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รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานอิเลก็ทรอนิกส ์

 

      ส่วนที่ 1 
     ข้อมลูทั่วไป 

 

ข้อมูลทั่วไป 
1.1 สถานที่การจัดตั้งการเรียนการสอน 

ณ โรงฝึกงานวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  ตั้งอยู่เลขท่ี 150 หมู่ที่ 6 ถนนบางมูลนาก-โพทะเล ต าบลท่าบัวบน 
พ้ืนที่กว่า 120 ไร่ 
1.2 จ านวนนักศึกษา 

 หลักสูตรปวช.  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ปีการศึกษา 
จ านวน (คน) 

2557 2558 2559 2560 2561 รวม 
2557 41     41 
2558  38    38 
2559   48   48 
2560    49  49 
2561     62 62 
รวม      237 

1.3 อาจารย์ผู้สอน 
ตารางแสดงจ านวนอาจารย์ผู้สอน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา และเพศ 

วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม 
ปริญญาเอก - - - 
ปริญญาโท 2 - 2 
ปริญญาตรี 1 - 1 
อนุปริญญา/ปวส. - - - 

รวม 3 - 3 
 

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 
-หัวหน้างานสื่อและนวัตกรรม
ทางการศึกษา 
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-หัวหน้างานห้องสมุด 
-อาจารย์ที่ปรึกษาปวช.3 

3 นายพรศักดิ์ อยู่สอาด อาจารย์พิเศษ อศ.บ.เทคโนโลยี
โทรคมนาคม 

- เจ้าหน้าที่งานสื่อและ
นวัตกรรมทางการศึกษา 
- อาจารย์ประจ าสาขา
อิเล็กทรอนิกส์ 
-อาจารย์ที่ปรึกษาปวช.1 

 
1.4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 

1 นายมนตรี  พันธ์กสิกร ครูช านาญการ -กศ.ม.อุตสาหกรรมการศึกษา  
-ปท.ส.ไฟฟ้าสื่อสาร 

2 ว่าที่ร้อยตรีธนิตศักดิ์  อัครวิมลนันท์ พนักงานราชการ -คอม.อุตสาหกรรมไฟฟ้า          
-ค.บ.อุตสาหกรรมไฟฟ้า 

3 นายพรศักดิ์ อยู่สอาด อาจารย์พิเศษ -อศ.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
 
 

1.5 จ านวนผู้เข้าเรียนปัจจุบัน   
ระดับชั้น 

 
จ านวนนักศึกษา 2562 

ชาย หญิง รวม 
ปวช. 1  8 8 16 
ปวช. 2 17 8 25 
ปวช. 3 10 4 14 
ปวส.1 14 5 19 
รวม 49 25 74 

 
1.6 เกียรติยศและช่ือเสียง อาจารย์นักศึกษา 

วัน เดือน ปี รางวัลที่ได้รับ 
8 เมษายน 2562 นายพรศักดิ์ อยู่สอาด ครูผู้สอนดีเด่น สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปีการศึกษา2561 

วชช.พิจิตร แม่ข่าย  
31 สิงหาคม -  2 
กันยายน 2561 

เกียรติบัตรแสดงว่าว่าที่ร้อยตรีธนิตศักดิ์ อัครวิมลนันท์ เป็นคณะกรรมการร่วมในการ
แข่งขันกีฬาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2561 “อุทัยธานี
เกมส์”มิตรภาพ น้ าใจ เหนือชัยชนะ ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ต าบลห้วยแห้ง อ าเภอ
บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 

21-22 สิงหาคม 
2561 

ว่าที่ร้อยตรีธนิตศักดิ์ อัครวิมลนันท์ร่วมด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการน า
ผักตบชวาหลังการสับย่อยมาท าปุ๋ยหมักพืชสดจากผักตบชวา ณ องค์การบริหารส่วน
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ต าบลทับหมัน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
30 กันยายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีธนิตศักดิ์ อัครวิมลนันท์ ได้บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย เป็นจ านวน 7 

ครั้งในพุทธศักราช 2561 แก่สภากาชาดไทยจังหวัดพิจิตร  
 

1.7 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) 
 
1.9  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 ซ ีสไลดเ์ร็กกูเรเตอร์ 0-240 V5A 6 ชุด 
6 ชุดฝึกวงจรดิจติอลเทคนคิ 1 6 ชุด 
7 เครื่องก าเนิดสัญญาณภาพทดสอบโทรทัศน ์ 6 ชุด 
8 ชุดเครื่องมือวัดและทดสอบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 6 ชุด 
9 เครื่องวัดระดับความดังเสยีง 6 ชุด 

10 ชุดวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์2 6 ชุด 
11 ชุดฝึกระบบเสยีงในรถยนต ์ 1 ชุด 
12 ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1 ชุด 

13 ออสซิลโลสโคป 2 เส้นภาพ ขนาด 20MHZ 6 ชุด 

 
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 
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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 
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ส่วนที่ 2 
รายงานผลการด าเนินงาน หลักสูตร 

 
องค์ประกอบที ่1  การก ากับมาตรฐาน 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 (2)  การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เกณฑ์มาตรฐาน 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 
รายวิชาท่ีสอน 

ภาคเรียนที่ 1/2561 ภาคเรียนที่ 2/2561 
1 นายมนตรี  

พันธ์กสิกร 
ครูช านาญ
การ 

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

- วงจรไอซีและการ
ประยุกต์ใช้งาน 

- เขียนแบบเทคนิค
เบื้องต้น 

- หุ่นยนต์เบื้องต้น 

- วัสดุงานช่าง
อุตสาหกรรม 

- ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

- โครงการ 

- เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
- การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

2 ว่าที่ร้อยตรีธนิต
ศักดิ์   
อัครวิมลนันท์ 

พนักงาน
ราชการ 

-คอม.อุตสาหกรรม
ไฟฟ้า          
-ค.บ.อุตสาหกรรม
ไฟฟ้า 
 

-วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 

- โปรแกรมเมเบิล
ลอจิกคอลโทรล 

- อิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 

- เขียนแบบไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
- เครื่องมือวัดไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ 
- วงจรพัลล์และสวิตซิง 

- งานนิวเมติกส์และไฮ
ดรอลิกส์เบื้องต้น 

- โครงการ 

- เขียนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย
คอมพิวเตอร์ 
- วงจรดิจิตอล 

- วงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ 

3 นายพรศักดิ์  
อยู่สอาด 

อาจารย์
พิเศษ 

-อศ.บ.เทคโนโลยี
โทรคมนาคม 
 
 

- เครื่องรับวิทยุ 
- เครื่องส่งวิทยุ 
- งานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

- เครื่องเสียง 

- เครื่องรับโทรทัศน์ 

- อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
- โทรศัพท์ 
- ระบบภาพ 

- งานบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ 
- โครงการ 

- ระบบเสียง 
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1) การประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรในความรับผิดชอบอย่างน้อยทุก 5 ปี หรือการปรับปรุงตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

     ปีการศึกษา 2561  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของ ส านักงานคณะกรรมการ              
การอาชีวศึกษา ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คือ  3 ปี และจะครบรอบ
การปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ในปีการศึกษา 2562  ซึ่งระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เรื่อง เกณฑม์าตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พ.ศ. ๒๕๕๖  ข้อ 16.2 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระส าคัญของหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้เป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบัน
การอาชีวศึกษา หรือสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

1.1-1 รายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 

1.1-2 รายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2561 

1.1-3 ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

ผลการประเมิน ผ่าน 
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องค์ประกอบที่ 2  ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา  
ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 9 คน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมิน 9 คน 
ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินเทียบกับจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 100 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหลังส าเร็จการศึกษา 3 คน  
    - ตรงสาขา 2 คน 
    - ไม่ตรงสาขา 1 คน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ว่างงาน - 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อ 6 คน 
    - สาขาวิชาเดิม 5 คน 
    - สาขาวิชาใหม่ 1 คน 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษา 5.00 
ค่าร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

3

3
 × 100 =  100 

แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

5.00 =
100

100
 × 5  

เอกสารหลักฐานประกอบ 
2.1-1 รายงานผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขางาน 

อิเล็กทรอนิกส์ 
2.1-2 รายงานผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขางาน 

อิเล็กทรอนิกส์ 
 
ผลการประเมิน 5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  ผู้ส าเร็จการศึกษาสร้างอาชีพและท าประโยชน์ให้ชุมชน  

ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน 
จ านวนผูส้  าเรจ็การศกึษา ปีการศกึษา 2560 9 

จ านวนชมุชนที่ประเมิน 8 

รอ้ยละของชมุชนท่ีประเมิน 88.89 

ผลรวมคะแนนท่ีชมุชนประเมิน 32.86 

คา่เฉลีย่ของผลการประเมินผูส้  าเรจ็การศกึษาที่ท าประโยชนใ์หก้บัชมุชนหรอืสรา้งช่ือเสยีง
ใหก้บัวิทยาลยัชมุชนหรอืทอ้งถ่ิน 

4.11 

 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

2.2-1 รายงานผลประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์ 

ผลการประเมิน 4 
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องค์ประกอบท่ี 3  นักศึกษา 

  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา  

ผลการด าเนินงาน เอกสาร
หลักฐาน
ประกอบ 

ระบบการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
          สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ มีการใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ซึง่อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นบคุคลที่ท าหน้าท่ี ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ติดตามนักศึกษาในความรับผดิชอบท้ังในและนอกสถานศกึษา ให้ค าแนะแนวด้านการเรียน ความประพฤต ิ
ระเบียบวินยัและข้อบังคับต่าง ๆ ของสถานศึกษา รวมทั้ง การช่วยเหลือนักศึกษาที่มีพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค์ เช่น ขาด
เรียนบ่อย ขาดการเข้าร่วมกิจกรรม มีระบบกลไกการควบคุมการดแูลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1-1 
ระบบการ
ดูแลการให้
ค าปรึกษา
วิชาการและ
แนะแนวแก่
นักศึกษา 
 

1.ทางสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการประชุมสาขาเพื่อเสนอช่ือแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชั้นปี 
2.ให้ทางวิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับ ปวช. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  ประจ าปี
การศึกษา 2561 มีรายละเอียด ดังน้ี 
 

อาจารย์ที่ปรกึษา ระดับชั้น 
นายพรศักดิ์ อยู่สอาด 
นางสาวสุภาวดี มาศบาง 

ปวช. ชอ. 1 

ว่าท่ีร้อยตรีธนิตศักดิ์ อัครวิมลนันท์ 
นางสาวกนกวรรณ  จุลพันธ ์

ปวช. ชอ. 2 

นายมนตรี พันกสิกร ปวช. ชอ. 3 
 
3.ทางสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ชี้แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับกรอบแนวปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา 
4.ก าหนดช่วงเวลาการเข้าพบให้นักศึกษาได้รับทราบ อาจารย์ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล รายละเอียดมีดังนี้  

3.1-2 
ค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ที่
ปรึกษา 
3.1-3 
บันทึกการ
เข้าพบ
อาจารย์ที ่
3.1-4 
ประวัติ
นักศึกษา 
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คาบกิจกรรม หลังกิจกรรมเคารพธงชาติ หลังภารกิจเลิกสอน หรือทางระบบ Social Media ต่างๆ 
5.ส าหรับการติดตามผลการให้ค าปรึกษา  นักศึกษามีพฤติกรรมที่ดีขึ้นในด้านการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา โดยการเช็ค
เวลาท ากิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมการเข้าเรียน 
6.จากรายงานความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการบริการของหลักสูตร ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยการบริการด้านให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษา(ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา)ระดับความพึ่งพอใจ  ค่าเฉลี่ย 4.27 ระดับมาก   
7.น าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบกลไกการดูแลนักศึกษา ทางกลุ่มไลน์ Facebook และโทรติดต่อผู้ปกครอง ทาง
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ได้จัดท าบันทึกการเข้าแถวท ากิจกรรมช่วงเช้า  เพื่อสอบถามสภาพปัญหาเกี่ยวกับการเรียน  
ปัญหาต่างๆในระหว่างเรียนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหา  เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ทราบพฤติกรรมของนักศึกษา
สามารถน าไปแก้ปัญหาให้นักศึกษาในความดูแลต่อไป 

 
 
 

     อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบนักศึกษาทุกวันหลังจากกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จแล้ว เพื่อท าการเช็คช่ือพูดคุยประชาสัมพันธ์
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ  ให้นักศึกษาได้ทราบในแต่ละวัน  หากพบว่านักศึกษาไม่มาเข้าแถว  รวมทั้ง
รายวิชาเรียนที่นักศึกษาขาด หรือมีปัญหาทางการเรียนในรายวิชาอื่น   

3.1-5 
รูปการ
พบปะ
ผู้ปกครอง
นักศึกษา 
3.1-6 คู่มือ
นักศึกษา 
 

     จากปัญหาข้างต้นการก ากับดูแลนักศึกษา  พบว่านักศึกษาไม่มาเข้าแถว  รวมทั้งรายวิชาเรียนที่นักศึกษาขาด หรือมี
ปัญหาทางการเรียนในรายวิชาอื่น  อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งโดยตรงกับนักศึกษาผ่านทางเบอร์โทร ให้มาพบหากนักศึกษายัง
ไม่มาพบอาจารย์ที่ปรึกษาให้ติดต่อผ่านเพื่อนในห้องและประสานผู้ปกครองให้รับทราบ ติดตามเยี่ยมบ้านที่มีปัญหา
นักศึกษาต่อไป      ทางสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ได้ท าการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา และการบริการของหลักสูตร การศึกษา 2561  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.27 
นักศึกษามีความพึงพอใจในด้านอาจารย์ที่ปรึกษามีความเต็มใจและเอาใจใส่ให้ค าปรึกษา และมีการติดตามผลของการให้
ปรึกษา อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.35 ส่วนในด้านที่อาจารย์ที่ปรึกษาต้องปรับปรุงแก้ไขคือด้านอาจารย์ที่ปรึกษามีเวลา
ให้นักศึกษาได้พบทุกครั้งเมื่อมีการนัดหมายและอาจารย์ผู้สอนสามารถให้ค าปรึกษาต่างๆ กับนักศึกษาได้ (นอกเหนือ/
ทดแทน จากอาจารย์ที่ปรึกษา) อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.21  
    จากผลการส ารวจ  อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้นักศึกษาได้พบทุกครั้งเมื่อมีการนัดหมาย  มีค่าอยู่ในระดับน้อย  ทาง
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์มีการปรับปรุงให้อาจารย์ที่ปรึกษาเปิดช่องทางอาจารย์ที่ปรึกษาได้ทุกๆที่  ทุกๆเวลาให้กับ
นักศึกษาเช่นทางระบบออนไลน์  Facebook  ต่างๆ ให้มากขึ้น 

3.1-7  
รายงาน
ความพึง
พอใจของ
นักเรียน 
นักศึกษาท่ีมี
ต่อระบบ
อาจารย์ที่
ปรึกษาและ
การบริการ
ของ
หลักสตูร 
3.1-8  
คู่มือ
อาจารย์ที่
ปรึกษา 

 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรูท้ี่ทันสมัย 
     สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับส านักวิชาการ ได้ด าเนินการพิจารณา แนวทางการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ โดยด าเนินการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ 
สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ ผ่านโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีระบบและกลไกการปฏิบัติงาน 
ดังนี้   
 
 

 3.1-9 
ระบบการ
พัฒนา
ศักยภาพ
นักศึกษา
และการ
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เสรมิสร้าง
ทักษะการ
เรียนรู ้

        ทางสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับส านักวิชาการ ได้ด าเนินการพิจารณา แนวทางการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ โดยด าเนินการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ ผ่านโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ด าเนินการตาม
แนวทางส าหรับนักศึกษาทุกช้ันปี รวมทั้งสิ้น  7 โครงการ   ประกอบด้วย   

1.โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  
             มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของนักเรียน-นักศึกษา และเผยแพร่ผลงาน 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมสู่สาธารณชนอย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งการเผยแพร่ผลงานด าเนินงานภายใต้
กิจกรรม มหกรรมวิชาการ ประกอบไปด้วย การจัดนิทรรศการผลงานของนักเรียน นักศึกษา   ประกอบด้วย  1. สื่อการ
เรียนการสอนบ้านโมเดลระบบควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะ 2. พัฒนาระบบเซนเซอร์ไล่นกควบคุมพลังงานด้วยแสงอาทิตย์ 3. 
เครื่องออกก าลังกายไก่ชน  
     2.โครงการศึกษาดูงานและแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
            มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้จากการศึกษา ดูงานในสถานประกอบการจริง และได้น า
ความรู้จากประสบการณ์จริงไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ โดยน านักศึกษาเข้าไปศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่ง    จังหวัดปทุมธานี และบริษัทอิชิตันกรุ๊ปจ ากัด(มหาชน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
      3. โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน 

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของวิทยาลัยฯ 
และสถานประกอบการ สามารถพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับงาน ตามความรู้ความสามารถ โดยมีการให้ความรู้นักเรียน 
นักศึกษาเกี่ยวกับ  

- ความส าคัญและวตัถุประสงค์ของการฝึกงาน 
- การเตรยีมความพร้อมก่อนการฝกึงาน  

3.1-10 
รายงานผล
โครงการ
สิ่งประดิษฐ ์
3.1-11 
รายงานผล
โครงการ
ศึกษาดูงาน 
3.1-12 
รายงานผล
โครงการ
เตรียมความ
พร้อมและ
ปฐมนิเทศ
ก่อนออก
ฝึกงาน 
3.1-13 
รายงานผล
โครงการ 
หน่วยซ่อม
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- ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน    
- การพัฒนาบุคลิกภาพกับการท างาน  
- ประสบการณด์ีดี จากพ่ีสู่น้อง 

               - การปฏิบัติตนในสถานประกอบการ โดยตัวแทนจาก บริษัท มิตซูบิชิอิเล็กทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด และ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 
      4. โครงการหน่วยซ่อมสร้างบริการชุมชน (Fix it Community Unit) 
             มีวัตถุประสงค์เพื่อออกหน่วยซ่อมสร้างบริการชุมชน ช่วยเหลือประชาชน ในช่วงเทศกาลส าคัญ ในยามภัย
พิบัติต่าง ๆ รวมถึงตามความต้องการของชุมชน และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา มีทักษะ และประสบการณ์ด้าน
ทักษะวิชาชีพ  โดยการออกหน่วยซ่อมสร้างบริการชุมชนมีบริการ ดังต่อไปนี้ 

-  บริการซ่อมบ ารุงเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกสภ์ายใน 
บ้าน, อุปกรณ์ดาวเทียมพื้นท่ีด าเนนิการ ได้แก ่

-  บ้านโพทะเล  หมู่ 2  ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร  
-  บ้านบึงลี  หมู่ 4  ต.โพธ์ิไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร  
-  บ้านวังแดง หมู่ 2  ต.เขาทราย  อ.ทับคล้อ  จ.พิจิตร 

        5. โครงการพัฒนาผู้เรียนเข้าสู่การประเมินมาตรฐานวิชาชพี 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ได้ด าเนินการจัดสอบ 

มาตรฐานวิชาชีพคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภท
วิชาอุตสาหกรรมสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย 
          - ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
สมรรถนะงานที่ 1  ติดตั้งระบบภาพและระบบเสียง 
สมรรถนะงานที่ 2 ประกอบวงจรสวิตช์แสง 
        มีนักศึกษาเข้าทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทั้งหมดจ านวน  12  คน ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน 12 
คน คิดเป็นร้อยละ 100 
         6.โครงการการเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
       โดยผลการทดสอบ สทศ.ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา          (V-net)  ของนักศึกษา   ปีการศึกษา  2561  มีดังนี ้

องค์ประกอบ คะแนนเฉลีย่ 
ทักษะภาษาและการสื่อสาร 44.58 
ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 44.58 
ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต 53.33 
ทักษะการจัดการงานอาชีพ 45.63 

รวม 47.03 
          7.โครงการกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์และงานกิจการนักศึกษา  ร่วมกันจดั 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยจัดใหม้ีโครงการ/กิจกรรม 
ดังนี้  
- โครงการไหว้ครู ท าบญุประเพณี  เพื่อแสดงถึงความกตญัญ ู
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
- โครงการกีฬาภายใน 
- โครงการวิทยาลัยชุมชนคณุธรรม 
- กิจกรรรมการเข้าค่ายลูกเสือ 

สร้างบริการ
ชุมชน (Fix 
it 
Communit
y Unit) 
3.1-14 
รายงานผล
โครงการ 
ทดสอบ
มาตรฐาน
วิชาชีพ  
3.1-15 
โครงการ
การเตรียม
ความพร้อม
การทดสอบ
ระดับชาติ
ด้าน
อาชีวศึกษา 
3.1-16 
โครงการ
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรยีน 
3.1-17 
รายงาน
ปฐมนิเทศ
นักศึกษา
ใหม ่
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- โครงการแหเ่ทียน 
    ทางสาขางานอิเล็กทรอนิกส์มีการประเมินผลความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริการเพื่อพัฒนาศักยภาพและ

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปีการศึกษา 2561 มี
ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก โดยรายการที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ..ความหลากหลายของกิจกรรมที่
หลักสูตร จัดให้กับนักศึกษา.. (�̅�=..4.35..), รองมาคือ ..จากกิจกรรมต่าง ๆ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ที่หลักสูตร จัดขึ้น นักศึกษาได้ความรู้ ความเข้าใจ และเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษา.. ( �̅�=..4.33..),..
จากกิจกรรมต่าง ๆ ด้านวิชาการที่หลักสูตร จัดขึ้น นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ ได้รั บไปใช้ประโยชน์ต่อได้. . 
(�̅�=..4.30..),..มีการประเมนิคุณภาพของการด าเนินโครงการพัฒนา ประสบการณ์ทางวิชาชีพ..(�̅�=..4.28..),..นักศึกษา
มีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพ,มีโครงการ/กิจกรรมที่
เสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการของนักศึกษาอย่างเหมาะสม.. (�̅�=..4.23..),..มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาอย่างเหมาะสม (�̅�=..4.19..),..การประชาสัมพันธ์ในการเข้าถึงกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่
หลักสูตรด าเนินการ ,ส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ เช่น การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
การแข่งขัน /ประกวดด้านวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ.. (�̅�=..4.16..),..มีโครงการ/กิจกรรมที่
เสริมสร้างด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาอย่างเหมาะสม.. (�̅�=..4.12..) ตามล าดับ 

3.1-18  
รายงาน
ความพึง
พอใจของ
นักเรียน  
นักศึกษาที่มี
ต่อระบบ
อาจารย์ที่
ปรึกษาและ
การบริการ
ของ
หลักสตูร 
ระดับ ปวช. 
สาขางาน
อิเล็กทรอนิ
กส์ ประจ าปี
การศึกษา 
2561 

 
 
ผลการประเมิน 2 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  ผลที่เกิดกับนักศึกษา   

ปีการศึกษา 
จ านวน 
รับเข้า 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา      
ตามหลักสูตร 

จ านวนที่ลาออกและคัด
ชื่อออกสะสมจนถึงสิ้น

ปีการศึกษา 

อัตราการ
ส าเร็จ

การศึกษา 

อัตรา 
การคงอยู ่

2559 2560 2561 
2557 15 8 - - 7 53.33 53.33 
2558 20 - 9 - 11 45.00 45.00 
2559 23 - - 15 8 65.22 65.22 
2560 22 - - - 8 - 63.64 
2561 31 - - - 6 - 80.65 

เอกสารหลกัฐานประกอบ 
-  3.2-1 ผลทีเ่กิดกับนักศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)   

ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
1) มีข้อมูลอัตราการคงอยู่และการส าเร็จ

การศึกษาของนักศึกษาระดับปวช. 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2559 

2) มีการประเมินความพึงพอใจของ

3.2-1 ตารางสรุปข้อมูลอัตราการคงอยู่และการส าเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปวช. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
3.2-2 รายงานความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาและการบริการของหลักสูตร ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
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นักศึกษาท่ีมีต่อกระบวนการส่งเสริม
นักศึกษา ดังนี้ 
2.1) การบริการด้านให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษา (ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา) 
ผลการประเมินความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
4.27 โดยรายการที่มีระดับความพึง
พอใจสูงสุด คือ อาจารย์ที่ปรึกษามี
ความเต็มใจและเอาใจใส่ในการให้
ค าปรึกษา และมีการติดตามผลของ
การให้ค าปรึกษา 
2.2)  การบริการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ของ
นักเรียน นักศึกษา ผลการประเมิน
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 4.24  โดยรายการที่มี
ความพึงพอใจสูงสุด คือ ความ
หลากหลายของกิจกรรมที่หลักสูตรจัด
ให้กับนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.35 

3) จากระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่
ด าเนินการท าให้จ านวนนักเรียน 
นักศึกษาท่ีลาออกและคัดชื่อออก
สะสมจนถึงสิ้นปีการศึกษาลดลง โดย
ในปีการศึกษา 2561 มีอัตราการคง
อยู่ของนักเรียน นักศึกษาเพ่ิมขึ้นเป็น
ร้อยละ 80.65 เมื่อเปรียบเทียบกับปี
การศึกษา 2560 ซึ่งมีอัตราการคงอยู่
ที่ร้อยละ 63.64 

ประจ าปีการศึกษา 2561 

ผลการประเมิน 2 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | 15 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานอิเลก็ทรอนิกส ์

 

 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย ์
 
องค์ประกอบท่ี 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

ผลการด าเนินงาน เอกสารหลกัฐาน
ประกอบ 

ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารยป์ระจ าหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
การรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     การรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการบริหาร
และพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญที่เหมาะกับสาขางาน ซึ่งกระบวน
รับอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีดังต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การรับอาจารย์ประจ าหลักสตูรใหม่นั้น ได้ก าหนดขั้นตอนการรับสมคัรอาจารย์ไว้และก าหนดให้ 
หลักสตูรฯ ด าเนินการ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี ้
      1.1  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ส ารวจความต้องการและคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่   เพื่อ

4.1-1ระบบการรับ
อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
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เตรียมการรองรับ  การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือเกษียนราชการ และอาจารย์พิเศษลาออก  
พิจารณาจากความขาดแคลนบุคลากรของสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดสอน สัดส่วนระหว่าง
อาจารย์กับนักศึกษาและรายวิชาตลอดจนความจ าเป็นอื่นๆ และคุณภาพชีวิตของนักศึกษาได้รับ
ความรู้ได้อย่างเต็มทีเ่พื่อเป็นข้อมูลในการด าเนินการขออัตราก าลังจากวิทยาลัยฯ 
      1.2 เมื่อทราบจ านวนความต้องการและคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่แล้ว สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความขอเพิ่มอัตราก าลังเสนอต่อวิทยาลัยฯ 
      1.3 วิทยาลัยฯ พิจารณาความต้องการและความจ าเป็น เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
      1.4  เมื่อได้รับอนุมัติอัตราก าลังแล้ว งานทรัพยากรบุคคล  ส านักงานผู้อ านวยการ จะ
ด าเนินการประกาศรับสมัคร และก าหนดวันรับสมัคร  วันสอบ คุณสมบัติของผู้สมัคร และแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ขึ้นมาด าเนินการ เพื่อรับสมัคร ออกข้อสอบ สอบสัมภาษณ์ ก าหนดเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือก เป็นต้น โดยมีขบวนการในการรับสมัคร ดังนี้ 

1) เปิดรับสมัคร โดยด าเนินการอย่างเปิดเผย  
2) ด าเนินการสอบคัดเลือก และพิจารณาคัดเลือก 

โดยพิจารณาจากผลการสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์และทักษะความสามารถในการปฏิบัติตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศการรับสมัคร จากนั้น งานทรัพยากรบุคคล ส านักงานผู้อ านวยการ 
สรุปผลการพิจารณาคัดเลือก เสนอต่อผู้บริหารเพื่อประกาศผลการคัดเลือก และก าหนดวัน
รายงานตัวท าสัญญา 

3) อาจารย์ใหม่มารายงานตัว ท่ีงานทรัพยากรบุคคล  
ผู้อ านวยการ  แนะน าอาจารย์ใหม่ต่อหลักสูตรฯ เพื่อมอบหมายงาน  

4) ทุกสิ้นปีการศึกษา จะด าเนินการส ารวจตาม 
ขั้นตอนท่ี 1 เพื่อน าข้อมูลไปทบทวนและปรับแผนและด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น 
     การรับอาจารย์ประจ าสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการเมื่อสาขางานอิเล็กทรอนิกส์มี
จ านวนอาจารย์ประจ าสาขาไม่เพียงพอ จะด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความขออัตราก าลัง เสนอต่อ
ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ ก าหนดคุณสมบัติทั้งทางด้านคุณวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์สอนที่จะต้องสอดคล้องกับความต้องการของสาขางานอิเล็กทรอนิกส์  โดยจะต้อง
พิจารณาอาจารย์ประจ าสาขางานอิเลก็ทรอนิกส์ จากคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์สอน ฯลฯ ซึ่ง
ในปีการศึกษา 2561  ไม่มีการรับอาจารย์ประจ าสาขาเพิ่ม เนื่องจากอัตราก าลังของอาจารย์
ประจ าสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ยังเพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอน 

4.1-2 ตารางจัดการ
เรียนการสอนภาคเรียน
ท่ี1/ 
 2561 
4.1-3 ตารางจัดการ
เรียนการสอนภาคเรียน
ท่ี2/ 2561 
 

ระบบการบริหารอาจารย ์  
      วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้มีการก าหนดภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
ข้าราชการ 

ภาระงาน 
จ านวน ชม.ขั้นต่ า/

สัปดาห ์
งานสอน 6 
งานปฏิบัติงานจัดการศึกษาเพื่อพฒันาท้องถิ่น
และชุมชน 

12 

งานศึกษาค้นคว้า วิจัยเพื่อชุมชน 6 
งานบริการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 5 

   อาจารย์พิเศษ 
1. สอนและอบรมนักเรียน นักศึกษา ตามหลักสูตร ปวช. ปวส. และหลกัสูตรฝึกอบรมในสาขา

ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 20 ชม. / สัปดาห ์

4.1-4 ประกาศ
สถาบันวิทยาลยัชุมชน 
เรื่อง การก าหนดภาระ
งานของผู้สอนประจ า
ในสถาบัน พ.ศ.2559 
4.1-5   TOR 
พนักงานจ้างเหมา
บริการ (อาจารย์
ผู้สอน) 
4.1-6 พนักงานสาย
ผู้สอน 
 



ห น้ า  | 17 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานอิเลก็ทรอนิกส ์

 

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

3. จัดท าเอกสารรายงานผลการเรียนทุกรายวิชา เมื่อสิ้นภาคเรียน 
4. จัดท าผลงานทางวิชาการ จัดท าวจิัยในช้ันเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
5. ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ห้องเรียน พร้อมจดัท าบันทึกรายงานการปฏิบัตหิน้าท่ีส่งทุก

ภาคเรยีน 
6. หากปฏิบัติหนา้ที่สอนน้อยกว่า 20 ชม./สัปดาห์ ให้ปฏิบัติหน้าท่ีสนบัสนุนงานจัดการเรยีน

การสอนตามสดัส่วนจ านวนช่ัวโมงการปฏิบัติงานสอน และปฏิบัติงานตามพันธกิจของ
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

 

1. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ก าหนดภาระงานสอนในการจัดการเรยีนการสอน เพื่อให้สอดคล้อง
กับการบริหารงาน ดังนี้ 

ภาคเรียนที่ 1/2561 
ชื่อ-สกลุ ชม.สอน/สัปดาห์ 

นายมนตรี  พันธ์กสิกร 25 
ว่าท่ีร้อยตรีธนติศักดิ์ อัครวิมลนันท์ 22 
นายพรศักดิ์ อยูส่อาด 24 
นางสาวสุภาวดี มาศบาง 5 

 
ภาคเรียนที่ 2/2561 

ชื่อ-สกลุ ชม.สอน/สัปดาห์ 
นายมนตรี  พันธ์กสิกร 12 
ว่าท่ีร้อยตรีธนติศักดิ์ อัครวิมลนันท์ 22 
นายพรศักดิ์ อยูส่อาด 27 

2. ภาระงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย มดีังนี้ 
1) นายมนตรี  พันธ์กสิกร ปฏิบัตหินา้ที่สอน  และเป็นหัวหน้าสาขางานอิเล็กทรอนิกส์   
2) ว่าท่ีร้อยตรีธนติศักดิ์ อัครวิมลนันท์ ปฏิบัติหน้าท่ีสอน และเป็นหัวหน้างานสื่อฯ และ

หัวหน้างานห้องสมุด  
3) นายพรศักดิ์  อยู่สอาด ปฏิบัตหิน้าที่สอนในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ และงานบริการที่

ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม   
3. มีการก ากับและตดิตามการจดัท าแผนการสอน โครงการสอน บันทกึหลังการสอน โดยมี

ผลการด าเนินงานดังนี้ 
ภาคเรียนที่ 1/2561 

ชื่อ-สกุล รายวิชา 

การส่งเอกสาร 

แผ
นก

าร
สอ

น 

โค
รง

กา
รส

อน
 

บัน
ทึก

หล
ังก

าร
สอ

น 

นายมนตรี  พันธก์สิกร วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน  ✓  
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น  ✓  
หุ่นยนต์เบื้องต้น  ✓  

4.1-7   ตารางการ
จัดการเรียนการสอน 
ปีการศึกษา 2561 
4.1-8   ค าสั่ง
วิทยาลัยชุมชนพิจิตรที่ 
239/2561 เรื่อง 
มอบหมายหน้าที่
บุคลากร 
4.1-9   แผนการสอน 
โครงการสอน บันทึก
หลังการสอน ประจ าปี
การศึกษา 2561 
4.1-10   ผลการ
ประเมินอาจารยผ์ูส้อน
รายวิชาปีการศึกษา 
2561 
4.1-11ค าสั่งวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตรที่
226/2561 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการเรียน 
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วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม   ✓ 
ไมรโครคอนโทรลเลอร์ ✓   

ว่าที่ร้อยตรีธนิตศักดิ์  อัคร
วิมลนันท ์

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  ✓ ✓ 
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล  ✓  
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  ✓  
เขียนแบบไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์  ✓ ✓ 
เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส ์  ✓ ✓ 
วงจรพัลส์และสวิตชิง ✓  ✓ 

นายพรศักดิ์  อยู่สอาด เครื่องรับวิทยุ ✓  ✓ 
เครื่องส่งวิทยุ    
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์เบื้องต้น ✓  ✓ 
เครื่องเสียง ✓  ✓ 
เครื่องรับโทรทัศน์ ✓  ✓ 

 
ภาคเรียนที่ 2/2561 

ชื่อ-สกุล รายวิชา 

การส่งเอกสาร 
แผ

นก
าร

สอ
น 

โค
รง

กา
รส

อน
 

บัน
ทึก

หล
ังก

าร
สอ

น 

นายมนตรี พันธ์กสิกร โครงการ  ✓  
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์ ✓   

การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์  ✓  
ว่าที่ร้อยตรีธนิตศักดิ์ อัคร
วิมลนันท ์

งานนิวเมติกส์และไฮอรอลิกส์เบื้องต้น ✓  ✓ 
โครงการ   ✓ 
เขียนแบบอิเล็กทรอนกิส์ด้วยคอมพิวเตอร์  ✓  
วงจรดิจิตอล  ✓  
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ   ✓ 

นายพรศักดิ์ อยู่สอาด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์ ✓  ✓ 
โทรศัพท์ ✓  ✓ 
ระบบภาพ ✓  ✓ 
งานบริการอิเล็กทรอนิกส ์ ✓  ✓ 
โครงการ  ✓  
ระบบเสียง ✓  ✓ 

 
4. การก ากับ/ควบคุมกระบวนการจดัการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา โดยมีการ

นิเทศ ติดตามให้ค าแนะน า กระบวนการจัดการเรยีนการสอน และมีคณะกรรมการ
พิจารณาผลการเรียน ท าหน้าที่พิจารณา ความเหมาะสมในการประเมินผลการเรยีนของ
อาจารยผ์ู้สอนแตล่ะรายวิชา 
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5. การประเมินการสอนของอาจารย์ ในปีการศึกษา 2561 มีผลการประเมินอาจารยผ์ู้สอน
โดยนักศึกษา ดังนี ้

 
 
 

 

อาจารย์ผู้สอน ชื่อวิชา 
ผลการ 
ประเมิน 

นายมนตรี  พันธก์สิกร  รายวิชา :: 2000-2006 กิจกรรมองค์การ
วิชาชีพ 4 

4.15 

  รายวิชา :: 2104-2107 ดิจิตอลเบื้องต้น 4.24 
  รายวิชา :: 2104-2112 

ไมโครคอนโทลเลอร์เบื้องต้น 
4.24 

  รายวิชา :: 2104-2118 วงจรพัลส์และสวิ
ตชิง 

4.24 

  รายวิชา :: 2105-2107 เขียนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร ์

4.15 

  รายวิชา :: 2105-2110 เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

4.58 

  รายวิชา :: 2105-2118 การเขียน
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

4.15 

  รายวิชา :: 2105-8501 โครงการ 4.15 
ว่าที่ร้อยตรีธนิตศักดิ์  อัคร
วิมลนันท ์

 รายวิชา :: 2105-8501 โครงการ 4.48 

  รายวิชา :: 2105-2007 วงจรดิจิตอล 4.48 
  รายวิชา :: 2105-2003 วงจรไฟฟ้า

กระแสสลับ 
4.66 

  รายวิชา :: 2100-1009 งานนิวเมติกส์
และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

4.48 

นายพรศักดิ์ อยู่สอาด  รายวิชา :: 2105-2005 อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 

4.66 

  รายวิชา :: 2105-2102 ระบบเสียง 4.60 
  รายวิชา :: 2105-2103 ระบบภาพ 4.60 
  รายวิชา :: 2105-2114 โทรศัพท์ 4.60 
  รายวิชา :: 2105-2117 งานบริการ

อิเล็กทรอนิกส ์
4.40 

  รายวิชา :: 2105-8501 โครงการ 4.40 
        ทางสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนด้านการใช้สื่อในการจัดการเรียน
การสอน เช่น การใช้ห้องเรียนออนไลน์ (Google classroom)  เพื่อช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ทุกที่
ทุกเวลา  และยังเป็นประโยชน์ของส าหรับอาจารย์ผู้สอนสามารถจัดเก็บไฟล์งานให้อย่างเป็นระบบ 
ภายใต้ Folder “Classroom”สามารถสร้างเทมเพลต  และท าส าเนาให้กับนักเรียนนักศึกษาแต่
ละคนสั่งงานและก าหนดวันส่งการบ้านได้ตรวจงาน และให้คะแนนสะดวก ประหยัดเวลาเช็คได้ว่า
ใครยังไม่ส่งงานอีกท้ังนักศึกษาสามารถทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา 
       สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ มีการก าหนดภาระงานสอนในการจัดการเรียนการสอน ไม่ต่ ากว่า
เกณฑ์ของวิทยาลัยฯ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การปฏิบัติงานตามภารกิจ ของวิทยาลัยฯ มีการประเมิน
กระบวนการ ดังนี้ โดยด าเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อการบริหารจัดการ

4.1-12รายงานผล
การส ารวจความพึง
พอใจของอาจารย์
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หลักสูตร (ด้านการบริหารอาจารย์ การก ากับ/ติดตาม/ประเมินผลและพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนของอาจารย์)  โดยผลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับมาก    (�̅�= 3.75) มี
รายละเอียด ดังน้ี  
 
 

รายการ �̅� 
1. การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน 4.00 
2. จ านวนภาระงานสอนของอาจารยท์ี่เป็นจริงในหลักสูตรมีความเหมาะสม 3.50 
3. การก ากับและติดตามการจัดท าแผนการสอน โครงการสอน อย่างน้อย

ก่อนการเปิดภาคเรียนให้ครบทุกรายวิชา 
3.50 

4. การก ากับและติดตามการจัดท าบนัทึกหลังการสอนหลังสิ้นสุดภาคเรียนให้
ครบทุกรายวิชา 

3.25 

5. การควบคุมการจัดการเรยีนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนใหไ้ด้
มาตรฐานเดียวกัน 

4.00 

6. การก ากับ/ควบคุมกระบวนการจดัการเรียนการสอนและการประเมิน
นักศึกษา 

4.00 

7. การประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนา
ความสามารถดา้นการสอนของอาจารย ์

4.00 

 

ผู้สอนที่มตี่อการ
บริหารหลักสตูร 
ประจ าปีการศึกษา 
2561 
 
 

  
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  

  ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์มีการด าเนินงานดังน้ี  
๑. เขียนโครงการรองรับการพัฒนาอาจารยด์้านความรู้ 

ความสามารถ เทคโนโลยีใหม่ๆ  ให้เกิดทักษะความช านาญและน าความรู้มาถ่ายทอดให้กับ
นักศึกษาอย่างเป็นระบบ 

๒. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าสาขางานอิเล็กทรอนิกส์และ 
อาจารยผ์ู้สอนเข้าร่วมอบรมหรือสมัมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองด้านการปฏิบตัิงานอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง  

๓. ส่งเสริมการศึกษาต่อ การท าผลงานทางวิชาการ เพื่อขอ 
เลื่อนต าแหน่งทางวิชาการและการพัฒนาศักยภาพ  

๔. มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ หรือด าเนนิงานตามกระบวนการ 
จัดการความรู ้(KM) ให้มีการแลกเปลี่ยนและน าความรู้ไปใช้ในการพฒันางาน  

 

    สาขางานอิเล็กทรอนิกสไ์ด้มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในสาขาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะทางวิชา ตามรายละเอียด ดงัต่อไปนี้  

ที่ ชื่อ-สกุล 
วันที่ 

เข้าอบรม 
หัวข้อ 

การพัฒนา 
สถานที่ด าเนินการ 

1 นาย
มนตร ี 
พันธ์
กสิกร 
 

๓๑ ตุลาคม – ๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

เข้ารว่มโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร
จัดท าขอ้มูลหลกัสูตร
เข้าสู่ระบบพิจารณา
ความสอดคลอ้งของ
หลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา 

ห้องประชุมส านกับรกิารคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
กรุงเทพมหานคร 

2 ว่าที่ ร.ต. ๑ กุมภาพนัธ์ ศึกษาดูงานสถาน พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ

4.1-13  บันทึกการ
ไปราชการประจ าเดือน 
4.1-14  วุฒิบัตร/
เกียรติบตัร 
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ธนิตศกัดิ์  
อัคร
วิมลนนัท ์
 

๒๕๖๒ 
 

ประกอบการ และแหล่ง
เรียนรูเ้พื่อพฒันา
คุณภาพนักศกึษา 

อ าเภอธัญบุร ีจังหวัดปทุมธานีและศูนย์การ
เรียนรูต้ันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล 
จังหวัดอยุธยา 

  20 กันยายน 
2561 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาสื่อGoogle 
Classroom 

ณ วชช.พิจิตร อ.โพทะเล จ.พิจิตร 

3 นายพร
ศักดิ์  อยู่
สอาด 
 

๑ กุมภาพนัธ์ 
๒๕๖๒ 
 

ศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการ และแหล่ง
เรียนรูเ้พื่อพฒันา
คุณภาพนักศกึษา 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ
อ าเภอธัญบุร ีจังหวัดปทุมธานีและศูนย์การ
เรียนรูต้ันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล 
จังหวัดอยุธยา 

  20 กันยายน 
2561 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาสื่อGoogle 
Classroom 

ณ วชช.พิจิตร อ.โพทะเล จ.พิจิตร 

       ทางสาขางานอิเล็กทรอนิกสไ์ด้มีการสนับสนุนอาจารย์  ส่งเสริมนักศึกษาจัดท าโครงการก่อน
จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พยายามส่งเสริมให้นักศึกษาจดสิทธิบัตรชิ้นงาน
ที่นักศึกษาคิดค้นจัดท าโครงการ   
         สาขางานอิเล็กทรอนิกสไ์ดม้ีการอบรมเพื่อพัฒนาท้ังวิชาชีพและพัฒนาการสอน โดยมี
หน่วยงานภายในคือสถาบันวิทยาลัยชุมชน  และหน่วยงานภายนอกคือส านักพัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดพิจิตร เพื่อให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้พัฒนาความรู้ทักษะที่ทันสมัยสอดคล้องกับยุคสมัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  มีการประเมินกระบวนการ โดยด าเนินการประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารย์ผู้สอนต่อการบริหารจัดการหลักสูตร (ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) โดยผลการ
ประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅�= 3.67) มีรายละเอียด ดังน้ี  
 

รายการ �̅� 
1. ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ 3.75 
2. การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ 3.75 
3. การส่งเสริมการน ากระบวนการวิจยัและการให้บริการทางวิชาการเขา้

มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

3.50 

 

4.1-15  รายงานผล
การส ารวจความพึง
พอใจของอาจารย์
ผู้สอนที่มตี่อการ
บริหารหลักสตูร 
ประจ าปีการศึกษา 
2561 
 
 
 
 
 

 
ผลการประเมิน 1 
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องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน เอกสารหลกัฐาน 
การออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตรมีความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยด าเนินการตามระบบและกลไก สาระส าคัญของรายวิชา
ในหลักสูตร โดยมีค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสาขางานเพื่อท าหน้าที่บริหารหลักสูตร ประชุมช้ีแจง
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และร่วมกับส านักวิชาการจัดท าแผนการ
จัดการศึกษาตลอดหลักสูตรเสนอขอความเห็นชอบจากอนุกรรมการวิชาการ สภาวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร และสถาบันวิทยาลัยชุมชน และด าเนินการมอบหมายรายวิชาให้อาจารย์ผู้สอน 
จัดท าแผนจัดการเรียนรู้ จัดท าตารางจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอน ประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนและรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และจัดท ารายงานผลการจัดการเรียน
การสอน เพื่อน าผลไปจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5.1-1 หลักสูตรระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส ์
5.1-2 สาระส าคัญของ
รายวิชาในหลักสูตร 
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สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ได้ด าเนินการตามระบบและกลไก สาระส าคัญของรายวิชาใน

หลักสูตร โดยมีว่าที่ร้อยตรีธนิตศักดิ์  อัครวิมลนันท์ ท าหน้าที่หัวหน้าสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
จัดท าแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรเสนอขอความเห็นชอบจากอนุกรรมการวิชาการ 
สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และสถาบันวิทยาลัยชุมชน และด าเนินการมอบหมายรายวิชาให้
อาจารย์ผู้สอน จัดท าแผนจัดการเรียนรู้ จัดท าตารางจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการ
สอน ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และจัดท ารายงานผล
การจัดการเรียนการสอน รายวิชา 2100-1009 งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 
ก าหนดเวลาเรียน 4 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์มีค่า 2 หน่วยกิต 

 
 
จุดประสงค์รายวิชา  
1. รู้และเข้าใจเกีย่วกับระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 
2. มีทักษะเกี่ยวกับอ่านและเขียนวงจร ต่อวงจรควบคุมการท างานระบบนิวแมติกและไฮ

ดรอลิกส ์
3. มีเจตคติและกิจนสิัยที่ดีในการท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็น

ระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลามีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม 
สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกีย่วกับหลักการของระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ตามคู่มือ 
2. ต่อวงจรควบคมุการท างานระบบนิวแมติกส ์
3. ต่อวงจรควบคมุการท างานระบบไฮดรอลิกส์ 
4. ติดตั้งระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ควบคมุด้วยมือและระบบอัตโนมัติ  
ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง สัญลักษณ์ หลักการท างานเบื้องต้น การใช้งานของ

อุปกรณ์  วงจรการท างานเบื้องต้นแบบต่างๆ การทดสอบ  การอ่าน  การเขียน  และต่อวงจร
ต่างๆ วงจรควบคุมทิศทาง วงจรปรับความเร็ว วงจรเรยีงล าดบั วงจรหน่วงเวลา และวงจร
อื่นๆ เป็นวงจรควบคุมด้วยมือ (Manual) และควบคมุอัตโนมตัิ (Automatic) ของระบบนิว
แมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น  

5.1-3 ค าสั่งมอบหมายหน้าท่ี
239/2561 
5.1-4 แผนการศึกษาตลอด
หลักสตูร สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส ์
5.1-5 รายงานการประชุม
อนุกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี 
1/61 วันท่ี 20 เม.ย. 2561 
5.1-6 รายงานการประชุม
อนุกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี 
7/2561 วันท่ี 18 ต.ค. 
2561 
5.1-7 ตารางการจดัการเรียน
การสอนภาคเรยีนที่ 1/2561 
และ 2/2561 
5.1-8 แผนการจัดการเรียนรู้
และค าอธิบายรายวิชานิวแมติ
กไฮดรอลิกส ์
5.1-9 รายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรส าหรับ
การประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 

ด าเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้และโครงการสอนให้เป็นไปตามที่ได้จัดท าไว้และท า
การบันทึกหลังการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรพุทธศักราช 2556 
และปรับปรุงเป็นหลักสูตรพุทธศักราช 2562 นั้นซึ่งมีรายวิชาที่คล้ายคลึงในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนและสามารถวิเคราะห์รายวิชาหลักสตูรใหม่ว่าดีกว่าเดิมอย่างไรดังต่อไปนี้ 
1.รายวิชาระบบภาพ กระบวนการเรียนการสอนด้านระบบภาพอนาล๊อคเดิม  สัญญาณความ
คมชัด ภาพและเสียงยังไม่ชัดเจน  ซึ่งในรายวิชาหลักสูตรใหม่เป็นระบบภาพเป็นดิจิตอล 
คุณภาพระบบภาพ ระบบเสียงจะมีรายละเอียดเพิ่มมากข้ึน 

5.1-10 แผนการจัด 
การเรยีนรู้รายวิชางานนิวแม
ติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 
 

น าบันทึกหลังการสอนมาด าเนินการวิเคราะห์น ามาปรับปรุงส าหรับพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป 

5.1-11 บันทึกหลังสอน
รายวิชางานนิวแมติกสแ์ละไฮ
ดรอลิกส์เบื้องต้น 

จัดท าเป็นรูปเลม่เพื่อใช้ท าการสอนและสามารถส่งเป็นผลงานทางวิชาการต่อไป 5.1.12 เอกสารประกอบการ
สอนราย 
วิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอ
ลิกส์เบื้องต้น 
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เปรียบเทียบหลักสตูรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2545 

(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 
กับหลักสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศักราช 2556 

ปวช. 2545 (ปรับปรุง 2546) ปวช. 2556 

1. หลักการ 1. หลักการ 

- เน้นผู้ผลิตส าเร็จการศึกษาให้สามารถประกอบอาชีพ 
ได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบ

อาชีพอิสระโดยเน้นความช านาญเฉพาะด้านด้วยการ
ปฏิบัติจริง ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง 

- เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพ 
และโอกาสถ่ายโอนผลการเรียนสะสมการเรียนเทียบความรู้

และประสบการณ์ได้ 
- สนับสนุนการประสานความร่วมมือในการพัฒนา 

หลักสูตรและการจัดการศึกษาให้ตรงความต้องการและ
สอดคล้องกับสภาพของชุมชนและท้องถิ่น 

- เพิ่มความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
- เพิ่มการให้ความส าคัญในการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตามความต้องการของสถานประกอบการและการ
ประกอบอาชีพอิสระสอดคล้องกับสภาพยุทธศาสตร์ของ
ภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2. จุดหมาย 2. จุดหมาย 

- เน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะและ 
ประสบการณ์ในงานอาชีพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพมี
ปัญญาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่เรียนรู้สามารถสร้าง
อาชีพจัดการและพัฒนาอาชีพ 
- มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพมีพฤติกรรมที่ดทีั้งในการท างาน 
และการอยู่ร่วมกันเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สร้างสิ่งแวดล้อม 
- มีบุคลิกภาพท่ีดีมีมนุษยสัมพันธ์คุณธรรมจริยธรรม 
ด า ร ง รั ก ษ า ไ ว้ ซึ่ ง ค ว า ม มั่ น ค ง ข อ ง ช า ติ ศ า ส น า
พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

- เพิ่มการมีจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
- เน้นความมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงามต่อต้านความ 
รุนแรงและสารเสพติด 

3. เกณฑก์ารใช้หลักสูตร 3. เกณฑก์ารใช้หลักสูตร 

ประกอบด้วยสาระส าคัญดังนี้ 
- การเรียนการสอน 
- เวลาเรียน 
- หน่วยกิต 
- โครงสร้าง 

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

- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
- โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
- การศึกษาระบบทวิภาคี 
- การเข้าเรียน 
- การประเมินผลการเรียน 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
- การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงแก้ไข พัฒนารายวิชา กลุ่มวิชาและการ

อนุมัติหลักสูตร 
- การประกันคุณภาพหลักสูตร 

4. จุดประสงคส์าขาวิชา 4. จุดประสงคส์าขาวิชา 
     ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 
ด้านทักษะ ด้านเจตคติและพฤติกรรมลักษณะนิสัยใน
สาขาวิชานั้น ๆ 

     ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนในสาขาวิชานั้น 
ทั้ง 3 ด้าน โดยด้านเจตคติเน้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด 

5. มาตรฐานวิชาชีพ 5. มาตรฐานวิชาชีพ 
     ประกอบด้วยความรู้และทักษะที่ผู้ส าเร็จการศึกษาใน
สาขาวิชานั้น ๆ ต้องมีเพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพของผู้ส าเรจ็
การศึกษาและสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
อาชีพ  

     ประกอบด้วย คุณลักษณะที่พึงประสงค์สมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ ปวช. และมาตรฐาน
อาชีพ/มาตรฐานสมรรถนะ เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาและสถานศึกษา 

6. โครงสร้างหลักสูตร 6. โครงสร้างหลักสูตร 
     ไม่น้อยกว่า 102 และไม่ เกิน 120 หน่วยกิต ดั ง
โครงสร้างต่อไปนี้ 

1) หมวดวิชาสามัญ   ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต 

- วิชาชีพพ้ืนฐาน 
- วิชาชีพสาขาวิชา 
- วิชาชีพสาขางาน 
- โครงการ 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
4) ฝึกงาน 
5) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

     ไม่น้อยกว่า 103 และไม่ เกิน 120 หน่วยกิ ต ดั ง
โครงสร้างต่อไปนี้ 

1) หมวดวิชาทักษะชีวิต   ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต 

- กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
- กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
- กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
- ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
- โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
4) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

7. รายละเอียดของรายวิชา 7. รายละเอียดของรายวิชา 
     ประกอบด้วย 

- รหัสวิชา ช่ือวิชา จ านวนหน่วยกิต (จ านวนช่ัวโมง
เรียนต่อสัปดาห์) 

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

     ประกอบด้วย 
- รหัสวิชา ช่ือวิชา จ านวนช่ัวโมงเรียนทฤษฎีต่อหนึ่ง

สัปดาห์ – จ านวนช่ัวโมงเรียนปฏิบัติต่อหนึ่งสัปดาห์ 
– จ านวนหน่วยกิต (ท-ป-น) 

- วิชาบังคับก่อน (ถ้ามี) 
- จุดประสงค์รายวิชา 
- สมรรถนะรายวิชา 
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- ค าอธิบายรายวิชา 
8. การเพิ่มรายวิชา 8. การเพิ่มรายวิชา 
     สถานศึกษาสามารถพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาใน
หมวดวิชาชีพ วิชาชีพสาขางาน และหมวดวิชาเลือกเสรี 
เพิ่มเติมได้ตามความต้องการของสถานประกอบการหรือ
ชุมชน 

     สถานศึกษาสามารถพัฒนารายวิชาในหมวดวิชาทักษะ
ชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี เพิ่ม
เพิ่ ม เติมได้ตามความต้องการของสถานศึกษา สถาน
ประกอบการหรือตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยใช้รหัสวิชาตามที่
ก าหนดไว ้

9. อัตราส่วนของเวลาการเรียนรู้ 9. อัตราส่วนของเวลาการเรียนรู้ 
     เป็นลักษณะบูรณาการเป็นทฤษฎีกับปฏิบัติควบคู่กัน      การจัดการเรียนรู้เน้นภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบัติประมาณ 

20 ต่อ 80 ในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
10. การส าเร็จการศึกษา 10. การส าเร็จการศึกษา 
    ประเมินผ่านรายวิชาที่ก าหนด ได้หน่วยกิตสะสมครบถ้วน
ตามโครงสร้างหลักสูตร เข้าร่วมและผ่านการประเมินกิจกรรม
ฯ และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 

     ได้หน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตรได้
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระดับ 4.00 ผ่าน
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและประเมินผ่าน 

  
จุดประสงคส์าขาวิชา 

หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ  สาขางานอเิล็กทรอนิกส ์

1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรูแ้ละทักษะด้านภาษาวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร์สังคมศึกษา  สุขศึกษาและพลศึกษา 

ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยสีารสนและหลักการงานอาชีพท่ีสัมพันธ์ 

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลย ี

3. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในหลักการและกระบวนการงานพ้ืนฐานด้านอุตสาหกรรม 

4. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในงานผลิตและงานบริการทางอิเล็กทรอนกิส์ตาม หลักการและกระบวนการในลักษณะ 

ครบวงจร เชิงธุรกิจ  โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

5. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานช่างอิเลก็ทรอนิกส์ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระรวมทั้งการใช้ความรู้และ 

ทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 

6. เพื่อให้สามารถเลือกใช้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
7. เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสยัที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่ม 

มาตรฐานศึกษาวิชาชีพ 

คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชา 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 

1. ด้านคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค ์

2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 

3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
 

ผลการประเมิน 1 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  การวางระบบผู้สอน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลผู้เรียน 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสารหลกัฐาน 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการก าหนดเป้าหมายในการวางระบบผู้สอน การจัดการเรียน

การสอน และการประเมินผู้เรียน วิชาชีพ โดยส านักวิชาการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
การจัดตารางการจัดการเรียนการสอนประจ าภาคเรียน และส่งแผนตลอดหลักสูตรมาให้
หัวหน้าสาขางานตรวจสอบรายวิชาที่จะเปิดสอน และร่วมกับอาจารย์ประจ าหลกัสูตรพิจารณา
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเพื่อจัดท าตารางการจัดการเรียนการสอนของสาขางาน และเสนอ
อนุกรรมการวิชาการ และสภาวิทยาลัยเพื่อทราบตารางการจัดการเรียนการสอน  เพื่อส านัก
วิชาการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านงานทะเบียน 
วัดผลและประเมินผลนักศึกษา เพื่อแจ้งอาจารย์ประจ าวิชาตรวจสอบรายช่ือวิชาที่สอน 
รายชื่อนักศึกษา เวลาเรียน ห้องเรียน ในระบบอาจารย์ผู้สอน ต่อไป 

 

5.2-1 การวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการ
เรียนการสอน ระบบการ
วางระบบผูส้อน 
5.2-2 หลักสูตรระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.)  
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หลักการของหลักสูตร 
1. เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลังมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าด้าน

วิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และ
ประชาคมอาเซียน เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนระดบัฝีมอืให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ 
2. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง เน้นสมรรถนะเฉพาะด้านด้วย
การปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผู้เรียน เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรู้และประสบการณ์จาก
แหล่งวิทยาการ สถานประกอบการ และสถานประกอบการอิสระ 
3. เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐและเอกชน 
4. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและท้องถิ่น มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับสภาพยุทธศาสตร์ของ
ภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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อาจารย์ประจ าวิชาด าเนินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และโครงการสอนตาม
ตารางสอนที่ได้ท าการอนุมัติ 

5.2-3 แผนการจัดการ
เรียนรู ้
5.2-4 โครงการสอน 

จัดท าสื่อ/เอกสารประกอบการสอน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาให้ผู้เรียน
สามารถเรียนได้ด้วยตนเอง 

5.2-5 เอกสาร
ประกอบการสอน 
5.2-6 คู่มือ/ใบความรู้/
ใบงาน 

นักศึกษาและอาจารย์ประจ าวิชา ร่วมกันจัดท าโครงการสิ่งประดิษฐ์เพื่อบูรณาการความรู้ 
ให้สามารถน าเสนอออกมาเป็นช้ินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนหรือปัญหาที่
ต้องการแก้ไขได้ 

นักศึกษาสามารถน าทักษะ ความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ มาบริการให้กับชุมชน ด้วยหน่วย
ซ่อมสร้างบริการชุมชน(Fix it Community Unit) 

5.2-7 โครงการ
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม ่
5.2-8 รายงานสรุป
หน่วยซ่อมสร้างบริการ
ชุมชน(Fix it 
Community Unit) 

นักศึกษาทุกคนเข้าสอบทวนสอบจากการสอบมาตรฐานวิชาชีพทุกคน 5.2-9 การสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 

 
ผลการประเมิน 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  ผลการด าเนินงานของหลักสูตร  

1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็น ผู้ที่ได้งานท าในสาขาที่เก่ียวข้อง ศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เก่ียวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

รายการ จ านวน (คน) 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 9 
ผู้จ านวนส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าตรงสาขา 2 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อตรงกับสาขาที่ส าเร็จการศึกษา 4 
ร้อยละผู้ที่ได้งานท าในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระใน
สาขาที่เก่ียวข้องภายในหนึ่งปี 

66.67 
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2. สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและได้รับ
ข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไป
ท างาน จากสถานศึกษาที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงาน
ผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 

รายการ 
จ านวน (คน) 

แม่ข่าย ทับคล้อฯ โพธิ์ประทับช้าง รวม 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 
2560 

9 - - 9 

จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 8 - - 8 
ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจ เทียบกับ
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระหลังส าเร็จการศึกษา 

88.89 - - 88.89 

เอกสารหลักฐาน 

 5.3-1 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตร ปวช.  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
 5.3-2 รายงานผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตร ปวช. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
  

ผลการประเมิน 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 

ผลการด าเนินงาน เอกสารหลกัฐานประกอบ 
  

         หลักสูตรมีระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระบุ
ความต้องการ และปัญหาการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน
หลักสูตร 

2) ด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุน และแหล่งเรียนรู้ ตามความ

6.1-1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
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ต้องการในหลักสูตร 
3) ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ และรายงานผลส ารวจความพึงพอใจและน าผลไป
ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      สาขางานอิเล็กทรอนิกส์มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ  / 
ด าเนินงาน ดังนี ้ 

1) สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน 
หลักสูตร ข้อมูล มีดังน้ี 

ห้องเรียน 
ห้องเรียนของสาขางานอิเล็กทรอนิกส์  จะอยู่ตึกอุตสาหกรรมชั้นที่3  

ได้แบ่งพื้นที่ห้องเรียน 6 ห้องเรียน โดยใช้เป็นพื้นที่ห้องเรียนทฤษฎีและลง
ปฏิบัติงานตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยในแต่ละพื้นที่จะจัดโต๊ะ เก้าอี้ 
อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอกับจ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนใน
รายวิชานั้นๆ แต่มีห้องเรียนบางห้องต้องปรับปรุงอีกประมาณ 2 ห้องเรียน   

ห้องน้ า 
ปัจจุบันห้องน้ ามีจ านวน 4 ห้อง  อยู่ระหว่างปรับปรุงให้ใช้งานได้  

เนื่องจากระบบท่อน้ าปะปาช ารุด อยู่ทางงานอาคารสถานท่ีได้ปิดเพื่อรอการ
ปรับปรุงในแผนงบประมาณ 2563 

ระบบอินเตอร์เน็ต 
จากการส ารวจการใช้ระบบอินเตอร์ของนักศึกษาและอาจารย์ พบว่า 

การใช้งาน ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของการใช้งานนักศึกษา 
สื่อการสอน/อุปกรณ์เทคโนโลยี 

       ด าเนินการส ารวจความต้องการและปัญหาการใช้สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้จากอาจารย์ผู้สอนประกอบด้วย ด้านอาคาร/สถานที่  ด้าน
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต  ด้านห้องเรียน/ห้องปฎิบัติการ  ด้าน
โสตทัศนูปกรณ์ ด้านห้องสมุด และ ปัญหาการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มี

6.1-2  รายงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ 
ปวช.สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ภาพถ่ายติดตั้ง
กรงก้ันนก) 
6.1-3  รายงานผลการส ารวจความต้องการ
และปัญหาการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
อาจารย์ผู้สอน ประจ าปีการศึกษา 2561 
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ผลการส ารวจ ดังนี้ 
ความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

สิ่งสนับสนนุ 
การเรียนรู ้

ความต้องการ 

ด้านอาคารสถานท่ี 1) ติดเครื่องปรับอากาศในห้องเรียน 
2) ปรับปรุงความสะอาดด้านอาคารสถานท่ี 
3) ระบบปรับอากาศในห้องเรียน 
4) ปรับปรุงห้องน้ า 

 

ด้านคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ต 

1) ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ท่ีสามารถใช้ในการ
เรียนการสอนออนไลน์ในสาขาได้ 

ด้านห้องเรียน/
ห้องปฎิบัติการ 
 

1) มีอุปกรณ์พร้อมสื่อการเรียนการสอน 
2) ควรกั้นห้องเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ

สอนทฤษฎ ี
3) ควรมีการปรับปรุงติดห้องแอร์ในห้องเรียน 
4) ห้องเรียนทฤษฎีมีน้อยส าหรับสาขา 

ด้านโสตทัศนูปกรณ์ 1) อุปกรณ์สื่อโสตฯ ในสาขางานไม่เพียงพอ 
ด้านห้องสมุด 1) เพิ่มเทคโนโลยีเกี่ยวกับการใช้งานห้องสมุด 

2) พื้นท่ีคับแคบ 
3) ไม่มีความน่าสนใจ ไม่มีหนังสือที่ทันสมัยเหมาะกับ

เป็นแหล่งค้นคว้า 
 
             ผลการส ารวจปัญหาการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์
ผู้สอนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์/สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมมีสภาพปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 
(�̅�=3.30) โดยรายการที่มีระดับปัญหาสูงสุด คือ หนังสือ/วารสารที่มีอยู่ใน
ห้องสมุดล้าสมัย, ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ มีขนาดและสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม (�̅� = 4.00) รองลงมา คือ บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
(�̅�=3.67), หนังสือ/วารสารที่ต้องการมีน้อยฉบับ, อาคารโรงฝึกงาน/
ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์มีความทันสมัย (�̅�=3.33),  หนังสือ/
วารสาร ที่ต้องการไม่มีในห้องสมุด, อาคารโรงฝึกงาน/ห้องปฏิบัติการ           
มีเครื่องมือและอุปกรณ์เพียงพอ (�̅�=3.00) หนังสือ/วารสาร ที่ต้องการอยู่
ในสภาพช ารุด, อาคารโรงฝึกงาน/ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์
สภาพพร้อมใช้งาน (�̅� = 2.67) ตามล าดับ 

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ มีการประเมินกระบวนการ ดังนี ้ 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ได้พบปัญหาเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ

หลักสูตร คือและได้ท าการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ผู้สอนที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2561 มีผลการ
ประเมินดังนี ้ 

รายการ 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
อาจารย ์ นักศึกษา 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในห้องเรียน 3.83 3.99 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 3.70 3.88 

รวม 3.77 3.94  

6.1-4  รายงานความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ระดับประกาศนยีบัตร(ปวช.)สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปีการศึกษา 2561 
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        สาขางานอิเล็กทรอนิกส์มีการปรับปรุง/พัฒนาจากผลการ
ประเมิน ดังนี ้ 

1) สิ่งสนับสนุนการเรียนรูภ้ายในห้องเรียน  
1.1 ) ได้มีปรบัปรุงระบบ Network โดยติดตั้งตัวกระจายสัญญาณ 

Wifi เพิ่มเพื่อให้อาจารยผ์ู้สอนและนักศึกษา ได้ค้นควา้ข้อมูล หรือใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในการประกอบการเรียนการสอน 
2) สิ่งสนับสนุนการเรียนรูภ้ายนอกหอ้งเรียน 

2.1 ) ปรับปรุงห้องประชุมส าหรับนักศกึษาใช้พักผ่อน โดยสามารถใช้ 
เป็นที่พบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษา ใช้ค้นคว้าข้อมูล ใช้ท ากิจกรรมต่างๆ ของ
นักศึกษา 

2.2 ปรับปรุงห้องน้ าของสาขางานให้พร้อมใช้งานมีการติดตั้งพัด 
ลมระบายอากาศ 

2.3 ท าการทาสสีาขาและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ช ารุด ซึ่งสามารถใช้ 
งานได้ตามปกต ิ

2.4 ติดตั้งตะแกรงกั้นนกพิราบ 

 

 
ผลการประเมิน 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 

แผนการด าเนินงาน ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ปรับปรุงอาคารสถานที่เกี่ยวกับการป้องกัน
นกพิราบที่ก่อปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

2562 ว่าที่ร้อยตรีธนิตศักดิ์ อัครวิมลนันท์ 

ปรับปรุงระบบห้องน้ านักศึกษา 2562 ว่าที่ร้อยตรีธนิตศักดิ์ อัครวิมลนันท์ 
 

 
                                                                                              ลงช่ือ..ว่าท่ีร้อยตรี........................................ 

                   (ธนิตศักดิ์  อัครวิมลนันท์) 
                หัวหน้าสาขางานอิเล็กทรอนิกส ์
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   ส่วนที่ 3  
   รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อเสนอแนะภาพรวม 

1. หลักสูตรควรมีการพัฒนา การด าเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
อย่างมีนัยส าคัญ ในประเด็นแรกขอให้มีการจัดท าเป็นข้อสอบกลางในรายวิชาเอกของหลักสูตรที่จะน าเสนอใน
ปีการศึกษา 2562 อย่างน้อย 2 รายวิชา และสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นที่ยอมรับ อย่างน้อย      1 ชิ้นงาน 
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2. การเขียนแบบรายงานประเมินตนเอง (SAR) หลักสูตรควรสร้างความเข้าใจ ในเกณฑ์พัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และควรด าเนินการตามวิถีที่หลักสูตรมีการบริหารจัดการ และด าเนินการจริง ไม่
ควรจัดท าแบบรายงานที่ระบุ ขั้นตอนที่ก าหนดไว้เรียบร้อยแล้ว โดยหลักสูตรแค่เติมค าในช่องว่าง 

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

4. หลักสูตรมีอัตราการคงอยู่ของผู้เรียนค่อนข้างต่ า หลักสูตรควรจะมีการวิเคราะห์หาสาเหตุของ
อัตราการออกกลางคัน และน าเข้าที่ประชุมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข เพ่ือ
ให้ผลการด าเนินการดีขึ้นในปีต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
ผลการ
ประเมิน 

1. การก ากับ
มาตรฐาน 

1.1 (1) การบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา ผ่าน ผ่าน 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษา 2.1  คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 5.00 ระดับดีมาก 

2.2  ผู้ส าเร็จการศึกษาสร้างอาชีพและท าประโยชน์ให้
ชุมชน 

4.11 ระดับดีมาก 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
ผลการ
ประเมิน 

3. นักศึกษา 
 

3.1  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 2.00 ระดับน้อย 

3.2  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2.00 ระดับน้อย 

4. อาจารย์ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 1.00 ระดับน้อย 
5. หลักสูตร การ
เรียน      การสอน 
และประเมินผู้เรียน 

5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 1.00 ระดับน้อย 
5.2  การวางระบบผู้สอน การจัดการเรียนการสอน และ
การประเมินผลผู้เรียน 

2.00 ระดับน้อย 

5.3  ผลการด าเนินงานของหลักสูตร 5.00 ระดับดีมาก 

6.  สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1.00 ระดับน้อย 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบ 2.57 ระดับปาน
กลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

  จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

องค์ 
0.01-2.00  ระดบัคุณภาพ
น้อย 
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ประกอบ 2.01-3.00  ระดับคุณภาพปาน
กลาง 

ที่ 3.01-4.00  ระดบัคุณภาพด ี

  4.01-5.00  ระดบัคุณภาพดี
มาก 

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 2.1   5.00 5.00 ระดับดีมาก 

2.2   4.11 4.11 ระดับดีมาก 
3 3.1 2.00   2.00 ระดับน้อย 

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

5.2  2.00  2.00 ระดับน้อย 
5.3  5.00  5.00 ระดับดีมาก 

6 6.1  1.00  1.00 ระดับน้อย 

ผลการประเมิน 
1.50 2.67 4.56 2.57  
ระดับ
น้อย 

ระดับ 
ปานกลาง 

ระดับ 
ดีมาก 

ระดับ
ปานกลาง 

 

 

 
 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 

องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน 

1. เนื่องจากผู้เรียนหลักสูตรมีจ านวนน้อย เมื่อพิจารณาต้นทุนต่อหน่วยไม่เกิดความคุ้มค่าต่อ
หลักสูตรนั้น หลักสูตรควรหาวิธีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมหรือหลักสูตร Non degree เพ่ือพัฒนาผู้เรียนใน
รูปแบบต่าง ๆเพ่ิมข้ึน 
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2. หลักสูตรควรท า MOU กับสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรช่างฝีมือที่อยู่
ในสถานประกอบการให้เข้าพัฒนาโดยหลักสูตรด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรร่วมกัน 

องค์ประกอบท่ี 2 : ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 หลักสูตรควรหาสาเหตุที่นักศึกษามีงานท าไม่ตรงสาขา หรือในกรณีที่นักศึกษาไม่มีงานท า เพ่ือหา
แนวทางในการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพต่อไป  
องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 

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

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

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

องค์ประกอบท่ี 4: อาจารย์ 

1. หลักสูตรมีกระบวนรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ชัดเจน แต่เนื่องจากบุคลากรของ
หลักสูตรไม่มีการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมนี้ส่วนใหญ่จึงไม่ได้ด าเนินการ 

2. การบริหารจัดการด้านบุคลากร ระบบและกลไกของการธ ารงรักษาบุคลากร การสร้างสิ่งจูงใจ 
ประโยชน์และบริการต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม 

3. หลักสูตรยังขาดการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 5 ปี อย่างเป็นระบบ เพื่อให้หลักสูตรทราบ
ว่า ทิศทางของการพัฒนาบุคลากรจะมีทิศทางการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยหรือไม่ หรือสามารถสร้าง
ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพแต่ละด้านของหลักสูตรได้หรือไม่ 

 
องค์ประกอบท่ี 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

1. ควรมีการเปรียบเทียบสาระหลักสูตรและสาระรายวิชาว่า มีความทันสมัยและแตกต่างจากหลักสูตร
เดิมอย่างไร   

2. ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาการสอนที่ส าคัญและเป็นศาสตร์สมัยใหม่ในสาขาวิชา และแสดงใน 
แผนการสอน และ บันทึกหลังการสอน 

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

5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรมีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร  เช่น 
การเขียนแผนการสอน และ บันทึกหลังการสอน การคัดเลือกผู้สอน การจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล เป็นต้น 

6. ควรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาให้เป็นไปตามเป้าหมายของรายวิชาที่ก าหนด 
7. หลักสูตรควรเน้นการปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากของจริงมากกว่าทฤษฎี 
 

องค์ประกอบท่ี 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

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

2. ควรน าผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากนักศึกษามาวิเคราะห์และน าไปแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นระบบ 
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