
ห น้ า  | 1 

 

      สวนท่ี 1 
     ขอมูลท่ัวไป 

 

ขอมูลท่ัวไป 

1.1 บทสรุปสำหรับผูบริหาร 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีพัฒนาการมาจากวิทยาลัยการอาชีพโพทะเล เปดการเรียนการสอนครั้งแรก

เมื่อปการศึกษา 2540 ในระดับ ปวช. และ ปวส. ตอมารัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนใหเปน
สถาบันอุดมศึกษาในทองถิ่น วิทยาลัยการอาชีพโพทะเลจึงไดรับการยกฐานะมาเปนวิทยาลัยชุมชน ในสังกัด
สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 
เมษายน พ.ศ. 2545 ตามนโยบาย "การศึกษาสรางชาติ สรางคน สรางงาน" ของรัฐบาล โดยเฉพาะจังหวัดท่ี
ไมมีสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจังหวัดพิจิตร เปนหนึ่งใน 10 จังหวัดแรกท่ีมีการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน โดยวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร ทำหนาที่วิทยาลัยชุมชนควบคูไปกับภารกิจเดิมในการจัดการศึกษาสายวิชาชีพ  วิทยาลัยชุมชน
พิจิตร มีนายประดิษฐ บุดดีจีน เปนผูอำนวยการคนแรก (2540-2545 ผูอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพ
โพทะเล) (2545-2555 ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร) โดยนายบรรจง พงษประเสริฐ ดำรงตำแหนง
ผูอำนวยการ ระหวาง 2556 - 2559 และนายณรงค สมบัติใหม ดำรงตำแหนงผูอำนวยการ ระหวาง 2559 
– 2560  ปจจุบันวิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีนายวิชัย  ชวนรักษาสัตย ดำรงตำแหนงผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร 

เนื่องจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีทันสมัยกาวหนาอยางรวดเร็วทำใหการจัดการเรียนการสอนเกิดการ
พัฒนาคนในชุมชนจึงเปดการเรียนการสอนหลักสูตรอิเล็กทรอนิกสเมื่อป พ.ศ. 2543 จนถึงปจจุบัน ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใชหลักสูตร 2562 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ใชหลักสูตร 
2557 ซึ่งคุณภาพผูสำเร็จการศึกษาในสาขางานอิเล็กทรอนิกสไดกาวทันเทคโนโลยีสมัยใหมและสามารถเขาสู
ตลาดแรงงานไดอยางมีคุณภาพ 
 
1.2 สถานท่ีการจัดต้ังการเรียนการสอน 

ณ อาคารฝกงานวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  ต้ังอยูเลขท่ี 150 หมูท่ี 6 ถนนบางมูลนาก-โพทะเล ตำบลทาบัว 
บนพื้นท่ีกวา 120 ไร 
 
1.3 อาจารยผูสอน 

ตารางแสดงจำนวนอาจารยผูสอน จำแนกตามวุฒิการศึกษา และเพศ 
วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม 

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

รวม 4 - 4 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง วุฒิการศึกษา หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
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1 นายมนตรี  พันธ
กสิกร 

ครูชำนาญการ กศ.ม. อุตสาหกรรม
การศึกษา 
ปทส. ไฟฟาส่ือสาร 

- รองผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร 

- อาจารยผูสอนสาขางาน
อิเล็กทรอนิกส 

2 วาท่ีรอยตรีธนิตศักด์ิ 
อัครวิมลนันท 

ผูสอน คอม.ไฟฟา 
คบ.อุตสาหกรรม
ไฟฟา 

-หัวหนาสาขางานอิเล็กทรอนิกส 
-อาจารยผูสอนสาขา
อิเล็กทรอนิกส 
-เจาหนาท่ีงานสหกิจศึกษา 
-เจาหนาท่ีงานปกครองวินัย
นักศึกษา 
-เจาหนาท่ีงานติดตามผูสำเร็จ
การศึกษา 
เจาหนาท่ีงานแนะแนว 

3 นายพรศักด์ิ อยูสอาด อาจารยพเิศษ อศ.บ.เทคโนโลยี
โทรคมนาคม 

-อาจารยผูสอนสาขา
อิเล็กทรอนิกส 
-เจาหนาท่ีงานอาคารสถานท่ี 

4 นายชัยชนะ นงนุช อาจารยพเิศษ อศ.บ.เทคโนโลยี
วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส 

- หัวหนางานโสตทัศนูปกรณ 
- อาจารยผูสอนสาขา
อิเล็กทรอนิกส 
- เจาหนาท่ีงานส่ือการเรียนการ
สอน 

 
1.4 คุณสมบติัอาจารยผูสอน 

 
นายมนตรี  พันธกสิก   ครูชำนาญการ  

วุฒิการศึกษา  กศ.ม.อุตสาหกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ปทส.ไฟฟา-ส่ือสาร  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 
 

วาท่ีรอยตรีธนิตศักด์ิ อัครวิมลนันท   พนักงานราชการ  
วุฒิการศึกษา  คอม.ไฟฟา       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

คบ.อุตสาหกรรมไฟฟา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 

นายพรศักด์ิ อยูสอาด อาจารยพเิศษ    
วุฒิการศึกษา  อศ.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม   มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิศูนยสุพรรณบุรี 
นายชัยชนะ นงนุช อาจารยพเิศษ 
วุฒิการศึกษา  อศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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1.5 จำนวนผูเขาเรียนปจจุบนั   
ระดับช้ัน 

 
จำนวนนักศึกษา 2563 

ชาย หญิง รวม 
ปวส. 1  - - - 
ปวส. 2 10 5 15 
รวม 10 5 15 

 
1.6 สถานประกอบการท่ีใหความรวมมือ 

ช่ือสถานประกอบการ/ท่ีอยู 
- บริษัทเอ็มไพร เซอรวิส โซลูช่ัน จ.ปทุมธานี 023-001751 
- แซบซาวด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 098-8219298 
- รานสัจจะอิเล็คโทรนิกส 234/4-5 ถ.สวรรควิถี ต.ปากน้ำโพ 

อ.เมือง จ.นครสวรรค 081-3791662 
- บริษัทชุงค คารบอน เทคโนโลยีจำกัด 056-6320434 
- บริษัทนิติบุคคลอาคารชุดจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร026300900 (ตอ3556) 
- เทศบาลตำบลบางคลาน อ.โพทะเล จังหวัดพิจิตร 056-669182 
- บริษัทพิจิตรไบโอเพาเวอรจำกัด ตำบลทายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 056-039717 
- รานพยับบางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร  
- รานแกวการไฟฟา-แอร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 081-7867399 
- รานดาตาบีซีเบสไอทีจำกัด อ.เมือง จ.นครสวรรค 056-223676 
- บริษัทมิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอรจังหวัดชลบุรี 

 
1.7 อุปกรณดานการเรียนการสอน 

- รายการครุภัณฑ 
ท่ี รายการครุภัณฑ จำนวน 
1 ชุดฝกเครื่องมือวัดและทดสอบไฟฟาอิเล็กทรอนิกส  6 ชุด 
2 ชุดฝกเครื่องสงวิทยุ AM-FM 2 ชุด 
3 ชุดฝกออปแอมปและการใชงาน 6 ชุด 
4 ชุดฝกอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน 6 ชุด 
5 เอ ซี สไลดเร็กกูเรเตอร 0-240 V5A 6 ชุด 
6 ชุดฝกวงจรดิจิตอลเทคนิค 1 6 ชุด 
7 เครื่องกำเนิดสัญญาณภาพทดสอบโทรทัศน 6 ชุด 
8 ชุดเครื่องมือวัดและทดสอบไฟฟาอิเล็กทรอนิกส 6 ชุด 
9 เครื่องวัดระดับความดังเสียง 6 ชุด 

10 ชุดวงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 2 6 ชุด 
ท่ี รายการครุภัณฑ จำนวน 

11 ชุดฝกระบบเสียงในรถยนต 1 ชุด 
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12 ชุดฝกอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 1 ชุด 
13 ออสซิลโลสโคป 2 เสนภาพ ขนาด 20MHZ 6 ชุด 

 
-รายการวัสดุ 

ท่ี รายการวัสดุ จำนวน 
1 ชุดคิทไมคลอยFM2ทรานซิสเตอร(FB08) 26 ชุด 
2 ข้ัวเสียบแบต 9 โวลต 26 ตัว 
3 ชุดคิทวงจรกันขโมยตรวจจับดวยแสง 24 ชุด 
4 ไดโอด 1N4002 30 ตัว 
5 ตัวตานทานปรับคาตามแสง LDR 30 ตัว 

6 ไตรแอค BT131 30 ตัว 
7 สวิตชกดติด กดดับ แดง,เขียว,เหลือง 30 ตัว 
8 ปนกาวรอนใหญ 1 อัน 
9 แทงกาวรอนใหญ 100 แทง 

10 สวิตชช่ิง12โวลต 30A 3 ตัว 
11 สายลำโพงคู ดำแดง2x1.5มม. 1 มวน 
12 สายลำโพงคู ดำแดง2x0.2มม. 1 มวน 
13 สายสัญญาณคอนโทรล24AWG4เสน 1 มวน 
14 หลอดหนาปด-หัวตัด220vเกลียวยึด12mm 30 หลอด 
15 หางปลาเสียบแอรเมียแบบแบน 100 ตัว 
16 เทอรมินอลตอสาย10 ชอง 24 ตัว 
17 ข้ัวตอสายไฟแบบกด(ใชกับสาย1.5-2.5) 50 ตัว 
18 บันไดอลูมิเนียม 7 ข้ันข้ึนไดสองทาง 2 ตัว 
19 เทอรโมสตัทอุณหภูมิ85องศา250V10A 50 ตัว 
20 ซิลิโคนใส 10 กลอง 
21 ทินเนอร ถัง2.2ลิตร 12 หลอด 
22 ชุดคิทพัดลมดูดควันพรอมใบ 3 ถัง 
23 LED ไดโอดเปลงแสง3ดวงใน1ตัว 6 ขาคละสี 3 ตัว 
24 ผาเทป 3Mใหญ 25 ตัว 
25 หลอดไฟโชว led ตูคอนโทรล22มม.220โวลต เขียว,แดง,สม 30 มวน 
26 บอรดจายไฟ85v30A 1 ตัว 
27 บอรดจายภาคไดร 2 ตัว 
28 บอรดภาคขับกำลัง 2 ตัว 

 
29 กลอง U2 1 กลอง 
30 บอรดปองกันลำโพง 2 ตัว 
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31 พัดลมระบายความรอน AC220/240V60W 4 ตัว 
32 สวิตช10แอมเพาเวอร 1 ตัว 
33 สายสัญญาณเสียง 1 มวน 
34 คาปาซิเตอร100ไมโคร250โวลต 8 ตัว 
35 บอรดควบคุมอุณหภูมิ 2 ตัว 
36 คาปาซิเตอร4ไมโคร240V 10 ตัว 
37 ภาคจายไฟ 5,10,50 โวลต 5 ตัว 
38 บอรดแปลงสัญญาณภาพACA ,HDMI 5 ตัว 
39 สายสัญญาณภาพ+เสียง (เหลือง+แดง+ขาว3m) 10 เสน 
40 กลองควบคุม 3 เฟส 60x40x20 1 ตู 
41 เบรกเกอร 3 เฟส 80A 1 ตัว 
42 เบรกเกอร 3 เฟส 50A 2 ตัว 
43 เทปพันทอแอร 10 เสน 
44 ลวดเช่ือมเงิน 10 เสน 
45 ทวายแบน 50 เมตร 

 
1.8  การพัฒนาบุคลากร 
ในปการศึกษา 2563  สาขางานอเิล็กทรอนิกส  ไดมีการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพทางดานวิชาการ ดังนี้  

ท่ี ช่ือ-สกุล วันท่ีเขาอบรม หัวขอการพัฒนา 
ประเภทการพัฒนา 

วิชาชีพ การสอน 
1. นายมนตรี     

พันธกสิกร 

4-5 กพ 63 
 

โครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยกับการ
พัฒนาเครือขายบริการศึกษา 

/ / 

21 กพ 63 โครงการทำบันทึกขอตกลงMOUดาน
วิชาการ 

/ 
 

/ 

20-30 เมย 
63 

ทำผลงานเอกสารประกอบการใชสอน
Digital literacy 

/ 
 

/ 

2 มค 64 Digital literacy /  
2. วาท่ีรอยตรีธนิต

ศักด์ิ            

อัครวิมลนันท 

12พค64 โครงการหลักสูตรฐานสมรรถนะสูการ
พัฒนาผูเรียนในศตวรรษท่ี21 

/ / 

2563 งานส่ือการเรียนการสอน / / 

3. นายพรศักด์ิ     

อยูสะอาด 

 

2563 งานส่ือการเรียนการสอน  / 

ท่ี ช่ือ-สกุล วันท่ีเขาอบรม หัวขอการพัฒนา 
ประเภทการพัฒนา 

วิชาชีพ การสอน 
4. 22-24มีค64 พัฒนาฝมือแรงงาน / / 
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นายชัยชนะ      

นงนุช 

2563 งานส่ือการเรียนการสอน  / 

1.9 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะผลประเมินท่ีผานมา 
 

ขอเสนอแนะจาก
การประเมิน ป

การศึกษา 2562 
(1) 

แนวทาง
ดำเนินงาน

การแกไข (2) 

กิจกรรม/
โครงการ
ตามแนว
ทางการ

ดำเนินการ
แกไข (3) 

ตัวช้ีวัด
ความ 
สำเร็จ  
(4) 

เปา 
หมาย
(5) 

ผลลัพธท่ี
เกิดข้ึน 
(6) 

ระยะ 
เวลา
ดำเนิ
นการ 
(7) 

ผูรับ
ผิด 
ชอบ 
(8) 

1.หลักสูตรควรให
ความสำคัญกับการ
จัดทำรายงานการ
ป ร ะ เ ม ิ น ต น เ อ ง
เพ ื ่ อ ให  อ าจารย
ประจำหลักสูตรได
เ ข  า ใ จ เ ก ณ ฑ
หล ั กการประกั น
คุณภาพการศึกษาท่ี
กำหนดไวในทุกตัว
บงชี ้และควรสราง
ค ว า ม เ ข  า ใ จ ใ น
ประเด็นตัวบงชี ้แต
ละตัวเพื่อจะไดตอบ
คำถามได ช ัด เจน 
ครบถ วน ไม หลง
ประเด็น และในตน
ป ก า ร ศ ึ ก ษ า 
หล ั กส ู ตรควรน ำ
ข  อ เ สนอแนะม า
ปรับปรุงและจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศ ึกษาต ั ้ ง แต
เร ิ ่ มต นจะได วาง
ระบบและกลไกลใน
การปฏิบัต ิงานได
ช ัดเจนและกำกับ

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

1.โครงการ
เสริมสราง
ความเขาใจ
เกณฑการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
และการ
จัดทำ
รายงานการ
ประเมิน
ตนเอง 
2.โครงการ
จัดทำ
แผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน 
วิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร
และนำสูการ
ปฏิบัติ 

1.
อาจารย
ประจำ
หลักสูตร
มีความรู
ความ
เขาใจ
เกณฑ
การ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษ
าฯ รอย
ละ 90 

 
2.รอย
ละของ
หลักสู
ตรท่ี
จัดทำ
แผนพั
ฒนา
คุณภา
พ
การศึก
ษา  

รอยละ
90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ
100 

วิทยาลัยฯ 
ไดดำเนิน
โครงการ
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
ดวย
กระบวนก
ารพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน
วิทยาลัย
ชุมชน 

เม.ย.-
พ.ค.
64 

- 
หลัก
สูตร 
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ต ิ ด ต า ม ใ ห
ดำเน ินการตามท่ี
กำหนดไว 

รอยละ
100 

2.ในการดำเนินการ
จัดทำการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ในทุกกิจกรรมควรมี
การกำหนดผลลัพธ
การเรียนรูใหชัดเจน 
โ ด ย ม ี ก า ร
ประ เม ิ น ผลผ ลิ ต
หร ือผลลัพธ  หาก
พบประเด็นปญหา
ค ว ร ห า แ น ว ท า ง
ปรับปรุงแกไข และ
เสนอแนะวิธ ีการท่ี
เ ห ม า ะ ส ม  น ำ
ข อเสนอแนะไปสู
การปฏิบัติจริง เพื่อ
พ ัฒนาก ิจกรรมท่ี
เ ก ิ ด ข้ึ น อ ย  า ง
ต อเน ื ่องจะทำให
ผลล ั พ ธ  จ ากการ
ดำเนินการเก ิดข้ึน
อยางเปนรูปธรรม
แ ล ะ ส  ง ผ ล ใ ห
ค ุณภาพของการ
พ ัฒนาในแต ละป
เก ิดผลลัพธ ท ี ่ เปน
ระบบชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.จัดการ
ประชุมเพื่อ
สรางความ
เขาใจในการ
จัดการเรียน
การสอนดวย
กระบวนการ 
PDCA ในเรื่อง
ของ 
-แผนการสอน 
โครงการสอน  
(P) 
-การ
ปฏิบัติการ
สอน (D) 
-การติดตาม
การเรียนการ
สอน (C) 
-วิธีการ
ปรับปรุงการ
เรียนการสอน 
(A) 
โดยเนนการ
เขียนบันทึก
หลังการสอน
ใหมีผลลัพธท่ี
ชัดเจน 
2.ควรจัดการ
นิเทศติดตาม
ประเมินผล
การจัดการ
เรียนการสอน
อยางตอเนื่อง 

1.การ
ประชุมสราง
ความเขาใจ
ในการ
จัดการเรียน
การสอน 
 
 
 
 
 
 
 
2.โครงการ
นิเทศ
ติดตาม
ประเมินผล
การจัดการ
เรียนการ
สอน 

1.
อาจาร
ย
ประจำ
หลักสู
ตรมี
ความรู
ความ
เขาใจ
การ
จัดการ
เรียน
การ
สอน 
รอยละ 
80 
2.
แผนกา
รสอน
ท่ี
ดำเนิน
การ
จัดการ
เรียน
การ
สอน
ดวย
กระบว
นการ 
PDCA   

รอยละ
80 

1.อาจารย
ประจำ
หลักสูตรมี
ความรู
ความ
เขาใจใน
การจัดการ
เรียนการ
สอน 
 
 
2.อาจารย
ประจำ
หลักสูตรมี
การจัดทำ
แผนการ
สอนดวย
กระบวนก
าร PDCA 

ม.ค.-
มี.ค.
64 
 
 

สำนั
ก
วิชาก
าร 
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องคประกอบท่ี 2 ผูสำเร็จการศึกษา 

หลักสูตรควร
วางแผนในการ
กำกับติดตาม
ผูสำเร็จการศึกษา 
โดยพิจารณาวาผูท่ี
สำเร็จการศึกษามี
งานทำหรือ
ประกอบอาชีพ
อิสระ รอยละ
เทาไหร และผู
ศึกษาตอโดยตรง
รอยละเทาไหร เพื่อ
วางแผนในการ
พัฒนาผูเรียนให
เปนไปตามความ
ตองการของ
กลุมเปาหมาย
เพิ่มข้ึน 
 
 
 
 

1.จัดทำแผน
ติดตาม 
ผูสำเร็จเพื่อ
วางแผน
นักศึกษารุน
ตอไป 
ถาสวนใหญ
ทำงาน เนน
วิชาชีพถา
เรียนตอเนน
ศึกษา 
2. เทียบ
สัดสวน
ผูสำเร็จ
การศึกษาแต
ละกลุมและ
วางแผนและ
พัฒนา 
นักศึกษา 

1.จัดประชุม
อาจารย
ประจำ
หลักสูตร
เกี่ยวกับ
เกณฑการ
ประกัน
คุณภาพ 
2.โครงการ
ติดตาม 
ผูสำเร็จ
การศึกษา 
เชน google 
from เก็บ
ขอมูล
นักศึกษา
กอนจบ
การศึกษา,
จัดต้ังชมรม
ศิษยเกา 
3.จัดทำ
สัดสวนการ 
ทำงาน 
การศึกษา
ตอ ประกอบ
อาชีพ 
4. วางแผน
พัฒนา
หลักสูตรให
สอดคลอง
กับขอ 3 

1. 
รอยละ 
80 
ของ
ผูสำเร็
จ
การศึก
ษา
สามาร
ถ
พัฒนา
ตนเอง
ไดตาม
เปาหม
ายท่ี
หลักสู
ตร
กำหน
ด 

รอยละ
80 

1. ไดมี
การ

ประชุม
อาจารย
ประจำ

หลักสูตร
ในลักษณะ 

Small 
Group 
Activity 
เกี่ยวกับ

เกณฑการ
ประกัน
คุณภาพ 

  
2. ไดมี

การดำเนิน
โครงการ
ติดตาม 
ผูสำเร็จ

การศึกษา 
ป

การศึกษา 
2562 

โดยใชแบบ
ประเมิน 

และระบบ
ออนไลน 

ม.ค.-
มี.ค. 
256
4 

-
อาจา
รย
ประ
จำ
หลัก
สูตร 
-งาน
ทะเบี
ยน 
-งาน
ศิษย
เกา 
-งาน
สารส
นเท
ศ 
-งาน
หลัก
สูตร 

4 .หล ั ก ส ู ต รคว ร
พ ิ จ า ร ณ า
กล ุ  ม เป  าหมาย ท่ี

พิจารณาผล
การตอบ
แบบสอบถาม 

-ประชุมทำ
ความเขาใจ
ในแตละ

ผูสำเร็จ
การศึกษ
า มีความ

รอยละ 
80 

ไดทำแบบ
ติดตาม

นักศึกษา

ม.ค.- 
มี.ค. 

-
อาจา
รย
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ตอบแบบสอบถาม
มาจากกลุ มใดบาง 
หลักสูตรควรสราง
คว ามสมด ุ ลขอ ง
กล ุ  ม เป  าหมาย ท่ี
ตอบแบบสอบถาม
ใหสมดุลก ันทั ้ง 3 
กล ุ  ม  เพ ื ่ อส  ง ผล
ใหผลการประเมิน
เปนที่ยอมรับ และ
นำมาเปนขอมูลเพื่อ
การปร ับปร ุงและ
พัฒนาตอไป 

(ความพึง
พอใจผูใช
บัณฑิต 3 
กลุม : 
นายจาง 
ชุมชน 
ครอบครัว) 
เพื่อพิจารณา
จำนวนของ
กลุมเปาหมาย
วามีความ
สมดุลกัน
หรือไม และ
นำผลการ
ประเมินนำไป
วางแผนการ
พัฒนาผูเรียน 

สาขา
เกี่ยวกับ
กลุมเปาหมา
ยท่ีตอบ
แบบสอบถา
มเพื่อให
สมดุลกันท้ัง 
3 กลุม 

สมดุล
ของ
กลุมเปา
หมายท่ี
ตอบ
แบบ
ประเมิน
ความพึง
พอใจ
ผูใช
บัณฑิต 

ในระบบ
ออนไลน
ความผ่ึง
พอใจผูใช
บัณฑิต 3 

กลุม 

256
4 

ประ
จำ
หลัก
สูตร 
-งาน
ทะเบี
ยน 
-งาน
ศิษย
เกา 
-งาน
สารส
นเท
ศ 
-งาน
หลัก
สูตร 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษาการศึกษา 

5. หลักสูตรมีการ
ร า ย ง า น ก า ร ใ ห
ค ำ ป ร ึ ก ษ า ด  า น
วิชาการ และการใช
ชีวิตกับผูเรียนมีการ
ก ำ ห น ด
กระบวนการชัดเจน 
ม ี ก า ร พ ิ จ า ร ณ า
สาเหตุของปญหา
และหลักสูตรยังไมมี
การนำผลลัพธที่พบ
จากการดำเนินการ
ไปปร ั บปร ุ ง และ
พ ัฒนาอย  า ง เปน
รูปธรรม 
ผลล ั พ ธ  จ ากการ
ไ ด  ร ั บ บ ร ิ ก า ร
อาจารยที ่ปร ึกษา
คืออะไร 

1.  หลักสูตรมี
การประชุม
อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
และ
ขอเท็จจริง
ของการออก
กลางคัน มา
วิเคราะห 
2. บทบาท
ของอาจารยท่ี
ปรึกษาท่ีเขา
ไปชวยเหลือ 
กำกับดูแล 
 

1. ประชุม 
2. Small 
Group 
Activity 
ของอาจารย
ท่ีปรึกษา
เพื่อหาแนว
ทางการ
ชวยเหลือ 
เชน ปรับ
การเรียน
การสอนเปน
ออนไลน ถา 
F มีการสอน
เสริมหรือไม 
ทำอยางไร
ให ผูเรียน
ออก
กลางคัน
ลดลง ใช

รอยละ
อัตรา
การคง
อยูของ
นักศึกษา
เพิ่มข้ึน 
รอยละ 
80  
เปรียบ 
เทียบกับ
ป
การศึกษ
า 2562 
- Small 
Group 
Activity 
เดือนละ 
1 ครั้ง 

อัตรา
การคง
อยูของ

นักศึกษา
เทากับ
รอยละ 
99 %  

มีนักศึกษา
ระดับปวส.
เปรียบเทีย
บระหวาง

ป
การศึกษา 
2562 กบั

ป
การศึกษา 
2563 
โดยมี

นักศึกษาป
การศึกษา
2562 
จำนวน 

16 คนกับ
ป

การศึกษา
2563
จำนวน

ม.ค.- 
มี.ค. 
256
4 

อาจา
รย
ประ
จำ
หลัก
สูตร 
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กระบวนการ 
PDCA 
วิเคราะห
เปน
รายบุคคล 
(มีปญหา 
แกไข/
ปรับปรุง คง
อยู สำเร็จ
การศึกษา) 
3.  อาจารย
ท่ีปรึกษามี
การสรุปผล
การกำกับ
ดูแล ทุก
ภาคเรียน
อยาง
สม่ำเสมอ 

คงเหลือ 
15 คน 

6.การพฒันา
นักศึกษาการนำผล
การพัฒนานักศึกษา
ไปบูรณาการกับการ
เรียนการสอน เพื่อ
สรางทักษะการ
เรียนรูประเด็นท่ีทำ
ไดดี คือ การพัฒนา
นวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐใหมๆ 
แตหลักสูตรควรนำ
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาไปพัฒนา
นักศึกษา และ
สามารถแสดงถึง
ผลลัพธจากการ
ดำเนินการไดนำไป
บูรณาการกับ
แผนการจัดการ
เรียนรู 

1. หลักสูตรมี
การพัฒนา
นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ
ตอบสนอง
ความตองการ
ของชุมชน 
และมี
นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐท่ี
เกิดข้ึนจาก
การเรียนการ
สอนได 
2.  หลักสูตร
นำกิจกรรม
พัฒนา
นักศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 
ไปบูรณาการ
กับการเรียน

1. โครงการ
ส่ิงประดิษฐ/
นวัตกรรม
ชุมชน  
2. โครงการ
พัฒนา
นักศึกษาเขา
สูมาตรฐาน
วิชาชีพ 
3. โครงการ
ศึกษาดูงาน
ทดสอบ
มาตรฐาน
ฝมือแรงงาน 
4. โครงการ
พัฒนา
นักศึกษา 
ฯลฯ 

1.  
จำนวน
ส่ิงประดิ
ษฐ/
นวัตกรร
ม 
หลักสูตร
ละ 1 ช้ิน 
และ
สามารถ
ไปใช
ประโยช
นไดจริง 
2. 
จำนวน
กิจกรรม
ท่ีเกิด
จากการ
พัฒนา
นักศึกษา

1.มี
ส่ิงประดิ
ษฐสู
ชุมชน
จำนวน 
2 ช้ิน 
2.มี
กิจกรรม 
-พัฒนา
ผูเรียน 
-กิจกรรม
ชาติ
ศาสนา
พระมหา
กษัตริย 
-กิจกรรม
องคการ
วิชาชีพ 

1.มี
ส่ิงประดิษ
ฐสูชุมชน
จำนวน 1 
ช้ิน 

ป
การศึ
กษา 
2/2
563 

อาจา
รย
ประ
จำ
หลัก
สูตร
ป
การศึ
กษา 
2/2
563 



ห น้ า  | 11 

 

 การสอนใน
รายวิชา 

ไป
การบูร
ณาการ
กับการ
จัดการ
เรียนการ
สอนใน
หลักสูตร 
อยาง
นอย 3
กิจกรรม 

7 . ผ ล ท ี ่ เ ก ิ ด กั บ
น ักศ ึกษาทั ้ งด าน
ก า ร ค ง อ ย ู   ก า ร
สำเร ็จการศ ึ กษา 
และความพึงพอใจ
ย ั ง ไม  สะท  อน ถึ ง
ภาพของแนวโนม
ของการพัฒนาให
ชัดเจน เนื่องจากผล
การประเม ินไม มี
แนวโนมที่ดีขึ้นและ
เป นไปในท ิศทาง
เด ียวก ันและการ
ประเม ินความพึง
พอใจอยางนอย 3 
ปต อเน ื ่อง เพ ื ่อมี
แน ว โน  มท ี ่ ด ี ข้ึ น
เชนเดียวกัน 

1. เพิ่ม
รูปแบบการ
เรียนการสอน
ในลักษณะ
ออนไลน  
2. พัฒนา
อาจารยผูสอน
ใหสามารถ
จัดการเรียน
การสอนใน
ลักษณะ
ออนไลน 
3. พัฒนาส่ือ
การเรียนการ
สอนออนไลน
ใหนาสนใจ 
4. ให
ความสำคัญ
กับอัตราการ
คงอยูของ 
ผูเรียน และ
หาวิธีการ
แกปญหา
ใหกับผูเรียน
รายบุคคลเพื่อ
สงผลใหการ
คงอยูสูงข้ึ 

1. Small 
Group 
Activity 
(อาจทำ KM 
ทำอยางไรท่ี
จะทำใหเด็ก
ออกนอยลง) 
2. เพิ่มชอง
ทางการ
เรียนการ
สอน
ออนไลน 
(ใหดู
ประสิทธิภา
พการเรียน
การสอนให
นาสนใจ 
อาจใหผูสอน
มีโอกาส
พัฒนาส่ือ
รวมกันใน
รายวิชา
เดียวกัน) 

1. 
จำนวน
รายวิชา
ท่ีมีการ
เรียนการ
สอน
ออนไลน 
อยาง
นอย
สาขางาน
ละ 1 
รายวิชา 
2. 
จำนวน
กิจกรรม 
Small 
Group 
Activity 
เดือนละ 
1 ครั้ง/ 
1 
กิจกรรม
ตอเดือน 
3. รอย
ละการ
คงอยู 
เพิ่มข้ึน

1.มีการ
เรียนการ 
สอน
ออนไลน 
อยาง
นอย
สาขางาน
ละ 1 
รายวิชา 
2.มีการ

จัด
กิจกรรม 
Small 
Group 
Activity 
เดือนละ 
1 ครั้ง 
3.รอย
ละการ
คงอยู 
เพิ่มข้ึน
อยาง

ตอเนื่อง 

1.ใช
รายวิชา
3105-
2003การ
วิเคราะห
วงจร
อิเล็กทรอ
นิกส
ความถ่ีสูง
เปนวิชา
ออนไลน 
1 รายวิชา 
 
2.การ
ประชุม 
ครั้งท่ี 1 
เรื่องการ
จัดการ 
เรียนการ
สอน 
ครั้งท่ี 2 
เรื่องการ
กำกับดูแล
นักศึกษา 
ครั้งท่ี 3 
เรื่องการ
นำ

ม.ค.- 
เม.ย. 
64 

อาจา
รย
ประ
จำ
หลัก
สูตร 
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อยาง
ตอเนื่อง 
อยาง
นอยรอย
ละ 
..0.05...
.. 
- อัตรา
การออก
กลางคัน
ลดลง
รอยละ 
5 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ิงประดิษ
ฐสูชุมชน 
 
3.จำนวน
1/2562 
ณ 10 มิย
62  ปวส. 
คงอยู 19 
คน จาก 
19 คน 
ป
การศึกษา
2/2562 
ณ 18 พย
62  ปวส. 
คงอยู 18 
คน จาก 
19 คน 
นศ.
1/2563 
ณ 14กค
63  ปวส. 
คงอยู 16 
คน จาก 
16 คน 

นศ.
2/2563 
ณ 4ธค63  
ปวส. คง
อยู 15 
คน จาก 
16 คน 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

ลักสูตรมีระบบและ
กลไกดานการรับและ
แต  งต ั ้ งอาจารย  ใน
หลักสูตร รวมทั้งการ
บริหารอาจารยแตยัง

1. สำรวจ
ความ
ตองการของ
อาจารย
ประจำ

1. สำรวจ
ความ
ตองการ
พัฒนา
ตนเองของ

รอยละ
ของ ID 
Plan ท่ี
เปนไป
ตาม

รอยละ
80 

1. สำรวจ
ความ
ตองการ
พัฒนา
ตนเองของ

ป
การศึ
กษา
256
3 

อาจา
รย
ประ
จำ
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ข า ด แ ผ น พ ั ฒ น า
บุคลากรรายบุคคลท่ี
ชัดเจน ดังนั้นหลักสูตร
ควรเร ิ ่มตนจากการ
ว ิ เ ค ร า ะ ห  ค ว า ม
ตองการของอาจารย
ในหลักสูตรมาจัดทำ
แผนพัฒนา 3 – 5 ป 
ตามแผนกลยุทธ โดย
แผนพัฒนาบุคลากร
ควร เป นการตกลง
ร วมกันระหวางฝาย
วิชาการ กับอาจารย
ประจำหลักสูตรและ
น ำ ม า จ ั ด เ ป น
แผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล โดยมีแผน
ต ั ้ งแต การศ ึกษาตอ 
การเขาสูตำแหนงทาง
วิชาการ การฝกอบรม
พ ัฒนาด านว ิชาชีพ
แ ล ะ ว ิ ช า ก า ร 
นอกจากนั้นควรมีการ
ติดตามผลลัพธที ่ เกิด
จ า ก ก า ร พ ั ฒ น า
อาจารย  ท ี ่ ต ร ง กั บ
แผนพัฒนาบุคลากรท่ี
กำหนดไว 
 
 

หลักสูตร 
(วิชาชีพ, 
เทคนิคการ
เรียนการ
สอน, 
ยุทธศาสตร
ของ
สถานศึกษา) 
อบรม
ออนไลน 
2. หลักสูตร
และสำนัก
วิชาการ
ประชุม
หารือวา
สามารถ
ดำเนินการ
ไดบาง 
3. เขียน
แผนพัฒนา
บุคลากร 3 
ป (63-65)  
4. ผลลัพธ
จากแผนการ
พัฒนา
บุคลากร 

อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
2. จัดทำ
แผนพัฒนา
บุคลากร
รายบุคคล
ของอาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
3. อาจารย
ประจำ
หลักสูตร
ดำเนินการ
พัฒนา
ตนเองตาม
แผนพัฒนา
บุคลากร
รายบุคคล 
4. ติดตาม
ผลลัพธ ตาม
แผนพัฒนา
บุคลากร 

เปาหมา
ย และ
สามารถ
นำไปใช
ประโยช
น 

อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
 
2. 
หลักสูตร
ได
ดำเนินการ
จัดทำ 
ID Plan 
ของ
อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
และ
รายงานผล
ดำเนินการ
พัฒนา
ตนเอง 

หลัก
สูตร 
 
 

งาน
สารสน
เทศ 

 
 
 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน 

9.การกำหนดสาระ
รายวิชาในหลักสูตร 
หลักสูตรได
ดำเนินการรายงานใน
ภาพรวมกวางๆ 
รวมท้ังการพัฒนา
ประเด็นความรูท่ี

1. นำสาระ
หลักสูตรมา
วิเคราะห
เพื่อ
พิจารณาหา
จุดเดนของ
หลักสูตร

สอนตาม
สาระ
รายวิชานั้น 
ๆ  และนำสู
การปฏิบัติ 
2. Small 
Group 

1. รอย
ละ 80 
ของราย
วิชาชีพ 
 
2. รอย
ละ 100 

ส่ิงท่ี
เกิดข้ึน
ส่ิงท่ีดีข้ึน 
1.ผูสอน
นำ
สถานกา
รณจริง

1.ผูสอน
ปรับ
รูปแบบ
การเรียน
การสอน
ใหเนน
เรื่องงาน

ม.ค.- 
พ.ค. 
64 

อาจา
รย
ประ
จำ
หลัก
สูตร 
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ทันสมัยท่ีนำมาใชใน
หลักสูตรนั้นๆ เพื่อ
พัฒนานักศึกษาใหมี
ความพรอมกาวสูโลก
อาชีพ ขณะเดียวกัน
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนมีการ
รายงานผลลัพธใน
ลักษณะเดียวกัน ทำ
ใหกระบวนการ
ท้ังหมดท่ีกลาวมา
ท้ังหมดยังไมไดนำ
หลัก PDCA มา
ประยุกตใชใหชัดเจน 

และนำมา
ปรับปรุง
และ
พัฒนาการ
จัดการเรียน
การสอน 
2. อาจารย
ผูสอนตอง
นำ
เทคโนโลยี
สมัยใหมมา
ใชในการ
จัดการเรียน
การสอน 
โดยมี
หลักฐาน
ชัดเจน 
(แผนจัดการ
เรียนรู, 
บันทึกหลัง
การสอน, 
ผลงาน
นักศึกษา 
3. อาจารย
ผูสอนนำ 
PDCA ไป
วางแผนการ
สอนทุก
รายวิชา 
P  แผนการ
จัดการเรียน
การสอน 
D การนำ
แผนการ
สอนไป
ปฏิบัติ  
C สภาพ
ปญหาใน

Activity  
พูดคุยเพื่อ
แลกเปล่ียน
การเรียน
วิธีการเรียน
การสอนใหม 
ๆ 
แลกเปล่ียน
สภาพปญหา 
อยางนอย 
เดือนละ 1 
ครั้ง 
3. ปรับ
วิธีการ
จัดการเรียน
การสอนให
ใช
กระบวนการ 
PDCA ไปใช
มีหลักฐาน
ชัดเจน มี
บันทึกหลัง
การสอน 
เพื่อนำไป
ปรับปรุง
แผนในภาค
เรียนถัดไป 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3. รอย
ละ 80 
ของราย
วิชาชีพ 

ภายใน
วิทยาลัย
มาปรับ
ใน
รายวิชา
ท่ีสอน 
2.วาระ
การประ
ชุด
แลกเปล่ี
ยน
วิธีการ
เรียนการ
สอน
รูปแบบ
ใหมๆใน
ทัศนคติ
ของ
อาจารย
ผูสอน
ทานอื่นๆ 
3.มีการ
ใช
กระบวน
การ 
PDCA 
ในการ
จัดการ
สอนจัด
ตารางให
ตรงกับ
ความ
ชำนาญ
ของ
ผูสอน 
 

ปฏิบัติมาก
ข้ึน 
2. จัด
ประชุม 
Small 
Group 
Activity  
พูดคุยเพื่อ
แลกเปล่ีย
นการเรียน
วิธีการ
เรียนการ
สอนใหม ๆ 
แลกเปล่ีย
นสภาพ
ปญหา 
อยางนอย 
เดือนละ 1 
ครั้ง 
 
 
 
3.ปรับ
วิธีการ
จัดการ
เรียนการ
สอนใหใช
กระบวนก
าร PDCA 
ไปใชมี
หลักฐาน
ชัดเจน มี
บันทึกหลัง
การสอน 
เพื่อนำไป
ปรับปรุง
แผนใน
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การจัดการ
เรียนการ
สอน เรียน
ไมเขาใจ ทำ
ไมได ไม
ไดมาเรียน 
A การ
แกปญหา 
เนนกลุม
วิชาชีพ 
- จุดเดนของ
หลักสูตร
ของเรา
ดีกวา
สถานศึกษา
อื่นอยางไร 
- ปรับปรุง
เนื้อหา
รายวิชา โดย
เติมส่ิงท่ีเปน
จุดเดนของ
คุณ 

ภาคเรียน
ถัดไป 

องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
10.หลักสูตรมีส่ิง
สนับสนุนทาง
กายภาพและส่ิง
สนับสนุนทางวิชาการ
ท่ีชัดเจน รวมท้ังการ
วางแผนใหผูเรียนไดมี
โอกาสไดเรียนรูส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู
ทางวิชาการจาก
แหลงอื่นๆ 
นอกเหนือจากท่ี
หลักสูตรกำหนดโดย
จัดทำในรูปแบบ 
MOU หรือฝก
ปฏิบัติการนอก

1.  
หลักสูตรมี
การประชุม
โดยนำผล
การประเมิน
ความพึง
พอใจฯ มา
พิจารณาถึง
ส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู 
อุปกรณ 
หรือ
ซอฟแวร 
2.  ทำความ
รวมมือกับ

1.  
โครงการ/
กิจกรรม
ศึกษาดูงาน
ดานส่ิง
สนับสนุน
การเรียนรูท่ี
จำเปน
สำหรับ
วิชาชีพ
สำหรับ
หลักสูตร 
เพื่อนำมา
เปนขอมูลใน
การกำหนด

1.มี
มาตรฐา
นส่ิง
สนับสนุ
นการ
เรียนรูท่ี
จำเปน
สำหรับ
วิชาชีพ
ของ
หลักสูตร 
ไมนอย
กวา 3 
รายการ 
 

ทำความ
รวมมือ 
MOU 
กับสถาน
ประกอบ
การณ
จำนวน 
2 แหง 

นักศึกษา
เขาฝก
ประสบกา
รณดังนี้ 1.
รานพยับ 
บางลาย 
ต.บางลา
ยอ.บึงนา
รางจ.
พิจิตร 
2.บ.ไบโอ
เพาเวอร
168 ต.
ทายน้ำอ.

ม.ค. 
– 
มี.ค. 
64 

อาจา
รย
ประ
จำ
หลัก
สูตร 
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สถานท่ี ใหผูเรียนได
ปฏิบัติตามเกณฑท่ี
หลักสูตรกำหนด แต
หลักสูตรยังขาดการ
นำผลจากการ
วิเคราะหสาเหตุของ
ปญหาไปปรับปรุง
และพัฒนาใหเปน
รูปธรรมในรอบตอไป 

สถาน
ประกอบกา
รท่ีมีส่ิง
สนับสนุน
การเรียนรูท่ี
ทันสมัย เพื่อ
จะไดสง
นักศึกษาเขา
ฝกงานใน
สถาน
ประกอบกา
รนั้นได 

มาตรฐานส่ิง
สนับสนุน
การเรียนรู
ทางดาน
วิชาการของ
หลักสูตรนั้น 
2. จำนวน 
MOU ท่ี
เกิดข้ึนจาก
ขอ 1 และมี
กิจกรรมท่ี
เกิด
ประโยชน
กับผูเรียนได
อยางเต็มท่ี 

 
 
 
 
2. 
จำนวน
สถาน
ประกอบ
การ 
MOU 
อยาง
นอย 2
แหง 

โพทะเลจ.
พิจิตร 
3.อบต.
ทายน้ำม.1
ต.ทายน้ำ
อ.โพทะเล 
4.อบต.
บาง
คลานต.
บาง
คลานอ.
โพทะเลจ.
พิจิตร 
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สวนท่ี 2 
รายงานผลการดำเนินงาน หลักสูตร 

 
องคประกอบท่ี 1  การกำกับมาตรฐาน 

 
ตัวบงช้ีท่ี 1.1 (2)  การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
เกณฑมาตรฐาน 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง วุฒิการศึกษา 
รายวิชาท่ีสอน 

ภาคเรียนท่ี 1/2563 ภาคเรียนท่ี 2/2563 
1 นายมนตรี  

พันธกสิกร 
ครูชำนาญ
การ 

-กศ.ม.
อุตสาหกรรม
การศึกษา  
-ปท.ส.ไฟฟา
ส่ือสาร 
 

-การออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกสดวย
คอมพิวเตอร 
-ระบบภาพ 
-วัสดุงานชางอุตสาหกรรม 

-เครือขายคอมพิวเตอร 
-ระบบภาพ 
-โครงการ 
-เทคนิคอินเตอรเฟส 
-ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร 

2 วาท่ีรอยตรีธนิต
ศักด์ิ   
อัครวิมลนันท 

พนักงาน
ราชการ 

-คอม.
อุตสาหกรรม
ไฟฟา          
-คบ.
อุตสาหกรรม
ไฟฟา 
 

-ระบบเสียง 
-วงจรพัลสและสวิตช่ิง 
-วงจรไฟฟากระแสตรง 
-การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร 
-โปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรล 

 -วงจรไฟฟา
กระแสสลับ 
-อุปกรณอิเล็กในระบบ
รักษาความปลอดภัย 
-ระบบเสียง 
-งานนิวเมติกสและไฮ
ดรอลิกสเบ้ืองตน 
-โครงการ 
-อิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรม 
 

3 นายพรศักด์ิ  
อยูสอาด 

อาจารย
พิเศษ 

-อศ.บ.
เทคโนโลยี
โทรคมนาคม 
 
 

-ระบบโทรศัพท 
-เครื่องมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส 
-เครื่องสงวิทยุ 
-โทรศัพท 
-เครื่องเสียง 

-อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
และวงจร 
-โครงการ 
-ระบบโทรคมนาคม 
-ระบบเสียงและระบบ
ภาพ 
-งานพื้นฐานระบบ
เสียงและระบบภาพ 
 
 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง วุฒิการศึกษา รายวิชาท่ีสอน 
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ภาคเรียนท่ี 1/2563 ภาคเรียนท่ี 2/2563 
4 นายชัยชนะ นงนุช อาจารย

พิเศษ 
-อศ.บ.
เทคโนโลยี
วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส 

-เครื่องรับวิทยุ 
-งานไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน 
-การวิเคราะหวงจร 
-ระบบ
โทรทัศนCCTV,CATV,MA
TV 
-เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน 
-ประดิษฐกรรม
อิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรม 

-โทรศัพท 
-ไมโครคอนโทรลเลอร 
-โครงการ 
-การเขียนโปนแกรม
คอมพิวเตอร 
-วงจรดิจิตอล 
-เขียนแบบ
อิเล็กทรอนิกสดวย
คอมพิวเตอร 
-เขียนแบบ
อิเล็กทรอนิกส 

 
     ทางหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในปการศึกษา 

2563 โดยใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ ่งระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร ใหเปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เรื่อง เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) พ.ศ. 2563  ขอ 16.2 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระสำคัญของหลักสูตรตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใหเปนหนาที่ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สถาบันการอาชีวศึกษา หรือสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

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

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

1.1-3 ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เรื่อง เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2563 

 
 

ผลการประเมิน  
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องคประกอบท่ี 2  ผูสำเร็จการศึกษา 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1  คุณภาพผูสำเร็จการศึกษา  
ขอมูลพื้นฐาน ผลการดำเนินงาน 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562 N/A 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม  N/A 
รอยละผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดรับการประเมินเทียบกับจำนวนผูสำเร็จการศึกษา N/A 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสำเร็จการศึกษา N/A 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีวางงาน N/A 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีศึกษาตอ N/A 
จำนวนผูท่ีสำเร็จการศึกษาท่ีอุปสมบท N/A 
จำนวนผูท่ีสำเร็จการศึกษาท่ีเกณฑทหาร N/A 
คาเฉล่ียของผลการประเมินผูสำเร็จการศึกษา     N/A 

 

คารอยละของผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  

จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม
 

แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

100
 

 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน N/A 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.2  ผูสำเร็จการศึกษาสรางอาชีพและทำประโยชนใหชุมชน  
ขอมูลพื้นฐาน ผลการดำเนินงาน 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562 N/A 
จำนวนชุมชนท่ีประเมิน N/A 
รอยละของชุมชนท่ีประเมิน N/A 
ผลรวมคะแนนท่ีชุมชนประเมิน N/A 
คาเฉล่ียของผลการประเมินผูสำเร็จการศึกษาท่ีทำประโยชนใหกับชุมชนหรือสราง
ช่ือเสียงใหกับวิทยาลัยชุมชนหรือทองถ่ิน 

N/A 

 

คะแนนท่ีได  =    
ผลรวมของคาคะแนนที่ชุมชนประเมินผูสำเรจ็การศึกษาทำประโยชน

จำนวนผูตอบแบบประเมินทั้งหมด
 

 
 
 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

- 
ผลการประเมิน N/A 
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องคประกอบท่ี 3  นักศึกษา 

  
ตัวบงช้ีท่ี 3.1  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา  
 
ระบบการดูแลใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา 
 

สาขางานอิเล็กทรอนิกส มีการใชระบบอาจารยท่ีปรึกษา ซึ่งอาจารยท่ีปรึกษาเปนบุคคลท่ีทำหนาท่ี ให
คำปรึกษา แนะนำ ติดตามนักศึกษาในความรับผิดชอบท้ังในและนอกสถานศึกษา ใหคำแนะแนวดานการเรียน 
ความประพฤติ ระเบียบวินัยและขอบังคับตาง ๆ ของสถานศึกษา รวมท้ัง การชวยเหลือนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรม
ที่ไมพึงประสงค เชน ขาดเรียนบอย ขาดการเขารวมกิจกรรม มีระบบกลไกการควบคุมการดูแลการให
คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การนำระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงานโดยทางหลักสูตรมีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี ้

1. ทางหลักสูตรไดมีการประชุมหารือเพื่อเสนอช่ือแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาแตละช้ันปใหทางวิทยาลัย 

ชุมชนพิจิตรจัดทำคำสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาระดับ ปวส. สาขางานอิเล็กทรอนิกส  ประจำปการศึกษา 

2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

อาจารยท่ีปรึกษา ระดับช้ัน จำนวนนักศึกษา/คน 
วาท่ีรอยตรีธนิตศักด์ิ อัคร

วิมลนันท 
ปวส .ชอ. 2 15 
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2. ทางหลักสูตรช้ีแจงอาจารยท่ีปรึกษาเกี่ยวกับกรอบแนวปฏิบัติของอาจารยท่ีปรึกษาเพื่อนำไปกำกับ 

ดูแลนักศึกษา 

 

3. กำหนดชวงเวลาการเขาพบใหนักศึกษาไดรับทราบ อาจารยใหคำปรึกษาแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

รายละเอียดมีดังนี้ คาบกิจกรรม หลังกิจกรรมเคารพธงชาติ หลังภารกิจเลิกสอน หรือทางระบบ Social Media 

ตางๆ นักศึกษาจะพบอาจารยที่ปรึกษาทุกวันหลังจากกิจกรรมหนาเสาธงเสร็จแลว  เพื่อทำการเช็คชื่อพูดคุย

ประชาสัมพันธและแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเรื่องตางๆ ใหนักศึกษาไดทราบในแตละวัน   

4. หลักสูตรไดนำระบบเทคโนโลยีดูแลนักศึกษา เชน กลุมไลน Facebook โทรติดตอผูปกครองโดยตรง   

เพื่อสอบถามสภาพปญหาเกี่ยวกับการเรียนปญหาตางๆ ในระหวางเรียนเพื่อชวยเหลือนักศึกษาที่มีปญหาให

สำเร็จตามหลักสูตรท่ีกำหนด 

5. หลักสูตรมีการคัดกรองนักศึกษาท่ีมีปญหาทางดานการเรียน พฤติกรรมท่ีผิดปกติ ส่ิงเสพติด การพนัน 

โดย   ประสานงานทางโทรศัพทเบ้ืองตนถายังไมสามารถแกปญหาไดทางหลักสูตรไดดำเนินการเชิญประชุม

ผูปกครองเพื่อแกไขปญหาใหชัดเจนยิ่งข้ึน 

6. หลักสูตรมีการติดตามผลการใหคำปรึกษา  โดยการเช็คเวลาทำกิจกรรมหนาเสาธง กิจกรรมการเขา 

เรียนของนักศึกษามีพฤติกรรมที่ดีขึ้นหลังจากอาจารยที่ปรึกษาไดไปพบปะผูปกครองเกี่ยวกับการขาดเรียน  

พฤติกรรมที่ผิดปกติ สิ่งเสพติด การพนัน ไมเขารวมกิจกรรมตางๆ ของวิทยาลัย  ในดานการใหคำปรึกษาแก

นักศึกษา ไว   

ผลการดำเนินงาน 
 หลักสูตรอิเล็กทรอนิกสมีการคนหานักศึกษาประชาสัมพันธใหนักศึกษาเขาเรียนในปการศึกษา 2563  
มีการคัดกรองนักศึกษาและทำทะเบียนประวัตินักศึกษาและมีการแตงตั ้งอาจารยที ่ปรึกษา  เพื่อใหการ
ชวยเหลือติดตามรวมถึงใชระบบอาจารยที่ปรึกษา  ซึ่งอาจารยที่ปรึกษาเปนบุคคลที่ทำหนาที่ ใหคำปรึกษา
แนะนำติดตามนศ.ในความรับผิดชอบทั้งในและนอกสถานศึกษา ใหคำแนะนำทั้งโดยตรงกับนักศึกษาและ
โซเชียลมิเดียเชน ต้ังกลุมแอพพลิเคช่ันไลน  เฟสบุค  ดานการเรียน ความประพฤติ ระเบียบวินัยและขอบังคับ
ตางๆ ของสถานศึกษารวมท้ังการชวยเหลือนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมไมพึงประสงค  ซึ่งอาจารยท่ีปรึกษาจะเยี่ยม
บานนักศึกษาที่บานและพูดคุยหารือกับผูปกครอง มีสมุดถึงผูปกครองรับรองพฤติกรรมในระหวางอยู บาน  
นักศึกษาที่ขาดเรียนไมตั้งใจเรียนและปญหาอันไมพึ ่งประสงค  มาพบและใหคำปรึกษาถายังไมปรับปรุง
พฤติกรรมจึงเรียกพบผูปกครองและทำความเขาใจระหวางผูปกครอง นักศึกษาและครูท้ังหลักสูตรรวมกัน 
 โดยนักศึกษามีการปรับปรุงพฤติกรรมในการเขาเรียนเพิ่มข้ึนและพัฒนาการเรียนรูอันทันสมัย 
 
ตารางที่  3.1  ตารางแสดงความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอระบบอาจารยที่ปรึกษา ประจำป
การศึกษา 2562 และ 2563   

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ เพิ่มข้ึน/

ลดลง 2562 2563 
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จากตารางท่ี 3.1 พบวาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาท่ีมีตอระบบอาจารยท่ีปรึกษา ประจำปการศึกษา 

2563 ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (�̅�𝑥=4.76) โดยรายการท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ อาจารยท่ีปรึกษา
มีเวลาใหคำปรึกษาในการแกไขปญหาตาง ๆ พรอมชวยเหลือและใหคำแนะนำ, มีชองทางการติดตอสื่อสาร

ระหวางอาจารยท่ีปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล (�̅�𝑥=5.00)  รองลงมา คือ อาจารยท่ีปรึกษามีความเต็มใจ
และเอาใจใสในการใหคำปรึกษา และมีการติดตามผลของการใหคำปรึกษา, อาจารยท่ีปรึกษาเอาใจใสนักศึกษา
อยางท่ัวถึงและสม่ำเสมอ, นักศึกษาสามารถนำความรู ความเขาใจท่ีไดรับจากการใหคำปรึกษาไปใชประโยชน
ได, หัวหนาสาขางาน สามารถใหคำปรึกษาตาง ๆ กับนักศึกษาได (นอกเหนือ/ทดแทน อาจารยที่ปรึกษา) 

(�̅�𝑥=4.75 ) อาจารยที่ปรึกษามีเวลาใหนักศึกษาไดพบทุกครั้งเมื่อมีการนัดหมาย (�̅�𝑥=4.55 )และ อาจารย

ผูสอน สามารถใหคำปรึกษาตาง ๆ กับนักศึกษาได (นอกเหนือ/ทดแทน จากอาจารยที่ปรึกษา) (�̅�𝑥=4.50) 
ตามลำดับ 
การปรับปรุงระบบกลไก 
 หลักสูตรควรมีการใชเทคโนโลยีสื่อ Social media มาใชเพื่อลิงคกับผูปกครองผานโทรศัพทมือถือ
กรณีนักศึกษาที่ไมมาเขารวมกิจกรรม หรือไมยอมมาเขาเรียนทำใหผูปกครองทราบและชวยกำกับติดตาม
นักศึกษาในการดูแล 
 นอกจากกิจกรรมของอาจารยท่ีปรึกษาแลวสามารถใชเปนชองทางการติดตอประสานงานกับอาจารย
ผูสอนในแตละรายวิชาดวย  เพื่อลดชองวางในการติดตามงานระหวางอาจารยผูสอนและนักศึกษา ซึ่งอาจารย
ท่ีปรึกษาสามารถทราบไดตลอดเวลา 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
3.1-1 รายงานความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาท่ีมีตอระบบอาจารยท่ีปรึกษา 

การบริการดานใหคำปรึกษาแกนักศึกษา (ระบบอาจารยท่ีปรึกษา) 
1 อาจารยท่ีปรึกษามีเวลาใหคำปรึกษาในการแกไขปญหาตาง ๆ 

พรอมชวยเหลือและใหคำแนะนำ 
5.00 5.00 

ไมการ
เปล่ียนแปลง 

2 อาจารยท่ีปรึกษามีเวลาใหนักศึกษาไดพบทุกครั้งเมื่อมีการนัด
หมาย 

4.75 4.55 ลดลง 

3 อาจารยท่ีปรึกษามีความเต็มใจและเอาใจใสในการใหคำปรึกษา 
และมีการติดตามผลของการใหคำปรึกษา 

4.75 4.75 
ไมมีการ

เปล่ียนแปลง 
4 อาจารยท่ีปรึกษาเอาใจใสนักศึกษาอยางท่ัวถึงและสม่ำเสมอ 5.00 4.75 ลดลง 
5 มีชองทางการติดตอส่ือสารระหวางอาจารยท่ีปรึกษากับนักศึกษา

ในความดูแล  
5.00 5.00  

6 นักศึกษาสามารถนำความรู ความเขาใจท่ีไดรับจากการให
คำปรึกษาไปใชประโยชนได 

4.50 4.75 เพิ่มข้ึน 

7 หัวหนาสาขางาน สามารถใหคำปรึกษาตาง ๆ กับนักศึกษาได 
(นอกเหนือ/ทดแทน อาจารยท่ีปรึกษา) 

4.50 4.75 เพิ่มข้ึน 

8 อาจารยผูสอน สามารถใหคำปรึกษาตาง ๆ กับนักศึกษาได 
(นอกเหนือ/ทดแทน จากอาจารยท่ีปรึกษา) 

4.50 4.50 
ไมมีการ

เปล่ียนแปลง 
รวม 4.75 4.76 เพิ่มข้ึน 
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และการบริการของหลักสูตร 2563 

3.1-2 รายงานความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาท่ีมีตอระบบอาจารยท่ีปรึกษา 

และการบริการของหลักสูตร 2563 

3.1-3 คำส่ังแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษา 

3.1-4 บันทึกการเขาพบอาจารยท่ี   

3.1-5 ประวัตินักศึกษา 

3.1-6 รูปการพบปะผูปกครองนักศึกษา 

3.1-7 คูมือนักศึกษา 

3.1-8 คูมืออาจารยท่ีปรึกษา 

3.1-9 ระบบการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรู 

3.1-10 รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอระบบอาจารยท่ีปรึกษาฯประจำปการศึกษา2563 

3.1-11 รายงานผลโครงการ ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

 
การพัฒนาศักยภาพนกัศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูท่ีทันสมัย 
 
เปาหมายนักศึกษาหลักสูตรอิเล็กทรอนิกสไดรับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการ
เรียนรูท่ีทันสมัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระบบกลไก 

ทางสาขางานอิเล็กทรอนิกส รวมกับสำนักวิชาการ ไดดำเนินการพิจารณา แนวทางการพัฒนาศักยภาพ

ของนักศึกษาและเสริมสรางทักษะการเรียนรู โดยดำเนินการจัดกิจกรรมใหครอบคลุมทักษะการเรียนรูและ

นวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ ผานโครงการและกิจกรรมเสริม

หลักสูตร ดำเนินการตามแนวทางสำหรับนักศึกษาทุกช้ันป รวมท้ังส้ิน  4 โครงการ   ประกอบดวย  
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 1. โครงการสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  

             มีวัตถุประสงคเพื ่อสรางสิ ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และนวัตกรรมของนักเรียน-นักศึกษา และ

เผยแพรผลงาน สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคและนวัตกรรมสูสาธารณชนอยางเปนรูปธรรม ซึ่งการเผยแพร

ผลงานดำเนินงานภายใตกิจกรรม มหกรรมวิชาการ ประกอบไปดวย การจัดนิทรรศการผลงานของนักเรียน 

นักศึกษา   ประกอบดวย 1. พัฒนาเครื่องคัดแยกขยะควบคุมการทำงานดวยสมองกลฝงตัว (ส่ือการเรียนการ

สอน รายวิชา ไมโครคอนโทรเลอร) 2.พัฒนาเครื่องวัดอุณหภูมิรางกายอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย (สื่อการ

เรียนการสอน รายวิชา ไมโครคอนโทรเลอร และ รายวิชาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม) 3.เครื่องลดมลพิษทาง

อากาศ PM 2.5 (ส่ือการเรียนการสอน รายวิชา อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม) 

 2. โครงการพัฒนาผูเรียนเขาสูการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

หลักสูตรไดดำเนินการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพคุณภาพของผูสำเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษา 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั ้นปที ่2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 

ประกอบดวยสมรรถนะงานท่ีประเมิน 

สมรรถนงานออกแบบระบบควบคุมในงานอิเล็กทรอนิกส 

 มีนักศึกษาเขาประเมินมาตรฐานวิชาชีพทั้งหมดจำนวน 16 คนผานเกณฑประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

15 คน คิดเปนรอนละ 93.75  

 3. โครงการการเตรียมความพรอมการทดสอบระดับชาติดานอาชีวศึกษา 

       โดยผลการทดสอบ สทศ.ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-net)ระดับปวส  ของนักศึกษาปการศึกษา  

2563 มีดังนี้ (เนื่อจากสทศ.ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-net)งดสอบระดับปวส )  

องคประกอบ คะแนนเฉล่ีย 
ทักษะภาษาและการส่ือสาร N/A 
ทักษะการคิดและการแกปญหา N/A 
ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต N/A 
ทักษะการจัดการงานอาชีพ N/A 

รวม N/A 
 

 4. โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

สาขางานอิเล็กทรอนิกสและงานกิจการนักศึกษา  รวมกันจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  โดยจัดใหมีโครงการ/ 

กิจกรรมดังนี้  

หลักสูตรไดสรุประดับความพึงพอใจของนักเรียนนกัศึกษา ท่ีมีตอการบริการเพื่อพัฒนาประสบการณและ
ความรูดานตางๆ ดังตอไปนี ้
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- โครงการจิตอาสา   

เพื่อสรางความมีจิตอาสาของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตรและสรางจิตสำนึกในดานจิตอาสาใหแก
นักศึกษาและฝกกิจกรรมจิตอาสาอยางตอเนื่องรวมท้ังปลูกฝงและสรางจิตสำนึกท่ีดีใหกับนักศึกษา ซึ่งเปนการ
ขัดเกลาทางจิตใจใหเห็นคุณคาของการ  นักศึกษาทุกคนมีความรู ความเขาใจความเปนนักศึกษาจิตอาสาและมี
พฤติกรรมจิตอาสา สามารถอยูรวมกันสังคมไดเปนสุขตามหลักธรรมาภิบาล 

- โครงการปรบัพฤติกรรม 

เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาเปนผูมีความรูควบคูกับคุณธรรมและจริยธรรมและเปนการสงเสริมใหนักศึกษามี
การพัฒนาทัศนคติ คานิยม ความเช่ือท่ีเหมาะสมและเปนพลเมืองท่ีดีของสังคม  นักศึกษามีความสามัคคี รัก
ใครกลมเกลียว มีจิตสาธารณะและคานิยมท่ีดี  ตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงคคุณธรรมอัตลักษณวิทยาลัย  

- โครงการเยาวชนแกนนำ 

เพื่อใหความรูดานคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตรและมีอัตลักษณตามท่ี
วิทยาลัยกำหนด และใหความรูดานยาเสพติด พฤติกรรมผูเสพ ฤทธิ์ตอระบบรางกาย การสังเกตผูเสพสารเสพ
ติด และบทลงโทษตามกฎหมายโดยผูเขารวมโครงการไดมีความรูเกี่ยวกับคุณ ธรรมจริยธรรมรวมถึงความรู
เกี่ยวกับยาเสพติดและมีอัตลักษณตามท่ีวิทยาลัยกำหนด 

- โครงการสงเสริมประชาธิปไตย 

เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและฝกตนเองเกี่ยวกับการใชสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหนาท่ีตาม 
ระบบประชาธิปไตย และใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับประชาธิปไตย นักศึกษาเคารพสิทธิของผูอื่นและ
นำประชาธิปไตยไปใชประโยชนในชีวิตประจำวันไดอยางมีประสิทธิภาพ  นักศึกษาตรงตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงคคุณธรรมอัตลักษณวิทยาลัย 
- โครงการแหเทียนจำนำพรรษา 

เพื่อเปนการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทางดานพระพุทธศาสนา ซึ่งเปนการรำลึกถึงพุทธประวัติและ
ความเปนมาของวันเขาพรรษา เพื่อใหเกิดความรักความสามัคคีระหวางนักศึกษาและคนในชุมชนรวมท้ังได
ทำบุญรวมกัน และปลูกฝงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของทองถ่ินใหแกนักศึกษาคณะครู อาจารย 
เจาหนาท่ี และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ไดเขารวมกิจกรรม ประเพณีแหเทียนจำนำพรรษาผูเขารวม
โครงการไดรวมกนัสงเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และอนุรักษประเพณี วัฒนธรรม และไดรับรู ความเขาใจ 
ในวัฒนธรรมประเพณีของไทย โดยนักศึกษาไดรับการปลูกฝงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของทองถ่ิน 
นักศึกษาไดรวมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา 

- โครงการไหวคร ู

เพื่อใหนักศึกษาไดแสดงออกถึงความกตัญูกตเวที และเสริมสรางความสัมพันธอันดีตออาจารย 
เพื่อใหนักศึกษาทานุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและมีอัตลักษณตามท่ีวิทยาลัยกำหนด โดยนักศึกษาไดแสดงออก
ถึงความกตัญูกตเวที และเสริมสรางความสัมพันธอันดีตอครู อาจารย 

ตารางท่ี 3.2  ตารางแสดงความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีตอการบริการเพื่อพัฒนาประสบการณ

และความรูดานตาง ๆ แกนักศึกษา ประจำปการศึกษา 2562 และ 2563 
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จากตารางที ่ 3.2 พบวา ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที ่ม ีตอการบริการเพื ่อพัฒนา

ประสบการณและความรูดานตาง ๆ (กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x�=4.52) โดย
รายการท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ ความหลากหลายของกิจกรรมท่ีหลักสูตร จัดใหกับนักศึกษา, มีโครงการ/

กิจกรรมที่เสริมสรางศักยภาพดานวิชาการของนักศึกษาอยางเหมาะสม (�̅�𝑥=4.60) รองลงมาคือ การ
ประชาสัมพันธในการเขาถึงกิจกรรมดานตาง ๆ ที่หลักสูตรดำเนินการ, มีโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสรางดาน
คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาอยางเหมาะสม, มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมดานศิลปวัฒนธรรมของ
นักศึกษาอยางเหมาะสม, นักศึกษามีสวนรวมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาความรูและประสบการณ
ทางวิชาการ/วิชาชีพ, สงเสริมสนับสนุนนักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ เชน การทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงาน การแขงขัน /ประกวดดานวิชาการและวิชาชีพ ท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ, มีการประเมิน
คุณภาพของการดำเนินโครงการพัฒนา ประสบการณทางวิชาชีพ, จากกิจกรรมตาง ๆ ดานคุณธรรม จริยธรรม 
และดานศิลปวัฒนธรรม ท่ีหลักสูตร จัดข้ึน นักศึกษาไดความรู ความเขาใจ และเปนประโยชนตอตัวนักศึกษา 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ เพิ่มข้ึน/

ลดลง 2562 2563 
การบริการเพื่อพัฒนาประสบการณและความรูดานตาง ๆ แกนักศึกษา 
1) การประชาสัมพันธในการเขาถึงกิจกรรมดานตาง ๆ ท่ีหลักสูตร

ดำเนินการ 
4.50 4.54 เพิ่มข้ึน 

2) ความหลากหลายของกิจกรรมท่ีหลักสูตร จัดใหกับนักศึกษา 4.75 4.60 ลดลง 
3) มีโครงการ/กิจกรรมท่ีเสริมสรางศักยภาพดานวิชาการของนักศึกษา

อยางเหมาะสม 
4.50 4.54 เพิ่มข้ึน 

4) มีโครงการ/กิจกรรมท่ีเสริมสรางดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา
อยางเหมาะสม 

4.50 4.54 เพิ่มข้ึน 

5) มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมดานศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาอยาง
เหมาะสม 

4.50 4.54 เพิ่มข้ึน 

6) นักศึกษามีสวนรวมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาความรู
และประสบการณทางวิชาการ/วิชาชีพ 

4.50 4.54 เพิ่มข้ึน 

7) สงเสริมสนับสนุนนักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ เชน การ
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน การแขงขัน /ประกวดดานวิชาการและ
วิชาชีพ ท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ 

4.50 4.54 เพิ่มข้ึน 

8) มีการประเมินคุณภาพของการดำเนินโครงการพัฒนา ประสบการณ
ทางวิชาชีพ 

4.50 4.54 เพิ่มข้ึน 

9) จากกิจกรรมตางๆ ดานวิชาการท่ีหลักสูตร จัดข้ึน นักศึกษาสามารถ
นำความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนตอได 

4.25 4.29 เพิ่มข้ึน 

10
) 

จากกิจกรรมตาง ๆ ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานศิลปวัฒนธรรม 
ท่ีหลักสูตร จัดข้ึน นักศึกษาไดความรู ความเขาใจ และเปนประโยชน
ตอตัวนักศึกษา 

4.50 4.54 เพิ่มข้ึน 

รวม 4.50 4.52 เพิ่มข้ึน 
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(x�=4.54) และ จากกิจกรรมตาง ๆ ดานวิชาการที่หลักสูตรจัดขึ้น นักศึกษาสามารถนำความรูที่ไดรับไปใช

ประโยชนตอได  (x�=4.29)  ตามลำดับ 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
3.1-9 ระบบการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรู 

3.1-10 รายงานผลโครงการส่ิงประดิษฐ 

3.1-11 รายงานผลโครงการ ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

3.1-12 โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ผลการประเมิน  
 
 
ตัวบงช้ีท่ี 3.2  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

ปการศึกษา 
จำนวน 
รับเขา 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 
จำนวน 
ผูท่ียังไม
สำเร็จ 

การศึกษา 

จำนวนท่ี
ลาออกและคัด

ช่ือออก 
สะสมจนถึงสิ้น
ปการศึกษา 

อัตราการ 
สำเร็จ

การศึกษา 

อัตรา 
การคง

อยู 
2561 2562 2563 

2560  -  -  -  -  -  -  -  - 

2561  -  -  -  -  -  -  -  - 

2562 ๑๙  -  - ๑๕  - ๔ 78.95 78.95 

2563  -  -  -  -  -  -  -  - 
 
 
 
 

ขอมูลอัตราคงอยู 
 ปการศึกษา 2560 ไมมีนักศึกษา 
 ปการศึกษา 2561 ไมมีนักศึกษา 
 ปการศึกษา 2562 รับนักศึกษาจำนวน 19 คน มีจำนวนอัตราคงอยู 15 คน คิดเปนรอย

ละ 78.95 
ขอมูลสำเร็จการศึกษา 
 ปการศึกษา 2560  ไมมีนักศึกษา 
 ปการศึกษา 2561 ไมมีนักศึกษา 



ห น้ า  | 29 

 

 ปการศึกษา 2562 รับนักศึกษาจำนวน 19 คน มีผูสำเร็จการศึกษาจำนวน 15 คน คิดเปน
รอยละ 78.95 

 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

-  3.2-1 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
 
 
ผลการประเมิน  
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องคประกอบท่ี 4  อาจารย 

 
องคประกอบท่ี 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 
 

ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการรับ 
อาจารยประจำหลักสูตร 
 
เปาหมาย 

รับและแตงตั ้งอาจารยประจำหลักสูตรการรับอาจารยประจำหลักสูตรมีวัตถุประสงคเพื ่อใหเกิด

ประสิทธิภาพในกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารยประจำหลักสูตร ใหมีความรู ความเชี่ยวชาญที่เหมาะ

กับหลักสูตร ซึ่งกระบวนรับอาจารยประจำหลักสูตร  

ระบบและกลไก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        ภาพท่ี 4.1 ภาพระบบการรับอาจารยประจำหลักสูตร                                                                                                                                                                                              



ห น้ า  | 31 

 

 การรับอาจารยประจำหลักสูตรใหมนั้น ไดกำหนดข้ันตอนการรับสมคัรอาจารยไวและกำหนดให 

หลักสูตรฯ ดำเนินการ โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี ้

      1. หลักสูตรสำรวจความตองการและคุณสมบัติของอาจารยใหมเพื่อเตรียมการรองรับ  การเปล่ียนแปลง

โยกยายหรือเกษียนราชการ และอาจารยพิเศษลาออก  พิจารณาจากความขาดแคลนบุคลากรของสาขางาน

อิเล็กทรอนิกสที่เปดสอน สัดสวนระหวางอาจารยกับนักศึกษาและรายวิชาตลอดจนความจำเปนอื่นๆ และ

คุณภาพชีวิตของนักศึกษาไดรับความรูไดอยางเต็มท่ีเพื่อเปนขอมูลในการดำเนินการขออัตรากำลังจากวิทยาลัย 

      2. เมื ่อทราบจำนวนความตองการและคุณสมบัติของอาจารยใหมแลว สาขางานอิเล็กทรอนิกส 

ดำเนินการจัดทำบันทึกขอความขอเพิ่มอัตรากำลังเสนอตอวิทยาลัยฯ 

      3. วิทยาลัยฯ พิจารณาความตองการและความจำเปน เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

      4. เมื่อไดรับอนุมัตอิัตรากำลังแลว งานทรัพยากรบุคคล  สำนักงานผูอำนวยการ จะดำเนินการประกาศ

รับสมัคร และกำหนดวันรับสมัคร  วันสอบ คุณสมบัติของผูสมัคร และแตงตั้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ ขึ้นมา

ดำเนินการ เพื่อรับสมัคร ออกขอสอบ สอบสัมภาษณ กำหนดเกณฑการพิจารณาคัดเลือก เปนตน โดยมี

ขบวนการในการรับสมัคร ดังนี ้

 4.1 เปดรับสมัคร โดยดำเนินการอยางเปดเผย  

 4.2 ดำเนินการสอบคัดเลือก และพิจารณาคัดเลือกโดยพิจารณาจากผลการสอบขอเขียน การ 

สัมภาษณและทักษะความสามารถในการปฏิบัติตามเกณฑท่ีกำหนดไวในประกาศการรับสมัคร จากนั้น งาน

ทรัพยากรบุคคล สำนักงานผูอำนวยการ สรุปผลการพจิารณาคัดเลือก เสนอตอผูบริหารเพื่อประกาศผลการ

คัดเลือก และกำหนดวันรายงานตัวทำสัญญา   

4.3 อาจารยใหมมารายงานตัวท่ีงานทรัพยากรบุคคลแนะนำอาจารยใหมตอหลักสูตร เพื่อช้ีแจง

มอบหมายงานในหนาท่ีตอไป  ทุกส้ินปการศึกษา จะดำเนินการสำรวจตามข้ันตอนท่ี 1 เพื่อนำขอมูลไป

ทบทวน,ปรับแผนและดำเนินการตามข้ันตอนตาง ๆ ตามท่ีกลาวมาแลวขางตน 

ผลการดำเนินงาน 

  ไมมีการรับอาจารยประจำหลักสูตรเพิ่ม เนื่องจากอัตรากำลังของอาจารยประจำหลักสูตรมีจำนวน

เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2563 
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ระบบการบริหารอาจารย  วิทยาลัยชุมชนพิจิตรไดมีการกำหนดภาระงานของอาจารยประจำหลักสูตร 

ดังนี้ 

ขาราชการ 

ภาระงาน จำนวน ชม.ข้ันต่ำ/สัปดาห 
งานสอน 6 
งานปฏิบัติงานจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถ่ินและ
ชุมชน 

12 

งานศึกษาคนควา วิจัยเพื่อชุมชน 6 
งานบริการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 5 

 

พนักงานราชการและอาจารยผูสอน 
1. ศึกษาวิเคราะห วิจัยงานการสอน แผนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียน 
2. ทำหนาท่ีสอนรายวิชาท่ีมีประสบการณและความเช่ียวชาญ 
3. ชวยเหลือและแกปญหาดานการเรียนของนักศึกษา 
4. จัดทำแผนการสอนรายวิชา 
5. จัดทำส่ือ เอกสารประกอบการเรียนการสอน ทำแบบประเมิน แบบทดสอบ 
6. วัด-ประเมินผลการเรียนโดยวัดผลท้ังดานความรู ทักษะและคุณลักษณะ 
7. วางแผนการใชวัสดุ อุปกรณเพื่อการเรียนการสอน 
8. ปฏิบัติงานชวยบริการหรืองานอำนวยการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการสนับสนุนการเรียนการสอน 
9. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย 

 

อาจารยประจำหลักสูตร 

1. สอนและอบรมนักเรียน นักศึกษา ตามหลักสูตร ปวช. ปวส. และหลักสูตรฝกอบรมในสาขาท่ีเกี่ยวของ 

ไมนอยกวา 20 ชม. / สัปดาห 

2. จัดทำและพัฒนาส่ือการเรียนการสอน แผนการสอนอยางนอย 1 รายวิชา/ภาคเรียน โครงการสอน 

บันทึกหลังการสอนและจัดทำขอสอบทุกรายวิชาท่ีสอน 

3. จัดทำเอกสารรายงานผลการเรียนทุกรายวิชา เมื่อส้ินภาคเรียน 

4. จัดทำผลงานทางวิชาการ จัดทำวิจัยในช้ันเรียน อยางนอยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 

5. ทำหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษา 1 หองเรียน พรอมจัดทำบันทึกรายงานการปฏิบัติหนาท่ีสงทุกภาคเรียน

หากปฏิบัติหนาท่ีสอนนอยกวา 20 ชม./สัปดาห ใหปฏิบัติหนาท่ีสนับสนุนงานจัดการเรียนการสอน

ตามสัดสวนจำนวนช่ัวโมงการปฏิบัติงานสอน และปฏิบัติงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
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ผลการดำเนินงาน 

1. หลักสูตรกำหนดภาระงานสอนในการจัดการเรียนการสอน เพือ่ใหสอดคลองกับการบริหารงาน ดังนี้  

ปการศึกษา 1/2563 

ช่ือ-สกุล ชม.สอน/สัปดาห 
วาท่ีรอยตรีธนิตศักด์ิ อัครวิมลนันท 21 
นายมนตรี พันธกสิกร 9 
นายพรศักด์ิ อยูสอาด 25 
นายชัยชนะ นงนุช 22 

 

ปการศึกษา 2/2563 

ช่ือ-สกุล ชม.สอน/สัปดาห 
วาท่ีรอยตรีธนิตศักด์ิ อัครวิมลนันท 24 
นายมนตรี พันธกสิกร 18 
นายพรศักด์ิ อยูสอาด 31 
นายชัยชนะ นงนุช 32 

 

2. ภาระงานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย มีดังนี้ 

 วาท่ีรอยตรีธนิตศักด์ิ  อัครวิมลนันท ปฏิบัติหนาท่ี หัวหนาหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส,เจาหนาท่ี

งานสหกิจศึกษา,เจาหนาท่ีงานปกครองวินัยนักศึกษา,เจาหนาท่ีงานติดตามผูสำเร็จการศึกษา,เจาหนาท่ีงาน

แนะแนว 

 นายมนตรี  พันธกสิกร ปฏิบัติหนาท่ี รองผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

 นายพรศักด์ิ  อยูสอาด   ปฏิบัติหนาท่ี เจาหนาท่ีงานอาคารสถานท่ี 

 นายชัยชนะ นงนุช     ปฏิบัติหนาท่ี หัวหนางานโสตทัศนูปกรณ,เจาหนาท่ีงานส่ือการ

เรียนการสอน 
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สวัสดิการดูแลอาจารยประจำหลักสูตร 

1. ดานความปลอดภัย 
    - มียามรักษาการตลอด 24 ช่ัวโมง 
    - กลองวงจรปดบันทึกการเขาออกของบุคคลภายในและภายนอกตลอด 24 ช่ัวโมง 
2.  ดานสวัสดิการ 
     - ไดรับเงินเดือนตามเกณฑท่ีกำหนด 
     - มีบานพักอาศัย สำหรับบุคลากรท่ีมีภูมิลำเนาอยูตางจังหวัด 
     - ขาราชการมีการประเมิน ปละ 2 ครั้ง เพื่อเล่ือนข้ันเงินเดือน 
     - พนักงานราชการมีการประเมินปละ 2 ครั้ง เพื่อเล่ือนคาตอบแทน 1 ครั้ง/ป 
     - ลูกจางเหมาบริการ/อาจารยพิเศษ ประเมินปละ 1 ครั้งเพื่อเพิ่มคาตอบแทน 
     - มีประกันอุบัติเหตุคุมครอง ลูกจางเหมาบริการ/อาจารยพิเศษ ตอปการศึกษา 
3. ส่ิงจูงใจ 
     - การทำตำแหนงผลงานทางวิชาการ ( วิทยฐานะ ) 
     - คาตอบแทนจากการทำวิจัย 
     - มีการสงเสริมใหอาจารยในสาขาเขารวมการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองตามสายงาน/วิชาชีพตามศาสตร 
     - สงเสริมพัฒนาอาจารยเพื่อเปดโลกทัศนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม/การศึกษาดูงาน 
4. โอกาสการทำงานและความกาวหนา 
    - มีการเปดสอบบรรจุในตำแหนงท่ีวาง 
3) มีการกำกับและติดตามการจัดทำแผนการสอน โครงการสอน บันทึกหลังการสอน โดยมีผลการดำเนินงาน
ดังนี้ ภาระงานของอาจารยผูสอนแตละภาคเรียน 
ทางหลักสูตรไดแบงรายวิชา และมอบหมายรายวิชาใหแตละอาจารยผูสอนท้ังภาคเรียนท่ี 1/2563 และ ภาค
เรียนท่ี 2/2563 ไวดังนี ้
ภาคเรียนท่ี 1/2563 

ช่ือ-สกุล รายวิชา 

การสงเอกสาร 

แผ
นก

าร
สอ

น 

โค
รง

กา
รส

อน
 

บัน
ทึก

หลั
งก

าร
สอ

น 

นายมนตรี  พันธกสิกร การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสดวย
คอมพิวเตอร 

/ / / 

ระบบภาพ  / / 
วัสดุงานชางอุตสาหกรรม  / / 

วาท่ีรอยตรีธนิตศักด์ิ  อัครวิมลนันท 
 
 

ระบบเสียง ⁄   
วงจรพัลสและสวิตช่ิง  ⁄ ⁄ 
วงจรไฟฟากระแสตรง  ⁄ ⁄ 
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การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  ⁄ ⁄ 
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล  ⁄ ⁄ 

นายพรศักด์ิ  อยูสอาด 
 

ระบบโทรศัพท  / / 

เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  / / 
เครื่องสงวิทยุ /  / 
โทรศัพท  / / 
เครื่องเสียง  / / 

นายชัยชนะ นงนุช 
 
 
 

เครื่องรับวิทยุ ⁄  ⁄ 
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน ⁄  ⁄ 
การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกสความถ่ีสูง  ⁄ ⁄ 
ระบบโทรทัศนCCTV,CATV,MATV  ⁄ ⁄ 
เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน  ⁄ ⁄ 
ประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม  ⁄ ⁄ 

ภาคเรียนท่ี 2/2563 

ช่ือ-สกุล รายวิชา 

การสงเอกสาร 

แผ
นก

าร
สอ

น 

โค
รง

กา
รส

อน
 

บัน
ทึก

หลั
งก

าร
สอ

น 
นายมนตรี พันธกสิกร เครือขายคอมพิวเตอร  / / 

ระบบภาพ  / / 
โครงการ /   
เทคนิคอินเตอรเฟส  / / 
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร  / / 

วาท่ีรอยตรีธนิตศักด์ิ  
อัครวิมลนันท 

วงจรไฟฟากระแสสลับ  / / 
อุปกรณอิเล็กในระบบรักษาความปลอดภัย  / / 
ระบบเสียง /  / 
งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบ้ืองตน  / / 
โครงการ  / / 
อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม  ⁄ ⁄ 

นายพรศักด์ิ อยูสะอาด อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร  / / 
โครงการ  / / 
ระบบโทรคมนาคม /  / 
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ระบบเสียงและระบบภาพ  / / 
งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ  / / 
ไมโครคอนโทรลเลอร  / / 
โครงการ  / / 
การเขียนโปนแกรมคอมพิวเตอร  / / 
วงจรดิจิตอล  / / 
เขียนแบบอิเล็กทรอนิกสดวยคอมพิวเตอร  / / 

 
การประเมินการเรียนการสอนของอาจารยประจำหลักสูตร ในปการศึกษา 2563 มีผลการประเมิน
อาจารยผูสอน โดยนักศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 
ลำดับ อาจารยผูสอน รายวิชา คาเฉลี่ย 

1. ชัยชนะ นงนุช 3105-2003 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกสความถ่ีสูง  4.43  
2. ชัยชนะ นงนุช 3105-2003 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกสความถ่ีสูง  4.40  
3. ธนิตศักด์ิ อัคร

วิมลนันท 
 3105-2008 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  4.50  

4. ธนิตศักด์ิ อัคร
วิมลนันท 

 3105-2008 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  4.85  

5. มนตรี พันธกสิกร 3105-2010 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสดวย
คอมพิวเตอร 

 4.08  

6. มนตรี พันธกสิกร 3105-2010 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสดวย
คอมพิวเตอร 

 4.20  

7. ชัยชนะ นงนุช 3105-2111 ประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม  4.43  
8. ชัยชนะ นงนุช 3105-2111 ประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม  4.40  
8. ชัยชนะ นงนุช  3105-2202 ระบบโทรทัศน CCTV, CATV, MATV  4.43  
9. ชัยชนะ นงนุช  3105-2202 ระบบโทรทัศน CCTV, CATV, MATV  4.40  

10. พรศักด์ิ อยูสอาด 3105-9007 ระบบโทรศัพท  4.21  
11. พรศักด์ิ อยูสอาด 3105-9007 ระบบโทรศัพท  3.69  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | 37 

 

ระบบสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
แผนการพัฒนาบุคลากร ของหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2562 – 2566) 
 

 
ช่ือ-สกุล 

 
กิจกรรม 

 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 
จำนวนกิจกรรม/ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 2565 2566 
นายมนตรี พันกสิกร โครงการพัฒนา

บุคลากรดานการ
เรียนการสอน 

สำนักวิชาการ+
หลักสูตร+
บุคลากร 

√ √ - - √ 

โครงการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการ
จัดทำขอมูล
หลักสูตรเขาสู
ระบบพิจารณา
ความสอดคลอง
ของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา 

กรุงเทพมหานค
ร 

√ - - - - 

โครงการบูรณาการ
การศึกษาแบบองค
รวมเพื่อการพัฒนา
บัณฑิตท่ีพึ่ง
ประสงคในศตวรรษ
ท่ี 21 

กรุงเทพมหานค
ร 

√ - - - - 

โครงการประกวด
ผลงานการพัฒนา
คุณภาพและการ
พัฒนาทองถ่ิน 

ณ มหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัด
พิษณุโลก 

√ - - - - 

อบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ส่ือGoogle 
Classroom 

ณ วชช.พิจิตร 
อ.โพทะเล จ.
พิจิตร 

√ - - - - 

โครงการพัฒนา
และสงเสริม
ศักยภาพและทักษะ
การจัดการเรียนรู
ของผูสอนใน
ศตวรรษท่ี21 

วิทยาลัยชุมชน
พิจิตร 

- √ - - - 
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Digital literacy ทำผลงาน
วิชาการ ณ 
กศน 

- - √ √ - 

โครงการปฏิรูป
มหาวิทยาลัยกับ
การพัฒนา
เครือขายบริการ
ศึกษา 

มสธ. - √ - - - 

โครงการทำบันทึก
ขอตกลงMOUดาน
วิชาการ 

วชช.รวมกับม.
เจาพระยา 

- √ - - - 

วาท่ีรอยตรีธนิตศักด์ิ 
อัครวิมลนันท 

โครงการพัฒนา
บุคลากรดานการ
เรียนการสอน 

สำนักวิชาการ+
หลักสูตร+
บุคลากร 

- - √ - √ 

อบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ส่ือGoogle 
Classroom 

ณ วชช.พิจิตร 
อ.โพทะเล จ.
พิจิตร 

√ - - - - 

โครงการ
วิทยาศาสตรระดับ
ภาคเหนือครั้งท่ี 
11 

ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
สุโขทัย 

√ - - - - 

อบรมผูทดสอบ
มาตรฐานฝมือ
แรงงาน สาขา
ไฟฟาภายในอาคาร
ระดับ1(รีรหัส) 

สถาบันพัฒนา
ฝมือแรงงาน 

√ - - - - 

ศึกษาดูงานดาน
วิชาการสอดคลอง
กับวิชาชีพของ
นักศึกษา ณ 
บริษัทอิชิตันกรุป
จำกัด 

บานหุนเหล็ก 
บานถังเหล็ก จ.
อยุธยา 

√ - - - - 

โครงการพัฒนา
และสงเสริม
ศักยภาพและทักษะ
การจัดการเรียนรู

วิทยาลัยชุมชน
พิจิตร 

- √ - - - 
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ของผูสอนใน
ศตวรรษท่ี21 
โครงการเพื่อ
การเกษตร 

กรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน จ.
เชียงราย 

- - √ - - 

อบรมการจัดทำส่ือ
การเรียนการสอน 

วิทยาลัยชุมชน
พิจิตร 

- - √ √  

นายพรศักด์ิ อยูสอาด โครงการพัฒนา
บุคลากรดานการ
เรียนการสอน 

สำนักวิชาการ+
หลักสูตร+
บุคลากร 

- - √ - √ 

อบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ส่ือGoogle 
Classroom 

ณ วชช.พิจิตร 
อ.โพทะเล จ.
พิจิตร 

√ √ - - - 

ศึกษาดูงานดาน
วิชาการสอดคลอง
กับวิชาชีพของ
นักศึกษา ณ 
บริษัทอิชิตันกรุป
จำกัด 

บานหุนเหล็ก 
บานถังเหล็ก จ.
อยุธยา 

√ - - - - 

โครงการพัฒนา
และสงเสริม
ศักยภาพและทักษะ
การจัดการเรียนรู
ของผูสอนใน
ศตวรรษท่ี21 

วิทยาลัยชุมชน
พิจิตร 

- √ - - - 

การอบรมผู
ประเมิน
เครื่องปรับอากาศ
ในอาคารพาณิชย
ขนาดเล็ก 

กรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน จ.
พิจิตร 

- - √ - - 

อบรมการจัดทำส่ือ
การเรียนการสอน 

ณ วิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร 

- - √ √ - 

โครงการเพื่อ
การเกษตร 

สำนักพัฒนา
ฝมือแรงงานจ.
เชียงราย 

- - √ - - 



ห น้ า  | 40 

 

นายชัยชนะ นงนุช โครงการพัฒนา
บุคลากรดานการ
เรียนการสอน 

สำนักวิชาการ+
หลักสูตร+
บุคลากร 

- - √ - √ 

อบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ส่ือGoogle 
Classroom 

ณ วชช.พิจิตร 
อ.โพทะเล จ.
พิจิตร 

- √ - - - 

ศึกษาตอ มหาวิทยาลัย - - √ - - 
โครงการพัฒนา
และสงเสริม
ศักยภาพและทักษะ
การจัดการเรียนรู
ของผูสอนใน
ศตวรรษท่ี21 

วิทยาลัยชุมชน
พิจิตร 

- √ - - - 

โครงการเพื่อ
การเกษตร 

กรมพัฒพาฝมือ
แรงงาน จ.
เชียงราย 

- - √ - - 

ชางไฟฟาภายใน
อาคารระดับ1 

สำนักพัฒนา
ฝมือแรงงาน 

- √ √ - - 

 
หลักสูตรไดมีการสงเสริมและพัฒนานำอาจารยในหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะทางวิชา ตาม

รายละเอียด ดังตอไปนี ้ 

ท่ี ช่ือ-สกุล 
วันท่ี 

เขาอบรม 
หัวขอ 

การพัฒนา 
สถานท่ีดำเนินการ 

1 นายมนตรี  
พันธกสิกร 
 

14-16 
สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

เขารวมโครงการบูรณาการการศึกษาแบบ
องครวมเพื่อการพัฒนาบัณฑิตท่ีพึ่ง
ประสงคในศตวรรษท่ี 21 

โรงแรมท็อปแลนดพลาซา 
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

  14-16 
สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

เขารวมโครงการบูรณาการการศึกษาแบบ
องครวมเพื่อการพัฒนาบัณฑิตท่ีพึ่ง
ประสงคในศตวรรษท่ี 21 

โรงแรมท็อปแลนดพลาซา 
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

  9 ก.ย. 
2562 

เขารวมประชุมโครงการประกวดผลงาน
การพัฒนาคุณภาพและการพัฒนาทองถ่ิน  

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก 

  2 ม.ค.
2564 

Digital literacy ทำผลงานวิชาการ ณ กศน 

  4-5 ก.พ 
2563 

โครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยกับการพัฒนา
เครือขายบริการศึกษา 

มสธ. 

  21 ก.พ.
2563 

โครงการทำบันทึกขอตกลงMOUดาน
วิชาการ 

วชช.รวมกับม.เจาพระยา 
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2 วาท่ีร.ต.ธนิต
ศักด์ิ   
อัครวิมลนันท 

18 ธ.ค. 
2562 

เขารวมกจิกรรมโครงการวิทยาศาสตร
ระดับภาคเหนือครั้งท่ี 11 

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย 

  23-25 ธ.ค. 
2562 

ฝกอบรมผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 
สาขาไฟฟาภายในอาคารระดับ1(รีรหัส) 

สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน
6ขอนแกน 

  12 พ.ค
2564 

โครงการหลักสูตรฐานสมรรถนะสูการ
พัฒนาผูเรียนในศตวรรษท่ี21 

สำนักงานเขตพื้นท่ีเขต 2 

3 นายพรศักด์ิ  
อยูสอาด 
 

20 
กันยายน 
2563 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาส่ือGoogle 
Classroom 

ณ วชช.พิจิตร อ.โพทะเล 
จ.พิจิตร 

4 นายชัยชนะ นง
นุช 

21-23
ก.ค.2564 

ผูใชงานระบบเครือขาย Google 
Classroom 

Edutech thailand 

  22-24 
มี.ค.2564 

พัฒนาฝมือแรงงาน พัฒนาฝมือแรงงาน 

   

การประเมินกลไก 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูสอนสาขางานอิเล็กทรอนิกส/สาขางานอิเล็กทรอนิกส

อุตสาหกรรม ท่ีมีตอการบริหารจัดการหลักสูตร ประจำปการศึกษา 2563 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก  (x�=4.36)  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน มีผลการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ 

 ดานการรับอาจารย โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  (x�=4.42)  โดยรายการท่ีมีระดับ  

ความพึงพอใจสูงสุด คือ การกำหนดคุณสมบัติในการรับและแตงตั ้งอาจารยประจำหลักสูตรสอดคลองกับ

หลักสูตร (�̅�𝑥=4.67) รองลงมา คือ หลักสูตรไดรับความรวมมือและความชวยเหลือจากหนวยงานอื่นท่ีมีความ

เกี่ยวของกันอยางเหมาะสม, กลไกการคัดเลือกอาจารยประจำหลักสูตรมีความเหมาะสมและโปรงใส, การ

บริหาร และการกำหนดบทบาทหนาที ่และความรับผิดชอบของอาจารยมีความชัดเจนและเหมาะสม 

(�̅�𝑥=4.33) ตามลำดับ 

 ดานการบริหารอาจารย การกำกับ/ติดตาม/ประเมินผลและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของ

อาจารยโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (x�=4.38)  โดยรายการที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด 

คือ การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาท่ีมีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน, การกำกับ/ควบคุม

กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา,  การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมา

ใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอนของอาจารย (x�=4.67) รองลงมา คือ การจัดรายวิชามี

ความเหมาะสมตรงกับความรูความสามารถของอาจารยผูสอน, การกำกับและติดตามการจัดทำบันทึกหลังการ

สอนหลังสิ ้นสุดภาคเรียนใหครบทุกรายวิชา (x�=4.33), จำนวนภาระงานสอนของอาจารยที ่เปนจริงใน

หลักสูตรมีความเหมาะสม, การกำกับและติดตามการจัดทำแผนการสอน โครงการสอน อยางนอยกอนการเปด

ภาคเรียนใหครบทุกรายวิชา (�̅�𝑥=4.00) ตามลำดับ 
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 ดานการสงเสริมและพัฒนาอาจารย โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (x�=4.22) โดย

รายการที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ การสงเสริมการนำกระบวนการวิจัยและการใหบริการทางวิชาการ

เขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา, การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อ

พัฒนานักศึกษาของอาจารย (�̅�𝑥=4.33) รองลงมา คือ, ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยาง

สม่ำเสมอ (�̅�𝑥=4.00) ตามลำดับ 

การปรับปรุงกลไก 

จากผลการประเมินหลักสูตรนำผลการประเมินมาพัฒนากลไกในดานการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
ในดานพัฒนาทางวิชาการ หรือวิชาชีพอยางสม่ำเสมอมาดำเนินงานเพื่อใหอาจารยประจำหลักสูตรในดานนี้ให
มากข้ึน โดยจะเพิ่มเติมในเรื่องท่ีอาจารยประจำหลักสูตรตองการพัฒนาในแผนบุคลากร 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

4.1-1รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของอาจารยผูสอนท่ีมีตอการบริหารหลักสูตร2563 
4.1-2 ตารางจัดการเรียนการสอนภาคเรียนท่ี 1/2563,2/2563 
4.1-3 ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การกำหนดภาระงานของผูสอนประจำในสถาบัน พ.ศ. 
2559 
4.1-4   คำส่ังวิทยาลัยชุมชนพิจิตรท่ี075/2563 เรื่อง มอบหมายหนาท่ีบุคลากร 
4.1-5   แผนการสอน โครงการสอน บันทึกหลังการสอน ประจำปการศึกษา 2563 
4.1-6   ผลการประเมินอาจารยผูสอนรายวิชาปการศึกษา 2563 
 

ผลการประเมิน  
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องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน 

 
 ตัวบงช้ีท่ี 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 
เปาหมาย 

รายวิชาในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนตรงตามมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
 
ระบบและกลไก 

1. มีระบบการออกแบบหลักสูตรใหมีความสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตร 
วิชาชีพช้ันสูง 

2. แตงต้ังผูรับผิดชอบหลักสูตร (หัวหนาสาขางาน) เพื่อทำหนาท่ีบริหารงานหลักสูตร 
3. จัดประชุมช้ีแจงใหอาจารยประจำหลักสูตร เพื่อสรางความเขาใจในเรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  

เพื่อใหหลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ 
     4.  หลักสูตรจัดทำแผนตลอดหลักสูตรเพื่อเสนออนุกรรมการวิชาการ  สภาวิทยาลัยชุมชน และสถาบัน 
วิทยาลัยชุมชนเพื่อใหความเห็นชอบ 
     5. มอบหมายรายวิชาใหอาจารยผูสอน จัดทำแผนการจัดการเรียนรู/โครงการสอน และจัดทำตารางการ 
จัดการเรียนการสอน 

6. ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
7. รวบรวมขอมูลวิเคราะหและจัดทำรายงานผลการจัดการเรียนการสอน 
8. นำผลไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนถัดไป 

 
ผลการดำเนินงาน 
 หลักสูตรไดนำระบบและกลไกมาสูการปฏิบัติดังนี ้ โดยหลักสูตรจัดประชุมอาจารยในหลักสูตร
อิเล็กทรอนิกสเพื ่อช้ีแจงเกณฑการใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2557 และวิทยาลัย
ดำเนินการจัดทำคำส่ังมอบหมายหนาท่ีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามคำส่ังวิทยาลัยชุมชนท่ี 127/2563 
เรื่องมอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบบุคลากรภายในวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจำปการศึกษา 2563 ลง
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยแตงตั้งวาที่รอยตรีธนิตศักดิ์ อัครวิมลนันท เปนหัวหนาหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรได
ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2546 เปนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2557 ตามสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาดังนี้ 

 
ปวส. 2546 ปวส. 2557 

1. หลักการ 1. หลักการ 
- มุงผลิตและพัฒนาแรงงานระดับผูชำนาญการเฉพาะ

สาขาอาชีพ สอดคลองกับตลาดแรงงาน สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และ
ส่ิงแวดลอม 

- ม ุ  ง ผ ล ิ ต แ ล ะ พ ั ฒ น า แ ร ง ง า น  ร ะ ดั บ
ผู ชำนาญการเฉพาะสาขาอาชีพ สอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม โดยมีความสอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
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- มุงเนนใหผูเรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มี
ความรูเต็มภูมิ ปฏิบัติไดจริงและเขาใจชีวิต 

- เปดโอกาสใหผูประกอบการวิชาชีพ มีสวนรวมใน
การเรียนการสอนวิชาชีพ สามารถถายโอน
ประสบการณการเรียนรูจากสถานประกอบการ 

 

11 (พ.ศ. 2555 - 2559) และแผนการศึกษา
แหงชาติ 
- ระบบการเรียนเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถ
เทียบโอนผลการเรียนรู 
 
- มุงเนนใหผูเรียนมีสมรรถนะในการประกอบ
อาชีพ มีความรูเต็มภูมิ ปฏิบัติไดจริงและเขาใจ
ชีวิต รวมทั้งมีความยืดหยุน โดยเปดโอกาสให
สถานศ ึกษาสามารถปร ับ ให  สอดคล  อ งกั บ
ยุทธศาสตรของภูมิภาคและความตองการของ
ตลาดแรงงาน 

2. จุดหมาย 2. จุดหมาย 
- เนนพัฒนาผูเรียนใหมีความรูทักษะและ 

ประสบการณในงานอาชพีตรงตามมาตรฐานวิชาชีพมี
ปญญาความคิดริเริ่มสรางสรรคใฝเรียนรูสามารถสราง
อาชีพจัดการและพัฒนาอาชีพ 

- มีเจตคติท่ีดีตออาชีพมีพฤติกรรมท่ีดีท้ังในการ 
ทำ ง า น แ ละ กา รอ ย ู  ร  ว มก ั น เ ห ็ น ค ุณค  า ขอ ง
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ ่นและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสรางส่ิงแวดลอม 

- มีบุคลิกภาพท่ีดีมีมนุษยสัมพันธคุณธรรม 
จริยธรรมดำรงรักษาไวซึ่งความมั่นคงของชาติศาสนา
พ ร ะ ม ห า ก ษ ั ต ร ิ ย  แ ล ะ ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตย 

- เพิ่มการมีจิตสำนึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

- เนนความมีพฤติกรรมทางสังคมท่ีดีงาม 
ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด 

3. เกณฑการใชหลักสูตร 3. เกณฑการใชหลักสูตร 
ประกอบดวยเนื้อหาสาระสำคัญ ดังนี้ 

- การเรียนการสอน 
- เวลาเรียน 
- หนวยกิต 
- โครงสราง 
- โครงการ 
- ฝกงาน 
- การเขาเรียน 
- การประเมินผลการเรียน 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
- การแกไขและเปล่ียนแปลงหลักสูตร 

 

ปรับและเพิ่มเนื้อหาสาระในสวนท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
- การเรียนการสอน 
- การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
- หนวยกิต 
- โครงสราง 
- การฝกประสบการณวิชาชีพ 
- โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
- การศึกษาระบบทวิภาคี 
- การเขาเรียน 
- การประเมินผลการเรียน 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- การจัดแผนการเรียน 
- การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 



ห น้ า  | 45 

 

 - การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงแกไข พัฒนารายวิชา กลุมวิชาและ 
- การอนุมัติหลักสูตรการประกันคุณภาพหลักสูตร 

4. จุดประสงคสาขาวิชา 4. จุดประสงคสาขาวิชา 
     ประกอบดวยสิ่งที ่ตองการพัฒนาผูเรียนทั้งดาน
ความรู ดานทักษะ ดานเจตคติและพฤติกรรมลักษณะ
นิสัยในสาขาวิชานั้น ๆ 

     ประกอบดวยส ิ ่งท ี ่ต องการพัฒนาผ ู  เร ียนใน
สาขาวิชานั้น ทั้ง 3 ดาน โดยดานเจตคติเนนเพิ่มเติม
เกี่ยวกับความคิดริเริ ่มสรางสรรค ซื ่อสัตยสุจริต มี
ระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม 
ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด 

5. มาตรฐานวิชาชีพ 5. มาตรฐานวิชาชีพ 
          กำหนดไว  เฉพาะด านสมรรถนะว ิ ชาชีพ 
ประกอบดวย ความรูและทักษะท่ีผูสำเร็จการศึกษาใน
สาขาวิชานั้น ๆ ตองมีเพื ่อเปนหลักประกันคุณภาพ
ผูสำเร็จการศึกษา และสถานศึกษาที ่สอดคลองกับ
ความตองการของอาชีพ 

     ประกอบดวย คุณลักษณะที่พึงประสงคสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ ท่ี
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ 
ปวช. และมาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานสมรรถนะ เพื่อ
เปนหลักประกันคุณภาพของผูสำเร็จการศึกษาและ
สถานศึกษา 

6. โครงสรางหลักสูตร 6. โครงสรางหลักสูตร 
           หนวยกิตรวมไมนอยกวา 85 หนวยกิต   
ดังโครงสราง ตอไปนี้  
1) หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
- 2) หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 58 หนวยกิต  
- วิชาชีพพื้นฐาน 
- วิชาชีพสาขาวิชา 
- วิชาชีพสาขางาน 
- โครงการ 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
3) ฝกงาน 
3) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

     หนวยกิตรวมไมนอยกวา 85 หนวยกิต  และไม
เกิน 90 หนวยกิต ดังโครงสราง ตอไปนี ้
1) หมวดวิชาทักษะชีวิต ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
2) หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 56 หนวยกิต 

- กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 
- กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
- กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 
- ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
4) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

7. รายละเอียดของรายวิชา 7. รายละเอียดของรายวิชา 
     ประกอบดวย 

- รหัสวิชา ชื ่อวิชา จำนวนหนวยกิต (จำนวน
ช่ัวโมงเรียนตอสัปดาห) 

- รายวิชาท่ีตองเรียนกอน (ถามี) 
- จุดประสงครายวิชา 
- มาตรฐานรายวิชา 
- คำอธิบายรายวิชา 

     ประกอบดวย 
- รหัสวิชา ช่ือวิชา จำนวนช่ัวโมงเรียนทฤษฎีตอ

หนึ่งสัปดาห – จำนวนชั่วโมงเรียนปฏิบัติตอ
หนึ่งสัปดาห – จำนวนหนวยกิต (ท-ป-น) 

- วิชาบังคับกอน (ถามี) 
- จุดประสงครายวิชา 
- สมรรถนะรายวิชา 
- คำอธิบายรายวิชา 
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8. การเพิ่มรายวิชา 8. การเพิ่มรายวิชา 
     สถานศึกษาสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมไดใน
หมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ หมวดวิชาเลือกเสรี ได
ตามความตองการของสถานศึกษา สถานประกอบการ 
ชุมชน หรือทองถ่ิน แตรายวิชาท่ีสถานศึกษาพัฒนาข้ึน
จะตองสงมาขอรหัสจากสวนกลาง และสามารถใช
รวมกันไดทุกสถานศึกษา 

     สถานศึกษาสามารถพัฒนารายวิชาในหมวดวิชา
ทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชา
เลือกเสร ี เพ ิ ่มเพ ิ ่มเต ิมไดตามความตองการของ
สถานศึกษา สถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตร
ของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ โดยใชรหัสวิชาตามท่ีกำหนดไว 

9. อัตราสวนของเวลาการเรียนรู 9. อัตราสวนของเวลาการเรียนรู 
เปนลักษณะบูรณาการเปนทฤษฎีกับปฏิบัติควบคูกัน      การจัดการเรียนรู เนนภาคทฤษฎีตอภาคปฏิบัติ

ประมาณ 40 ตอ 60 ในหมวดทักษะวิชาชีพ 
10. การสำเร็จการศึกษา 10. การสำเร็จการศึกษา 
ไดหนวยกติสะสมครบถวนตามโครงสรางหลักสูตรและ
ไดคะแนนเฉลี ่ยสะสมไมต่ำกวา 2.00 จากระดับ 
4.00 เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและประเมินผาน 

ไดหนวยกิตสะสมครบถวนตามโครงสรางหลักสูตรและ
ไดคะแนนเฉลี ่ยสะสมไมต่ำกวา 2.00 จากระดับ 
4.00 ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เขา
รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและประเมินผาน 

 
การประเมินระบบและกลไก 
 ทางหลักสูตรอิเล็กทรอนิกสไดทบทวนผลการดำเนินงานตามกลไกโดยยึดหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557 ใชเปน
แนวทางเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 
การปรับปรุงระบบและกลไก 
 หลักสูตรไดมีการตรวจแผนการเรียนตลอดหลักสูตรอิเล็กทรอนิกสประจำปการศึกษา 2563 โดย
อนุกรรมการวิชาการ สภาวิทยาลัยชุมชน และสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อใหความเห็นชอบ 
สำหรับการประเมินผูเรียน 
 หลักสูตรไดกำหนดเกณฑการประเมินผูเรียนไวดังนี้ 

 ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  
 ดานสมรรถนะแกนกลาง 
 ดานสมรรถนะวิชาชีพ 

เกณฑการประเมินผล  
 แบบประเมินผลการทำแบบทดสอบทายบท  
 แบบประเมินกิจกรรม 
 แบบประเมินใบปฏิบัติงาน  

  4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค คะแนนข้ึนอยู
กับการประเมินตามสภาพจริง 
การวัดผลและการประเมินผล 

ชวงคะแนน ชวงคะแนน 
80 – 100 
75 – 79 

4 
3.5 
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70 – 74 
65 – 69 
60 – 64 
55 – 59 
50 – 54 

ต่ำกวา  50 
เวลาเรียนไมครบ 80% 

คะแนนไมสมบูรณ 
ขาดสอบปลายภาค 

3 
2.5 
2 

1.5 
1 
0 
ขร. 
มส. 
ขส. 

 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
5.1-1 บันทึกขอความ ท่ี ศธ 0595.02(02)/0270 วันท่ี 15 มีนาคม 2562 
5.1-2 คำส่ังวิทยาลัยชุมชนท่ี 127/2563 เรื่องมอบหมายหนาท่ี 
5.1-3 แผนตลอดหลักสูตรอเิล็กทรอนิกส 
5.1-4 เอกสารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราชช้ันสูง 2556 
5.1-5 เอกสารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราชช้ันสูง 2562 

ผลการประเมิน  
 
  5.1.2  การปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น ๆ 
 
เปาหมาย 
ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาใหทันสมัยกาวทันความกาวหนาทางวิทยาการท่ีเปล่ียนแปลง 

ระบบและกลไก 
 5.1.2.(1) หลักสูตรทบทวน ความทันสมัยของหลักสูตร 
 5.1.2.(2) อาจารยประจำหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาออกแบบรายวิชา สาระ
รายวิชา กระบวนการจัดการเรียนรูใหทันสมัย 
 5.1.2.(3) อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู รายวิชาท่ีปรับปรุงและ
จัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามแผนการจัดการเรียนรู 
 5.1.2.(4) นำผลการจัดการเรียนรูในรายวิชา เชน ผลการประเมินโดยผูเรียน ผูสอน มาใช
เปนขอมูลในการประเมินความเหมาะสมของรายวิชา 
 5.1.2.(5) อาจารยประจำหลักสูตรทบทวนผลการดำเนินงานตามการปรับปรุงหลักสูตรท่ี
ทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น ๆ และนำผลการทบทวนมาพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการ 
 
ผลการดำเนินงาน 
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 หลักสูตรไดดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรูและโครงการสอนใหเปนไปตามท่ีไดจัดทำไว
และทำการบันทึกหลังการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หลักสูตรพุทธศักราช 
2546 และปรับปรุงเปนหลักสูตรพุทธศักราช2557 นั้นซึ่งมีรายวิชาท่ีคลายคลึงในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนและสามารถวิเคราะหรายวิชาหลักสูตรใหมวาดีกวาเดิมอยางไรดังตอไปนี้  
หลักสูตรไดดำเนินการคัดเลือกยกตัวอยางรายวิชา 3105-2101 โทรคมนาคม  ซึ่งกำหนดคาบเวลา
เรียน 3 ช่ัวโมงตอสัปดาห 2 หนวยกิต  โดยทางหลักสูตรไดคนควาเปรียบเทียบ ทางหลักสูตรมีบูรณา
การจัดการเรียนการสอนใหเนนการปฏิบัติและใชงานไดจริง   และสามารถสรางประกอบอาชีพได 
 
การประเมินระบบและกลไก 
 ทางหลักสูตรอิเล็กทรอนิกสเห็นวาผลการดำเนินงานเปนไปตามระบบและกลไกท่ีวางไว 
 
การปรับปรุงระบบและกลไก 
 ควรมีความยืดหยุนในการจัดการเรียนรูและมีความทันสมัยตอการเปล่ียนแปลง 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
5.1-6 รายงานการประชุมหลักสูตร (จัดการเรียนการสอน) 
5.1-7 แผนการจัดการเรียนรู รายวิชา 3105-2101 โทรคมนาคม   
5.1-8 ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 3105-2101 โทรคมนาคม   

ตัวบงช้ีท่ี 5.2  การวางระบบผูสอน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลผูเรียน 
เกณฑการประเมิน 
เปาหมาย 

1. กําหนดอาจารยผูสอนไดเหมาะสมกับรายวิชา  
2. อาจารยผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู/โครงการสอนครบทุกรายวิชา 
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยผูสอน มีคาเฉล่ียไมนอยกวา 3.50 

 
ระบบและกลไก 

1. หลักสูตรประชุมอาจารยประจำหลักสูตร เพื่อกําหนดคุณสมบัติอาจารยผูสอนท่ีเหมาะสมกับรายวิชาท่ี
สอน โดยคํานึงถึงคุณวุฒิที่สําเร็จการศึกษา ประสบการณทํางาน และภาระงานที่วิทยาลัยฯ กําหนด 
และกําหนดผูสอนแตละรายวิชา 

2. หลักสูตรจัดทําตารางเรียนสําหรับนักศึกษา และตารางสอนสําหรับอาจารยผูสอน 
3. หลักสูตรมีการกําหนดใหอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาทําแผนการจัดการเรียนรู/โครงการสอนทุก

รายวิชา สงกอนเปดภาคการศึกษา  
4. หลักสูตรดําเนินการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตออาจารยผูสอนทุกรายวิชา 
5. หลักสูตรติดตามผลประเมินของอาจารยผูสอนทุกคน 
6. หลักสูตรประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อทบทวนผลการดําเนินงานตามกระบวนการการ

กําหนดผูสอนเมื่อส้ินภาคการศึกษา 
7. นําผลการทบทวนการดําเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการกําหนดผู สอนในภาค

การศึกษาตอไป 
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หลักสูตรมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี+ปฏิบัติ 
ข้ันนำเขาสูบทเรียนทฤษฎี 
 อาจารยอภิปรายถึงขอบขายสาระการเรียนรู ในบทเรียน วิธีการวัดผลและแนวทางการ

ประเมินผลการเรียนรูในรายวิชา 
 อาจารยสุมตัวอยางนักศึกษาใหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา  
 อาจารยสรุปเพื่อนำเขาสูบทเรียน 

ข้ันนำเขาสูบทเรียนปฏิบัติ 
 นักศึกษาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ 
 แจกใบงานใหกับนักศึกษาและปฏิบัติใบงาน 
 จากนั้นใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ โดยครูคอยใหคำแนะนำและควบคุมนักศึกษาใหใชงาน

เครื่องมืออยางปลอดภัย 
ข้ันสรุปและการประยุกต 
 อาจารยรวมกันสรุปเนื้อหาในบทเรียน 
 ใหนักศึกษามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น โดยอาจารยใชวิธีการถาม – ตอบ 

 
ปญหาและอุปสรรคในการสอนปฏิบัติ 

 นักศึกษาขาดความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติตามใบงาน 
 วัสดุอุปกรณในการฝกภาคปฏิบัติมีไมเพียงพอตอการปฏิบัติตามใบงาน 

 
ผลการดำเนินงาน 

 มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนในลักษณะนำวิชาโครงการรวมกับการบริการทาง

วิชาการ การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในชุมชน 

 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ (การสอบมาตรฐานวิชาชีพ) ผู เรียนที่สอบผานมาตรฐานวิชาชีพ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม มีจำนวน

ผูเรียนท้ังหมด จำนวน 15 คน ผูเรียนท่ีสอบผานมาตรฐานวิชาชีพ จำนวน 15 คน  คิดเปน

รอยละ 100 

การปรับปรุงระบบและกลไก 

 นำผลการประเมินของนักศึกษา มาประกอบการพิจารณามอบหมายรายวิชาใหกับอาจารยผูสอน 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
5.2-1 รายงานการประชุม 
5.2-2 รายงานการสงเอกสารการสอน 
5.2-3 รายงานสถิติการประเมินประสิทธิภาพการสอนเรียงตามคาเฉล่ียของอาจารยผูสอน 
5.2-4  แบบสรุปรายงานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 
ตัวบงช้ีท่ี 5.3  ผลการดำเนินงานของหลักสูตร  
 - 
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5.3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 
ผลการดำเนินงาน 

หนวยจัดการศึกษา จำนวนผูเรียนแรกเขา จำนวนผูสำเร็จการศึกษา รอยละ 
แมขาย 19 15 78.95 

 
5.3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทสาขางานอิเล็กทรอนิกส 
ประกอบดวย ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี มีมนุษยสัมพันธ ความเช่ือมั่นในตนเอง สนในใฝรู 
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน ประหยัด อดทด พึ่งตนเอง ตอตานความรุนแรงและความทุจริต ปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความปลอดภัย อนุรักษส่ิงแวดลอมท้ังนี้สูตรและงานกิจการ
นักศึกษาไดรวมกันจัดกิจกรรม เพื่อใหนักศึกษามีลักษณะอันพึงประสงค ตลอดภาคเรียนท่ี 1/2563,2/2563  
ดังตอไปนี ้

 
 
1. โครงการจิตอาสาพฒันาชุมชน ประจำปการศึกษา 2563 เมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 ณ วัด

ทาบัว ต.ทาบัว อ.โพทะเล 
2. โครงการอบรมนักศึกษาใหม สรางวินัย ปรับพฤติกรรม วันท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563           

ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
3. โครงการอบรมเยาวชนแกนนำ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม สรางภูมิคุมกันยาเสพติด สูสถานศึกษา

วิทยาลัยสีขาว ประจำปการศึกษา 2563 วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563  ณ วิทยาลัยชุมชน
พิจิตร 

4.  โครงการสงเสริมประชาธิปไตยนักศึกษา ประจำปการศึกษา 2563 วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 
2563 ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  

5. โครงการประเพณีแหเทียนจำนำพรรษา วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดทาบัว ต.ทาบัว         
อ.โพทะเล  

6. โครงการไหวครู ประเพณี วันท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ หองประชุมหลวงพอเงิน 
ท้ังนี้สามารถนำมาสรุป คุณลักษณะอันพึงประสงค ของนักศึกษาในภาพรวมไดดังตารางตอไปนี ้

 
ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

หนวยจัดการศึกษาแมขาย 
จำนวนผูเรียน

ท้ังหมด 
จำนวนผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 

และคานิยมท่ีพึงประสงค 
รอยละ 

ปการศึกษา 1/2563 16 15 93.75 
ปการศึกษา 2/2563 15 15 100 

รวม 31 30 96.77 
 
ผลการดำเนินในภาพรวมเกี่ยวกับผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานอิเล็กทรอนิกส  มีจำนวนผูเรียนทั้งหมด จำนวน 31 คน ผูเรียนที่มี
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คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค จำนวน 30 คน  คิดเปนรอยละ 96.77  เมื่อนำผลการ
คำนวณมาเทียบกับเกณฑการประเมินอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม มีคาคะแนนเทากับ 5 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

1. รายงานผลการประเมนิการเรียน รายวิชากิจกรรม ปการศึกษา 2563 
 

5.3.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ 
หลักสูตรไดเลือกรายวิชาระบบโทรคมนาคมในการสรางสมรรถนะในการเปนผูประกอบการใหกับ

นักศึกษาโดยในรายวิชามีการจัดการเรียนการสอน ปฏิบัติการฝกซอม คิดประมาณการคาใชจาย      เพื่อนำ
ความรูไปใชในการประกอบอาชีพภายในอนาคต 

ผลการดำเนินงาน 

หนวยจัดการศึกษา จำนวนผูเรียนท้ังหมด 
จำนวนผูเรียนมีสมรรถนะ
ในการเปนผูประกอบการ 

รอยละ 

แมขาย 15 12 80 
 

ผลการดำเนินในภาพรวมเกี่ยวกับผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพ
อิสระ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.) สาขางานอิเล็กทรอนิกส มีจำนวนผูเรียนทั้งหมด 
จำนวน 15คน ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ จำนวน 12 คน  คิดเปนรอยละ 84.00  
เมื่อนำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑการประเมินอยูในระดับคุณภาพมีคาคะแนนเทากับ 4 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
5.3.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

 
5.3.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

 
ผลการดำเนินงาน 

หนวยจัดการศึกษา โครงการ ชุมชนท่ีนำไปใชประโยชน 
แมขาย เครื่องลดมลพิษในอากาศ (pm 2.5) วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

 เครื่องคัดแยกโลหะควบคุมการทำงาน
ดวยสมองกลฝงตัว 

ใชเปนส่ือการเรียนการสอน
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

 พัฒนาเครื่องวัดอุณหภูมิพลังงาน
แสงอาทิตย 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

ผลการดำเนินในภาพรวมหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส เกี่ยวกับผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) นักศึกษาสาขางาน
อิเล็กทรอนิกส ไดจัดทำนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ โครงการ 1. เครื่องลดมลพิษในอากาศ (pm 2.5) 2. เครื่องคัด
แยกโลหะควบคุมการทำงานดวยสมองกลฝงตัว 3. พัฒนาเครื่องวัดอุณหภูมิพลังงานแสงอาทิตย 
- หลักสูตรโครงสราง จัดทำส่ิงประดิษฐเครื่องอัดถานแทง นำเสนอเผยแพรผลงานนิทรรศการโครงการ
นักศึกษาใหกับประชาชน ในวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ท่ีวาการอำเภอโพทะเล จ.พิจิตร 
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-หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส ไดนำส่ิงประดิษฐ เขารวมประกวดในกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร ของวิทยาลัยชุมชน 
ในวันท่ี 19 สิงหาคม 2564  

อยางมีประสิทธิภาพมีผลการประเมิน ตามขอ 1 และขอ 3 เมื่อนำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ
การประเมินอยูในระดับคุณภาพ ดี  มีคาคะแนนเทากับ 3 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

- โครงการส่ิงประดิษฐของนักศึกษา 

5.3.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

หนวยจัดการศึกษา 
จำนวนผูเรียน 
ท่ีลงทะเบียน 

จำนวนผูเรียนท่ีสอบผาน
มาตรฐานวิชาชีพ 

รอยละ 

แมขาย 15 15 100 

ผลการดำเนินในภาพรวมเกี่ยวกับผูเรียนที่สอบผานมาตรฐานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานอิเล็กทรอนิกส มีจำนวนผูเรียนทั้งหมด จำนวน 15 คน ผูเรียนที่สอบ
ผานมาตรฐานวิชาชีพ จำนวน 15 คน  คิดเปนรอยละ 100 เมื่อนำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ
การประเมินอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  มีคาคะแนนเทากับ 5 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
 แบบสรุปรายงานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2563 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 
 

5.3.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) (ไมมีการสอบ) 
 

หนวยจัดการศึกษา 
จำนวนผูเรียนท่ีเขา

ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (V-NET) 

จำนวนผูเรียนท่ีสอบผาน
การทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติ (V-NET) 
รอยละ 

แมขาย - - N/A 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
 ไมมีนักศึกษา 

5.3.7 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา  

หนวยจัดการศึกษา 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 

ปการศึกษา 2562 
จำนวนผูเรียนท่ีมีงานทำ

และศึกษาตอ 
รอยละ 

แมขาย - - N/A 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
 ไมมีนักศึกษา 
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องคประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู 

 
ตัวบงช้ีท่ี 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
เปาหมาย 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูมีปริมาณเพียงพอ ทันสมัย และมีคุณภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 

ระบบและกลไก 

1. อาจารยประจำหลักสูตรรวมกับวิทยาลัยชุมชนพิจิตรพิจารณาจัดหาครุภัณฑสำหรับการเรียนการสอน

ตางๆ และสื่อการเรียนรู เพื่อจัดสรรเงินรายไดสถานศึกษาในการจัดหาสิ่งสนันสนุนการเรียนรูใหมีปริมาณ

เพียงพอ ทันสมัยและพรอมใชงาน 

2. วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดทำแผนประจำปงบประมาณ เพื่อเสนอสภาวิทยาลัยชุมชน และสภาสถาบัน

วิทยาลัยชุมชนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

3. หลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรพิจารณาและทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจางวัสดุสำหรับการเรียน

การสอนที่สอดคลองกับรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา ตลอดจนวัสดุการซอมแซมครุภัณฑตางๆ ท่ี

สนับสนุนการเรียนรูใหมีความพรอมตอการเรียนการสอน 

4. หลักสูตรทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตอผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เพื่อจัดหาสิ่งสนันสนุน

การเรียนรูตามแผนการใชจายเงินรายไดสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

5. หลักสูตรติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยผูสอนตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูพรอมท้ังรายงานผล เพื่อนำขอเสนอแนะไปปรับปรุงการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูตอไป 

 

สิ่งสนับสนุนดานวิชาการ 

1.1 ชุดฝกระบบเครื่องเสียงรถยนต  

1.2 ชุดฝกเครื่องรับวิทยุ FM,AM  

1.3 ชุดฝกนิวแมติกไฮดรอลิกส   

1.4 ชุดฝกอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม  

1.5 ชุดของจริงเครื่องถายภาพไรสาย อากาศยานไรคนขับ(โดรน) 

 

สิ่งสนับสนุนดานกายภาพ 

1.6 หองเรียนทฤษฎี ปฏิบัติหองเรียนของสาขางานอิเล็กทรอนิกส  จะอยูตึกอุตสาหกรรมช้ันท่ี 3 ได

แบงพื้นที่หองเรียน 6 หองเรียน โดยใชเปนพื้นที่หองเรียนทฤษฎีและลงปฏิบัติงานตามความเหมาะสมของ

พื้นที่ โดยในแตละพื้นที่จะจัดโตะ เกาอี้ อุปกรณสื่อการเรียนการสอนใหเพียงพอกับจำนวนนักศึกษาที่เขา

เรียนในรายวิชานั้นๆ  

1.7 หองสุขา ในสาขางานมีเพียงพอตอการใชงานของนักศึกษา  

1.8 คอมพิวเตอร ปลิ๊นเตอร Projector และจอทีวี ทางหลักสูตรมีเพียงพอตอการจัดการเรียนการ

สอนในหลักสูตร 
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ผลการดำเนินงาน 

การเรียนรูส่ิงสนับสนุนท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยของนักศึกษา ทำใหนักศึกษามีความรูท่ีทันตามเทคโนโลยี

สมัยใหมท่ีใชในปจจุบัน เชน  ชุดฝกในหลักสูตรความเพียงพอและการแกไขปญหาการขาดแคลนการใชงานส่ิง

สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน อาจมีไมมากหรือยังไมทันสมัยเทาท่ีควรดวยวัสดุหรือส่ือบางอยางอาจมี

ราคาคอนขางสูงทางหลักสูตรไดนำนักศึกษาเรียนรูในสถานประกอบการเพื่อศึกษาเครื ่องมือเครื ่องจักรท่ี

ทันสมัยตอยุคสมัย 

 
ประเมินกระบวนการ 

หลักสูตรไดทำการทบทวนกระบวนการดังกลาว สรุปไดวาสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู ที ่หลักสูตรได
ดำเนินการตามระบบสวนใหญเปนลักษณะอาคาร ระบบสาธารณูปโภค เชน หองน้ำ ประปา ไฟฟา แตระบบ
การสำรวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เปนอุปกรณในหองปฏิบัติการ สื่อเทคโนโลยีที่ใชในการสอน และระบบ
เครือขายทางหลักสูตรยังมีระบบที่ยังไมชัดเจน ดังนั้นจึงควรพัฒนาระบบการสำรวจและจัดหาอุปกรณใน
หองปฏิบัติการ ส่ือเทคโนโลยีท่ีใชในการสอนและระบบเครือขายเพื่อใหนักศึกษาสามารถเขาใชไดทุกท่ี เขาถึง
ส่ือเทคโนโลยีไดทุกเวลา 
 ทางหลักสูตรไดทำการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาและอาจารยผู สอนที่มีตอส่ิง
สนับสนุนการเรียนรูประจำปการศึกษา 2563 มีผลดังตารางตอไปนี ้
 
ตารางที่  1  ตารางแสดงความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา และอาจารยผู สอนที่มีตอสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ประจำปการศึกษา 2563 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

อาจารยผูสอน นักเรียน นักศึกษา 
รอยละ �̅�𝑥 รอยละ �̅�𝑥 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูภายในหองเรียน 70.00 3.50 81.28 4.06 
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูภายนอกหองเรียน 73.00 3.65 79.38 3.97 

รวม 63.41 3.57 80.42 4.02 
 

จากตารางที่ ผลการสำรวจความพึงพอใจตอสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู เก็บขอมูลจากอาจารยผูสอน จำนวน      

4 คน และนักเรียน นักศึกษาจำนวน 42 คน พบวา ทั้งอาจารยผูสอนนักเรียน และนักศึกษามีความพึงพอใจ

ตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูภายในหองเรียน อยูระดับ..ปานกลาง,มาก  (�̅�𝑥= 3.50,4.06) และมีความพึงพอใจ

ตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูภายนอกหองเรียน อยูระดับ..ปานกลาง,มาก  (�̅�𝑥= 3.64,3.97) 

ทางหลักสูตรไดสำรวจนักศึกษาที่มีความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ประจำป
การศึกษา 2563 ดังตารางท่ี 2 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

ความหมาย  
ปรั

บป
รุง

 
 

พ
อใ

ช 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กที่

สุด
 �̅�𝑥 S.D. 
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การสนับสนุนการเรียนรูภายในหองเรียน 4.05 0.83 มาก 
1. หองเรียน/
หองปฏิบัติการมีจำนวน
เพียงพอกับผูเรียน 

0 4.76 16.67 42.86 35.71 4.14 0.85 มาก 

2. หองเรียน/
หองปฏิบัติการมีแสงสวาง
เพียงพอ อากาศถายเท 
หรือมีอุณหภูมิท่ี
เหมาะสม 

0 2.38 21.43 35.71 40.48 4.14 0.84 มาก 

3. สภาพแวดลอมภายใน
หองเรียน/หองปฏิบัติการ
สะอาด เอื้อตอการเรียน 

0 0 30.95 42.86 26.19 3.95 0.91 มาก 

4.  วัสดุฝก อุปกรณใน
การจัดการเรียนการสอน
มีเพียงพอกับผูเรียนท้ัง
หมูเรียน 

2.38 2.38 21.43 45.24 28.57 3.92 0.91 มาก 

5.  มีการดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณในหองปฏิบัติการ 
มีอุปกรณและส่ือ
เทคโนโลยีท่ีใชในการสอน
ท่ีทันสมัย มีคุณภาพ และ
พรอมใชงานอยูเสมอ 
 

0 2.38 19.05 40.48 38.10 4.11 0.81 มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ  
 

ความหมาย  
ปรั

บป
รุง
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สุด
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6.  ส่ือและอุปกรณการ
เรียนการสอนใน
หองเรียนมีความเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพพรอม
ใชงาน 
 

0 4.76 14.29 47.62 33.33 4.05 0.85 มาก 

การสนับสนุนการเรียนรูภายนอกหองเรียน 4.15 0.81 มาก 
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7.  มีสถานท่ีสำหรับให
นักศึกษาและอาจารยได
พบปะ แลกเปล่ียน
สนทนา และ ทำงาน
รวมกัน 

0 20.8 16.67 40.48 40.48 4.22 0.82 มาก 

8.  ระบบสาธารณูปโภค 
เชน หองสุขา น้ำประปา 
ไฟฟา เพียงพอและ
เหมาะสม 

0 4.76 14.29 47.62 33.33 4.05 0.85 มาก 

9.  การสนับสนุนบริการ
ดานวิชาการของหลักสูตร
มีหนังสือ ตำรา ส่ิงพิมพ 
เอกสารทางวิชาการ 
โครงงาน ท่ีทันสมัยและ
หลากหลาย 

0 2.38 16.67 45.24 35.71 4.11 0.81 มาก 

10.  การสนับสนุนดาน
เทคโนโลยีของหลักสูตร 
เชน แหลงดาวนโหลด
เอกสารท่ีตองใชในการ
เรียนการสอน การ
สนับสนุนงานดาน 
Network 

0 2.38 23.81 40.48 33.33 4.05 0.85 มาก 

11.  การสนับสนุนดาน
วัสดุ ครุภัณฑ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการ
สอน เชน อุปกรณ IT 
เครื่องคอมพิวเตอร 
อุปกรณเครื่องเขียน 
กระดาษ ฯลฯ 

0 2.38 23.81 42.86 30.95 4.03 0.83 มาก 

รวม 4.07 0.84 มาก 
 
พบวานักศึกษามีความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรูประจำปการศึกษา 2563 ในภาพรวมอยูใน
ระดับ..มาก.. โดยรายการที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ 7.  มีสถานที่สำหรับใหนักศึกษาและอาจารยไดพบปะ 

แลกเปลี่ยนสนทนา และ ทำงานรวมกัน  (x�=..4.22.) รองมาคือ 1. หองเรียน/หองปฏิบัติการมีจำนวน

เพียงพอกับผูเรียน  (x�=..4.14.) 2. หองเรียน/หองปฏิบัติการมีแสงสวางเพียงพอ อากาศถายเท หรือมี

อุณหภูมิท่ีเหมาะสม  (x�=..4.14) 9.  การสนับสนุนบริการดานวิชาการของหลักสูตรมีหนังสือ ตำรา ส่ิงพิมพ 

เอกสารทางวิชาการ โครงงาน ท่ีทันสมัยและหลากหลาย (x�=..4.11) 6.  ส่ือและอุปกรณการเรียนการสอนใน

หองเรียนมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพพรอมใชงาน  (x�=..4.11.) 8.  ระบบสาธารณูปโภค เชน หอง
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สุขา น้ำประปา ไฟฟา เพียงพอและเหมาะสม (x�=..4.05) 10.  การสนับสนุนดานเทคโนโลยีของหลักสูตร 

เชน แหลงดาวนโหลดเอกสารที่ตองใชในการเรียนการสอน การสนับสนุนงานดาน Network  (�̅�𝑥=..4.05.) 

11.  การสนับสนุนดานวัสดุ ครุภัณฑ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน (x�=..4.03.) 5.  มีการดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณในหองปฏิบัติการ มีอุปกรณและส่ือเทคโนโลยีท่ีใชในการสอนท่ีทันสมัย มีคุณภาพ และพรอมใชงานอยู

เสมอ(x=..4.03.) 3. สภาพแวดลอมภายในหองเรียน/หองปฏิบัติการสะอาด เอื้อตอการเรียน  (�̅�𝑥=..3.95..) 

4.  วัสดุฝก อุปกรณในการจัดการเรียนการสอนมีเพียงพอกับผูเรียนท้ังหมูเรียน  (�̅�𝑥=..3.92..) ตามลำดับ 
สำหรับขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงนั้น นักเรียน นักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ  การสนับสนุนการ
เรียนรูภายในหองเรียนและภายนอกหองเรียน  
 อยากใหหองเรียนติดเครื่องปรับอากาศ 
 อยากใหติดต้ังสัญญาณอินเตอรแบบไรสาย 

 
การปรับปรุงระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 จากการประเมินระบบและกลไกดังกลาว หลักสูตรไดดำเนินการปรับปรุงระบบการสำรวจการดูแล
รักษาวัสดุ อุปกรณในหองปฏิบัติการ มีอุปกรณและส่ือเทคโนโลยีท่ีใชในการสอนท่ีทันสมัยมีคุณภาพและพรอม
ใชงานอยูเสมอดังนี้ 

1. หลักสูตรดำเนินการสำรวจความตองการของอาจารยผูสอนในส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ประเภทวัสดุ  
อุปกรณภายในหองใน เครื่องคอมพิวเตอร ทีวี โปรเจคเตอร ลำโพง ไมโครโฟน Viual  เครือขายสัญญาณ
อินเตอรเน็ตและซอฟตแวรท่ีทันสมัยสำหรับใชในการสนับสนุนการเรียนรู 

2. หลักสูตรรวบรวมและนำเสนอขอมูลความตองการส่ิงสนับสนุนการเรียนรูตางๆ ใหกับวิทยาลัยเพื่อ 
พิจารณา 

3. หลักสูตรติดตามผลการพิจารณาของวิทยาลัยและแจงใหอาจารยผูสอนและอาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตรไดทราบ เพื่อสามารถใชทรัพยากรตามความตองการ 
 
 
จากขอเสนอแนะในปการศึกษา 2562 ความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีผานมา 
 มีขอเสนอแนะคือใหจัดทำแผงกั้นนกภายในสาขางานอิเล็กทรอนิกสเพื่อปองกันมูลนกเนื่องจากทำ

ความสกปรกภายในสาขางานอิเล็กทรอนิกส  
 ระบบอินเตอรของนักศึกษายังไมเพียงพอตอความตองการของการใชงานนักศึกษาและอาจารยมี

ขอจำกัดในการใชงาน   
 ปรับปรุงหองน้ำใหใชงานได 

สิ่งท่ีปรับปรุงไปแลวในปการศึกษา 2563 
 จัดทำแผงกั้นนกภายในสาขางานอิเล็กทรอนิกส 
 ปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต 
 ปรับปรุงระบบหองน้ำนักศึกษาหองน้ำหองพักครูใหใชงานเพียงพอ 
 ติดเครื่องปรับอากาศในหองเรียน 

 
จากขอเสนอแนะในปการศึกษา 2563 นี้นักเรียนนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการสนับสนุน
การเรียนรูภายในหองเรียน  
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 ทาสีอาคารเรียนและหองเรียน 
 เพิ่มเติมครุภัณฑและวัสดุฝก 
 กระดานไวบอรด 
 พัดลมระบายความรอน 
 เทพื้นอีพอกซี่ 
 ติดต้ังกลองวงจรปดในสาขางานอิเล็กทรอนิกส 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
6.1-1  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
6.1-2  รายงานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ระดับ ปวช.ปวส.สาขางานอิเล็กทรอนิกส (ภาพถายตางๆ) 

 6.1-3  รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยท่ีมีตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ระดับประกาศนียบัตร

(ปวช.)สาขางานอิเล็กทรอนิกส ประจำปการศึกษา 2563 

6.1-4 บันทึกปรับปรุงหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส 

 
ผลการประเมิน N/A 
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ตอนท่ี 3 
ผลการประเมินระดับหลักสูตร 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 

ตาราง ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบงช้ีและองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบ ตัวบงช้ี ผานเกณฑ/ 
ไมผาน
เกณฑ 

ระบุเหตุผล
หากไมผาน

เกณฑ 
1. การกำกับ
มาตรฐาน 

1.1 (1.)การบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา ผาน  
ผลการประเมินองคประกอบท่ี 1 ผาน  

2. ผูสำเร็จ
การศึกษา 

2.1  คุณภาพผูสำเร็จการศึกษา NA  

2.2  ผูสำเร็จการศึกษาสรางอาชีพและทำประโยชนใหชุมชน NA  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 2 NA  

3 นักศึกษา 3.1  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3.00  

3.2   ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 2.00  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 3 2.50  

4. อาจารย 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 3.00  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 4 3.00  

5. หลักสูตร 
การเรียนการ
สอน และ
ประเมินผูเรียน 

5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00  

5.2   การวางระบบผูสอน การจัดการเรียนการสอน และการประเมิน 
ผลผูเรียน 

3.00  

5.3   ผลการดำเนินงานของหลักสูตร 4.40  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 5 3.47  

6.  ส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู 

6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3.00  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 6 3.00  

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ีในองคประกอบ 3.06  

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

องคประ
กอบท่ี 

  

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01-2.00  ระดับคุณภาพนอย 

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

1. ผาน หลักสูตรไดมาตรฐาน 
2. - - NA NA NA 
3. 2.50 - - 2.50 ปานกลาง 
4. 3.00 - - 3.00 ปานกลาง 
5. 3.00 3.70 - 3.47 ดี 
6. - 3.00 - 3.00 ปานกลาง 

รวม 4 3 2 3.06 ดี 
ผลการ
ประเมิน 

2.75 3.47 NA   

ปานกลาง ดี NA  

 
*** สามารถนำผลการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตรมาจากระบบ CHE QA Online 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.50 

2.00 

3.67 
3.00 

3.00 

2.50 

3.00 

3.47 3.00 

3.06 

องคฯ์ 3

องคฯ์ 4

องคฯ์ 5องคฯ์ 6

รวม

ปวส.อิเลก็

ปี 62  ผา่น   NA ปี 63  ผา่น   NA 
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รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนาในภาพรวมของหลักสูตร 

 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. หลักสูตรควรหากลวิธีในการรักษาผูเรียนใหสามารถเขาเรียนจนสำเร็จการศึกษา เพราะอัตราการคงอยู
ของผูเรียนคอนขางนอย ควรหาสาเหตุท่ีผูเรียนยายออกไป เพื่อจะไดรวมมือกันหาแนวทางแกไข เนื่องจาก
ความเส่ียงท่ีสำคัญท่ีสุดของหลักสูตรคือ จำนวนผูเรียนมีนอย  
2. ควรใหความสำคัญกับการบริหารหลักสูตร ตั้งแตการกำหนดรายวิชาในแตละภาคการศึกษา การจัด
อาจารยผูสอน เทคนิคการสอน การใชเครื่องมืออุปกรณเทคโนโลยี การดูแลเอาใจใสนักศึกษาบริหารดวย
หลัก PDCA และเรงแกปญหาตางๆโดยเร็ว โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของกับนักศึกษา เพื่อการดูแลผูเรียน
อยางดี และทำใหเรียนอยางมีความสุข 
3. หลักสูตรควรสรางความเขาใจกับตัวบงชี้ในแตละองคประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา ควร
ศึกษาเกณฑตองการใหหลักสูตรเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) อยางไรใหถูกตอง มิฉะนั้นการ
ดำเนินงานของหลักสูตรไมไดแสดงถึงผลลัพธการเรียนรูจากผูเรียนในแตละตัวบงชี ้อยางชัดเจน ทำให
หลักสูตรไมแสดงถึงคุณภาพที่เกิดจากการจัดการศึกษา ทำใหการเขียนรายงานการประเมินตนเองไม
สะทอนถึงผลการทำงานของหลักสูตรอยางแทจริง 
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รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา 
องคประกอบท่ี 1 : การกำกับมาตรฐาน 
 

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

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

องคประกอบท่ี 4: อาจารย 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
การพัฒนาอาจารยของหลักสูตร หลักสูตรไมมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในระยะยาว และไมไดวางแผน
วาบุคลากรของหลักสูตรแตละคนควรมีความโดดเดนทางดานใด หลักสูตรควรมีการวางแผนการพัฒนา
บุคลากรท่ีเรียนวา แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP : Individual Development Plan) เพื่อจะไดเห็น
การพัฒนาบุคลากรของหลักสูตรในระยะยาว และเมื่ออบรมแลว ควรมีการติดตามกำกับผลลัพธวาผูเรียน
ไดรับประโยชนอยางไรบาง 
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องคประกอบท่ี 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. สาระรายวิชาในหลักสูตร ควรใหความสำคัญกับจุดเดน และอัตลักษณของหลักสูตรวามีจุดเดนในดานใด
ท่ีแตกตางกับหลักสูตรอื่นๆ  และหลักสูตรควรมีความยืดหยุนในดาน การสอนสามารถปรับไดอยางรวดเร็ว 
กับสภาวะแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป  
2. กระบวนการจัดการเรียนการสอน ยังไมไดแสดงถึงกิจกรรม และกระบวนการที่สำคัญที่สงผลตอ การ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกระบวนการทวนสอบ ยังไมชัดเจน ควรสะทอนใหเห็นผลลัพธ 
การเรียนรูของหลักสูตร จะทำใหหลักสูตรมีเปาหมายและติดตามไดวาบรรลุตามเปาหมายหรือไม 
3. ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควรกำหนดวัตถุประสงครายวิชาของการเรียนวา 
เปาหมายตองการใหผูเรียนไดรับความรู ทักษะ การอยูรวมกันในสังคมอยางไรบาง และหลังจากนั้นควรมี
การทวนสอบหรือประเมินผูเรียนวาในรายวิชานั้นผูเรียนไดรับประโยชนครบถวนหรือไม หากไม จะมีวิธีการ
ประเมินติดตามใหขอเสนอแนะในรายวิชานั้นอยางไร 
 

 
องคประกอบท่ี 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูมีเพียงพอ และเหมาะสมทางกายภาพ แตหลักสูตรควรใหความสำคัญกับการฝกงาน
ในสถานประกอบการใหครบถวน เพราะจะทำใหผูเรียนมีประสบการณในการปฏิบัติงานจริง และสามารถ
เรียนรูการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสม 

 
 
 

 


