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      ส่วนที่ 1 
     ข้อมูลทั่วไป 

 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีพัฒนาการมาจากวิทยาลัยการอาชีพโพทะเล เปิดการเรียนการสอนครั้งแรก 
เมื่อปีการศึกษา 2540 ในระดับ ปวช. และ ปวส. ต่อมารัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนให้เป็น
สถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น วิทยาลัยการอาชีพโพทะเลจึงได้รับการยกฐานะมาเป็นวิทยาลัยชุมชน ในสังกัด
ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 
เมษายน พ.ศ. 2545 ตามนโยบาย "การศึกษาสร้างชาติ สร้างคน สร้างงาน" ของรัฐบาล โดยเฉพาะจังหวัดที่
ไม่มีสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจังหวัดพิจิตร เป็นหนึ่งใน 10 จังหวัดแรกที่มีการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน โดยวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร ท าหน้าที่วิทยาลัยชุมชนควบคู่ไปกับภารกิจเดิมในการจัดการศึกษาสายวิชาชีพ  วิทยาลัยชุมชน
พิจิตร มีนายประดิษฐ์ บุดดีจีน เป็นผู้อ านวยการคนแรก (2540-2545 ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพ
โพทะเล) (2545-2555 ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร) โดยนายบรรจง พงษ์ประเสริฐ ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการ ระหว่าง 2556 - 2559 และนายณรงค์ สมบัติใหม่ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ ระหว่าง 2559 
– 2560  ปัจจุบันวิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีนายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทันสมัยก้าวหน้าอย่างรวดเร็วท าให้การจัดการเรียนการสอนเกิดการ
พัฒนาคนในชุมชนจึงเปิดการเรียนการสอนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์เมื่อปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขา
งานอิเล็กทรอนิกส์ได้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่และสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ 

 
1.2 สถานที่การจัดตั้งการเรียนการสอน 

ณ อาคารฝึกงานวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  ตั้งอยู่เลขที่ 150 หมู่ที่ 6 ถนนบางมูลนาก-โพทะเล ต าบลท่าบัว 
บนพื้นที่กว่า 120 ไร่ 
 
1.3 อาจารย์ผู้สอน 

ตารางแสดงจ านวนอาจารย์ผู้สอน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา และเพศ 
วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม 

ปริญญาเอก - - - 
ปริญญาโท 2 - 2 
ปริญญาตรี 2 - 2 
อนุปริญญา/ปวส. - - - 

รวม 4 - 4 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา หน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
1 นายมนตรี  พันธ์

กสิกร 
ครูช านาญการ กศ.ม. อุตสาหกรรม

การศึกษา 
ปทส. ไฟฟ้าสื่อสาร 

- รองผู้อ านวยการวิทยาลัย 
- อาจารย์สาขางาน

อิเล็กทรอนิกส์ 
2 ว่าที่ร้อยตรีธนิตศักดิ์ 

อัครวิมลนันท์ 
ผู้สอน คอม.อุตสาหกรรมไฟฟ้า 

คบ.อุตสาหกรรมไฟฟ้า 
-อาจารย์ประจ าสาขา
อิเล็กทรอนิกส์ 
-หัวหน้าสาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์ 
-อาจารย์ที่ปรึกษา ปวส.1 
-อาจารย์ที่ปรึกษา ปวช.3 

3 นายพรศักดิ์ อยู่สอาด อาจารย์พิเศษ อศ.บ.เทคโนโลยี
โทรคมนาคม 

- หัวหน้างานสื่อการเรียนการ
สอน 
- อาจารย์ประจ าสาขา
อิเล็กทรอนิกส์ 
-อาจารย์ที่ปรึกษาปวช.1 
-อาจารย์ที่ปรึกษาปวช.2 

4 นายชัยชนะ นงนุช อาจารย์พิเศษ อศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

- อาจารย์ประจ าสาขา
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
1.4 คุณสมบตัิอาจารย์ผู้สอน 
นายมนตรี  พันธ์กสิกร ครูช านาญการ  
วุฒิการศึกษา  กศ.ม.อุตสาหกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ปทส.ไฟฟ้า-สื่อสาร  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
ว่าที่ร้อยตรีธนิตศักดิ์ อัครวิมลนันท์ พนักงานราชการ  
วุฒิการศึกษา  คอม.อุตสาหกรรมไฟฟ้า       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

คบ.อุตสาหกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
นายพรศักดิ์ อยู่สอาด อาจารย์พิเศษ    
วุฒิการศึกษา  อศ.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม   มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรี 
นายชัยชนะ นงนุช อาจารย์พิเศษ 
วุฒิการศึกษา  อศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
1.5 จ านวนผู้เข้าเรียนปัจจุบัน   

ระดับชั้น 
 

จ านวนนักศึกษา 2562 
ชาย หญิง รวม 

ปวส. 1  13 5 18 
ปวส. 2 - - - 
รวม 13 5 18 
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1.6 สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ 
ชื่อสถานประกอบการ/ที่อยู่ 
- บริษัทเอ็มไพร์ เซอร์วิส โซลูชั่น จ.ปทุมธานี 023-001751 
- แซบซาวด์ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 098-8219298 
- ร้านสัจจะอิเล็คโทรนิกส์ 234/4-5 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ าโพ 

อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 081-3791662 
- บริษัทชุ้งค์ คาร์บอน เทคโนโลยีจ ากัด 056-6320434 
- บริษัทนิติบุคคลอาคารชุดจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์026300900 (ต่อ3556) 
- เทศบาลต าบลบางคลาน อ.โพทะเล จังหวัดพิจิตร 056-669182 
- บริษัทพิจิตรไบโอเพาเวอร์จ ากัด ต าบลท้ายน้ า อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 056-039717 
- ร้านพยับบางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร  
- ร้านแก้วการไฟฟ้า-แอร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 081-7867399 
- ร้านดาต้าบีซีเบสไอทีจ ากัด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 056-223676 
- บริษัทมิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์จังหวัดชลบุรี 

 
1.7  อุปกรณ์ด้านการเรียนการสอน 

ที ่ รายการครุภัณฑ์ จ านวน 
1 ชุดฝึกเครื่องมือวัดและทดสอบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  6 ชุด 
2 ชุดฝึกเครื่องส่งวิทยุ AM-FM 2 ชุด 
3 ชุดฝึกออปแอมป์และการใช้งาน 6 ชุด 
4 ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 6 ชุด 
5 เอ ซี สไลด์เร็กกูเรเตอร์ 0-240 V5A 6 ชุด 
6 ชุดฝึกวงจรดิจิตอลเทคนิค 1 6 ชุด 
7 เครื่องก าเนิดสัญญาณภาพทดสอบโทรทัศน์ 6 ชุด 
8 ชุดเครื่องมือวัดและทดสอบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 6 ชุด 
9 เครื่องวัดระดับความดังเสียง 6 ชุด 

10 ชุดวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 2 6 ชุด 
11 ชุดฝึกระบบเสียงในรถยนต์ 1 ชุด 
12 ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1 ชุด 
13 ออสซิลโลสโคป 2 เส้นภาพ ขนาด 20MHZ 6 ชุด 
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ที ่ รายการวัสดุ จ านวน 
1 ทรานซิสเตอร์ 7812 20 ตัว 
2 ทรานซิสเตอร์ 7809 20 ตัว 
3 ชุดคิดLED DISPLAY สีแดง 6 ชุด 
4 ชุดคิทบันทึกเสียง80วินาทีพร้อมขยาย 5 ชุด 
6 ทรานซิสเตอร์ 7805 20 ตัว 
7 สาย Vct 2x1 3 ม้วน 
8 สาย Vct 2x1.5 3 ม้วน 
9 เทปพันสายไฟ 3M 30 ม้วน 

10 สายVFF2X1.5 2 ม้วน 
11 เบรกเกอร์ 30A+ฝาครอบ 3 ม้วน 
12 แผงวงจรส่งสัญญาณภาพเสียงไร้สาย 2 ชุด 
13 ตะกั่วบัดกรี 60/40 1.2mm 2 ม้วน 
14 แบต AAA  พานาโซนิค 50 ก้อน 
15 แบตAA  แบบชาร์จพร้อมแท่นชาร์จ 50 ก้อน 
16 เทอร์โมฟิวส์ 150องศา 2 A  แบบแคบซูน 40 ตัว 
17 เทอร์โมฟิวส์ 135องศา 2 A  แบบแคบซูน 40 ตัว 
18 เทอร์โมฟิวส์ 130องศา 2 A  แบบเหลี่ยม 40 ตัว 
19 ฟิวส์หลอดแก้วเล็ก  2A 10 กล่อง 
20 ฟิวส์หลอดแก้วเล็ก  3A 10 กล่อง 
21 ฟิวส์หลอดแก้วเล็ก  5A 10 กล่อง 
22 ฟิวส์หลอดแก้วเล็ก  10A 10 กล่อง 
23 ชุดประกอบเพาเวอร์แอมป์ BTL 15W โมโน 25 ชุด 
24 กล่องรับทีวีไวไฟ 1 ชุด 
25 หลอดLED 5มม แดง,เขียว,ขาว 300 หลอด 

 
1.8  การพัฒนาบุคลากร 
ในปีการศึกษา 2562  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  ได้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพทางด้านวิชาการ ดังนี้  

ที ่ ชื่อ-สกุล วันที่เข้าอบรม หัวข้อการพัฒนา 
ประเภทการพัฒนา 
วิชาชีพ การสอน 

1. นายมนตรี พันธ์กสิกร 9 ก.ย. 2562 
 
 

-เข้าร่วมประชุมโครงการประกวดผลงาน
การพัฒนาคุณภาพและการพัฒนา
ท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด
พิษณุโลก 

/  

 12 ก.ย. 2562 
 

-ประชุมคณะท างานจัดท าแผนส่งเสริม
การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการจังหวัด

/ 
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พิจิตร ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด
พิจิตร 

 17-19 ก.ย. 
2562 
 

-เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ปรับปรุงข้อเสนอโครงการ ณ เมืองทอง
ธานีจังหวัดนนทบุรี 

/ 
 

 

 25 ก.ย. 2562 
 

-ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ณ 
มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัด
พิษณุโลก 

/ 
 

 

 17-18 ก.ย. 
2562 
 

-ประชุมชี้แจงโครงการทุนนวัตกรรมสาย
อาชีพชั้นสูง(กสศ) ณ ห้องแซฟไฟร์201
อิมแพคฟอร์มเมืองธานี กรุงเทพฯ 

/ 
 

 

 20 ก.ย. 2562 
 

-ประชุมการจัดโครงการเปิดโลกวิชาการ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่ชมชนปี2563 
ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 

 / 
 

 21-23 ต.ค. 
2562 
 

-ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมหนุนข้อ
โครงการพัฒนาระบบทดลอง ณ โรงแรม
เซ็นทราศูนย์ราชการ กรุงเทพมหานคร 
 

/ 
 

 

 2-3 ธ.ค. 2562 -ประชุมเพ่ือหารือเกี่ยวกับการจัดการ
แข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน ณ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน กทม. 

/ 
 

 

 18 ธ.ค. 2562 
 

-เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวิทยาศาสตร์
ระดับภาคเหนือครั้งที่11 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย 
 
 

 / 
 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล วันที่เข้าอบรม หัวข้อการพัฒนา 
ประเภทการพัฒนา 
วิชาชีพ การสอน 

 นายมนตรี พันธ์กสิกร 23-24 ธ.ค. 
2562 
 

-ประชุมจัดท าและการด าเนินงานและ
งบประมาณโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพติด ณ มหาลัยนเรศวร 
พิษณุโลก 

 / 
 

 26-27 ธ.ค. 
2562 
 

-ส ารวจและศึกษาพ้ืนที่ในชุมชนเพื่อ
จัดท าโครงการ(กสศ) รพ.สต.ท่าบัว 
พิจิตร 

/ 
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  13-14 ม.ค. 
2563 
 

-ส ารวจและศึกษาพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือจัดการ
ท าโครงการ(กสศ) อ.โพธิ์ประทับช้างจ.
พิจิตร 

/ 
 

 

  17 ม.ค. 2563 
 

-ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ V-
net ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา จ.พิษณุโลก 

 / 
 

  21-22 ม.ค. 
2563 
 

-ประชุมหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่ง
กรรมการสภาวิทยาลัยสถาบันและ
ประชุมผู้อ านวยการวิทยาลัย ณ ห้อง
ประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน กทม. 

 / 
 

  27-28 ม.ค. 
2563 
 

-ส ารวจและศึกษาพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือจัดการ
ท าโครงการ(กสศ) อ.โพธิ์ประทับช้างจ.
พิจิตร 

/ 
 

 

  2 ก.พ.2563 -ประชุมสัมมนาทางวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น ณ วนธารารีสอร์ท จ.พิษณุโลก 

 / 
 

  4-5 ก.พ.2563 -เข้าร่วมโครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยกับ
การพัฒนาเครือข่ายบริการศึกษา ณ 
ห้องประชุมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จ.
นครสวรรค์ 

/ 
 

 

  7 ก.พ.2563 -เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีรถยนต์อีซูซุ ณ 
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 

 / 
 

  10-13 
ก.พ.2563 

-เข้าร่วมโครงการกีฬาวิทยาลัยชุมชน
ระดับชาติ ณ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
จ.มุกดาหาร 
 

 / 
 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล วันที่เข้าอบรม หัวข้อการพัฒนา 
ประเภทการพัฒนา 
วิชาชีพ การสอน 

 นายมนตรี พันธ์กสิกร 16-18 
ก.พ.2563 

-เข้าร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมการเปิด
โลกวิชาการนวัตกรรมการเปิดโลก
วิชาการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชน
2563 ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 

/ 
 

 

  21 ก.พ.2563 -เข้าร่วมท าบันทึกข้อตกลง MOU ด้าน
วิชาการ ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จ.
นครสวรรค์ 

/ 
 

 

/ 
 
 

2. ว่าที่ร้อยตรีธนิตศักดิ์ 18 ธ.ค. 2562 -เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวิทยาศาสตร์ / / 
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อัครวิมลนันท์  ระดับภาคเหนือครั้งที่11 ณวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย 

 
 

 
 

  23-25 ธ.ค. 
2562 
 

-ฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน สาขาไฟฟ้าภายในอาคารระดับ
1(รีรหัส) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน6
ขอนแก่น 

/ 
 

 

/ 
 
 

  27 ก.พ.2563 -โครงการศึกษาดูงานด้านวิชาการ
สอดคล้องกับวิชาชีพของนักศึกษา ณ 
บริษัทอิชิตันกรุ๊ปจ ากัด บ้านหุ่นเหล็ก 
บ้านถังเหล็ก จ.อยุธยา 

/ 
 

 

/ 
 
 

3. นายพรศักดิ์ อยู่สอาด 24 ม.ค. 2563 
 

-เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพติดใน
รูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัด
พิจิตร ณ วัดพร้าว จ.พิจิตร 

/ 
 

 

  27 ก.พ.2563 -โครงการศึกษาดูงานด้านวิชาการ
สอดคล้องกับวิชาชีพของนักศึกษา ณ 
บริษัทอิชิตันกรุ๊ปจ ากัด บ้านหุ่นเหล็ก 
บ้านถังเหล็ก จ.อยุธยา 

/ 
 

 

/ 
 
 

4. นายชัยชนะ นงนุช 24 ม.ค. 2563 
 

-เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพติดใน
รูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัด
พิจิตร ณ วัดพร้าว จ.พิจิตร 

/ 
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1.9 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะผลประเมินที่ผ่านมา 
 
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 

ปีการศึกษา 2561 (1) 
แนวทางการ

ปรับปรุง/พัฒนา 
(2) 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง (3) 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

(4) 

เป้าหมาย (5) ผลการ
ด าเนินงาน 

(6) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ (7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

1. หลักสูตรควรมีการพัฒนา 
การด าเนินการด้านการพัฒนา
คุณภาพของการจัดการศึกษา
เพ่ิมขึ้น อย่างมีนัยส าคัญ ใน
ประเด็นแรกขอให้มีการจัดท า
เป็นข้อสอบกลางในรายวิชา
เอกของหลักสูตรที่จะน าเสนอ
ในปีการศึกษา 2562 อย่าง
น้ อ ย  2  ร า ย วิ ช า  แ ล ะ
สิ่ งประดิษฐ์ที่ เป็นที่ ยอมรับ 
อย่างน้อย  1 ชิ้นงาน 

-ทางสาขาประชุม
สาขางานเพ่ือจัด
เสนอรายวิชาที่มี
จ านวนผู้เรียน
หลายห้องและ
คัดเลือกรายวิชาที่
โดดเด่นจ านวน2
วิชา 
-สร้างสิ่งประดิษฐ์
ที่เป็นการยอมรับ
ต่อสาธารณะชน
และชุมชน 
 
 

-ทางสาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์ได้จัด
เสนอรายวิชาฝ่าย
วิชาการเพ่ือจัดท า
ข้อสอบกลางรายวิชาที่
ผู้เรียนจ านวนหลาย
ห้อง 
-ทางสาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์ได้
วางแผนในการเสนอ
จัดท าสิ่งประดิษฐ์ที่เป็น
การยอมรับต่อ
สาธารณะชนจ านวน1
ชิ้นต่อฝ่ายวิชาการ 

-ข้อสอบ
กลาง
รายวิชา
จ านวน2
รายวิชา 
-ได้จ านวน
สิ่งประดิษ
ฐ์ที่ชุมชน
ยอมรับ1
ชิ้น 

-มีจ านวนข้อสอบ
กลาง2รายวิชา 

 
-จ านวน

สิ่งประดิษฐ์1ชิ้น 

- หลักสูตรได้
จัดท าข้อสอบ
กลางจ านวน
2รายวิชา
ได้แก่ใน
หลักสูตร 

-ได้น า
สิ่งประดิษฐ์
ลงชุมชนเพ่ือ
ทดลองใช้ 
(ยังไม่มี
นักศึกษาจบ
2562) 

-ในระหว่างภาค
เรียน
1/2562,2/2562 

-หลักสูตร 
-อาจารย์ประจ า
รายวิชา 
-งานวัดและ
ประเมินผล 

2. การเขียนแบบรายงาน
ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง  ( SAR) 
หลักสูตรควรสร้างความเข้าใจ 
ใ น เ ก ณ ฑ์ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
มาตรฐานการศึกษา และควร

-จัดประชุมและ
วางแผนก าหนดกล
ยุทธและท าความ
เข้าใจกับอาจารย์
ผู้สอนในสาขา 

-กิจกรรมประชุมสาขา
เพ่ือจัดฝึกเขียนรายงาน
ประเมินตนเอง 

รายงาน
ประเมิน
ตนเองตาม
สาขางาน
อิเล็กทรอ

ได้รายงานการ
เขียนแบบ

ประเมินตนเอง
ตามสาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์ 

-ทางสาขา
งาน
อิเล็กทรอนิก
ส์มีการแก้ไข
ปรับปรุงการ

-ในระหว่างภาค
เรียน
1/2562,2/2562 

- งานหลักสูตร 
- อาจารย์ในสาขา
งานอิเล็กทรอนิกส์ 



ห น้ า  | 2 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู สาขางานอเิลก็ทรอนิกสอ์ตุสาหกรรม 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 
ปีการศึกษา 2561 (1) 

แนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนา 

(2) 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง (3) 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

(4) 

เป้าหมาย (5) ผลการ
ด าเนินงาน 

(6) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ (7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

ด าเนินการตามวิถีที่หลักสูตรมี
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร  แ ล ะ
ด าเนินการจริง ไม่ควรจัดท า
แบบรายงานที่ระบุ ขั้นตอนที่
ก าหนดไว้เรียบร้อยแล้ว โดย
หลักสูตรแค่เติมค าในช่องว่าง 

นิกส์ที่
ด าเนินงาน
จริง 

เขยีนรายงาน
ให้เป็นไปตาม
สถานการณ์
ของหลักสูตร 

3. หลักสู ตรควรน า
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 
ไปจัดท าแผนการปรับปรุ ง 
(Improvement Plan) อย่าง
เ ป็ น ร ะ บ บ  แ ล ะ ก า ห น ด
แผนการพัฒนา กระบวนการ
และกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม 

       

4. หลักสูตรมีอัตราการคงอยู่
ข อ ง ผู้ เ รี ย น ค่ อ น ข้ า ง ต่ า 
หลักสูตรควรจะมีการวิเคราะห์
หาสาเหตุของอัตราการออก
กลางคัน และน าเข้าที่ประชุม
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
เพ่ือให้ผลการด าเนินการดีขึ้น

-มีการประชุม
สาขางานและ
ศึกษาค้นหาสาเหตุ
นักศึกษาออก
กลางคัน 

-เชิญผู้ปกครองชี้แจ้ง
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของ
นักศึกษาโดยรวม 
-ท ากิจกรรมการออก
เยี่ยมบ้านนักศึกษา 
-ท าบันทึกสมุดความดี
ระหว่างผู้ปกครองกับ

-อัตราการ
คงอยู่ของ
ผู้เรียนไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 
90 

-อัตราการคงอยู่
ของผู้เรียนร้อยละ 

90 

-อัตราการ
ออกกลางคัน
ของนักศึกษา

สาขางาน
อิเล็กทรอนิก

ส์ลดลง 

-ในระหว่างภาค
เรียน
1/2562,2/2562 

- งานหลักสูตร 
- อาจารย์ที่ปรึกษา
สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์ 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 
ปีการศึกษา 2561 (1) 

แนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนา 

(2) 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง (3) 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

(4) 

เป้าหมาย (5) ผลการ
ด าเนินงาน 

(6) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ (7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

ในปีต่อไป นักศึกษาและสาขางาน 

5. ในช่วงการน าเสนอผลการ
ด า เนินการ ในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาอาจารย์
ผู้สอนในหลักสูตรทุกคนควรมี
ส่วนร่วม ในการน าเสนอและ
รับผิดชอบร่วมกัน ไม่ควรเปิด
โอกาสให้ บุคลากรบางรายท า
ตั ว ไ ม่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ประเมินผลการการท างานของ
หลักสูตรได้ 

-พูดคุยสาขางาน
หาแนวทางชี้แจ้ง
ให้เข้าใจบทบาท
และหน้าที่ของแต่
ล่ะบุคคลให้เป็น
แนวทางเดียวกัน 
 

-ปรึกษาหาข้อสรุปใน
การประชุมและแนว
ทางการท าหน้าที่ของ
แต่ละบุคคลในสาขา
งาน 
-แต่ละบุคคลได้จัดท า
เอกสารร่วมกันในสาขา
งาน 

ได้บุคลากรที่
มีความเข้าใจ
ในบริบทของ
สาขามากขึ้น
เกี่ยวกับการ
ประเมิน 

-อาจารย์ในสาขา
มีส่วนร่วมและ
รับทราบกันทุกคน
เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ 

-อาจารย์ใน
หลักสูตรมี
ส่วนร่วมใน

การ
ประเมินผล

การ
ด าเนินงาน

ของหลักสูตร 

-ในระหว่างภาค
เรียน
1/2562,2/2562 

 
- อาจารย์ประจ าใน
หลักสูตรทุกคน 

6. เนื่องจากผู้เรียนหลักสูตรมี
จ านวนน้ อย  เมื่ อ พิจารณา
ต้นทุนต่อหน่วยไม่ เกิดความ
คุ้มค่าต่อหลักสูตรนั้น หลักสูตร
ควรหาวิ ธี การจั ดหลั กสู ตร
ฝึกอบรมหรือหลักสูตร Non 
degree เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนใน
รูปแบบต่าง ๆเพ่ิมข้ึน 

-ประชุมหารือแนว
ทางการแก้ไข
ปัญหานักศึกษาใน
สาขามีจ านวนน้อย 

-เปิดช่องทางการรับ
สมัครศึกษา
หลากหลายช่องทาง 
-เปิดช่องทางการศึกษา
ให้หลากหลายและ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน
(ระยะสั้น) 

มีจ านวน
ผู้เรียนใน
สาขาไม่
น้อยกว่า
20 คน 

โรงเรียนขยาย
โอกาสในเขตพ้ืนที่

ใกล้เคียง 

-มีจ านวน
ผู้เรียนใน
หลักสูตร 

Non degree 
ในสาขา

อิเล็กทรอนิก
ส์จ านวน  
20 คน 

-ในระหว่างภาค
เรียน
1/2562,2/2562 

-หลักสูตรระยะสั้น 
-สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์ 
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รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู สาขางานอเิลก็ทรอนิกสอ์ตุสาหกรรม 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 
ปีการศึกษา 2561 (1) 

แนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนา 

(2) 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง (3) 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

(4) 

เป้าหมาย (5) ผลการ
ด าเนินงาน 

(6) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ (7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

7. หลักสูตรควรท า MOU กับ
สถานประกอบการขนาดใหญ่ที่
ต้ อ ง ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร
ช่ า ง ฝี มื อ ที่ อ ยู่ ใ น ส ถ า น
ประกอบการให้เข้าพัฒนาโดย
หลักสูตรด า เนินการพัฒนา
บุคลากรให้ ซึ่งเป็นการจัดการ
เ รี ยนการสอนในหลั กสู ต ร
ร่วมกัน 
 

-ประชุมหารือแนว
ทางการ ท าMOU
กับสถาน
ประกอบการในแต่
ละพ้ืนที่ที่มีทักษะ
และประสบการณ์
ด้านสาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์ 

-ส่งนักศึกษาเข้าฝึก
ประสบการณ์ตาม
หน่วยงานต่างๆที่มี
เครื่องมือเครื่องจักรที่
ทันสมัยทันต่อยุคสมัย 
-ติดตามการฝึก
ประสบการณ์ของ
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ 

นักศึกษามี
ประสบกา
รณ์ในการ
ฝึก
ประสบกา
รณ์และได้
เรียนรู้การ
ท างานกับ
สถาน
ประกอบก
ารและ
น ามาใช้ใน
ชีวิตจริงได้
อย่างมี
ประสิทธิภ
าพ 

-นักศึกษาได้
เรียนรู้เกี่ยวกับ
เครื่องมือใหม่ๆ

ทันสมัยจากสถาน
ประกอบการจริง 
-เพ่ือให้นักศึกษามี
ทัศนะคติดีต่อการ
ท าและสามารถ
น าไปต่อยอดต่อ

การท างาน 

-หลักสูตรมี
ความสัมพันธ์
ที่ดีกับสถาน
ประกอบการ

อีกท้ัง
สามารถน า

ข้อเสนอแนะ
จากสถาน

ประกอบการ
มาปรับใช้
ปรับแก้ 

-ในระหว่างภาค
เรียน
1/2562,2/2562 

-งานหลักสูตรสาขา
งานอิเล็กทรอนิกส์ 
-งานสหกิจ 
-งานวิชาการ 

8. หลักสูตรควรหาสาเหตุที่
นักศึกษามีงานท าไม่ตรงสาขา 
หรือในกรณีที่นักศึกษาไม่มีงาน
ท า  เ พ่ือหาแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนากระบวนการ

ประชุมสาขางาน
เพ่ือตรวจเช็ค
ฐานข้อมูลจากงาน
ทะเบียนเพ่ือ
ส ารวจการมีงาน

-การส ารวจหาสาเหตุ
การท างานไม่ตรงสาขา
งาน 
-การส ารวจแนว
ทางการท างานตรง

ผลส ารวจ
การมีงาน
ท าตรง
สาขาและ
ไม่ตรง

นักศึกษาต้องมี
งานท าให้ตรงตาม

สาขาที่เรียน 

มีนักศึกษาที่
จบการศึกษา
มีงานท าตรง
สาขามากขึ้น 

-ในระหว่างภาค
เรียน
1/2562,2/2562 

-หลักสูตร
อิเล็กทรอนิกส์ 
-งานทะเบียน 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 
ปีการศึกษา 2561 (1) 

แนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนา 

(2) 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง (3) 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

(4) 

เป้าหมาย (5) ผลการ
ด าเนินงาน 

(6) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ (7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

จั ดการ เ รี ยนการสอน ให้ มี
คุณภาพต่อไป 

ท าของสาขางาน สาขางาน สาขา 

9. หลักสูตรมีระบบของการ
ดูแลนักศึกษาที่ก าหนดไว้อย่าง
ชัดเจน ทั้งในส่วนของการให้
ค าปรึกษาระหว่างเรียน การ
ดูแลนักศึกษาหน้าเสาธง การ
พบนักศึกษาตอนเช้า – เย็น ใน
ชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษาและ 
Home Room ตามที่ก าหนดไว้ 
และมีการก าหนดเป้าหมายใน
การปฏิบัติ  ด า เนินการตาม
เป้าหมายที่ก าหนด แต่ยังไม่ได้
น า ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ไ ป
วิ เคราะห์ปัญหาและหาแนว
ทางแก้ ไข  เ พ่ื อน า ไปสู่ ก า ร
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

ประชุมสาขางาน
แล้วแบ่งหน้าที่และ
บุคลากรให้
นักศึกษาเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษาชี้แจ้ง
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สาขาและตัวนักศึกษา
เอง(ให้ค าปรึกษาหา
สาเหตุการขาดเรียน
ต่างๆของนักศึกษา) 
 

มีการก ากับ
ดูแล
นักศึกษาใน
ก ากับอย่าง
สม่ าเสมอ 

-นักศึกษาได้รับ
ข้อมูลข่าวสารทัน

เหตุการณ์ 
-อาจารย์ที่ปรึกษา
ได้ซักถามถึงความ
เป็นอยู่ของนศ.

ทุกๆ เรื่อง 

-ลดการออก
กลางคัน
ระหว่างเรียน 

-ในระหว่างภาค
เรียน
1/2562,2/2562 

-อาจารย์ใน
หลักสูตรสาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์ 
-อาจารย์ที่ปรึกษา 

10. ระบบการพัฒนานักศึกษา 
ในส่วนที่เชื่อมโยงกับกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา หลักสูตรยังไม่

ประชุมสาขางาน
หาแนวทางการ
แก้ไขและติดตาม

ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนด้านร่างกาย
จิตใจ  สติปัญญา การ

นักศึกษา
ได้รับการ
พัฒนา

นักศึกษามีความ
รักสามัคคีกันใน
ระหว่างศึกษา 

-นักศึกษามี
พฤติกรรมที่
สามารถอยู่

-ในระหว่างภาค
เรียน
1/2562,2/2562 

-อาจารย์ที่ปรึกษา 
-งานกิจการ
นักศึกษา 
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รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู สาขางานอเิลก็ทรอนิกสอ์ตุสาหกรรม 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 
ปีการศึกษา 2561 (1) 

แนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนา 

(2) 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง (3) 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

(4) 

เป้าหมาย (5) ผลการ
ด าเนินงาน 

(6) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ (7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

น ามาวิเคราะห์หรือพิจารณาว่า 
จะส่งผลกระทบต่อผู้เรียนใน
หลั กสู ตรมากน้ อย เ พียง ใด 
หลั ก สู ต ร คว ร มี ก า ร ก า กั บ
ติดตามผลการด าเนินงานอย่าง
เป็นรูปธรรม 

ผลการด าเนินงาน
ด้านการพัฒนา
นักศึกษา 

ตรงต่อเวลาและความ
รับผิดชอบ 

(ศึกษาดู
งาน  
กิจกรรม
กีฬา
ภายใน) 

ร่วมกับสังคม
ได้อย่างปกติ
สุข 

-สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์ 

11. ในการประเมินความพึง
พอใจในข้อ 3.2 จะต้องน าผล
การประเมินกิจกรรมในข้อ 
3.1 ทั้ง 2 กิจกรรม คือ ผล
การประเมินความพึงพอใจของ
กระบวนการให้ค าปรึกษาจาก
นักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
และความพึงพอใจจากการ
พัฒนานักศึกษาในโครงการ/
กิ จ ก ร รม นั ก ศึ ก ษ า แล ะ ใ น
รายวิชาที่มีการพัฒนาทักษะ
ชีวิตของนักศึกษามารวมกัน 
และน าผลการประเมินทั้ง 2 
ข้อมาหาค่าเฉลี่ย โดยมีการเก็บ
ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง เพ่ือให้

เก็บข้อมูลความพึง
พอใจของ
กระบวนการให้
ค าปรึกษาจาก
นักศึกษาต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

สาขาร่วมกับงาน
วิชาการจัดเก็บข้อมูล
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา 

สาขามี
ข้อมลู
พ้ืนฐาน
ความพึง
พอใจของ
นักศึกษา
ต่อครู
อาจารย์ 

ทราบผลเพ่ือ
น ามาพัฒนาและ

แก้ไขใน
ข้อผิดพลาด 

นักศึกษา
สาขางานได้

เข้าร่วม
ประเมิน
ความพึง
พอใจของ

กระบวนการ
ให้ค าปรึกษา
จากนักศึกษา
ต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาและ
ความพึง
พอใจจาก
การพัฒนา
นักศึกษาใน

-ในระหว่างภาค
เรียน
1/2562,2/2562 

-อาจารย์ผู้สอนใน
สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์ 
-งานวัดและ
ประเมินผล 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 
ปีการศึกษา 2561 (1) 

แนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนา 

(2) 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง (3) 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

(4) 

เป้าหมาย (5) ผลการ
ด าเนินงาน 

(6) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ (7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

เห็นแนวโน้มของการท างาน โครงการ/
กิจกรรม
นักศึกษา 

12. การบริหารจัดการด้าน
บุคลากร ระบบและกลไกของ
การธ ารงรักษาบุคลากร การ
สร้างสิ่งจูงใจ ประโยชน์และ
บ ริ ก า ร ต่ า ง  ๆ  อ ย่ า ง เ ป็ น
รูปธรรม 

หารือร่วมกันใน
สาขางานและมี
การวางแผนจัด
บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถให้
ตรงกับงานที่
ปฏิบัติอยู่ 

-จัดให้อาจารย์มีการ
พัฒนาค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติมตาม
สาขางาน 
-มีการส่งอาจารย์ผู้สอน
เข้าร่วมฝึกอบรมทักษะ
ทางวิชาชีพ 

บุคลากร
ในสาขา
ได้รับ
ความรู้ตรง
สาขาและ
ถ่ายทอด
กับ
นักศึกษา
อย่างมี
ประสิทธิภ
าพ 

มีการพัฒนา
บุคลากรเพ่ิมพูน
ความรู้ในเฉพาะ

สาขางาน 

บุคลากรมี
ความรู้

ความสามาร
ถเพ่ิมขึ้นจาก
การอบรม 

-ในระหว่างภาค
เรียน
1/2562,2/2562 

-อาจารย์ผู้สอนใน
สาขางาน 

13. หลักสูตรยังขาดการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
5 ปี อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้
หลักสูตรทราบว่า ทิศทางของ
การพัฒนาบุคลากรจะมีทิศ
ทางการพัฒนาตามวิสัยทัศน์
ของวิ ทย าลั ยหรื อ ไม่  ห รื อ

จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล 
5 ปีของครู
อาจารย์สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์ 

แผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลระยะ5ปี 

มี
แผนพัฒน
าบุคลากร
รายบุคคล
ระยะ5ปี 

มีแผนพัฒนา
บุคลากร
รายบุคคลระยะ5
ปี 

บรรลุตาม
แผนพัฒนา
บุคคลากร
รายบุคคลที่
วางไว้ 

ปีการศึกษา2562-
2566 

-สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์ 
-ส านักอ านวยการ 
-ส านักวิชาการ 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 
ปีการศึกษา 2561 (1) 

แนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนา 

(2) 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง (3) 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

(4) 

เป้าหมาย (5) ผลการ
ด าเนินงาน 

(6) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ (7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

สามารถสร้างความเชี่ยวชาญ
ด้านวิชาชีพแต่ละด้านของ
หลักสูตรได้หรือไม่ 
14. ควรมีการเปรียบเทียบ
ส า ร ะ ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ส า ร ะ
รายวิชาว่า มีความทันสมัยและ
แตกต่ า งจ ากหลั กสู ต ร เ ดิ ม
อย่างไร 

ประชุมหารือ
อภิปรายหาข้อ
เปรียบเทียบสาระ
หลักสูตรและสาระ
รายวิชาว่ามีความ
แตกต่างจาก
หลักสูตรและความ
ทันสมัยในสาขา
งานอิเล็กทรอนิกส์ 

หารือร่วมกับส านัก
วิชาการเรื่องการ
เปรียบเทียบสาระ
หลักสูตร 

ได้
หลักสูตร
ทันสมัย
และ
น าไปใช้
อย่างมี
คุณภาพ 

ได้หลักสูตร
ทันสมัยและ
น าไปใช้อย่างมี
คุณภาพ(จาก
หลักสูตร2556
เป็น2562) 

ได้หลักสูตร
ทันสมัยและ
น าไปใช้อย่าง

มีคุณภาพ 

-ในระหว่างภาค
เรียน
1/2562,2/2562 

-อาจารย์ในสาขา
งานอิเล็กทรอนิกส์ 
-ส านักวิชาการ 
-งานหลักสูตร 

15. ควรมีการปรับปรุงเนื้อหา
การสอนที่ ส า คั ญและ เป็ น
ศาสตร์สมัยใหม่ในสาขาวิชา 
และแสดงใน แผนการสอน 
และ บันทึกหลังการสอน 

ประชุมหารือ
เปรียบเทียบ
เนื้อหาสาระ
หลักสูตรและสาระ
รายวิชาว่ามีความ
แตกต่างจาก
หลักสูตรและความ
ทันสมัยในสาขา
งานด้านต่างๆ 

ปรับปรุงการเรียนการ
สอนโดยสอดแทรก
เนื้อหาให้ทันสมัยโดย
ประยุกต์สื่อการเรียน
การสอนให้น่าสนใจ 
เช่น google 
classroom  

นักศึกษา
ได้รับ
ความรู้ตาม
หลักสูตรที่
ทันสมัย 

นักศึกษามีความ
รู้ทันต่อเหตุการณ์

ต่อยุคสมัย 

-ช่วยให้การ
จัดการเรียน
การสอนตรง
ตาม
เป้าหมายที่
วางไว้ 
-ช่วยให้
นักศึกษามี
ความรู้

-ในระหว่างภาค
เรียน
1/2562,2/2562 

-อาจารย์ในสาขา
งานอิเล็กทรอนิกส์ 
-งานวิชาการ 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 
ปีการศึกษา 2561 (1) 

แนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนา 

(2) 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง (3) 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

(4) 

เป้าหมาย (5) ผลการ
ด าเนินงาน 

(6) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ (7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

ความสามาร
ถท่ีทันต่อ
เหตุการณ์ 

16. การคัดเลือกอาจารย์
ผู้สอน ควรคัดเลือกจากคุณวุฒิ 
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์  ภ า ร ะ ง า น 
(Teacher Load) 

ทางสาขางาน
หารือเพ่ือแบ่ง
รายวิชาและ
ความรู้
ความสามารถ(แต่
ยังขาดแคลน
บุคลากรเฉพาะ
ด้าน) 

-แบ่งรายวิชาให้กับ
อาจารย์ผู้สอนตาม
ความรู้ความสามารถ
(เนื่องจากบุคลากรไม่
เพียงพอจึงขอ
อัตราก าลังบุคลากร
เพ่ิมโดยระบุคุณวุฒิให้
ตรงกับสาขา) 

ได้อาจารย์
ผู้สอนตรง
สาขางาน 

ได้อาจารย์ผู้สอน
ตรงตามเฉพาะ

ด้าน 

-มีการขอ
อัตรา

บุคลากรเพ่ิม
เพ่ือชดเชย
อาจารย์ที่ยัง
ขาดต่อการ
จัดการเรียน

การสอน 

-ในระหว่างภาค
เรียน
1/2562,2/2562 

-สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์ 
-งานบุคลากรของ
วิทยาลัย 
-งานวิชาการ 

17. ควรมีการบูรณาการการ
เ รี ยนการสอนกับการวิ จั ย 
บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม 
ในรายวิชาชีพเฉพาะ 

ทางสาขางานร่วม
หารือการจัดการ
เรียนการสอนและ
การวิจัยเกี่ยวกับ
รายวิชาในสาขา
งาน 

-จัดท ารายวิชาสาขา
งานอิเล็กทรอนิกส์ให้
สอดคล้องกับการเรียน
การสอนโดยมีการ
สอดแทรก
ศิลปวัฒนธรรมเข้าไป
ในรายวิชา(โครงการแห่
เทียนเข้าพรรษา) 
-จัดท าโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ในสาขา

นักศึกษามี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่
สาขาจัด
ขึ้นและได้
ชิ้นงาน
สิ่งประดิษ
ฐ์ 

-ร าลึกถึง
วัฒนธรรม
ประเพณี 

-นศ.ได้ความรู้
ความสามารถจาก
การท า
สิ่งประดิษฐ์ 

การน า
นักศึกษาไป

ปฏิบัติ
กิจกรรม

ถวายเทียน
จ าน าพรรษา 

-ในระหว่างภาค
เรียน
1/2562,2/2562 

-สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์ 
-งานกิจการ
นักศึกษา 



ห น้ า  | 10 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 
ปีการศึกษา 2561 (1) 

แนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนา 

(2) 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง (3) 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

(4) 

เป้าหมาย (5) ผลการ
ด าเนินงาน 

(6) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ (7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

งาน 

18. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ควรมีส่วนร่วมในการประชุม
เพ่ือทบทวนการด าเนินงานของ
หลักสูตร เช่น การเขียน
แผนการสอน และ บันทึกหลัง
การสอน การคัดเลือกผู้สอน 
การจัดการเรียนการสอน การ
วัดและประเมินผล เป็นต้น 

ประชุมอาจารย์
ประจ าสาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
จัดท าแผนการสอน 

-อาจารย์ทุกคนในสาขา
งานอิเล็กทรอนิกส์มี
ส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและจัดท า
แผนการสอนและ
บันทึกการสอน 

อาจารย์
ประจ า
สาขางาน
อิเล็กทรอ
นิกส์มี
ความรู้
ความ
เข้าใจใน
การจัดท า
แผนการ
เรียนการ
สอน 

มีแผนการสอน
แนะแนวทางการ
จัดการเรียนการ
สอนที่ตรงตาม
จุดประสงค์ 

มีแผนการ
สอนและ

โครงการสอน
ในการจัดท า
การเรียนการ

สอน 

-ในระหว่างภาค
เรียน
1/2562,2/2562 

-อาจารย์ในสาขา
งานอิเล็กทรอนิกส์ 

19. ควรมีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาใน
ร า ย วิ ช า ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
เป้าหมายของรายวิชาที่ก าหนด 

ประชุมสาขางาน
ก าหนดให้มีการ
ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์
มาตรฐานวิชาชีพ
ตามมาตรฐาน

จัดท าทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาในรายวิชาใน
สาขางานมาตรฐาน
วิชาชีพตามมาตรฐาน
อาชีวะศึกษา 

จ านวน
รายวิชาที่มี
การทวน
สอบ 

นักศึกษาผ่าน
เกณฑ์ตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 

สาขางานได้
จัดการ
ทดสอบ

มาตรฐาน
วิชาชีพตาม
มาตรฐาน

-ภาคเรียนที่
2/2562 

-อาจารย์ประจ า
สาขางาน 
-งานมาตรฐาน
การศึกษา 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 
ปีการศึกษา 2561 (1) 

แนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนา 

(2) 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง (3) 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

(4) 

เป้าหมาย (5) ผลการ
ด าเนินงาน 

(6) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ (7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

อาชีวะศึกษา อาชีวะศึกษา 

20. หลักสูตรควรเน้นการ
ปฏิบัติ  เ พ่ือ ให้ นั กศึกษา ได้
เรียนรู้จากของจริงมากกว่า
ทฤษฎี 

ใช้ระบบการเรียน
การสอนในรูปแบบ
การใช้งานเป็นฐาน
ในการเรียนรู้  

การลงมือปฏิบัติหน้า
งานจริง 

นักศึกษา
ได้ฝึกงาน
จริงในงาน
ที่เก่ียวข้อง
กับสาขา
งาน 

นักศึกษาสาขา
งานอิเล็กทรอนิกส์ 

นักศึกษาได้
เรียนรู้จาก

การ
ปฏิบัติงาน
จริง เช่น
รายวิชา

ระบบเสียง 

ปีการศึกษา 2562 -อาจารย์ประจ า
สาขางาน 
-งานอาคารสถานที่ 
-พ้ืนที่ที่นักศึกษา
เข้าปฏิบัติงาน 

21. ควรมีเครื่องมือทางด้าน
วิชาชีพที่ทันสมัยเพ่ือสนับสนุน
ก า ร เ รี ย น รู้  ห รื อ น า ไ ป ใ ช้
ประโยชน์กับหน่วยงาน หาก
วิทยาลัยไม่สามารถจัดหาได้ 
ค ว ร ท า  MOU กั บ ส ถ า น
ประกอบการ เพ่ือให้นักศึกษา
ได้ฝึกการใช้งานจริง 

ประชุมครูในสาขา
และหารือเพ่ือ
คัดเลือกสถาน
ประกอบการ 

ส่งนักศึกษาไปฝึก
ทักษะและศึกษาดูงาน
ด้านเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 

นักศึกษา
ได้รับ
ความรู้
ด้าน
เทคโนโลยี
มากขึ้น 

นักศึกษาเรียนรู้ใน
สถาน
ประกอบการ 

นักศึกษาได้
เรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ
อุปกรณ์
ใหม่ๆจาก
สถาน
ประกอบการ 

-ในระหว่างภาค
เรียน
1/2562,2/2562 

-สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์ 
-งานกิจการ
นักศึกษา 

22. ควรน าผลการประเมินสิ่ง
ส นั บ ส นุ น ก า ร เ รี ย น รู้ จ า ก
นักศึกษามาวิเคราะห์และน าไป

ทางสาขางานร่วม
หารือแล้วหา
ข้อสรุปปัญหามูล

ได้ด าเนินการเขียน
บันทึกเสนอฝ่ายบริหาร
ของบปรับปรุง

-นักศึกษา
ได้รับภูมิ
ทัศน์

มีการปรับปรุง
แก้ไขจากผลการ
ประเมินสิ่ง

ได้รับสิ่ง
อ านวยความ
สะดวกของ

-ในระหว่างภาค
เรียน
1/2562,2/2562 

-สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์ 
-งานอาคารสถานที่ 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 
ปีการศึกษา 2561 (1) 

แนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนา 

(2) 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง (3) 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

(4) 

เป้าหมาย (5) ผลการ
ด าเนินงาน 

(6) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ (7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ นกพิราบท าความ
สกปรกบริเวณ
ระเบียงสาขางาน 

สนับสนุน บริเวณ
ระเบียง
สาขางาน 
-ได้รับสิ่ง
อ านวย
ความ
สะดวก
ของสาขา
งาน
อิเล็กทรอ
นิกส์ 

สนับสนุน สาขางาน
อิเล็กทรอนิก
ส์คือติดตั้งที่
กั้นนกบริเวณ

ระเบียง
โดยรอบ
สาขางาน

อิเล็กทรอนิก
ส์เพื่อ

บรรยากาศที่
ดีต่อการ

จัดการเรียน
การสอน 

-งานวิชาการ 
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ส่วนที่ 2 
รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร 

 
องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 (2)  การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เกณฑ์มาตรฐาน 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 
รายวิชาที่สอน 

ภาคเรียนที่ 1/2562 ภาคเรียนที่ 2/2562 
1 นายมนตรี  

พันธ์กสิกร 
ครูช านาญ
การ 

-กศ.ม.อุตสาหกรรม
การศึกษา  
-ปท.ส.ไฟฟ้าสื่อสาร 
 

- วงจรไอซีและการ
ประยุกต์ใช้งาน 
- วัสดุงานช่าง
อุตสาหกรรม 
- ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
-อิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 
-พัลส์เทคนิค 

- โครงการ 
- เขียนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย
คอมพิวเตอร์ 
- วงจรไอซีและการ
ประยุกต์ใช้งาน 
- การวิเคราะห์วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ 
- เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
 

2 ว่าที่ร้อยตรีธนิตศักดิ์   
อัครวิมลนันท์ 

พนักงาน
ราชการ 

-คอม.อุตสาหกรรม
ไฟฟ้า          
-คบ.อุตสาหกรรม
ไฟฟ้า 

- โปรแกรมเมเบิล
ลอจิกคอลโทรล 
- เขียนแบบไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
- เครื่องมือวัดไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ 
- วงจรพัลล์และสวิตซิง 
-วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
-เขียนแบบเทคนิค
เบื้องต้น 
-หุ่นยนต์เบื้องต้น 
-การวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้า 

-โปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอลโทรล 
- งานนิวเมติกส์และไฮ
ดรอลิกส์เบื้องต้น 
- โครงการ 
- เขียนแบบไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
- อิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 
- วงจรดิจิตอล 
- วงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ 
- อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ในระบบ
รักษาความปลอดภัย 

3 นายพรศักดิ์  
อยู่สอาด 

อาจารย์
พิเศษ 

-อศ.บ.เทคโนโลยี
โทรคมนาคม 

- เครื่องรับวิทยุ 
- เครื่องส่งวิทยุ 

- อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
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- งานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
- เครื่องเสียง 
- เครื่องรับโทรทัศน์ 
- เครื่องมือวัดไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ 
- งานพ้ืนฐานวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ 
- ออมแอมป์และ
ลิเนียร์ไอซี 

- ดิจิตอลเทคนิค 
- เทคนิคเครื่องรับวิทยุ 
- เครื่องรับโทรทัศน์ 
- โทรศัพท์ 
- ระบบภาพ 
- งานบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ 
- โครงการ 
 

4 นายชัยชนะ นงนุช อาจารย์
พิเศษ 

-อศ.บ.เทคโนโลยี
วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

 - งานบริการ
คอมพิวเตอร์ 
- หุ่นยนต์เบื้องต้น 
- การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
- โครงการ 
- หุ่นยนต์ในงาน
อุตสาหกรรม 
- งานพ้ืนฐาน
วงจรไฟฟ้าและการวัด 
- งานพ้ืนฐานวงจรพัลส์ 

 
     ทางหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในปีการศึกษา 

2562 โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 
2557  ข้อ 16.2 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระส าคัญของหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้เป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา สถาบัน
การอาชีวศึกษา หรือสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

1.1-1 รายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 

1.1-2 รายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 

1.1-3 ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 
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องค์ประกอบที่ 2  ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา  

ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 N/A 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม  N/A 
ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินเทียบกับจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา N/A 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหลังส าเร็จการศึกษา N/A 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ว่างงาน N/A 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อ N/A 
จ านวนผู้ที่ส าเร็จการศึกษาท่ีอุปสมบท N/A 
จ านวนผู้ที่ส าเร็จการศึกษาท่ีเกณฑ์ทหาร N/A 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษา     N/A 
 

ค่าร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม
 

แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

100
 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
 - 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  ผู้ส าเร็จการศึกษาสร้างอาชีพและท าประโยชน์ให้ชุมชน  

ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 N/A 
จ านวนชุมชนที่ประเมิน N/A 
ร้อยละของชุมชนที่ประเมิน N/A 
ผลรวมคะแนนที่ชุมชนประเมิน N/A 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาที่ท าประโยชน์ให้กับชุมชนหรือสร้าง
ชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยชุมชนหรือท้องถิ่น 

N/A 

 

คะแนนที่ได้  =    
ผลรวมของค่าคะแนนที่ชุมชนประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาท าประโยชน์

จ านวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด
 

- 
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องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา 
  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
ระบบการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ มีการใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นบุคคลที่ท าหน้าที่ ให้
ค าปรึกษา แนะน า ติดตามนักศึกษาในความรับผิดชอบทั้งในและนอกสถานศึกษา ให้ค าแนะแนวด้านการเรียน 
ความประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับต่าง ๆ ของสถานศึกษา รวมทั้ง การช่วยเหลือนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ขาดเรียนบ่อย ขาดการเข้าร่วมกิจกรรม มีระบบกลไกการควบคุมการดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงานโดยทางหลักสูตรมีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 

1. ทางหลักสูตรได้มีการประชุมหารือเพ่ือเสนอชื่อแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชั้นปีให้ทางวิทยาลัย 

ชุมชนพิจิตรจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาระดับ ปวช. ปวส. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  ประจ าปี
การศึกษา 2562 มีรายละเอียด ดังนี้ 

2. ทางหลักสูตรชี้แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับกรอบแนวปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา 
3. ก าหนดช่วงเวลาการเข้าพบให้นักศึกษาได้รับทราบ อาจารย์ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

อาจารย์ท่ีปรึกษา ระดับชั้น จ านวนนักศึกษา/คน 
นายพรศักดิ์ อยู่สอาด ปวช. ชอ. 1 16 

ปวช. ชอ. 2 30 
ว่าที่ร้อยตรีธนิตศักดิ์ อัคร

วิมลนันท์ 
ปวช. ชอ. 3 22 
ปวส .ชอ. 1 18 
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รายละเอียดมีดังนี้ คาบกิจกรรม หลังกิจกรรมเคารพธงชาติ หลังภารกิจเลิกสอน หรือทางระบบ Social 
Media ต่างๆ นักศึกษาจะพบอาจารย์ที่ปรึกษาทุกวันหลังจากกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จแล้ว  เพ่ือท าการเช็คชื่อ
พูดคุย 
ประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ  ให้นักศึกษาได้ทราบในแต่ละวัน   

4. หลักสูตรได้น าระบบเทคโนโลยีดูแลนักศึกษา เช่น กลุ่มไลน์ Facebook โทรติดต่อผู้ปกครองโดยตรง   
เพ่ือสอบถามสภาพปัญหาเกี่ยวกับการเรียนปัญหาต่างๆ ในระหว่างเรียนเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาให้
ส าเร็จตามหลักสูตรที่ก าหนด 

5. หลักสูตรคัดกรองนักศึกษาที่มีปัญหาทางด้านการเรียน พฤติกรรมที่ผิดปกติ สิ่งเสพติด การพนัน โดย 
ประสานงานทางโทรศัพท์เบื้องต้นถ้ายังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทางหลักสูตรได้ด าเนินการเชิญประชุมผู้ปกครอง 
เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

6. หลักสูตรมีการติดตามผลการให้ค าปรึกษา  โดยการเช็คเวลาท ากิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมการเข้า 
เรียนของนักศึกษามีพฤติกรรมที่ดีขึ้นหลังจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้ไปพบปะผู้ปกครองเกี่ยวกับการขาดเรียน  
พฤติกรรมที่ผิดปกติ สิ่งเสพติด การพนัน ไม่เข้ารวมกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัย  ในด้านการให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษา ไว้   
ตารางที่  3.1  ตารางแสดงความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562  (2561ไม่มีนักศึกษาอยู่ในระบบ) 

   

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ความหมาย 
�̅� S.D. 

การบริการด้านให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา (ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา) 
1) อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้ค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ พร้อม

ช่วยเหลือและให้ค าแนะน า 
5.00 0.00 มากที่สุด 

2) อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้นักศึกษาได้พบทุกครั้งเมื่อมีการนัดหมาย 4.75 0.50 มากที่สุด 
3) อาจารย์ที่ปรึกษามีความเต็มใจและเอาใจใส่ในการให้ค าปรึกษา และมี

การติดตามผลของการให้ค าปรึกษา 
4.75 0.50 มากที่สุด 

4) อาจารย์ที่ปรึกษาเอาใจใส่นักศึกษาอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ 5.00 0.00 มากที่สุด 
5) มีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาใน

ความดูแล  
5.00 0.00 มากที่สุด 

6) นักศึกษาสามารถน าความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการให้ค าปรึกษาไป
ใช้ประโยชน์ได้ 

4.50 0.58 มาก 

7) หัวหน้าสาขางาน สามารถให้ค าปรึกษาต่าง ๆ กับนักศึกษาได้ 
(นอกเหนือ/ทดแทน อาจารย์ที่ปรึกษา) 

4.50 0.58 มาก 

8) อาจารย์ผู้สอน สามารถให้ค าปรึกษาต่าง ๆ กับนักศึกษาได้ (นอกเหนือ/
ทดแทน จากอาจารย์ที่ปรึกษา) 

4.50 0.58 มาก 

รวม 4.75 0.44 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 3.1 พบว่าความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.75) โดยรายการที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ 
อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้ค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ พร้อมช่วยเหลือและให้ค าแนะน า, อาจารย์ที่
ปรึกษาเอาใจใส่นักศึกษาอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ,  มีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับ
นักศึกษาในความดูแล (�̅�=5.00)  รองลงมา คือ อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้นักศึกษาได้พบทุกครั้งเมื่อมีการ
นัดหมาย, อาจารย์ที่ปรึกษามีความเต็มใจและเอาใจใส่ในการให้ค าปรึกษา และมีการติดตามผลของการให้
ค าปรึกษา (�̅�=4.75 ) และ นักศึกษาสามารถน าความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการให้ค าปรึกษาไปใช้
ประโยชน์ได้, หัวหน้าสาขางาน สามารถให้ค าปรึกษาต่าง ๆ กับนักศึกษาได้ (นอกเหนือ/ทดแทน อาจารย์ที่
ปรึกษา),  อาจารย์ผู้สอน สามารถให้ค าปรึกษาต่าง ๆ กับนักศึกษาได้ (นอกเหนือ/ทดแทน จากอาจารย์ที่
ปรึกษา) (�̅�=4.50) ตามล าดับ 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
3.1-1 รายงานความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการบริการของหลักสูตร 
3.1-2 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.1-3 บันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่  
3.1-4 ประวัตินักศึกษา 
3.1-5 รูปการพบปะผู้ปกครองนักศึกษา 
3.1-6 คู่มือนักศึกษา 
3.1-7 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
เป้าหมาย 
นักศึกษาหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ที่
ทันสมัย 
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ระบบกลไก 

ทางสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับส านักวิชาการ ได้ด าเนินการพิจารณา แนวทางการพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ โดยด าเนินการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ ผ่านโครงการและกิจกรรมเสริ ม
หลักสูตร ด าเนินการตามแนวทางส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี รวมทั้งสิ้น  7 โครงการ   ประกอบด้วย  

1. โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  
             มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของนักเรียน -นักศึกษา และ
เผยแพร่ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมสู่สาธารณชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการเผยแพร่
ผลงานด าเนินงานภายใต้กิจกรรม มหกรรมวิชาการ ประกอบไปด้วย การจัดนิทรรศการผลงานของนักเรียน 
นักศึกษา   ประกอบด้วย  1. สื่อการเรียนการสอนบ้านโมเดลระบบควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะ 2. พัฒนาระบบ
เซนเซอร์ไล่นกควบคุมพลังงานด้วยแสงอาทิตย์ 3. เครื่องออกก าลังกายไก่ชน 4.ป้ายประชาสัมพันธ์อัจฉริยะ 
5. เครื่องปั๊มลมหยอดเหรียญ  

     2. โครงการศึกษาดูงานและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

            มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้จากการศึกษา ดูงานในสถานประกอบการจริง 
และได้น าความรู้จากประสบการณ์จริงไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ โดยน านักศึกษาเข้าไปศึกษาดู
งาน ณ บ้านหุ่นเหล็กอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง   บริษัทอิชิตันกรุ๊ปจ ากัด(มหาชน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และบ้านถังเหล็กอ่างทอง 

     3. โครงการหน่วยซ่อมสร้างบริการชุมชน (Fix it Community Unit) 

             มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกหน่วยซ่อมสร้างบริการชุมชน ช่วยเหลือประชาชน ในช่วงเทศกาลส าคัญ ใน
ยามภัยพิบัติต่าง ๆ รวมถึงตามความต้องการของชุมชน และเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา มีทักษะ และ
ประสบการณ์ด้านทักษะวิชาชีพ  โดยการออกหน่วยซ่อมสร้างบริการชุมชนมีบริการ ดังต่อไปนี้ 

-  บริการซ่อมบ ารุงเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 

บ้าน, อุปกรณ์ดาวเทียมพ้ืนที่ด าเนินการ ได้แก่ 

-  บ้านทนง  หมู่ 1  ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร  

-  บ้านบึงลี  หมู่ 4  ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร  

-  บ้านวังแดง หมู่ 2  ต.เขาทราย  อ.ทับคล้อ  จ.พิจิตร 

      4. โครงการพัฒนาผู้เรียนเข้าสู่การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

หลักสูตรได้ด าเนินการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 

คุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมสาขางานอิเล็กทรอนิกส์
ประกอบด้วย 
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ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

สมรรถนะงานที่ 1  ติดตั้งระบบภาพและระบบเสียง 
สมรรถนะงานที่ 2 ประกอบวงจรสวิตช์แสง 
5. โครงการการเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 

       โดยผลการทดสอบ สทศ.ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net)ระดับปวส  ของนักศึกษาปีการศึกษา  
2562  มีดังนี้  

องค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ย 
ทักษะภาษาและการสื่อสาร N/A 
ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา N/A 
ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต N/A 
ทักษะการจัดการงานอาชีพ N/A 

รวม N/A 
6. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์และงานกิจการนักศึกษา  ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยจัดให้มีโครงการ/
กิจกรรม 

ดังนี้  

- โครงการกีฬาเพ่ือส่งเสริมสุขภาพภายใน 
- โครงการ “บวร” รวมใจสร้างชุมชนคุณธรรม 
- โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา กิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
- โครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม 
- โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนจ าน าพรรษา 
- โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- โครงการไหว้ครู ท าบุญประเพณี  เพื่อแสดงถึงความกตัญญู 
- กิจกรรรมชมรมลูกเสือ 

หลักสูตรได้สรุประดับความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษา ที่มีต่อการบริการเพื่อพัฒนาประสบการณ์และ
ความรู้ด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 3.2  ตารางแสดงความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อการบริการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์
และความรู้ด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

จากตารางที่ 3.2 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อการบริการเพ่ือพัฒนา
ประสบการณ์และความรู้ด้านต่าง ๆ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.50) โดยรายการที่มีความพึงพอใจ
สูงสุด คือ ความหลากหลายของกิจกรรมที่หลักสูตร จัดให้กับนักศึกษา, มีโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้าง
ศักยภาพด้านวิชาการของนักศึกษาอย่างเหมาะสม,   (�̅�=4.75) รองลงมาคือ การประชาสัมพันธ์ในการเข้าถึง
กิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่หลักสูตรด าเนินการ, มี โครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างด้านคุณธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษาอย่างเหมาะสม, มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาอย่างเหมาะสม, 
นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพ, 
ส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ เช่น การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การ

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ ความหมา

ย �̅� S.D. 
การบริการเพื่อพัฒนาประสบการณ์และความรู้ด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา 
1) การประชาสัมพันธ์ในการเข้าถึงกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่หลักสูตร

ด าเนินการ 
4.50 0.58 มาก 

2) ความหลากหลายของกิจกรรมที่หลักสูตร จัดให้กับนักศึกษา 4.75 0.50 มาก 
3) มีโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการของนักศึกษา

อย่างเหมาะสม 
4.50 0.58 มาก 

4) มีโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา
อย่างเหมาะสม 

4.50 0.58 มาก 

5) มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาอย่าง
เหมาะสม 

4.50 0.58 มาก 

6) นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาความรู้
และประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพ 

4.50 0.58 มาก 

7) ส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ เช่น การ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การแข่งขัน /ประกวดด้านวิชาการและ
วิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ 

4.50 0.58 มาก 

8) มีการประเมินคุณภาพของการด าเนินโครงการพัฒนา ประสบการณ์
ทางวิชาชีพ 

4.50 0.58 มาก 

9) จากกิจกรรมต่างๆ ด้านวิชาการที่หลักสูตร จัดขึ้น นักศึกษาสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 

4.25 0.96 มาก 

10
) 

จากกิจกรรมต่าง ๆ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านศิลปวัฒนธรรม 
ที่หลักสูตร จัดขึ้น นักศึกษาได้ความรู้ ความเข้าใจ และเป็นประโยชน์
ต่อตัวนักศึกษา 

4.50 0.58 มาก 

รวม 4.50 0.55 มาก 
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แข่งขัน /ประกวดด้านวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ, มีการประเมินคุณภาพของการ
ด าเนินโครงการพัฒนา ประสบการณ์ทางวิชาชีพ, จากกิจกรรมต่าง ๆ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ที่หลักสูตร จัดขึ้น นักศึกษาได้ความรู้ ความเข้าใจ และเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษา 
(�̅�=4.50) และ จากกิจกรรมต่าง ๆ ด้านวิชาการที่หลักสูตร จัดขึ้น นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ต่อได้  (�̅�=4.25)  ตามล าดับ 
3.1-9 ระบบการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ 
3.1-10 รายงานผลโครงการสิ่งประดิษฐ์ 

3.1-11 รายงานผลโครงการศึกษาดูงาน 

3.1-12 รายงานผลโครงการ หน่วยซ่อมสร้างบริการชุมชน (Fix it Community Unit) 

3.1-13 รายงานผลโครงการ ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

3.1-14 โครงการการเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 

3.1-15 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  ผลที่เกิดกับนักศึกษา   

ปีการศึกษา 
จ านวน 
รับเข้า 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา      
ตามหลักสูตร 

จ านวนที่ลาออกและ
คัดชื่อออกสะสม

จนถึงสิ้นปีการศึกษา 

อัตราการ
ส าเร็จ

การศึกษา 

อัตรา 
การคงอยู่ 

2560 2561 2562 
2559 4 4 - - 0 100.00 100.00 
2560 - - - - 0 0.00 0.00 
2561 - - - - 0 0 0 

1)ข้อมูลอัตราคงอยู่ 
1.1ปีการศึกษา 2559 รับนักศึกษาจ านวน 4 คน มีจ านวนอัตราคงอยู่ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
1.2ปีการศึกษา 2560 ไม่มีนักศึกษา 
1.3ปีการศึกษา 2561 ไม่มีนักศึกษา 
2)ข้อมูลส าเร็จการศึกษา 
2.1ปีการศึกษา 2559 รับนักศึกษาจ านวน 4 คน มีผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
2.2 ปีการศึกษา 2560  ไม่มีนักศึกษา 
2.3 ปีการศึกษา 2560 ไม่มีนักศึกษา 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
-  3.2-1 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
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องค์ประกอบที่ 4  อาจารย ์
 
องค์ประกอบที่ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการรับ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เป้าหมาย 

รับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เหมาะ
กับหลักสูตร ซึ่งกระบวนรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ระบบและกลไก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        ภาพที่ 4.1 ภาพระบบการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร                                                                                                                                                                                              

 การรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่นั้น ได้ก าหนดขั้นตอนการรับสมัครอาจารย์ไว้และก าหนดให้ 
หลักสูตรฯ ด าเนินการ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

      1.1  หลักสูตรส ารวจความต้องการและคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่เพ่ือเตรียมการรองรับ  การ
เปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือเกษียนราชการ และอาจารย์พิเศษลาออก  พิจารณาจากความขาดแคลนบุคลากร
ของสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดสอน สัดส่วนระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาและรายวิชาตลอดจนความจ าเป็น
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อ่ืนๆ และคุณภาพชีวิตของนักศึกษาได้รับความรู้ได้อย่างเต็มที่เพ่ือเป็นข้อมูลในการด าเนินการขออัตราก าลัง
จากวิทยาลัยซึ่งในปีการศึกษา 2562 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ขาดบุคลากรทางการสอนเนื่องจากมีอาจารย์
พิเศษลาออกทางสาขางานจึงได้เปิดกรอบอัตราของบุคคลากรเพ่ิม 
      1.2 เมื่อทราบจ านวนความต้องการและคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่แล้ว สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความขอเพ่ิมอัตราก าลังเสนอต่อวิทยาลัยฯ 
      1.3 วิทยาลัยฯ พิจารณาความต้องการและความจ าเป็น เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
      1.4  เมื่อได้รับอนุมัติอัตราก าลังแล้ว งานทรัพยากรบุคคล  ส านักงานผู้อ านวยการ จะด าเนินการประกาศ
รับสมัคร และก าหนดวันรับสมัคร  วันสอบ คุณสมบัติของผู้สมัคร และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ขึ้นมา
ด าเนินการ เพ่ือรับสมัคร ออกข้อสอบ สอบสัมภาษณ์ ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก เป็นต้น  โดยมี
ขบวนการในการรับสมัคร ดังนี้ 

 1.4.1   เปิดรับสมัคร โดยด าเนินการอย่างเปิดเผย  
 1.4.2   ด าเนินการสอบคัดเลือก และพิจารณาคัดเลือกโดยพิจารณาจากผลการสอบข้อเขียน การ
สัมภาษณ์และ 

ทักษะความสามารถในการปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศการรับสมัคร จากนั้น งานทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานผู้อ านวยการ สรุปผลการพิจารณาคัดเลือก เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือประกาศผลการคัดเลือก และ
ก าหนดวันรายงานตัวท าสัญญา  1.4.3 อาจารย์ใหม่มารายงานตัวที่งานทรัพยากรบุคคลแนะน าอาจารย์
ใหม่ต่อหลักสูตร เพ่ือชี้แจ้งมอบหมายงานในหน้าที่ต่อไป 

 ทุกสิ้นปีการศึกษา จะด าเนินการส ารวจตามขั้นตอนที่ 1 เพ่ือน าข้อมูลไปทบทวน,ปรับแผนและ
ด าเนินการตามข้ันตอนต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

ผลการด าเนินงาน 

  ทางหลักสูตรได้ท าตามระบบกลไกในการคัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตร เข้ามาทดแทนอัตราเดิมที่
ขาดอยู่ซึ่งได้อาจารย์ชัยชนะ นงนุช เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ 1 อัตรา ในภาคเรียนที่ 2/2562 ประจ าหลักสูตรอิ
เล็กเล็กทรอนิกส์ 

ระบบการบริหารอาจารย์  วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้มีการก าหนดภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
ข้าราชการ,พนักงานราชการและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ภาระงาน จ านวน ชม.ขั้นต่ า/สัปดาห ์
งานสอน 6 
งานปฏิบัติงานจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและ
ชุมชน 

12 

งานศึกษาค้นคว้า วิจัยเพื่อชุมชน 6 
งานบริการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 5 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. สอนและอบรมนักเรียน นักศึกษา ตามหลักสูตร ปวช. ปวส. และหลักสูตรฝึกอบรมในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
ไม่น้อยกว่า 20 ชม. / สัปดาห์ 

2. จัดท าและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน แผนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา/ภาคเรียน โครงการสอน 
บันทึกหลังการสอนและจัดท าข้อสอบทุกรายวิชาที่สอน 

3. จัดท าเอกสารรายงานผลการเรียนทุกรายวิชา เมื่อสิ้นภาคเรียน 
4. จัดท าผลงานทางวิชาการ จัดท าวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
5. ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ห้องเรียน พร้อมจัดท าบันทึกรายงานการปฏิบัติหน้าที่ส่งทุกภาคเรียนหาก

ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนน้อยกว่า 20 ชม./สัปดาห์ ให้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานจัดการเรียนการสอนตามสัดส่วนจ านวนชั่วโมง
การปฏิบัติงานสอน และปฏิบัติงานตามพันธ์กิจของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

1. หลักสูตรก าหนดภาระงานสอนในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงาน ดังนี้  

ปีการศึกษา 1/2562 

ชื่อ-สกุล ชม.สอน/สัปดาห์ 
ว่าที่ร้อยตรีธนิตศักดิ์ อัครวิมลนันท์ 39 ชม. 
นายมนตรี พันธ์กสิกร 20 ชม. 
นายพรศักดิ์ อยู่สอาด 36 ชม. 

ปีการศึกษา 2/2562 

ชื่อ-สกุล ชม.สอน/สัปดาห์ 
ว่าที่ร้อยตรีธนิตศักดิ์ อัครวิมลนันท์ 32 ชม. 
นายมนตรี พันธ์กสิกร 21 ชม. 
นายพรศักดิ์ อยู่สอาด 34 ชม. 
ในภาคเรียนที่ 2/2562 ได้รับอาจารย์ประจ าหลักสูตรมาแล้วแต่เทอมนี้อยู่ระหว่างเรียนรู้การ
จัดการเรียนการสอน 

2. ภาระงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย มีดังนี้ 

 ว่าที่ร้อยตรีธนิตศักดิ์  อัครวิมลนันท์  
 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ ,เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา 
 นายมนตรี   พันธ์กสิกร 
 ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 นายพรศักดิ์   อยู่สะอาด 
 ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่,หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์ 

สวัสดิการดูแลอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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1. ด้านความปลอดภัย 
    - มียามรักษาการตลอด 24 ชั่วโมง 
    - กล้องวงจรปิดบันทึกการเข้าออกของบุคคลภายในและภายนอกตลอด 24 ชั่วโมง 
2.  ด้านสวัสดิการ 
     - ได้รับเงินเดือนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
     - มีบ้านพัก ส าหรับบุคลากรที่มีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด 
     - ข้าราชการมีการประเมิน ปีละ 2 ครั้ง เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน 
     - พนักงานราชการมีการประเมินปีละ 2 ครั้ง เพื่อเลื่อนค่าตอบแทน 1 ครั้ง/ปี 
     - ลูกจ้างเหมาบริการ/อาจารย์พิเศษ ประเมินปีละ 1 ครั้งเพื่อเพ่ิมค่าตอบแทน 
     - มีประกันอุบัติเหตุคุ้มครอง ลูกจ้างเหมาบริการ/อาจารย์พิเศษ ต่อปีการศึกษา 
3. สิ่งจูงใจ 
     - การท าต าแหน่งผลงานทางวิชาการ ( วิทยะฐานะ ) 
     - ค่าตอบแทนจากการท าวิจัย 
     - มีการส่งเสริมให้อาจารย์ในสาขาเข้าร่วมการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองตามสายงาน/วิชาชีพตามศาตร์ 
     - ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์เพ่ือเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่/การศึกษาดูงาน 
4. โอกาสการท างานและความก้าวหน้า 
    - มีการเปิดสอบบรรจุในต าแหน่งที่ว่าง 
3) มีการก ากับและติดตามการจัดท าแผนการสอน โครงการสอน บันทึกหลังการสอน โดยมีผลการด าเนินงาน
ดังนี้ ภาระงานของอาจารย์ผู้สอนแต่ละภาคเรียน 
ภาคเรียนที่ 1/2562 

ชื่อ-สกุล รายวิชา 

การส่งเอกสาร 
แผ

นก
าร

สอ
น 

โค
รง

กา
รส

อน
 

บัน
ทึก

หล
ังก

าร
สอ

น 

นายมนตรี  พันธ์กสิกร วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน  ✓ ✓ 
พัลส์เทคนิค   ✓ 
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  ✓  
วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม  ✓  
ไมโครคอนโทรลเลอร์  ✓  

ว่าที่ร้อยตรีธนิตศักดิ์  อัครวิมลนันท์ วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ✓  ✓ 
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล  ✓  
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น  ✓  
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เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ✓ ✓ 
เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ✓  
วงจรพัลส์และสวิตชิง  ✓  
หุ่นยนต์เบื้องต้น ✓  ✓ 
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า  ✓  

นายพรศักดิ์  อยู่สอาด เครื่องรับวิทยุ ✓   
เครื่องวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์    
เครื่องส่งวิทยุ    
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  ✓  
ออปแอมป์ลิเนียร์ไอซี  ✓  
เครื่องเสียง   ✓ 
งานพ้ืนฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์  ✓  
เครื่องรับโทรทัศน์  ✓  

ภาคเรียนที่ 2/2562 

ชื่อ-สกุล รายวิชา 

การส่งเอกสาร 

แผ
นก

าร
สอ

น 

โค
รง

กา
รส

อน
 

บัน
ทึก

หล
ังก

าร
สอ

น 
นายมนตรี พันธ์กสิกร โครงการ  ✓ ✓ 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์   ✓ 
วิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์  ✓  
วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน  ✓  
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ✓ ✓ 

ว่าที่ร้อยตรีธนิตศักดิ์  
อัครวิมลนันท์ 

งานนิวเมติกส์และไฮอรอลิกส์เบื้องต้น  ✓ ✓ 
โครงการ  ✓  
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล  ✓  
เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ✓  
วงจรดิจิตอล  ✓  
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และรักษาความ
ปลอดภัย 

✓   
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อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  ✓  
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ  ✓ ✓ 

นายพรศักดิ์ อยู่สอาด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ✓  
เทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ  ✓  
เครื่องรับโทรทัศน์ ✓   
งานบริการอิเล็กทรอนิกส์    
ดิจิตอลเทคนิค  ✓ ✓ 
โครงการ   ✓ 
เทคนิคการซ่อมล าโพง   ✓ 

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

 
ชื่อ-สกุล 

 
กิจกรรม 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
จ านวนกิจกรรม/ปีงบประมาณ พ.ศ. 

256
2 

256
3 

256
4 

256
5 

256
6 

นายมนตรี พันกสิกร โครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านการเรียนการสอน 

ส านักวิชาการ+
หลักสูตร+
บุคลากร 

√ √ - - √ 

 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าข้อมูล
หลักสูตรเข้าสู่ระบบ
พิจารณาความสอดคล้อง
ของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา 

กรุงเทพมหานคร √     

 โครงการบูรณาการ
การศึกษาแบบองค์รวมเพื่อ
การพัฒนาบัณฑิตที่พ่ึง
ประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 

กรุงเทพมหานคร √     

 โครงการประกวดผลงาน
การพัฒนาคุณภาพและการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ณ มหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัด
พิษณุโลก 

√     

 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
สื่อGoogle Classroom 

ณ วชช.พิจิตร อ.
โพทะเล จ.พิจิตร 

√ - - - - 

 โครงการพัฒนาและส่งเสริม วิทยาลัยชุมชน - √ - - - 
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ศักยภาพและทักษะการ
จัดการเรียนรู้ของผู้สอนใน
ศตวรรษท่ี21 

พิจิตร 

ว่าที่ร้อยตรีธนิตศักดิ์ 
อัครวิมลนันท์ 

โครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านการเรียนการสอน 

ส านักวิชาการ+
หลักสูตร+
บุคลากร 

- - √ - √ 

 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
สื่อGoogle Classroom 

ณ วชช.พิจิตร อ.
โพทะเล จ.พิจิตร 

√ - - - - 

 โครงการวิทยาศาสตร์ระดับ
ภาคเหนือครั้งที่ 11 

ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุโขทัย 

√     

 อบรมผู้ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน สาขาไฟฟ้า
ภายในอาคารระดับ1(รีรหัส) 

สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

√ - - - - 

 ศึกษาดูงานด้านวิชาการ
สอดคล้องกับวิชาชีพของ
นักศึกษา ณ บริษัทอิชิตัน
กรุ๊ปจ ากัด 

บ้านหุ่นเหล็ก 
บ้านถังเหล็ก จ.
อยุธยา 

√     

 โครงการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพและทักษะการ
จัดการเรียนรู้ของผู้สอนใน
ศตวรรษท่ี21 

วิทยาลัยชุมชน
พิจิตร 

- √ - - - 

นายพรศักดิ์ อยู่
สะอาด 

โครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านการเรียนการสอน 

ส านักวิชาการ+
หลักสูตร+
บุคลากร 

- - √ - √ 

 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
สื่อGoogle Classroom 

ณ วชช.พิจิตร อ.
โพทะเล จ.พิจิตร 

√ √ - - - 

 ศึกษาดูงานด้านวิชาการ
สอดคล้องกับวิชาชีพของ
นักศึกษา ณ บริษัทอิชิตัน
กรุ๊ปจ ากัด 

บ้านหุ่นเหล็ก 
บ้านถังเหล็ก จ.
อยุธยา 

√     

 โครงการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพและทักษะการ
จัดการเรียนรู้ของผู้สอนใน
ศตวรรษท่ี21 

วิทยาลัยชุมชน
พิจิตร 

- √ - - - 

นายชัยชนะ นงนุช โครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านการเรียนการสอน 

ส านักวิชาการ+
หลักสูตร+

- - √ - √ 
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บุคลากร 
 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

สื่อGoogle Classroom 
ณ วชช.พิจิตร อ.
โพทะเล จ.พิจิตร 

- √ - - - 

 ศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย - - √ - - 
 โครงการพัฒนาและส่งเสริม

ศักยภาพและทักษะการ
จัดการเรียนรู้ของผู้สอนใน
ศตวรรษท่ี21 

วิทยาลัยชุมชน
พิจิตร 

- √ - - - 

 
หลักสูตรได้มีการส่งเสริมและพัฒนาน าอาจารย์ในหลักสูตรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะทางวิชา ตาม

รายละเอียด ดังต่อไปนี้  

ที ่ ชื่อ-สกุล 
วันที่ 

เข้าอบรม 
หัวข้อ 

การพัฒนา 
สถานที่ด าเนินการ 

1 นายมนตรี  
พันธ์กสิกร 
 

๓๑ ตุลาคม 
– ๒ 
พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ 

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณา
ความสอดคล้องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา 

ห้องประชุมส านักบริการ
คอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร 

  20 
กันยายน 
2561 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อGoogle 
Classroom 

วิทยาลัยชุมชน 

  14-16 
สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

เข้าร่วมโครงการบูรณาการการศึกษาแบบ
องค์รวมเพ่ือการพัฒนาบัณฑิตที่พ่ึง
ประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 

โรงแรมท็อปแลนด์พลาซา อ.เมือง จ.
พิษณุโลก 

  9 ก.ย. 
2562 
 

เข้าร่วมประชุมโครงการประกวดผลงาน
การพัฒนาคุณภาพและการพัฒนาท้องถิ่น  

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด
พิษณุโลก 

2 ว่าที่ร.ต.ธนิต
ศักดิ์   
อัครวิมลนันท์ 

 20 
กันยายน 
2561 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อGoogle 
Classroom 

ณ วชช.พิจิตร อ.โพทะเล จ.พิจิตร 

  18 ธ.ค. 
2562 

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวิทยาศาสตร์
ระดับภาคเหนือครั้งที่ 11 

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 

  23-25 ธ.ค. 
2562 

ฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
สาขาไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1(รีรหัส) 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน6
ขอนแก่น 

  27 
ก.พ.2563 

โครงการศึกษาดูงานด้านวิชาการ
สอดคล้องกับวิชาชีพของนักศึกษา ณ 
บริษัทอิชิตันกรุ๊ปจ ากัด 

บ้านหุ่นเหล็ก บ้านถังเหล็ก จ.อยุธยา 
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3 นายพรศักดิ์  
อยู่สอาด 
 

27 
ก.พ.2563 

โครงการศึกษาดูงานด้านวิชาการ
สอดคล้องกับวิชาชีพของนักศึกษา ณ 
บริษัทอิชิตันกรุ๊ปจ ากัด  

บ้านหุ่นเหล็ก บ้านถังเหล็ก จ.อยุธยา 

  20 
กันยายน 
2561 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อGoogle 
Classroom 

ณ วชช.พิจิตร อ.โพทะเล จ.พิจิตร 

   เอกสารหลักฐานประกอบ 

4.1-1รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนที่มีต่อการบริหารหลักสูตร2562 
4.1-2 ตารางจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2562,2/2562 
4.1-3 ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การก าหนดภาระงานของผู้สอนประจ าในสถาบัน พ.ศ. 
2559 
4.1-4 TOR พนักงานจ้างเหมาบริการ (อาจารย์ผู้สอน) 
4.1-5 พนักงานสายผู้สอน 
4.1-6 ตารางการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 
4.1-7   ค าสั่งวิทยาลัยชุมชนพิจิตรที่ 239/2561 เรื่อง มอบหมายหน้าที่บุคลากร 
4.1-8   แผนการสอน โครงการสอน บันทึกหลังการสอน ประจ าปีการศึกษา 2562 
4.1-9   ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนรายวิชาปีการศึกษา 2562 
4.1-10   ค าสั่งวิทยาลัยชุมชนพิจิตรที่ 226/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการเรียน 
4.1-13  บันทึกการไปราชการประจ าเดือน 
4.1-14  วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 
4.1-15  รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนที่มีต่อการบริหารหลักสูตร ประจ าปี 
การศึกษา 2562 
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องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 
 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
เป้าหมาย 
 รายวิชาในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนตรงตามมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2562 
ระบบและกลไก 

1. มีระบบการออกแบบหลักสูตรให้มีความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตร 
วิชาชีพ 

2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักสูตร (หัวหน้าสาขางาน) เพื่อท าหน้าที่บริหารงานหลักสูตร 
3. จัดประชุมชี้แจงให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือสร้างความเข้าใจในเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  

เพ่ือให้หลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ์ 
     4.  หลักสูตรจัดท าแผนตลอดหลักสูตรเพ่ือเสนออนุกรรมการวิชาการ สภาวิทยาลัยชุมชน และสถาบัน 
วิทยาลัยชุมชนเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
     5. มอบหมายรายวิชาให้อาจารย์ผู้สอน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/โครงการสอน และจัดท าตารางการ 
จัดการเรียนการสอน 

6. ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
7. รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนการสอน 
8. น าผลไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนถัดไป 

ผลการด าเนินงาน 
 หลักสูตรได้น าระบบและกลไกมาสู่การปฏิบัติดังนี้ โดยหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ในหลักสูตร
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือชี้แจ้งเกณฑ์การใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2557 และวิทยาลัย
ด าเนินการจัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามค าสั่งวิทยาลัยชุมชนที่ 075/2562 
เรื่องมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบบุคลากรภายในวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจ าปีการศึกษา 2562 ลง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โดยแต่งตั้งว่าที่ร้อยตรีธนิตศักดิ์ อัครวิมลนันท์ เป็นหัวหน้าหลักสูตร  
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 

1. หลักสูตรทบทวน ความทันสมัยของหลักสูตร 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาออกแบบรายวิชา สาระรายวิชา 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัย 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาที่ปรับปรุงและจัดการเรียนการสอน

ให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
4. น าผลการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา เช่น ผลการประเมินโดยผู้เรียน ผู้สอน มาใช้เป็นข้อมูลในการ

ประเมินความเหมาะสมของรายวิชา 
5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทบทวนผลการด าเนินงานตามการปรับปรุงหลักสูตรที่ทันสมัยตาม

ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ และน าผลการทบทวนมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ 
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เปรียบเทียบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
 

ปวส. 2546 ปวส. 2557 
1. หลักการ 1. หลักการ 
- มุ่งผลิตและพัฒนาแรงงานระดับผู้ช านาญการเฉพาะ

สาขาอาชีพ สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม 

- มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มี
ความรู้เต็มภูมิ ปฏิบัติได้จริงและเข้าใจชีวิต 

- เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการวิชาชีพ มีส่วนร่วมใน
การเรียนการสอนวิชาชีพ สามารถถ่ายโอน
ประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานประกอบการ 

 

- มุ่ ง ผ ลิ ต แ ล ะ พั ฒ น า แ ร ง ง า น  ร ะ ดั บ
ผู้ช านาญการเฉพาะสาขาอาชีพ สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยมีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
11 (พ.ศ. 2555 - 2559) และแผนการศึกษา
แห่งชาติ 
- ระบบการเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถ
เทียบโอนผลการเรียนรู้ 
 
- มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการประกอบ
อาชีพ มีความรู้เต็มภูมิ ปฏิบัติได้จริงและเข้าใจ
ชีวิต รวมทั้งมีความยืดหยุ่น โดยเปิดโอกาสให้
สถานศึ กษาสามารถปรั บ ให้ สอดคล้ องกั บ
ยุทธศาสตร์ของภูมิภาคและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

2. จุดหมาย 2. จุดหมาย 
- เน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะและ 

ประสบการณ์ในงานอาชีพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพมี
ปัญญาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่เรียนรู้สามารถสร้าง
อาชีพจัดการและพัฒนาอาชีพ 
- มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพมีพฤติกรรมที่ดีทั้งในการ 

ท า ง า น แ ล ะ ก า ร อ ยู่ ร่ ว ม กั น เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสิ่งแวดล้อม 
- มีบุคลิกภาพที่ดีมีมนุษย์สัมพันธ์คุณธรรม 

จริยธรรมด ารงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติศาสนา
พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย์ แ ล ะ ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตย 

- เพ่ิมการมีจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
- เน้นความมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม 

ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด 

3. เกณฑ์การใช้หลักสูตร 3. เกณฑ์การใช้หลักสูตร 
ประกอบด้วยเนื้อหาสาระส าคัญ ดังนี้ 
- การเรียนการสอน 
- เวลาเรียน 

ปรับและเพ่ิมเนื้อหาสาระในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
- การเรียนการสอน 
- การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
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- หน่วยกิต 
- โครงสร้าง 
- โครงการ 
- ฝึกงาน 
- การเข้าเรียน 
- การประเมินผลการเรียน 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
- การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 

 
 

- หน่วยกิต 
- โครงสร้าง 
- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
- โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
- การศึกษาระบบทวิภาคี 
- การเข้าเรียน 
- การประเมินผลการเรียน 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- การจัดแผนการเรียน 
- การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
- การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงแก้ไข พัฒนารายวิชา กลุ่มวิชาและ 
- การอนุมัติหลักสูตรการประกันคุณภาพหลักสูตร 

4. จุดประสงค์สาขาวิชา 4. จุดประสงค์สาขาวิชา 
     ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้ ด้านทักษะ ด้านเจตคติและพฤติกรรมลักษณะ
นิสัยในสาขาวิชานั้น ๆ 

     ประกอบด้ วยสิ่ งที่ ต้ องการ พัฒนาผู้ เ รี ยนใน
สาขาวิชานั้น ทั้ง 3 ด้าน โดยด้านเจตคติเน้นเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุ จริต มี
ระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 
ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด 

5. มาตรฐานวิชาชีพ 5. มาตรฐานวิชาชีพ 
          ก าหนดไว้ เฉพาะด้ านสมรรถนะวิชาชีพ 
ประกอบด้วย ความรู้และทักษะที่ผู้ส าเร็จการศึกษาใน
สาขาวิชานั้น ๆ ต้องมีเพ่ือเป็นหลักประกันคุณภาพ
ผู้ส าเร็จการศึกษา และสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของอาชีพ 

     ประกอบด้วย คุณลักษณะที่พึงประสงค์สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ 
ปวช. และมาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานสมรรถนะ เพ่ือ
เป็นหลักประกันคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาและ
สถานศึกษา 

6. โครงสร้างหลักสูตร 6. โครงสร้างหลักสูตร 
           หนว่ยกิตรวมไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต   
ดังโครงสร้าง ต่อไปนี้  
1) หมวดวิชาสามัญ  ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
- 2) หมวดวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต  
- วิชาชีพพ้ืนฐาน 
- วิชาชีพสาขาวิชา 
- วิชาชีพสาขางาน 
- โครงการ 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
3) ฝึกงาน 

     หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต  และไม่
เกิน 90 หน่วยกิต ดังโครงสร้าง ต่อไปนี้ 
1) หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต 
- กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
- กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
- กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
- ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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3) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

4) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

7. รายละเอียดของรายวิชา 7. รายละเอียดของรายวิชา 
     ประกอบด้วย 
- รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต (จ านวน

ชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์) 
- รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน (ถ้ามี) 
- จุดประสงค์รายวิชา 
- มาตรฐานรายวิชา 
- ค าอธิบายรายวิชา 

     ประกอบด้วย 
- รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนชั่วโมงเรียนทฤษฎีต่อ

หนึ่งสัปดาห์ – จ านวนชั่วโมงเรียนปฏิบัติต่อ
หนึ่งสัปดาห์ – จ านวนหน่วยกิต (ท-ป-น) 

- วิชาบังคับก่อน (ถ้ามี) 
- จุดประสงค์รายวิชา 
- สมรรถนะรายวิชา 
- ค าอธิบายรายวิชา 

8. การเพิ่มรายวิชา 8. การเพิ่มรายวิชา 
     สถานศึกษาสามารถพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมได้ใน
หมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ หมวดวิชาเลือกเสรี ได้
ตามความต้องการของสถานศึกษา สถานประกอบการ 
ชุมชน หรือท้องถิ่น แต่รายวิชาที่สถานศึกษาพัฒนาขึ้น
จะต้องส่งมาขอรหัสจากส่วนกลาง และสามารถใช้
ร่วมกันได้ทุกสถานศึกษา 

     สถานศึกษาสามารถพัฒนารายวิชาในหมวดวิชา
ทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชา
เลือกเสรี  เ พ่ิมเ พ่ิมเติมได้ตามความต้องการของ
สถานศึกษา สถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตร์
ของภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ โดยใช้รหัสวิชาตามท่ีก าหนดไว้ 

9. อัตราส่วนของเวลาการเรียนรู้ 9. อัตราส่วนของเวลาการเรียนรู้ 
เป็นลักษณะบูรณาการเป็นทฤษฎีกับปฏิบัติควบคู่กัน      การจัดการเรียนรู้เน้นภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบัติ

ประมาณ 40 ต่อ 60 ในหมวดทักษะวิชาชีพ 
10. การส าเร็จการศึกษา 10. การส าเร็จการศึกษา 
ได้หน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตรและ
ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระดับ 
4.00 เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและประเมินผ่าน 

ได้หน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตรและ
ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระดับ 
4.00 ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและประเมินผ่าน 

  
จุดประสงค์สาขาวิชา 
จุดประสงค์สาขาวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 
และ ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
2. เพ่ือให้มีความเข้าใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ 
ของงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ 
ความก้าวหน้า ของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการท างานในกลุ่มงานพ้ืนฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์ 
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4. เพื่อให้สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างสรรค์ และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน 
อิเล็กทรอนิกส์ 
5. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในการวิเคราะห์ ออกแบบ ตรวจสอบ หาข้อบกพร่อง ซ่อม บ ารุงรักษา 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครื่องมือวัดทดสอบทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
6. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการ 
ใช้ความรู้และทักษะเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้ 
7. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย เป็นผู้มี 
ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด 
 

มาตรฐานศึกษาวิชาชีพ 
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา

อุตสาหกรรมสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 
1. ด้านคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ 

1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น ความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต กตัญญู 
กตเวที อดกลั้น ละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน มีจิตส านึกและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพและสังคม เป็นต้น 
1.2. ด้านพฤติกรรมลักษณะนิสัย ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี มีมนุษย ์
สัมพันธ์ เชื่อมั่นในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พ่ึงตนเอง ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความปลอดภัย อาชี
วอนามัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
1.3. ด้านทักษะทางปัญญา ได้แก่ ความรู้ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็นต้น 

   2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป 
2.1. สื่อสารโดยใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจ าวันและเพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
2.2 แก้ไขปัญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ 
คณิตศาสตร์ 
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
2.4 ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมและพัฒนางานอาชีพ 

   3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
3.1 วางแผน ด าเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยค านึงถึงการ 
บริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และหลักความปลอดภัย 
3.2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
3.3. ออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ วิเคราะห์ และบ ารุงรักษาอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
3.4. ออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม ระบบอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
3.5. บ ารุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

การปรับปรุงระบบและกลไก 
 หลักสูตรได้มีการตรวจสอบแผนการเรียนหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ประจ าปีการศึกษา 2562 
โดยอนุกรรมการวิชาการ สภาวิทยาลัยชุมชน และสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
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เอกสารหลักฐานประกอบ 
5.1-1 บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0595.02(02)/0270 วันที่ 15 มีนาคม 2562 
5.1-2 ค าสั่งวิทยาลัยชุมชนที่ 075/2562 เรื่องมอบหมายหน้าที่ 
5.1-3 แผนตลอดหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ 
5.1-4 เอกสารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2557 
5.1.2  การปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 
เป้าหมาย 
ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้ทันสมัยก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง 
ระบบและกลไก 
 5.1.2.(1) หลักสูตรทบทวน ความทันสมัยของหลักสูตร 
 5.1.2.(2) อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาออกแบบรายวิชา สาระ
รายวิชา กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัย 
 5.1.2.(3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาที่ปรับปรุงและ
จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
 5.1.2.(4) น าผลการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา เช่น ผลการประเมินโดยผู้เรียน ผู้สอน มาใช้
เป็นข้อมูลในการประเมินความเหมาะสมของรายวิชา 
 5.1.2.(5) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทบทวนผลการด าเนินงานตามการปรับปรุงหลักสูตรที่
ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ และน าผลการทบทวนมาพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการ 
ผลการด าเนินงาน 
 หลักสูตรได้ด าเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้และโครงการสอนให้เป็นไปตามท่ีได้จัดท าไว้
และท าการบันทึกหลังการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรพุทธศักราช 2556 
และปรับปรุงเป็นหลักสูตรพุทธศักราช 2562 นั้นซึ่งมีรายวิชาที่คล้ายคลึงในกระบวนการจัดการเรียน
การสอนและสามารถวิเคราะห์รายวิชาหลักสูตรใหม่ว่าดีกว่าเดิมอย่างไรดังต่อไปนี้  หลักสูตรได้
ด าเนินการคัดเลือกยกตัวอย่างรายวิชา 20105-2103 ระบบภาพ  ซึ่งก าหนดคาบเวลาเรียน 4 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2 หน่วยกิต  โดยทางหลักสูตรได้ค้นคว้าเปรียบเทียบความละเอียดของภาพ
สมัยก่อนๆ ความละเอียดของภาพไม่ค่อยชัดเจนเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีปัจจุบันจะมีความละเอียดของ
ภาพสูง  ทางหลักสูตรมีบูรณาการจัดการเรียนการสอน   ที่มีประสิทธิภาพในการท างานของอุปกรณ์
มากขึ้นกว่าแบบเดิม 
การประเมินระบบและกลไก 
 ทางหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์เห็นว่าผลการด าเนินงานเป็นไปตามระบบและกลไกที่วางไว้ 
การปรับปรุงระบบและกลไก 
 ควรมีความยืดหยุ่นในการจัดการเรียนรู้และมีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง 

ส าหรับการประเมินผู้เรียน 

หลักสูตรได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินผู้เรียนไว้ดังนี้ 

- ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
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- ด้านสมรรถนะแกนกลาง 
- ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

เกณฑ์การประเมินผล  
 1. แบบประเมินผลการท าแบบทดสอบท้ายบท  
 2. แบบประเมินกิจกรรม 
 3. แบบประเมินใบปฏิบัติงาน  
 4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 

การวัดผลและการประเมินผล 
 

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

ต่ ากว่า  50 
เวลาเรียนไม่ครบ 80% 

คะแนนไม่สมบูรณ์ 
ขาดสอบปลายภาค 

4 
3.5 
3 

2.5 
2 

1.5 
1 
0 
ขร. 
มส. 
ขส. 

 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
5.1-6 รายงานการประชุมหลักสูตรครั้งที่ …..วันที่…….(ก่อนจัดการเรียนการสอน) 
5.1-7 แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา 20105-2103 ระบบภาพ   
5.1-8 ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน รายวิชาระบบภาพ   
5.1-9 แผนตลอดหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ 2556,2562 
5.1-10 รายงานการประชุมหลักสูตรครั้งที่ …..วันที่…….(หลังจัดการเรียนการสอน) 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  การวางระบบผู้สอน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลผู้เรียน 
เกณฑ์การประเมิน 
เป้าหมาย 

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

1. หลักสูตรประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนที่เหมาะสมกับรายวิชาที่
สอน โดยค านึงถึงคุณวุฒิที่ส าเร็จการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และภาระงานที่วิทยาลัยฯ ก าหนด 
และก าหนดผู้สอนแต่ละรายวิชา 

2. หลักสูตรจัดท าตารางเรียนส าหรับนักศึกษา และตารางสอนส าหรับอาจารย์ผู้สอน 
3. หลักสูตรมีการก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาท าแผนการจัดการเรียนรู้/โครงการสอนทุก

รายวิชา ส่งก่อนเปิดภาคการศึกษา  
4. หลักสูตรด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่ออาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชา 
5. หลักสูตรติดตามผลประเมินของอาจารย์ผู้สอนทุกคน 
6. หลักสูตรประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือทบทวนผลการด าเนินงานตามกระบวนการการ

ก าหนดผู้สอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
7. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการก าหนดผู้สอนในภาค

การศึกษาต่อไป 
หลักสูตรมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี+ปฏิบัติ 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียนทฤษฎี 
- อาจารย์อภิปรายถึงขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในบทเรียน วิธีการวัดผลและแนวทางการประเมินผล
การเรียนรู้ในรายวิชา 
- อาจารย์สุ่มตัวอย่างนักศึกษาให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา  
- อาจารย์สรุปเพื่อน าเข้าสู่บทเรียน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียนปฏิบัติ 
- นักศึกษาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
- แจกใบงานให้กับนักศึกษาและปฏิบัติใบงาน 
- จากนั้นให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ โดยครูคอยให้ค าแนะน าและควบคุมนักศึกษาให้ใช้งานเครื่องมืออย่าง
ปลอดภัย 
ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
- อาจารย์ร่วมกันสรุปเนื้อหาในบทเรียน 
- ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยอาจารย์ใช้วิธีการถาม – ตอบ 
ปัญหาและอุปสรรคในการสอนปฏิบัติ 

- นักศึกษาขาดความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติตามใบงาน 
- วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกภาคปฏิบัติมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติตามใบงาน 
 

ผลการด าเนินงาน 

N/A 

การปรับปรุงระบบและกลไก 

น าผลการประเมินของนักศึกษา มาประกอบการพิจารณามอบหมายรายวิชาให้กับอาจารย์ผู้สอน 
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เอกสารหลักฐานประกอบ 
5.2-1 รายงานการประชุม 
5.2-2 รายงานการส่งเอกสารการสอน 
5.2-3 รายงานสถิติการประเมินประสิทธิภาพการสอนเรียงตามค่าเฉลี่ยของอาจารย์ผู้สอน 
5.2-4 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 
5.2-5 รายงานการประชุมอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/61 วันที่ 20 เม.ย. 2561 
5.2-6 รายงานการประชุมอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7/2561 วนัที่ 18 ต.ค. 2561 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  ผลการด าเนนิงานของหลักสูตร  
5.3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
ผลการด าเนินงาน 

หน่วยจัดการศึกษา จ านวนผู้เรียนแรกเข้า จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 
แม่ข่าย - - N/A 

5.3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

ประกอบด้วย ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง สนในใฝ่รู้ 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยัน ประหยัด อดทด พ่ึงตนเอง ต่อต้านความรุนแรงและความทุจริต ปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความปลอดภัย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งนี้สูตรและงานกิจการ
นักศึกษา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เพ่ือให้นักศึกษามีลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดภาคเรียนที่ 1/2562 
ดังต่อไปนี้ 

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

2. โครงการวิทยาลัยคุณธรรม ประจ าปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง
ประชุมหลวงพ่อเงิน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

3. โครงการพัฒนากิจการนักศึกษากิจกรรม รวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชน เมื่อเดือนมีนาคม- 
เมษายน 2562 

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

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

6. ทั้งนี้สามารถน ามาสรุป คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักศึกษาในภาพรวมได้ดังตารางต่อไปนี้ 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

หน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย 
จ านวนผู้เรียน

ทั้งหมด 
จ านวนผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ร้อยละ 

ปีการศึกษา 1/2562 73 66 90.41 
ปีการศึกษา 2/2562 68 62 91.18 

รวม 141 128 90.78 



ห น้ า  | 41 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู สาขางานอเิลก็ทรอนิกสอ์ตุสาหกรรม 

 

ผลการด าเนินในภาพรวมเกี่ยวกับผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  มีจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
จ านวน 141คน ผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ จ านวน128 คน  คิดเป็นร้อยละ 
90.78  เมื่อน าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม มีค่าคะแนน
เท่ากับ5 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

1. รายงานผลการประเมินการเรียน รายวิชากิจกรรม.......  ปีการศึกษา 2562 
5.3.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ 
ผลการด าเนินงาน 

หน่วยจัดการศึกษา จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
จ านวนผู้เรียนมีสมรรถนะ
ในการเป็นผู้ประกอบการ 

ร้อยละ 

แม่ข่าย - - N/A 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

5.3.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ผลการด าเนินงาน 

หน่วยจัดการศึกษา โครงการ ชุมชนที่น าไปใช้ประโยชน์ 
แม่ข่าย  N/A 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. รายงานผลโครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ลงชุมชน ประจ าปีการศึกษา 2562  
5.3.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

หน่วยจัดการศึกษา 
จ านวนผู้เรียน 
ที่ลงทะเบียน 

จ านวนผู้เรียนที่สอบผ่าน
มาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละ 

แม่ข่าย - - N/A 
5.3.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) 

หน่วยจัดการศึกษา 
จ านวนผู้เรียนที่เข้า

ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (V-NET) 

จ านวนผู้เรียนที่สอบผ่าน
การทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติ (V-NET) 
ร้อยละ 

แม่ข่าย - - N/A 
5.3.7 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา  

หน่วยจัดการศึกษา 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 2561 
จ านวนผู้เรียนที่มีงานท า

และศึกษาต่อ 
ร้อยละ 

แม่ข่าย - - N/A 
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องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
เป้าหมาย 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีปริมาณเพียงพอ ทันสมัย และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน นักศึกษาและอาจารย์มี
ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 

ระบบและกลไก 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับวิทยาลัยชุมชนพิจิตรพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับการเรียนการสอน

ต่างๆ และสื่อการเรียนรู้ เพ่ือจัดสรรเงินรายได้สถานศึกษาในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีปริมาณ
เพียงพอ ทันสมัยและพร้อมใช้งาน 

2. วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดท าแผนประจ าปีงบประมาณ เพ่ือเสนอสภาวิทยาลัยชุมชน และสภาสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

3. หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาและท าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส าหรับการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ตลอดจนวัสดุการซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่
สนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความพร้อมต่อการเรียนการสอน 

4. หลักสูตรท าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เพ่ือจัดหาสิ่งสนันสนุน
การเรียนรู้ตามแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

5. หลักสูตรติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้พร้อมทั้งรายงานผล เพ่ือน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อไป 

สิ่งสนับสนุนด้านวิชาการ 

1.1 ชุดฝึกระบบเครื่องเสียงรถยนต์  
1.2 ชุดฝึกเครื่องรับวิทยุ FM,AM  
1.3 ชุดฝึกนิวแมติกไฮดรอลิกส์   
1.4 ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  
1.5 ชุดของจริงเครื่องถ่ายภาพไร้สาย อากาศยานไร้คนขับ(โดรน) 

สิ่งสนับสนุนด้านกายภาพ 

1.6 ห้องเรียนทฤษฎี ปฏิบัติห้องเรียนของสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ จะอยู่ตึกอุตสาหกรรมชั้นที่ 3 ได้แบ่ง
พ้ืนที่ห้องเรียน 6 ห้องเรียน โดยใช้เป็นพ้ืนที่ห้องเรียนทฤษฎีและลงปฏิบัติงานตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
โดยในแต่ละพ้ืนที่จะจัดโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอกับจ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนใน
รายวิชานั้นๆ  
1.7 ห้องสุขา ในสาขางานมีเพียงพอต่อการใช้งานของนักศึกษา  
1.8 คอมพิวเตอร์ ปลิ๊นเตอร์ Projector และจอทีวี ทางหลักสูตรมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนใน

หลักสูตร 
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ผลการด าเนินงาน 
การเรียนรู้สิ่งสนับสนุนที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยของนักศึกษา ท าให้นักศึกษามีความรู้ที่ทันตามเทคโนโลยี

สมัยใหม่ที่ใช้ในปัจจุบัน เช่น  ชุดฝึกในหลักสูตรความเพียงพอและการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนการใช้งานสิ่ง
สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน อาจมีไม่มากหรือยังไม่ทันสมัยเท่าที่ควรด้วยวัสดุหรือสื่อบางอย่างอาจมี
ราคาค่อนข้างสูงทางหลักสูตรได้น านักศึกษาเรียนรู้ในสถานประกอบการเพ่ือศึกษาเครื่องมือเครื่องจักรที่
ทันสมัยต่อยุคสมัย 

ประเมินกระบวนการ 
หลักสูตรได้ท าการทบทวนกระบวนการดังกล่าว สรุปได้ว่าสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลักสูตรได้

ด าเนินการตามระบบส่วนใหญ่เป็นลักษณะอาคาร ระบบสาธารณูปโภค เช่น ห้องน้ า ประปา ไฟฟ้า แต่ระบบ
การส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เป็นอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ สื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการสอน และระบบ
เครือข่ายทางหลักสูตรยังมีระบบที่ยังไม่ชัดเจน ดังนั้นจึงควรพัฒนาระบบการส ารวจและจัดหาอุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติการ สื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการสอนและระบบเครือข่ายเพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าใช้ได้ทุกที่ เข้าถึง
สื่อเทคโนโลยีได้ทุกเวลา 
 ทางหลักสูตรได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนที่มีต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ประจ าปีการศึกษา2562 มีผลดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่  1  ตารางแสดงความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา และอาจารย์ผู้สอนที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้      ประจ าปีการศึกษา 2562 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

อาจารย์ผู้สอน นักเรียน นักศึกษา 
ร้อยละ �̅� ร้อยละ �̅� 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในห้องเรียน 70.00 3.50 79.67 3.98 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 73.00 3.65 82.00 4.10 

รวม 71.36 3.57 80.79 4.04 
จากตารางที่ 1  ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เก็บข้อมูลจากอาจารย์ผู้สอน 

จ านวน ....4..... คน และนักเรียน นักศึกษาจ านวน ..10.. คน พบว่า ทั้งอาจารย์ผู้สอนนักเรียน และนักศึกษามี
ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในห้องเรียน อยู่ระดับปานกลาง (�̅�=3.50,4.15) และมีความพึง
พอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน อยู่ระดับ มาก (�̅�= 3.65,4.10) 
ทางหลักสูตรได้ส ารวจนักศึกษาที่มีความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประจ าปีการศึกษา 
2562 ดังตารางที่ 2 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

ความหมาย  
ปร

ับป
รุง

 
 

พอ
ใช

้ 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กท

ี่สุด
 �̅� S.D. 

การสนับสนุนการเรียนรู้
ภายในห้องเรียน      3.50 0.88 

ปานกลาง 

1. ห้องเรียน/ 0 0 50.00 50.00 0 3.75 0.58 ปานกลาง 
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ห้องปฏิบัติการมีจ านวน
เพียงพอกับผู้เรียน 
2. ห้องเรียน/
ห้องปฏิบัติการมีแสง
สว่างเพียงพอ อากาศ
ถ่ายเท หรือมีอุณหภูมิที่
เหมาะสม 

0 0 25.00 75.00 0 3.75 0.50 

มาก 

3. สภาพแวดล้อมภายใน
ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ
สะอาด เอ้ือต่อการเรียน 

0 0 75.00 25.00 0 3.25 0.50 
ปานกลาง 

4.  วัสดุฝึก อุปกรณ์ใน
การจัดการเรียนการสอน
มีเพียงพอกับผู้เรียนทั้ง
หมู่เรียน 

0 0 50.00 50.00 0 3.50 0.58 

ปานกลาง 

5.  มีการดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ 
มีอุปกรณ์และสื่อ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการ
สอนที่ทันสมัย มีคุณภาพ 
และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

0 0 50.00 50.00 0 3.50 0.58 ปานกลาง 

6.  สื่อและอุปกรณ์การ
เรียนการสอนใน
ห้องเรียนมีความเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพพร้อม
ใช้งาน 
 

0 0 50.00 50.00 0 3.50 0.58 ปานกลาง 

การสนับสนุนการเรียนรู้
ภายนอกห้องเรียน 

     3.65 0.24 มาก 

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

0 0 25.00 25.00 50.00 4.25 0.96 มาก 

8.  ระบบสาธารณูปโภค 
เช่น ห้องสุขา น้ าประปา 
ไฟฟ้า เพียงพอและ
เหมาะสม 

0 25.00 0 75.00 0 3.50 1.00 ปานกลาง 
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9.  การสนับสนุนบริการ
ด้านวิชาการของหลักสูตร
มีหนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ 
เอกสารทางวิชาการ 
โครงงาน ที่ทันสมัยและ
หลากหลาย 

0 0 0 75.00 25.00 4.25 0.50 มาก 

10.  การสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีของหลักสูตร 
เช่น แหล่งดาว์นโหลด
เอกสารที่ต้องใช้ในการ
เรียนการสอน การ
สนับสนุนงานด้าน 
Network 

0 25.00 50.00 25.00 0 3.00 0.82 มาก 

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

0 0 75.00 25.00 0 33.25 0.50 ปานกลาง 

รวม 3.57 0.70 มาก 
พบว่าอาจารย์ผู้สอนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ประจ าปีการศึกษา 2562 ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับ..มาก..โดยรายการที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ..การสนับสนุนบริการด้านวิชาการของ
หลักสูตรมีหนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ เอกสารทางวิชาการ โครงงาน ที่ทันสมัยและหลากหลาย  (�̅�= 4.25)รองมา
คือ มีสถานที่ส าหรับให้นักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ แลกเปลี่ยนสนทนา และ ท างานร่วมกัน ( �̅�=4.25)
ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการมีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเท หรือมีอุณหภูมิที่เหมาะสม..(�̅�=3.75)ห้องเรียน/
ห้องปฏิบัติการมีจ านวนเพียงพอกับผู้เรียน (�̅�=3.50)วัสดุฝึก อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนมีเพียงพอ
กับผู้เรียนทั้งหมู่เรียน(�̅�=3.50)มีการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีอุปกรณ์และสื่อเทคโนโลยีที่
ใช้ในการสอนที่ทันสมัย มีคุณภาพ และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ (�̅�=3.50)สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนใน
ห้องเรียนมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน..(�̅�=3.50)ระบบสาธารณูปโภค เช่น ห้องสุขา 
น้ าประปา ไฟฟ้า เพียงพอและเหมาะสม (�̅�=3.50)การสนับสนุนด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอน เช่น อุปกรณ์ IT เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องเขียน กระดาษ ฯลฯ (�̅�=3.25),สภาพแวดล้อม
ภายในห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการสะอาด เอื้อต่อการเรียน (�̅�=3.25)การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีของหลักสูตร 
เช่น แหล่งดาว์นโหลดเอกสารที่ต้องใช้ในการเรียนการสอน การสนับสนุนงานด้าน Network (�̅�=3.00) 
ตามล าดับ 
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การปรับปรุงระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 จากการประเมินระบบและกลไกดังกล่าว หลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงระบบการส ารวจการดูแล
รักษาวัสดุ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีอุปกรณ์และสื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการสอนที่ทันสมัยมีคุณภาพและพร้อม
ใช้งานอยู่เสมอดังนี ้

1. หลักสูตรด าเนินการส ารวจความต้องการของอาจารย์ผู้สอนในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประเภทวัสดุ  
อุปกรณ์ภายในห้องใน เครื่องคอมพิวเตอร์ ทีวี โปรเจคเตอร์ ล าโพง ไมโครโฟน Viual  เครือข่ายสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตและซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยส าหรับใช้ในการสนับสนุนการเรียนรู้ 

2. หลักสูตรรวบรวมและน าเสนอข้อมูลความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ ให้กับวิทยาลัยเพื่อ 
พิจารณา 

3. หลักสูตรติดตามผลการพิจารณาของวิทยาลัยและแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรได้ทราบ เพ่ือสามารถใช้ทรัพยากรตามความต้องการ 
จากข้อเสนอแนะในปีการศึกษา 2561 ความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ผ่านมา 
- มีข้อเสนอแนะคือให้จัดท าแผงก้ันนกภายในสาขางานอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือป้องกันมูลนกเนื่องจากท า

ความสกปรกภายในสาขางานอิเล็กทรอนิกส์  
- ระบบอินเตอร์ของนักศึกษายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของการใช้งานนักศึกษาและอาจารย์มี

ข้อจ ากัดในการใช้งาน   
- ติดเครื่องปรับอากาศในห้องเรียน 
- ปรับปรุงห้องน้ า 

สิ่งท่ีปรับปรุงไปแล้วในปีการศึกษา 2562 
- จัดท าแผงกั้นนกภายในสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
- ปรับปรุงระบบอินเตอร์ 
- ปรับปรุงระบบห้องน้ าให้ใช้งานเพียงพอกับนักศึกษา 

จากข้อเสนอแนะในปีการศึกษา 2562 นี้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการสนับสนุน
การเรียนรู้ภายในห้องเรียน  
- อยากให้ห้องเรียนติดเครื่องปรับอากาศภายในห้องเรียน 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
6.1-1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1-2  รายงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ ปวส.สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ภาพถ่ายติดตั้งกรงกั้นนก) 
 6.1-3  รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
6.1-4 รายงานผลโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิทยาลัยชุมชนพิจิตรให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่าง
มีประสิทธิภาพ (ระยะที่ 2) 
6.1-5 บันทึกข้อความขอจัดท าแผงก้ันนก 
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ส่วนที่ 3 

รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ผ่านเกณฑ์/ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ระบุเหตุผล
หากไม่ผ่าน

เกณฑ์ 
1. การก ากับ
มาตรฐาน 

1.1 (1.) การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ผ่าน  

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  

2. ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

2.1  คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา N/A  

2.2  ผู้ส าเร็จการศึกษาสร้างอาชีพและท าประโยชน์ให้ชุมชน N/A  

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 N/A  

3 นักศึกษา 
 
 

3.1  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3.00  

3.2   ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2.00  

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 2.50  

4. อาจารย์ 
4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 2.00  

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 2.00  

5. หลักสูตร 
การเรียนการ
สอน และ
ประเมินผู้เรียน 

5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00  

5.2   การวางระบบผู้สอน การจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลผู้เรียน 

3..00 
 

5.3   ผลการด าเนินงานของหลักสูตร 5.00  

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 3.67  

.  สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00  

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 3.00  

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบ 3.30  

 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | 48 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู สาขางานอเิลก็ทรอนิกสอ์ตุสาหกรรม 

 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

องค์ประกอบ I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
 

0.01-2.00 ระดับคุณภาพ
น้อย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพ
ปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดี
มาก 

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2 - - n/a n/a --_ 

3 2.50 - - 2.50 ปานกลาง 

4 2.00 - - 2.00 น้อย 

5 3.00 5.00 - 3.67 ดี 

6 - 3.00 - 3.00 ปานกลาง 

รวม 2.50 3.67 4.34 3.30 ดี 

ผลประเมิน ปานกลาง ดี ดีมาก   
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ข้อเสนอแนะ 
 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนาในภาพรวมของหลักสูตร 
จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ผู้บริหารให้ความใส่ใจในการดูแล ผลที่เกิดขึ้นจากการท างาน มีการก ากับติดตามการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหา จึงท าให้การด าเนินงานใน
สถานศึกษาเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมีความกระตือรือร้นให้ความสนใจกับการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาคุณภาพของหลักสูตร ให้ความใส่ใจในการแก้ปัญหา ส่งผลให้หลักสูตรมีพัฒนาการไปในทางที่ดี
ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ที่มีความหลากหลายและเพ่ิมขึ้นจ านวนมากแสดงถึง
การให้ความส าคัญกับข้อเสนอในการประเมิน และพัฒนาคุณภาพในหลักสูตรนั้น 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. หลักสูตรควรให้ความส าคัญกับการจัดท ารายงานการประเมินตนเองเพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้

เข้าใจเกณฑ์หลักการประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดไว้ในทุกตัวบ่งชี้และควรสร้างความเข้าใจใน
ประเด็นตัวบ่งชี้แต่ละตัวเพ่ือจะได้ตอบค าถามได้ชัดเจน ครบถ้วน ไม่หลงประเด็น และในต้นปี
การศึกษา หลักสูตรควรน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตั้งแต่
เริ่มต้นจะได้วางระบบและกลไกลในการปฏิบัติงานได้ชัดเจนและก ากับติดตามให้ด าเนินการตามที่
ก าหนดไว้ 

2. ในการด าเนินการจัดท าการประเมินคุณภาพการศึกษาในทุกกิจกรรมควรมีการก าหนดผลลัพธ์การ
เรียนรู้ให้ชัดเจน โดยมีการประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ์ หากพบประเด็นปัญหาควรหาแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไข และเสนอแนะวิธีการที่เหมาะสม น าข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติจ ริง เพ่ือพัฒนา
กิจกรรมที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องจะท าให้ผลลัพธ์จากการด าเนินการเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและส่งผล
ให้คุณภาพของการพัฒนาในแต่ละปีเกิดผลลัพธ์ที่เป็นระบบชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | 50 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู สาขางานอเิลก็ทรอนิกสอ์ตุสาหกรรม 

 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 
 

องค์ประกอบท่ี 2 : ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. หลักสูตรควรวางแผนในการก ากับติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา โดยพิจารณาว่าผู้ที่ส าเร็จการศึกษามีงาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละเท่าไหร่ และผู้ศึกษาต่อโดยตรงร้อยละเท่าไหร่ เพ่ือวางแผนใน
การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมข้ึน 

2. หลักสูตรควรพิจารณากลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถามมาจากกลุ่มใดบ้าง หลักสูตรควรสร้างความ
สมดุลของกลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถามให้สมดุลกันทั้ง 3 กลุ่ม เพ่ือส่งผลให้ผลการประเมินเป็น
ที่ยอมรับ และน ามาเป็นข้อมูลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. หลักสูตรมีการรายงานการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตกับผู้ เรียนมีการก าหนด
กระบวนการชัดเจน มีการพิจารณาสาเหตุของปัญหาและหลักสูตรยังไม่มีการน าผลลัพธ์ที่พบจากการ
ด าเนินการไปปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 

2. การพัฒนานักศึกษาการน าผลการพัฒนานักศึกษาไปบูรณาการกับการเรียนการสอน เพ่ือสร้างทักษะ
การเรียนรู้ประเด็นที่ท าได้ดี คือ การพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ แต่หลักสูตรควรน า
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาไปพัฒนานักศึกษา และสามารถแสดงถึงผลลัพธ์จากการด าเนินการได้ 

3. ผลที่เกิดกับนักศึกษาทั้งด้านการคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา และความพึงพอใจยังไม่สะท้อนถึงภาพ
ของแนวโน้มของการพัฒนาให้ชัดเจน เนื่องจากผลการประเมินไม่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันและการประเมินความพึงพอใจอย่างน้อย 3 ปีต่อเนื่อง  เพ่ือมีแนวโน้มที่ดีขึ้น
เช่นเดียวกัน 

องค์ประกอบท่ี 4: อาจารย์ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

หลักสูตรมีระบบและกลไกด้านการรับและแต่งตั้งอาจารย์ในหลักสูตร รวมทั้งการบริหารอาจารย์แต่ยัง
ขาดแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลที่ชัดเจน ดังนั้นหลักสูตรควรเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ความต้องการของ
อาจารย์ในหลักสูตรมาจัดท าแผนพัฒนา 3 – 5 ปี ตามแผนกลยุทธ โดยแผนพัฒนาบุคลากรควรเป็นการตกลง
ร่วมกันระหว่างฝ่ายวิชาการ กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรและน ามาจัดเป็นแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล โดยมี
แผนตั้งแต่การศึกษาต่อ การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ การฝึกอบรมพัฒนาด้านวิชาชีพและวิชาการ  
นอกจากนั้นควรมีการติดตามผลลัพธ์ที่เกิดจากการพัฒนาอาจารย์ที่ตรงกับแผนพัฒนาบุคลากรที่ก าหนดไว้ 
องค์ประกอบท่ี 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  การก าหนดสาระรายวิชาในหลักสูตร หลักสูตรได้ด าเนินการรายงานในภาพรวมกว้างๆ รวมทั้งการ
พัฒนาประเด็นความรู้ที่ทันสมัยที่น ามาใช้ในหลักสูตรนั้น ๆ เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมก้าวสู่โลก
อาชีพ ขณะเดียวกันกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีการรายงานผลลัพธ์ในลักษณะเดียวกัน  ท าให้
กระบวนการทั้งหมดท่ีกล่าวมาท้ังหมดยังไม่ได้น าหลัก PDCA มาประยุกต์ใช้ให้ชัดเจน 
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องค์ประกอบท่ี 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและสิ่งสนับสนุนทางวิชาการที่ชัดเจน รวมทั้งการวางแผนให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางวิชาการจากแหล่งอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่หลักสูตรก าหนด
โดยจัดท าในรูปแบบ MOU หรือฝึกปฏิบัติการนอกสถานที่ ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด แต่
หลักสูตรยังขาดการน าผลจากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาไปปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นรูปธรรมในรอบ
ต่อไป 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


