฏิบัติตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศการรับสมัคร จากนั้น งานทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานผู้อ านวยการ สรุปผลการพิจารณาคัดเลือก เสนอต่อผู้บริหาร
เพ่ือประกาศผลการคัดเลือก และก าหนดวันรายงานตัวท าสัญญา 

3.) อาจารย์ใหม่มารายงานตัว ที่งานทรัพยากรบุคคล ผู้อ านวยการ  แนะน า
อาจารย์ใหม่ต่อหลักสูตรฯ เพ่ือมอบหมายงาน  

4.) ทุกสิ้นปีการศึกษา จะด าเนินการส ารวจตามขั้นตอนที่ 1 เพ่ือน าข้อมูลไป
ทบทวนและปรับแผนและด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามท่ีกล่าว
มาแล้วข้างต้น 

     การรับอาจารย์ประจ าสาขางานโครงสร้าง จะด าเนินการเมื่อหลักสูตรมีจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เพียงพอ จะด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความขอ
อัตราก าลัง เสนอต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ ก าหนดคุณสมบัติทั้งทางด้านคุณวุฒิ
การศึกษา ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์สอนที่จะต้องสอดคล้องกับความ
ต้องการของหลักสูตรฯ  โดยจะต้องพิจารณาอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากคุณวุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์สอน ฯลฯ ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๑  ไม่มีการรับอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพิ่ม เนื่องจากอัตราก าลังของอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังเพียงพอ
ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 

๔.๑-๒ ตารางการจัดการเรียน
การสอนภาคเรียนที่  ๑ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑   
๔.๑-๓ ตารางการจัดการเรียน
การสอนภาคเรียนที่  ๒ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  

     สาขางานโครงสร้างมีการประเมินกระบวนการ ดังนี้ โดยด าเนินการประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อการบริหารจัดการหลักสูตร (ด้านการรับ
อาจารย์) โดยผลการประเมินในภาพรวม อาจารย์ผู้สอนมีความพึงพอใจ อยู่ใน
ระดับ..(𝑥= ๓.๕๗) 
 มีรายละเอียด  ดังนี้  
 

รายการ 𝑥 

๔.๑-๔  รายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ผู้สอนต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 
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๑. การก าหนดคุณสมบัติในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า

หลักสูตรสอดคล้องกับหลักสูตร 

๔.๐๐ 

๒. กลไกการคัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความเหมาะสม

และโปร่งใส 

๓.การก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์

มีความชัดเจนและเหมาะสม 

๔.๐๐ 
 
๔.๐๐ 

๔.การบริหารหลักสูตร  ได้รับความร่วมมือและความความ

ช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นที่มีความเก่ียวข้องกันอย่าง

เหมาะสม 

๓.๖๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบการบริหารอาจารย์  
      วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้มีการก าหนดภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ดังนี้ 
ข้าราชการ 

ภาระงาน 
จ านวน ชม.ขั้น

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

 
อาจารย์พิเศษ 
1.) สอนและอบรมนักเรียน นักศึกษา ตามหลักสูตร ปวช. ปวส. และหลักสูตร

ฝึกอบรมในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชม. / สัปดาห์ 
2.) จัดท าและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน แผนการสอนอย่างน้อย ๑ รายวิชา/

ภาคเรียน โครงการสอน บันทึกหลังการสอนและจัดท าข้อสอบทุกรายวิชาที่
สอน 

3.) จัดท าเอกสารรายงานผลการเรียนทุกรายวิชา เมื่อสิ้นภาคเรียน 
4.) จัดท าผลงานทางวิชาการ จัดท าวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ 

เรื่อง 
5.) ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ๑ ห้องเรียน พร้อมจัดท าบันทึกรายงานการ

ปฏิบัติหน้าที่ส่งทุกภาคเรียน 
6.) หากปฏิบัติหน้าที่สอนน้อยกว่า ๒๐ ชม./สัปดาห์ ให้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน

๔.๑-๕  ประกาศสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน เรื่อง การ
ก าหนดภาระงานของผู้สอน
ประจ าในสถาบัน พ.ศ.๒๕๕๙ 
๔.๑-๖  TOR พนักงานจ้าง
เหมาบริการ (อาจารย์ผู้สอน) 
๔.๑-๗  TOR พนักงานจ้าง
เหมาบริการ (อาจารย์ผู้สอน) 
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งานจัดการเรียนการสอนตามสัดส่วนจ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงานสอน และ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

1.) หลักสูตรก าหนดภาระงานสอนในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการบริหารงาน ดังนี้ 

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ 

ชื่อ-สกุล 
ชม.สอน/
สัปดาห์ 

ว่าที่ร.ต.ฑีฆายุ  ชูบัว ๒๗ ชม. 
นายวีรธรรม  ทับทิมเกิด ๓๑ ชม. 
นายจาตุรงค์  ทองมี ๒๘ ชม. 
นายณัฐพงศ์  ปั้นเพ็ง ๓๐ ชม. 

 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ 

ชื่อ-สกุล 
ชม.สอน/
สัปดาห์ 

ว่าที่ร.ต.ฑีฆายุ  ชูบัว ๒๓ ชม. 
นายวีรธรรม  ทับทิมเกิด ๒๖ ชม. 
นายจาตุรงค์  ทองมี ๒๖ ชม. 
นายณัฐพงศ์  ปั้นเพ็ง ๒๖ ชม. 

 
2.) ภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย มีดังนี้ 

1.) ว่าที่ ร.ต.ฑีฆายุ  ชูบัว ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
2.) นายวีรธรรม  ทับทิมเกิด ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานกิจการ

นักศึกษา 
3.) นายจาตุรงค์  ทองมี ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสาขางานโครงสร้าง 
4.) นายณัฐพงศ์  ปั้นเพ็ง ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานแนะแนว 

3.) มีการก ากับและติดตามการจัดท าแผนการสอน โครงการสอน บันทึกหลัง
การสอน โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 

 

 

 

 

๔.๑-๘  ตารางการจัดการ
เรียนการสอน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 
๔.๑-๙  ค าสั่งวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร ที่ ๒๓๙/๒๕๖๑ เรื่อง 
มอบหมายหน้าที่บุคลากร 
๔.๑-๑๐  รายงานการส่ง
แผนการสอน โครงการสอน 
บันทึกหลังการสอน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 
๔.๑-๑๑  ผลการประเมิน
อาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 
๔.๑.-๑๒  ค าสั่ง วิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร ที่ ๒๒๖/๒๕๖๑ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการเรียน 
๔.๑-๑๓  ผลการประเมิน
อาจารย์ผู้สอน สาขางาน
โครงสร้าง ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 
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ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ 
  แผ

นก
าร
สอ
น 

โค
รง
กา
ร
สอ
น 

บันทึ
ก
หลัง
การ
สอน 

ว่าที่ร.ต.ฑีฆายุ  ชูบัว - เขียนแบบเทคนิค
เบื้องต้น 
- วัสดุงานช่าง
อุตสาหกรรม 
- งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 
- งานวัดละเอียด 
- เขียนแบบช่างเชื่อม
โลหะ 
- งานเชื่อมซ่อมบ ารุง 

   

นายวีรธรรม  ทับทิม
เกิด 

- งานเชื่อมอาร์กทังสเตน
แก๊สคลุม 1 
- วัสดุในการเชื่อม 
- วัสดุช่าง 
- งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น 
- งานเชื่อมไฟฟ้า 3 
การออกแบบรอยต่อและ
สัญลักษณ์ในงานเชื่อม 
- งานทดสอบแบบท าลาย
สภาพ 

   

นายจาตุรงค์  ทองมี - ความแข็งแรงวัสดุ 
- งานฝึกฝีมือ 1 
- งานเครื่องมือกล
เบื้องต้น 
- งานเทคนิคพ้ืนฐาน 

   

นายณัฐพงศ์  ปั้นเพ็ง - งานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น 
1 
- งานเชื่อมและโลหะแผ่น 
- เขียนแบบเทคนิค 

 
 
 
/ 

/ 
 
 
/ 

/ 
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- กระบวนการเชื่อม 
- งานท่อภายในอาคาร 
- งานตัดโลหะด้วยแก๊ส 
- งานเชื่อมไฟฟ้า 2 

 
 
 
 

 
 
 
/ 
 

 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ 

ชื่อ-สกุล รายวิชา 

การส่งเอกสาร 
แ
ผ
น
ก
า
ร
ส
อ
น 

โ
ค
ร
ง
ก
า
ร
ส
อ
น 

บั
น
ทึ
ก
ห
ลั
ง
ก
า
ร
ส
อ
น 

ว่าที่ร.ต.ฑีฆายุ  ชูบัว - เขียนแบบโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
- งานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น 2 
- งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 
- เขียนแบบเทคนิค 
- งานโครงการ 

   

นายวีรธรรม  ทับทิม
เกิด 

- งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 2  
- งานโครงสร้าง 
- งานเชื่อมอาร์กและโลหะแก๊สคลุม 
1 
- การทดสอบแบบไม่ท าลายสภาพ 
- งานเชื่อมไฟฟ้า 1 
- การออกแบบรอยต่องานเชื่อม 

 

 /  
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นายจาตุรงค์  ทองมี - งานโครงการ 
- งานฝึกฝีมือ 1 
- งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 

   

นายณัฐพงศ์  ปั้น
เพ็ง 

- วัสดุช่างเชื่อม 
- งานชุบเคลือบผิวโลหะ 
- งานออกแบบผลิตภัณฑ์ 
- มาตรฐานงานเชื่อมเบื้องต้น 
- งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 
- งานตัดโลหะด้วยแก๊ส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
/ 

 
 
 
 
/ 

นายพิษณุ ค าอินทร์ -คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม 
-งานสี 

/ / / 

ว่าที่ร.ต.สุธี เมือง
ทอง 

-กลศาสตร์เครื่องกล 
-โครงการ 

   

4.) การก ากับ/ควบคุมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
นักศึกษา โดยมีการนิเทศ ติดตามให้ค าแนะน า กระบวนการจัดการเรียน
การสอน และมีคณะกรรมการพิจารณาผลการเรียน ท าหน้าที่พิจารณา 
ความเหมาะสมในการประเมินผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละ
รายวิชา 

5.) การประเมินการสอนของอาจารย์ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีผลการ
ประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา ดังนี้ 

อาจารย์ผู้สอน ชื่อวิชา 
ผลการ 
ประเมิน 

ว่าที่ร.ต.ฑีฆายุ  ชู
บัว 

- รายวิชา :: ๒๑๐๐-๑๐๐๑ เขียนแบบ
เทคนิคเบื้องต้น 
-รายวิชา :: ๒๑๐๐-๑๐๐๒ วสัดุงานช่าง
อุตสาหกรรม 
- รายวิชา :: ๒๑๐๐-๑๐๐๘ งานเครื่องมือ
กลเบื้องต้น() 
- รายวิชา :: ๒๑๐๓-๒๐๐๗ เขียนแบบ
ช่างเชื่อมโลหะ() 

๔.๓๗ 
 

๔.๓๗ 
 

๔.๓๑ 
 

๔.๓๗ 
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- รายวิชา :: ๒๑๐๓-๒๑๑๔ งานเชื่อมซ่อม
บ ารุง() 
- รายวิชา :: ๒๑๐๐-๑๐๐๘ งานเครื่องมือ
กลเบื้องต้น() 
- รายวิชา :: ๒๑๐๓-๒๐๑๒ เขียนแบบ
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์() 
- รายวิชา :: ๒๑๐๓-๒๑๐๓ งาน
ผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น ๒() 
- รายวิชา :: ๒๑๐๓-๘๕๐๑โครงการ() 

๓.๘๓ 
 

๔.๓๕ 
 

๔.๓๓ 
 

๔.๓๓ 
 

๔.๓๗ 
นายวีรธรรม  
ทับทิมเกิด 

- รายวิชา :: ๒๑๐๓-๑๐๐๑งานเชื่อม
โลหะเบื้องต้น() 
- รายวิชา :: ๒๑๐๓-๒๐๐๓ งานทดสอบ
แบบท าลายสภาพ() 
-รายวิชา :: ๒๑๐๓-๒๐๐๕ งานเชื่อม
อาร์กทังสเตนแก๊สคลุม ๑() 
- รายวิชา :: ๒๑๐๓-๒๑๑๓ งานเชื่อม
ไฟฟ้า ๓() 
- รายวิชา :: ๒๑๐๓-๘๕๐๑ โครงการ() 
- รายวิชา :: ๒๑๐๓-๒๐๐๑งานเชื่อม
ไฟฟ้า ๑() 
-รายวิชา :: ๒๑๐๓-๒๐๐๔ งานทดสอบ
แบบไม่ท าลายสภาพ() 
- รายวิชา :: ๒๑๐๓-๒๐๐๖งานเชื่อม
อาร์กโลหะแก๊สคลุม ๑() 
- รายวิชา :: ๒๑๐๓-๒๒๐๒ งานเชื่อม
อาร์กโลหะแก๊สคลุม ๒() 
- รายวิชา :: ๒๑๐๓-๒๒๐๔ งาน
โครงสร้าง() 
- รายวิชา :: ๒๑๐๓-๒๒๐๕ การออกแบบ
รอยต่องานเชื่อม() 

๔.๖๙ 
 

๔.๐๗ 
 

๔.๐๗ 
 

๔.๐๗ 
 

๐.๐๐ 
๔.๔๖ 

 
๔.๑๗ 

 
๔.๑๗ 

 
๔.๑๗ 

 
๔.๑๗ 
๔.๑๗ 

 

นายจาตุรงค์  ทอง
มี 

- รายวิชา :: ๒๐๐๐-๒๐๐๕ กิจกรรม
องค์การวิชาชีพ ๓() 
- รายวิชา :: ๒๑๐๐-๑๐๐๓ งานฝึกฝีมือ 
๑() 
-รายวิชา :: ๒๑๐๓-๒๐๑๑ งานผลิตภัณฑ์
และโลหะแผ่น ๑() 
- รายวิชา :: ๒๑๐๐-๑๐๐๘ งานเครื่องมือ

๐.๐๐ 
 

๓.๙๖ 
๔.๐๕ 

 
 

๓.๖๐ 
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กลเบื้องต้น() 
- รายวิชา :: ๒๐๐๐-๒๐๐๖ กิจกรรม
องค์การวิชาชีพ ๔() 
-รายวิชา :: ๒๑๐๐-๑๐๐๓ งานฝึกฝีมือ ๑
() 
- รายวิชา :: ๒๑๐๓-๘๕๐๑ โครงการ() 

 
๔.๒๘ 

 
๔.๔๔ 
๔.๒๘ 

นายณัฐพงศ์  ปั้น
เพ็ง 

-รายวิชา :: ๒๐๐๐-๒๐๐๓ กิจกรรม
องค์การวิชาชีพ ๑() 
- รายวิชา :: ๒๑๐๐-๑๐๐๕ งานเชื่อมและ
โลหะแผ่นเบื้องต้น() 
-รายวิชา :: ๒๑๐๓-๒๐๐๒ งานเชื่อม
ไฟฟ้า ๒ 
- รายวิชา :: ๒๑๐๓-๒๐๐๘ กระบวนการ
เชื่อม 
- รายวิชา :: ๒๑๐๓-๒๑๐๕ งานท่อ
ภายในอาคาร() 
- รายวิชา :: ๒๑๐๓-๒๒๐๖ ความแข็งแรง
ของวัสดุ() 
- รายวิชา :: ๒๐๐๐-๒๐๐๔ กิจกรรม
องค์การวิชาชีพ ๒() 
- รายวิชา :: ๒๑๐๐-๑๐๐๕ งานเชื่อมและ
โลหะแผ่นเบื้องต้น() 
- รายวิชา :: ๒๑๐๓-๒๑๐๒ งานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์() 
- รายวิชา :: ๒๑๐๓-๒๑๐๘ งานชุบ
เคลือบผิวโลหะ() 
- รายวิชา :: ๒๑๐๓-๒๑๑๑ วสัดุช่างเชื่อม
() 
- รายวิชา :: ๒๑๐๓-๒๒๐๗ มาตรฐานงาน
เชื่อมเบื้องต้น() 

4.72 
 

๔.๔๕ 
 

๔.๗๒ 
๔.๗๒ 

 
๔.๒๑ 

 
๔.๗๒ 

 
๐.๐๐ 

 
๔.๕๓ 

 
๔.๒๒ 

 
๔.๒๒ 

 
๔.๒๒ 
๔.๓๗ 

นายพิษณุ ค า
อินทร์ 

-รายวิชา :: ๒๑๐๓-๒๐๐๙ คณิตศาสตร์
ช่างเชื่อม() 
-รายวิชา :: ๒๑๐๓-๒๑๐๖ โลหะวิทยา
เบื้องต้น() 
-รายวิชา :: ๒๑๐๓-๒๑๑๒ งานสี() 

 4.33  
 

4.33  
 

 4.33 
ว่าร.ต.สุธี  เมือง
ทอง 

-รายวิชา :: ๒๑๐๓-๒๐๑๐ กลศาสตร์
เครื่องกล() 

4.33 
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-รายวิชา :: ๒๑๐๓-๘๕๐๑ โครงการ() 3.81 
 
และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ ดังนี้ 
     ทางสาขางานโครงสร้างได้ส่งเสริมให้อาจารย์ใช้รูปแบบการสอนสอนโดยใช้สื่อ
ออนไลน์มาใช้ประกอบในการเรียนการสอน ซึ่งนักศึกษาสามารถทบทวนความรู้ได้
ตลอดเวลา 
       สาขางานโครงสร้าง มีการก าหนดภาระงานสอนในการจัดการเรียนการสอน 
ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ของวิทยาลัยฯ เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์การปฏิบัติงานตามภารกิจ ของ
วิทยาลัยฯ มีการประเมินกระบวนการ ดังนี้ โดยด าเนินการประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารย์ผู้สอนต่อการบริหารจัดการหลักสูตร (ด้านการบริหารอาจารย์ การ
ก ากับ/ติดตาม/ประเมินผลและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของอาจารย์)  
โดยผลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับ.(𝑥= ..๓.๖๗..) มีรายละเอียด ดังนี้  

รายการ 𝑥 
๑.การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถ
ของอาจารย์ผู้สอน 

๓.๖๗ 

๒.จ านวนภาระงานสอนของอาจารย์ที่เป็นจริงในหลักสูตรมีความ

เหมาะสม 

๓.๖๗ 

๓. การก ากับและติดตามการจัดท าแผนการสอน โครงการสอน 

อย่างน้อยก่อนการเปิดภาคเรียนให้ครบทุกรายวิชา 

๔.๓๓ 

๔.การก ากับและติดตามการจัดท าบันทึกหลังการสอนหลังสิ้นสุด

ภาคเรียนให้ครบทุกรายวิชา 

๔.๓๓ 

๕.การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียน
ให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 

๔.๐๐ 

๖.การก ากับ/ควบคุมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ

ประเมินนักศึกษา 

๓.๖๗ 

๗.การประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการ

ส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 

๔.๐๐ 

 

๔.๑-๑๔  รายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ผู้สอนต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 
 
 

ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
  ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการด าเนินงาน ดังนี้  

1. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าสาขางานโครงสร้างและอาจารย์ผู้สอนเข้าร่วม
อบรมหรือสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองด้านการปฏิบัติงานอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง  
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2. ส่งเสริมการศึกษาต่อ การท าผลงานทางวิชาการ เพื่อขอเลื่อนต าแหน่งทาง
วิชาการและการพัฒนาศักยภาพ  

3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือด าเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู้ 
(KM) ให้มีการแลกเปลี่ยนและน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนางาน  

     สาขางานโครงสร้างได้มีการส่งเสริมและพัฒนาน าอาจารย์ในหลักสูตรเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้และทักษะทางวิชา ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
วันที่ 

เข้าอบรม 
หัวข้อ 

การพัฒนา 
สถานที่

ด าเนินการ 
๑. 

ว่าที่ ร.ต.
ฑีฆายุ  ชูบัว 

ประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้
ก ากับสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

ห้องประชุม 
โรงรียนวิทยา

นุกูลนารี  
จ.เพชรบูรณ์ 

๑๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ 

๒. 

ว่าที่ ร.ต.
ฑีฆายุ  ชูบัว 

 

อบรมการใช้
เครื่องมือการจัดท า
ค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 

อาคารเฉลิม
พระเกียรติ
ฉลองสิริราช
สมบัติครบ 

๖๐ ปี  
มหาวิทยาลัย

บูรพา จ.
ชลบุร ี

๑๙ – ๒๒ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๑ 

๓. 

นายณัฐพงศ์  
ปั้นเพ็ง 

โครงการอ าเภอยิ้ม
เคลื่อนที่ 

ศาลาการ
เปรียญวัด

หลวง  
อ.โพทะเล จ.

พิจิตร 

๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ 

๔. นายวีรธรรม  
ทับทิมเกิด 

๒๕ ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

ซ่อมบ ารุง
เต็นท์หมู่บ้าน 

ม. ๒ ต าบล
ทะนง อ าเภอ
โพทะเล จังหวัด
พิจิตร 

๕. 
ว่าที่ร้อยตรี
ฑีฆายุ  ชูบัว 

ประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี ๒๕๖๑ 
สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูพิจิตร 

โรงเรียนบาง
มูลนากภูมิ
วิทยาคม 

๒๗ ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

๖. นายวีรธรรม  เข้าร่วมการ สถาบันพัฒนา ๘ – ๑๐ 

๔.๑-๑๕  หนังสือขออนุญาต
ไปราชการ 
๔.๑-๑๖  วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 
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ทับทิมเกิด 
 

ฝึกอบรมผู้ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือ
แรงงาน 

ฝีมือแรงงาน 
๖ 

มกราคม 
๒๕๖๒ 

๗. 
นายวีรธรรม  
ทับทิมเกิด 

 

เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง 
กิจกรรมลดโลก
ร้อนภาคประชาชน
ที่ทุกคนท าได้ 

โรงแรมมี
พรสวรรค์ 

แกรนด์โฮเทล 
แอนด์ รีสอร์ท  
จังหวัดพิจิตร 

๑๑  มกราคม 
๒๕๖๒ 

๘. 
นายณัฐพงศ์  

ปั้นเพ็ง 
 

ส่งหนังสือราชการ
มหกรรมวิชาการ
และแนะแนว
การศึกษาต่อสาย
อาชีพ 

โรงเรียนบ้าน
ไดปลาดุก  

และโรงเรียน
หนองก่อไผ่ 

๑๔ มกราคม 
๒๕๖๒ 

๙. 

นายณัฐพงศ์  
ปั้นเพ็ง 

 

ส่งหนังสือราชการ
มหกรรมวิชาการ
และแนะแนว
การศึกษาต่อสาย
อาชีพ 

โรงเรียนศรี
ศรัทธา

มิตรภาพ 
ที่ ๑๗๖  

และโรงเรียน
บ้านท้ายน้ า 

๑๕ มกราคม 
๒๕๖๒ 

๑๐
. 

นายณัฐพงศ์  
ปั้นเพ็ง 

 

ส่งหนังสือราชการ
มหกรรมวิชาการ
และแนะแนว
การศึกษาต่อสาย
อาชีพ 

โรงเรียนบ้าน
บึงทับจั่น 

โรงเรียนบ้าน
บึงนาราง 

“แก้วพิทยา
คม” 

๑๗ มกราคม 
๒๕๖๒ 

๑๑
. 

นายวีรธรรม  
ทับทิมเกิด 

 

เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา
ด้วยการประกัน
คุณภาพ 

โรงแรมชล
พฤกษ์ รีสอร์ท 

จังหวัด
นครนายก 

๒๘ – ๓๑ 
มกราคม 
๒๕๖๒ 

๑๒
. 

นายณัฐพงศ์  
ปั้นเพ็ง 

 

แนะแนวการศึกษา
ต่อสายอาชีพ 

โรงเรียน
อนุบาลบางมูล
นาก(วัดห้วย

เขน) 
และโรงเรียน
ล าปะดาใต้ 

๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ 
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๑๓
. 

นายวีรธรรม  
ทับทิมทเกิด 

 

ฝึกอบรมผู้ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือ
แรงงาน 

สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

๓ ชลบุรี  

๑๙ – ๒๒ 
มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑๔
. 

นายณัฐพงศ์  
ปั้นเพ็ง 

 

เข้าร่วมพิธี
อุปสมบทเฉลิมพระ
เกียรติ ฯ 

วัด
มกุฏกษัตริยา

ราม 
ราชวรวิหาร 

กรุงเทพมหาน
คร 

๑ – ๒  
พฤษภาคม 

๒๕๖๒ 

๑๕
. 

นายจาตุรงค์  
ทองมี 

นายวีรธรรม  
ทับทิมเกิด 

ม 

เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการจัด
การศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนกิจกรรม: 
พัฒนาศักยภาพ
ผู้สอนสู่ครูมืออาชีพ 
ปี งบประมาณ 
๒๕๖๒ 

สถาบัน
วิทยาลัย

ชุมชน และ
จังหวัด
เพชรบุรี 

๗ – ๙ 
พฤษภาคม 

๒๕๖๒ 

๑๖
. 

ว่าที่ ร.ต.
ฑีฆายุ  ชูบัว 

 

เข้าร่วมอบรม
โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ประจ าปี
งบประมาณ 
๒๕๖๒ 

โรงแรมรอยัลริ
เวอร์ บางพลัด 
กรุงเทพมหาน

คร 

๒๔ – ๒๖ 
พฤษภาคม 

๒๕๖๒ 

๑๗
. 

นายวีรธรรม  
ทับทิมเกิด 

 

เข้าร่วมเป็นเกียรติ
และต้อนรับ
คณะกรรมการ
ตัดสินผลงาน
ระดับประเทศ 
ชมรมTO BE 
NUMBER ONE 

ศาลากลาง
จังหวัดพิจิตร 

๒๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

๑๘
. 

นายวีรธรรม 
ทับทิมเกิด 

 

เข้าร่วมประชุม
โครงการศึกษา
แบบองค์รวม เพ่ือ
การพัฒนาบัณฑิตที่
พึงประสงค์ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

ห้องประชุม
สุพรรณกัลยา  

ชั้น ๓ 
ส านักงาน
อธิการบดี  

มหาวิทยาลัย

๑๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 
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นเรศวร 
๑๙
. 

นายวีรธรรม 
ทับทิมเกิด 

 

เข้าร่วมโครงการ 
“บวร”ร่วมใจสร้าง
ชุมชนคุณธรรม 

วัดพร้าว  
ต.วัดขวาง อ.
โพทะเล จ.

พิจิตร 

๑๒ – ๑๓ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

๒๐
. นายวีรธรรม   

ทับทิมเกิด 
 

เข้าร่วมโครงการ
สร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพติด
ในสถาบันอุมศึกษา 
ภาคเหนือตอนล่าง 

โรงแรม
หรรษนันท์  
อ.เมือง จ.
พิษณุโลก 

๒๑ – ๒๔ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

๒๑
. 

นายวีรธรรม  
ทับทิมเกิด 

 

เข้าร่วมโครงการ
สร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา 

โรงแรมศรีวิไล  
จังหวัดสุโขทัย 

๒๑ – ๒๓ 
สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

 

     สาขางานโครงสร้าง  มีการประเมินกระบวนการ โดยด าเนินการประเมินความ
พึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อการบริหารจัดการหลักสูตร (ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์) โดยผลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับ...............(𝑥= 
๓.๔๔........) มีรายละเอียด ดังนี้  

รายการ 𝑥 
1.) ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่าง

สม่ าเสมอ 

๓.๖๗ 

2.) การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ ๓.๐๐ 

3.) การส่งเสริมการน ากระบวนการวิจัยและการให้บริการทาง
วิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผล
ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๓.๖๗ 

 

๔.๑.๑๗  รายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ผู้สอนต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 
ผลการประเมิน 1.00 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
การออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตรมีความสอดคล้องตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยด าเนินการตามระบบและกลไก 
สาระส าคัญของรายวิชาในหลักสูตร โดยมีค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสาขางานเพ่ือท าหน้าที่
บริหารหลักสูตร ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
และร่วมกับส านักวิชาการจัดท าแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรเสนอขอความ
เห็นชอบจากอนุกรรมการวิชาการ สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน และด าเนินการมอบหมายรายวิชาให้อาจารย์ผู้สอน จัดท าแผนจัดการเรียนรู้ 
จัดท าตารางจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอน ประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนและรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือน าผลไปจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.1-1 หลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) สาขางานโครงสร้าง 
5.1-2 สาระส าคัญของ
รายวิชาในหลักสูตร 

เปรียบเทียบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 

กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
ปวช. 2545 (ปรับปรุง 2546) ปวช. 2556 

1. หลักการ 1. หลักการ 
-เน้นผู้ผลิตส าเร็จการศึกษาให้สามารถ -เพ่ิมความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

5.1-3 ค าสั่งมอบหมาย
หน้าที่ ๒๓๙/๒๕๖๑ 
5.1-4 แผนการศึกษาตลอด
หลักสูตร สาขางาน
โครงสร้าง 
5.1-5 รายงานการประชุม
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ประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานและการประกอบ
อาชีพอิสระโดยเน้นความช านาญเฉพาะ
ด้านด้วยการปฏิบัติจริง ผู้เรียนสามารถ
เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง 
-เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกวิธีการเรียน
ตามศักยภาพและโอกาสถ่ายโอนผลการ
เรียนสะสมการเรียนเทียบความรู้และ
ประสบการณ์ได้ 
-สนับสนุนการประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ให้ตรงความต้องการและสอดคล้องกับ
สภาพของชุมชนและท้องถิ่น 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 
-เพ่ิมการให้ความส าคัญในการผลิต
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ
และการประกอบอาชีพอิสระ
สอดคล้องกับสภาพยุทธศาสตร์ของ
ภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศและ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2. จุดหมาย 2. จุดหมาย 
-เน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะและ
ประสบการณ์ในงานอาชีพตรงตาม
มาตรฐานวิชาชีพมีปัญญาความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ใฝ่เรียนรู้สามารถสร้างอาชีพ
จัดการและพัฒนาอาชีพ 
-มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพมีพฤติกรรมที่ดีทั้ง
ในการท างานและการอยู่ร่วมกันเห็น
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสิ่งแวดล้อม 
-มีบุคลิกภาพที่ดีมีมนุษยสัมพันธ์
คุณธรรมจริยธรรมด ารงรักษาไว้ซึ่งความ
มั่นคงของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

-เพ่ิมการมีจิตส านึกด้านปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
-เน้นความมีพฤติกรรมทางสังคมที่
ดีงามต่อต้านความรุนแรงและสาร
เสพติด 

3. เกณฑ์การใช้หลักสูตร 3. เกณฑ์การใช้หลักสูตร 
ประกอบด้วยสาระส าคัญดังนี้ 
-การเรียนการสอน 
-เวลาเรียน 
-หน่วยกิต 
-โครงสร้าง 
-โครงการ 
-ฝึกงาน 
-การเข้าเรียน 

ปรับและเพ่ิมเนื้อหาสาระในส่วนที่
เกี่ยวข้องดังนี้ 
-การเรียนการสอน 
-การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
-หน่วยกิต 
-โครงสร้าง 
-การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
-โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

อนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 
1/61 วันที่ 20 เม.ย. 
2561 
5.1-6 รายงานการประชุม
อนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 
7/2561 วันที่ 18 ต.ค. 
2561 
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-การประเมินผลการเรียน 
-กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
-การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
-การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 

-การศึกษาระบบทวิภาคี 
-การเข้าเรียน 
-การประเมินผลการเรียน 
-กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
-การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
-การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 
-การปรับปรุงแก้ไข พัฒนารายวิชา 
กลุ่มวิชาและการอนุมัติหลักสูตร 
-การประกันคุณภาพหลักสูตร 

4. จุดประสงค์สาขาวิชา 4. จุดประสงค์สาขาวิชา 
- ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องการพัฒนาผู้เรียน
ทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านเจตคติ
และพฤติกรรมลักษณะนิสัยในสาขาวิชา
นั้น ๆ 

 -ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องการพัฒนา
ผู้เรียนในสาขาวิชานั้น ทั้ง 3 ด้าน 
โดยด้านเจตคติเน้นเพ่ิมเติมเกี่ยวกัย
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์
สุจริต มีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 
ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด 

5. มาตรฐานวิชาชีพ 5. มาตรฐานวิชาชีพ 
 -ประกอบด้วยความรู้และทักษะที่
ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชานั้น ๆ ต้อง
มีเพ่ือเป็นหลักประกันคุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาและสถานศึกษา ที่
สอดคล้องกับความต้องการของอาชีพ  

-ประกอบด้วย คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะ
วิชาชีพ ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ 
ปวช. และมาตรฐานอาชีพ/
มาตรฐานสมรรถนะ เพ่ือเป็น
หลักประกันคุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาและสถานศึกษา 

6. โครงสร้างหลักสูตร 6. โครงสร้างหลักสูตร 
 -ไม่น้อยกว่า 102 และไม่เกิน 120 
หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี้ 
1.หมวดวิชาสามัญ   ไม่น้อยกว่า 26 
หน่วยกิต 
2.หมวดวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 66 หน่วย
กิต 
-วิชาชีพพ้ืนฐาน 
-วิชาชีพสาขาวิชา 
-วิชาชีพสาขางาน 

-ไม่น้อยกว่า 103 และไม่เกิน 
120 หน่วยกิต ดังโครงสร้าง
ต่อไปนี้ 
1.หมวดวิชาทักษะชีวิต   ไม่น้อย
กว่า 22 หน่วยกิต 
2.หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่า 71 หน่วยกิต 
.-กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
-กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
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-โครงการ 
3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 
หน่วยกิต 
4.ฝึกงาน 
5.กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

-กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
-ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
-โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
3.หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 
10 หน่วยกิต 
4.กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

7. รายละเอียดของรายวิชา 7. รายละเอียดของรายวิชา 
     ประกอบด้วย 
-รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(จ านวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์) 
-รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน (ถ้ามี) 
-จุดประสงค์รายวิชา 
-มาตรฐานรายวิชา 
-ค าอธิบายรายวิชา 

     ประกอบด้วย 
-รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนชั่วโมง
เรียนทฤษฎีต่อหนึ่งสัปดาห์ – 
จ านวนชั่วโมงเรียนปฏิบัติต่อหนึ่ง
สัปดาห์ – จ านวนหน่วยกิต (ท-ป-
น) 
-วิชาบังคับก่อน (ถ้ามี) 
-จุดประสงค์รายวิชา 
-สมรรถนะรายวิชา 
-ค าอธิบายรายวิชา 

8. การเพิ่มรายวิชา 8. การเพิ่มรายวิชา 
     สถานศึกษาสามารถพัฒนารายวิชา
หรือกลุ่มรายวิชาในหมวดวิชาชีพ วิชาชีพ
สาขางาน และหมวดวิชาเลือกเสรี 
เพ่ิมเติมได้ตามความต้องการของสถาน
ประกอบการหรือชุมชน 

     สถานศึกษาสามารถพัฒนา
รายวิชาในหมดวิชาทักษะชีวิต 
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวด
วิชาเลือกเสรี เพ่ือเพ่ิมเติมได้ตาม
ความต้องการของสถานศึกษา 
สถานประกอบการหรือตาม
ยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยใช้รหัสวิชาตามท่ี
ก าหนดไว้ 
 
 
 

9. อัตราส่วนของเวลาการเรียนรู้ 9. อัตราส่วนของเวลาการเรียนรู้ 
     เป็นลักษณะบูรณาการเป็นทฤษฎีกับ
ปฏิบัติควบคู่กัน 

     การจัดการเรียนรู้เน้น
ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบัติประมาณ 
20 ต่อ 80 ในหมวดวิชาทักษะ
วิชาชีพ 

10. การส าเร็จการศึกษา 10. การส าเร็จการศึกษา 
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    ประเมินผ่านรายวิชาที่ก าหนด ได้
หน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามโครงสร้าง
หลักสูตร เข้าร่วมและผ่านการประเมิน
กิจกรรมฯ และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
ต่ ากว่า 2.00 

     ได้หน่วยกิตสะสมครบถ้วนตาม
โครงสร้างหลักสูตรได้คะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระดับ 
4.00 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ เข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรและประเมินผ่าน 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาโลหะการ 
จุดประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา สังคม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุข
ศึกษา พลานามัย น ามาใช้ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพโลหะการให้มี
ความเจริญก้าวหน้า 

2. เพ่ือให้มีความเข้าใจหลักการในงานอาชีพสมพันธ์ การประกอบธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการเพ่ิม
ผลผลิต 

3. เพ่ือให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการท างานในกลุ่มงานพื้นฐาน
อุตสาหกรรม การอ่านแบบและเขียนแบบเทคนิค การเลือกใช้วัสดุ งานปรับ 
งานเครื่องมือกล งาน เครื่องยนต์เบื้องตน งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

4. เพ่ือให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพช่างเชื่อมโลหะและผลิตภัณฑ์
โลหะแผ่น ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพและปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความ
ปลอดภัย ทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวม 

5.  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานช่างเชื่อมโลหะและผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นได้โดย
ผ่านเกณฑ์ ทดสอบตามมาตรฐานวิชาชีพที่ก าหนด สามารถปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการและ ประกอบอาชีพอิสระใช้ความรู้และทักษะพ้ืนฐานใน
การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้  

6.  เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มี
ระเบียบวินัย เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

มาตรฐานวิชาชีพ 
1. สื่อสารแสวงหาความรู้เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับเทคนิคใน

งานอาชีพ  
1. 2. ใช้หลักธรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมทาง

สังคม ตลอดจนการ สร้างเสริมสุขภาพพลานามัยและการป้องกันโรคกับ
ตนเองและครอบครัว  

2. 3. แก้ปัญหาโดยใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและกระบวนการ
แก้ปัญหา  

3. 4. ด าเนินงานจัดการธุรกิจขนาดย่อม บริหารงานคุณภาพ เพิ่มผลผลิตของ
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องค์กร สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองค์กรและชุมชน  
4. 5. ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ  
5. อ่านแบบ เขียนแบบเทคนิคและเลือกใช้วัสดุอุตสาหกรรม  
6. ประกอบ ทดสอบวงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  
7. เชื่อมโลหะและประกอบขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นเบื้องต้น 
8. ถอด ตรวจสอบและประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
9. ปรับ แปรรูปและขึ้นรูปงานด้วยเครื่องมือกล 

 
 
สาขางานโครงสร้าง ได้ด าเนินการตามระบบและกลไก สาระส าคัญของรายวิชา

ในหลักสูตร โดยมี นายณัฐพงศ์ ปั้นเพ็ง ท าหน้าที่หัวหน้าสาขางานโครงสร้าง จัดท า
แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรเสนอขอความเห็นชอบจากอนุกรรมการ
วิชาการ สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และสถาบันวิทยาลัยชุมชน และด าเนินการ
มอบหมายรายวิชาให้อาจารย์ผู้สอน จัดท าแผนจัดการเรียนรู้ จัดท าตารางจัดการ
เรียนการสอน จัดการเรียนการสอน ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนการสอน  

ด าเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้และจัดประชุมร่วมกับส านักวิชาการให้
เป็นไปตามที่ได้จัดท าไว้และท าการบันทึกหลังการสอนและวิเคราะห์รายวิชาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ตามหลักสูตร พุทธศักราช 2556 และ
ปรับเปลี่ยนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 นั้น ซึ่งมีรายวิชาที่
คล้ายคลึงในกระบวนการจัดการเรียนการสอนและสามารถวิเคราะห์รายวิชา
หลักสูตรใหม่ว่าดีกว่าหลักสูตรเดิมอย่างไร ดังรายวิชาต่อไปนี้ 
1. รายวิชางานเชื่อมโลหะเบื้องต้น กระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้นด้านการ
ปฏิบัติด้วยหลักการเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ เชื่อมแก๊สและตัดด้วยแก๊ส
แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนเพ่ือให้เกิดทักษะในการเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์กับ
แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน สามารถวิเคราะห์รายวิชาถึงความแตกต่างของรายวิชางาน
เชื่อม  
2.รายวิชาเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 1 มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เหมือนรายวิชาดังกล่าวข้างต้น แต่เพ่ิมเติมในเรื่องรอยต่อในงานเชื่อม รอยต่อตัวที 
และเชื่อมท่อกับแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน 

5.1-7 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ปวช. 2556 
๕.๑-๙ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ปวช. 2562 

น าบันทึกหลังการสอนมาด าเนินการวิเคราะห์น ามาปรับปรุงส าหรับพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เหมาะสมกับผู้เรียนในครั้งต่อไป 

5.1-5 บันทึกหลังการสอน
งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น  

 
ผลการประเมิน 1.00 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  การวางระบบผู้สอน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลผู้เรียน 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
สาขางานโครงสร้าง ได้มีการก าหนดเป้าหมายในการวางระบบผู้สอน การ

จัดการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน วิชาชีพ โดยส านักวิชาการ
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดตารางการจัดการเรียนการสอน
ประจ าภาคเรียน และส่งแผนตลอดหลักสูตรมาให้หัวหน้าสาขางานตรวจสอบ
รายวิชาที่จะเปิดสอน และร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาอาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายวิชาเพ่ือจัดท าตารางการจัดการเรียนการสอนของสาขางาน 
และเสนออนุกรรมการวิชาการ และสภาวิทยาลัยเพื่อทราบตารางการจัดการ
เรียนการสอน เพ่ือส านักวิชาการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในระบบบริการ
การศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านงานทะเบียน วัดผลและประเมินผลนักศึกษา 
เพ่ือแจ้งอาจารย์ประจ าวิชาตรวจสอบรายชื่อวิชาที่สอน รายชื่อนักศึกษา 
เวลาเรียน ห้องเรียน ในระบบอาจารย์ผู้สอน ต่อไป 

 

 
 
หลักการของหลักสูตร 

๑. เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลังมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่าด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ และประชาคมอาเซียน เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคน
ระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

5.2-1 กลไกการวาง
ระบบผู้สอนและ
กระบวนการเรียน
การสอน ระบบการ
วางระบบผู้สอน 
5.2-2  การวาง
ระบบผู้สอนและ
กระบวนการเรียน
การสอน 
หลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ(ปวช.) 



ห น้ า  | 42 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานโครงสร้าง 

 

สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและ
การประกอบอาชีพอิสระ 
๒. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง เน้นสมรรถนะ
เฉพาะด้านด้วยการปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและ
โอกาสของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียน สะสม
ผลการเรียน เทียบความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ สถาน
ประกอบการ และสถานประกอบการอิสระ 
๓. เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษา
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน 
๔. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและ
ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการและ
สอดคล้องกับสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

อาจารย์ประจ าวิชาด าเนินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และโครงการ
สอนตามตารางสอนที่ได้ท าการอนุมัติ 

5.2-2 ศักยภาพ
อาจารย์ผู้สอนระดับ
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ(ปวช.) 
5.2.-3 แผนการ
จัดการเรียนรู้ 
5.2-4 โครงการสอน 

จัดท าสื่อ/เอกสารประกอบการสอน เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนแต่ละ
รายวิชาให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง 

5.2-5 เอกสาร
ประกอบการสอน 
5.2-6 คู่มือ/ใบ
ความรู้/ใบงาน 

นักศึกษาและอาจารย์ประจ าวิชา ร่วมกันจัดท าโครงการสิ่งประดิษฐ์เพ่ือ
บูรณาการความรู้ ให้สามารถน าเสนอออกมาเป็นชิ้นงานเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนหรือปัญหาที่ต้องการแก้ไขได้ 

นักศึกษาสามารถน าทักษะ ความรู้ด้านช่างเชื่อมโลหะมาบริการให้กับ
ชุมชน ด้วยหน่วยซ่อมสร้างบริการชุมชน(Fix it Community Unit) 

5.2-7 โครงการ
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่ 
5.2-8 รายงานสรุป
หน่วยซ่อมสร้าง
บริการชุมชน(Fix it 
Community Unit) 

นักศึกษาทุกคนเข้าสอบทวนสอบจากการสอบมาตรฐานวิชาชีพทุกคน 5.2-9 การสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 

 
 

ผลการประเมิน 2.00 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  ผลการด าเนนิงานของหลักสูตร  
 

1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็น ผู้ที่ได้งานท าในสาขาที่เก่ียวข้อง ศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  

รายการ  จ านวน (คน)  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560  10 
ผู้จ านวนส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าตรงสาขา  3 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อตรงกับสาขาที่ส าเร็จการศึกษา  3 
ร้อยละผู้ที่ได้งานท าในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ี
เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี  

60.00 

  
2. สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและได้รับข้อมูล
ตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน จาก
สถานศึกษาท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการ
ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา  

  

รายการ  
จ านวน (คน)  

แม่ข่าย  ทับคล้อฯ  โพธิ์ประทับช้าง  รวม  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560  10 - - 10 
จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ  10 - - 10 
ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจเทียบกับจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระหลังส าเร็จการศึกษา  

100 - - 100 

  
เอกสารหลักฐาน  
5.3-1 รายงานผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขางานโครงสร้าง  
5.3-2 รายงานผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   สาขางานโครงสร้าง 
5.3-3 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขางานโครงสร้าง  

  
ผลการประเมิน 0.00 
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องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 

ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

         หลักสูตรมีระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ดังนี้ 

1.) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระบุความ
ต้องการ และปัญหาการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในหลักสูตร 

2.) ด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุน และแหล่งเรียนรู้ตามความต้องการใน
หลักสูตร 

3.) ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
และรายงานผลส ารวจความพึงพอใจและน าผลไปปรับปรุงและพัฒนาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.1-๑  สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

      สาขางานโครงสร้าง มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ / ด าเนินงาน ดังนี้  
1. สาขางานโครงสร้าง ด าเนินการส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน 

หลักสูตร ข้อมูล มีดังนี้ 
ห้องเรียน 

ห้องเรียนของสาขางานโครงสร้าง  จะอยู่อาคารโรงฝึกงาน ได้แบ่งพ้ืนที่เป็น 
ห้องพักครู จ านวน ๑ ห้อง ,ห้องเรียนทฤษฎี จ านวน ๑ ห้อง โดยในภายใน
ห้องเรียนจะจัดโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอกับจ านวน
นักศึกษาท่ีเข้าเรียนในรายวิชานั้นๆ แต่ยังมีห้องเรียนไม่เพียงพอกับรายวิชาเรียน

6.1-2  รายงานสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
ระดับ ปวช. สาขางาน
โครงสร้าง 
6.1-3 รายงานผลการ
ส ารวจความต้องการและ
ปัญหาการใช้สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ของอาจารย์
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ทฤษฎี และส่วนพื้นที่ปฏิบัติการ section งานตะไบ , งานโลหะแผ่น , งานเชื่อม
โลหะ ,งานเครื่องมือกล  

ห้องน้ า 
ปัจจุบันห้องน้ ามีจ านวน 4 ห้อง  อยู่ระหว่างปรับปรุงให้ใช้งานได้  

เนื่องจากระบบท่อน้ าประปาของโรงฝึกงานนั้นช ารุด อยู่ทางงานอาคารสถานที่ได้ปิด
เพ่ือรอการปรับปรุงในแผนงบประมาณ 2563 

ระบบอินเตอร์เน็ต 
จากการส ารวจการใช้ระบบอินเตอร์ของนักศึกษาและอาจารย์ พบว่า 

การใช้งาน ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของการใช้งานนักศึกษา 
สื่อการสอน/อุปกรณ์เทคโนโลยี 

       ด าเนินการส ารวจความต้องการและปัญหาการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จาก
อาจารย์ผู้สอนประกอบด้วย ด้านอาคาร/สถานที่ ด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต  
ด้านห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ด้านห้องสมุด และ ปัญหาการใช้
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีผลการส ารวจ ดังนี้ 
ความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

สิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู ้

ความต้องการ 

ด้านอาคารสถานที่ ๑. พัดลมระบายความร้อน 
๒. ปรับปรุงอาคารเรียนให้มีความเหมาะสม
กับบรรยากาศการเรียนรู้ 
๓. ห้องน้ าครูและนักศึกษาควรปรับปรุง 
๔. สวัสดิการด้านน้ าดื่มให้กับนักศึกษาทุก
แผนกสาขางานอย่างทั่วถึง 
๕. อาคาร โรงงาน ห้องน้ าสะอาด มีผู้ดูแล
ประจ าอาคารสม่ าเสมอ 
๖. ระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสาขางาน 
๗. หม้อแปลงไฟฟ้าส าหรับสาขางาน
โครงสร้างโดยเฉพาะ เนื่องจากเป็นสาขางาน
ที่จ าเป็นต้องใช้ระบบกระแสไฟฟ้าในการ
เชื่อมโลหะในด้านการตัดการเรียนการสอนสูง 

ด้านคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ต 

๑. ระบบ wifi ความเร็วสูง มีความเสถียร 
และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

ด้านห้องเรียน/ห้องปฎิบัติการ 
 

๑. ห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูมพร้อมสื่อโสตน์
ทัศนูปกรณ์ท่ีพร้อมส าหรับการจัดการเรียน
การสอน 
๒. ปรับปรุงโต๊ะและเก้าอ้ี อุปกรณ์ (มีสภาพ
เก่ามาก) 

ผู้สอน ประจ าปีการศึกษา 
2561 
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ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ๑. สนับสนุนอุปกรณ์สื่อโสตน์ทัศนูปกรณ์
อย่างทั่วถึง 
๒. โปรเจคเตอร์ ทีวีLED และเครื่องเสียงช่วย
สอน ควรมีประจ าห้องเรียน 
๓. ระบบเครื่องเสียงที่ใช้ในการตัดการเรียน
การสอนทั้งในห้องเรียนและเคลื่อนที่ลง
ภาคสนามได้ 
๔. โปรเจคเตอร์แบบมีสัญญาณ wifi ทุก
ห้องเรียน 

ด้านห้องสมุด ๑. ระบบสืบค้นข้อมูลและอินเตอร์เน็ตแบบ
ประสิทธิภาพสูง 
๒. ปรับปรุงความเป็นระเบียบ 
๓. ปรับปรุงห้องสมุดให้ความทันสมัย มีการ
จัดการเรียนรู้แบบคาเฟ่ห้องสมุด อุปกรณ์ที่
ทันสมัย 

อ่ืนๆ ๑. สนับสนุนครุภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติ 
๒. ปรับปรุงเว็บไซด์วิทยาลัยและสร้างการ
ประชาสัมพันธ์ในทุกมิติให้ได้รับข้อมูลที่
ทันสมัย (ให้ดูตัวอย่างเว็บไซด์และการ
ประชาสัมพันธ์ของ มรภ.พิบูลสงคราม 

    ผลการส ารวจปัญหาการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนสาขางาน
โครงสร้าง/สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โดยภาพรวมมีสภาพปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥=๓.๑๔) โดยรายการที่มีระดับ
ปัญหาสูงสุด คือ หนังสือ/วารสารที่มีอยู่ในห้องสมุดล้าสมัย, บริการอินเตอร์เน็ตไร้
สาย,ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ มีขนาดและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (𝑥 = ๓.๕๐) 
รองลงมา คือ หนังสือ/วารสาร ที่ต้องการไม่มีในห้องสมุด,หนังสือ/วารสาร ที่ต้องการ
ไม่มีในห้องสมุด,หนังสือ/วารสาร ที่ต้องการมีน้อยฉบับ (𝑥=๓.๒๕), หนังสือ/วารสาร
ที่ต้องการอยู่ในสภาพช ารุด (𝑥= ๓.๐๐),  อาคารโรงฝึกงาน/ห้องปฏิบัติการ 
เครื่องมือและอุปกรณ์สภาพพร้อมใช้งาน,อาคารโรงฝึกงาน/ห้องปฏิบัติการมีเครื่องมือ
และอุปกรณ์เพียงพอ,อาคารโรงฝึกงาน/ห้องปฏิบัติการเครื่องมือ และอุปกรณ์มีความ
ทันสมัย (𝑥 = ๒.๗๕) ตามล าดับ 

สาขางานโครงสร้าง มีการประเมินกระบวนการ ดังนี้  
สาขางานโครงสร้างได้พบปัญหาเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร คือ

และได้ท าการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนที่มีต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีผลการประเมินดังนี้  

รายการ ค่าเฉลี่ยความพึง

6.1-4  รายงานความพึง
พอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ที่มีต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 
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พอใจ 
อาจารย์ นักศึกษา 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายใน
ห้องเรียน 

๗๒.๕๐ ๓.๙๙ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายนอก
ห้องเรียน 

๗๘.๐๐ ๓.๘๘ 

รวม ๗๕.๒๕ ๓.๙๕ 
 

2561 

    สาขางานโครงสร้างมีการปรับปรุง/พัฒนาจากผลการประเมิน ดังนี้  
1. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในห้องเรียน  

๑.๑ ) ได้มีปรับปรุงระบบ Network โดยติดตั้งตัวกระจายสัญญาณ Wifi เพ่ิม
เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ได้ค้นคว้าข้อมูล หรือใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการ
ประกอบการเรียนการสอน 
2. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 
- ปรับปรุงห้องน้ าของสาขางานให้พร้อมใช้งานมีการเปลี่ยนโถแบบนั่งยองเป็น

แบบสุขภัณฑ์พร้อมทั้งฝักบัวช าระและทาสีใหม่ ซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ                             

- ท าการทาสีสาขางานและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องแสงสว่างที่ช ารุด 
สามารถใช้งานได้ได้ตามปกติ 

 

 

 
 

ผลการประเมิน 1.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการด าเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
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แผนการด าเนินงาน ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ปรับปรุงห้องน้ า พ.ค. ๒๕๖๒ งานอาคารสถานที่ 
ทาสีอาคารโรงงาน พ.ค. ๒๕๖๒ งานอาคารสถานที่ 
   
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (รายวิชาเลือก รายวิชาเลือกเสรี) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอนและการประเมินผลรายวิชา) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ.............................................. 
          (นายณัฐพงศ์  ปั้นเพ็ง) 
      หัวหน้าสาขางาน  โครงสร้าง 
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   ส่วนที่ 3  
   รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อเสนอแนะภาพรวม 

1. หลักสูตรควรมีการพัฒนา การด าเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาเพ่ิมขึ้น อย่าง
มีนัยส าคัญ ในประเด็นแรกขอให้มีการจัดท าเป็นข้อสอบกลางในรายวิชาเอกของหลักสูตรที่จะน าเสนอในปี
การศึกษา 2562 อย่างน้อย 2 รายวิชา และสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นที่ยอมรับ อย่างน้อย      1 ชิ้นงาน 

2. การเขียนแบบรายงานประเมินตนเอง (SAR) หลักสูตรควรสร้างความเข้าใจ ในเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา และควรด าเนินการตามวิถีที่หลักสูตรมีการบริหารจัดการ และด าเนินการจริง ไม่ควรจัดท า
แบบรายงานที่ระบุ ขั้นตอนที่ก าหนดไว้เรียบร้อยแล้ว โดยหลักสูตรแค่เติมค าในช่องว่าง 

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

4. หลักสูตรมีอัตราการคงอยู่ของผู้เรียนค่อนข้างต่ า หลักสูตรควรจะมีการวิเคราะห์หาสาเหตุของอัตรา
การออกกลางคัน และน าเข้าที่ประชุมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้ผลการ
ด าเนินการดีขึ้นในปีต่อไป 
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ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ค่าคะแนนที่ได้ ผลการประเมิน 
1. การก ากับ
มาตรฐาน 

1.1 (1) การบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา ผ่าน ผ่าน 

2. ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

2.1  คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 5.00 ระดับดีมาก 

2.2  ผู้ส าเร็จการศึกษาสร้างอาชีพและท า
ประโยชน์ให้ชุมชน 

4.13 ระดับดีมาก 

3. นักศึกษา 
 

3.1  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 2.00 ระดับน้อย 

3.2  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2.00  

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

5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 1.00 ระดับน้อย 
5.2  การวางระบบผู้สอน การจัดการเรียนการ
สอน และการประเมินผลผู้เรียน 

2.00 ระดับน้อย 

5.3  ผลการด าเนินงานของหลักสูตร 0.00 ระดับน้อย 

6.  สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1.00 ระดับน้อย 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบ 2.01 ระดับปานกลาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | 51 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานโครงสร้าง 

 

 
ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 
  

จ านวนตัว
บ่งช้ี I P O คะแนนเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

องค์ 
0.01-2.00  ระดบัคุณภาพ
น้อย 

ประกอบ 2.01-3.00  ระดับคุณภาพปาน
กลาง 

ที่ 3.01-4.00  ระดบัคุณภาพด ี

  4.01-5.00  ระดบัคุณภาพดี
มาก 

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 2.1   5.00 5.00 ระดับดีมาก 

2.2   4.13 4.13 ระดับดีมาก 
3 3.1 2.00   2.00 ระดับน้อย 

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

5.2  2.00  2.00 ระดับน้อย 
5.3  0.00  0.00 ระดับน้อย 

6 6.1  1.00  1.00 ระดับน้อย 

ผลการประเมิน 
1.50 1.00 4.57 2.01  
ระดับ
น้อย 

ระดับ
น้อย 

ระดับดี
มาก 

ระดบัปาน
กลาง  
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ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 

องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน 

1. เนื่องจากผู้เรียนหลักสูตรมีจ านวนน้อย เมื่อพิจารณาต้นทุนต่อหน่วยไม่เกิดความคุ้มค่าต่อหลักสูตร
นั้น หลักสูตรควรหาวิธีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมหรือหลักสูตร Non degree เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบต่าง ๆ
เพ่ิมข้ึน 

2. หลักสูตรควรท า MOU กับสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรช่างฝีมือที่อยู่ใน
สถานประกอบการให้เข้าพัฒนาโดยหลักสูตรด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรร่วมกัน 

องค์ประกอบท่ี 2 : ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 หลักสูตรควรหาสาเหตุที่นักศึกษามีงานท าไม่ตรงสาขา หรือในกรณีที่นักศึกษาไม่มีงานท า เพ่ือหา
แนวทางในการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพต่อไป  
องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 

1. หลักสูตรมีระบบของการดูแลนักศึกษาที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของการให้ค าปรึกษาระหว่าง
เรียน การดูแลนักศึกษาหน้าเสาธง การพบนักศึกษาตอนเช้า – เย็น ในชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษาและ Home 
Room ตามท่ีก าหนดไว้ และมีการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติ ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนด แต่ยังไม่ได้น า
ผลการด าเนินงานไปวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไข เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

2. ระบบการพัฒนานักศึกษา ในส่วนที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา หลักสูตรยังไม่น ามาวิเคราะห์
หรือพิจารณาว่า จะส่งผลกระทบต่อผู้เรียนในหลักสูตรมากน้อยเพียงใด หลักสูตรควรมีการก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

3. ในการประเมินความพึงพอใจในข้อ 3.2 จะต้องน าผลการประเมินกิจกรรมในข้อ 3.1 ทั้ง 2 กิจกรรม 
คือ ผลการประเมินความพึงพอใจของกระบวนการให้ค าปรึกษาจากนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและความพึง
พอใจจากการพัฒนานักศึกษาในโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาและในรายวิชาที่มีการพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษา
มารวมกัน และน าผลการประเมินทั้ง 2 ข้อมาหาค่าเฉลี่ย โดยมีการเก็บข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง เพ่ือให้เห็นแนวโน้ม
ของการท างาน 

องค์ประกอบท่ี 4: อาจารย์ 

1. หลักสูตรมีกระบวนรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ชัดเจน แต่เนื่องจากบุคลากรของหลักสูตรไม่
มีการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมนี้ส่วนใหญ่จึงไม่ได้ด าเนินการ 

2. การบริหารจัดการด้านบุคลากร ระบบและกลไกของการธ ารงรักษาบุคลากร การสร้างสิ่งจูงใจ ประโยชน์
และบริการต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม 
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3. หลักสูตรยังขาดการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 5 ปี อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้หลักสูตรทราบว่า 
ทิศทางของการพัฒนาบุคลากรจะมีทิศทางการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยหรือไม่ หรือสามารถสร้างความ
เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพแต่ละด้านของหลักสูตรได้หรือไม่ 

 
องค์ประกอบท่ี 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

1. ควรมีการเปรียบเทียบสาระหลักสูตรและสาระรายวิชาว่า มีความทันสมัยและแตกต่างจากหลักสูตรเดิม
อย่างไร   

2. ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาการสอนที่ส าคัญและเป็นศาสตร์สมัยใหม่ในสาขาวิชา และแสดงใน แผนการ
สอน และ บันทึกหลังการสอน 

3. การคัดเลือกอาจารย์ผู้สอน ควรคัดเลือกจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ ภาระงาน (Teacher Load) 
4. ควรมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ในรายวิชาชีพเฉพาะ 
5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรมีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร  เช่น การ

เขียนแผนการสอน และ บันทึกหลังการสอน การคัดเลือกผู้สอน การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
เป็นต้น 

6. ควรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาให้เป็นไปตามเป้าหมายของรายวิชาที่ก าหนด 
7. หลักสูตรควรเน้นการปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากของจริงมากกว่าทฤษฎี 
 

องค์ประกอบท่ี 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1. ควรมีเครื่องมือทางด้านวิชาชีพที่ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ หรือน าไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงาน 
หากวิทยาลัยไม่สามารถจัดหาได้ ควรท า MOU กับสถานประกอบการ เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกการใช้งานจริง 

2. ควรน าผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากนักศึกษามาวิเคราะห์และน าไปแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
ระบบ 
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