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บทสรุปผูบริหาร 
 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีพัฒนาการมาจากวิทยาลัยการอาชีพโพทะเล เปดการเรียนการสอนครั้งแรก 
เมื่อปการศึกษา 2540 ในระดับ ปวช. และ ปวส. ตอมารัฐบาลมีนโยบายจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนใหเปน
สถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ิน วิทยาลัยการอาชีพโพทะเลจึงไดรับการยกฐานะมาเปนวิทยาลัยชุมชน ในสังกัด
สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี 17 
เมษายน พ.ศ. 2545 ตามนโยบาย "การศึกษาสรางชาติ สรางคน สรางงาน" ของรัฐบาล โดยเฉพาะจังหวัดท่ีไม
มีสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจังหวัดพิจิตร เปนหนึ่งใน 10 จังหวัดแรกท่ีมีการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน โดยวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร ทำหนาท่ีวิทยาลัยชุมชนควบคูไปกับภารกิจเดิมในการจัดการศึกษาสายวิชาชีพ  วิทยาลัยชุมชน
พิจิตร มีนายประดิษฐ บุดดีจีน เปนผูอำนวยการคนแรก (2540-2545 ผูอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพ
โพทะเล) (2545-2555 ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร) โดยนายบรรจง พงษประเสริฐ ดำรงตำแหนง
ผูอำนวยการ ระหวาง 2556 - 2559 และนายณรงค สมบัติใหม ดำรงตำแหนงผูอำนวยการ ระหวาง 2559 
– 2560  ปจจุบันวิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีนายวิชัย  ชวนรักษาสัตย ดำรงตำแหนงผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร 
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     สวนที ่1 

    ขอมูลทั่วไป 
 

1.1 ประวัติความเปนมาของหลักสูตร 

สาขางานชางเชื ่อมโลหะ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร เปดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2543 ใน
หลักสูตรสาขาชางเช่ือมโลหะ ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  
(ปวส.) ต้ังแตป พ.ศ. 2561 – ปจจุบัน ไดแก สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขางานเทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสราง
โลหะ โดยใชหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา 
 

1.2 สถานท่ีการจัดการเรียนการสอน  
 

สาขาวิชาชางเช่ือมโลหะไดดำเนินการจัดการเรียนการสอนท่ีวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  ต.ทาบัว อ.โพทะเล จ.

พิจิตร ซึ่ง จัดการเรียนการสอนแหงเดียว (แมขาย) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ตั้งแตป พ.ศ. 

2543 – ปจจุบัน   ไดแกสาขางานโครงสราง  สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง     

( ปวส.) ต้ังแตป พ.ศ. 2561 – ปจจุบัน ไดแกสาขาวิชาเทคนิคโลหะ  สาขางานเทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสราง

โลหะ  

1.3  อาจารยผูสอน 
ตารางแสดงจำนวนอาจารยผูสอน จำแนกตามวุฒิการศึกษา และเพศ 

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

รวม 4 - 4 
 
 

1.4 คุณสมบัติของอาจารย 
 

 ช่ือ-สกุล       ตำแหนง วุฒิการศึกษา           หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
 วาท่ีรอยตรี ฑีฆายุ ชูบัว ครู -กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา) 

-ปทส.เครื่องมือกล 
- อาจารยผูสอนสาขางาน
โครงสราง 
- หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 

 นายวีรธรรม ทับทิมเกิด พนักงานราชการ -กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา) 
-วท.บ.เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม(การผลิต) 

- อาจารยผูสอนสาขางาน
โครงสราง 
- หัวหนากลุมงานกิจการ
พัฒนานักศึกษา 
-เจาหนาท่ีงานสหกิจศึกษา 

 นายจาตุรงค ทองมี อาจารยพเิศษ -กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา) - อาจารยผูสอนสาขางาน
โครงสราง 
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-วท.บ.เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม(การผลิต) 

- เจาหนาท่ีงานปกครอง
วินัยนักศึกษา 

 นายณัฐพงศ ปนเพ็ง อาจารยพเิศษ -วท.บ.  
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การ

ผลิต) 

- อาจารยผูสอนสาขางาน
โครงสราง 
- หัวหนาสาขางาน
โครงสราง 
-อาจารยผูสอนสาขางาน
โครงสราง 
- เจาหนาท่ีงานแนะแนว 
-เจาหนาท่ีงานปกครอง
วินัยนักศึกษา 
-เจาหนาท่ีงานติดตาม
ผูสำเร็จการศึกษา 
-เจาหนาท่ีงานสหกิจศึกษา 

 
1.5  จำนวนผูเรียน 

ตารางแสดงจำนวนนักเรียน นักศึกษา แตละระดับช้ัน จำแนกตามเพศ 
ระดับช้ัน จำนวนนักศึกษาป 2563 

ชาย หญิง รวม 
ปวช. 1 20 - 20 
ปวช. 2 14 1 15 
ปวช. 3 7 - 7 
รวม 41 1        42 

 
1.6 เกียรติยศและช่ือเสียง 

 
วัน เดือน ป รางวัลท่ีไดรับ 

7 มี.ค. 63 
 
 
งบประมาณ 63 

วาท่ีรอยตรี ฑีฆายุ ชูบัว ไดเขารวม 
โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพและทักษะการจัดการเรียนรูของผูสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ(Improvement Plan)ประจำปการศึกษา2563 
ระดับหลักสูตรวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

 
7 มี.ค. 63 
 
งบประมาณ 63 

นายวีรธรรม ทับทิมเกิด ไดเขารวม 
โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพและทักษะการจัดการเรียนรูของผูสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ(Improvement Plan)ประจำปการศึกษา2563 
ระดับหลักสูตรวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

 
7 มี.ค. 63 
 

นายจาตุรงค  ทองมี ไดเขารวม 
โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพและทักษะการจัดการเรียนรูของผูสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 
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งบประมาณ 63 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ(Improvement Plan)ประจำปการศึกษา2563 
ระดับหลักสูตรวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

 
2 ก.พ. 63 
3 มี.ค. 63 
7 พ.ค. 63 
 
7 มี.ค. 63 
 7 มี.ค. 63 
 
7 มี.ค. 63 
 
7 มี.ค. 63 
 
งบประมาณ 63 
 

นายณัฐพงศ  ปนเพ็ง ไดเขารวม 
เขารวมทดสอบ การเรียนรูคนไทยสมัยรัตนโกสินทร 
การทดสอบภาษาอังกฤษ(Grammar Test) 
การใชภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 
ทดสอบความรูเบ้ืองตนคณิตศาสตรในชีวิตประจำวัน 
การประเมินสมรรถนะครูและบุคคลากรทางการศึกษาดวยระบบออนไลน 
 
การทดสอบความรูดวยระบบออนไลนเรื่องการดำเนินกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา 
โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพและทักษะการจัดการเรียนรูของผูสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ(Improvement Plan)ประจำปการศึกษา2563 
ระดับหลักสูตรวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

 
1.7 สถานประกอบการท่ีใหความรวมมือ 

 
ท่ี ช่ือสถานประกอบการ/ท่ีอยู 
1.           ชูศักด์ิกลการ 72/5 หมู 4 ต.ทาบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 โทรศัพท 084-5748525 
2.           รานเอกการชาง 169 หมู 7 ต.ทาบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 โทรศัพท 083-9500064 
3.  รานชางจันทรกระจก อลูมิเนียม ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท 062-2424535 

 
1.8 วัสดุ ครุภัณฑ 

 

ท่ี รายการ จำนวน 
1 เครื่องเจาะต้ังโตะ ขนาด 13 มม. 1 เครื่อง 
2 เครื่องเล่ือยกล ขนาด 350 มม. 1 เครื่อง 
3 โตะฝกงานพรอมปากกาจับงาน 4 ชุด  
4 โตะฝกงานพรอมปากกาจับงาน 4 ชุด  
5 เครื่องเจาะโตะ ขนาด 13 มม.  2 เครื่อง 
6 เครื่องเจียรไนต้ังพื้น ขนาด 300*32*25 มม. 1 เครื่อง  
7 เครื่องตัดโลหะแผนชนิดตัดใชเทาเหยียบ ขนาด 1.6*1.200 มม. 1 เครื่อง  
8 เครื่องพับกลอง ขนาด 1.200 มม. 1 เครื่อง  
9 เครื่องมวนโลหะแผน ขนาด 1.200 มม. 1 เครื่อง  

10 แทนข้ึนรูป(stake) 1 ชุด  
11 คูหาเช่ือมไฟฟา 10 คูหา 
12 เครื่องไฟฟาแบบACขนาด 300A 10 เครื่อง 
13 ชุดเครื่องแกสพรอมอุปกรณประจำสถานีเช่ือม 1 ชุด 
14 โตะเช่ือมแกสพรอมเกาอี้ 5 ชุด 
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15 ทอบรรจุแกสออกซิเจน 5 ชุด 
16 ทอบรรจุแกสอะเซทิลีน 5 ชุด 
17 ชุดเครื่องมือและอุปกรณเช่ือมไฟฟา 2 ชุด 
18 เครื่องเช่ือมไฟฟาระบบ lnverterขนาด 130A 1 เครื่อง 
19 เครื่องเช่ือมไฟฟา AC/DC ขนาด 250 A 3 เครื่อง 
20 ตูอบลวดเช่ือมขนาด 4 กก. 1 เครื่อง 
21 เครื่องตัดตรงดวยแกส 1 เครื่อง 
22 เครื่องเช่ือมพลาสติก 1 เครื่อง 
23 ชุดเครื่องมือวัดละเอียดสำหรับแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 1 ชุด 
24 เครื่องเจียรไนต้ังพื้น 2 เครื่อง 
25 เครื่องกลึงยันศูนยเหนือแทน 2 เครื่อง 
26 เครื่องไสแนวนอน 1 เครื่อง 
27 ชุดฝกเครื่องกลึง ซี เอ็น ซี 1 ชุด 
28 เครื่องเช่ือม AC/DC 1 เครื่อง 
29 เครื่องเช่ือมไฟฟา MIG 2 เครื่อง 
30 แทนอัดไฮโดรลิกส 1 แทน 
31 ชุดเครื่องมือชางกล 1 ชุด 
32 เครื่องเช่ือมไฟฟา 2 ชุด 
33 เครื่องกลึงยันศูนยเหนือแทน150มม.(Enginelebe)พรอมอุปกรณ 1 เครื่อง 
34 เครื่องกัดเพลาต้ังแบบเทอรเรทพรอมอุปกรณ 1 เครื่อง 
35 เครื่องเล่ือยสานพานแนวนอนHoroaontal Band Saw(อัตโนมัติ) 1 เครื่อง 
36 เครื่องเช่ือมไฟฟา 7 ชุด 
37 เครื่องตัด บาก เจาะอัตโนมัติ 1 ชุด 
38 เครื่องดัดเหล็กอัตโนมัติ 1 ชุด 
39 พัดลมเพดาน 14 เครื่อง 
40 เครื่องไฟฟาแบบ AC ขนาด 300 A 1 เครื่อง 
41 เครื่องเช่ือมไฟฟาระบบ lnverter ขนาด 130a 1 เครื่อง 
42 ชุดเครื่องแกสพรอมอุปกรณประจำสถานีเช่ือม 1 ชุด 
43 โตะเช่ือมแกสพรอมเกาอี้ 5 ชุด 
44 ทอบรรจุแกสอะเซทิลีน 5 ชุด 
45 ชุดเครื่องมือและอุปกรณเช่ือมไฟฟา 2 ชุด 
46 เครื่องเช่ือมจุดแบบต้ังพื้นขนาด 20 KVA 1 เครื่อง 
47 เครื่องอัดอากาศขนาด 300 ลิตร/นาที 1 เครื่อง 
48 ชุดเครื่องเช่ือมแบบซิมมูเรเตอร 1 ชุด 
49 เครื่องตัดพลาสมา 1 ชุด 
50 เครื่องดูดควันเช่ือม 2 ชุด 
51 เครื่องมวนโลหะแผน 1 ชุด 
52 ชุดอุปกรณพนสี 1 ชุด 
53 ตูอุปกรณเครื่องมืองานสี 1 ตู 
54 ปล๊ักโลสายไฟ 2 ชุด 
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55 คีมจับสายดินขนาด 30 Amp 6 อัน 
56 มือเช่ือมขนาด 300 Amp 12 อัน 
57 หนากากเช่ือมชนิดครอบหัว 6 อัน 
58 ตลับเมตรขนาด 5 เมตร 8 อัน 
59 เกจวัดแรงดันคารบอนไดออกไซค 1 อัน 
60 ถุงมือหนังงานเช่ือมโลหะอยางดี 12 ชุด 
61 สายตัดพลาสมาพรอมหัวตัด 1 ชุด 
62 โครงเล่ือยมืออยางดี 20 โครง 
63 กาซคารบอนไดออกไซค 4 ถัง 
64 กรรไกรโคงซายตัดโลหะแผน 2 อัน 
65 กรรไกรโคงซายตัดโลหะแผน 2 ดาม 
66 กาซออกซิเจน 2ถัง 
67 กาซอะเซทิลีน 2ถัง 
68 กรรไกรตรงตัดแผนโลหะ 2 ดาม 
69 ตะไบหางหนูขนาด 10 นิ้ว 10 ดาม 
70 ตะไบทองปลิงขนาด 10 นิ้ว 10 ดาม 

 
เอกสารหลักฐานประกอบ  1.2-1 รายการครุภัณฑ 
 

1.9 การพัฒนาบุคลากร 
ในปการศึกษา 2563  สาขางาน โครงสราง  ไดมีการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพทางดานวิชาการ ดังนี้  
 
ท่ี ช่ือ-สกุล วันท่ีเขาอบรม หัวขอการพัฒนา ประเภทการพัฒนา 

วิชาชีพ การสอน 
1. วาท่ีรอยตรี ฑีฆายุ ชูบัว 7 มี.ค. 63 

 
 
งบประมาณ 63 
 

โครงการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพและทักษะการจัดการ
เรียนรูของผูสอนในศตวรรษท่ี 21 
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan)ประจำป
การศึกษา2563 ระดับหลักสูตร
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

 / 
 
 
/ 

2. นายวีรธรรม ทับทิมเกิด 7 มี.ค. 63 
 
 
งบประมาณ 63 
 

โครงการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพและทักษะการจัดการ
เรียนรูของผูสอนในศตวรรษท่ี 21 
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan)ประจำป
การศึกษา2563 ระดับหลักสูตร
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

 / 
 
 
/ 
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3. นายจาตุรงค ทองมี 7 มี.ค. 63 
 
 
งบประมาณ 63 
 

โครงการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพและทักษะการจัดการ
เรียนรูของผูสอนในศตวรรษท่ี 21 
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan)ประจำป
การศึกษา2563 ระดับหลักสูตร
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

 
 

/ 
 
 
/ 

4. นายณัฐพงศ ปนเพ็ง 2 ก.พ. 63 
3 มี.ค. 63 
 
7 พ.ค. 63 
7 มี.ค. 63 
 
 7 มี.ค. 63 
 
 
7 มี.ค. 63 
 
7 มี.ค. 63 
 
งบประมาณ 63 
 

เขารวมทดสอบ การเรียนรูคนไทย
สมัยรัตนโกสินทร 
การทดสอบภาษาอังกฤษ
(Grammar Test) 
การใชภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 
ทดสอบความรูเบ้ืองตนคณิตศาสตร
ในชีวิตประจำวัน 
การประเมินสมรรถนะครูและ
บุคคลากรทางการศึกษาดวยระบบ
ออนไลน 
การทดสอบความรูดวยระบบ
ออนไลนเรื่องการดำเนินกิจกรรม
ลูกเสือในสถานศึกษา 
โครงการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพและทักษะการจัดการ
เรียนรูของผูสอนในศตวรรษท่ี 21 
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan)ประจำป
การศึกษา2563 ระดับหลักสูตร
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

 / 
/ 
 
/ 
/ 
 
/ 
 
/ 
 
 
/ 
 
/ 

 
 
แผนพัฒนาคุณภาพ Improvement Plan ประจำปการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

เพื่อใชปรับปรุงผลการดำเนินงาน จากการตรวจประเมินภาพการศึกษาภายใน ประจำปการศึกษา 2562 
 

ขอเสนอแนะจากการ
ประเมิน  

ปการศึกษา 2562 
(1) 

แนวทาง
ดำเนินการ

แกไข 
(2) 

กิจกรรม/
โครงการ
ตามแนว
ทางการ
ปรับปรุง 

(3) 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

(4) 

เปาหม
าย 
(5) 

ผลการ
ดำเนินง

าน 
(6) 

ผลลัพธ
ท่ีเกิดข้ึน

จริง 
(7) 

ผูรับผิดช
อบ 
(8) 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ขอเสนอแนะภาพรวมระดับหลักสูตร 
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1.หล ั ก ส ู ต รคว ร ใ ห
ความสำค ัญก ับการ
จ ั ดทำร าย ง า น ก า ร
ประเมินตนเองเพื่อให
อ า จ า ร ย  ป ร ะ จ ำ
หล ั ก ส ู ต ร ไ ด  เ ข  า ใจ
เกณฑหลักการประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ี
กำหนดไวในทุกตัวบงช้ี
และควรสร  างความ
เข าใจในประเด็นตัว
บงชี้แตละตัวเพื่อจะได
ตอบคำถามไดชัดเจน 
ค ร บ ถ  ว น  ไ ม  ห ล ง
ประเด็น และในตนป
การศึกษา หลักส ูตร
ควรนำขอเสนอแนะมา
ปร ับปร ุ งและจ ัดทำ
แผนพ ัฒนาค ุณภาพ
การศึกษาตั้งแตเริ่มตน
จะไดวางระบบและกล
ไกลในการปฏิบัติงาน
ได ช ัดเจนและกำกับ
ติดตามใหดำเนินการ
ตามท่ีกำหนดไว 

1.ควรจัดการ
อบรมเพื่อ
สรางความ
เขาใจใหแก
อาจารย
ประจำ
หลักสูตรใน
เรื่องของ
เกณฑการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
และการ
จัดทำ
รายงานการ
ประเมิน
ตนเอง 
2.ควรให
หลักสูตรทุก
หลักสูตรนำ
ขอเสนอแนะ
มาจัดทำ
แผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน 

1.โครงการ
เสริมสราง
ความ
เขาใจ
เกณฑการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
และการ
จัดทำ
รายงาน
การ
ประเมิน
ตนเอง 
 
2.โครงการ
จัดทำ
แผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน 
วิทยาลัย
ชุมชน
พิจิตรและ
นำสูการ
ปฏิบัติ 

1.อาจารย
ประจำ
หลักสูตรมี
ความรูความ
เขาใจเกณฑ
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษาฯ 
รอยละ  
2.รอยละ
ของหลักสูตร
ท่ีจัดทำ
แผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา  
รอยละ  

รอยละ
90 
 
 
 
 
 
  
 
รอยละ
100 

วิทยาลัย
ฯได
ดำเนินก
าร
โครงการ 
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษ
าดวย
กระบวน
การพัฒน
า
คุณภาพ
การศึกษ
า 

 
 
 
 

. 
- 
 
- 

ดำเนิน
โครงการ
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษ
าดวย
กระบวน
การ
ประกัน
คุณภาพ
ในวันท่ี 
24-25 
ธ.ค. 
2563 
ณ หอง
ประชุม
หลวงพอ
เงิน ใน
หัวขอ
ทบทวน
ขอเสนอ
แนะ
ระดับ
หลักสูตร
และ
ระดับ
วิทยาลัย
และ
แนวทาง
จัดทำ 
เพื่อ ทำ
แผนพัฒ
นา
คุณภาพ
การศึกษ
าตาม
ขอเสนอ
แนะจาก
การ
ตรวจ
ประเมิน

งาน
ประกั
น
คุณภา
พ
การศึก
ษา/
หลักสู
ตร 
 
 
 

งาน
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษ
า/
หลักสูตร 
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ป
การศึกษ
า 2562 
และ
แผนพัฒ
นา
คุณภาพ 

2.ในการดำเน ินการ
จ ั ดทำการประ เมิ น
คุณภาพการศึกษาใน
ทุกกิจกรรมควรมีการ
กำหนดผลล ัพธ การ
เรียนรูใหชัดเจน โดยมี
การประเม ินผลผลิต
หรือผลลัพธ หากพบ
ประเด็นปญหาควรหา
แนวทางปรับปรงุแกไข 
และเสนอแนะวิธีการท่ี
เ ห ม า ะ ส ม  น ำ
ขอเสนอแนะไปสูการ
ปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนา
กิจกรรมที่เกิดขึ้นอยาง
ต  อ เ น ื ่ อ ง จ ะ ท ำ ใ ห
ผ ล ล ั พ ธ  จ า ก ก า ร
ดำเนินการเกิดข้ึนอยาง
เปนรูปธรรมและสงผล
ให ค ุณภาพของการ
พัฒนาในแตละปเกิด
ผลล ัพธ ท ี ่ เป นระบบ
ชัดเจน 

1.จัดการ
ประชุมเพื่อ
สรางความ
เขาใจในการ
จัดการเรียน
การสอนดวย
กระบวนการ 
PDCA ใน
เรื่องของ 
-แผนการ
สอน 
โครงการสอน  
(P) 
-การ
ปฏิบัติการ
สอน (D) 
-การติดตาม
การเรียนการ
สอน (C) 
-วิธีการ
ปรับปรุงการ
เรียนการ
สอน (A) 
โดยเนนการ
เขียนบันทึก
หลังการสอน
ใหมีผลลัพธท่ี
ชัดเจน 
2.ควรจัดการ
นิเทศติดตาม
ประเมินผล
การจัดการ
เรียนการ

1.การ
ประชุม
สรางความ
เขาใจใน
การจัดการ
เรียนการ
สอน 

2.โครงการ
นิเทศ
ติดตาม
ประเมินผล
การจัดการ
เรียนการ
สอน 

1.อาจารย
ประจำ
หลักสูตรมี
ความรูความ
เขาใจการ
จัดการเรียน
การสอน  
2.แผนการ
สอนท่ี
ดำเนินการ
จัดการเรียน
การสอนดวย
กระบวนการ 
PDCA  รอย
ละ 50 

รอยละ
80 
 
 
 
 
 

1.
อาจารย
ประจำ
หลักสูตร
มีความรู
ความ
เขาใจ
การ
จัดการ
เรียนการ
สอน 
 
 
 
2.
อาจารย
ประจำ
หลักสูตร
จัดทำ
แผนการ
เรียนรู
ดวย
กระบวน
การ 
PDCA 

ม.ค.-
มี.ค.64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนัก
วิชากา
ร 
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สอนอยาง
ตอเนื่อง 

องคประกอบท่ี 2 
ผูสำเร็จการศึกษา 

       

3 . ห ล ั ก ส ู ต ร ค ว ร
วางแผนในการกำกับ
ต ิ ด ต า ม ผ ู  ส ำ เ ร็ จ
ก า ร ศ ึ ก ษ า  โ ด ย
พิจารณาวาผู ที ่สำเร็จ
การศึกษามีงานทำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 
รอยละเทาไหร และผู
ศึกษาตอโดยตรงรอย
ล ะ เ ท  า ไ ห ร   เ พื่ อ
วางแผนในการพัฒนา
นักศึกษาใหเปนไปตาม
คว ามต  อ ง ก ารข อ ง
กลุมเปาหมายเพิ่มข้ึน 

1. จัดทำแผน
ติดตาม
ผูสำเร็จ
เพื่อ
วางแผน
นักศึกษา
รุนตอไป 

ถาสวนใหญ
ทำงาน เนน
วิชาชีพ 
ถาเรียนตอ
เนนศึกษา 
2. เทียบ
สัดสวน
ผูสำเร็จ
การศึกษาแต
ละกลุมและ
วางแผนและ
พัฒนา 
นักศึกษา  

1. จัด
ประชุม
อาจารย
ประจำ
หลักสูตร
เกี่ยวกับ
เกณฑ
การ
ประกัน
คุณภาพ 
 

2. โครงการ
ติดตาม
ผูสำเร็จ
การศึกษ
า 

เชน 
google 
from เก็บ
ขอมูล
นักศึกษา
กอนจบ
การศึกษา,
จัดต้ัง
ชมรมศิษย
เกา 
3. จัดทำ

สัดสวน
การ
ทำงาน 
การศึกษ
าตอ การ
ประกอบ
อาชีพ  

4. วางแผน
พัฒนา

1. ผูสำเร็จ
การศึกษา
สามารถ
พัฒนา
ตนเองได
ตาม
เปาหมายท่ี
หลักสูตร
กำหนด  

 รอย
ละ 80 

ไดมีการ
ประชุม
อาจารย
ประจำ
หลักสูตร
ใน
ลักษณะ 
Small 
Group 
Activity 
เกี่ยวกับ
เกณฑ
ประกัน
คุณภาพ 
2.ไดมี
การ
ดำเนิน
โครงการ
ติดตาม
ผูสำเร็จ
การศึกษ
าป
การศึกษ
า 2562
โดยใช
แบบ
ประเมิน
และ
ระบบ
ออนไลน 
 
 
 

ม.ค.-
มี.ค. 

2564 

-อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
-งาน
ทะเบียน 
-งาน
ศิษยเกา 
-งาน
สารสนเ
ทศ 
-งาน
หลักสูตร 
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หลักสูตร
ให
สอดคลอ
งกับขอ 
3 

4 . ห ล ั ก ส ู ต ร ค ว ร
พ ิ จ า ร ณ า
กลุ มเปาหมายที ่ตอบ
แบบสอบถามมาจาก
กลุ มใดบาง หลักสูตร
ควรสรางความสมดุล
ของกลุ มเปาหมายท่ี
ตอบแบบสอบถามให
สมดุลก ันทั ้ง 3 กลุม 
เพ ื ่อส งผลให ผลการ
ประเมินเปนที่ยอมรับ 
และนำมาเปนขอมูล
เพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาตอไป 

พิจารณาผล
การตอบ
แบบสอบถาม 
(ความพึง
พอใจผูใช
บัณฑิต 3 
กลุม : 
นายจาง 
ชุมชน 
ครอบครัว) 
เพื่อพิจารณา
จำนวนของ
กลุมเปาหมา
ยวามีความ
สมดุลกัน
หรือไม และ
นำผลการ
ประเมิน
นำไปวาง
แผนการ
พัฒนาผูเรียน 

ประชุมทำ
ความ
เขาใจใน
แตละสาขา
เกี่ยวกับ
กลุมเปาห
มายท่ีตอบ
แบบสอบถ
ามเพื่อให
สมดุลกัน
ท้ัง 3 กลุม 

ผูสำเร็จ
การศึกษา  
มีความสมดุล
ของ
กลุมเปาหมา
ยท่ีตอบแบบ
ประเมิน
ความพึง
พอใจผูใช
บัณฑิต 

รอยละ
80 

รอผล
จากงาน
ติดตาม
ของ
ผูสำเร็จ
จากงาน
ทะเบียน 

ม.ค.- 
มี.ค. 

2564 

-อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
-งาน
ทะเบียน 
-งาน
ศิษยเกา 
-งาน
สารสนเ
ทศ 
-งาน
หลักสูตร 

 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

5.หลักสูตรมีการ
รายงานการให
คำปรึกษาดานวิชาการ 
และการใชชีวิตกับ
นักศึกษามีการกำหนด
กระบวนการชัดเจน มี
การพิจารณาสาเหตุ
ของปญหาและ
หลักสูตรยังไมมีการนำ
ผลลัพธท่ีพบจากการ
ดำเนินการไปปรับปรุง
และพัฒนาอยางเปน
รูปธรรม 

1.  หลักสูตร
มีการประชุม
อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
และ
ขอเท็จจริง
ของการออก
กลางคัน มา
วิเคราะห 
2. บทบาท
ของอาจารย
ท่ีปรึกษาท่ี
เขาไป

1. ประชุม 
2. Small 
Group 
Activity 
ของ
อาจารยท่ี
ปรึกษา
เพื่อหา
แนว
ทางการ
ชวยเหลือ 
เชน ปรับ
การเรียน
การสอน

รอยละอัตรา
การคงอยู
ของนักศึกษา
เพิ่มข้ึน 
เปรียบ เทียบ
กับป
การศึกษา 
2562 
- Small 
Group 
Activity 
เดือนละ 1 
ครั้ง 

รอยละ
80 
 

อัตรา
การคง
อยูของ
นักศึกษา
เทากับ 
รอยละ 
96.42  
มี
นักศึกษา
ระดับ 
ปวช.
เปรียบเที
ยบ
ระหวาง

ม.ค.- 
มี.ค. 
2564 

อาจาร
ย
ประจำ
หลักสู
ตร 
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ผลลัพธจากการไดรับ
บริการอาจารยท่ี
ปรึกษาคืออะไร 

ชวยเหลือ 
กำกับดูแล 

เปน
ออนไลน 
ถา F มีการ
สอนเสริม
หรือไม ทำ
อยางไรให 
ผูเรียนออก
กลางคัน
ลดลง ใช
กระบวนก
าร PDCA 
วิเคราะห
เปน
รายบุคคล 
(มีปญหา 
แกไข/
ปรับปรุง 
คงอยู 
สำเร็จ
การศึกษา) 
3.  
อาจารยท่ี
ปรึกษามี
การ
สรุปผล
การกำกับ
ดูแล ทุก
ภาคเรียน
อยาง
สม่ำเสมอ 
 

ป
การศึกษ
า 2562 
กับ ป
การศึกษ
า 2563 
โดยมี 
นักศึกษา 
2562 
จำนวน
คงเหลือ 
32คน
กับป 
2563 
จำนวน 
42คน 

6.การพัฒนานักศึกษา
การนำผลการพัฒนา
นักศึกษาไปบูรณาการ
กับการเรียนการสอน 
เพ ื ่อสร างทักษะการ
เรียนรูประเด็นที่ทำได
ด ี  ค ื อ  ก า ร พ ั ฒ น า
น ว ั ต ก ร ร ม แ ล ะ
สิ่งประดิษฐใหม ๆ แต
ห ล ั ก ส ู ต ร ค ว ร น ำ

1. หลักสูตรมี
การพัฒนา
นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ
ตอบสนอง
ความ
ตองการของ
ชุมชน และมี
นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐท่ี

1. 
โครงการ
ส่ิงประดิษ
ฐ/
นวัตกรรม
ชุมชน  
2. 
โครงการ
พัฒนา
นักศึกษา

1.  จำนวน
ส่ิงประดิษฐ/
นวัตกรรม 
หลักสูตรละ 
1 ช้ิน และ
สามารถไปใช
ประโยชนได
จริง 
2. จำนวน
กิจกรรมท่ี

หลักสูต
รมีการ
พัฒนา
นวัตกร
รม 
ส่ิงประ
ดิษฐ
ตอบส
นอง
ความ

1.
จำนวน
ส่ิงประดิ
ษฐ
นวัตกรร
มจำนวน 
1 ช้ิน
สามารถ
ไปใช

ป
การศึกษ
า 
2/256
3 
นวัตกรร
ม 
ส่ิงประดิ
ษฐของ
หลักสูตร

อาจาร
ย
ประจำ
หลักสู
ตร 
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ก ิ จ ก ร ร ม พ ั ฒ น า
น ั กศ ึ กษาไปพ ัฒนา
นักศึกษา และสามารถ
แสดงถึงผลลัพธ จาก
การดำเนินการได 
นำไปบ ู รณาการกับ
แผนการจัดการเรียนรู 

เกิดข้ึนจาก
การเรียนการ
สอนได 
2.  หลักสูตร
นำกจิกรรม
พัฒนา
นักศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 
21 ไปบูรณา
การกับการ
เรียนการ
สอนใน
รายวิชา 

เขาสู
มาตรฐาน
วิชาชีพ 
3. 
โครงการ
ศึกษาดู
งาน
ทดสอบ
มาตรฐาน
ฝมือ
แรงงาน 
4. 
โครงการ
พัฒนา
นักศึกษา 
ฯลฯ 
 

เกิดจากการ
พัฒนา
นักศึกษาไป
การบูรณา
การกับการ
จัดการเรียน
การสอนใน
หลักสูตร 
อยางนอย 3 
กิจกรรม 

ตองกา
รของ
ชุมชน
และมี
นวัตกร
รม
ส่ิงประ
ดิษฐท่ี
เกิดข้ึน
จาก
การ
เรียน
การ
สอน 
จำนวน 
1 
โครงกา
ร 
 

ประโยช
นไดจริง 
 
2..
กิจกรรม
พัฒนา
ผูเรียน 
-กิจกรรม
ลูกเสือ
วิสามัญ 
3.
กิจกรรม 
ชาติ 
ศาสนา 
พระ
กษัตริย 
4.
กิจกรรม
องคการ
วิชาชีพ 

โครงสรา
งได
จัดทำ 
เครื่องอัด
ถานแทง
กรณีศึก
ษา บาน
วัดหลวง
หมู 2 ต.
ทาบัว อ.
โพทะเล 
 
มี
นักศึกษา 
ปวช.1
หลักสูตร
โครงสรา
งเขารวม
กิจกรรม
ลูกเสือ
วิสามัญ
จำนวน 
21 คน 
2.นัก
ศึกษา
ปวช.2 
หลักสูตร
โครงสรา
งเขารวม
กิจกรรม
องคการ
วิชาชีพ
จำนวน 
13 คน 

3.
กิจกรรม
ท่ี
เกี่ยวกับ 
ชาติ 
ศาสนา 
พระมหา
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กษัตริย
นักศึกษา
ระดับ
ปวช.ของ
หลักสูตร
โครงสรา
งเขารวม
กิจกรรม
ทุกช้ันป 

7.ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา
ทั้งดานการคงอยู การ
สำเร็จการศึกษา และ
ความพ ึงพอใจย ังไม
สะท อนถ ึ งภาพของ
แ น ว โ น  ม ข อ ง ก า ร
พ ั ฒ น า ใ ห  ช ั ด เ จ น 
เ น ื ่ อ ง จ า ก ผ ล ก า ร
ประเมินไมมีแนวโนมท่ี
ด ีข ึ ้ นและเป นไปใน
ทิศทางเดียวกันและ
การประเมินความพึง
พอใจอยางนอย 3 ป
ตอเนื่อง เพื่อมีแนวโนม
ท่ีดีข้ึนเชนเดียวกัน  

1. เพิ่ม
รูปแบบการ
เรียนการ
สอนใน
ลักษณะ
ออนไลน  
2. พัฒนา
อาจารย
ผูสอนให
สามารถ
จัดการเรียน
การสอนใน
ลักษณะ
ออนไลน 
3. พัฒนาส่ือ
การเรียนการ
สอนออนไลน
ใหนาสนใจ 
4. ให
ความสำคัญ
กับอัตราการ
คงอยูของ 
ผูเรียน และ
หาวิธีการ
แกปญหา
ใหกับผูเรียน
รายบุคคล
เพื่อสงผลให
การคงอยูสูง 
ข้ึน 

1. Small 
Group 
Activity 
(อาจทำ 
KM ทำ
อยางไรท่ี
จะทำให
เด็กออก
นอยลง) 
2. เพิ่ม
ชอง
ทางการ
เรียนการ
สอน
ออนไลน 
(ใหดู
ประสิทธิภ
าพการ
เรียนการ
สอนให
นาสนใจ 
อาจให
ผูสอนมี
โอกาส
พัฒนาส่ือ
รวมกันใน
รายวิชา
เดียวกัน) 

1. จำนวน
รายวิชาท่ีมี
การเรียนการ
สอน
ออนไลน 
อยางนอย
สาขางานละ 
1 รายวิชา 
2. จำนวน
กิจกรรม 
Small 
Group 
Activity 
เดือนละ 1 
ครั้ง/ 1 
กิจกรรมตอ
เดือน 
 
3. การคงอยู 
เพิ่มข้ึนอยาง
ตอเนื่อง 
อยางนอย 
 - อัตราการ
ออกกลางคัน
ลดลง 

ใช
รายวิช
า งาน
เช่ือม
และ
โลหะ
แผน
เบ้ืองต
นใน
การ
จัดการ
เรียน
การ
สอน
ออนไล
น 
 
การ
ประชุม 
Small 
Group 
อาจาร
ย
ภายใน
หลักสูต
ร 
รอยละ 
..0.05
..... 
 
 

1.มีการ
จัดการ
เรียนการ
สอน
ออนไลน 
1 
รายวิชา
ของ
หลักสูตร
โครงสรา
ง 
 
 
 
 
 
 
 
2.
หลักสูตร 
โครงสรา
งมีการ
จัด
ประชุม 
Small 
Group 

Activity 
เดือนละ 
1ครั้ง/1
กิจกรรม
ตอเดือน 
 

ม.ค.- 
เม.ย. 64 
 
 
 

อาจาร
ย
ประจำ
หลักสู
ตร 
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รอยละ
5% 
 
 
 
 

 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

8.หลักสูตรมีระบบและ
กลไกดานการรับและ
แต  งต ั ้ ง อาจารย  ใ น
หลักสูตร รวมทั ้งการ
บริหารอาจารยแตยัง
ข า ด แ ผ น พ ั ฒ น า
บุคลากรรายบุคคลท่ี
ชัดเจน ดังนั้นหลักสูตร
ควรเร ิ ่มต นจากการ
วิเคราะหความตองการ
ข อ ง อ า จ า ร ย  ใ น
หล ั ก ส ู ต รม าจ ั ด ท ำ
แผนพัฒนา 3 – 5 ป 
ตามแผนกลยุทธ โดย
แผนพ ัฒนาบ ุคลากร
คว ร เป  น ก ารต ก ล ง
ร วมก ันระหวางฝาย
ว ิชาการ ก ับอาจารย
ประจำหลักสูตรและ
น ำ ม า จ ั ด เ ป น
แผนพ ัฒนาบ ุคลากร
รายบุคคล โดยมีแผน
ต ั ้ งแต การศ ึกษาตอ 
การเขาสู ตำแหนงทาง
วิชาการ การฝกอบรม
พัฒนาดานวิชาชีพและ
วิชาการ นอกจากนั้น
ค ว ร ม ี ก า ร ต ิ ด ต า ม
ผลลัพธที ่เกิดจากการ
พัฒนาอาจารยที ่ตรง
กับแผนพัฒนาบุคลากร
ท่ีกำหนดไว 

1. สำรวจ
ความ
ตองการของ
อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
(วิชาชีพ, 
เทคนิคการ
เรียนการ
สอน, 
ยุทธศาสตร
ของ
สถานศึกษา) 
อบรม
ออนไลน 
2. หลักสูตร
และสำนัก
วิชาการ
ประชุมหารือ
วาสามารถ
ดำเนินการได
บาง 
3. เขียน
แผนพัฒนา
บุคลากร 3 
ป (63-65)  
4. ผลลัพธ
จากแผนการ
พัฒนา
บุคลากร 
 

1. สำรวจ
ความ
ตองการ
พัฒนา
ตนเองของ
อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
2. จัดทำ
แผนพัฒนา
บุคลากร
รายบุคคล
ของ
อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
3. 
อาจารย
ประจำ
หลักสูตร
ดำเนินการ
พัฒนา
ตนเองตาม
แผนพัฒนา
บุคลากร
รายบุคคล 
4. ติดตาม
ผลลัพธ 
ตาม
แผนพัฒนา
บุคลากร 
 
 
 

รอยละของ 
ID Plan ท่ี
เปนไปตาม
เปาหมาย 
และสามารถ
นำไปใช
ประโยชน 

รอยละ
80 

ID Plan ท่ี
เปนไป
ตาม
เปาหมา
ยและ
สามารถ
นำไปใช
ประโยช
นเทากับ
รอยละ
...... 

อาจารย
ประจำ
หลักสูตร
ดำเนินก
ารให
เปนไป
ตาม ID 
Plan 
ป
การศึกษ
า 2563 

อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
งาน
สารสนเ
ทศ 
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องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน 

9.การกำหนดสาระ
รายว ิชาในหลักสูตร 
หลักสูตรไดดำเนินการ
รายงานในภาพรวม
กว  างๆ รวมท ั ้ งการ
พัฒนาประเด็นความรู
ที่ทันสมัยที่นำมาใชใน
หล ักส ูตรน ั ้นๆ เพื่ อ
พ ัฒนานักศึกษาใหมี
ความพรอมกาวสู  โลก
อาชีพ ขณะเดียวกัน
กระบวนการจ ัดการ
เร ียนการสอนม ีการ
รายงานผลล ัพธ  ใ น
ลักษณะเดียวกัน ทำให
กระบวนการทั้งหมดท่ี
กล  าวมาท ั ้ งหมดยั ง
ไมไดนำหลัก PDCA มา
ประยุกตใชใหชัดเจน 

1. นำสาระ
หลักสูตรมา
วิเคราะหเพื่อ
พิจารณาหา
จุดเดนของ
หลักสูตรและ
นำมา
ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
จัดการเรียน
การสอน 
2. อาจารย
ผูสอนตองนำ
เทคโนโลยี
สมัยใหมมา
ใชในการ
จัดการเรียน
การสอน โดย
มีหลักฐาน
ชัดเจน (แผน
จัดการเรียนรู
, บันทึกหลัง
การสอน, 
ผลงาน
นักศึกษา 
3. อาจารย
ผูสอนนำ 
PDCA ไป
วางแผนการ
สอนทุก
รายวิชา 
P  แผนการ
จัดการเรียน
การสอน 
D การนำ
แผนการสอน
ไปปฏิบัติ  

สอนตาม
สาระ
รายวิชานั้น 
ๆ  และ
นำสูการ
ปฏิบัติ 
2. Small 
Group 
Activity  
พูดคุยเพื่อ
แลกเปล่ีย
นการเรียน
วิธีการ
เรียนการ
สอนใหม ๆ 
แลกเปล่ีย
นสภาพ
ปญหา 
อยางนอย 
เดือนละ 1 
ครั้ง 
3. ปรับ
วิธีการ
จัดการ
เรียนการ
สอนใหใช
กระบวนก
าร PDCA 
ไปใชมี
หลักฐาน
ชัดเจน มี
บันทึกหลัง
การสอน 
เพื่อนำไป
ปรับปรุง
แผนใน

1. รอยละ 
80 ของราย
วิชาชีพ 
 
 
 
 
2. รอยละ 
100 
 
 
 
 
 
3. รอยละ 
80 ของราย
วิชาชีพ 

1.
ผูสอน
นำ
รายวิช
าปฏิบัติ
ใน
หลักสูต
รมา
บูรณา
การใน
การ
จัดการ
เรียน
การ
สอนสู
การ
ปฏิบัติ
จริง 
2.วาระ
การ
ประชุม
เรื่อง
แลกเป
ล่ียน
วิธีการ
เรียน
การ
สอน
รูปแบบ
ใหมๆ
ใน
ทัศนค
ติของ
อาจาร
ยผูสอน
ทาน
อื่นๆ 

1ผูสอน
ปรับ
รูปแบบ
การเรียน
การสอน
ตาม
สาระ
รายวิชา
นั้น ๆ  
เนนการ
ปฏิบัติ
จริงให
มากข้ึน 
2. และ

มี
การ
จัด
ประ
ชุม
Sma
ll 
Gro
up 
Acti
vity  
พูดคุ
ย
เพื่อ
แลก
เปล่ี
ยน
การ
เรีย
น
วิธีก
าร
เรีย

ม.ค.- 
พ.ค. 64 
 

อาจาร
ย
ประจำ
หลักสู
ตร 
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C สภาพ
ปญหาในการ
จัดการเรียน
การสอน 
เรียนไมเขาใจ 
ทำไมได ไม
ไดมาเรียน 
A การ
แกปญหา 
เนนกลุม
วิชาชีพ 
- จุดเดนของ
หลักสูตรของ
เราดีกวา
สถานศึกษา
อื่นอยางไร 
- ปรับปรุง
เนื้อหา
รายวิชา โดย
เติมส่ิงท่ีเปน
จุดเดนของ
คุณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียน
ถัดไป 

3.มี
การใช
กระบว
นการ 
PDCA 
ในการ
จัดการ
เรียน
การ
สอน 

น
การ
สอน
ใหม 
ๆ 
แลก
เปล่ี
ยน
สภา
พ
ปญ
หา  

3. จัดก
าร
เรีย
น
การ
สอน
โดย
ใช
กระ
บวน
การ 
PDC
A  

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุน
ทางกายภาพและ ส่ิง
สนับสนุนทางวิชาการ
ที ่ชัดเจน รวมทั ้งการ
วางแผนใหนักศึกษาได
ม ีโอกาสไดเร ียนร ู  ส่ิง

1.  หลักสูตร
มีการประชุม
โดยนำผลการ
ประเมิน
ความพึง
พอใจฯ มา

1.  
โครงการ/
กิจกรรม
ศึกษาดู
งานดานส่ิง
สนับสนุน

1. มี
มาตรฐาน
ส่ิง
สนับสนุน
การเรียนรู
ท่ีจำเปน

ทำ
ความ
รวมมือ
กับ
สถาน
ประกอ

2.
หลักสูตร
ทำความ
รวมมือ
กับสถาน
ประกอบ

 พ.ค.-
ต.ค. 63 
 
นักศึกษา
เขาฝก
ประสบก

อาจาร
ย
ประจำ
หลักสู
ตร 
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สนับสนุนการเร ียนรู
ทางวิชาการจากแหลง
อื ่นๆ นอกเหนือจากท่ี
หลักสูตรกำหนดโดย
จัดทำในรูปแบบ MOU 
หรือฝกปฏิบัติการนอก
สถานที่ ใหนักศึกษาได
ปฏ ิ บัต ิตามเกณฑ  ท่ี
หลักสูตรกำหนด แต
หลักสูตรยังขาดการนำ
ผลจากการว ิเคราะห
สาเหตุของปญหาไป
ปรับปรุงและพัฒนาให
เป นร ูปธรรมในรอบ
ตอไป ขณะเด ียวกัน
ห ล ั ก ส ู ต ร ค ว ร ม ี ส่ิ ง
สน ับสนุนการเร ียนรู
ด  า น ส า ร ส น เ ทศ ท่ี
เ ช ื ่ อ ม โ ย ง กั บ
บริหารธุรกิจมาใช ใน
การจัดการเร ียนการ
สอนเพื่อบูรณาการการ
ใช ซอฟแวร  ก ับงาน
ดานบริหารธุรกิจ เพื่อ
น ั ก ศ ึ ก ษ า ส า ม า ร ถ
ทำงานในภาคธ ุรกิจ
เอกชนได 

พิจารณาถึง
ส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู 
อุปกรณ หรือ
ซอฟแวร 
 
 
 
 
2.  ทำความ
รวมมือกับ
สถาน
ประกอบการ
ท่ีมีส่ิง
สนับสนุนการ
เรียนรูท่ี
ทันสมัย เพื่อ
จะไดสง
นักศึกษาเขา
ฝกงานใน
สถาน
ประกอบการ
นั้นได 
 

การเรียนรู
ท่ีจำเปน
สำหรับ
วิชาชีพ
สำหรับ
หลักสูตร 
เพื่อนำมา
เปนขอมูล
ในการ
กำหนด
มาตรฐาน
ส่ิง
สนับสนุน
การเรียนรู
ทางดาน
วิชาการ
ของ
หลักสูตร
นั้น 
2. จำนวน 
MOU ท่ี
เกิดข้ึนจาก
ขอ 1 และ
มีกิจกรรม
ท่ีเกิด
ประโยชน
กับผูเรียน
ไดอยาง
เต็มท่ี 
 

สำหรับ
วิชาชีพ
ของ
หลักสูตร 
ไมนอย
กวา 3 
รายการ 

 
 
 
 
2. จำนวน
สถาน
ประกอบการ
อยางนอย 2 
แหงและมี
กิจกรรมท่ี
เกิดจาก 
MOU นั้น 
 

บการ
MOU
จำนวน 
2 แหง 

การโดย
สง
นักศึกษา
ออกฝก
ประสบก
ารณใน
สถาน
ประกอบ
การ 
จำนวน 
2 แหง 

ารณ
จำนวน 
3 แหง 
คือ 1.
รานชาง
จันทร
กระจก
อลูมิเนีย
ม 
2.โรง
กลึงชู
ศักด์ิกล
การ(ทำ
MOU)  
3.ราน
เอกการ
ชาง (ทำ
MOU) 
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สวนที่ 2 
รายงานผลการดำเนินงาน หลักสูตร 

 

องคประกอบท่ี 1  การกำกับมาตรฐาน 
 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 (2)  การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
เกณฑมาตรฐาน 

1) คุณสมบัติผูสอนเปนผูมีวุฒิการศึกษา มีความรู ความสามารถท่ีตรงหรือเหมาะสมกับวิชาท่ีสอน 
2) คุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่น ก.ค.ศ. กำหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ

ตำแหนง 
3) หลักสูตรมีอาจารยประจำหลักสูตรท่ีมีวุฒการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตร มีจำนวน 4 คน 

ดังตอไปนี ้
ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง วุฒิการศึกษา รายวิชาท่ีสอน 

ภาคเรียนท่ี 1/2563 ภาคเรียนท่ี 2/2563 
1. วาท่ีรอยตรี 

ฑีฆายุ ชูบัว 
คร ู -กศ.

ม.(อุตสาหกรร
มศึกษา) 
-ปทส.
เครื่องมือกล 

- เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน 
- เขียนแบบชางเช่ือมโลหะ 
- งานเช่ือมซอมบำรุง 
 

- งานช้ินสวนเครื่องมือกล
เบ้ืองตน 
- เขียนแบบโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร 
- งานโครงสราง             
- กลศาสตรเครื่องกล  
-ชุบเคลือบผิวโลหะ 

2. นายวีรธรรม 
ทับทิมเกิด 

พนักงาน
ราชการ 

-กศ.
ม.(อุตสาหกรร
มศึกษา) 
-วท.บ.
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
(การผลิต) 

- งานเช่ือมโลหะเบ้ืองตน 
- งานเช่ือมไฟฟา 3 
- วัสดุชางเช่ือม 
- กระบวนการเช่ือม 
- เช่ือมอารกดวยลวดเช่ือม
หุมฟลักซ 2  
 

- งานเช่ือมอารกโลหะแกส
คลุม 1  
- การออกแบบรอยตองาน
เช่ือม 
- เช่ือมอารกดวยลวดเช่ือม
หุมฟลักซ 1 
- มาตรฐานงานเช่ือม
เบ้ืองตน 
- โครงการ 

3. นายจาตุรงค 
ทองม ี

อาจารย
พิเศษ 

-กศ.
ม.(อุตสาหกรร
มศึกษา) 
วท.บ.
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
(การผลิต) 

- งานผลิตภัณฑโลหะแผน 1 
- งานเครื่องมือกลเบ้ืองตน 
- วัสดุงานชางอุตสาหกรรม 
- งานฝกฝมือ 
-ชางตัดโลหะดวยแกส 

- งานฝกฝมือ 
- การออกแบบผลิตภัณฑ 
- งานสี 
- งานตัดโลหะดวยแกส 
 

4. นายณัฐพงศ ปน
เพ็ง 

อาจารย
พิเศษ 

วท.บ.  - งานเช่ือมอารกทังสเตน
แกสคลุม 

- งานเช่ือมอารกโลหะแกส
คลุม 2 



ห น ้ า  | 20 
 

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
(การผลิต) 

- งานเช่ือมและโลหะแผน
เบ้ืองตน 
- โลหะวิทยาเบ้ืองตน 
- การทดสอบแบบทำลาย
สภาพ 
- งานทอภายในอาคาร 
 
 

- การทดสอบแบบไมทำลาย
สภาพ 
- โครงการ 
- ผลิตภัณฑโลหะแผน 2 
- งานเช่ือมและโลหะแผน
เบ้ืองตน  
- งานเช่ือมและโลหะแผน
(ปวส.) 
- งานตัดโลหะดวยแกส 

 

4) การประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรในความรับผิดชอบอยางนอยทุก 5 ป หรือการปรับปรุงตาม
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ปการศึกษา 2563  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดย
ใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คือ  3 ป และจะครบรอบการปรับปรุง
หลักสูตรทุก 5 ป ในปการศึกษา 2566  ซึ่งระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร ใหเปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เรื่อง เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 
๒๕๕๖  ขอ 16.2 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระสำคัญของหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใหเปนหนาที่ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบัน
การอาชีวศึกษา หรือสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ  
1.1-1 รายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง และ หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ประจำปการศึกษา 2563  
1.1-2 รายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง และ หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนท่ี 2 ประจำปการศึกษา 2563  
1.1-3    ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เรื่อง เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖  
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องคประกอบท่ี 2  ผูสำเร็จการศึกษา 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1  คุณภาพผูสำเร็จการศึกษา  
ขอมูลพื้นฐาน ผลการดำเนินงาน 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562 4  คน 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดรับการประเมิน 4  คน 
รอยละผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดรับการประเมินเทียบกับจำนวนผูสำเร็จการศึกษา รอยละ  100 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสำเร็จการศึกษา   2 คน 
    - ตรงสาขา 2 คน 
    - ไมตรงสาขา - 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีวางงาน - 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีศึกษาตอ 2 คน 
    - สาขาวิชาเดิม - 
    - สาขาวิชาใหม ๒ คน 
คาเฉล่ียของผลการประเมินผูสำเร็จการศึกษา ๕.๐๐ 

 
คารอยละของผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  

2
2

× ๑๐๐ = ๑๐๐.๐๐ 

แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

๕.๐๐ =
๑๐๐.๐๐

๑๐๐
× ๕ 

 

การติดตามผูสำเร็จการศึกษาท่ี สำเร็จการศึกษา จำนวน 4 คน มีผูสำเร็จการศึกษาไดงานทำหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 2 คน และมีผู สำเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอจำนวน 2 คน แตไมตรงหลักสูตร 

เนื่องจากหลักสูตรไมมีการเปดในระดับ ปวส. 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
2.1-1    รายงานผลการติดตามผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางาโครงสราง 
2.1-2      รายงานผลการประเมินผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางาน   
              โครงสราง 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.2  ผูสำเร็จการศึกษาสรางอาชีพและทำประโยชนใหชุมชน  
 

ขอมูลพื้นฐาน ผลการดำเนินงาน 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖2 4 
จำนวนชุมชนท่ีประเมิน ๑๐ 
รอยละของจำนวนชุมชนท่ีประเมิน รอยละ ๑๐๐ 
ผลรวมคะแนนท่ีชุมชนประเมิน 43 
คาเฉล่ียของผลการประเมินผูสำเร็จการศึกษาท่ีทำประโยชนใหกับชุมชนหรือสราง
ช่ือเสียงใหกับวิทยาลัยชุมชนหรือทองถ่ิน 

4.30 

 
ผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดนำความรู นำผลงานส่ิงประดิษฐไปใชประโยชนและนำผลงานไปพัฒนาตอยอด

ใหแกชุมชนและทองถ่ินซึ่งท่ีอยูอาศัย  
  

เอกสารหลักฐานประกอบ 
 

2.2-1 รายงานผลการประเมินผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางาน
โครงสราง 
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องคประกอบท่ี 3  นักศึกษา 
  

ตัวบงช้ีท่ี 3.1  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา  
ระบบการดูแลใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา 
เปาหมาย 

  นักศึกษาท่ีมีความพรอมในการเรียนการสอนและหลักสูตรมีการแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษา ท่ีสามารถ

ชวยเหลือแกไขปญหาในทางการเรียน ในเรื่องสวนตัวของนักศึกษาและสามารถศึกษาอยางมีความสุข จน

สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกำหนด  

ระบบกลไก 
 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพท่ี 3.1.1 อธิบายกระบวนการระบบการดูแลใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวใหแก

นักศึกษาตามข้ันตอนดังนี้ 

สำนักวิชาการ,งานแนะแนว,งานประชาสัมพันธ วทิยาลัยชุมชนพิจิตร มีการประกาศประชาสัมพันธรับ

นักศึกษาใหม ทางปายประกาศหนาวิทยาลัย,วิทยุชุมชน,เว็บไซดวิทยาลัย,งานแนะแนวและหลักสูตรโครงสราง 

ไดกำหนดการเขาแนะแนวการใหความรูศึกษาตามสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานใน

การศึกษาตอในดานวิชาชีพของหลักสูตรโครงสราง จากนั้นหลักสูตรดำเนินการ เสนอใหผูอำนวยวิทยาลัย

ชุมชนพิจิตรอนุมัติ 

1. แตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษา  

หลักสูตรโครงสรางไดร ับคำสั ่งแตงตั ้งอาจารยที ่ปรึกษาจาก วิทยาลัยชุมชนพิจิตรใหทำหนาท่ี 

คำปรึกษา ชวยเหลือและดูแลนักศึกษา ในการศึกษาใหเปนไปตามหลักสูตรและแผนกำหนดการศึกษา  

  - อาจารยที่ปรึกษาจะใชการพบนักศึกษาหลังกิจกรรมหนาเสาธงในชวงเชาหรือที่สาขางาน

เพื่อทำการ(โฮมรูม)เปนประจำทุกวันจันทร – ศุกร 

- การเช็คชื่อ ประชาสัมพันธแจงขาวสารใหนักศึกษารับทราบ ถึงเรื่องราวขาวสารตางๆท่ี

เกิดข้ึนในแตละสัปดาห เชน การลงทะเบียนเรียน ,การแกไขผลการเรียน ,ทุนการศึกษา  

- การตรวจสอบถามแลวพบปญหา นักศึกษามาไมถึงวิทยาลัย , ขาดเรียนบอยครั้ง, หรือโดด

เรียนบางรายวิชา  เบ้ืองตนจะทำการติดตอแจงผูปกครองใหรับทราบ  

-  การตรวจสอบเช็คช่ือผาน แอพพิเคช่ัน ของทางงาน ไอที ระบบเช็คช่ือออนไลน 
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หลักสูตรโครงสรางไดมีการกำหนดอาจารยท่ีปรึกษาในการติดตาม ดูแลนักศึกษา แยกระดับช้ัน ดังนี้  
 

อาจารยท่ีปรึกษา ระดับช้ัน จำนวนนักศึกษา/คน 
นายวีรธรรม  ทับทิมเกิด ปวช. ชช. 1 20 
นายจาตุรงค  ทองม ี ปวช. ชช. 2 14 
นายณัฐพงศ  ปนเพ็ง ปวช. ชช. 3 7 

 

-  การสังเกต สอบถามอาจารยประจำวิชา สัมภาษณกับเพื่อนรวมหองหรือใชการตามทางกลุม 
Messenger/Line 
  -  การดำเนินการแกปญหารวมกันโดยการโทรติดตามประสานงานนักศึกษาท่ีขาดเรียนติดตอสอบถาม
ผูปกครองทางโทรศัพท หรือไปที่บานของนักศึกษาเพื่อพูดคุยกับผูปกครอง แตถายังติดตอไมได ก็แจงให
ผูปกครองทราบ โดยการโทรศัพท, line, facebook  

- การติดตามเยี่ยมบานเดินทางไปท่ีบานนักศึกษาคนท่ีขาดเรียนบอยครั้งเพื่อพูดคุยหาแนวทางรวมกับ
ผูปกครองใหนักศึกษามาเขาเรียนปกติ 

-  มีการบันทึกขอมูลในการติดตามจากคูมืออาจารยท่ีปรึกษา 
 

2. กรอบแนวปฏิบัติอาจารยท่ีปรึกษา  

หลักสูตรโครงสราง การแจงอาจารยประจำสาขาเรื่องการแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาพรอมท้ังช้ีแจงคูมือ

อาจารยท่ีปรึกษาประจำปการศึกษา 2563 
 

3. กำหนดชวงวัน – เวลาและใหคำปรึกษา  

ชวงเชา หลังกิจกรรมหนาเสาธงหรือท่ีหลักสูตรโครงสราง ,มีกระบวนการเช็คช่ือผานระบบโซเชียล

มีเดีย (ระบบเช็คช่ือออนไลนของงานไอที จัดทำข้ึนเพื่ออำนวยความสะดวกใหกับนักศึกษา,ติดตามผานระบบ 

Social media ,Messenger ใชเปนส่ือเพื่อใหคำปรึกษา ,คาบช่ัวโมงกิจกรรมทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห ,

การปรึกษาพูดคุยแลกเปล่ียนทัศนะอาจารยภายในสาขา 
 

4. การติดตามผลใหคำปรึกษา  

 มีแบบฟอรมการติดตามอาจารยท่ีปรึกษา ,การสังเกต ,สัมภาษณ  พบวา มีนักศึกษาใหความสำคัญเขา

รวมกิจกรรมการเขาแถวหนาเสาธงเพิ่มข้ึน  
 

5. ประเมินความพึงพอใจ   

มีแบบประเมินความพึงพอใจ ผลการประเมิน การบริการดานใหคำปรึกษาแกนักศึกษา (ระบบอาจารย

ท่ีปรึกษา) ปการศึกษา 2563  รอยละ 4.56 เปรียบเทียบ จากปการศึกษา 2562 จำนวนเพิ่มข้ึน 0.02 %  
 

6. การนำผลการประเมินมาปรับปรุง 
มีการนำแบบรายงานความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีตอระบบอาจารยและการบร ิหาร

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปการศึกษา 2561 ,2562 มาเปรียบเทียบ กับ ปการศึกษา 2563 
เพื่อมีการพัฒนาตอไป ในเรื่องการ มีชองทางการติดตอสื่อสารระหวางอาจารยที่ปรึกษากับนักศึกษาในความ
ดูแล ของอาจารยปวช.1 อาจารยวีรธรรม ปวช.2 อาจารยจาตุรงค ปวช.3 อาจารยณัฐพงศ 

 

7. รายงานผลการดำเนินงานและการปรับปรุงและเสนอตอหัวหนาหลักสูตร 
   - ดานหัวหนาหลักสูตรสามารถใหคำปรึกษาไดมากข้ึน, ดานอาจารยผูสอนสามารถใหคำปรึกษา

ตางๆกับนักศึกษาได มากข้ึน ในทุกชองทาง 
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ผลการดำเนินงาน 
 

หลักสูตรโครงสราง มีการใชระบบอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งอาจารยที่ปรึกษาเปนบุคคลที่ทำหนาที่ ให

คำปรึกษา แนะนำ ติดตามนักศึกษาในความรับผิดชอบท้ังในและนอกสถานศึกษา ใหคำแนะแนวดานการเรียน 

ความประพฤติ ระเบียบวินัยและขอบังคับตาง ๆ ของสถานศึกษา รวมท้ัง การชวยเหลือนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรม

ท่ีไมพึงประสงค เพื่อใหนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไดตามหลักสูตรท่ีกำหนดไว 
 

การประเมินกลไก 
 

การติดตามผลลัพธการดำเนินการตามระบบและกลไกและใหขอเสนอแนะ 

จากผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายระบบและกลไกระบบดูแลใหคำปรึกษาวิชาการและ

แนะแนวแกนักศึกษา ของอาจารยท่ีปรึกษา พบวาการดำเนินบรรลุเปาหมายท่ีวางไว คือ เพื่อนักศึกษามีความ

พรอมในการเรียนการสอนและสามารถแกไขปญหาในการเรียนตลอดจนเรื ่องสวนตัวจนสามารถสำเร็จ

การศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร อาจารยที่ปรึกษา ติดตาม ดูแล นักศึกษา การแลกเปลี่ยนขอมูลปญหา 

การแกปญหาที่เกิดกับนักศึกษา ในการประชุม small group ของหลักสูตร การศึกษาผลลัพธที ่เกิดขึ้นกับ

นักศึกษาท่ีไดรับคำแนะนำจากอาจารยผูสอนของหลักสูตรและตางหลักสูตร 

กำหนดระบบและกลไกในการดำเนินงานมีความเหมาะสมตอการดูแลนักศึกษา แตเนื่องดวยอาจารยท่ี

ปรึกษามีหนาท่ีรับผิดชอบนักศึกษากลุมท่ีมีจำนวนมากจึงทำใหดูแลนักศึกษาไมท่ัวถึง  ควรมีการเพิ่มระบบการ

รายงานแบบติดตามนักศึกษาใหกับหัวหนาสาขางานทราบเปนระยะ โดยมีการ  

ตารางแสดงความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีตอระบบอาจารยท่ีปรึกษาและการบริการของ
หลักสูตร ปการศึกษา 2561 ,2562 และปการศึกษา 2563 

 

 
จากผลการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีตอระบบอาจารยท่ีปรึกษา  และการบริการ

ของหลักสูตร ประเด็นตางๆ ในปการศึกษา 2561 ,2562 และปการศึกษา 2563 นำมาเปรียบเทียบ โดย

รายการที่มีความพึงพอใจเพิ่มขึ ้นมากสุด ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (�̅�𝑥=4.51) ผลการเปรียบเทียบ
เพิ่มขึ้น 0.01 โดยรายการที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ การใหบริการดานใหคำปรึกษาแกนักศึกษา (ระบบ

อาจารยท่ีปรึกษา) (�̅�𝑥=4.56) ผลการเปรียบเทียบเพิ่มข้ึน 0.01 รองลงมา การบริการเพื่อพัฒนาประสบการณ

รายการ ปการศึกษา ผลการ
เปรียบเทียบ

ภาพรวม 
2561 2562 2563 เพิ่มข้ึน/ลดลง 

การบริการดานใหคำปรึกษาแกนักศึกษา (ระบบ
อาจารยท่ีปรึกษา) 

4.13 4.54 4.56 เพิ่มข้ึน 0.02 

การบริการแหลงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน
แกนักศึกษา 

4.04 4.42 4.43 เพิ่มข้ึน 0.01 

การบริการเพื่อพัฒนาประสบการณและความรู
ดานตาง ๆ แกนักศึกษา 

3.95 4.54 4.55 เพิ่มข้ึน 0.01 

รวม 4.04 4.50 4.51 เพิ่มข้ึน 0.01 
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และความรูดานตาง ๆ แกนักศึกษา (�̅�𝑥=4.55) ผลการเปรียบเทียบเพิ่มข้ึน 0.01 และการบริการแหลงขอมูล

ขาวสารท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษา (�̅�𝑥=4.43) ผลการเปรียบเทียบเพิ่มข้ึน 0.01  ตามลำดับ 
        
 
 

ตารางเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีตอระบบอาจารยท่ีปรึกษาและการบริการของ
หลักสูตร ปการศึกษา 2561 ,2562 และปการศึกษา 2563 

 

ตารางเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตออาจารยท่ีปรึกษาในการบริการดานใหคำปรึกษาแก

นักศึกษา (ระบบอาจารยท่ีปรึกษา) ปการศึกษา 2561 ,2562 กับปการศึกษา2563 

จากตาราง เมื่อนำระดับความพึงพอใจในภาพรวมดานการบริการใหคำปรึกษาแกนักศึกษา (ระบบ

อาจารยที่ปรึกษา) ประเด็นตางๆ ในปการศึกษา 2561 ,2562 และปการศึกษา 2563 นำมาเปรียบเทียบ 

โดยรายการท่ีมีความพึงพอใจเพิ่มข้ึนมากสุด คือ อาจารยท่ีปรึกษามีเวลาใหคำปรึกษาในการแกไขปญหาตาง ๆ 

พรอมชวยเหลือและใหคำแนะนำ  ระดับความพึงพอใจเฉลี ่ยเทากับ 3.00 , 4.26 และ 4.74 ผลการ

เปรียบเทียบเพิ่มข้ึน 0.45 รองลงมา คือ อาจารยท่ีปรึกษามีความเต็มใจและเอาใจใสในการใหคำปรึกษา และ

มีการติดตามผลของการใหคำปรึกษา  ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเทากับ 3.05 ,4.20 และ 4.68 ผลการ

รายการ ระดับความพึงพอใจภาพรวม ผลการ
เปรียบเทียบ

ภาพรวม 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 เพิ่มข้ึน/
ลดลง 

1) อาจารยท่ีปรึกษามีเวลาใหคำปรึกษาในการ
แกไขปญหาตาง ๆ พรอมชวยเหลือและให
คำแนะนำ 

๓.00 4.29 4.74 เพิ่มข้ึน 0.45 

2 อาจารยท่ีปรึกษามีเวลาใหนักศึกษาไดพบทุก
ครั้งเมื่อมีการนัดหมาย 

๓.15 4.29 4.58 เพิ่มข้ึน 0.29 

3) อาจารยท่ีปรึกษามีความเต็มใจและเอาใจใสใน
การใหคำปรึกษา และมีการติดตามผลของการ
ใหคำปรึกษา 

3.05 4.20 4.68 เพิ่มข้ึน 0.48 

4) อาจารยท่ีปรึกษาเอาใจใสนักศึกษาอยางท่ัวถึง
และสม่ำเสมอ 

2.95 4.20 4.64 เพิ่มข้ึน 0.44 

5) มีชองทางการติดตอสื่อสารระหวางอาจารยท่ี
ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล  

3.35 4.27 4.44 เพิ่มข้ึน 0.17 

6) นักศึกษาสามารถนำความรู ความเขาใจท่ี
ไดรับจากการใหคำปรึกษาไปใชประโยชนได 

3.10 4.21 4.44 เพิ่มข้ึน 0.23 

7) หัวหนาสาขางาน สามารถใหคำปรึกษาตาง ๆ 
กับนักศึกษาได (นอกเหนือ/ทดแทน อาจารยท่ี
ปรึกษา) 

3.20 4.26 4.50 เพิ่มข้ึน 0.24 

8) อาจารยผูสอน สามารถใหคำปรึกษาตาง ๆ 
กับนักศึกษาได (นอกเหนือ/ทดแทน จาก
อาจารยท่ีปรึกษา) 

3.20 4.13 4.48 เพิ่มข้ึน 0.35 

รวม 3.13 4.23 4.56 เพิ่มข้ึน0.33 
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เปรียบเทียบเพิ่มข้ึน 0.48  อาจารยท่ีปรึกษาเอาใจใสนักศึกษาอยางท่ัวถึงและสม่ำเสมอ ระดับความพึงพอใจ

เฉล่ียเทากับ 3.05 ,4.14กบั 4.64  ผลการเปรียบเทียบเพิ่มข้ึน 0.44 อาจารยท่ีปรึกษามีเวลาใหนักศึกษาได

พบทุกครั้งเมื่อมีการนัดหมายระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเทากับ 3.15,4.29 กับ 4.58 ผลการเปรียบเทียบ

เพิ่มขึ้น 0.27 หัวหนาสาขางาน สามารถใหคำปรึกษาตาง ๆ กับนักศึกษาได (นอกเหนือ/ทดแทน อาจารยท่ี

ปรึกษา) ระดับความพึงพอใจเฉล่ียเทากับ 3.10, 4.14 กับ 4.50 ผลการเปรียบเทียบเพิ่มข้ึน 0.24 หัวหนา

สาขางานสามารถใหคำปรึกษาตาง ๆ กับนักศึกษาได (นอกเหนือ/ทดแทน อาจารยที่ปรึกษา)ระดับความพึง

พอใจเฉลี่ยเทากับ 3.20, 4.21 กับ 4.48 ผลการเปรียบเทียบเพิ่มขึ ้น 0.35 มีชองทางการติดตอสื ่อสาร

ระหวางอาจารยท่ีปรึกษากับนักศึกษาในความดูแลระดับความพึงพอใจเฉล่ียเทากับ 3.20, 3.95 กับ 4.44 
ผลการเปรียบเทียบเพิ่มขึ้น 0.17 นักศึกษาสามารถนำความรู ความเขาใจที่ไดรับจากการใหคำปรึกษาไปใช

ประโยชนได ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเทากับ 3.35, 4.33กับ4.44 ผลการเปรียบเทียบเพิ่มขึ ้น 0.23 

ตามลำดับ โดยมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรวมปการศึกษา 2561 ,2562 กับปการศึกษา 2563 เทากับ 

4.18 , ๔.๒๓ กับ 4.56 ผลการเปรียบเทียบเพิ่มข้ึน 0.33 

 

ตารางเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีตอการบริการแหลงขอมูลขาวสารท่ีเปน
ประโยชนแกนักศึกษา ปการศึกษา 2561 ,2562 และปการศึกษา 2563 

 

 ตารางเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียน นักศึกษา ท่ีมีตอการบริการเพื่อพัฒนา

ประสบการณและความรูดานตาง ๆ แกนักศึกษา ประจำปการศึกษา 2561,2562 กับปการศึกษา 

2563 

 จากตาราง เมื ่อนำระดับความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที ่มีตอการบริการเพื ่อพ ัฒนา

ประสบการณและความรูดานตาง ๆ แกนักศึกษา ประจำปการศึกษา 2561 ,2562 กับปการศึกษา 2563 

มาเปรียบเทียบ โดยรายการท่ีมีความพึงพอใจเพิ่มข้ึนมากสุด คือการไดรับขาวสารมีความสะดวก รวดเร็วและ

ทันสมัยของการใหบริการขาวสารขอมูลตางๆ ระดับความพึงพอใจเฉล่ียเทากับ 3.22, 4.27 กับ4.51 ผลการ

รายการ ระดับความพึงพอใจภาพรวม ผลการ
เปรียบเทียบ

ภาพรวม 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 เพ่ิมข้ึน/ลดลง 
1) มีการเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางตางๆ เชน

เบอรประชาสัมพันธ เว็บไซต โซเชียลเน็ตเวิรค 
อาจารยแจงดวยวาจา 

4.04 4.27 4.30 เพ่ิมข้ึน 0.03 

2) มีการแจงขอมูลความเคลื่อนไหวอ่ืนท้ังในและนอก
วิทยาลัยฯ ท่ีจำเปนแกนักศึกษา 

4.04 4.45 4.48 เพ่ิมข้ึน 0.03 

3) มีการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาตอ 4.11 4.50 4.51 เพ่ิมข้ึน0.01 
4) มีการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา และ

แหลงทุน 
4.00 4.36 4.39 เพ่ิมข้ึน 0.03 

5) มีการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับการประกาศรับ
สมัครและแหลงงาน 

3.89 4.36 4.39 เพ่ิมข้ึน 0.03 

6) การไดรับขาวสารมีความสะดวก รวดเร็วและ
ทันสมัยของการใหบริการขาวสารขอมูลตางๆ 

4.14 4.55 4.51 ลดลง 0.04 

รวม 4.04 4.42 4.43 เพิ่มข้ึน 0.01 
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เปรียบเทียบเพิ่มข้ึน 0.04 รองลงมา คือ มีการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาตอ ระดับความพึงพอใจเฉล่ีย

เทากับ 4.04 ,4.45 กับ 4.50 ผลการเปรียบเทียบ เพิ่มข้ึน 0.01, มีการแจงขอมูลความเคล่ือนไหวอื่นท้ังใน

และนอกวิทยาลัยฯ ที่จำเปนแกนักศึกษา ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเทากับ 4.11 , 4.50 กับ 4.48 ผลการ

เปรียบเทียบเพิ่มขึ้น 0.03 ,มีการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา และแหลงทุน ระดับความพึงพอใจ

เฉลี่ยเทากับ 4.00, 4.36 กับ 4.39 ผลการเปรียบเทียบเพิ่มขึ้น 0.03, มีการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับการ

ประกาศรับสมัครและแหลงงาน ระดับความพึงพอใจเฉล่ียเทากับ 3.89, 4.55 กับ 4.39 ผลการเปรียบเทียบ

เพิ่มข้ึน 0.03 ,มีการเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางตางๆ เชนเบอรประชาสัมพันธ เว็บไซต โซเชียลเน็ตเวิรค 

อาจารยแจงดวยวาจา ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเทากับ 4.04, 4.42 กับ 4.30 ผลการเปรียบเทียบเพิ่มข้ึน 

0.03 ตามลำดับ 

 
 
 

ตารางเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีตอการบริการเพื่อพัฒนาประสบการณและ
ความรูดานตาง ๆ แกนักศึกษา ปการศึกษา 2561,2562และปการศึกษา 2563 

 
รายการ ปการศึกษา  ผลการ

เปรียบเทียบ
ภาพรวม 

2561 2562 2563 เพ่ิมข้ึน/ลดลง 

1) การประชาสัมพันธในการเขาถึงกิจกรรม
ดานตาง ๆ ท่ีหลักสูตรดำเนินการ 

3.86 4.36 4.39 เพ่ิมข้ึน0.03 

2) ความหลากหลายของกิจกรรมท่ี
หลักสูตร จัดใหกับนักศึกษา 

4.11 4.41 4.44 เพ่ิมข้ึน0.03 

3) มีโครงการ/กิจกรรมท่ีเสริมสราง
ศักยภาพดานวิชาการของนักศึกษาอยาง
เหมาะสม 

3.79 4.55 4.57 เพ่ิมข้ึน0.02 

4) มีโครงการ/กิจกรรมท่ีเสริมสรางดาน
คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาอยาง
เหมาะสม  

3.96 4.64 4.67 เพ่ิมข้ึน0.03 

5) มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมดาน
ศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาอยาง
เหมาะสม 

3.89 4.45 4.47 เพ่ิมข้ึน0.02 

6) นักศึกษามีสวนรวมในการจัดโครงการ/
กิจกรรม เพื่อพัฒนาความรูและ
ประสบการณทางวิชาการ/วิชาชีพ 

3.96 4.59 4.61 เพ่ิมข้ึน0.02 

7) สงเสริมสนับสนุนนักศึกษาพัฒนาทักษะ
วิชาการและวิชาชีพ เชน การทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน การแขงขัน /
ประกวดดานวิชาการและวิชาชีพ ท้ัง
ภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ 

3.96 4.55 4.58 เพ่ิมข้ึน0.03 
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8) มีการประเมินคุณภาพของการดำเนิน
โครงการพัฒนา ประสบการณทาง
วิชาชีพ 

3.96 4.50 4.52 เพ่ิมข้ึน0.02 

9) จากกิจกรรมตางๆ ดานวิชาการท่ี
หลักสูตร จัดข้ึน นักศึกษาสามารถนำ
ความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนตอได 

3.89 4.59 4.61 เพ่ิมข้ึน0.02 

10) จากกิจกรรมตาง ๆ ดานคุณธรรม 
จริยธรรม และดานศิลปวัฒนธรรม ท่ี
หลักสูตร จัดข้ึน นักศึกษาไดความรู 
ความเขาใจ และเปนประโยชนตอตัว
นักศึกษา  

4.07 4.73 4.75 เพ่ิมข้ึน0.02 

รวม 3.95 4.54 4.57 เพิ่มข้ึน0.03 
 

จากตาราง เมื ่อนำระดับความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที ่มีตอการบริการเพื ่อพ ัฒนา
ประสบการณและความรูดานตาง ๆ แกนักศึกษา ประจำปการศึกษา 2561 ,2562 กับปการศึกษา 2563 
มาเปรียบเทียบ โดยรายการท่ีมีความพึงพอใจเพิ่มข้ึนมากสุด คือ จากกิจกรรมตาง ๆ ดานคุณธรรม จริยธรรม 
และดานศิลปวัฒนธรรม ท่ีหลักสูตร จัดข้ึน นักศึกษาไดความรู ความเขาใจ และเปนประโยชนตอตัวนักศึกษา
  ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเทากับ 4.07, 4.73 กับ 4.75 ผลการเปรียบเทียบ เพิ่มขึ ้น0.02 , มี
โครงการ/กิจกรรมท่ีเสริมสรางดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาอยางเหมาะสม ระดับความพึงพอใจเฉล่ีย
เทากับ 3.96, 4.64 กับ 4.67 ผลการเปรียบเทียบ เพิ่มขึ้น0.03 ,มีนักศึกษามีสวนรวมในการจัดโครงการ/
กิจกรรม เพื่อพัฒนาความรูและประสบการณทางวิชาการ/วิชาชีพ ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเทากับ 3.96 , 
4.59 กับ 4.61 ผลการเปรียบเทียบ เพิ่มข้ึน0.02,จากกิจกรรมตางๆ ดานวิชาการท่ีหลักสูตร จัดข้ึน นักศึกษา
สามารถนำความรูที่ไดรับไปใชประโยชนตอได ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเทากับ 3.89, 4.59 กับ 4.61 ผล
การเปรียบเทียบ เพิ่มขึ้น0.02,สงเสริมสนับสนุนนักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ เชน การทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน การแขงขัน /ประกวดดานวิชาการและวิชาชีพ ท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ ระดับ
ความพึงพอใจเฉล่ียเทากับ 3.96 , 4.55 กับ 4.58 ผลการเปรียบเทียบ เพิ่มข้ึน0.03,มีโครงการ/กิจกรรมท่ี
เสริมสรางศักยภาพดานวิชาการของนักศึกษาอยางเหมาะสม ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเทากับ 3.79, 4.55 
กับ 4.57 ผลการเปรียบเทียบ เพิ ่มขึ ้น0.02 ,มีการประเมินคุณภาพของการดำเนินโครงการพัฒนา 
ประสบการณทางวิชาชีพ ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเทากับ 3.96, 4.50 กับ 4.52 ผลการเปรียบเทียบ 
เพิ่มขึ้น0.02,มีโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมดานศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาอยางเหมาะสม ระดับความพึง
พอใจเฉล่ียเทากับ 3.89, 4.55 กับ 4.47 ผลการเปรียบเทียบเพิ่มข้ึน 0.02 ,ความหลากหลายของกิจกรรมท่ี
หลักสูตร จัดใหกับนักศึกษา ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเทากับ 4.11, 4.41 กับ 4.44 ผลการเปรียบเทียบ
เพิ่มขึ้น 0.03 , การประชาสัมพันธในการเขาถึงกิจกรรมดานตาง ๆ ที่หลักสูตรดำเนินการ  ระดับความพึง
พอใจเฉล่ียเทากับ 3.86, 4.36 กับ 4.39 ผลการเปรียบเทียบเพิ่มข้ึน 0.03  ตามลำดับ 
  
การปรับปรุงระบบกลไก 

ควรมีการใชเทคโนโลยีสื ่อ Social media มาใชเพื ่อลิงคกับผู ปกครองผานโทรศัพทมือถือกรณี
นักศึกษาท่ีไมมาเขารวมกิจกรรมการเขาแถวหรือไมยอมมาเขาเรียนทำใหผูปกครองทราบและชวยกำกับติดตาม
นักศึกษาในการดูแล ซึ่งจะทำใหผู ปกครองตระหนักและเห็นความสำคัญถึงการทำกิจกรรมหนาเสาธงของ
นักศึกษารวมถึงการเขาเรียนในรายวิชาตางๆดวย 
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เอกสารหลักฐาน 
3.1-1  รายงานความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีตอระบบอาจารยท่ีปรึกษาและการบริการ

ของหลักสูตร ประจำปการศึกษา 2563 

3.1-2 รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตออาจารยท่ีปรึกษาในการบริการดานใหคำปรึกษาแก

นักศึกษา (ระบบอาจารยท่ีปรึกษา) ประจำปการศึกษา 2563 

3.1-3 รายงานความพึงพอใจของนักเรียน นกัศึกษา ท่ีมีตอการบริการเพื่อพัฒนาประสบการณและ

ความรูดานตาง ๆ แกนักศึกษา ประจำปการศึกษา 2564 

3.1-4 รายงานความพึงพอใจของนักเรียน นกัศึกษา ท่ีมีตอการบริการเพื่อพัฒนาประสบการณและ

ความรูดานตาง ๆ แกนักศึกษา ประจำปการศึกษา 2564 

3.1-5 บันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา 

3.1-6  คูมืออาจารยท่ีปรึกษา 

3.1-7  แบบบันทึกขอความแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษา  

3.1-8  รูปการพบปะผูปกครอง 

3.1.-9  แบบติดตามนักศึกษารายวิชาเรียน 

          3.1-10  รูปภาพการ เยี่ยมบานนักศึกษาการติดตามนักศึกษาท่ีไมมาเรียน  

 3.1-11  บันทึกการเขาแถว 

3.1-12  ระบบการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา   
3.1-13  คำส่ังแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษา 
3.1-14  บันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา 
3.1-15 ประวัตินักศึกษา 

                                                                 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูท่ีทันสมัย 

เปาหมาย 

หลักสูตรโครงสราง จัดกระบวนการเรียนการสอน ตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. แบบ

บูรณาการแบบองค Soft skill and Hard skill ตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามศตวรรษท่ี ๒๑ 

รวมถึงสรางทักษะการฝกปฏิบัติจริงโดยใชช้ินงานเปนส่ือ,การฝกปฏิบัติ,การสงนักศึกษาฝกประสบการณใน

สถานประกอบการจริงและเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตรและในหลักสูตร ในสาขาวิชาประเภทชางอุตสาหกรรม 
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ระบบกลไก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 
 

     หลักสูตรโครงสราง รวมกับสำนักวิชาการ ไดดำเนินการพิจารณา แนวทางการพัฒนาศักยภาพของ

นักศึกษาและเสริมสรางทักษะการเรียนรู  โดยดำเนินการจัดกิจกรรมใหครอบคลุมทักษะการเรียนรู และ

นวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ ผานโครงการและกิจกรรมเสริม

หลักสูตร ดำเนินการตามแนวทางสำหรับนักศึกษาทุกช้ันป รวมท้ังส้ิน   โครงการ/กิจกรรม  ประกอบดวย    
 

การนำระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

หลักสูตรไดจัดทำกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ดานทักษะสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี 

ทักษะดานชีวิตและอาชีพ ผานกิจกรรม/โครงการเสริมหลักสูตร ดำเนินการตามแนวทางสำหรับนักศึกษาทุกช้ัน

ป เพื่อดำเนินกิจกรรมท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของหลักสูตร และไดติดตามการประเมิน

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริการเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางทักษะการเรียนรู ตามวัตถุประสงคของ

กิจกรรม/โครงการ โดยรายงานผลการดำเนินงานและปรับปรุงกิจกรรม/โครงการและใหขอเสนอแนะการ

ปรับปรุงกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางทักษะการเรียนรู ที ่ทันสมัย รวมทั้งสิ ้น 4 

กิจกรรม/โครงการ ประกอบดวยดังนี ้

  1.โครงการสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  

      มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และนวัตกรรมของนักเรียน-นักศึกษา และเผยแพร
ผลงาน สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคและนวัตกรรมสูสาธารณชนอยางเปนรูปธรรม ซึ่งการเผยแพรผลงาน
ดำเนินงานภายใตกิจกรรม การจัดแสดงผลงานนิทรรศการของนักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.)ประกอบไปดวย  

- เครื่องอัดถานแทงกรณีศึกษา ( ชุมชนบานวดัหลวง หมู 2 ต.ทาบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร ) 
โดยทางหลักสูตรไดนำเอาส่ิงประดิษฐดังกลาวไปทดลองใชกับชุมชน มีผลประเมินความพึงพอใจ รอยละ 80 
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2. โครงการเตรียมความพรอมและปฐมนิเทศนักศึกษากอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ  

มีวัตถุประสงค เพื่อใหนักศึกษาไดเตรียมความในการปฏิบัติตนใหถูกตองตามขอกำหนดของวิทยาลัยฯ
และสถานประกอบการ สามารถพัฒนาตนเองใหเหมาะสมกับงานตามความรูความสามารถ โดยมีการใหความรู
นักศึกษาเกี่ยวกับ  

- ความสำคัญและวัตถุประสงคของการฝกงาน 
- การเตรียมความพรอมกอนออกฝกงาน 
- คำศัพทภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
- การพัฒนาบุคลิกภาพกับการทำงาน 
- ประสบการณดีจากพี่สูนอง 
 

 3. โครงการพัฒนาผูเรียนเขาสูการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

   หลักสูตรโครงสรางไดดำเนินการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพคุณภาพของผูสำเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิ

การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม สาขางานโครงสรางประกอบดวย 

ดานสมรรถนะวิชาชีพ 
สมรรถนะงานท่ี ๑ เช่ือมแกสแผนเหล็กกลาคารบอนรอยตอตัวที ทาระดับ ( ๒F ) 
สมรรถนะงานท่ี ๒ เช่ือมอารก ลวดหุมฟลักซแผนเหล็กกลาคารบอนรอยตอตัวที ทาระดับ ( ๒F ) 
สมรรถนะงานท่ี ๓ เช่ือมอารก ลวดหุมฟลักซแผนเหล็กกลาคารบอนรอยตอชน ทาราบ ( ๑G ) 
สมรรถนะงานท่ี ๔ เช่ือมอารก โลหะแกสคลุมแผนเหล็กกลาคารบอนรอยตอตัวที ทาระดับ ( ๒F ) 
สมรรถนะงานท่ี ๕ เช่ือมอารก ทังสเตนแกสคลุมแผนเหล็กกลาคารบอนรอยตอตัวที ทาระดับ ( ๒F ) 
สมรรถนะงานท่ี ๖ ทดสอบวัสดุงานเช่ือมแบบไมทำลายสภาพ การทดสอบดวยสารแทรกซึม 
สมรรถนะงานท่ี ๗ ทดสอบวัสดุงานเช่ือมแบบทำลายสภาพ การทดสอบดวยการดัดงองานเช่ือม 
 

4. โครงการการเตรียมความพรอมการทดสอบระดับชาติดานอาชีวศึกษา v-net 
 โดยผลการทดสอบระดับชาติดานอาชีวศึกษาของนักเรียน ปการศึกษา  2563  มีดังนี้ 
  

องคประกอบ คะแนนเฉลีย่ 
ทักษะภาษาและการส่ือสาร 28.33 
ทักษะการคิดและการแกปญหา 23.33 
ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต 46.67 
ทักษะการจัดการงานอาชีพ 34.29 

รวม 33.16 
 

5. โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
หลักสูตรโครงสรางและงานกิจการนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรวมกันดังนี ้
     - กิจกรรมไหวครูประจำปการศึกษา 2563  

- โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนจำนำพรรษา ประจำปการศึกษา 2563 
- กิจกรรมองคการสงเสริมประชาธิปไตย 

          - โครงการอบรมเยาวชนแกนนำปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม 
          - โครงการอบรมนักศึกษาใหมสรางวินัย ปรับพฤติกรรม 
          - โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
          - กิจกรรรมลูกเสือวิสามัญ 
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ผลการดำเนินงาน 

โดยมีการประเมินผล ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีตอการบริการเพื่อพัฒนาประสบการณ
และความรูดานตาง ๆ ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (x=4.55) โดยรายการท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ จาก
กิจกรรมตาง ๆ ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานศิลปวัฒนธรรมที่หลักสูตรจัดขึ้น นักศึกษาไดความรู ความ
เขาใจ และเปนประโยชนตอตัวนักศึกษา  (x=4.73) รองมาคือ มีโครงการ/กิจกรรมท่ีเสริมสรางดานคุณธรรม 
จริยธรรมของนักศึกษาอยางเหมาะสม (x=4.64), จากกิจกรรมตางๆ ดานวิชาการท่ีหลักสูตร จัดข้ึน นักศึกษา
สามารถนำความรูที่ไดรับไปใชประโยชนตอได, นักศึกษามีสวนรวมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนา
ความรูและประสบการณทางวิชาการ/วิชาชีพ (x=4.59), มีโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสรางศักยภาพดาน
วิชาการของนักศึกษาอยางเหมาะสม, สงเสริมสนับสนุนนักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ เชน การ
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน การแขงขัน /ประกวดดานวิชาการและวิชาชีพ ท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัย
ฯ (x=4.55),  มีการประเมินคุณภาพของการดำเนินโครงการพัฒนา ประสบการณทางวิชาชีพ (x=4.50),  มี
โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมดานศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาอยางเหมาะสม (x=4.47),  ความหลากหลาย
ของกิจกรรมท่ีหลักสูตร จัดใหกับนักศึกษา (x=4.44),  และการประชาสัมพันธในการเขาถึงกิจกรรมดานตาง ๆ 
ท่ีหลักสูตรดำเนินการ (x=4.39) ตามลำดับ 

การประเมินกลไก 

 หลักสูตรโครงสรางใชผลการรายงานความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีตอระบบอาจารยท่ี

ปรึกษาและการบริการของหลักสูตร หลักสูตร ระดับ ปวช. หลักสูตรโครงสราง ประจำปการศึกษา 2563 

การปรับปรุงระบบกลไก 

 หลักสูตรนำผลการประเมินมาพัฒนากลไกในการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงในครั้งตอไป 

1. พัฒนาระบบแบบสำรวจความพึงพอใจผานระบบออนไลน 

 เอกสารหลักฐาน 
3.1-1 ระบบการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรู   
3.1-2 รายงานผลโครงการส่ิงประดิษฐคนรุนใหม 
3.1-3 รายงานผลโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
3.1-4 รายงานผลโครงการ ทดสอบระดับชาติดานอาชีวศึกษา v-net ปการศึกษา 2563 
3.1-5 โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (A 1) 
3.1-6 รายงานผลความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาท่ีมีตอระบบอาจารยท่ีปรึกษาและการบริการ

ของหลักสูตร ระดับ ปวช. หลักสูตรโครงสราง ประจำปการศึกษา 2563  
 

 

ตัวบงช้ีท่ี 3.2  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา  
  
 

ป
การศึกษา 

จำนวน 
รับเขา 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษา จำนวน 
นักศึกษาที่ยัง

ไมสำเร็จ
การศึกษา 

จำนวนที่ลาออก
และคัดช่ือออก 
สะสมจนถึงสิ้นป

การศึกษา 

อัตราการ 
สำเร็จ

การศึกษา 

อัตรา 
การคงอยู 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

2559 17 7       10 41.18 41.18 

2560 17   4   3 10 23.53 41.18 

2561 10     2 4 4 20.00 60.00 
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2562 16               
 

หมายเหตุ ตารางใหมท่ีแกไขแลว  
 
1.ขอมูลอัตราการคงอยู 
 

1.1 ปการศึกษา 2559 รับนักศึกษาจำนวน 17 คน มีจำนวนอัตราคงอยู  10 คน คิดเปนรอยละ 41.18 
1.2 ปการศึกษา 2560 รับนักศึกษาจำนวน 17 คน มีจำนวนอัตราคงอยู  10 คน คิดเปนรอยละ 41.18 
1.3 ปการศึกษา 2561 รับนักศึกษาจำนวน 10 คน มีจำนวนอัตราคงอยู  4 คน คิดเปนรอยละ 30.00 
 

2.ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา 
 

2.1 ปการศึกษา 2559 รับนักศึกษาจำนวน 17 คน มีผูสำเร็จการศึกษาจำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 
41.18 
2.2 ปการศึกษา 2560 รับนักศึกษาจำนวน 17 คน มีผูสำเร็จการศึกษาจำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 
23.53 
2.3 ปการศึกษา 2561 รับนักศึกษาจำนวน 10 คน มีผูสำเร็จการศึกษาจำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 
20.00 
 
 
 

ตารางแสดงความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีตอระบบอาจารยท่ีปรึกษาและการบริการของ
หลักสูตร ปการศึกษา 2561 ,2562 และปการศึกษา 2563 

 

 

จากผลการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีตอระบบอาจารยท่ีปรึกษา  และการบริการ
ของหลักสูตร ประเด็นตางๆ ในปการศึกษา 2561 ,2562 และปการศึกษา 2563 นำมาเปรียบเทียบ โดย

รายการที่มีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นมากสุด ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (�̅�𝑥=4.51) ผลการเปรียบเทียบ
เพิ่มขึ้น 0.01 โดยรายการที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ การใหบริการดานใหคำปรึกษาแกนักศึกษา (ระบบ

อาจารยท่ีปรึกษา) (�̅�𝑥=4.56) ผลการเปรียบเทียบเพิ่มข้ึน 0.01 รองลงมา การบริการเพื่อพัฒนาประสบการณ

และความรูดานตาง ๆ แกนักศึกษา (�̅�𝑥=4.55) ผลการเปรียบเทียบเพิ่มข้ึน 0.01 และการบริการแหลงขอมูล

ขาวสารท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษา (�̅�𝑥=4.43) ผลการเปรียบเทียบเพิ่มข้ึน 0.01  ตามลำดับ 

รายการ ปการศึกษา ผลการ
เปรียบเทียบ

ภาพรวม 
2561 2562 2563 เพิ่มข้ึน/ลดลง 

การบริการดานใหคำปรึกษาแกนักศึกษา (ระบบ
อาจารยท่ีปรึกษา) 

4.13 4.54 4.56 เพิ่มข้ึน 0.02 

การบริการแหลงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแก
นักศึกษา 

4.04 4.42 4.43 เพิ่มข้ึน 0.01 

การบริการเพื่อพัฒนาประสบการณและความรูดาน
ตาง ๆ แกนักศึกษา 

3.95 4.54 4.55 เพิ่มข้ึน 0.01 

รวม 4.04 4.50 4.51 เพิ่มข้ึน 0.01 
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       ตารางเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีตอระบบอาจารยท่ีปรึกษาและการ
บริการของหลักสูตร ปการศึกษา 2561 ,2562 และปการศึกษา 2563 

 

ตารางเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตออาจารยท่ีปรึกษาในการบริการดานใหคำปรึกษาแก

นักศึกษา (ระบบอาจารยท่ีปรึกษา) ปการศึกษา 2561 ,2562 กับปการศึกษา2563 

จากตาราง เมื่อนำระดับความพึงพอใจในภาพรวมดานการบริการใหคำปรึกษาแกนักศึกษา (ระบบ

อาจารยที่ปรึกษา) ประเด็นตางๆ ในปการศึกษา 2561 ,2562 และปการศึกษา 2563 นำมาเปรียบเทียบ 

โดยรายการท่ีมีความพึงพอใจเพิ่มข้ึนมากสุด คือ อาจารยท่ีปรึกษามีเวลาใหคำปรึกษาในการแกไขปญหาตาง ๆ 

พรอมชวยเหลือและใหคำแนะนำ  ระดับความพึงพอใจเฉลี ่ยเทากับ 3.00 , 4.26 และ 4.74 ผลการ

เปรียบเทียบเพิ่มข้ึน 0.45 รองลงมา คือ อาจารยท่ีปรึกษามีความเต็มใจและเอาใจใสในการใหคำปรึกษา และ

มีการติดตามผลของการใหคำปรึกษา  ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเทากับ 3.05 ,4.20 และ 4.68 ผลการ

เปรียบเทียบเพิ่มข้ึน 0.48  อาจารยท่ีปรึกษาเอาใจใสนักศึกษาอยางท่ัวถึงและสม่ำเสมอ ระดับความพึงพอใจ

เฉล่ียเทากับ 3.05 ,4.14กบั 4.64  ผลการเปรียบเทียบเพิ่มข้ึน 0.44 อาจารยท่ีปรึกษามีเวลาใหนักศึกษาได

พบทุกครั้งเมื่อมีการนัดหมายระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเทากับ 3.15,4.29 กับ 4.58 ผลการเปรียบเทียบ

เพิ่มขึ้น 0.27 หัวหนาสาขางาน สามารถใหคำปรึกษาตาง ๆ กับนักศึกษาได (นอกเหนือ/ทดแทน อาจารยท่ี

ปรึกษา) ระดับความพึงพอใจเฉล่ียเทากับ 3.10, 4.14 กับ 4.50 ผลการเปรียบเทียบเพิ่มข้ึน 0.24 หัวหนา

สาขางานสามารถใหคำปรึกษาตาง ๆ กับนักศึกษาได (นอกเหนือ/ทดแทน อาจารยที่ปรึกษา)ระดับความพึง

พอใจเฉลี่ยเทากับ 3.20, 4.21 กับ 4.48 ผลการเปรียบเทียบเพิ่มขึ ้น 0.35 มีชองทางการติดตอสื ่อสาร

รายการ ระดับความพึงพอใจภาพรวม ผลการ
เปรียบเทียบ

ภาพรวม 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 เพิ่มข้ึน/
ลดลง 

1) อาจารยท่ีปรึกษามีเวลาใหคำปรึกษาในการแกไข
ปญหาตาง ๆ พรอมชวยเหลือและใหคำแนะนำ 

๓.00 4.29 4.74 เพิ่มข้ึน 0.45 

2 อาจารยท่ีปรึกษามีเวลาใหนักศึกษาไดพบทุกครั้งเมื่อ
มีการนัดหมาย 

๓.15 4.29 4.58 เพิ่มข้ึน 0.29 

3) อาจารยท่ีปรึกษามีความเต็มใจและเอาใจใสในการ
ใหคำปรึกษา และมีการติดตามผลของการให
คำปรึกษา 

3.05 4.20 4.68 เพิ่มข้ึน 0.48 

4) อาจารยท่ีปรึกษาเอาใจใสนักศึกษาอยางท่ัวถึงและ
สม่ำเสมอ 

2.95 4.20 4.64 เพิ่มข้ึน 0.44 

5) มีชองทางการติดตอสื่อสารระหวางอาจารยท่ีปรึกษา
กับนักศึกษาในความดูแล  

3.35 4.27 4.44 เพิ่มข้ึน 0.17 

6) นักศึกษาสามารถนำความรู ความเขาใจท่ีไดรับจาก
การใหคำปรึกษาไปใชประโยชนได 

3.10 4.21 4.44 เพิ่มข้ึน 0.23 

7) หัวหนาสาขางาน สามารถใหคำปรึกษาตาง ๆ กับ
นักศึกษาได (นอกเหนือ/ทดแทน อาจารยท่ีปรึกษา) 

3.20 4.26 4.50 เพิ่มข้ึน 0.24 

8) อาจารยผูสอน สามารถใหคำปรึกษาตาง ๆ กับ
นักศึกษาได (นอกเหนือ/ทดแทน จากอาจารยท่ี
ปรึกษา) 

3.20 4.13 4.48 เพิ่มข้ึน 0.35 

รวม 3.13 4.23 4.56 เพิ่มข้ึน0.33 
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ระหวางอาจารยท่ีปรึกษากับนักศึกษาในความดูแลระดับความพึงพอใจเฉล่ียเทากับ 3.20, 3.95 กับ 4.44 
ผลการเปรียบเทียบเพิ่มขึ้น 0.17 นักศึกษาสามารถนำความรู ความเขาใจที่ไดรับจากการใหคำปรึกษาไปใช

ประโยชนได ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเทากับ 3.35, 4.33กับ4.44 ผลการเปรียบเทียบเพิ่มขึ ้น 0.23 

ตามลำดับ โดยมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรวมปการศึกษา 2561 ,2562 กับปการศึกษา 2563 เทากับ 

4.18 , ๔.๒๓ กับ 4.56 ผลการเปรียบเทียบเพิ่มข้ึน 0.33 

 

ตารางเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีตอการบริการแหลงขอมูลขาวสารท่ีเปน
ประโยชนแกนักศึกษา ปการศึกษา 2561 ,2562 และปการศึกษา 2563 

 

 ตารางเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียน นักศึกษา ท่ีมีตอการบริการเพื่อพัฒนา

ประสบการณและความรูดานตาง ๆ แกนักศึกษา ประจำปการศึกษา 2561,2562 กับปการศึกษา 

2563 

 จากตาราง เมื ่อนำระดับความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที ่มีตอการบริการเพื ่อพ ัฒนา

ประสบการณและความรูดานตาง ๆ แกนักศึกษา ประจำปการศึกษา 2561 ,2562 กับปการศึกษา 2563 

มาเปรียบเทียบ โดยรายการท่ีมีความพึงพอใจเพิ่มข้ึนมากสุด คือการไดรับขาวสารมีความสะดวก รวดเร็วและ

ทันสมัยของการใหบริการขาวสารขอมูลตางๆ ระดับความพึงพอใจเฉล่ียเทากับ 3.22, 4.27 กับ4.51 ผลการ

เปรียบเทียบเพิ่มข้ึน 0.04 รองลงมา คือ มีการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาตอ ระดับความพึงพอใจเฉล่ีย

เทากับ 4.04 ,4.45 กับ 4.50 ผลการเปรียบเทียบ เพิ่มข้ึน 0.01, มีการแจงขอมูลความเคล่ือนไหวอื่นท้ังใน

และนอกวิทยาลัยฯ ที่จำเปนแกนักศึกษา ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเทากับ 4.11 , 4.50 กับ 4.48 ผลการ

เปรียบเทียบเพิ่มขึ้น 0.03 ,มีการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา และแหลงทุน ระดับความพึงพอใจ

เฉลี่ยเทากับ 4.00, 4.36 กับ 4.39 ผลการเปรียบเทียบเพิ่มขึ้น 0.03, มีการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับการ

ประกาศรับสมัครและแหลงงาน ระดับความพึงพอใจเฉล่ียเทากับ 3.89, 4.55 กับ 4.39 ผลการเปรียบเทียบ

เพิ่มข้ึน 0.03 ,มีการเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางตางๆ เชนเบอรประชาสัมพันธ เว็บไซต โซเชียลเน็ตเวิรค 

อาจารยแจงดวยวาจา ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเทากับ 4.04, 4.42 กับ 4.30 ผลการเปรียบเทียบเพิ่มข้ึน 

0.03 ตามลำดับ 

 
 
 

รายการ ระดับความพึงพอใจภาพรวม ผลการเปรียบเทียบ
ภาพรวม ปการศึกษา 

2561 2562 2563 เพ่ิมขึ้น/ลดลง 
1) มีการเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางตางๆ เชนเบอร

ประชาสัมพันธ เว็บไซต โซเชียลเน็ตเวิรค อาจารยแจงดวยวาจา 
4.04 4.27 4.30 เพ่ิมขึ้น 0.03 

2) มีการแจงขอมูลความเคล่ือนไหวอ่ืนทั้งในและนอกวิทยาลัยฯ ที่
จำเปนแกนักศึกษา 

4.04 4.45 4.48 เพ่ิมขึ้น 0.03 

3) มีการใหบริการขอมูลเก่ียวกับการศึกษาตอ 4.11 4.50 4.51 เพ่ิมขึ้น0.01 
4) มีการใหบริการขอมูลเก่ียวกับทุนการศึกษา และแหลงทุน 4.00 4.36 4.39 เพ่ิมขึ้น 0.03 
5) มีการใหบริการขอมูลเก่ียวกับการประกาศรับสมัครและแหลงงาน 3.89 4.36 4.39 เพ่ิมขึ้น 0.03 
6) การไดรับขาวสารมีความสะดวก รวดเร็วและทันสมัยของการ

ใหบริการขาวสารขอมูลตางๆ 
4.14 4.55 4.51 ลดลง 0.04 

รวม 4.04 4.42 4.43 เพ่ิมขึ้น 0.01 
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ตารางเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีตอการบริการเพื่อพัฒนาประสบการณและ
ความรูดานตาง ๆ แกนักศึกษา ปการศึกษา 2561,2562และปการศึกษา 2563 

 
รายการ ปการศึกษา  ผลการเปรียบเทียบ

ภาพรวม 

2561 2562 2563 เพ่ิมขึ้น/ลดลง 

1) การประชาสัมพันธในการเขาถึงกิจกรรมดาน
ตาง ๆ ท่ีหลักสูตรดำเนินการ 

3.86 4.36 4.39 เพ่ิมขึ้น0.03 

2) ความหลากหลายของกิจกรรมท่ีหลักสูตร จัด
ใหกับนักศึกษา 

4.11 4.41 4.44 เพ่ิมขึ้น0.03 

3) มีโครงการ/กิจกรรมท่ีเสริมสรางศักยภาพดาน
วิชาการของนักศึกษาอยางเหมาะสม 

3.79 4.55 4.57 เพ่ิมขึ้น0.02 

4) มีโครงการ/กิจกรรมท่ีเสริมสรางดานคุณธรรม 
จริยธรรมของนักศึกษาอยางเหมาะสม  

3.96 4.64 4.67 เพ่ิมขึ้น0.03 

5) มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมดาน
ศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาอยางเหมาะสม 

3.89 4.45 4.47 เพ่ิมขึ้น0.02 

6) นักศึกษามีสวนรวมในการจัดโครงการ/กิจกรรม 
เพื่อพัฒนาความรูและประสบการณทาง
วิชาการ/วิชาชีพ 

3.96 4.59 4.61 เพ่ิมขึ้น0.02 

7) สงเสริมสนับสนุนนักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาการ
และวิชาชีพ เชน การทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงาน การแขงขัน /ประกวดดานวิชาการและ
วิชาชีพ ท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ 

3.96 4.55 4.58 เพ่ิมขึ้น0.03 

8) มีการประเมินคุณภาพของการดำเนินโครงการ
พัฒนา ประสบการณทางวิชาชีพ 

3.96 4.50 4.52 เพ่ิมขึ้น0.02 

9) จากกิจกรรมตางๆ ดานวิชาการท่ีหลักสูตร จัด
ข้ึน นักศึกษาสามารถนำความรูท่ีไดรับไปใช
ประโยชนตอได 

3.89 4.59 4.61 เพ่ิมขึ้น0.02 

10) จากกิจกรรมตาง ๆ ดานคุณธรรม จริยธรรม 
และดานศิลปวัฒนธรรม ท่ีหลักสูตร จัดข้ึน 
นักศึกษาไดความรู ความเขาใจ และเปน
ประโยชนตอตัวนักศึกษา  

4.07 4.73 4.75 เพ่ิมขึ้น0.02 

รวม 3.95 4.54 4.57 เพ่ิมขึ้น0.03 
 

จากตาราง เมื ่อนำระดับความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที ่มีตอการบริการเพื ่อพ ัฒนา
ประสบการณและความรูดานตาง ๆ แกนักศึกษา ประจำปการศึกษา 2561 ,2562 กับปการศึกษา 2563 
มาเปรียบเทียบ โดยรายการท่ีมีความพึงพอใจเพิ่มข้ึนมากสุด คือ จากกิจกรรมตาง ๆ ดานคุณธรรม จริยธรรม 
และดานศิลปวัฒนธรรม ท่ีหลักสูตร จัดข้ึน นักศึกษาไดความรู ความเขาใจ และเปนประโยชนตอตัวนักศึกษา
  ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเทากับ 4.07, 4.73 กับ 4.75 ผลการเปรียบเทียบ เพิ่มขึ ้น0.02 , มี
โครงการ/กิจกรรมท่ีเสริมสรางดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาอยางเหมาะสม ระดับความพึงพอใจเฉล่ีย
เทากับ 3.96, 4.64 กับ 4.67 ผลการเปรียบเทียบ เพิ่มขึ้น0.03 ,มีนักศึกษามีสวนรวมในการจัดโครงการ/
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กิจกรรม เพื่อพัฒนาความรูและประสบการณทางวิชาการ/วิชาชีพ ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเทากับ 3.96 , 
4.59 กับ 4.61 ผลการเปรียบเทียบ เพิ่มข้ึน0.02,จากกิจกรรมตางๆ ดานวิชาการท่ีหลักสูตร จัดข้ึน นักศึกษา
สามารถนำความรูที่ไดรับไปใชประโยชนตอได ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเทากับ 3.89, 4.59 กับ 4.61 ผล
การเปรียบเทียบ เพิ่มขึ้น0.02,สงเสริมสนับสนุนนักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ เชน การทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน การแขงขัน /ประกวดดานวิชาการและวิชาชีพ ท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ ระดับ
ความพึงพอใจเฉล่ียเทากับ 3.96 , 4.55 กับ 4.58 ผลการเปรียบเทียบ เพิ่มข้ึน0.03,มีโครงการ/กิจกรรมท่ี
เสริมสรางศักยภาพดานวิชาการของนักศึกษาอยางเหมาะสม ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเทากับ 3.79, 4.55 
กับ 4.57 ผลการเปรียบเทียบ เพิ ่มขึ ้น0.02 ,มีการประเมินคุณภาพของการดำเนินโครงการพัฒนา 
ประสบการณทางวิชาชีพ ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเทากับ 3.96, 4.50 กับ 4.52 ผลการเปรียบเทียบ 
เพิ่มขึ้น0.02,มีโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมดานศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาอยางเหมาะสม ระดับความพึง
พอใจเฉล่ียเทากับ 3.89, 4.55 กับ 4.47 ผลการเปรียบเทียบเพิ่มข้ึน 0.02 ,ความหลากหลายของกิจกรรมท่ี
หลักสูตร จัดใหกับนักศึกษา ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเทากับ 4.11, 4.41 กับ 4.44 ผลการเปรียบเทียบ
เพิ่มขึ้น 0.03 , การประชาสัมพันธในการเขาถึงกิจกรรมดานตาง ๆ ที่หลักสูตรดำเนินการ  ระดับความพึง
พอใจเฉล่ียเทากับ 3.86, 4.36 กับ 4.39 ผลการเปรียบเทียบเพิ่มข้ึน 0.03  ตามลำดับ 
  
การปรับปรุงระบบกลไก 

ควรมีการใชเทคโนโลยีสื ่อ Social media มาใชเพื ่อลิงคกับผู ปกครองผานโทรศัพทมือถือกรณี
นักศึกษาท่ีไมมาเขารวมกิจกรรมการเขาแถวหรือไมยอมมาเขาเรียนทำใหผูปกครองทราบและชวยกำกับติดตาม
นักศึกษาในการดูแล ซึ่งจะทำใหผู ปกครองตระหนักและเห็นความสำคัญถึงการทำกิจกรรมหนาเสาธงของ
นักศึกษารวมถึงการเขาเรียนในรายวิชาตางๆดวย 
 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูท่ีทันสมัย 

เปาหมาย 

หลักสูตรโครงสราง จัดกระบวนการเรียนการสอน ตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. แบบ

บูรณาการแบบองค Soft skill and Hard skill ตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามศตวรรษท่ี ๒๑ รวมถึง

สรางทักษะการฝกปฏิบัติจริงโดยใชชิ้นงานเปนสื่อ,การฝกปฏิบัติ,การสงนักศึกษาฝกประสบการณในสถาน

ประกอบการจริงและเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตรและในหลักสูตร ในสาขาวิชาประเภทชางอุตสาหกรรม 
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ระบบกลไก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 
 

     หลักสูตรโครงสราง รวมกับสำนักวิชาการ ไดดำเนินการพิจารณา แนวทางการพัฒนาศักยภาพของ

นักศึกษาและเสริมสรางทักษะการเรียนรู  โดยดำเนินการจัดกิจกรรมใหครอบคลุมทักษะการเรียนรู และ

นวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ ผานโครงการและกิจกรรมเสริม

หลักสูตร ดำเนินการตามแนวทางสำหรับนักศึกษาทุกช้ันป รวมท้ังส้ิน   โครงการ/กิจกรรม  ประกอบดวย    
 

การนำระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

หลักสูตรไดจัดทำกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ดานทักษะสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี 

ทักษะดานชีวิตและอาชีพ ผานกิจกรรม/โครงการเสริมหลักสูตร ดำเนินการตามแนวทางสำหรับนกัศึกษาทุกช้ัน

ป เพื่อดำเนินกิจกรรมท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของหลักสูตร และไดติดตามการประเมิน

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริการเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางทักษะการเรียนรู ตามวัตถุประสงคของ

กิจกรรม/โครงการ โดยรายงานผลการดำเนินงานและปรับปรุงกิจกรรม/โครงการและใหขอเสนอแนะการ

ปรับปรุงกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางทักษะการเรียนรู ที ่ทันสมัย รวมทั้งสิ ้น 4 

กิจกรรม/โครงการ ประกอบดวยดังนี ้

   

1.โครงการสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  

      มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และนวัตกรรมของนักเรียน-นักศึกษา และเผยแพร
ผลงาน สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคและนวัตกรรมสูสาธารณชนอยางเปนรูปธรรม ซึ่งการเผยแพรผลงาน
ดำเนินงานภายใตกิจกรรม การจัดแสดงผลงานนิทรรศการของนักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.)ประกอบไปดวย  

- เครื่องอัดถานแทงกรณีศึกษา ( ชุมชนบานวัดหลวง หมู 2 ต.ทาบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร ) 
โดยทางหลักสูตรไดนำเอาส่ิงประดิษฐดังกลาวไปทดลองใชกับชุมชน มีผลประเมินความพึงพอใจ รอยละ 80 
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2. โครงการเตรียมความพรอมและปฐมนิเทศนักศึกษากอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ  

มีวัตถุประสงค เพื่อใหนักศึกษาไดเตรียมความในการปฏิบัติตนใหถูกตองตามขอกำหนดของวิทยาลัยฯ
และสถานประกอบการ สามารถพัฒนาตนเองใหเหมาะสมกับงานตามความรูความสามารถ โดยมีการใหความรู
นักศึกษาเกี่ยวกับ  

- ความสำคัญและวัตถุประสงคของการฝกงาน 
- การเตรียมความพรอมกอนออกฝกงาน 
- คำศัพทภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
- การพัฒนาบุคลิกภาพกับการทำงาน 
- ประสบการณดีจากพี่สูนอง 
 

 3. โครงการพัฒนาผูเรียนเขาสูการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

   หลักสูตรโครงสรางไดดำเนินการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพคุณภาพของผูสำเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิ

การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม สาขางานโครงสรางประกอบดวย 

ดานสมรรถนะวิชาชีพ 
สมรรถนะงานท่ี ๑ เช่ือมแกสแผนเหล็กกลาคารบอนรอยตอตัวที ทาระดับ ( ๒F ) 
สมรรถนะงานท่ี ๒ เช่ือมอารก ลวดหุมฟลักซแผนเหล็กกลาคารบอนรอยตอตัวที ทาระดับ ( ๒F ) 
สมรรถนะงานท่ี ๓ เช่ือมอารก ลวดหุมฟลักซแผนเหล็กกลาคารบอนรอยตอชน ทาราบ ( ๑G ) 
สมรรถนะงานท่ี ๔ เช่ือมอารก โลหะแกสคลุมแผนเหล็กกลาคารบอนรอยตอตัวที ทาระดับ ( ๒F ) 
สมรรถนะงานท่ี ๕ เช่ือมอารก ทังสเตนแกสคลุมแผนเหล็กกลาคารบอนรอยตอตัวที ทาระดับ ( ๒F ) 
สมรรถนะงานท่ี ๖ ทดสอบวัสดุงานเช่ือมแบบไมทำลายสภาพ การทดสอบดวยสารแทรกซึม 
สมรรถนะงานท่ี ๗ ทดสอบวัสดุงานเช่ือมแบบทำลายสภาพ การทดสอบดวยการดัดงองานเช่ือม 
 

6. โครงการการเตรียมความพรอมการทดสอบระดับชาติดานอาชีวศึกษา v-net 
 โดยผลการทดสอบระดับชาติดานอาชีวศึกษาของนักเรียน ปการศึกษา  2563  มีดังนี้ 
  

องคประกอบ คะแนนเฉลีย่ 
ทักษะภาษาและการส่ือสาร 28.33 
ทักษะการคิดและการแกปญหา 23.33 
ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต 46.67 
ทักษะการจัดการงานอาชีพ 34.29 

รวม 33.16 
 

7. โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
หลักสูตรโครงสรางและงานกิจการนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรวมกันดังนี ้
     - กิจกรรมไหวครูประจำปการศึกษา 2563  

- โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนจำนำพรรษา ประจำปการศึกษา 2563 
- กิจกรรมองคการสงเสริมประชาธิปไตย 

          - โครงการอบรมเยาวชนแกนนำปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม 
          - โครงการอบรมนักศึกษาใหมสรางวินัย ปรับพฤติกรรม 
          - โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
          - กิจกรรรมลูกเสือวิสามัญ 
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ผลการดำเนินงาน 

โดยมีการประเมินผล ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีตอการบริการเพื่อพัฒนาประสบการณ
และความรูดานตาง ๆ ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (x=4.55) โดยรายการท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ จาก
กิจกรรมตาง ๆ ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานศิลปวัฒนธรรมที่หลักสูตรจัดขึ้น นักศึกษาไดความรู ความ
เขาใจ และเปนประโยชนตอตัวนักศึกษา  (x=4.73) รองมาคือ มีโครงการ/กิจกรรมท่ีเสริมสรางดานคุณธรรม 
จริยธรรมของนักศึกษาอยางเหมาะสม (x=4.64), จากกิจกรรมตางๆ ดานวิชาการท่ีหลักสูตร จัดข้ึน นักศึกษา
สามารถนำความรูที่ไดรับไปใชประโยชนตอได, นักศึกษามีสวนรวมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนา
ความรูและประสบการณทางวิชาการ/วิชาชีพ (x=4.59), มีโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสรางศักยภาพดาน
วิชาการของนักศึกษาอยางเหมาะสม, สงเสริมสนับสนุนนักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ เชน การ
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน การแขงขัน /ประกวดดานวิชาการและวิชาชีพ ท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัย
ฯ (x=4.55),  มีการประเมินคุณภาพของการดำเนินโครงการพัฒนา ประสบการณทางวิชาชีพ (x=4.50),  มี
โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมดานศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาอยางเหมาะสม (x=4.47),  ความหลากหลาย
ของกิจกรรมท่ีหลักสูตร จัดใหกับนักศึกษา (x=4.44),  และการประชาสัมพันธในการเขาถึงกิจกรรมดานตาง ๆ 
ท่ีหลักสูตรดำเนินการ (x=4.39) ตามลำดับ 

การประเมินกลไก 

 หลักสูตรโครงสรางใชผลการรายงานความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีตอระบบอาจารยท่ี

ปรึกษาและการบริการของหลักสูตร หลักสูตร ระดับ ปวช. หลักสูตรโครงสราง ประจำปการศึกษา 2563 

การปรับปรุงระบบกลไก 

 หลักสูตรนำผลการประเมินมาพัฒนากลไกในการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงในครั้งตอไป 

2. พัฒนาระบบแบบสำรวจความพึงพอใจผานระบบออนไลน 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
3.2-1  รายงานจำนวนผูสำเร็จการศึกษา ประจำปการศึกษา 2563 
3.2-2  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมิน  
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องคประกอบท่ี ๔  อาจารย 

 
องคประกอบท่ี ๔.๑  การบริหารและพัฒนาอาจารย 

ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

เปาหมาย 

การรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร ตรงตามเกณฑ ,คุณวุฒิความตองการของหลักสูตร 

ระบบและกลไก 

 
 

ภาพท่ี 4.1 ภาพระบบการรับอาจารยประจำหลักสูตร                                                                                                                                                                                              
 

การรับอาจารยประจำหลักสูตรใหมนั ้น ไดกำหนดขั้นตอนการรับสมัครอาจารยไวและกำหนดให 

หลักสูตรฯ ดำเนินการ โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี ้

      1.1 หลักสูตรโครงสราง สำรวจความตองการและคุณสมบัติของอาจารยใหม โดยพิจารณาจากความขาด

แคลน ความตองการของหลักสูตรโครงสรางกำลังที่เปดสอน สัดสวนระหวางอาจารยกับนักศึกษา ตลอดจน

ความจำเปนอืน่ ๆ เพื่อเปนขอมูลในการดำเนินการขออัตรากำลังจากวิทยาลัยฯ 

      1.2 เมื่อทราบจำนวนความตองการและคุณสมบัติของอาจารยใหมแลว หลักสูตรฯ ดำเนินการจัดทำ

บันทึกขอความขอเพิ่มอัตรากำลังเสนอตอวิทยาลัยฯ 

- วิทยาลัยฯ พิจารณาความตองการและความจำเปน เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

- เม่ือไดรับอนุมัติอัตรากำลังแลว งานทรัพยากรบุคคล  สำนักงานผูอำนวยการ จะดำเนินการประกาศรับ

สมัคร และกำหนดวันรับสมัคร  วันสอบ คุณสมบัติของผูสมัคร และแตงตั้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ 
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ข้ึนมาดำเนินการ เพื่อรับสมัคร ออกขอสอบ สอบสัมภาษณ กำหนดเกณฑการพิจารณาคัดเลือก เปนตน 

โดยมีขบวนการในการรับสมัคร ดังนี้ 

1. เปดรับสมัคร โดยดำเนินการอยางเปดเผย  

2. ดำเนินการสอบคัดเลือก และพิจารณาคัดเลือกโดยพิจารณาจากผลการสอบขอเขียน การสัมภาษณ

และทักษะความสามารถในการปฏิบัติตามเกณฑที ่กำหนดไวในประกาศการรับสมัคร จากนั้น งาน

ทรัพยากรบุคคล สำนักงานผูอำนวยการ สรุปผลการพิจารณาคัดเลือก เสนอตอผูบริหารเพื่อประกาศผล

การคัดเลือก และกำหนดวันรายงานตัวทำสัญญา 

3. หลักสูตรช้ีแจงบทบาทหนาของอาจารยประจำหลักสูตรท่ีรับเขามาใหม เพื่อใหมีความรู เขาใจในการ

จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

4. อาจารยใหมมารายงานตัว ที่งานทรัพยากรบุคคล ผูอำนวยการ  แนะนำอาจารยใหมตอหลักสูตรฯ 

เพื่อมอบหมายงาน  
 

ทุกส้ินปการศึกษา จะดำเนินการสำรวจตามข้ันตอนท่ี 1 เพื่อนำขอมูลไปทบทวน,ปรับแผนและ

ดำเนินการตามข้ันตอนตาง ๆ ตามท่ีกลาวมาแลวขางตน 
  

ผลการดำเนินงาน 

ไมมีการรับอาจารยประจำหลักสูตรเพิ่ม เนื่องจากอัตรากำลังของอาจารยประจำหลักสูตรมีจำนวน

เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2563  
   

ระบบการบริหารอาจารย 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตรไดมีการกำหนดภาระงานของอาจารยประจำหลักสูตร ดังนี้ 
 

ขาราชการ,พนักงานราชการและอาจารยประจำหลักสูตร 

 

ภาระงาน 
จำนวน ชม.ข้ัน

ต่ำ/สัปดาห 
งานสอน ๖ 
งานปฏิบัติงานจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถ่ินและชุมชน ๑๒ 
งานศึกษาคนควา วิจัยเพื่อชุมชน ๖ 
งานบริการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๕ 

 
พนักงานราชการ (อาจารยผูสอน) 
1. ศึกษาวิเคราะห วิจัยการสอน แผนการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลการเรียน 
2. ทำหนาท่ีสอนในรายวิชาท่ีมีประสบการณและความเช่ียวชาญ 
3. ชวยเหลือและแกปญหาดานการเรียนของนักศึกษา 
4. จัดทำแผนการสอนรายวิชา 
5. จัดทำส่ือ เอกสารประกอบการเรียนการสอน ทำแบบประเมิน แบบทดสอบ 
6. วัด ประเมินผลการเรียนโดยวัดผลท้ังดานความรู ทักษะและคุณลักษณะ 
7. วางแผนการใชวัสดุ อุปกรณ เพื่อการเรียนการสอน 
8. ปฏิบัติงานชวยบริการหรืองานอำนวยการอื่นๆท่ีเกี่ยวกับการสนับสนุนการเรียนการสอน 
9. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย 
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อาจารยประจำหลักสูตรปฏิบัติงานดังตอไปนี้  
1. สอนและอบรมนักเรียน นักศึกษา ตามหลักสูตร ปวช. ปวส. และหลักสูตรฝกอบรมในสาขาท่ีเกี่ยวของ ไม

นอยกวา ๒๐ ชม. / สัปดาห 

2. จัดทำและพัฒนาส่ือการเรียนการสอน แผนการสอนอยางนอย ๑ รายวิชา/ภาคเรียน โครงการสอน บันทึก

หลังการสอนและจัดทำขอสอบทุกรายวิชาท่ีสอน 

3. จัดทำเอกสารรายงานผลการเรียนทุกรายวิชา เมื่อส้ินภาคเรียน 

4. จัดทำผลงานทางวิชาการ จัดทำวิจัยในช้ันเรียน อยางนอยภาคเรียนละ ๑ เรื่อง 

5. ทำหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษา ๑ หองเรียน พรอมจัดทำบันทึกรายงานการปฏิบัติหนาท่ีสงทุกภาคเรียน 

หากปฏิบัติหนาที่สอนนอยกวา ๒๐ ชม./สัปดาห ใหปฏิบัติหนาที่สนับสนุนงานจัดการเรียนการสอน
ตามสัดสวนจำนวนช่ัวโมงการปฏิบัติงานสอน และปฏิบัติงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร    

 

1.) หลักสูตรกำหนดภาระงานสอนในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหสอดคลองกับการบริหารงาน 

ดังนี้ 
 

ช่ือ-สกุล 
ชม.สอน/
สัปดาห 

วาท่ีร.ต.ฑีฆายุ  ชูบัว 24 ชม. 
นายวีรธรรม  ทับทิมเกิด 24 ชม. 
นายจาตุรงค  ทองมี 24 ชม. 
นายณัฐพงศ  ปนเพ็ง ๓0 ชม. 

 
 

2.) ภาระงานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย มีดังนี้ 

1. วาท่ี ร.ต.ฑีฆายุ  ชูบัว   ปฏิบัติหนาท่ี หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ , เจาหนาท่ีงานนักศึกษาวิชาทหาร 

2. นายวีรธรรม  ทับทิมเกิด  ปฏิบัติหนาท่ี หัวหนากลุมงานกิจการนักศึกษา , เจาหนาท่ีงานสหกิจศึกษา 

3. นายจาตุรงค  ทองมี   ปฏิบัติหนาท่ี เจาหนาท่ีงานปกครองวินัยนักศึกษา 

4. นายณัฐพงศ  ปนเพ็ง   ปฏิบัติหนาท่ี หัวหนาหลักสูตรโครงสราง , เจาหนาท่ีงานแนะแนว ,     

           เจาหนาท่ีงานติดตามผูสำเร็จการศึกษา,เจาหนาท่ีงานสหกิจศึกษา 
 

สวัสดิการ การดูแล อาจารยประจำหลักสูตร 

1. ดานความปลอดภัย 
      - มีเวรยามรักษาการณท้ังกลางวัน-กลางคืนตลอด 24 ช่ัวโมง 
      - กลองวงจรปดบันทึกการเขาออกของบุคคลภายในและภายนอกตลอด 24 ช่ัวโมง 
                     - ไฟสองสวางในจุดลอแหลมบริเวณวิทยาลัย 
 

      2.  ดานสวัสดิการ 
    - ไดรับเงินเดือนตามเกณฑท่ีกำหนด 
        - มีบานพัก สำหรับบุคลากรท่ีมีภูมิลำเนาอยูตางจังหวัด 
       - ขาราชการมีการประเมิน ปละ 2 ครั้ง เพื่อเล่ือนข้ันเงินเดือน 
       - พนักงานราชการมีการประเมินปละ 2 ครั้ง เพื่อเล่ือนคาตอบแทน 1 ครั้ง/ป 
       - ลูกจางเหมาบริการ/อาจารยพิเศษ ประเมินปละ 1 ครั้งเพื่อเพิ่มคาตอบแทน 
       - มีประกันอุบัติเหตุคุมครอง ลูกจางเหมาบริการ/อาจารยพิเศษ ตอปการศึกษา 
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3. ส่ิงจูงใจ 
       - การทำตำแหนงผลงานทางวิชาการ ( วิทยะฐานะ ) 
       - คาตอบแทนจากการทำวิจัย 
       - มีการสงเสริมใหอาจารยในหลักสูตรเขารวมการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองตามสายงาน/
วิชาชีพตามศาสตร 
       - สงเสริมพัฒนาอาจารยเพื่อเปดโลกทัศนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม/การศึกษาดูงาน 
 

4. โอกาสการทำงานและความกาวหนา 
      - มีการเปดสอบบรรจุในตำแหนงท่ีวาง 
                    - มีการเล่ือนข้ันเงินเดือนสำหรับขาราชการและพนักงานราชการ 
 

3.) มีการกำกับและติดตามการจัดทำแผนการสอน โครงการสอน บันทึกหลังการสอน โดยมีผลการ

ดำเนินงานดังนี้ 

ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖3 
 

ช่ือ-สกุล รายวิชา 

การสงเอกสาร 

แผนการ
สอน 

โครงการ
สอน 

บันทึกหลังการ
สอน 

วาท่ีร.ต.ฑีฆายุ  ชูบัว - เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน            

-งานเช่ือมซอมบำรุง 

- เขียนแบบชางเช่ือมโลหะ 

- เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน 

/ 
 
 

/ 
/ 
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 
/ 

นายวีรธรรม  ทับทิม
เกิด 

- กระบวนการเช่ือม  

- วัสดุชางเช่ือม 

- งานเช่ือมโลหะเบ้ืองตน 

- งานเช่ือมไฟฟา 3 

- เช่ือมอารกดวยลวดเช่ือมหุมฟลักซ 2  

/ 
 
 
/ 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

นายจาตุรงค  ทองมี - งานผลิตภัณฑโลหะแผน 1 

- งานฝกฝมือ  

- งานเครื่องมือกลเบ้ืองตน 

- วัสดุงานชางอุตสาหกรรม 

- ชางตัดโลหะดวยแกส 

 
/ 
/ 
 
/ 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

นายณัฐพงศ  ปนเพ็ง - งานเช่ือมและโลหะแผนเบ้ืองตน 

- งานทดสอบแบบทำลายสภาพ 

- งานทอภายในอาคาร 

- งานตัดโลหะดวยแกส 

- งานเช่ือมอารกทังสเตนแกสคลุม  

 
 
/ 
 
 

/ 
/ 
 
/ 
/ 
/ 

/ 
/ 
 
/ 
/ 
/ 
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ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖3 

 

ช่ือ-สกุล 
ชม.สอน/
สัปดาห 

วาท่ีร.ต.ฑีฆายุ  ชูบัว 17 ชม. 
นายวีรธรรม  ทับทิมเกิด 19 ชม. 
นายจาตุรงค  ทองมี 27 ชม. 
นายณัฐพงศ  ปนเพ็ง 32 ชม. 

 

ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖3 
 

ช่ือ-สกุล รายวิชา 
การสงเอกสาร 

แผนการสอน โครงการสอน บันทึกหลังการ
สอน 

วาท่ีร.ต.ฑีฆายุ  ชูบัว -เขียนแบบโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

-งานเครื่องมือกลเบ้ืองตน 

-ชุบเคลือบผิวโลหะ         

-งานโครงสราง             

-กลศาสตรเครื่องกล 

 
/ 
/ 
 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
 
/ 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
 
/ 

นายวีรธรรม  ทับทิม
เกิด 

-งานเช่ือมอารกดวยลวดเช่ือมหุมฟลักซ  

- มาตรฐานงานเช่ือมเบ้ืองตน 

- งานเช่ือมอารกโลหะแกสคลุม 1 

 - โครงการ 

- งานออกแบบรอยตองานเช่ือม 

/ / 
/ 
/ 
/ 
 
/ 

/ 
/ 
/ 
/ 
 
/ 

นายจาตุรงค  ทองมี - งานฝกฝมือ  

- งานเครื่องมือกลเบ้ืองตน 

- งานสี 

- การออกแบบผลิตภัณฑ 

-งานตัดโลหะดวยแกส 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

นายณัฐพงศ  ปน
เพ็ง 

- งานเช่ือมอารกโลหะแกสคลุม 2 

- ผลิตภัณฑโลหะแผน 2 

- โครงการ 

- งานเช่ือมและโลหะแผน 

- งานเช่ือมและโลหะแผนเบ้ืองตน  

- การทดสอบแบบไมทำลายสภาพ 

- งานตัดโลหะดวยแกส 

/ 
 
 
 
/ 

/ 
/ 
 
/ 
/ 
/ 

/ 
/ 
 
/ 
/ 
/ 
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- ระบบสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
แผนการพัฒนาบุคลากร หลักสูตรโครงสราง ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2562 – 2566) 
 

 
ช่ือ – สกุล 

 
ตำแหนง 

 
การศึกษาตอ 

 
รายการพัฒนาบุคลากร 

การอบรม 
สาขางานโครงสราง สาขาท่ีเก่ียวของ 

วาท่ี ร.ต.ฑีฆายุ  ชูบัว 
 

 
 

ครูชำนาญการ - 
 

 -โครงการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ
และทักษะการจัดการ
เรียนรูของผูสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 
-จัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพ
(Improvement 
Plan)ประจำป
การศึกษา2563 
ระดับหลักสูตร
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

นายวีรธรรม ทับทิม
เกิด 

 

พนักงานราชการ -  -โครงการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ
และทักษะการจัดการ
เรียนรูของผูสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 
-จัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพ
(Improvement 
Plan)ประจำป
การศึกษา2563 
ระดับหลักสูตร
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

นายจาตุรงค  ทองมี 
 
 

อาจารยประจำ
หลักสูตร 

ตองการศึกษา
ตอ 

 -โครงการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ
และทักษะการจัดการ
เรียนรูของผูสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 
-จัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพ
(Improvement 
Plan)ประจำป
การศึกษา2563 
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ระดับหลักสูตร
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

นายณัฐพงศ  ปนเพ็ง อาจารยประจำ
หลักสูตร 

-  -เขารวมทดสอบ การ
เรียนรูคนไทยสมัย
รัตนโกสินทร 
-การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ
(Grammar Test) 
การใชภาษาไทยใน
ชีวิตประจำวัน 
-ทดสอบความรู
เบ้ืองตนคณิตศาสตรใน
ชีวิตประจำวัน 
-การประเมินสมรรถนะ
ครูและบุคคลากร
ทางการศึกษาดวย
ระบบออนไลน 
-การทดสอบความรู
ดวยระบบออนไลน
เรื่องการดำเนิน
กิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา 
-โครงการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ
และทักษะการจัดการ
เรียนรูของผูสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 
-จัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพ
(Improvement 
Plan)ประจำป
การศึกษา2563 
ระดับหลักสูตร
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

 
การประเมินกลไก 

จากตารางท่ี 4  ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูสอนตอการบริหารจัดการหลักสูตร สาขา
งานโครงสราง ประจำปการศึกษา 2563  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  (x=4.00)  เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน มีผลการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ 

ดานการรับอาจารย โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  (x=4.25) โดยรายการที่มีระดับ
ความพึงพอใจสูงสุด คือ การกำหนดคุณสมบัติในการรับและแตงตั ้งอาจารยประจำหลักสูตรสอดคลองกับ
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หลักสูตร, การกำหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยมีความชัดเจนและเหมาะสม, กลไกการ
คัดเลือกอาจารยประจำหลักสูตรมีความเหมาะสมและโปรงใส (x=4.50) การบริหารหลักสูตรไดรับ รองลงมา 
คือ ความรวมมือและความชวยเหลือจากหนวยงานอื่นที ่มีความเกี ่ยวของกันอยางเหมาะสม (x=3.50) 
ตามลำดับ 

ดานการบริหารอาจารย การกำกับ/ติดตาม/ประเมินผลและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของ
อาจารยโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (x=4.13)  โดยรายการท่ีมีระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ 
การกำก ับและต ิดตามการจ ัดทำบ ันท ึกหล ั งการสอนหล ั งส ิ ้ นส ุดภาคเร ียนให ครบท ุกรายว ิชา 
(x=4.50)  รองลงมา คือการจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรูความสามารถของอาจารยผูสอน, การ
ควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน, จำนวนภาระงานสอนของ
อาจารยท่ีเปนจริงในหลักสูตรมีความเหมาะสม, การกำกับและติดตามการจัดทำบันทึกหลังการสอนหลังส้ินสุด
ภาคเรียนใหครบทุกรายวิชา (x=4.00), การกำกับ/ควบคุมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
นักศึกษา, การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอน
ของอาจารย (x=3.50) ตามลำดับ 

ดานการสงเสริมและพัฒนาอาจารย โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  (x=3.83)  โดย
รายการที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ การสงเสริมการนำกระบวนการวิจัยและการใหบริการทางวิชาการ
เขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา, การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อ
พัฒนานักศึกษาของอาจารย (x=4.00)  รองลงมา คือ ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยาง
สม่ำเสมอ (x=3.50) ตามลำดับ   
 

การปรับปรุงระบบกลไก 
 หลักสูตรนำผลการประเมินมาพัฒนากลไกในการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงในครั้งตอไป 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
 4.1.1 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของอาจารยผูสอนท่ีมีตอการบริการหลักสูตร ประจำป
การศึกษา 2563 
          4.1.2 ตารางจัดการเรียนการสอน  1/2563  2/2563 
          4.1.3  ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชนเรื่อง การกำหนดภาระงานผูสอนประจำในสถาบัน  พ.ศ.
2559 
          4.1.4  คำส่ังวิทยาลัยชุมชนพิจิตรท่ี 075/2563  เรื่องมอบหมายหนาท่ีบุคลากร 
          4.1.5  แผนการสอน โครงการสอน บันทึกหลังสอน  ประจำปการศึกษา2563 
          4.1.6  ผลการประเมินอาจารยผูสอนรายวิชา  ปการศึกษา2563 
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องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
5.1.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

เปาหมาย 

  รายวิชาในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนตรงตามมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช 2562 

ระบบและกลไก 

๑. มีระบบการออกแบบหลักสูตรใหมีความสอดคลองตาม และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ   

๒. แตงต้ังผูรับผิดชอบหลักสูตร (หัวหนาหลักสูตร) เพื่อทำหนาท่ีบริหารงานหลักสูตร 

๓. จัดประชุมช้ีแจงใหอาจารยประจำหลักสูตร เพื่อสรางความเขาใจในเรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

เพื่อใหหลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ 

๔. หลักสูตรจัดทำแผนตลอดหลักสูตรเพื่อเสนออนุกรรมการวิชาการ  สภาวิทยาลัยชุมชน และสถาบัน

วิทยาลัยชุมชนเพื่อใหความเห็นชอบ 

๕. มอบหมายรายวิชาใหอาจารยผูสอน จัดทำแผนการจัดการเรียนรู/โครงการสอน และจัดทำตารางการ

จัดการเรียนการสอน 

๖. ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

๗. รวบรวมขอมูลวิเคราะหและจัดทำรายงานผลการจัดการเรียนการสอน 

     8.   นำผลไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนถัดไป 
 

ผลการดำเนินงาน 

หลักสูตรโครงสรางไดนำระบบกลไกสูการปฏิบัติดังนี้โดยจัดประชุมอาจารยภายในหลักสูตรโครงสราง  เพื่อ

ชี ้แจงเกณฑการใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พ.ศ.2562  และวิทยาลัยดำเนินการจัดทำคำส่ัง

มอบหมายหนาท่ีอาจารยผูรับผิดชอบของหลักสูตรตามคำส่ังวิทยาลัยชุมชนท่ี  127/2563  เรื่องมอบหมาย

หนาที่และความรับผิดชอบบุคลากรภายในวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  ประจำปการศึกษา  2563  ลงวันที่  1  

ตุลาคม  2563  โดยแตงต้ัง  นายณัฐพงศ  ปนเพ็ง  เปนหัวหนาหลักสูตรโครงสรางซึ่งหลักสูตรไดดำเนินการ

ปร ับปร ุง  หลักสูตร  จากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พ ุทธศักราช  2556  เปน  หลักสูตร

ประกาศนียบัตรพุทธศักราช  2562  ตามสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ดังนี้  
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ทางหลักสูตรไดเปรียบเทียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  2556 กับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช  2562  ดังนี ้

 
ปวช. 2556 ปวช. 2562 

1. หลักการ 1. หลักการ 
-เพิ่มความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แ ห  ง ช า ต ิ  ฉ บ ั บ ท ี ่  11 พ .ศ . 2555 – 2559 แ ละ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
-เพิ่มการใหความสำคัญในการผลิตผูสำเร็จการศึกษาตาม
ความตองการของสถานประกอบการและการประกอบ
อาชีพอิสระสอดคลองกับสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาค
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1.เปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลัง
มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาดานวิชาชีพท่ี
สอดคลองก ับแผนพ ัฒนาเศรษฐก ิจและส ั งคม
แหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติเปนไปตามกรอบ
คุณวุฒิแหงชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และ
กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ เพื ่อผลิตและ
พัฒนากำลังคนระดับฝมือใหมีสมรรถนะ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบ
อาช ี พ ไ ด  ต ร งตามคว าม  ต  อ ง ก ารของสถาน
ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ 

2.เป นหล ักการท ี ่ เป ดโอกาสให  เล ือกได อย  าง
กวางขวางเนนสมรรถนะเฉพาะดานดวยการปฏิบัติ
จริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและ
โอกาสของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเทียบ
โอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบโอนความรู
และประสบการณจากแหลงว ิทยาการ สถาน
ประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ 

3.เปนหลักสูตรท่ีสนับสนุนการประสานความรวมมือ
ในการจัดการศึกษารวมกันระหวางหนวยงานและ
องคกรท่ีเกี่ยวของ ท้ังภาครัฐและเอกชน 

4.เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหสถานศึกษา สถาน
ประกอบการ ชุมชนชนและทองถ่ิน มีสวนรวมในการ
พัฒนาหลักสูตรใหตรงตามความตองการ โดยยึดโยง
ก ับมาตรฐานอาช ีพและสอดคล องก ับสภาพ
ยุทธศาสตรของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ 

2. จุดหมาย 2. จุดหมาย 
-เพิ่มการมีจิตสำนึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-เนนความมีพฤติกรรมทางสังคมท่ีดีงามตอตานความ
รุนแรงและสารเสพติด 

1.เพื่อใหมีความรูทักษะและประสบการณในงาน
อาชีพสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพสามารถนําไป 

ประย ุกต ใช  ในการปฏิบ ัต ิงานอาช ีพได อย างมี
ประสิทธ ิภาพ เลือกว ิถ ีการดํารงชีว ิต และการ
ประกอบ อาชีพไดอยางเหมาะสมกับตน สรางสรรค
ความเจริญตอชุมชน ทองถ่ินและประเทศชาติ 

2.เพื่อใหเปนผูมีปญญา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝ
เรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและประกอบอาชีพ มี
ทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะ
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การเรียนรู ตลอดชีวิต ทักษะการคิด วิเคราะหและ
แก ป ญหา ท ักษะด านส ุขภาวะและปลอดภัย 
ตลอดจนทักษะการจัดการ สามารถสรางอาชีพและ
พัฒนาอาชีพใหกาวหนาอยูเสมอ 

3.เพื่อใหมีเจตคติที ่ดีตออาชีพ มีความมั่นใจและ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหนวยงาน 
สามารถทำงานเปนหมูคณะไดดี โดยมีความเคารพใน
สิทธิและหนาท่ีของตนเองและผูอื่น 

4.เพื่อใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสงคมที่ดีงาม ทั้งใน
การทำงาน การอยูรวมกัน การตอตานความรุนแรง
และสารเสพติด มีความรับผิดชอบตอครอบครัว 
หนวยงาน ทองถิ่นและประเทศชาติ ดำรงตนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขาใจและเห็นคุณคา
ของการอนุร ักษศ ิลปว ัฒนธรรมและภูม ิป ญญา
ทองถ่ินมีจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสรางส่ิงแวดลอมท่ีดี 

5.เพื่อใหมีบุคลิกที่ดี มีมนุษยสัมพันธ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และวินัยในตนเอง มีสุขภาพอนามัยท่ี
สมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ เหมาะสมกับงานอาชีพ 

6.เพื่อใหตระหนักและมีสวนรวมในการแกไขปญหา
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศและโลกมี
ความรักชาติ สำนึกในความเปนไทย เสียสละเพื่อ
สวนรวม ดำรงร ักษาไว ซ ึ ่งความมั ่นคงของชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 

3. เกณฑการใชหลักสูตร 3. เกณฑการใชหลักสูตร 
ปรับและเพิ่มเนื้อหาสาระในสวนท่ีเกี่ยวของดังนี้ 
-การเรียนการสอน 
-การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
-หนวยกิต 
-โครงสราง 
-การฝกประสบการณวิชาชีพ 
-โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
-การศึกษาระบบทวิภาคี 
-การเขาเรียน 
-การประเมินผลการเรียน 
-กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
-การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
-การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 

ปรับและเพิ่มเนื้อหาสาระในสวนท่ีเกี่ยวของดังนี้ 
-การเรียนการสอน 
-การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
-การคิดหนวยกิต 
-โครงสรางหลักสูตร 
-การฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ 
-โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 
-กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
-การจัดแผนการเรียน 
-การศึกษาระบบทวิภาค 
-การเขาเรียน 
-การประเมินผลการเรียน 
-การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
-การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 
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-การปรับปรุงแกไข พัฒนารายวิชา กลุมวิชาและการ
อนุมัติหลักสูตร 
-การประกันคุณภาพหลักสูตร 

-การปรับปรุงแกไข พัฒนารายวิชา กลมวิชาและการ
อนุมัติหลักสูตร 
-การประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน 

4. จุดประสงคสาขาวิชา 4. จุดประสงคสาขาวิชา 
 1.เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานภาษา 
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา สุขศึกษาและพล
ศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
2.เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการงานอาชีพท่ี
สัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพชางเช่ือมโลหะให
ทันตอการเปล่ียนแปลงและความกาวหนาของเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี 
3.เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทำงาน
ในกลุมงานพื้นฐานดานชางเช่ือมโลหะ 
4.เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดเหมาะสมกับความรู
ความสามารถ 
5.เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานชางเช่ือมโลหะในสถาน
ประกอบการและประกอบอาชีพอิสระรวมท้ังการใช
ความรูและทักษะเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูง
ข้ึนได 
6.เพื่อใหมีความเขาใจในการใชทรัพยากรอยางคุมคาและ
อนุรักษส่ิงแวดลอม 
7.เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ
ตอสังคม ส่ิงแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด 

1.เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดาน
ภาษาและการส่ือสารทักษะการคิดและการแกปญหา 
ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตในการดำรงชีวิตใน
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
2.เพือ่ใหมีความเขาใจและสามารถประยุกตใช
หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและหลักการงานอาชีพท่ีสัมพันธเกี่ยว
ชองกับการพัฒนาวิชาชีพชางเช่ือมโลหะใหทันตอ
การเปล่ียนแปลงและความกาวหนาของเศรษฐกิจ 
สังคมและเทคโนโลยี 
3.เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการ
ทำงานในกลุมงานพื้นฐานดานชางเช่ือมโลหะ 
4.เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดเหมาะสมกับความรู
ความสามารถของตน 
5.เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานชางเช่ือมโลหะในสถาน
ประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมท้ังการใช
ความรูและทักษะเปนพื้นฐานในการศึกษาตอใน
ระดับสูงข้ึนได 
6.เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานและดำรงชีวิตโดย
ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักการใชพลังงานและทรัพยากรอยางคุมคา คำนึง
ความปลอดภัยตอตนเองผูอื่นและการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม 
7.เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอม ตอตานความรุนแรง
และสารเสพติด 

5. มาตรฐานวิชาชีพ 5. มาตรฐานวิชาชีพ 
- คุณสมบัติผู สำเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรม สาขาวิชา
ชางเช่ือมโลหะ ประกอบดวย 
1.ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
2.ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  
3.ดานสมรรถนะวิชาชีพ ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ ปวช. และมาตรฐานอาชีพ/

- คุณสมบัติผูสำเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรว ิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาชางเช่ือมโลหะ ประกอบดวย 
1.ดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที ่พึง
ประสงค 
2.ดานสมรรถนะแกนกลาง 
3.ดานสมรรถนะวิชาชีพ 



ห น ้ า  | 54 
 

มาตรฐานสมรรถนะ เพื่อเปนหลักประกันคุณภาพของ
ผูสำเร็จการศึกษาและสถานศึกษา 

สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ระด ับ ปวช. และมาตรฐานอาช ีพ/มาตรฐาน
สมรรถนะ เพื่อเปนหลักประกันคุณภาพของผูสำเร็จ
การศึกษาและสถานศึกษา 
 
 
 

6. โครงสรางหลักสูตร 6. โครงสรางหลักสูตร 
-รายวิชาท่ีตองศึกษาจากหมวดวิชาตางๆไมนอยกวา 103 
และไมเกิน 120 หนวยกิต ดังโครงสรางตอไปนี ้
1.หมวดวิชาทักษะชีวิต   ไมนอยกวา 22 หนวยกิต 
2.หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 71 หนวยกิต 
3.หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
4.กิจกรรมเสริมหลักสูตร ( 2 ช่ัวโมงตอสัปดาห ) 

 -รายวิชาท่ีตองศึกษาจากหมวดวิชาตางๆรวมไมนอย
กวา 103 และไมเกิน 120 หนวยกิต ดังโครงสราง
ตอไปนี้ 
1.หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ไมนอยกวา 22 
หนวยกิต 
2.หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ไมนอยกวา 71 หนวย
กิต 
-กลุมสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐานหนวยกิตเพิ่มจากเดิม

18 นก.ใหมเปน 21 นก. 

-กลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือกหนวยกิตเดิม 21 นก.

เปล่ียนแปลงเหลือ 18 นก. 
3.หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
4.กิจกรรมเสริมหลักสูตร( 2 ช่ัวโมงตอสัปดาห )  
 

7. รายละเอียดของรายวิชา 7. รายละเอียดของรายวิชา 
ประกอบดวย 
-รหัสวิชา ช่ือวิชา จำนวนช่ัวโมงเรียนทฤษฎีตอหนึ่ง
สัปดาห – จำนวนช่ัวโมงเรียนปฏิบัติตอหนึ่งสัปดาห – 
จำนวนหนวยกิต (ท-ป-น) 
-วิชาบังคับกอน (ถามี) 
-จุดประสงครายวิชา 
-สมรรถนะรายวิชา 
-คำอธิบายรายวิชา 

ประกอบดวย 
-รหัสวิชา ช่ือวิชา จำนวนช่ัวโมงเรียนทฤษฎีตอหนึ่ง
สัปดาห – จำนวนช่ัวโมงเรียนปฏิบัติตอหนึ่งสัปดาห 
– จำนวนหนวยกิต (ท-ป-น) 
-วิชาบังคับกอน (ถามี) 
-จุดประสงครายวิชา 
-สมรรถนะรายวิชา 
-คำอธิบายรายวิชา 

8. การเพิ่มรายวิชา 8. การเพิ่มรายวิชา 
    สถานศึกษาสามารถพัฒนารายวิชาในหมดวิชาทักษะ
ชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรีเพื่อ
เพิ ่มเติมไดตามความตองการของสถานศึกษา สถาน
ประกอบการหรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยใชรหัสวิชา
ตามท่ีกำหนดไว 
 
 

สถานศึกษาสามารถพัฒนารายวิชาในหมวดวิชา

ทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชา

เล ือกเสร ี  เพ ิ ่ ม เต ิมได ตามความต องการของ

สถานศึกษา สถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตร

ของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศ โดยใชรหัสวิชาตามท่ีกำหนดไวโดยไมมี

การเพิม่รายวิชา 
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9. อัตราสวนของเวลาการเรียนรู 9. อัตราสวนของเวลาการเรียนรู 
การจัดการเรียนรูเนนภาคทฤษฎีตอภาคปฏิบัติประมาณ 
20 ตอ 80 ในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 

การจัดการเรียนรูเนนภาคทฤษฎีตอภาคปฏิบัติ
ประมาณ 20 ตอ 80 ในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 

10. การสำเร็จการศึกษา 10. การสำเร็จการศึกษา 
-ไดหนวยกิตสะสมครบถวนตามโครงสรางหลักสูตรได
คะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ำกวา 2.00 จากระดับ 4.00 ผาน
เกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและประเมินผาน 

-ไดหนวยกิตสะสมครบถวนตามโครงสรางหลักสูตร
ไดคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ำกวา 2.00 ผานเกณฑการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและประเมินผานทุกภาคเรียน 

 
สำหรับการประเมินผูเรียน 

หลักสูตรไดกำหนดเกณฑการประเมินผูเรียนไวดังนี้ 

- ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  

- ดานสมรรถนะแกนกลาง 

- ดานสมรรถนะวิชาชีพ 

เกณฑการประเมินผล  

 1. แบบประเมินผลการทำแบบทดสอบทายบท  

 2. แบบประเมินกิจกรรม 

 3. แบบประเมินใบปฏิบัติงาน  

 4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คานยิม และคุณลักษณะอันพึงประสงค คะแนนข้ึนอยูกับการ

ประเมินตามสภาพจริง 

การวัดผลและการประเมินผล 
 

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

ต่ำกวา  50 
เวลาเรียนไมครบ 80% 

คะแนนไมสมบูรณ 
ขาดสอบปลายภาค 

4 
3.5 
3 

2.5 
2 

1.5 
1 
0 
ขร. 
มส. 
ขส. 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาโลหะการ 
จุดประสงค 

1.เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานภาษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา สุข
ศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

2.เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ
งานอาชีพท่ีสัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพชางเช่ือมโลหะใหทันตอการเปล่ียนแปลงและความกาวหนา
ของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

3.เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทำงานในกลุมงานพื้นฐานดานชางเช่ือมโลหะ 
4.เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดเหมาะสมกับความรูความสามารถ 
5.เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานชางเช่ือมโลหะในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระรวมท้ัง

การใชความรูและทักษะเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงข้ึนได 
6.เพื่อใหมีความเขาใจในการใชทรัพยากรอยางคุมคาและอนุรักษส่ิงแวดลอม 
7.เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย มีความ

รับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด1.สื ่อสารแสวงหาความรูเสริมสราง
ความสัมพันธระหวางภาษากับเทคนิคในงานอาชีพ  

 

สาขางานโครงสราง ไดดำเนินการตามระบบและกลไก สาระสำคัญของรายวิชาในหลักสูตร โดยมี  
นายณัฐพงศ ปนเพ็ง ทำหนาที่หัวหนาหลักสูตรโครงสราง จัดทำแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรเสนอขอ
ความเห็นชอบจากอนุกรรมการวิชาการ สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และสถาบันวิทยาลัยชุมชน และดำเนินการ
มอบหมายรายวิชาใหอาจารยผูสอน จัดทำแผนจัดการเรียนรู จัดทำตารางจัดการเรียนการสอน จัดการเรียน
การสอน ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและรวบรวมขอมูล วิเคราะหและจัดทำรายงานผลการจัดการ
เรียนการสอน 
 

ดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรูและจัดประชุมรวมกับสำนักวิชาการใหเปนไปตามท่ีไดจัดทำไว
และทำการบันทึกหลังการสอนและวิเคราะหรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ตามหลักสูตร 
พุทธศักราช 2556 และปรับเปล่ียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 นั้น ซึ่งมีรายวิชาท่ี
คลายคลึงในกระบวนการจัดการเรียนการสอนและสามารถวิเคราะหรายวิชาหลักสูตรใหมวาดีกวาหลักสูตรเดิม
อยางไร ดังรายวิชาตอไปนี ้

1. รายวิชางานเช่ือมโลหะเบ้ืองตน กระบวนการจัดการเรียนการสอน เนนดานการปฏิบัติดวยหลักการ
เชื่อมอารกดวยลวดเชื่อมหุมฟลักซ เชื่อมแกสและตัดดวยแกสแผนเหล็กกลาคารบอนเพื่อใหเกิดทักษะในการ
เชื่อมอารกดวยลวดเชื่อมหุมฟลักซกับแผนเหล็กกลาคารบอน สามารถวิเคราะหรายวิชาถึงความแตกตางของ
รายวิชางานเช่ือม  

2.รายวิชาเช่ือมอารกดวยลวดเช่ือมหุมฟลักซ 1 มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมือนรายวิชา
ดังกลาวขางตน แตเพิ่มเติมในเรื่องรอยตอในงานเช่ือม รอยตอตัวที และเช่ือมทอกับแผนเหล็กกลาคารบอน 

 
การประเมินระบบและกลไก 

ทางหลักสูตรโครงสราง ระดับปวช. ไดรวมกนัติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินการของ

หลักสูตรดวยแบบประเมินผลของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร พบวาผลการดำเนินงานของหลักสูตรเปนไปตามระบบ

และกลไกท่ีไดกำหนดไวและบรรลุเปาหมายของการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2562 
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การปรับปรุงระบบและกลไก 

ทางหลักสูตรไดดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรูและโครงการสอนใหเปนไปตามท่ีไดจัดทำไวและ
ทำการบันทึกหลังการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรพุทธศักราช 2556 และปรับปรุงเปน
หลักสูตรพุทธศักราช 2562 นั้นซึ่งมีรายวิชาท่ีคลายคลึงในกระบวนการจัดการเรียนการสอนและสามารถ
วิเคราะหรายวิชาหลักสูตรใหมวาดีกวาเดิมอยางไรดังตอไปนี้  หลักสูตรไดดำเนินการคัดเลือกยกตัวอยาง
รายวิชางานเช่ือมโลหะเบ้ืองตนกับรายวิชาเช่ือมอารกดวยลวดเช่ือมหุมฟลักซ 1 

นำบันทึกหลังการสอนมาดำเนินการวิเคราะหนำมาปรับปรุงสำหรับพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู
เพื่อใหเหมาะสมกับผูเรียนในครั้งตอไป 

 
เอกสารหลักฐาน 

- บันทึกขอความ  ท่ี  ศธ  0595.02(02)/0270  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน  ครั้งท่ี3/2562                                                                               
- ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน รายวิชา..... 
- แผนการเรียนตลอดหลักสูตรโครงสรางปการศึกษา  2563 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2562 

- คำส่ังวิทยาลัยชุมชนพิจิตรท่ี 075/2563  เรื่องมอบหมายหนาท่ีบุคลากร 
 

5.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น ๆ 

เปาหมาย 

        หลักสูตรมีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาใหทันสมัยกาวทันความกาวหนาทางวิทยาการท่ีเปล่ียนแปลง 

ระบบและกลไก 

๑. หลักสูตรทบทวน ความทันสมัยของหลักสูตร 

๒. อาจารยประจำหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาออกแบบรายวิชา สาระรายวิชา 

กระบวนการจัดการเรียนรูใหทันสมัย 

๓. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู รายวิชาท่ีปรับปรุงและจัดการเรียนการ

สอนใหเปนไปตามแผนการจัดการเรียนรู 

๔. นำผลการจัดการเรียนรูในรายวิชา เชน ผลการประเมินโดยผูเรียน ผูสอน มาใชเปนขอมูลในการ

ประเมินความเหมาะสมของรายวิชา 

๕. อาจารยประจำหลักสูตรทบทวนผลการดำเนินงานตามการปรับปรุงหลักสูตรท่ีทันสมัยตาม

ความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น ๆ และนำผลการทบทวนมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ 

 
ผลการดำเนินงาน  

1. หลักสูตรโครงสราง ไดมอบหมายใหอาจารยประจำหลักสูตรหรืออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาใน
หลักสูตรจัดการเรียนการสอน โดยทางหลักสูตรโครงสรางไดจัดหาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาบูรณาการ
จัดการเรียนและการสอนยกตัวอยางรายวิชา เชื่อมอารกดวยลวดเชื่อมหุมฟลักซ 1 มีการเพิ่มเติมเนื้อหาใน
เรื่องรอยตอในงานเช่ือม รอยตอตัวที และเช่ือมทอกับแผนเหล็กกลาคารบอน ซึ่งมีอาจารยวีรธรรม ทับทิมเกิด
เปนผูสอน ทางหลักสูตรมีการใชเทคโนโลยี คือครุภัณฑชุดฝกเครื ่องเชื ่อมจำลองเสมือนจริง (Simulator 
Welding) เพื่อออกแบบรายวิชาภาคปฏิบัติ ใหทันสมัยประหยัดและลดตนทุนในการจัดหาวัสดุฝกในการฝก
การเชื่อมแทนการเชื่อมดวยเครื่องเชื่อมแบบเดิมๆซึ่งสิ้นเปลืองกวา สามารถลดอุบัติเหตุระหวางการจัดการ
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เรียนการสอน และสามารถบูรณาการการจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาไดลงมือฝกปฏิบัติจริง ในการทำ 
โครงสรางโรงอาหาร ตั้งแตการออกแบบ การประมาณวัสดุ ที่ใชในการกอสราง และสามารถคิดแกปญหา
เฉพาะหนาไดดวยตนเอง รูจักการทำงานเปนทีม เรียนรู พัฒนาตนเอง มีความสามัคคี และสามารถปฏิบัติงาน
อยางปลอดภัย 

 2. หลักสูตรโครงสรางมีการนำสื่อและแบบเรียนออนไลน(google classroom) มาใชในรายวิชา 
เพื่อใหทันตอการเปล่ียนแปลงในยุคสมัยและในชวงสถานการณโรคระบาด โควิด – 19 

 
การประเมินระบบและกลไก 

      หลักสูตรโครงสรางนำขอมูลผลการดำเนินงานท่ีเกิดปญหา จากอาจารยประจำหลักสูตรและนักศึกษามา

เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อท่ีจะนำไปใชปรับปรุง 

 
การปรับปรุงระบบและกลไก 

นำขอมูลผลการดำเนินงานท่ีเกิดปญหา/ขอบกพรอง มาปรับปรุงสำหรับพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู
เพื่อใหเหมาะสมกับผูเรียนในครั้งตอไป 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
- รายงานการประชุมหลักสูตร ( กอนจัดการเรียนการสอน ) 
- ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน รายวิชาเช่ือมอารกดวยลวดเช่ือมหุมฟลักซ 1  
- รายงานการประชุมหลักสูตร  ( กอนจัดการเรียนการสอน ) 
- แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาเช่ือมอารกดวยลวดเช่ือมหุมฟลักซ 1 บันทึกหลังการสอน  

 
ตัวบงช้ีท่ี 5.2  การวางระบบผูสอน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลผูเรียน 
เปาหมาย 

1. กําหนดอาจารยผูสอนไดเหมาะสมกับรายวิชา  

2. อาจารยผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู/โครงการสอนครบทุกรายวิชา 

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยผูสอน มีคาเฉล่ียไมนอยกวา 3.50 

ระบบและกลไก 

1. หลักสูตรประชุมอาจารยประจำหลักสูตร เพื่อกําหนดคุณสมบัติอาจารยผูสอนท่ีเหมาะสมกับรายวิชาท่ี

สอน โดยคํานึงถึงคุณวุฒิที่สําเร็จการศึกษา ประสบการณทํางาน และภาระงานที่วิทยาลัยฯ กําหนด 

และกําหนดผูสอนแตละรายวิชา 

2. หลักสูตรจัดทําตารางเรียนสําหรับนักศึกษา และตารางสอนสําหรับอาจารยผูสอน 

3. หลักสูตรมีการกําหนดใหอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาทําแผนการจัดการเรียนรู/โครงการสอนทุก

รายวิชา สงกอนเปดภาคการศึกษา  

4. หลักสูตรดําเนินการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตออาจารยผูสอนทุกรายวิชา 

5. หลักสูตรติดตามผลประเมินของอาจารยผูสอนทุกคน 

6. หลักสูตรประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อทบทวนผลการดําเนินงานตามกระบวนการการ

กําหนดผูสอนเมื่อส้ินภาคการศึกษา 

7. นําผลการทบทวนการดําเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการกําหนดผูสอนในภาค

การศึกษาตอไป 
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ผลการดำเนินงาน 

- หลักสูตรโครงสรางไดมีการบูรณาการกับการวิจัยโครงการสิ่งประดิษฐนักศึกษาสูชุมชนโดยหลักสูตร

โครงสรางไดมีการบูรณาการแผนจัดการเรียนรูจากรายวิชาเช่ือมอารกดวยลวดเช่ือมหุมฟลักซ 1  

- ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรโครงสราง เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยใหนักศึกษาเรียนรูในดาน

ทฤษฎีและการเรียนปฎิบัติควบคูกันไปมีการจัดเรียนการสอนเนนการฝกปฏิบัติจริงโดยใชช้ินงานเปน

สื่อกลางจัดการเรียนรูของนักศึกษา ฝกการแกไขปญหาเฉพาะหนา การคิดเปน ทำเปน การแกไข

ปญหาได ใชไดถูกตอง ผู เรียนสามารถเชื ่อมโลหะชิ้นงานตั้งแต 2 ชิ้นใหติดกันประกอบเปนงาน

โครงสรางโลหะได 

- การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ (หลักสูตรโครงสรางไดดำเนินการการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ตามสมรรถนะ

วิชาชีพ ท้ัง 7 สมรรถนะ) 

สมรรถนะงานท่ี ๑ เช่ือมแกสแผนเหล็กกลาคารบอนรอยตอตัวที ทาระดับ ( ๒F ) 

สมรรถนะงานท่ี ๒ เช่ือมอารกลวดหุมฟลักซแผนเหล็กกลาคารบอนรอยตอตัวที ทาระดับ ( ๒F ) 

สมรรถนะงานท่ี ๓ เช่ือมอารกลวดหุมฟลักซแผนเหล็กกลาคารบอนรอยตอชน ทาราบ ( ๑G ) 

สมรรถนะงานท่ี ๔ เช่ือมอารกโลหะแกสคลุมแผนเหล็กกลาคารบอนรอยตอตัวที ทาระดับ ( ๒F ) 

สมรรถนะงานท่ี ๕ เช่ือมอารกทังสเตนแกสคลุมแผนเหล็กกลาคารบอนรอยตอตัวที ทาระดับ ( ๒F ) 

สมรรถนะงานท่ี ๖ ทดสอบวัสดุงานเช่ือมแบบไมทำลายสภาพ การทดสอบดวยสารแทรกซึม 

สมรรถนะงานท่ี ๗ ทดสอบวัสดุงานเช่ือมแบบทำลายสภาพ การทดสอบดวยการดัดงองานเช่ือม 
 

การประเมินระบบและกลไก 

นักศึกษาและอาจารยประจำหลักสูตรโครงสราง รวมกันจัดทำโครงการส่ิงประดิษฐเพื่อบูรณาการ
ความรู ใหสามารถนำเสนอออกมาเปนช้ินงานเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนหรือปญหาท่ีตองการ
แกไขได  

นักศึกษาสามารถนำทักษะ ความรูดานชางเช่ือมโลหะมาบริการใหกับชุมชน  
 

มีการทวนสอบเมื่อนักศึกษามีการเรียนกอนจบหลักสูตรมีการทวนสอบมาตรฐานวิชาชีพของสาขาวิชา

เพื่อเปนการยืนยันวานักศึกษามีความรูทักษะและประสบการณในงานอาชีพสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ 

สามารถไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพและตองผานเกณฑจึงจะสามารถจบ

การศึกษาท้ังนี้วิทยาลัยชุมชนพิจิตรมีนักศึกษาในระดับ ปวช.3 หลักสูตรโครงสรางสามารถสอบผานทุกคน 
 

การปรับปรุงระบบและกลไก 

นำผลการประเมินความพึงพอใจตออาจารยผูสอนรายวิชาของนักศึกษา มาประกอบการพิจารณา

มอบหมายรายวิชาในครั้งตอไปใหกับอาจารยผูสอน 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
- รายงานการประชุม 

- รายงานการสงเอกสารการสอน 

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
โครงการส่ิงประดิษฐคนรุนใหม 
รายงานผลสอบมาตรฐานวิชาชีพทุกคน 

 
ผลการประเมิน  
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ตัวบงช้ีท่ี 5.3  ผลการดำเนินงานของหลักสูตร 
๑.๒ ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา

โครงสราง ประกอบดวยคุณธรรม  จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี มีมนุษยสัมพันธ 

ความเชื่อมั่นในตนเอง สนใจใฝรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน ประหยัด อดทด พึ่งตนเอง ตอตานความ

รุนแรงและความทุจริต ปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความปลอดภัย 

อนุรักษสิ่งแวดลอมทั้งนี้สูตรและงานกิจการนักศึกษา ไดรวมกันจัดกิจกรรม เพื่อใหนักศึกษามีลักษณะอันพึง

ประสงค ตลอดภาคเรียนท่ี 1/2563 และ 2/2563 ดังตอไปนี้ 

1.โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนจำนำพรรษา ประจำปการศึกษา 2563 เมื่อวันที่3  กรกฎาคม 

2563 ณ วัดทาบัว ต.ทาบัว อ.โพทะเล 

2.โครงการอบรมนักศึกษาใหมสรางวินัยปรับพฤติกรรม ประจำปการศึกษา 2563 เมื ่อวันที่ 23 

กรกฎาคม 2563 ณ  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

3.  โครงการอบรมเยาวชนแกนนำ ปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรมสรางภูมิคุมกันยาเสพติดสูสถานศึกษา

วิทยาลัยสีขาวประจำปการศึกษา2563  วันท่ี  17  กันยายน  2563 ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

4..โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปการศึกษา  2563เมื่อวันที่  3  กรกฎาคม2563 ณ  

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ณ  วัดทาบัว  ต.ทาบัว  อ.โพทะเล 

5.โครงการสงเสริมประชาธิปไตยนักศึกษา  ประจำปการศึกษา  2563 วันท่ี  17ธันวาคม  2563 ณ  

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

6. โครงการไหวครูประเพณีวันท่ี  23  กรกฎาคม 2563 ณ หองประชุมหลวงพอเงิน. 

7. กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 

ท้ังนี้สามารถนำมาสรุป คุณลักษณะอันพึงประสงค ของนักศึกษาในภาพรวมไดดังตารางตอไปนี้ 
 

1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน  
ผลการดำเนินงาน 

หนวยจัดการศึกษา จำนวนผูเรียนแรกเขา จำนวนผูสำเร็จการศึกษา รอยละ 
แมขาย 17 4 23.52 
รวม 17 4 23.52 

 
ผลการดำเนินในภาพรวมเกี่ยวกับการดูแลและแนะแนวผูเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

หลักสูตร  โครงสราง  มีจำนวนผูเรียนแรกเขา จำนวน  17  คน ผูสำเร็จการศึกษา จำนวน  4  คน  คิดเปน
รอยละ 23.52   เมื่อนำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑการประเมินอยูในระดับคุณภาพ กำลังพัฒนา มีคา
คะแนนเทากับ 1 
เอกสารหลักฐาน 

1. ระบบและกลไกตัวบงช้ี 3.2 
2. รายงานจำนวนนักศึกษาแรกเขา ปการศึกษา 2562 
3. รายงานจำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562 
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1.2  ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค  
 

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 

หนวยจัดการศึกษา จำนวนผูเรียนท้ังหมด 
จำนวนผูเรียนท่ีมี

คุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมท่ีพึงประสงค 

รอยละ 

แมขาย 44 31 70.45 
รวม 44 31 70.45 

 

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 

หนวยจัดการศึกษา จำนวนผูเรียนท้ังหมด 
จำนวนผูเรียนท่ีมี

คุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมท่ีพึงประสงค 

รอยละ 

แมขาย 41 33 80.49 
รวม 41 33 80.49 

 

 ปการศึกษา 2563 

หนวยจัดการศึกษา จำนวนผูเรียนท้ังหมด 
จำนวนผูเรียนท่ีมี

คุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมท่ีพึงประสงค 

รอยละ 

แมขาย 85 64 75.30 
รวม 85 64 75.30 

 

ผลการดำเนินในภาพรวมเกี่ยวกับผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) หลักสูตรโครงสราง  มีจำนวนผูเรียนท้ังหมด จำนวน 85 คน ผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม
ท่ีพึงประสงค จำนวน 64 คน  คิดเปนรอยละ 75.30  เมื่อนำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑการประเมินอยู
ในระดับคุณภาพ  ดี  มีคาคะแนนเทากับ 3 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
- รายงานผลการประเมินการเรียนรายวิชากิจกรรมประจำปการศึกษา  2563 

 

1.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ 
ผลการดำเนนิงาน  
 หลักสูตรโครงสรางมีการใหนักศึกษา เรียนในรายวิชาธุรกิจและการเปนผูประกอบการ ในระดับ 
ปวช. ภาคเรียนท่ี 1/2563  

หนวยจัดการศึกษา จำนวนผูเรียนท้ังหมด 
จำนวนผูเรียนมีสมรรถนะ
ในการเปนผูประกอบการ 

รอยละ 

แมขาย 16 13 81.25 
รวม 16 13 81.25 

 

ผลการดำเนินในภาพรวมเกี่ยวกับผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพ
อิสระ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานโครงสราง มีจำนวนผูเรียนทั้งหมด จำนวน 16 คน 
ผูเรียนที่ผานในรายวิชาธุรกิจและการเปนผูประกอบการ จำนวน 13 คน  คิดเปนรอยละ 81.25  เมื่อนำผล
การคำนวณมาเทียบกับเกณฑการประเมินอยูในระดับคุณภาพ กำลังพัฒนา มีคาคะแนนเทากับ 5 
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เอกสารหลักฐานประกอบ 

1. แบบติดตามภาวะการณมีงานทำ ปการศึกษา 2562 
 

1.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
ผลการดำเนินงาน 

หนวยจัดการศึกษา โครงการ ชุมชนท่ีนำไปใชประโยชน 
แมขาย 1. เครื่องอัดถานแทงกรณีศึกษา ชุมชนบานวัดหลวงหมูท่ี 2 ต.

ทาบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
รวม 1  โครงการ 

 

ผลการดำเนินในภาพรวมหลักสูตรโครงสราง เกี่ยวกับผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 
งานสรางสรรคหรืองานวิจัย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) นักศึกษาสาขางานโครงสราง ไดจัดทำ
นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ โครงการเครื่องอัดถานแทง มีจำนวนโครงการท้ังหมด จำนวน 1 โครงการ  

- หลักสูตรโครงสราง จัดทำส่ิงประดิษฐเครื่องอัดถานแทง นำเสนอเผยแพรผลงานนิทรรศการโครงการ
นักศึกษาใหกับประชาชน ในวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ท่ีวาการอำเภอโพทะเล จ.พิจิตร 

-หลักสูตรโครงสราง ไดนำสิ ่งประดิษฐเครื ่องอัดถานแทง เขารวมประกวดในกิจกรรมงานวัน
วิทยาศาสตร ของวิทยาลัยชุมชน ในวันท่ี 26 สิงหาคม 2564  

 - หลักสูตรโครงสราง ไดนำส่ิงประดิษฐเครื่องอัดถานแทง ลงไปทดสอบใชชุมชนบานวัดหลวงหมูท่ี 2 
ต.ทาบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร สามารถนำไปใชประโยชนในพื้นท่ี ไดอยางมีประสิทธิภาพมีผลการประเมิน ตาม
ขอ 1 และขอ 3 เมื่อนำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ดี  มีคาคะแนน
เทากับ 3  
 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. รายงานผลโครงการส่ิงประดิษฐคนรุนใหม ประจำปการศึกษา 2563  
2. รายงานสรปุการนำส่ิงประดิษฐไปใชในชุมชน หลักสูตรโครงสราง ประจำปการศึกษา 2563 
3. รายงานผลโครงการเครื่องอัดถานแทงกรณีศึกษา บานวัดหลวง ต.ทาบัว อ.โพทะเล 

 

1.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

หนวยจัดการศึกษา 
จำนวนผูเรียน 
ท่ีลงทะเบียน 

จำนวนผูเรียนท่ีสอบผาน
มาตรฐานวิชาชีพ 

รอยละ 

           แมขาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            6 4 100.00 
รวม 6 4 100.00 

 

นักศึกษาท้ังหมด ผาน ไมผาน 
ท้ังหมด เขาประเมิน คน รอยละ คน รอยละ 

6 4 4 100 0 0 
 

ผลการดำเนินในภาพรวมเกี่ยวกับผูเรียนที่สอบผานมาตรฐานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) สาขางานโครงสราง  มีจำนวนผูเรียนทั้งหมด จำนวน  6  คน ผูเรียนที่สอบผานมาตรฐานวิชาชีพ 
จำนวน 4 คน  คิดเปนรอยละ 100 เมื่อนำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑการประเมินอยูในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม มีคาคะแนนเทากับ 5 
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เอกสารหลักฐานประกอบ 

1. รายงานขอมูลจำนวนนักศึกษาลงทะเบียน ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2563 
2. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปการศึกษา 2563 

 
1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) 

 
หนวยจัดการศึกษา 
จำนวนนักศึกษาท่ี

ลงทะเบียนปการศึกษา 
2563(คน) 

จำนวนผูเรียนท่ีเขา
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (V-NET) 

จำนวนผูเรียนท่ีสอบผาน
การทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติ (V-NET) 
รอยละ 

แมขาย 6 3 50.00 
รวม 6 3 50.00 

 
ผลการดำเนินงานในภาพรวมเกี ่ยวกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรโครงสราง  มีจำนวนผูเรียนที่เขาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ    
(V-NET) จำนวน 6 คน ผูเรียนท่ีสอบผานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) จำนวน 3 คน  คิดเปน
รอยละ 50.00  เมื่อนำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ปานกลาง มีคา
คะแนนเทากับ 2 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
1.รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 

 

1.7 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 
  

หนวยจัดการศึกษา 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 

ปการศึกษา 2562 
จำนวนผูเรียนท่ีมีงานทำ

หรือศึกษาตอ 
รอยละ 

แมขาย  4 4 100.00 
รวม  4 4 100.00 

 

ผลการดำเนินงานในภาพรวมเกี่ยวกับการมงีานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรโครงสราง  มีจำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562 จำนวน 4 
คน ผูสำเร็จการศึกษา  มีงานทำและศึกษาตอ จำนวน 4 คน  คิดเปนรอยละ 100.00 เมื่อนำผลการคำนวณ
มาเทียบกับเกณฑการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ มีคาคะแนนเทากับ 5     
 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
 

1.รายงานภาวะการณมีงานทำและศึกษาตอ ปการศึกษา 2562 
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องคประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู 

ตัวบงช้ีท่ี 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
 

เปาหมาย 

จัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูมีปริมาณเพียงพอ ทันสมัย และมีคุณภาพพรอมใชงาน นักศึกษาและอาจารย

มีความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูอยูในระดับมาก 
 

ระบบและกลไก 

1. อาจารยประจำหลักสูตรรวมกับวิทยาลัยชุมชนพิจิตรพิจารณาจัดหาครุภัณฑสำหรับการเรียนการสอน

ตางๆ และสื่อการเรียนรู เพื่อจัดสรรเงินรายไดสถานศึกษาในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหมีปริมาณ

เพียงพอ ทันสมัยและพรอมใชงาน 

2. วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดทำแผนประจำปงบประมาณ เพื่อเสนอสภาวิทยาลัยชุมชน และสภาสถาบัน

วิทยาลัยชุมชนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

3. หลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรพิจารณาและทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจางวัสดุสำหรับการเรียน

การสอนที่สอดคลองกับรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา ตลอดจนวัสดุการซอมแซมครุภัณฑตางๆ ท่ี

สนับสนุนการเรียนรูใหมีความพรอมตอการเรียนการสอน 

4. หลักสูตรทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตอผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุน

การเรียนรูตามแผนการใชจายเงินรายไดสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

5. หลักสูตรติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยผูสอนตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูพรอมท้ังรายงานผล เพื่อนำขอเสนอแนะไปปรับปรุงการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูตอไป 
 

การนำระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

1 หลักสูตรไดดำเนินการปฏิบัติงานตามระบบและกลไกเพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย อาจารยประจำ

หลักสูตรรวมสำรวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่ตองการ ซึ่งหลังจากที่สำรวจสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนแลว 

พบวาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีหลักสูตรจัดเตรียมไวใชในการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

ในปจจุบัน มีดังนี้ 
 

ส่ิงสนับสนุนดานวิชาการ 

1.1  ครุภัณฑชุดเครื่องเช่ือมเสมือนจริง 

1.2  ครุภัณฑเครื่องตัด บาก เจาะ 

1.3  ครุภัณฑเครื่องเช่ือมไฟฟาระบบ lnverter ขนาด 130a 

1.4  ครุภัณฑเครื่องตัดพลาสมา 

1.5  ครุภัณฑเครื่องดัดเหล็กอัตโนมัติ 

1.6  ครุภัณฑชุดฝกเครื่องกลึง ซี เอ็น ซี 

1.7  ครุภัณฑเครื่องเช่ือมไฟฟาแบบ MIG 

1.8  ครุภัณฑเครื่องมวนโลหะอัตโนมัติ 
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สิ่งสนับสนุนดานกายภาพ 
 

- หองเรียน 
หองเรียนทฤษฎีของหลักสูตรโครงสราง  จะอยูในอาคารโรงฝกงาน ไดแบงพื้นท่ีเปน หองพักครู จำนวน 

๑ หองและปรับปรุงกั้นหองเครื่องมือใหมสำหรับเก็บอุปกรณและเครื่องมือชางจำนวน 1 หอง ,หองเรียนทฤษฎี 
จำนวน ๑ หอง โดยภายในหองเรียนจะจัดโตะ เกาอี้แร็คเชอรสำหรับนักศึกษาท่ีเขามาเรียน มีอุปกรณส่ือการ
เรียนการสอน เชน Projector ,สมารททีวี อุปกรณส่ือการเรียนการสอนเพียงพอตอจำนวนนักศึกษาท่ีเขาเรียน
ในรายวิชานั้นๆ แตยังมีหองเรียนไมเพียงพอกับรายวิชาเรียนภาคทฤษฎี และสวนพื้นที่ปฏิบัติการ section 
พื้นที่งานปรับพื้น(งานตะไบ) , พื ้นที่งานโลหะแผน , พื ้นที่งานเชื ่อมโลหะ ,พื้นที่งานเครื ่องมือกล โดยทาง
หลักสูตรโครงสราง งานอาคารและสถานที่ไดดำเนินการปรับปรุงพื้นโรงฝกงานใหมดวยการกะเทาะพื้นเกาท่ี
ทรุดและเทพื้นคอนกรีตใหมเพื่อความปลอดภัยในการเรียนในรายวิชาภาคปฏิบัติ 

- หองน้ำ 

หลักสูตรโครงสรางในปจจุบันมีหองน้ำจำนวน 4 หอง  ในอาคารโรงฝกงานซึ่งมีเพียงพอตอการใชงานของ

นักศึกษา  
 

สิ่งสนับสนุนดานอุปกรณเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

- คอมพิวเตอรโนตบุค   

- Projector  

- สมารททีวี  

- ระบบอินเตอรเน็ต WIFI ความเร็วสูง 

- เครื่องปรับอากาศในหองเรียนและหองพักครู 

- พัดลมติดผนัง 22 นิ้วสำหรับระบายอากาศในโรงฝกงาน 
 

ดานอุปกรณการสอน สื่ออิเล็กทรอนิกส 

- สื่อมัลติมีเดียชวยสอนในบางรายวิชาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชน ชุดเครื่องเชื่อมเมือนจริง 

โดยแสดงผลผาน โทรทัศนแอลอีดีได ท่ีเสริมสรางความรู ทักษะ ใหสอดคลองกับความตองการของ

สถานประกอบการท่ีนักศึกษาออกไปฝกประสบการณวิชาชีพ 

- ปรับปรุงระบบ IT เพื่อใหอาจารยประจำหลักสูตรและนักศึกษาไดใชสืบคนขอมูล แหลงเรียนรูตางๆ 

เพราะเนื่องจากนักศึกษามีจำนวนมากทำใหการใชงานระบบ IT มีปญหาเชื่อมตอขอมูลชาและใช

งานไมได ในบางครั ้ง และใหสอดคลองก ับการใชการเร ียนการสอนออนไลนด วย Google 

Classroom 
 

ผลการดำเนินงาน 

การเรียนรู สิ ่งสนับสนุนที่มีเทคโนโลยีที ่ทันสมัยของนักศึกษา ทำใหนักศึกษามีความรูที ่ทันตาม

เทคโนโลยีสมัยใหมท่ีใชในปจจุบัน เชน  ชุดฝกในหลักสูตรความเพียงพอและการแกไขปญหาการขาดแคลนการ

ใชงานสิ่งสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน อาจมีไมมากหรือยังไมทันสมัยเทาที่ควรดวยวัสดุหรือส่ือ

บางอยางอาจมีราคาคอนขางสูงทางหลักสูตรไดนำนักศึกษาเรียนรูในสถานประกอบการเพื่อศึกษาเครื่องมือ

เครื ่องจักรที ่ทันสมัยตอยุคสมัย โดยทางหลักสูตรโครงสรางไดมีการทำความรวมมือ MOU กับสถาน

ประกอบการเพื่อจัดสงนักศึกษาในหลักสูตรเขาไปฝกประสบการณวิชาชีพเปนเวลา 6 เดือน ไดแก โรงกลึงชู

ศักดิ์กลการ ต.ทาบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร และ  เอกการชาง ต.ทาบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร ซึ่งนักศึกษาจะได
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สัมผัส และเรียนรูกับเครื่องมือเครื่องจักรในสถานประกอบการ การแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการปฏิบัติงาน

ตามสถานการณจริง 

ประเมินกระบวนการ 
หลักสูตรไดทำการทบทวนกระบวนการดังกลาว สรุปไดวาสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู ที ่หลักสูตรได

ดำเนินการตามระบบสวนใหญเปนลักษณะอาคาร ระบบสาธารณูปโภค เชน หองน้ำ ประปา ไฟฟา แตระบบ
การสำรวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เปนอุปกรณในหองปฏิบัติการ สื่อเทคโนโลยีที่ใชในการสอน และระบบ
เครือขายทางหลักสูตรยังมีระบบที่ยังไมชัดเจน ดังนั้นจึงควรพัฒนาระบบการสำรวจและจัดหาอุปกรณใน
หองปฏิบัติการ ส่ือเทคโนโลยีท่ีใชในการสอนและระบบเครือขายเพื่อใหนักศึกษาสามารถเขาใชไดทุกท่ี เขาถึง
ส่ือเทคโนโลยีไดทุกเวลา 

 

ทางหลักสูตรไดทำการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาและอาจารยผูสอนท่ีมีตอส่ิง
สนับสนุนการเรียนรูประจำปการศึกษา 2563 มีผลดังตารางตอไปนี ้
 

ตารางท่ี  1  ตารางแสดงความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา และอาจารยผูสอนท่ีมีตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  
ประจำปการศึกษา 2563 

 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

อาจารยผูสอน นักเรียน นักศึกษา 
รอยละ �̅�𝑥 รอยละ �̅�𝑥 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูภายในหองเรียน 70.00 3.50 57.62 2.88 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูภายนอกหองเรียน 72.00 3.60 59.14 2.92 

รวม 70.91 3.55 58.31 2.92 

 
จากตารางที่ 1  ผลการสำรวจความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เก็บขอมูลจากอาจารยผูสอน 

จำนวน ....4..... คน และนักเรียน นักศึกษาจำนวน ..33.. คน พบวา ท้ังอาจารยผูสอนนักเรียน และนักศึกษามี
ความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูภายในหองเรียน อยูระดับ..ปานกลาง  (x=..3.50.,.2.88..) และมี
ความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูภายนอกหองเรียน อยูระดับ..ปานกลาง  (x=..3.60..,..2.92....) 
จากตารางท่ี 2  นักศึกษามีความพึงพอใจเกี่ยวกับส่ิงสนับสนุนการเรียนรูประจำปการศึกษา 2563 
 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

ความหมาย  
ปรั

บป
รุง

 
 

พ
อใ

ช 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กท

ี่สุด
 �̅�𝑥 S.D. 

การสนับสนุนการเรียนรู
ภายในหองเรียน 

     
3.50 0.66 

ปานกลาง 

1. หองเรียน/หองปฏิบัติการมี
จำนวนเพียงพอกับผูเรียน 

0 0 75.00 0 25.00 5.00 1.00 
มากท่ีสุด 

2. หองเรียน/หองปฏิบัติการมี
แสงสวางเพียงพอ อากาศ
ถายเท หรือมีอุณหภูมิท่ี
เหมาะสม 

0 0 50.00 50.00 0 3.00 0.58 

ปานกลาง 
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3. สภาพแวดลอมภายใน
หองเรียน/หองปฏิบัติการ
สะอาด เอ้ือตอการเรียน 

0 0 50.00 25.00 25.00 3.00 0.96 
ปานกลาง 

4.  วัสดุฝก อุปกรณในการ
จัดการเรียนการสอนมี
เพียงพอกับผูเรียนท้ังหมูเรียน 

0 0 50.00 50.00 0 4.00 0.58 
มาก 

5.  มีการดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณในหองปฏิบัติการ มี
อุปกรณและสื่อเทคโนโลยีท่ีใช
ในการสอนท่ีทันสมัย มี
คุณภาพ และพรอมใชงานอยู
เสมอ 

0 0 50.00 50.00 0 3.00 0.58 

ปานกลาง 

6.  สื่อและอุปกรณการเรียน
การสอนในหองเรียนมีความ
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
พรอมใชงาน 
 

0 0 75.00 25.00 0 3.00 0.50 

ปานกลาง 

การสนับสนุนการเรียนรู
ภายนอกหองเรียน 

     3.60 0.86 มาก 

7.  มีสถานท่ีสำหรับให
นักศึกษาและอาจารยได
พบปะ แลกเปลี่ยนสนทนา 
และ ทำงานรวมกัน 

0 0 50.00 0 50.00 5.00 1.15 มากท่ีสุด 

8.  ระบบสาธารณูปโภค เชน 
หองสุขา น้ำประปา ไฟฟา 
เพียงพอและเหมาะสม 

0 0 50.00 50.00 0 4.00 0.58 มาก 

9.  การสนับสนุนบริการดาน
วิชาการของหลักสูตรมีหนังสือ 
ตำรา สิ่งพิมพ เอกสารทาง
วิชาการ โครงงาน ท่ีทันสมัย
และหลากหลาย 

0 0 75.00 25.00 0 3.00 0.50 ปานกลาง 

10.  การสนับสนุนดาน
เทคโนโลยีของหลักสูตร เชน 
แหลงดาวนโหลดเอกสารท่ี
ตองใชในการเรียนการสอน 
การสนับสนุนงานดาน 
Network 

0 0 50.00 25.00 25.00 3.00 0.96 ปานกลาง 

11.  การสนับสนุนดานวัสดุ 
ครุภัณฑ เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอน เชน อุปกรณ IT 
เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณ
เครื่องเขียน กระดาษ ฯลฯ 

0 0 50.00 0 50.00 3.00 1.15 ปานกลาง 

รวม 3.55 0.76 มาก 

 
จากตารางที่ 2 พบวาอาจารยผู สอนมีความพึงพอใจเกี ่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  ประจำป

การศึกษา 2563 ในภาพรวมอยูในระดับ..มาก..โดยรายการที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ  1. หองเรียน/
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หองปฏิบัติการมีจำนวนเพียงพอกับผูเรียน (x=..5.00..) และ 7.  มีสถานท่ีสำหรับใหนักศึกษาและอาจารยได
พบปะ แลกเปลี่ยนสนทนา และ ทำงานรวมกัน (x=..5.00..) รองมาคือ  4.  วัสดุฝก อุปกรณในการจัดการ
เรียนการสอนมีเพียงพอกับผูเรียนท้ังหมูเรียน  (x=..4.00..) 8.  ระบบสาธารณูปโภค เชน หองสุขา น้ำประปา 
ไฟฟา เพียงพอและเหมาะสม  (x=..4.00..) 2. หองเรียน/หองปฏิบัติการมีแสงสวางเพียงพอ อากาศถายเท 
หรือมีอุณหภูมิที่เหมาะสม  (x=..3.00..) 3. สภาพแวดลอมภายในหองเรียน/หองปฏิบัติการสะอาด เอื้อตอ
การเรียน  (x=..3.00..) 5.  มีการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณในหองปฏิบัติการ มีอุปกรณและส่ือเทคโนโลยีท่ีใชใน
การสอนท่ีทันสมัย มีคุณภาพ และพรอมใชงานอยูเสมอ  (x=..3.00..) 6.  ส่ือและอุปกรณการเรียนการสอนใน
หองเรียนมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพพรอมใชงาน  (x=..3.00..) 9.  การสนับสนุนบริการดานวิชาการ
ของหลักสูตรมีหนังสือ ตำรา สิ่งพิมพ เอกสารทางวิชาการ โครงงาน ที่ทันสมัยและหลากหลาย  (x=..3.00..) 
10.การสนับสนุนดานเทคโนโลยีของหลักสูตร เชน แหลงดาวนโหลดเอกสารท่ีตองใชในการเรียนการสอน การ
สนับสนุนงานดาน Network (x=..3.00..) 11.  การสนับสนุนดานวัสดุ ครุภัณฑ เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอน  (x=..3.00) ตามลำดับ 

 สำหรับขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงนั้น อาจารยผูสอนไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู  ประจำปการศึกษา 2563 
 
จากตารางท่ี 7 นักศึกษามีความพึงพอใจเก่ียวกับสิ่งสนับสนนุการเรียนรูประจำปการศึกษา 2563 
 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

ความหมาย 
 
ปรับปรุง  

พอใช ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

x S.D. 

การสนับสนุนการเรียนรู
ภายในหองเรียน      2.88 1.17 

ปานกลาง 

1. หองเรียน/
หองปฏิบัติการมีจำนวน
เพียงพอกับผูเรียน 

21.21 0 21.21 36.36 21.21 2.50 1.70 
พอใช 

2. หองเรียน/
หองปฏิบัติการมีแสงสวาง
เพียงพอ อากาศถายเท 
หรือมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม 

9.09 3.03 30.30 30.30 27.27 3.07 1.33 

ปานกลาง 

3. สภาพแวดลอมภายใน
หองเรียน/หองปฏิบัติการ
สะอาด เอ้ือตอการเรียน 

6.06 3.03 33.33 30.30 27.27 3.07 1.07 
ปานกลาง 

4.  วัสดุฝก อุปกรณใน
การจัดการเรียนการสอน
มีเพียงพอกับผูเรียนท้ังหมู
เรียน 

6.06 0 36.36 42.42 15.15 2.93 0.95 

ปานกลาง 

5.  มีการดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณในหองปฏิบัติการ 
มีอุปกรณและสื่อ
เทคโนโลยีท่ีใชในการสอน
ท่ีทันสมัย มีคุณภาพ และ
พรอมใชงานอยูเสมอ 

3.03 3.03 36.36 33.33 24.24 3.14 0.95 ปานกลาง 



ห น ้ า  | 69 
 
6.  สื่อและอุปกรณการ
เรียนการสอนในหองเรียน
มีความเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพพรอมใชงาน 

9.09 0 42.42 30.30 18.18 2.57 0.85 ปานกลาง 

การสนับสนุนการเรียนรู
ภายนอกหองเรียน 

     
2.96 0.98 ปานกลาง 

7.  มีสถานท่ีสำหรับให
นักศึกษาและอาจารยได
พบปะ แลกเปลี่ยน
สนทนา และ ทำงาน
รวมกัน 

6.06 3.03 27.27 39.39 24.24 3.14 1.23 ปานกลาง 

8.  ระบบสาธารณูปโภค 
เชน หองสุขา น้ำประปา 
ไฟฟา เพียงพอและ
เหมาะสม 

6.06 3.03 33.33 42.42 15.15 3.00 0.96 ปานกลาง 

9.  การสนับสนุนบริการ
ดานวิชาการของหลักสูตร
มีหนังสือ ตำรา สิ่งพิมพ 
เอกสารทางวิชาการ 
โครงงาน ท่ีทันสมัยและ
หลากหลาย 

6.06 3.03 45.45 30.30 18.18 3.07 0.83 ปานกลาง 

10.  การสนับสนุนดาน
เทคโนโลยีของหลักสูตร 
เชน แหลงดาวนโหลด
เอกสารท่ีตองใชในการ
เรียนการสอน การ
สนับสนุนงานดาน 
Network 

3.03 3.03 36.36 36.36 21.21 3.07 0.83 ปานกลาง 

11.  การสนับสนุนดาน
วัสดุ ครุภัณฑ เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการ
สอน  

9.09 0 33.33 30.30 27.27 2.79 1.12 ปานกลาง 

รวม 2.92 1.08 ปานกลาง 
 

  จากตารางที่ 7  พบวานักเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจเกี ่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรูประจำป
การศึกษา 2563 ในภาพรวมอยูในระดับ..ปานกลาง.. โดยรายการท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ 5.  มีการดูแล
รักษาวัสดุอุปกรณในหองปฏิบัติการ มีอุปกรณและสื่อเทคโนโลยีที่ใชในการสอนที่ทันสมัย มีคุณภาพ และ
พรอมใชงานอยูเสมอ (x=..3.14.) และ 7.  มีสถานที่สำหรับใหนักศึกษาและอาจารยไดพบปะ แลกเปลี่ยน
สนทนา และ ทำงานรวมกัน  (x=..3.14.) รองมาคือ 2. หองเรียน/หองปฏิบัติการมีแสงสวางเพียงพอ อากาศ
ถายเท หรือมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม  (x=..3.07) 3. สภาพแวดลอมภายในหองเรียน/หองปฏิบัติการสะอาด เอื้อ
ตอการเรียน  (x=..3.07) 9.  การสนับสนุนบริการดานวิชาการของหลักสูตรมีหนังสือ ตำรา ส่ิงพิมพ เอกสาร
ทางวิชาการ โครงงาน ท่ีทันสมัยและหลากหลาย  (x=..3.07.) 10.  การสนับสนุนดานเทคโนโลยีของหลักสูตร 
เชน แหลงดาวนโหลดเอกสารที่ตองใชในการเรียนการสอน การสนับสนุนงานดาน Network  (x=..3.07) 
8.  ระบบสาธารณูปโภค เชน หองสุขา น้ำประปา ไฟฟา เพียงพอและเหมาะสม  (x=..3.07.) 4.  วัสดุฝก 
อุปกรณในการจัดการเรียนการสอนมีเพียงพอกับผูเรียนท้ังหมูเรียน  (x=..2.93.) 11.  การสนับสนุนดานวัสดุ 
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ครุภัณฑ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน (x=..2.79.) 6.  สื่อและอุปกรณการเรียนการสอนในหองเรียนมี
ความเพียงพอและมีประสิทธิภาพพรอมใชงาน  (x=..2.57..) 1. หองเรียน/หองปฏิบัติการมีจำนวนเพียงพอกับ
ผูเรียน (x=..2.50..) ตามลำดับ 

สำหรับขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงนั ้น นักเรียน นักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น เกี ่ยวกับ  การ
สนับสนุนการเรียนรูภายในหองเรียนและภายนอกหองเรียน  

• อยากใหติดต้ังสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบไรสาย 
 

การปรับปรุงระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 จากการประเมินระบบและกลไกดังกลาว หลักสูตรไดดำเนินการปรับปรุงระบบการสำรวจการดูแล
รักษาวัสดุ อุปกรณในหองปฏิบัติการ มีอุปกรณและส่ือเทคโนโลยีท่ีใชในการสอนท่ีทันสมัยมีคุณภาพและพรอม
ใชงานอยูเสมอดังนี้ 

1. หลักสูตรดำเนินการสำรวจความตองการของอาจารยผูสอนในส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ประเภทวัสดุ  
อุปกรณภายในคอมพิวเตอร  ,Projector ,สมารททีวี ,ระบบอินเตอรเน็ต WIFI ความเร็วสูง,ระบบซอฟตแวรท่ี

ทันสมัยสำหรับใชในการสนับสนุนการเรียนรู การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบทเรียนออนไลน (Google 

Classroom ) 

2. หลักสูตรรวบรวมและนำเสนอขอมูลความตองการส่ิงสนับสนุนการเรียนรูตางๆ ใหกับวิทยาลัยเพื่อ 
พิจารณาใชในการจัดการเรียนการสอน 

3. หลักสูตรติดตามผลการพิจารณาของวิทยาลัยและแจงใหอาจารยผูสอนและอาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตรไดทราบ เพื่อสามารถใชทรัพยากรตามความตองการ 
      4.หลักสูตรโครงสรางสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาออกฝกประสบการวิชาชีพ  ไปยังสถานประกอบการท่ีมี
เทคโนโลยีเครื่องมือ  เครื่องจักร  วัสดุอุปกรณท่ีทันสมัยในดานการจัดการเรียนรูของนักศึกษาเพื่อใหได
ประสบการณจริงซึ่งทำใหเกิดทักษะ ความชำนาญทำงานเปนทีมรวมกับผูอื่นไดมีผลสัมฤทธิ์มากข้ึน 
จากขอเสนอแนะในปการศึกษา 2562 ความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีผานมา 

1. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูภายในหองเรียน  
๑.๑ ) ไดมีปรับปรุงระบบ Network โดยติดต้ังตัวกระจายสัญญาณ Wifi เพิ่มเพื่อใหอาจารยผูสอนและ

นักศึกษา ไดคนควาขอมูล หรือใชส่ืออิเล็กทรอนิกสในการประกอบการเรียนการสอน 
2. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูภายนอกหองเรียน 
1.1 ปรับปรุงพื้นโรงฝกงานของหลักสูตรโครงสราง โดยการกะเทาะตัวพื้นเกาแลวเทพื้นคอนกรีตใหม

เนื่องจากพื้นเดิมท่ีทรุดตัว สามารถจัดการเรียนรูในภาคปฏิบัติไดอยางปลอดภัย 
1.2 ทำการเคล่ือนยายครุภัณฑ เครื่องมือเครื่องจักร และจัดโซน (Section) พื้นท่ีการเรียนรูใหเปนสัดสวน

ใหม  
1.3 ดำเนินการปรับปรุงเปล่ียนฝาหองพักครู และแบงกั้นหอง เพื่อเก็บเครื่องมือ – อุปกรณ ใหเปนสัดสวน

เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย 
1.4 ติดต้ังพัดลมระบายอากาศ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 4 ตัว   
 
สิ่งท่ีปรับปรุงไปแลวในปการศึกษา 2563 
- ปรับปรุงพื้นโรงฝกงาน 
- ปรับปรุงจัดโซน (Section) ครุภัณฑ เครื่องมือ เครื่องจักร  
- ปรับปรุงหองพักคร ู
- จัดทำหองเก็บเครื่องมือและอุปกรณ 
- ติดต้ังพัดลมระบายอากาศ 
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จากขอเสนอแนะในปการศึกษา 2563 นี้นักเรียนนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการสนับสนุน
การเรียนรูภายในหองเรียน  

- ตองการใหหองเรียนติดเครื่องปรับอากาศภายในหองเรียนใหม 
- ปรับปรุงเพิ่มหมอแปลงไฟฟา ขนาด 250 kw 
- ปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตรอบโรงฝกงานของหลักสูตร 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
6.1-1  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
6.1-2  รายงานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ระดับ ปวช.หลักสูตรโครงสราง (ภาพถายการปรับปรุงหองน้ำ

และการทาสีหองเรียน) 

  6.1-3  รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยที ่ม ีตอสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู  ระดับ

ประกาศนียบัตร(ปวช.)หลักสูตรโครงสราง ประจำปการศึกษา 2562 

6.1-4 รายงานผลโครงการพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตวิทยาลัยชุมชนพิจิตรใหครอบคลุมทุก

พื้นท่ีอยางมีประสิทธิภาพ (ระยะท่ี 2) 

6.1-5 บันทึกขอความขอจัดปรับปรุงหองน้ำและการทาสีหองเรียน 

 

แผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
แผนการดำเนินงาน กำหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

ปรับปรุงพื้นรอบๆอาคารโรง
ฝกงานของหลักสูตรโครงสราง 

พ.ศ. ๒๕๖4 งานอาคารสถานท่ี 

เพิ่มหมอแปลงไฟขนาด  250 
KW 

พ.ค. ๒๕๖5 งานอาคารสถานท่ี 

 
ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร (รายวิชาเลือก รายวิชาเลือกเสรี) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ขอเสนอในการเปล่ียนแปลงรายวิชา (การเปล่ียนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ
เปล่ียนแปลงวิธีการสอนและการประเมินผลรายวิชา) 

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

3. กิจกรรมพัฒนาอาจารยผูสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนท่ี 3 
ผลการประเมินระดับหลักสูตร 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานโครงสราง 

ตาราง ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบงช้ีและองคประกอบคุณภาพ 
องคประกอบ ตัวบงช้ี ผานเกณฑ/ 

ไมผาน
เกณฑ 

ระบุเหตุผล
หากไมผาน

เกณฑ 
1. การกำกับ
มาตรฐาน 

1.1 (1.)การบริหารจัดการหลักสูตร ปวช. ผาน  
ผลการประเมินองคประกอบท่ี 1 ผาน  

2. ผ ู  ส ำ เ ร็ จ
การศึกษา 

2.1  คุณภาพผูสำเร็จการศึกษา 5.00  

2.2  ผูสำเร็จการศึกษาสรางอาชีพและทำประโยชนใหชุมชน 4.30  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 2 4.65  

3 นักศึกษา 3.1  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3.00  

3.2   ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 3.00  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 3 3.00  

4. อาจารย 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 3.00  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 4 3.00  

5. หลักสูตร 
การเรียนการ
สอน และ
ประเมินผูเรียน 

5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00  

5.2   การวางระบบผู สอน การจัดการเร ียนการสอน และการ
ประเมินผลผูเรียน 

4.00  

5.3   ผลการดำเนินงานของหลักสูตร 3.43  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 5 3.48  

6.  ส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู 

6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4.00  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 6 4.00  

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ีในองคประกอบ 3.64  

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

 
องคประ
กอบท่ี 

  

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01-2.00  ระดับคุณภาพนอย 

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

1. ผาน หลักสูตรไดมาตรฐาน 
2. - - 4.65 4.65 ดีมาก 
3. 3.00 - - 3.00 ปานกลาง 
4. 3.00 - - 3.00 ปานกลาง 
5. 3.00 3.72 - 3.48 ดี 
6. - 4.00 - 4.00 ดี 

รวม 4.00 3.00 2.00 3.64 ดี 
ผลการ
ประเมิน 

3.00 
 

3.81 4.65   

 
*** สามารถนำผลการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตรมาจากระบบ CHE QA Online 

 

 

 

 

 

4.68 

2.50 

2.00 

3.67 

3.00 

3.37 

4.65 

3.00 

3.00 

3.48 

4.00 

3.64 

องคฯ์ 2

องคฯ์ 3

องคฯ์ 4

องคฯ์ 5

องคฯ์ 6

รวม

ปวช.โครงสรา้ง

ปี 62 ผา่น 

ปี 63 ผา่น 
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รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนาในภาพรวมของหลักสูตร 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. หลักสูตรควรหากลวิธีในการรักษาผูเรียนใหสามารถเขาเรียนจนสำเร็จการศึกษา เพราะอัตราการคงอยู
ของผูเรียนคอนขางนอย ควรหาสาเหตุท่ีผูเรียนยายออกไป เพื่อจะไดรวมมือกันหาแนวทางแกไข เนื่องจาก
ความเส่ียงท่ีสำคัญท่ีสุดของหลักสูตรคือ จำนวนผูเรียนมีนอย  
2. ควรใหความสำคัญกับการบริหารหลักสูตร ตั้งแตการกำหนดรายวิชาในแตละภาคการศึกษา การจัด
อาจารยผูสอน เทคนิคการสอน การใชเครื่องมืออุปกรณเทคโนโลยี การดูแลเอาใจใสนักศึกษาบริหารดวย
หลัก PDCA และเรงแกปญหาตาง ๆโดยเร็ว โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของกับนักศึกษา เพื่อการดูแลผูเรียน
อยางดี และทำใหเรียนอยางมีความสุข 
3. หลักสูตรควรสรางความเขาใจกับตัวบงชี้ในแตละองคประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา ควร
ศึกษาเกณฑตองการใหหลักสูตรเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) อยางไรใหถูกตอง มิฉะนั้นการ
ดำเนินงานของหลักสูตรไมไดแสดงถึงผลลัพธการเรียนรูจากผูเรียนในแตละตัวบงชี้อยางชัดเจน ทำให
หลักสูตรไมแสดงถึงคุณภาพที่เกิดจากการจัดการศึกษา ทำใหการเขียนรายงานการประเมินตนเองไม
สะทอนถึงผลการทำงานของหลักสูตรอยางแทจริง 
4. ชื่อหลักสูตรยังไมสามารถสรางความเขาใจใหกับผูประสงคจะเขาเรียนในหลักสูตรได เพราะไมทราบวา
สำเร็จการศึกษาแลวจะประกอบอาชีพอะไร หลักสูตรควรสรุปประเด็นสำคัญของความรูในวิชาชีพของ
หลักสูตร หาแนวทางประชาสัมพันธเกี่ยวกับวัตถุประสงคของหลักสูตรและผลสำเร็จของผูเรียน เพื่อแจง
ใหกับประชาคมที่เกี่ยวของไดทราบ รวมท้ังเรงการประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อใหมีจำนวนผูเรียนเพิ่มข้ึน 
มิฉะนั้นจะตองปดหลักสูตร ซึ่งจะสงผลกระทบตออาจารยในหลักสูตร 
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รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา 
องคประกอบท่ี 1 : การกำกับมาตรฐาน 

  ผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

องคประกอบท่ี 2 : ผูสำเร็จการศึกษา 

องคประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 

องคประกอบท่ี 4: อาจารย 

องคประกอบท่ี 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ถึงแมวาผลการดำเนินการดานการกำกับติดตามคุณภาพผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรไดคะแนนผลลัพธสูง
มาก แตจุดท่ีหลักสูตรควรพิจารณาขอมูลเพื่อหาแนวทางแกไขคือ จำนวนผูสำเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับผู
เขาศึกษามีจำนวนนอยมาก หลักสูตรควรพิจารณาหาสาเหตุและแนวทางแกไข 
2. ดานการสำรวจผูสำเร็จการศึกษาสรางอาชีพและประโยชนใหกับชุมชน การเก็บขอมูลภาพรวมไมได
สะทอนผลลัพธที่ดีวา ใครบางไดรับประโยชน ควรแยกกลุมเปาหมาย เพื่อหลักสูตรจะไดนำมาวิเคราะห
กลุมเปาหมายวาเปนกลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนโดยตรงกับผูสำเร็จการศึกษาหรือไม และจะไดนำขอมูล
ท่ีไดรับการพิจารณาเพื่อแนวทางปรับปรุงกระบวนการในการทำงานใหดีข้ึน 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหารระบบอาจารยที่ปรึกษา มีการมอบหมายงาน แตไมไดแสดงถึง
ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน หลักสูตรควรหาวิธีการเฝาระวังวากระบวนการในการดูแลนักศึกษาจะสงผลตอผูเรียนและ
ทำใหผูเรียนมีความสุขไดอยางไร และจะสงผลใหอัตราการออกกลางคันของผูเรียนลดลงไดอยางไร 
2. กระบวนการพัฒนานักศึกษาควรถูกนำมาบูรณาการกับการเรยีน การสอน ไมใชแยกกัน และนำมาเขียน
เสนอวามีอะไร ควรนำมาบูรณาการวาจะสงผลลัพธใหผูเรียนเปนคนดีมีคุณภาพไดอยางไรบาง 
3. อัตราการคงอยูของผูเรียนในหลักสูตร มีจำนวนลดลงสูงมาก หลักสูตรควรวิเคราะหหาสาเหตุและเสนอ
แนวทางแกไขโดยเรงดวน 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
การพัฒนาอาจารยของหลักสูตร หลักสูตรไมมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในระยะยาว และไมไดวางแผน
วาบุคลากรของหลักสูตรแตละคนควรมีความโดดเดนทางดานใด หลักสูตรควรมีการวางแผนการพัฒนา
บุคลากรท่ีเรียนวา แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP : Individual Development Plan) เพื่อจะไดเห็น
การพัฒนาบุคลากรของหลักสูตรในระยะยาว และเมื่ออบรมแลว ควรมีการติดตามกำกับผลลัพธวาผูเรียน
ไดรับประโยชนอยางไรบาง 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. สาระรายวิชาในหลักสูตร ควรใหความสำคัญกับจุดเดน และอัตลักษณของหลักสูตรวามีจุดเดนในดานใด
ท่ีแตกตางกับหลักสูตรอื่น ๆ และหลักสูตรควรมีความยืดหยุนในดาน การสอนสามารถปรับไดอยางรวดเร็ว 
กับสภาวะแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป  
2. กระบวนการจัดการเรียนการสอน ยังไมไดแสดงถึงกิจกรรม และกระบวนการที่สำคัญที่สงผลตอ การ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกระบวนการทวนสอบ ยังไมชัดเจน ควรสะทอนใหเห็นผลลัพธ 
การเรียนรูของหลักสูตร จะทำใหหลักสูตรมีเปาหมายและติดตามไดวาบรรลุตามเปาหมายหรือไม 
3. ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควรกำหนดวัตถุประสงครายวิชาของการเรียนวา 
เปาหมายตองการใหผูเรียนไดรับความรู ทักษะ การอยูรวมกันในสังคมอยางไรบาง และหลังจากนั้นควรมี
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องคประกอบท่ี 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 

การทวนสอบหรือประเมินผูเรียนวาในรายวิชานั้นผูเรียนไดรับประโยชนครบถวนหรือไม หากไม จะมีวิธีการ
ประเมินติดตามใหขอเสนอแนะในรายวิชานั้นอยางไร 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูมีเพียงพอ และเหมาะสมทางกายภาพ แตหลักสูตรควรใหความสำคัญกับการฝกงาน
ในสถานประกอบการใหครบถวน เพราะจะทำใหผูเรียนมีประสบการณในการปฏิบัติงานจริง และสามารถ
เรียนรูการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสม 


