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     ส่วนที่ 1 

    ข้อมูลทั่วไป 
 

ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

สาขางานช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2543 ใน
หลักสูตรสาขาช่างเชื่อมโลหะ 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)  

1.3 จ านวนผู้เรียน 
ตารางแสดงจ านวนนักเรียน นักศึกษา แต่ละระดับช้ัน  

 
         หลักสูตร ปวช. สาขาวิชา ช่างเชื่อม 

ปีการศึกษา จ านวน ( คน ) 
2557 2558 2559 2560 2561 

สถานที่จัดการเรียนการสอน แม่ข่าย 
2557 -     
2558  -    
2559   -   
2560    -  
2561     9 
รวม 0 0 0 0 9 

 
1.4 อาจารย์ผู้สอน 

ตารางแสดงจ านวนอาจารย์ผู้สอน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา และเพศ 
วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม 

ปริญญาเอก - - - 
ปริญญาโท 3 - 3 
ปริญญาตรี 1 - 1 
อนุปริญญา/ปวส. - - - 

รวม 4 - 4 
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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.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(การผลิต) 

 -อาจารย์ผู้สอน 
-หัวหน้ากลุ่มงานกิจการ
นักศึกษา 

3 นายจาตุรงค์ ทองมี อาจารย์
พิเศษ 

-กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา) 
-วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(การผลิต) 

-อาจารย์ผู้สอน 
-หัวหน้าสาขางาน
โครงสร้าง 

4 นายณัฐพงศ์ ปั้นเพ็ง อาจารย์
พิเศษ 

วท.บ.  
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การ
ผลิต) 

-อาจารย์ผู้สอน 
-หัวหน้างานแนะแนว 

 
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  
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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 เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะฯรายวิชา 
ช่างเชื่อมประกอบเฟอร์นิเจอร์ จ านวน ๖๐ ชม. ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่ม
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 
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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 พัดลมเพดาน 28 เครื่อง 
8 เครื่องตัดโลหะแผ่นชนิดตัดใช้เท่าเหยียบ ขนาด 1.6*1.200 มม. 1 เครื่อง  
9 เครื่องพับกล่อง ขนาด 1.200 มม. 1 เครื่อง  
10 เครื่องม้วนโลหะแผ่น ขนาด 1.200 มม. 1 เครื่อง  
11 แท่นข้ึนรูป(stake) 1 ชุด  
12 คูหาเชื่อมไฟฟ้า 10 คูหา 
13 เครื่องไฟฟ้าแบบACขนาด 300A 10 เครื่อง 
14 ชุดเครื่องแก๊สพร้อมอุปกรณ์ประจ าสถานีเชื่อม 1 ชุด 
15 โต๊ะเชื่อมแก๊สพร้อมเก้าอ้ี 5 ชุด 
16 ท่อบรรจุแก๊สออกซิเจน 5 ชุด 
17 ท่อบรรจุแก๊สอะเซทิลีน 5 ชุด 
18 ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์เชื่อมไฟฟ้า 2 ชุด 
19 เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบ lnverterขนาด 130A 1 เครื่อง 
20 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า AC/DC ขนาด 250 A 3 เครื่อง 
21 ตู้อบรวดเชื่อมขนาด 4 กก. 1 เครื่อง 
22 เครื่องตัดตรงด้วยแก๊ส 1 เครื่อง 
23 เครื่องเชื่อมพลาสติก 1 เครื่อง 
24 ชุดเครื่องมือวัดละเอียดส าหรับแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 1 ชุด 
25 เครื่องเจียรไนตั้งพ้ืน 2 เครื่อง 
26 เครื่องกลึงยันศูนย์เหนือแท่น 2 เครื่อง 
27 เครื่องไสแนวนอน 1 เครื่อง 
28 ชุดฝึกเครื่องกลึง ซี เอ็น ซี 1 ชุด 
29 เครื่องเชื่อม AC/DC 1 เครื่อง 
30 ตู้เชื่อมไฟฟ้า MIG 2 ตู้ 
31 แท่นอัดไฮโดรลิกส์ 1 แท่น 
32 ชุดเครื่องมือช่างกล 1 ชุด 
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33 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 2 ชุด 
34 เครื่องกลึงยันศูนย์เหนือแท่น150มม.(Enginelebe)พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง 
35 เครื่องกัดเพลาตั้งแบบเทอร์เรทพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง 
36 เครื่องเลื่อยสานพานแนวนอนHoroaontal Band Saw(อัตโนมัติ) 1 เครื่อง 
37 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 7 ชุด 
38 เครื่องตัด บาก เจาะอัตโนมัติ 1 ชุด 
39 เครื่องดัดเหล็กอัตโนมัติ 1 ชุด 
40 พัดลมเพดาน 14 เครื่อง 
41 เครื่องไฟฟ้าแบบ AC ขนาด 300 A 1 เครื่อง 
42 เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบ lnverter ขนาด 130a 1 เครื่อง 
43 ชุดเครื่องแก๊สพร้อมอุปกรณ์ประจ าสถานีเชื่อม 1 ชุด 
44 โต๊ะเชื่อมแก๊สพร้อมเก้าอ้ี 5 ชุด 
45 ท่อบรรจุแก๊สอะเซทิลีน 5 ชุด 
46 ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์เชื่อมไฟฟ้า 2 ชุด 
47 เครื่องเชื่อมจุดแบบตั้งพ้ืนขนาด 20 KVA 1 เครื่อง 
48 เครื่องอัดอากาศขนาด 300 ลิตร/นาท ี 1 เครื่อง 
49 ชุดอุปกรณ์พ่นสี 1 ชุด 
50 ตู้อุปกรณ์เครื่องมืองานสี 1 ตู้ 
51 ปลั๊กโลสายไฟ 2 ชุด 
52 คีมจับสายดินขนาด 30 Amp 6 อัน 
53 มือเชื่อมขนาด 300 Amp 12 อัน 
54 หน้ากากเชื่อมชนิดครอบหัว 6 อัน 
55 ตลับเมตรขนาด 5 เมตร 8 อัน 
56 เกจวัดแรงดันคาร์บอนไดออกไซค์ 1 อัน 
57 ถุงมือหนังงานเชื่อมโลหะอย่างดี 12 ชุด 
58 ลวดเชื่อม kobe ขนาด 2.6 มม. 3 กล่อง 
59 ลวดเชื่อม kobe ขนาด 3.2 มม. 1 กล่อง 
60 ลวดเชื่อมมิกซ์ ขนาด 0.80 มิลลิเมตร 1 กล่อง 
61 ลวดเชื่อมฟักซ์คอ ขนาด 0.8 มิลลิเมตร 1 กล่อง 
62 เหล็กกล่องขนาด 1*1 อย่างหนา 4 เส้น 
63 เหล็กเพลากลมตันขนาด 3 หุน 1 เส้น 
64 เหล็กแบนขนาด 3 หุน กว้าง 3 นิ้ว 5 เส้น 
65 สายตัดพลาสม่าพร้อมหัวตัด 1 ชุด 
66 โครงเลื่อยมืออย่างดี 20 โครง 
67 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ 4 ถัง 
68 ใบปัดกระดาษทรายซ้อน 24 แผ่น 
69 กรรไกรโค้งซ้ายตัดโลหะแผ่น 2 อัน 
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70 กรรไกรโค้งซ้ายตัดโลหะแผ่น 2 ด้าม 
71 เหล็กแผ่นอาบสังกะสีเบอร์ 28 1 แผ่น 
72 เหล็กแปปด าขนาด 1 ๑/๒ 2 เส้น 
73 เหล็กข้ออ้อยขนาด 3 หุน 14 เส้น 
74 ใบหินเจียร ใบบางขนาด 4 12 ใบ 
75 ใบหินเจียร ขนาด 4 36 ใบ 
76 ใบตัดขนาด 4 อย่างดี 48 ใบ 
77 ใบเลื่อย 18 ฟัน/นิ้ว อย่างด ี 3 ใบ 
78 ใบไฟเบอร์ตัดเหล็กขนาด 14 12ใบ 
79 ใบปัดหางเปียขนาด 4  12 ใบ 
80 ใบหินเจียรขนาด 7 12 ใบ 
81 ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ละเอียด 2 ใบ 
82 ใบตัดขนาด 2.2 มม. 12 ใบ 
83 น๊อตหัวเปเปอร์สีเงิน ขนาด 1 ½  50 ตัว 
84 น๊อตเซิลขนาด 0.8 มม. 4 ตัว 
85 ลวดเชื่อมแก๊ส(ทองแดง) 1 กิโลกรัม 
86 ดอกสว่าน 1/8  24 ดอก 
87 กาว A-B 2 ชุด 
88 หัวยิงไขตวงแฉก-แบนใส่สว่านไฟฟ้า 3 ชุด 
89 ชุดแปลงถ่าน มาร์เทคขนาด 4 นิ้ว 2 ชุด 
90 เหล็กกล่องขนาด 1*2 ชุบซิงค์ หนา 3 เส้น 
91 ชุดแปลงถ่าน มาร์เทค 7 นิ้ว 2 ชุด 
92 ก๊าซออกซิเจน 2ถัง 
93 ก๊าซอะซิเทลีน 2ถัง 
94 คอลเลทขนาด 0.8 เชื่อมมิก 4ตัว 
95 ชอล์กขีดงาน 24แท่ง 
96 สีน้ ามันสีด า 2แกลอน 
97 สีน้ ามันสีขาว 2แกลอน 
98 น้ ามันสน ปี๊ปใหญ่ 4 ปี๊บ 
99 สีรองพ้ืนกันสนิมเทา 5 แกลอน 
100 กรรไกรตรงตัดแผ่นโลหะ 2 ด้าม 
101 เทปพันสายไฟ 3 ม้วน 
102 แปรงขัดลวดพลาสติก 6 ด้าม 
103 แปรงทาสีขนาด 2 12 อัน 
104 สี สเปย์คละสี 24กระป๋อง 
105 ตะไบหางหนูขนาด 10 นิ้ว 10 ด้าม 
106 ตะไบท้องปลิงขนาด 10 นิ้ว 10 ด้าม 
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107 ดอกสว่านขนาด 4 mm 20 ดอก 
108 ดอกสว่านขนาด 5 mm 20 ดอก 
109 น้ ายาเช็ดกระจก 2 ขวด 
110 ไม้กวาดทางมะพร้าว 12 ด้าม 
112 ปากกาเมจิกชนิดลบไม่ได้ 12 ด้าม 
113 น้ ายาลบค าผิด 4 แท่ง 
114 ผงซักฟอกถังใหญ่ 1 ถัง 
115 น้ ายาขัดห้องน้ า 1 แกลอน 
116 แปรงถูพ้ืนห้องน้ า 2 ด้าม 
117 ปากกาเคมีเขียนโลหะคละสี 6 ด้าม 
118 ไม้กวาดดอกหญ้า 6 ด้าม 
119 กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม 10 รีม 
120 สเปย์ปรับอากาศ 2 กระป๋อง 
121 น้ ายาถูพ้ืน 1 แกลอน 
122 กระดานไวท์บอร์ด บอสตัน 80*120 ซม. 2 แผ่น 
123 แปรงลบกระดานไวท์บอร์ด 4 อัน 
124 ม๊อบถูพ้ืนขนาด 18 2 ด้าม 
125 เกทน้ าหอมในห้องน้ า 2 กระป๋อง 
 อ้างอิงเอกสารครุภัณฑ์ ปีการศึกษา 2561  
 
เอกสารหลักฐานประกอบ  1.9-1 รายการครุภัณฑ ์
1.10 การพัฒนาบุคลากร 
ในปีการศึกษา 2561  สาขางาน โครงสร้าง  ได้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพทางด้านวิชาการ ดังนี้  

ที ่ ชื่อ-สกุล วันที่เข้าอบรม หัวข้อการพัฒนา 
ประเภทการพัฒนา 
วิชาชีพ การสอน 

1. ว่าที่ร้อยตรี ฑีฆายุ ชูบัว 16-17 
มิ.ย.2561 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
เทคนิคการแก้ไขปัญหาการ
จัดซื้อและการตรวจสอบ
เอกสารและพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 

/ / 

2. นายวีรธรรม ทับทิมเกิด ๑๙ ม.ค. 
๒๕๖๑ 
 
 
๒๙ ม.ค. 
๒๕๖๑ 
 

-หลักสูตรการยกระดับฝีมือ 
สาขาการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์
ระดับ ๑ 
-อนุเคราะห์ออกแบบและท า
ป้ายโลหะเพ่ือจัดกิจกรรม
ของโรงเรียนบางลายพิทยา
คม 

/ 
 
 
/ 
 
 
 

/ 
 

 
/ 
 
 
/ 



ห น้ า  | 8 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง สาขางานเทคโนโลยงีานเช่ือม
โลหะ 

 

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

-วิทยากรในการฝึกอบรม
หลักสูตรพัฒนาทักษะฯ
รายวิชา ช่างเชื่อมประกอบ
เฟอร์นิเจอร์ 
-การฝึกอบรมหลักสูตรการ
ฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน นักศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
-ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
ศึกษานิเทศก์วิทยาลัยชุมชน
คุณธรรม 
 

 
/ 
 
 
 
/ 

3. นายจาตุรงค์ ทองมี 29 
ม.ค.2561 

-ได้ให้ความอนุเคราะห์
ออกแบบและท าป้ายโลหะ
เพ่ือจัดกิจกรรมของโรงเรียน
บางลายพิทยาคม จ.พิจิตร 
-ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครู
สอนดีเด่น  สาขางาน
โครงสร้าง  ประจ าปี
การศึกษา  2561 หน่วยจัด
การศึกษาแม่ข่าย 
-เป็นวิทยากรในการ
ฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนา
ทักษะฯรายวิชา ช่างเชื่อม
ประกอบเฟอร์นิเจอร์ 
จ านวน ๖๐ ชม. ณ ศูนย์การ
เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร บ้านหนอง
แขม ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล 
จ.พิจิตร 

/ 
 
 
 
 

/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 

4. นายณัฐพงศ์ ปั้นเพ็ง ๑๙ ม.ค. 
๒๕๖๑ 

-หลักสูตรการยกระดับฝีมือ 
สาขาการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์
ระดับ ๑ 
-ได้เข้าร่วมโครงการหน่วย
ซ่อมสร้างบริการชุมชน  (Fix  

/ 
 
 
/ 

/ 
 
 
/ 
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it  Community)ภายใต้
โครงการส่งเสริมการจัด
ความรู้เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน   ณ  
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
-ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สอนด้านจัดการ
เรียนการสอน  ยุคการศึกษา 
Thailand 4.0 กิจกรรม  
การพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
แบบปฏิสัมพันธ์   (Active 
Learning)   ณ  โรงแรม
น่านตรึงใจ  จ.น่าน 
-ได้จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับ
การจัดท าผักตบชวาปุ๋ยพืช
สด จากผักตบชวา ณ อบต.
ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.
พิจิตร 
-ได้ผ่านฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาสื่อ
ประกอบการเรียนการสอน  
Google  Classroom   ณ  
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

 
 
 
 
/ 
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โลหะ 

 

ส่วนที่ 2 
รายงานผลการด าเนินงาน หลักสูตร 

 
องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 (2)  การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เกณฑ์มาตรฐาน 

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

ส าหรับต าแหน่ง 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 

รายวิชาที่สอน 

ภาคเรียนที่ 
1/2561 

ภาคเรียนที่ 2/2561 

1 ว่าที่ร้อยตรี 
ฑีฆายุ ชูบัว 

คร ู -กศ.
ม.(อุตสาหกรรม
ศึกษา) 
-ปทส.เครื่องมือกล 

- - เขียนแบบเทคนิค 
 

๒ นายวีรธรรม 
ทับทิมเกิด 

พนักงาน
ราชการ 

-กศ.
ม.(อุตสาหกรรม
ศึกษา) 
-วท.บ.เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม(การ
ผลิต) 

- วัสดุในการเชื่อม 
- วัสดุช่าง 
- การออกแบบ
รอยต่อและ
สัญลักษณ์ในงาน
เชื่อม 
 

- การประกอบ
โครงสร้างโลหะ  

- เทคนิคโนโลยีการ
เชื่อม 

- งานเชื่อมโลหะ
เบื้องต้น 

- มาตรฐานงานเชื่อม ๑ 
- การออกแบบงาน
เชื่อมโครงสร้างโลหะ 

- กระบวนการเชื่อม 
- กิจกรรมองค์การ
วิชาชีพ ๒ 

3 นายจาตุรงค์ 
ทองมี 

อาจารย์
พิเศษ 

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

- งานเทคนิคพ้ืนฐาน - 
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เครื่องกล 

๔ นายณัฐพงศ์ 
ปั้นเพ็ง 

อาจารย์
พิเศษ 

วท.บ.  
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม(การ
ผลิต) 

- เขียนแบบ
เทคนิค 
 

-งานเชื่อมและโลหะ
แผ่น 

 
๓) การประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรในความรับผิดชอบอย่างน้อยทุก 5 ปี หรือการปรับปรุงตาม

ประกาศส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       ปีการศึกษา 2561  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของ ส านักงานคณะกรรมการ              
การอาชีวศึกษา ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คือ  ๒ ปี และจะ
ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ในปีการศึกษา 2562  ซึ่งระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร ให้
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕7  ข้อ 16.2 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระส าคัญของ
หลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้เป็นหน้าที่ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา หรือสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
๑.๑-๑  รายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 
๑.๑-๒ รายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2561 
๑.๑-๓ ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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องค์ประกอบที่ 2  ผู้ส าเร็จการศึกษา 

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา  

ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 - 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมิน - 
ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินเทียบกับจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา - 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหลังส าเร็จการศึกษา - 
    - ตรงสาขา - 
    - ไม่ตรงสาขา - 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ว่างงาน - 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อ - 
    - สาขาวิชาเดิม - 
    - สาขาวิชาใหม่ - 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษา - 
 
ค่าร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
 
แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
 - 
 

ผลการประเมิน N/A 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  ผู้ส าเร็จการศึกษาสร้างอาชีพและท าประโยชน์ให้ชุมชน  

ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 256๐ - 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมิน - 
ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินเทียบกับจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา - 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาที่ท าประโยชน์ให้กับชุมชนหรือสร้าง
ชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยชุมชนหรือท้องถิ่น 

- 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
 - 
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องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา 

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  

ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
ระบบการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา  

สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ มีการใช้ระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นบุคคลที่ท าหน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า 
ติดตามนักศึกษาในความรับผิดชอบทั้งในและนอกสถานศึกษา ให้ค าแนะ
แนวด้านการเรียน ความประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา รวมทั้ง การช่วยเหลือนักศึกษาที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
มีระบบกลไกการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แก่นักศึกษา 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 าสาขาเรื่องการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาพร้อมทั้งชี้แจงคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 
3. ก าหนดช่วงวัน – เวลาและให้ค าปรึกษา 
- เช้า หลังกิจกรรมหน้าเสาธง 

3.1-2  ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา 
3.1-3  บันทึกการเข้าพบอาจารย์
ที่ปรึกษา 
3.1-๔ ประวัตินักศึกษา 
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- เย็น หลังเลิกเรียนก่อนกลับบ้าน 
- คาบชั่วโมงกิจกรรมทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ 
- ติดตามผ่านระบบ Social media 
- การประชุมอาจารย์ภายในสาขา 
4. การติดตามผลให้ค าปรึกษา 
- แบบฟอร์มการติดตามอาจารย์ที่ปรึกษา 
- การสังเกต ,สัมภาษณ์  
5. ประเมินความพึงพอใจ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
6. การน าผลการประเมินมาปรับปรุง 
7. รายงานผลการด าเนินงานและการปรับปรุงและเสนอต่อหัวหน้าสาขา
งาน 
      อาจารย์ที่ปรึกษาจะใช้การพบหลังกิจกรรมหน้าเสาธงเพ่ือท าการโฮม
รูมเป็นประจ าทุกวันจันทร์ – ศุกร์, เพ่ือเป็นการเช็คชื่อ ประชาสัมพันธ์แจ้ง
ข่าวสารให้นักศึกษารับทราบ ถึงเรื่องราวช่าวสารต่างๆที่เกิดข้ึนในแต่ละ
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  บันทึกการเข้าพบอาจารย์
ที่ปรึกษา 
3.1-๖ คู่มือนักศึกษา   
3.1-๗ รูปการพบปะผู้ปกครอง 
 
 
 

     จากกระบวนติดตามนักเรียนนักศึกษา สาขางานเทคโนโลยี
งานเชื่อมโครงสร้างโลหะ ได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจ ของ
นักเรียน นักศึกษาที่มีต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการบริการของ
หลักสูตร ระดับ ปวส. สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 มีผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยู่
ในระดับ ..มาก.. โดยรายการที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ..มีอาจารย์ที่
ปรึกษาเอาใจใส่นักศึกษาอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ,อาจารย์ที่ปรึกษามี
เวลาให้นักศึกษาได้พบทุกครั้งเมื่อมีการนัดหมาย.. (𝑥=..3.89..), รองมา
คือ ..นักศึกษาสามารถน าความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการให้ค าปรึกษา
ไปใช้ประโยชน์ได้,อาจารย์ผู้สอน สามารถให้ค าปรึกษาต่าง ๆ กับนักศึกษา
ได้ (นอกเหนือ/ทดแทน จากอาจารย์  ที่ปรึกษา).. (𝑥=..3.67..),..หัวหน้า
สาขางาน สามารถให้ค าปรึกษาต่าง ๆ กับนักศึกษาได้ (นอกเหนือ/
ทดแทน อาจารย์  ที่ปรึกษา) (𝑥=..3.56..),..อาจารย์ที่ปรึกษามีความเต็ม

3.1-๘  รายงานผลความพึงพอใจ
ของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาและการบริการ
ของหลักสูตร ระดับ ปวส. สาขา
งานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้าง
โลหะ ประจ าปีการศึกษา 2561  
3.1-๙ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
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ใจและเอาใจใส่ในการให้ค าปรึกษา และมีการติดตามผลของการให้
ค าปรึกษา..(𝑥=..3.44..),..มีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่
ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล.. (𝑥=..3.33..),..อาจารย์ที่ปรึกษามี
เวลาให้ค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ พร้อมช่วยเหลือและให้
ค าแนะน า..(𝑥=..3.11) ตามล าดับ 

 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ที่
ทันสมัย 

 

     สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ ร่วมกับส านักวิชาการ 
ได้ด าเนินการพิจารณา แนวทางการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ โดยด าเนินการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และ
ทักษะชีวิตและอาชีพ ผ่านโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีระบบ
และกลไกการปฏิบัติงาน ดังนี้   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.1-1๐  เอกสารระบบการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้   
 

       สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ ร่วมกับส านักวิชาการ ได้
ด าเนินการพิจารณา แนวทางการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ โดยด าเนินการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และ
ทักษะชีวิตและอาชีพ ผ่านโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ด าเนินการ
ตามแนวทางส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี รวมทั้งสิ้น  -  โครงการ/กิจกรรม  

3.1-1๑  รายงานผลโครงการ
เตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศ
ก่อนออกฝึกงาน 
3.1-1๒  รายงานผลโครงการ 
หน่วยซ่อมสร้างบริการชุมชน (Fix 
it Community Unit) 
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ประกอบด้วย  

1. โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  

   มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของ
นักเรียน-นักศึกษา และเผยแพร่ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมสู่สาธารณชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการเผยแพร่ผลงาน
ด าเนินงานภายใต้กิจกรรม มหกรรมวิชาการ ประกอบไปด้วย การจัด
นิทรรศการผลงานของนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ (การน าเสนอโครงการเพ่ือพัฒนาชุมชน, 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์, การแข่งขันทักษะวิชาชีพด้าน
บัญชี, การเล่านิทานประกอบสื่อและ การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย)  

2.1  โครงการศึกษาดูงานและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา 

   มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้จากการศึกษา ดู
งานในสถานประกอบการจริง และได้น าความรู้จากประสบการณ์จริงไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ โดยน านักศึกษาเข้าไปศึกษาดูงาน 
เข้าอบรมที่ส านักงานมาตรฐานฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร ฝึกหลักสูตร
ยกระดับฝีมือ สาขาการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ระดับ 1 (ปวส.) 

2. โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออก
ฝึกงาน 

     มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
ตามข้อก 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 ช่วยเหลือ

3.1-1๓  รายงานผลโครงการ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
3.1-1๔  รายงานผลโครงการ 
ทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
ปีการศึกษา  2561 
3.1-1๕  รายงานผลโครงการ
อบรมนักศึกษาใหม่ 
3.1-1๖  รายงานผลโครงการไหว้
ครู ท าบุญประเพณี 
3.1-๑๗  รายงานผลโครงการกีฬา
ภายใน 
3.1-๑๘  รายงานผลโครงการ 
วชช.คุณธรรม 
3.1-๑๙  รายงานผลโครงการแห่
เทียน 
3.1-2๐  เกียรติบัตรแข่งขันทักษะ
วิชาการ 
3.1-2๑  วุฒิบัตรทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน 
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ประชาชน ในช่วงเทศกาลส าคัญ ในยามภัยพิบัติต่าง ๆ รวมถึงตามความ
ต้องการของชุมชน และเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา มีทักษะ และ
ประสบการณ์ด้านทักษะวิชาชีพ  โดยการออกหน่วยซ่อมสร้างบริการ
ชุมชนมีบริการ 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 

- 
5. โครงการการเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา v-net 

  โดยผลการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษาของนักเรียน            ปี
การศึกษา  2561  มีดังนี ้

องค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ย 
ทักษะภาษาและการสื่อสาร - 
ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา - 
ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต - 
ทักษะการจัดการงานอาชีพ - 

6. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

สาขางานโครงสร้างและงานกิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร่วมกันดังนี้  
- โครงการไหว้ครู ท าบุญประเพณี 
- โครงการกีฬาภายใน 
- โครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม 
- โครงการแห่เทียน 

    โดยมีการประเมินผลความพึงพอใจการบริการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์และ
ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจ อยู่ใน
ระดับ..มาก...  โดยรายการที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ..ความหลากหลาย
ของกิจกรรมที่หลักสูตร จัดให้กับนักศึกษา,การประชาสัมพันธ์ในการ
เข้าถึงกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่หลักสูตรด าเนินการ.. (𝑥=..3.89..), รองมา

3.1-9  รายงานผลความพึงพอใจ
ของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาและการบริการ
ของหลักสูตร ระดับ ปวส. สาขางา
เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
ประจ าปีการศึกษา 2561  
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คือ ..จากกิจกรรมต่าง ๆ ด้านวิชาการท่ีหลักสูตร จัดขึ้น นักศึกษาสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ต่อได้,นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัด
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชา
ชีพ..(𝑥=..3.67..),..จากกิจกรรมต่าง ๆ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ที่หลักสูตร จัดขึ้น นักศึกษาได้ความรู้ ความเข้าใจ และ
เป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษา,มีการประเมินคุณภาพของการด าเนิน
โครงการพัฒนา ประสบการณ์ทางวิชาชีพ..(𝑥=..3.56..),..มีนักศึกษามี
ส่วนร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์
ทางวิชาการ/วิชาชีพ..(𝑥=..3.44..),..มีโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างด้าน
คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาอย่างเหมาะสม..(𝑥=..3.33..)...มี
โครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการของนักศึกษาอย่าง
เหมาะสม,มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา
อย่างเหมาะสม..(𝑥=..3.22..)...ตามล าดับ 

3.1-10 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
 

 
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 

25๖๐ 256๑ 256๒ 
25๕๙ - - - - - - - 
25๖๐ - - -   - - - 
25๖๑ - - - - - - - 

 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

ไม่มีรายงานผลการด าเนินงาน   
มีรายงานผลการด าเนินงานเป็นบางเรื่อง   
มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุก
เรื่องตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 

  

● มีการรายงานผลการด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตามค าอธิบายตามตัวบ่งชี้ 
● มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นใน
บางเรื่อง 

1) มีข้อมูลอัตราการคงอยู่และการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับ ปวส. 
สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อม
โครงสร้างโลหะ ตั้งแต่ปีการศึกษา 
255๐ 

2) มีการประเมินความพึงพอใจของ

3.2-1 ตารางสรุป
ข้อมูลอัตราการคงอยู่
และการส าเร็จ
การศึกษาของ
นักศึกษาระดับ ปวส. 
สาขางานเทคโนโลยี
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นักศึกษาท่ีมีต่อกระบวนการส่งเสริม
นักศึกษา ดังนี้ 

2.1) การบริการด้านให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษา (ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา) 
ผลการประเมินความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ..3.57.. โดย
รายการที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ..
อาจารย์เอาใจใส่นักศึกษาอย่างทั่วถึง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ..3.89.. 

2.2)  การบริการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ของ
นักเรียน นักศึกษา ผลการประเมิน
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ 
มาก ค่าเฉลี่ย..๓.๙4.. โดยรายการที่มี
ความพึงพอใจสูงสุด คือ การ
ประชาสัมพันธ์ในการเข้าถึงกิจกรรม
ด้านต่างๆที่หลักสูตรด าเนินการ และ 
ความหลากหลายของกิจกรรมที่
หลักสูตรจัดให้กับนักศึกษา ค่าเฉลี่ย 
..3.89.. 

3) จากระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่
ด าเนินการท าให้จ านวนนักเรียน 
นักศึกษาท่ีลาออกและคัดชื่อออก
สะสมจนถึงสิ้นปีการศึกษาลดลง โดย
ในปีการศึกษา 2561 มีอัตราการคง
อยู่ของนักเรียน นักศึกษาเพ่ิมขึ้นเป็น
ร้อยละ .... เมื่อเปรียบเทียบกับปี
การศึกษา 2560 ซึ่งมีอัตราการคงอยู่
ที่ร้อยละ .... **** ไม่มีข้อมูลเนื่องจาก 
ยังไม่มีนักศึกษาที่จบการศึกษา  

งานเชื่อมโครงสร้าง
โลหะ 
3.2-2 รายงานความ
พึงพอใจของนักเรียน 
นักศึกษาท่ีมีต่อระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาและ
การบริการของ
หลักสูตร ระดับ
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวส.) สาขา
งานเทคโนโลยีงาน
เชื่อมโครงสร้างโลหะ 
ประจ าปีการศึกษา 
2561 

● มีการรายงานผลการด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตามค าอธิบายตามตัวบ่งชี้ 
● มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง 
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● มีการรายงานผลการด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตามค าอธิบายตามตัวบ่งชี้ 
● มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง 
● มีผลการด าเนินงานที่โดดเด่น
เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุ่ม
เดียวกัน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจการประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายว่าเป็นผลการ
ด าเนินงานทีโดดเด่นอย่างแท้จริง 

  

 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
- รายงานจ านวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2557,  ปีการศึกษา 2558, ปีการศึกษา 2559 
- รายงานจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2559, ปีการศึกษา 2560, ปีการศึกษา 2561 

 
ผลการประเมิน 2.00 
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องค์ประกอบที่ 4  อาจารย ์

 
องค์ประกอบที่ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร การรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

     การรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เหมาะกับสาขางาน ซึ่งกระบวนรับอาจารย์
ประจ าหลักสูตร มีดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่นั้น ได้ก าหนดขั้นตอนการรับสมัคร
อาจารย์ไว้และก าหนดให้ หลักสูตรฯ ด าเนินการ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
      1.1 หลักสูตรฯ ส ารวจความต้องการและคุณสมบัติของอาจารย์
ใหม่ โดยพิจารณาจากความขาดแคลน ความต้องการของหลักสูตรที่เปิด
สอน สัดส่วนระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา ตลอดจนความจ าเป็นอื่น ๆ 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการด าเนินการขออัตราก าลังจากวิทยาลัยฯ 

๔.๑.๑ ระบบการรับอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  
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      1.2 เมื่อทราบจ านวนความต้องการและคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่
แล้ว หลักสูตรฯ ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความขอเพ่ิมอัตราก าลังเสนอ
ต่อวิทยาลัยฯ 
      1.3 วิทยาลัยฯ พิจารณาความต้องการและความจ าเป็น เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 
      1.4  เมื่อได้รับอนุมัติอัตราก าลังแล้ว งานทรัพยากรบุคคล  
ส านักงานผู้อ านวยการ จะด าเนินการประกาศรับสมัคร และก าหนดวัน
รับสมัคร  วันสอบ คุณสมบัติของผู้สมัคร และแต่งตั้งคณะกรรมการชุด
ต่าง ๆ ขึ้นมาด าเนินการ เพ่ือรับสมัคร ออกข้อสอบ สอบสัมภาษณ์ 
ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก เป็นต้น โดยมีขบวนการในการรับ
สมัคร ดังนี้ 

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

จากผลการสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์และทักษะความสามารถ
ในการปฏิบัติตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศการรับสมัคร 
จากนั้น งานทรัพยากรบุคคล ส านักงานผู้อ านวยการ สรุปผล
การพิจารณาคัดเลือก เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือประกาศผลการ
คัดเลือก และก าหนดวันรายงานตัวท าสัญญา 

3.) อาจารย์ใหม่มารายงานตัว ที่งานทรัพยากรบุคคล ผู้อ านวยการ  
แนะน าอาจารย์ใหม่ต่อหลักสูตรฯ เพ่ือมอบหมายงาน  

4.) ทุกสิ้นปีการศึกษา จะด าเนินการส ารวจตามขั้นตอนที่ 1 เพ่ือน า
ข้อมูลไปทบทวนและปรับแผนและด าเนินการตามขั้นตอนต่าง 
ๆ ตามท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น 

     การรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อม
โครงสร้างโลหะ จะด าเนินการเมื่อสาขางานมีจ านวนอาจารย์ประจ า
สาขางานไม่เพียงพอ จะด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความขออัตราก าลัง 
เสนอต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ ก าหนดคุณสมบัติทั้งทางด้านคุณวุฒิ
การศึกษา ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์สอนท่ีจะต้องสอดคล้อง
กับความต้องการของหลักสูตรฯ  โดยจะต้องพิจารณาอาจารย์ประจ า
หลักสูตร จากคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์สอน ฯลฯ ซึ่งในปี
การศึกษา ๒๕๖๑  ไม่มีการรับอาจารย์ประจ าสาขางานเพ่ิม เนื่องจาก
อัตราก าลังของอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังเพียงพอส าหรับการจัดการ
เรียนการสอน 

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

     สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะมีการประเมิน
กระบวนการ ดังนี้ โดยด าเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์
ผู้สอนต่อการบริหารจัดการหลักสูตร (ด้านการรับอาจารย์) โดยผลการ

๔.๑.๔  รายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ผู้สอนต่อการบริหาร



ห น้ า  | 23 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง สาขางานเทคโนโลยงีานเช่ือม
โลหะ 

 

ประเมินในภาพรวม อาจารย์ผู้สอนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ..(𝑥= 
๓.๙๒)  มีรายละเอียด  ดังนี้  
 

รายการ 𝑥 
๑. การก าหนดคุณสมบัติในการรับและแต่งตั้งอาจารย์

ประจ าหลักสูตรสอดคล้องกับหลักสูตร 

๔.๐๐ 

๒. กลไกการคัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความ

เหมาะสมและโปร่งใส 

๓.การก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ

อาจารย์มีความชัดเจนและเหมาะสม 

๔.๐๐ 
 
๔.๐๐ 

๔.การบริหารหลักสูตร  ได้รับความร่วมมือและความความ

ช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นที่มีความเก่ียวข้องกันอย่าง

เหมาะสม 

๓.๖๗ 

 

จัดการหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ระบบการบริหารอาจารย์  
      วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้มีการก าหนดภาระงานของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ดังนี้ 
ข้าราชการ 

ภาระงาน 
จ านวน ชม.

ขั้นต่ า/
สัปดาห์ 

งานสอน ๖ 
งานปฏิบัติงานจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและ
ชุมชน 

๑๒ 

งานศึกษาค้นคว้า วิจัยเพื่อชุมชน ๖ 
งานบริการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๕ 

 
อาจารย์พิเศษ 
1. สอนและอบรมนักเรียน นักศึกษา ตามหลักสูตร ปวช. ปวส. และ

หลักสูตรฝึกอบรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชม. / 
สัปดาห์ 

2. จัดท าและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน แผนการสอนอย่างน้อย ๑ 
รายวิชา/ภาคเรียน โครงการสอน บันทึกหลังการสอนและจัดท า
ข้อสอบทุกรายวิชาที่สอน 

๔.๑.๕  ประกาศสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน เรื่อง การ
ก าหนดภาระงานของผู้สอน
ประจ าในสถาบัน พ.ศ.๒๕๕๙ 
๔.๑.๖  TOR พนักงาน
ราชการ (อาจารย์ผู้สอน) 
๔.๑.๗  TOR พนักงานจ้าง
เหมาบริการ (อาจารย์ผู้สอน) 
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3. จัดท าเอกสารรายงานผลการเรียนทุกรายวิชา เมื่อสิ้นภาคเรียน 
4. จัดท าผลงานทางวิชาการ จัดท าวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อยภาค

เรียนละ ๑ เรื่อง 
5. ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ๑ ห้องเรียน พร้อมจัดท าบันทึกรายงาน

การปฏิบัติหน้าที่ส่งทุกภาคเรียน 
6. หากปฏิบัติหน้าที่สอนน้อยกว่า ๒๐ ชม./สัปดาห์ ให้ปฏิบัติหน้าที่

สนับสนุนงานจัดการเรียนการสอนตามสัดส่วนจ านวนชั่วโมงการ
ปฏิบัติงานสอน และปฏิบัติงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร 

1. หลักสูตรก าหนดภาระงานสอนในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้
สอดคล้องกับการบริหารงาน ดังนี้ 

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ 

ชื่อ-สกุล 
ชม.สอน/
สัปดาห์ 

ว่าที่ร้อยตรี ฑีฆายุ ชูบัว - 

นายวีรธรรม ทับทิมเกิด 10  ชม. 

นายจาตุรงค์ ทองมี 6  ชม. 

นายณัฐพงศ์ ปั้นเพ็ง 8  ชม. 

 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ 

ชื่อ-สกุล 
ชม.สอน/
สัปดาห์ 

ว่าที่ร้อยตรี ฑีฆายุ ชูบัว 4  ชม. 

นายวีรธรรม ทับทิมเกิด 27  ชม. 

นายจาตุรงค์ ทองมี - 

นายณัฐพงศ์ ปั้นเพ็ง - 

2. ภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย มีดังนี้ 
1) ว่าที่ร.ต.ฑีฆายุ  ชูบัว ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างานพัสดุ   
2) นายวีรธรรม  ทับทิมเกิด ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้ากลุ่มงาน

กิจการนักศึกษา  
3) นายจาตุรงค์  ทองมี ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้าสาขางาน

๔.๑.๘  ตารางการจัดการ
เรียนการสอน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 
๔.๑.๙  ค าสั่งวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร ที่ ๒๓๙/๒๕๖๑ เรื่อง 
มอบหมายหน้าที่บุคลากร
ภายในวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
๔.๑.๑๐  แผนการสอน 
โครงการสอน บันทึกหลังการ
สอน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 
๔.๑.๑๑  ผลการประเมิน
อาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 
๔.๑.๑๒  ค าสั่ง วิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร ที่ ..๒๒๖/๒๕๖๑ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
กลัน่กรองผลการเรียน 
๔.๑.๑๓  ผลการประเมิน
อาจารย์ผู้สอน หลักสูตร 
ปวช./ปวส. สาขางาน..
โครงสร้าง ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 
๔.๑.๑๔ ค าสั่งวิทยาลัยชุมชน
พิจิตรที่ ๑๒๑/๒๕๖๑และ 
๒๒๓/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง
อาจารย์ผู้สอน ระดับ ปวช. 
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โครงสร้าง  
4)  นายณัฐพงศ์  ปั้นเพ็ง ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างานแนะแนว  

3. มีการก ากับและติดตามการจัดท าแผนการสอน โครงการสอน 
บันทึกหลังการสอน โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ 

ชื่อ-สกุล รายวิชา 

การส่งเอกสาร 
แผ
น
กา
ร
ส
อ
น 

โคร
งก
าร
สอ
น 

บัน
ทึก
หลั
ง
กา
ร
สอ
น 

ว่าที่ร้อยตรี ฑีฆายุ ชูบัว -    

นายวีระธรรม ทับทิมเกิด - วัสดุในการเชื่อม 
- วัสดุช่าง 
- การออกแบบ
รอยต่อและสัญลักษณ์
ในงานเชื่อม 
 

   

นายจาตุรงค์ ทองมี - งานเทคนิคพ้ืนฐาน    

นายณัฐพงศ์ ปั้นเพ็ง - เขียนแบบเทคนิค 
 

   

 
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

บั
น
ทึ
ก
ห
ลั
ง
ก
า

และปวส. ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
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น ร
ส
อ
น 

ว่าที่ร้อยตรี ฑีฆายุ ชูบัว - เขียนแบบเทคนิค 
 

   

นายวีรธรรม ทับทิมเกิด - การประกอบโครงสร้างโลหะ  
- เทคนิคโนโลยีการเชื่อม 
- งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น 
- มาตรฐานงานเชื่อม ๑ 
- การออกแบบงานเชื่อม

โครงสร้างโลหะ 
- กระบวนการเชื่อม 
- กิจกรรมองค์การวิชาชีพ ๒ 

   

นายจาตุรงค์ ทองมี -    

นายณัฐพงศ์ ปั้นเพ็ง -งานเชื่อมและโลหะ
แผ่น 

   

4. การก ากับ/ควบคุมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินนักศึกษา โดยมีการนิเทศ ติดตามให้ค าแนะน า 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และมีคณะกรรมการพิจารณา
ผลการเรียน ท าหน้าที่พิจารณา ความเหมาะสมในการ
ประเมินผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา 

5. การประเมินการสอนของอาจารย์ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีผล
การประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา ดังนี้ 

 

อาจารย์ผู้สอน ชื่อวิชา 
ผลการ 
ประเมิ

น 
ว่าที่ร้อยตรี ฑีฆายุ ชูบัว -รายวิชา :: ๓๑๐๐-๐๐๐๒ เขียน

แบบเทคนิค() 
๔.๐๖ 

นายวีรธรรม ทับทิมเกิด  -รายวิชา :: ๓๐๐๐-๒๐๐๑ 
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ ๑() 

4.78 
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รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง สาขางานเทคโนโลยงีานเช่ือม
โลหะ 

 

-รายวิชา :: ๓๑๐๐-๐๐๐๔  
วัสดุช่าง() 
-รายวิชา :: ๓๑๐๓-๒๐๐๑ 
 วัสดุในการเชื่อม() 
- รายวิชา :: ๓๑๐๓-๒๐๐๒  
การออกแบบรอยต่อและสัญลักษณ์
ในการเชื่อม() 
-รายวิชา :: ๓๑๐๐-๐๑๑๗ การ
ควบคุมคุณภาพ() 
- รายวิชา :: ๓๑๐๓-๐๐๐๑ 
กระบวนการเชื่อม() 
-รายวิชา :: ๓๑๐๓-๐๐๐๒ งาน
เชื่อมโลหะเบื้องต้น() 
-รายวิชา :: ๓๑๐๓-๒๐๐๓ 
มาตรฐานงานเชื่อม ๑() 
- รายวิชา :: ๓๑๐๓-๒๐๐๔ 
เทคโนโลยีการเชื่อม() 
- รายวิชา :: ๓๑๐๓-๒๓๐๑ การ
ออกแบบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ() 
-รายวิชา :: ๓๑๐๓-๒๓๐๒ งาน
ประกอบโครงสร้างโลหะ() 

4.88 
 

4.83 
 

๔.๘๓ 
 
 

๔.๖๓ 
 

๔.๔๓ 
๔.๔๓ 

 
๔.๖๓ 

 
๔.๖๓ 

 
๔.๖๒ 

 
๔.๖๓ 

 

นายจาตุรงค์ ทองมี รายวิชา :: 3100-0001 งาน
เทคนิคพ้ืนฐาน() 

4.68 

นายณัฐพงศ์ ปั้นเพ็ง -รายวิชา :: 3100-0002 เขียน
แบบเทคนิค() 
- รายวิชา :: 3100-0007 งาน
เชื่อมและโลหะแผ่น() 

4.57 
4.05 

 

    และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของ
อาจารย์ ดังนี้ 
และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของ
อาจารย์ ดังนี้ 
     ทางสาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ ได้ส่งเสริมให้
อาจารย์ใช้รูปแบบการสอนสอนโดยใช้สื่อออนไลน์มาใช้ประกอบในการ
เรียนการสอน ซึ่งนักศึกษาสามารถทบทวนความรู้ได้ตลอดเวลา 
       สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ มีการก าหนดภาระ
งานสอนในการจัดการเรียนการสอน ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ของวิทยาลัยฯ เพ่ือ
ใช้เป็นเกณฑ์การปฏิบัติงานตามภารกิจ ของวิทยาลัยฯ มีการประเมิน

๔.๑-๑๔  รายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ผู้สอนต่อการบริหาร
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รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง สาขางานเทคโนโลยงีานเช่ือม
โลหะ 

 

กระบวนการ ดังนี้ โดยด าเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์
ผู้สอนต่อการบริหารจัดการหลักสูตร (ด้านการบริหารอาจารย์ การ
ก ากับ/ติดตาม/ประเมินผลและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของ
อาจารย์)  โดยผลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับ...............(𝑥= ..
๓.๖๗......) มีรายละเอียด ดังนี้  

รายการ 𝑥 
1.การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรู้
ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน 

๓.๖๗ 

2.จ านวนภาระงานสอนของอาจารย์ที่เป็นจริงในหลักสูตรมี

ความเหมาะสม 

๓.๖๗ 

3. การก ากับและติดตามการจัดท าแผนการสอน โครงการ

สอน อย่างน้อยก่อนการเปิดภาคเรียนให้ครบทุกรายวิชา 

๔.๓๓ 

4.การก ากับและติดตามการจัดท าบันทึกหลังการสอนหลัง

สิ้นสุดภาคเรียนให้ครบทุกรายวิชา 

๔.๓๓ 

5.การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่ม
เรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 

๔.๐๐ 

6.การก ากับ/ควบคุมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ

การประเมินนักศึกษา 

๓.๖๗ 

7.การประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการ

ส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 

๔.๐๐ 

 

จัดการหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 
 
 

ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
  ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการด าเนินงาน ดังนี้  

1. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเข้าร่วม
อบรมหรือสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองด้านการ
ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

2. ส่งเสริมการศึกษาต่อ การท าผลงานทางวิชาการ เพื่อขอเลื่อน
ต าแหน่งทางวิชาการและการพัฒนาศักยภาพ  

3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือดาเนินงานตามกระบวนการจัดการ
ความรู้ (KM) ให้มีการแลกเปลี่ยนและนาความรู้ไปใช้ในการ
พัฒนางาน  

๔.๑-๑๕ ระบบการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ 

     สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ ได้มีการส่งเสริมและ
พัฒนาน าอาจารย์ในหลักสูตรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะทางวิชา ตาม

๔.๑-๑๖  บันทึกการไป
ราชการประจ าเดือน  
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โลหะ 

 

รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
หัวข้อ 

การพัฒนา 
สถานที่

ด าเนินการ 

วันที่ 
เข้า

อบรม 
๑. 

ว่าที่ ร.ต.ฑีฆายุ  
ชูบัว 

ประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาและ
ผู้ก ากับ
สถานศึกษา 
ประจ าปี
การศึกษา 
๒๕๖๑ 

ห้องประชุม 
โรงรียน

วิทยานุกูล
นารี  

จ.เพชรบูรณ์ 

๑๕ 
พฤศจิกา

ยน 
๒๕๖๑ 

๒. 

ว่าที่ ร.ต.ฑีฆายุ  
ชูบัว 

 

อบรมการใช้
เครื่องมือการ
จัดท าค าขอ
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี
งบประมาณ 

อาคารเฉลิม
พระเกียรติ
ฉลองสิริราช
สมบัติครบ 

๖๐ ปี  
มหาวิทยาลัย

บูรพา จ.
ชลบุร ี

๑๙ – 
๒๒ 

พฤศจิกา
ยน 

๒๕๖๑ 

๓. 

นายณัฐพงศ์  
ปั้นเพ็ง 

โครงการอ าเภอ
ยิ้มเคลื่อนที่ 

ศาลาการ
เปรียญวัด

หลวง  
อ.โพทะเล จ.

พิจิตร 

๒๒ 
พฤศจิกา

ยน 
๒๕๖๑ 

๔. นายวีรธรรม  
ทับทิมเกิด 

๒๕ ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

ซ่อมบ ารุง
เต็นท์
หมู่บ้าน 

ม. ๒ 
ต าบล
ทะนง  

อ าเภอ
โพทะเล  

จังหวัด
พิจิตร 

๕. 

ว่าที่ร้อยตรี
ฑีฆายุ  ชูบัว 

ประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี 
๒๕๖๑ สหกรณ์
ออมทรัพย์ครู
พิจิตร 

โรงเรียนบาง
มูลนากภูมิ
วิทยาคม 

๒๗ 
ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

๔.๑-๑๗  วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 
๔.๑-๑๘   รายงานผลการ
พัฒนาอาจารย์ สาขางาน
เทคโนโลยีงานเชื่อโครงสร้าง
โลหะ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 
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โลหะ 

 

๖. 
นายวีรธรรม  
ทับทิมเกิด 

 

เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมผู้
ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือ
แรงงาน 

สถาบัน
พัฒนาฝีมือ
แรงงาน ๖ 

๘ – ๑๐ 
มกราคม 
๒๕๖๒ 

๗. 

นายวีรธรรม  
ทับทิมเกิด 

 

เข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง กิจกรรม
ลดโลกร้อนภาค
ประชาชนที่ทุก
คนท าได้ 

โรงแรมมี
พรสวรรค์ 
แกรนด์โฮ

เทล แอนด์ รี
สอร์ท  

จังหวัดพิจิตร 

๑๑  
มกราคม 
๒๕๖๒ 

๘. 

นายณัฐพงศ์  
ปั้นเพ็ง 

 

ส่งหนังสือ
ราชการ
มหกรรม
วิชาการและ
แนะแนว
การศึกษาต่อ
สายอาชีพ 

โรงเรียนบ้าน
ไดปลาดุก  

และโรงเรียน
หนองก่อไผ่ 

๑๔ 
มกราคม 
๒๕๖๒ 

๙. 

นายณัฐพงศ์  
ปั้นเพ็ง 

 

ส่งหนังสือ
ราชการ
มหกรรม
วิชาการและ
แนะแนว
การศึกษาต่อ
สายอาชีพ 

โรงเรียนศรี
ศรัทธา

มิตรภาพ 
ที่ ๑๗๖  

และโรงเรียน
บ้านท้ายน้ า 

๑๕ 
มกราคม 
๒๕๖๒ 

๑๐
. 

นายณัฐพงศ์  
ปั้นเพ็ง 

 

ส่งหนังสือ
ราชการ
มหกรรม
วิชาการและ
แนะแนว
การศึกษาต่อ
สายอาชีพ 

โรงเรียนบ้าน
บึงทับจั่น 

โรงเรียนบ้าน
บึงนาราง 

“แก้วพิทยา
คม” 

๑๗ 
มกราคม 
๒๕๖๒ 

๑๑
. นายวีรธรรม  

ทับทิมเกิด 
 

เข้าร่วม
โครงการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อการ
พัฒนาศักยภาพ

โรงแรมชล
พฤกษ์ รี
สอร์ท 
จังหวัด

นครนายก 

๒๘ – 
๓๑ 

มกราคม 
๒๕๖๒ 
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โลหะ 

 

นักศึกษาด้วย
การประกัน
คุณภาพ 

๑๒
. 

นายณัฐพงศ์  
ปั้นเพ็ง 

 

แนะแนว
การศึกษาต่อ
สายอาชีพ 

โรงเรียน
อนุบาลบาง
มูลนาก(วัด
ห้วยเขน) 

และโรงเรียน
ล าปะดาใต้ 

๔ 
กุมภาพัน
ธ์ ๒๕๖๒ 

๑๓
. 

นายวีรธรรม  
ทับทิมทเกิด 

 

ฝึกอบรมผู้
ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือ
แรงงาน 

สถาบัน
พัฒนาฝีมือ
แรงงาน ๓ 

ชลบุรี  

๑๙ – 
๒๒ 

มีนาคม 
๒๕๖๒ 

๑๔
. 

นายณัฐพงศ์  
ปั้นเพ็ง 

 

เข้าร่วมพิธี
อุปสมบทเฉลิม
พระเกียรติ ฯ 

วัด
มกุฏกษัตริย

าราม 
ราชวรวิหาร 
กรุงเทพมหา

นคร 

๑ – ๒  
พฤษภาค
ม ๒๕๖๒ 

๑๕
. 

นายจาตุรงค์  
ทองมี 

นายวีรธรรม  
ทับทิมเกิด 

ม 

เข้าร่วม
โครงการพัฒนา
คุณภาพ
มาตรฐานการ
จัดการศึกษา
วิทยาลัยชุมชน
กิจกรรม: 
พัฒนาศักยภาพ
ผู้สอนสู่ครูมือ
อาชีพ ปี 
งบประมาณ 
๒๕๖๒ 

สถาบัน
วิทยาลัย

ชุมชน และ
จังหวัด
เพชรบุรี 

๗ – ๙ 
พฤษภาค
ม ๒๕๖๒ 

๑๖
. 

ว่าที่ ร.ต.ฑีฆายุ  
ชูบัว 

 

เข้าร่วมอบรม
โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร
ประจ าปี
งบประมาณ 

โรงแรม
รอยัลริเวอร์ 
บางพลัด 

กรุงเทพมหา
นคร 

๒๔ – 
๒๖ 

พฤษภาค
ม ๒๕๖๒ 
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โลหะ 

 

๒๕๖๒ 
๑๗
. 

นายวีรธรรม  
ทับทิมเกิด 

 

เข้าร่วมเป็น
เกียรติและ
ต้อนรับ
คณะกรรมการ
ตัดสินผลงาน
ระดับประเทศ 
ชมรมTO BE 
NUMBER ONE 

ศาลากลาง
จังหวัดพิจิตร 

๒๗ 
พฤษภาค
ม ๒๕๖๒ 

๑๘
. 

นายวีรธรรม 
ทับทิมเกิด 

 

เข้าร่วมประชุม
โครงการศึกษา
แบบองค์รวม 
เพ่ือการพัฒนา
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

ห้องประชุม
สุพรรณ
กัลยา  
ชั้น ๓ 

ส านักงาน
อธิการบดี  

มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

๑๐ 
กรกฎาค
ม ๒๕๖๒ 

๑๙
. นายวีรธรรม 

ทับทิมเกิด 
 

เข้าร่วม
โครงการ 
“บวร”ร่วมใจ
สร้างชุมชน
คุณธรรม 

วัดพร้าว  
ต.วัดขวาง 

อ.โพทะเล จ.
พิจิตร 

๑๒ – 
๑๓ 

กรกฎาค
ม ๒๕๖๒ 

๒๐
. 

นายวีรธรรม   
ทับทิมเกิด 

 

เข้าร่วม
โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพ
ติดในสถาบันอุม
ศึกษา 
ภาคเหนือ
ตอนล่าง 

โรงแรม
หรรษนันท์  
อ.เมือง จ.
พิษณุโลก 

๒๑ – 
๒๔ 

กรกฎาค
ม ๒๕๖๒ 

๒๑
. 

นายวีรธรรม  
ทับทิมเกิด 

 

เข้าร่วม
โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพ
ติดใน
สถานศึกษา 

โรงแรมศรี
วิไล  

จังหวัด
สุโขทัย 

๒๑ – 
๒๓ 

สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

 

     สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ  มีการประเมิน ๔.๑.๑๘  รายงานผลการ
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รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง สาขางานเทคโนโลยงีานเช่ือม
โลหะ 

 

กระบวนการ โดยด าเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อ
การบริหารจัดการหลักสูตร (ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) โดย
ผลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับ..(𝑥= ๓.๔๔..) มีรายละเอียด 
ดังนี้  

รายการ 𝑥 
1. ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่าง

สม่ าเสมอ 

๓.๖๗ 

2. การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ ๓.๐๐ 

3. การส่งเสริมการน ากระบวนการวิจัยและการให้บริการ
ทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
และส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๓.๖๗ 

 

ประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ผู้สอนต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 
ผลการประเมิน 1.00 
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โลหะ 

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
  

การออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตรมีความสอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยด าเนินการตามระบบและกลไก 
สาระส าคัญของรายวิชาในหลักสูตร โดยมีค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสาขางานเพื่อท าหน้าที่
บริหารหลักสูตร ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ
ร่วมกับส านักวิชาการจัดท าแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรเสนอขอความเห็นชอบ
จากอนุกรรมการวิชาการ สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และสถาบันวิทยาลัยชุมชน และ
ด าเนินการมอบหมายรายวิชาให้อาจารย์ผู้สอน จัดท าแผนจัดการเรียนรู้ จัดท าตาราง
จัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอน ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนการสอน เพ่ือน าผลไป
จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.1-1 หลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวส.) สาขา
งานเทคโนโลยีงาน
เชื่อมโครงสร้างโลหะ 
5.1-2 สาระส าคัญ
ของรายวิชาใน
หลักสูตร 

เปรียบเทียบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

ปวส. 2546 ปวส. 2557 
1. หลักการ 1. หลักการ 
-มุ่งผลิตและพัฒนาแรงงาน ระดับ
ช านาญการเฉพาะสาขาอาชีพ 

-มุ่งผลิตและพัฒนาแรงงาน ระดับ
ผู้ช านาญการเฉพาะสาขาอาชีพ สอดคล้อง

5.1-3 ค าสั่ง
มอบหมายหน้าที่ 
5.1-4 แผนการศึกษา
ตลอดหลักสูตร สาขา
งานโครงสร้าง 
5.1-5 รายงานการ
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สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
 
-มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการ
ประกอบอาชีพ มีความรู้เต็มภูมิ 
ปฏิบัติได้จริงและเข้าใจชีวิต 
-เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการวิชาชีพ 
มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
วิชาชีพ สามารถถ่ายโอน
ประสบการณ์การเรียนรู้จากสถาน
ประกอบการได้ 

กับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โดย
มีความความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
พ.ศ. 2555 – 2559 และแผนการศึกษา
แห่งชาติ  
-ระบบการเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
-มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการ
ประกอบอาชีพ มีความรู้เต็มภูมิ ปฏิบัติได้
จริงและเข้าใจชีวิต รวมทั้งมีความยึดหยุ่น 
โดยเปิดโอกาสให้สถานศึกษาสามารถปรับ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของภูมิภาคและ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

2. จุดหมาย 2. จุดหมาย 
-เพ่ือให้มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานใน
การด ารงชีวิตมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
สร้างงานให้สอดคล้องกับวิชาชีพ มี
บุคลิกภาพที่ดีเป็นผู้มีพฤติกรรมทาง
สังคมท่ีดีงาม ทั้งในการท างานและ
การอยู่ร่วมกัน มีความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว องค์กร ท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ ปฏิบัติตน
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

-เน้นคุณภาพผู้เรียนให้มีพฤติกรรมที่ดีงาม 
ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด ด ารงไว้
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตส านึก
ด้านปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง การรู้จักใช้อ
ละอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการ
สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 

3. เกณฑ์การใช้หลักสูตร 3. เกณฑ์การใช้หลักสูตร 
ประกอบด้วยสาระส าคัญดังนี้ 
-การเรียนการสอน 
-เวลาเรียน 
-หน่วยกิต 
-โครงสร้าง 
-โครงการ 
-ฝึกงาน 
-การเข้าเรียน 
-การประเมินผลการเรียน 
-กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
-การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ปรับและเพ่ิมเนื้อหาสาระในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้ 
-การเรียนการสอน 
-การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
-หน่วยกิต 
-โครงสร้าง 
-การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
-โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
-การศึกษาระบบทวิภาคี 
-การเข้าเรียน 
-การประเมินผลการเรียน 

ประชุมอนุกรรมการ
วิชาการ ครั้งที่ 1/61 
วันที่ 20 เม.ย. 2561 
5.1-6 รายงานการ
ประชุมอนุกรรมการ
วิชาการ ครั้งที่ 
7/2561 วันที่ 18 
ต.ค. 2561 
5.1-7 ตารางการ
จัดการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1/2561 
และ 2/2561 
5.1-8 แผนการ
จัดการเรียนรู้และ
ค าอธิบายรายวิชางาน
เชื่อมโลหะเบื้องต้น 
5.1-9 เอกสาร
ประกอบการ
ประเมินผลการเรียน
รายวิชางานเชื่อมโลหะ
เบื้องต้น 
๕.๑-๑๐รายงานผล
การด าเนินงาน
หลักสูตรส าหรับการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2561 
ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง 
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-การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร -กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
-การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
-การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 
-การปรับปรุงแก้ไข พัฒนารายวิชา กลุ่มวิชา
และการอนุมัติหลักสูตร 
-การประกันคุณภาพหลักสูตร 

4. จุดประสงค์สาขาวิชา 4. จุดประสงค์สาขาวิชา 
    ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้าน
เจตคติและพฤติกรรมลักษณะนิสัยใน
สาขาวิชานั้น ๆ 

     ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องการพัฒนาผู้เรียน
ในสาขาวิชานั้น ทั้ง 3 ด้าน โดยด้านเจตคติ
เน้นเพิ่มเติมเก่ียวกัยความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 
ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด 

5. มาตรฐานวิชาชีพ 5. มาตรฐานวิชาชีพ 
     ก าหนดไว้เฉพาะด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ ประกอบด้วยความรู้และ
ทักษะที่ผู้ส าเร็จการศึกษาใน
สาขาวิชานั้น ๆ ต้องมีเพ่ือเป็น
หลักประกันคุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาและสถานศึกษา ที่
สอดคล้องกับความต้องการของอาชีพ  

    เพ่ือให้สอดรับกับคุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแห่งชาติ ต้องครอบคลุมอย่าง
น้อย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ด้านสมรรถะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

6. โครงสร้างหลักสูตร 6. โครงสร้างหลักสูตร 
     หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 85 ดัง
โครงสร้างต่อไปนี้ 
1.หมวดวิชาสามัญ   ไม่น้อยกว่า 21 
หน่วยกิต 
2.หมวดวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 58 
หน่วยกิต 
-วิชาชีพพ้ืนฐาน 
-วิชาชีพสาขาวิชา 
-วิชาชีพสาขางาน 
-โครงการ 
3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต 
4.ฝึกงาน 
5.กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

     หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 85 และไม่
เกิน 90 หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี้ 
1.หมวดวิชาทักษะชีวิต   ไม่น้อยกว่า 21 
หน่วยกิต 
2.หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 56 
หน่วยกิต 
-กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
-กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
-กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
-ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
-โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
3.หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วย
กิต 
4.กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

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

     ประกอบด้วย 
-รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนชั่วโมงเรียนทฤษฎี
ต่อหนึ่งสัปดาห์ – จ านวนชั่วโมงเรียนปฏิบัติ
ต่อหนึ่งสัปดาห์ – จ านวนหนว่ยกิต (ท-ป-น) 
-วิชาบังคับก่อน (ถ้ามี) 
-จุดประสงค์รายวิชา 
-สมรรถนะรายวิชา 
-ค าอธิบายรายวิชา 

8. การเพิ่มรายวิชา 8. การเพิ่มรายวิชา 
     สถานศึกษาสามารถพัฒนา
รายวิชาเพ่ิมเติมได้ในหมวดวิชาสามัญ 
หมวดวิชาชีพ หมวดวิชาเลือกเสรี ได้
ตามความต้องการของสถาน
ประกอบการหรือชุมชนหรือท้องถิ่น 
แต่ละรายวิชาที่สถานศึกษาพัฒนาขึ้น
จะต้องส่งมาขอรหัสจากส่วนกลาง 
และสามารถใช้ร่วมกันได้ทุก
สถานศึกษา 

     สถานศึกษาสามารถพัฒนารายวิชาใน
หมดวิช่ทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
และหมวดวิชาเลือกเสรี เพ่ืมเพ่ิมเติมได้ตาม
ความต้องการของสถานศึกษา สถาน
ประกอบการหรือตามยุทธศาสตร์ของ
ภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถถในการ
แข่งขันของประเทศ โดยใช้รหัสวิชาตามท่ี
ก าหนดไว้ 

9. อัตราส่วนของเวลาการเรียนรู้ 9. อัตราส่วนของเวลาการเรียนรู้ 
     เป็นลักษณะบูรณาการเป็นทฤษฎี
กับปฏิบัติควบคู่กัน 

     การจัดการเรียนรู้เน้นภาคทฤษฎีต่อ
ภาคปฏิบัติประมาณ 40 ต่อ 60 ในหมวด
วิชาทักษะวิชาชีพ 

10. การส าเร็จการศึกษา 10. การส าเร็จการศึกษา 
    ได้หน่วยกิตสะสมครบถ้วนตาม
โครงสร้างหลักสูตร และได้คะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 จาก
ระดับ 4.00 เข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและประเมินผ่าน 

     ได้หน่วยกิตสะสมครบถ้วนตาม
โครงสร้างหลักสูตรได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
ต่ ากว่า 2.00 จากระดับ 4.00 ผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและประเมินผ่าน 

  
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาโลหะการ 

จุดประสงค์ 
1. เพ่ือให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา สังคม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษา 

พลานามัย น ามาใช้ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพโลหะการให้มีความ
เจริญก้าวหน้า 

2. เพ่ือให้มีความเข้าใจหลักการในงานอาชีพสมพันธ์ การประกอบธุรกิจ 
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คอมพิวเตอร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการเพ่ิมผลผลิต 
3. เพ่ือให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการท างานในกลุ่มงานพื้นฐาน

อุตสาหกรรม การอ่านแบบและเขียนแบบเทคนิค การเลือกใช้วัสดุ งานปรับ 
งานเครื่องมือกล งาน เครื่องยนต์เบื้องตน งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

4. เพ่ือให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพช่างเชื่อมโลหะและผลิตภัณฑ์โลหะ
แผ่น ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพและปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความปลอดภัย ทั้ง
ส่วนบุคคลและส่วนรวม 

5.  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานช่างเชื่อมโลหะและผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นได้โดยผ่าน
เกณฑ์ ทดสอบตามมาตรฐานวิชาชีพที่ก าหนด สามารถปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการและ ประกอบอาชีพอิสระใช้ความรู้และทักษะพื้นฐานใน
การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้  

6.  เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มี
ระเบียบวินัย เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

มาตรฐานวิชาชีพ 
1. สื่อสารแสวงหาความรู้เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับเทคนิคในงาน

อาชีพ  
2. ใช้หลักธรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมทางสังคม 
ตลอดจนการ สร้างเสริมสุขภาพพลานามัยและการป้องกันโรคกับตนเองและ
ครอบครัว  
3. แก้ปัญหาโดยใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและกระบวนการแก้ปัญหา  
4. ด าเนินงานจัดการธุรกิจขนาดย่อม บริหารงานคุณภาพ เพิ่มผลผลิตขององค์กร 
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองค์กรและชุมชน  
5. ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ  
6. อ่านแบบ เขียนแบบเทคนิคและเลือกใช้วัสดุอุตสาหกรรม  
7. ประกอบ ทดสอบวงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  
8. เชื่อมโลหะและประกอบขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นเบื้องต้น 
 9. ถอด ตรวจสอบและประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 

10. ปรับ แปรรูปและขึ้นรูปงานด้วยเครื่องมือกล 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวชาเทคนิคโลหะ 

จุดประสงค์ สาขาวิชา  
1. เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ ความรู้และทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะการคิดและการ
แก้ปัญหาและ ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  
2. เพ่ือให้มีความเข้าใจหลักการบริหารและจดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และหลักการของงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพเทคนิคโลหะให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงและความกาวหน้าของเศรษฐกิจ สงคมและเทคโนโลยี  
3. เพ่ือให้มีความเขาใจในหลักการและกระบวนการท างานในกลุ่มงานพ้ืนฐานด้านการ
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บริหารจัดการและการวางแผนในงานอุตสาหกรรมและสามารถติดตามความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนามาพัฒนา งานอาชีพเทคนิคโลหะให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
4. เพ่ือให้สามารถมีความคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างสรรค์และน าเทคโนโลยี มาใช้ ใน
การพัฒนางาน เทคนิคโลหะ  
5. เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานด้านเทคนิคโลหะโดยมีบุคลิกภาพที่ดี มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ครอบครัวและสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม และกิจนิสัยที่ดีในการงานอาชีพ  
6. เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานด้านเทคนิคโลหะในสถานประกอบการและประกอบอาชีพ
อิสระ รวมทั้งการใช้ ความรู้และทักษะเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้  
7. เพ่ือให้มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ
วินัย เป็นผู้ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อตานความรุนแรงและสารเสพติด 

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ  
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ ประกอบด้วย  
1. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้แก่  
1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสียสละความซื่อสัตย์ 
สุจริต ความกตัญญู กตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน การมี
จิตส านึกและเจตคติท่ีดีต่อ วิชาชีพและสงคม เป็นต้น  
1.2 ด้านพฤติกรรมลักษณะนิสัย ได้แก่ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การมีมนุษย
สัมพันธ์ ความเชื่อมนในตนเอง  ความรักสามัคคี ขยัน ประหยัด อดทน การพ่ึงตนเอง 
เป็นต้น  
1.3 ด้านทักษะทางปัญญาได้แก่ความรู้ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่รู้ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์เป็นต้น  
2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ไดแก้   
2.1 สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจ าวันและเพ่ือพัฒนางาน
อาชีพ  
2.2 แก้ไขปัญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์  
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น  
2.4 ประยุกต์ ใช้ ความรู้ทักษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมและพัฒนางาน
อาชีพ  
3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ 
 3.1 วางแผน ดาเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ  
โดยค านึงถึง การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และหลัก
ความปลอดภัย  
3.2 ประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพ  
3.3 วางแผนงานเชื่อมตามมาตรฐาน  
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3.4 ทดสอบ ตรวจสอบวัสดุและงานเชื่อม ด้วยวิธีการทางโลหะวิทยา  
3.5 ออกแบบรอยต่อและก าหนดสัญลักษณ์ ในงานเชื่อม สาขางานตรวจสอบและ
ทดสอบงานเชื่อม  
3.6 ดาเนินการตรวจสอบงานเชื่อมแบบทาลายสภาพ  และแบบไม่ท าลายสภาพ  
3.7 บนทึกและจัดท ารายงานผลการตรวจสอบงานเชื่อมตามมาตรฐานในระบบสากล 
สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมและข้ึนรูปผลิตภัณฑ์ โลหะ  
3.6 ใช้อุปกรณ์จับยึดส าหรับงานเชื่อม และขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ โลหะ  
3.7 ควบคุมงานเชื่อม และขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ โลหะตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม  
3.8 ตกแต่งผิวส าเร็จและงานเคลือบผิว  
สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ  
3.6 ออกแบบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ  
3.7 ประกอบโครงสร้างโลหะ  
3.8 เชื่อมประกอบโครงสร้างโลหะ  
3.9 ควบคุม ตรวจสอบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ  
3.10 ตกแต่งผิวส าเร็จและงานเคลือบผิวโครงสร้างโลหะ  
สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมท่อและถังความดัน  
3.6 ออกแบบ เขียนแบบ ท่อและถังความดัน 
3.7 ประกอบ ติดตั้งควบคุม งานเชื่อมท่อและถังความดัน 
3.8 ตรวจสอบ และทดสอบงานเชื่อมท่อและถังความดัน 
      สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ  ได้ด าเนินการตามระบบและกลไก 
สาระส าคัญของรายวิชาในหลักสูตร โดยมีนายณัฐพงศ์  ปั้นเพ็ง ท าหน้าที่หัวหน้าสาขา
งานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ  จัดท าแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร
เสนอขอความเห็นชอบจากอนุกรรมการวิชาการ สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน และด าเนินการมอบหมายรายวิชาให้อาจารย์ผู้สอน จัดท าแผนจัดการ
เรียนรู้ จัดท าตารางจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอน ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนและรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนการ
สอน  

จุดหมายของหลักสูตร 
๑. เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษา วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
๒. เพ่ือให้มีความเข้าใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพช่างเชื่อม
โลหะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

๓. เพ่ือให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการท างานในกลุ่มงานพ้ืนฐานด้าน
ช่างเชื่อมโลหะ 

๔. เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของตน 
๕. เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานด้านช่างเชื่อมโลหะในสถานประกอบการและประกอบ
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อาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้ความรู้และทักษะเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้ 
๖. เพ่ือให้มีความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๗. เพ่ือให้มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ซื่อสัตย์สุจริต มี

ระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพ
ติด 

๒. เชื่อมแก๊สแผ่นเหล็กกล้า  งานปรับเปลวไฟเชื่อม  งานสร้างบ่อหลอมเหลว  งาน
เชื่อมเดินแนวแบบ  Forehand  รอยต่อมุม  รอยต่อชนต าแหน่งท่าราบตามหลักการ
และกระบวนการ 

๓. ตัดแก๊สแผ่นเหล็กกล้า  ด้วยมือ  และเครื่องตัดอัติโนมัติตามแบบก าหนด 
      
    สาขางานโครงสร้าง ได้ด าเนินการตามระบบและกลไก สาระส าคัญของรายวิชาใน
หลักสูตร โดยมี นายณัฐพงศ์ ปั้นเพ็ง ท าหน้าที่หัวหน้าสาขางานโครงสร้าง จัดท า
แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรเสนอขอความเห็นชอบจากอนุกรรมการวิชาการ 
สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และสถาบันวิทยาลัยชุมชน และด าเนินการมอบหมายรายวิชา
ให้อาจารย์ผู้สอน จัดท าแผนจัดการเรียนรู้ จัดท าตารางจัดการเรียนการสอน จัดการ
เรียนการสอน ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และ
จัดท ารายงานผลการจัดการเรียนการสอน 

ด าเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้และโครงการสอนให้เป็นไปตามที่ได้จัดท าไว้
และท าการบันทึกหลังการสอน 

5.1-3 แผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา
งานเชื่อมโลหะ
เบื้องต้น        5.1-4 
โครงการสอนงานเชื่อม
โลหะเบื้องต้น 

น าบันทึกหลังการสอนมาด าเนินการวิเคราะห์น ามาปรับปรุงส าหรับพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป 

5.1-5 บันทึกหลังการ
สอนรายวิชางานเชื่อม
โลหะเบื้องต้น      
5.1.6 คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

จัดท าเป็นรูปเล่มเพ่ือใช้ท าการสอนและสามารถส่งเป็นผลงานทางวิชาการต่อไป 5.1.7 เอกสาร
ประกอบ 
การสอนรายวิชางาน
เชื่อมโลหะเบื้องต้น 

 
ผลการประเมิน 1.00 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  การวางระบบผู้สอน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลผู้เรียน 
ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ  ได้มีการก าหนดเป้าหมายในการวาง
ระบบผู้สอน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน วชิาชีพ โดยส านัก
วิชาการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดตารางการจัดการเรียนการสอน
ประจ าภาคเรียน และส่งแผนตลอดหลักสูตรมาให้หัวหน้าสาขางานตรวจสอบรายวิชา
ที่จะเปิดสอน และร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาอาจารย์ผู้สอนแต่ละ
รายวิชาเพ่ือจัดท าตารางการจัดการเรียนการสอนของสาขางาน และเสนอ
อนุกรรมการวิชาการ และสภาวิทยาลัยเพื่อทราบตารางการจัดการเรียนการสอน เพ่ือ
ส านักวิชาการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านงาน
ทะเบียน วัดผลและประเมินผลนักศึกษา เพ่ือแจ้งอาจารย์ประจ าวิชาตรวจสอบรายชื่อ
วิชาที่สอน รายชื่อนักศึกษา เวลาเรียน ห้องเรียน ในระบบอาจารย์ผู้สอน ต่อไป 

 

 
 
หลักการของหลักสูตร 
1. เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลังมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ

เทียบเท่าด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ และประชาคมอาเซียน เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับฝีมือให้มี
สมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้
ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ 
2. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง เน้นสมรรถนะเฉพาะ

5.2-1 การวางระบบ
ผู้สอนและ
กระบวนการเรียน
การสอน ระบบการ
วางระบบผู้สอน 
5.2-2 หลักสูตร
ระดับ
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
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ด้านด้วยการปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผู้เรียน 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรู้
และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการ และสถานประกอบการ
อิสระ 
3. เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน 
4. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและท้องถิ่น มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับสภาพ
ยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

อาจารย์ประจ าวิชาด าเนินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และโครงการสอนตาม
ตารางสอนที่ได้ท าการอนุมัติ 

5.2-2 ศักยภาพ
อาจารย์ผู้สอนระดับ
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 
5.2.-3 แผนการ
จัดการเรียนรู้ 
5.2-4 โครงการสอน 

จัดท าสื่อ/เอกสารประกอบการสอน เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาให้
ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง 

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

นักศึกษาและอาจารย์ประจ าวิชา ร่วมกันจัดท าโครงการสิ่งประดิษฐ์เพ่ือบูรณาการ
ความรู้ ให้สามารถน าเสนอออกมาเป็นชิ้นงานเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน
หรือปัญหาที่ต้องการแก้ไขได้ 

นักศึกษาสามารถน าทักษะ ความรู้ด้านช่างเชื่อมโลหะมาบริการให้กับชุมชน ด้วย
หน่วยซ่อมสร้างบริการชุมชน(Fix it Community Unit) 

5.2-8 รายงานสรุป
หน่วยซ่อมสร้าง
บริการชุมชน(Fix it 
Community Unit) 

นักศึกษาทุกคนเข้าสอบทวนสอบจากการสอบมาตรฐานวิชาชีพทุกคน 
- ยังอยู่ในช่วงการด าเนินการ  

5.2-9 การสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 

 
 

ผลการประเมิน 2.00 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  ผลการด าเนนิงานของหลักสูตร  
1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็น ผู้ที่ได้งานท าในสาขาที่เก่ียวข้อง ศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เก่ียวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา  

 รายการ  จ านวน (คน)  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560    
ผู้จ านวนส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าตรงสาขา    
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อตรงกับสาขาที่ส าเร็จการศึกษา    
ร้อยละผู้ที่ได้งานท าในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เก่ียวข้อง
ภายในหนึ่งปี  

  

 สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและได้รับข้อมูล
ตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างาน จาก
สถานศึกษาท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จาก
การประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา  
  

รายการ  
จ านวน (คน)  

แม่ข่าย  ทับคล้อฯ  โพธิ์ประทับช้าง  รวม  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560          
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระหลังส าเร็จการศึกษา  

        

จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ          
ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจเทียบกับจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหลังส าเร็จ
การศึกษา  

        

 เอกสารหลักฐาน  
5.3-1 รายงานผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   
         สาขางานสาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 
5.3-2 รายงานผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   
         สาขางานสาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 
5.3-3 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
         สาขางานสาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 

 ผลการประเมิน 0.00 
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องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 

ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
         หลักสูตรมีระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์

ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระบุ

ความต้องการ และปัญหาการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน
หลักสูตร 

2) ด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุน และแหล่งเรียนรู้ตามความต้องการ
ในหลักสูตร 

3) ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ และรายงานผลส ารวจความพึงพอใจและน าผลไป
ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.1-๑  สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

      สาขางานโครงสร้าง มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ / ด าเนินงาน 
ดังนี้  

1. สาขางานโครงสร้าง ด าเนินการส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน 
หลักสูตร ข้อมูล มีดังนี้ 

ห้องเรียน 
ห้องเรียนของสาขางานโครงสร้าง  จะอยู่อาคารโรงฝึกงาน ได้แบ่งพ้ืนที่

เป็น ห้องพักครู จ านวน ๑ ห้อง ,หอ้งเรียนทฤษฎี จ านวน ๑ ห้อง โดยใน

6.1-2  รายงานสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ระดับ ปวช. สาขา
งานโครงสร้าง 
6.1-3 รายงานผลการส ารวจ
ความต้องการและปัญหาการ
ใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
อาจารย์ผู้สอน ประจ าปี
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ภายในห้องเรียนจะจัดโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอ
กับจ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนในรายวิชานั้นๆ แต่ยังมีห้องเรียนไม่เพียงพอ
กับรายวิชาเรียนทฤษฎี และส่วนพื้นที่ปฏิบัติการ section งานตะไบ , งาน
โลหะแผ่น , งานเชื่อมโลหะ ,งานเครื่องมือกล  

ห้องน้ า 
ปัจจุบันห้องน้ ามีจ านวน 4 ห้อง  อยู่ระหว่างปรับปรุงให้ใช้งานได้  

เนื่องจากระบบท่อน้ าประปาของโรงฝึกงานนั้นช ารุด อยู่ทางงานอาคาร
สถานที่ได้ปิดเพ่ือรอการปรับปรุงในแผนงบประมาณ 2563 

ระบบอินเตอร์เน็ต 
จากการส ารวจการใช้ระบบอินเตอร์ของนักศึกษาและอาจารย์ พบว่า 

การใช้งาน ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของการใช้งานนักศึกษา 
สื่อการสอน/อุปกรณ์เทคโนโลยี 

       ด าเนินการส ารวจความต้องการและปัญหาการใช้สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้จากอาจารย์ผู้สอนประกอบด้วย ด้านอาคาร/สถานที ่ ด้าน
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต  ด้านห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ด้าน
โสตทัศนูปกรณ์ ด้านห้องสมุด และ ปัญหาการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มี
ผลการส ารวจ ดังนี้ 
ความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

สิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู ้

ความต้องการ 

ด้านอาคาร
สถานที่ 

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 าเป็นต้องใช้ระบบกระแสไฟฟ้าในการเชื่อม
โลหะในด้านการตัดการเรียนการสอนสูง 

ด้าน
คอมพิวเตอร์
และ
อินเตอร์เน็ต 

๑. ระบบ wifi ความเร็วสูง มีความเสถียร 
และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

การศึกษา 2561 
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ด้านห้องเรียน/
ห้องปฎิบัติการ 
 

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

ด้าน
โสตทัศนูปกรณ์ 

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 อุปกรณ์ท่ี
ทันสมัย 

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

    ผลการส ารวจปัญหาการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอน
สาขางานโครงสร้าง/สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ โดยภาพรวมมีสภาพปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥=
๓.๑๔) โดยรายการที่มีระดับปัญหาสูงสุด คือ หนังสือ/วารสารที่มีอยู่ใน
ห้องสมุดล้าสมัย, บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย,ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ มี
ขนาดและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (𝑥 = ๓.๕๐) รองลงมา คือ หนังสือ/
วารสาร ที่ต้องการไม่มีในห้องสมุด,หนังสือ/วารสาร ที่ต้องการไม่มีใน
ห้องสมุด,หนังสือ/วารสาร ที่ต้องการมีน้อยฉบับ (𝑥=๓.๒๕), หนังสือ/
วารสารที่ต้องการอยู่ในสภาพช ารุด (𝑥= ๓.๐๐),  อาคารโรงฝึกงาน/
ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์สภาพพร้อมใช้งาน,อาคารโรงฝึกงาน/
ห้องปฏิบัติการมีเครื่องมือและอุปกรณ์เพียงพอ,อาคารโรงฝึกงาน/



ห น้ า  | 48 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง สาขางานเทคโนโลยงีานเช่ือม
โลหะ 

 

ห้องปฏิบัติการเครื่องมือ และอุปกรณ์มีความทันสมัย (𝑥 = ๒.๗๕) 
ตามล าดับ 

สาขางานโครงสร้าง มีการประเมินกระบวนการ ดังนี้  
สาขางานโครงสร้างได้พบปัญหาเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ

หลักสูตร คือและได้ท าการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ผู้สอนที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีผลการ
ประเมินดังนี้  

รายการ 
ค่าเฉลี่ยความพึง

พอใจ 
อาจารย ์ นักศึกษา 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในห้องเรียน ๗๒.๕๐ ๓.๙๙ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน ๗๘.๐๐ ๓.๘๘ 

รวม ๗๕.๒๕ ๓.๙๕ 
 

6.1-4  รายงานความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ที่มี
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

    สาขางานโครงสร้างมีการปรับปรุง/พัฒนาจากผลการประเมิน ดังนี้  
1. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในห้องเรียน  

๑.๑ ) ได้มีปรับปรุงระบบ Network โดยติดตั้งตัวกระจายสัญญาณ 
Wifi เพ่ิมเพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ได้ค้นคว้าข้อมูล หรือใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในการประกอบการเรียนการสอน 
2. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 
- ปรับปรุงห้องน้ าของสาขางานให้พร้อมใช้งานมีการเปลี่ยนโถแบบนั่ง

ยองเป็นแบบสุขภัณฑ์พร้อมทั้งฝักบัวช าระและทาสีใหม่ ซึ่งสามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ                             

- ท าการทาสีสาขางานและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องแสงสว่างที่
ช ารุด สามารถใช้งานได้ได้ตามปกติ 

 

 

  
 

ผลการประเมิน 1.00 
แผนการด าเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
แผนการด าเนินงาน ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ปรับปรุงห้องน้ า พ.ค. ๒๕๖๒ งานอาคารสถานที่ 
ทาสีอาคารโรงงาน พ.ค. ๒๕๖๒ งานอาคารสถานที่ 
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ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (รายวิชาเลือก รายวิชาเลือกเสรี) 

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

2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินผลรายวิชา) 

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

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

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

ข้อเสนอแนะภาพรวม 

1. หลักสูตรควรมีการพัฒนา การด าเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
อย่างมีนัยส าคัญ ในประเด็นแรกขอให้มีการจัดท าเป็นข้อสอบกลางในรายวิชาเอกของหลักสูตรที่จะน าเสนอ
ในปีการศึกษา 2562 อย่างน้อย 2 รายวิชา และสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นที่ยอมรับ อย่างน้อย      1 ชิ้นงาน 

2. การเขียนแบบรายงานประเมินตนเอง (SAR) หลักสูตรควรสร้างความเข้าใจ ในเกณฑ์พัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และควรด าเนินการตามวิถีที่หลักสูตรมีการบริหารจัดการ และด าเนินการจริง ไม่
ควรจัดท าแบบรายงานที่ระบุ ขั้นตอนที่ก าหนดไว้เรียบร้อยแล้ว โดยหลักสูตรแค่เติมค าในช่องว่าง 

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

4. หลักสูตรมีอัตราการคงอยู่ของผู้เรียนค่อนข้างต่ า หลักสูตรควรจะมีการวิเคราะห์หาสาเหตุของ
อัตราการออกกลางคัน และน าเข้าที่ประชุมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข เพ่ือ
ให้ผลการด าเนินการดีข้ึนในปีต่อไป 
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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 N/A  

2.2  ผู้ส าเร็จการศึกษาสร้างอาชีพและท า
ประโยชน์ให้ชุมชน 

N/A  

3. นักศึกษา 
 

3.1  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 2.00 ระดับน้อย 

3.2  ผลที่เกิดกับนักศึกษา N/A  

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 N/A  

6.  สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1.00 ระดับน้อย 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบ 1.40 ระดับน้อย 
 
*** หมายเหตุ : ในกรณีที่ให้ 4,5 คะแนน โปรดระบุเหตุผลที่ได้คะแนน 4,5  
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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 หลักสตูรได้มาตรฐาน 

2 2.1   N/A N/A  

2.2   N/A N/A  

3 3.1 2.00   2.00 ระดับน้อย 

3.2 N/A   N/A  

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  N/A  N/A  

6 6.1  1.00  1.00 ระดับน้อย 

ผลการประเมิน 
1.33 1.50 N/A 1.40  

ระดับ
น้อย 

ระดับ
น้อย 

 
ระดับ
น้อย 
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ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 

องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน 

1. เนื่องจากผู้เรียนหลักสูตรมีจ านวนน้อย เมื่อพิจารณาต้นทุนต่อหน่วยไม่เกิดความคุ้มค่าต่อ
หลักสูตรนั้น หลักสูตรควรหาวิธีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมหรือหลักสูตร Non degree เพ่ือพัฒนาผู้เรียนใน
รูปแบบต่าง ๆเพ่ิมข้ึน 

2. หลักสูตรควรท า MOU กับสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรช่างฝีมือที่อยู่
ในสถานประกอบการให้เข้าพัฒนาโดยหลักสูตรด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรร่วมกัน 

องค์ประกอบท่ี 2 : ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 หลักสูตรควรหาสาเหตุที่นักศึกษามีงานท าไม่ตรงสาขา หรือในกรณีที่นักศึกษาไม่มีงานท า เพ่ือหา
แนวทางในการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพต่อไป  
องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 

1. หลักสูตรมีระบบของการดูแลนักศึกษาที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของการให้ค าปรึกษา
ระหว่างเรียน การดูแลนักศึกษาหน้าเสาธง การพบนักศึกษาตอนเช้า – เย็น ในชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษาและ 
Home Room ตามที่ก าหนดไว้ และมีการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติ ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนด 
แต่ยังไม่ได้น าผลการด าเนินงานไปวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไข เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

2. ระบบการพัฒนานักศึกษา ในส่วนที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา หลักสูตรยังไม่น ามา
วิเคราะห์หรือพิจารณาว่า จะส่งผลกระทบต่อผู้เรียนในหลักสูตรมากน้อยเพียงใด หลักสูตรควรมีการก ากับ
ติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

3. ในการประเมินความพึงพอใจในข้อ 3.2 จะต้องน าผลการประเมินกิจกรรมในข้อ 3.1 ทั้ง 2 
กิจกรรม คือ ผลการประเมินความพึงพอใจของกระบวนการให้ค าปรึกษาจากนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
และความพึงพอใจจากการพัฒนานักศึกษาในโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาและในรายวิชาที่มีการพัฒนาทักษะ
ชีวิตของนักศึกษามารวมกัน และน าผลการประเมินทั้ง 2 ข้อมาหาค่าเฉลี่ย โดยมีการเก็บข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง 
เพ่ือให้เห็นแนวโน้มของการท างาน 

องค์ประกอบท่ี 4: อาจารย์ 

1. หลักสูตรมีกระบวนรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ชัดเจน แต่เนื่องจากบุคลากรของ
หลักสูตรไม่มีการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมนี้ส่วนใหญ่จึงไม่ได้ด าเนินการ 

2. การบริหารจัดการด้านบุคลากร ระบบและกลไกของการธ ารงรักษาบุคลากร การสร้างสิ่งจูงใจ 
ประโยชน์และบริการต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม 

3. หลักสูตรยังขาดการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 5 ปี อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้หลักสูตร
ทราบว่า ทิศทางของการพัฒนาบุคลากรจะมีทิศทางการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยหรือไม่ หรือสามารถ
สร้างความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพแต่ละด้านของหลักสูตรได้หรือไม่ 
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องค์ประกอบท่ี 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

1. ควรมีการเปรียบเทียบสาระหลักสูตรและสาระรายวิชาว่า มีความทันสมัยและแตกต่างจากหลักสูตร
เดิมอย่างไร   

2. ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาการสอนที่ส าคัญและเป็นศาสตร์สมัยใหม่ในสาขาวิชา และแสดงใน 
แผนการสอน และ บันทึกหลังการสอน 

3. การคัดเลือกอาจารย์ผู้สอน ควรคัดเลือกจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ ภาระงาน (Teacher Load) 
4. ควรมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ในรายวิชาชีพ

เฉพาะ 
5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรมีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร  เช่น 

การเขียนแผนการสอน และ บันทึกหลังการสอน การคัดเลือกผู้สอน การจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล เป็นต้น 

6. ควรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาให้เป็นไปตามเป้าหมายของรายวิชาที่ก าหนด 
7. หลักสูตรควรเน้นการปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากของจริงมากกว่าทฤษฎี 
 

องค์ประกอบท่ี 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1. ควรมีเครื่องมือทางด้านวิชาชีพที่ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ หรือน าไปใช้ประโยชน์กับ
หน่วยงาน หากวิทยาลัยไม่สามารถจัดหาได้ ควรท า MOU กับสถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการใช้
งานจริง 

2. ควรน าผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากนักศึกษามาวิเคราะห์และน าไปแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นระบบ 
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