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      ส่วนที่ 1 
     ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑ บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีพัฒนาการมาจากวิทยาลัยการอาชีพโพทะเล เปิดการเรียนการสอนครั้งแรก 
เมื่อปีการศึกษา 2540 ในระดับ ปวช. และ ปวส. ต่อมารัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนให้เป็น
สถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น วิทยาลัยการอาชีพโพทะเลจึงได้รับการยกฐานะมาเป็นวิทยาลัยชุมชน ในสังกัด
ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 
เมษายน พ.ศ. 2545 ตามนโยบาย "การศึกษาสร้างชาติ สร้างคน สร้างงาน" ของรัฐบาล โดยเฉพาะจังหวัดที่
ไม่มีสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจังหวัดพิจิตร เป็นหนึ่งใน 10 จังหวัดแรกท่ีมีการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน โดยวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร ท าหน้าที่วิทยาลัยชุมชนควบคู่ไปกับภารกิจเดิมในการจัดการศึกษาสายวิชาชีพ  วิทยาลัยชุมชน
พิจิตร มีนายประดิษฐ์ บุดดีจีน เป็นผู้อ านวยการคนแรก(2540-2545 ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพ
โพทะเล) (2545-2555ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร) โดยนายบรรจง พงษ์ประเสริฐ ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการ ระหว่าง 2556 - 2559 และนายณรงค์ สมบัติใหม่ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ ระหว่าง 2559 
– 2560  ปัจจุบันวิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีนายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร 
 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทันสมัยก้าวหน้าอย่างรวดเร็วท าให้การจัดการเรียนการสอนเกิด
การพัฒนาคนในชุมชน ซึ่งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เป็น หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๖๒  และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาใน
สาขางานไฟฟ้าก าลังได้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่และสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ            
๑.๒ สถำนที่กำรจัดตั้งกำรเรียนกำรสอน 

การจัดการศึกษา สาขางานไฟฟ้าก าลังใน ระดับ ปวข. และ ปวส.ทั้งสองหน่วยจัดการศึกษา 
 มีการจัดการศึกษา 2 แห่ง ดังนี้ 
 1. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร (หน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย)  ตั้งอยู่เลขท่ี 150 หมู่ที่ 6 ถนนบางมูลนาก-
โพทะเล ต าบลท่าบัว พื้นที่กว่า 120 ไร่ 
 ๒. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร (หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ          
จ. พิจิตร พ้ืนที่กว่า 813 ไร่ 

๑.๓ อำจำรย์ผู้สอน 
ตำรำงแสดงจ ำนวนอำจำรย์ผู้สอน จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ และเพศ 

วุฒิกำรศึกษำ ชำย หญิง รวม 
ปริญญาเอก - - - 
ปริญญาโท 1 - 1 
ปริญญาตรี 7 - 7 
อนุปริญญา/ปวส. - - - 

รวม 8 - 8 
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๑.๔ คุณสมบัติอำจำรย์ผู้สอน 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ หน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำย 
1 นายเกียรติชัย   

ธาราวิกรัยรัตน์ 
พนักงาน
ราชการ 

คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า-
ไฟฟ้าก าลัง 

-อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขางาน
ไฟฟ้าก าลัง 
-เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา 
-เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 

2 นายณัฐพงษ์   
กลั่นหวาน 

พนักงาน
ราชการ 

วท.บ.เทคโนโยลี
อุตสาหกรรม(การผลิต) 

-หัวหน้าสาขางานไฟฟ้าก าลัง 
-หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม 
-อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขางาน
ไฟฟ้าก าลัง 

3 นายสุริยา  ม้วนทอง พ นั ก ง า น
ราชการ 

วท.บ. เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
 
รป.ม.รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

-อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขางาน
ไฟฟ้าก าลัง 
-เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรบริการ
วิชาการแก่ชุมชน/หลักสูตร
ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ 
-เจ้าหน้าที่งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
-งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

4 นายสมพงษ์   
บุญเกิด 

อาจารย์พิเศษ วท.บ. ไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 
 

-หัวหน้าสาขางานไฟฟ้าก าลัง 
-เจ้าหน้าที่งานปกครองไฟฟ้าก าลัง 
-เจ้าหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้าหน่วย
จัดฯ 
-เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ
ชุมชน 
-เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์ 
-งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

5 นายศักดา  
 ฉลาดธัญยกิจ 

อาจารย์พิเศษ วท.บ.เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
(การจัดการ
อุตสาหกรรม) 

-อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขางาน
ไฟฟ้าก าลัง 
-เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรบริการ
วิชาการแก่ชุมชน/หลักสูตร
ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ 
-เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ ดูแล
ระบบไฟฟ้าต่างๆของหน่วยจัดฯ 
-เจ้าหน้าที่งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
-เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์ 
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-งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
6 นายภิญโญ  ม่วงแก้ว อาจารย์พิเศษ คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า-

ไฟฟ้าก าลัง 
-อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขางาน
ไฟฟ้าก าลัง 
-เจ้าหน้าที่งานวิจัย/งานนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ 
-เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์ 
-เจ้าหน้าที่งานสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา 
-เจ้าหน้าที่งานร้านค้าสวัสดิการ 
โรงอาหาร 
-งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

7 นายสรศักดิ์ ทิมทอง 
  

อาจารย์พิเศษ ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า-
ไฟฟ้าก าลัง 

-อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขางาน
ไฟฟ้าก าลัง 
-เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักศึกษา
ด้านเอกสารเรียนฟรี15ปี 
-เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา 
-เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักศึกษา 
-งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

8 นายจีระวัฒน์ โชติธน
บูรณ์ 

อาจารย์พิเศษ ค.บ.การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

-อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขางาน
ไฟฟ้าก าลัง 
-เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 
-งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

 
๑.๕ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที ่ รำยกำร จ ำนวน 
1 ชุดเครื่องมือวัดไฟฟ้า 1ชุด 
2 อาร์ แอล ซี ดิจิตอลบริดจ์มิเตอร์ 1ชุด 
3 ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า 1ชุด 
4 โต๊ะทดลองทางไฟฟ้าพร้อมทดลองคอนโซล 800*15.00 7ชุด 
5 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 2ชุด 
6 โต๊ะทดลองทางไฟฟ้าพร้อมคอนโซล 800*1.500*800 10ชุด 
7 ชุดทดลองการควบคุมเครื่องไฟฟ้า 1ชุด 
8 ชุดฝึกควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสสลับ 1ชุด 
9 ชุดควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า 1ชุด 

10 ชุดฝึกควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสสลับ 1ชุด 
11 โต๊ะทดลองทางไฟฟ้าพร้อมคอนโซล 800*1.500*800มม. 5ชุด 
12 ชุดฝึกไมโครโปรเซสเซอร์ 2ชุด 
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13 ชุดฝึกวงจรดิจิตอล 2ชุด 
14 โต๊ะทดลองทางไฟฟ้าพร้อมคอนโซล 5ชุด 
15 ชุดฝึกหม้อแปลงไฟฟ้า 1ชุด 
16 ชุดฝึกควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า 1ชุด 
17 ชุดฝึกวัดเครื่องมือวัดไฟฟ้า 1ชุด 
18 ชุดแก้พาวเวอร์เฟคเตอร์ 1ชุด 
19 ชุดฝึกระบบป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้า 1ชุด 
20 เครื่องท าสุญญากาศถ่ายเติมและฟ้ืนฟูสภาพน้ ายา134  1เครื่อง 
21 ชุดสาธิตเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 1ชุด 
22 เครื่องเป่าลมร้อน 3เครื่อง 
23 เครื่องตัดเหล็ก 1เครื่อง 
24 ชุดเครื่องมือช่างไฟฟ้า 1ชุด 
25 ชุดเชื่อมแก๊ส 1ชุด 
26 เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบ lnerter ขนาด 130 1เครื่อง 
27 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)ขนาด55นิ้ว 1เครื่อง 

 
 
๑.๖ จ ำนวนผู้เรียน 

ตำรำงแสดงจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ แต่ละระดับช้ัน ปวช.ไฟฟ้ำก ำลัง  จ ำแนกตำมเพศ( แม่ข่ำย)  
 

ระดับชั้น เพศ จ ำนวนนักศึกษำ 
 ชำย หญิง  

ปวช. ๑ 20 2 22 
ปวช. ๒ 1๑ 3 1๔ 
ปวช. ๓ 2๑ 2 2๓ 
รวม 5๒ 7 5๙ 

 
ตำรำงแสดงจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ แต่ละระดับช้ัน ปวช.ไฟฟ้ำก ำลัง  จ ำแนกตำมเพศ (ทับคล้อ) 
 

ระดับชั้น เพศ จ ำนวนนักศึกษำ 
 ชำย หญิง  

ปวช. ๑ ๕๑ 12 ๖๓ 
ปวช. ๒ ๕๑ 7 5๘ 
ปวช. ๓ 2๙ 5 3๔ 
รวม ๑๓๑ 24 ๑๕๕ 
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รวมตำรำงแสดงจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ แต่ละระดับช้ัน ปวช.ไฟฟ้ำก ำลัง  จ ำแนกตำมเพศ 
 

 
ระดับชั้น เพศ จ ำนวนนักศึกษำ 

 ชำย หญิง  
ปวช. ๑ ๗๑ 14 ๘๕ 
ปวช. ๒ 6๒ 10 7๒ 
ปวช. ๓ ๕๐ 7 5๗ 
รวม ๑๘๓ ๓๑ ๒๑๔ 

 
 

๑.๗ กำรพัฒนำบุคลำกร  
ในปีการศึกษา 2562  สาขางานไฟฟ้าก าลังได้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพทางด้านวิชาการ 

ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุล เรื่อง สถำนที ่ ระหว่ำงวันที่ 
ประเภทกำรพัฒนำ 
วิชำชีพ กำรสอน 

 
 
 
 
๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยกำรจัดกำร
ศึก 
ษำโพทะเล(แม่
ข่ำย) 
- นายณัฐพงษ์   
กลั่นหวาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.ประชุมเพ่ือ
พัฒนา
โครงการวิจัย การ
วิจัยและพัฒนาส้ม
โอท่าข่อยใน
จังหวัดพิจิตร เพ่ือ
การส่งออก ใน
สหภาพยุโรปและ
อเมริกา 

 
2.เข้าร่วมทดสอบ
สาธิตการฉีดพ่น
สานเคมี โดยใช้
อุปกรณ์โดรน
บังคับ 

 
 
 

โรงแรมริชมอนด์ 
จังหวัด นนทบุรี 

 
 
 
 
 

 

 

บ้านวังส าโรงพิจิตร 

 
 
 
 

 
 
 

6 
พฤศจิกายน 
2562 

 
 
 
 

 
 

 

24 ธันวาคม 
2562 
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๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 

นายเกียรติชัย  
ธาราวิกรัยรัตน์ 
 
 
 
 
หน่วยกำรจัดกำร
ศึก 
ษำทับคล้อ 
นายสุริยา  ม้วน
ทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายจิระวัฒน์ โชติ
ธนบูรณ์ 

1.ประชุมท าความ
เข้าใจกับ
ผู้รับผิดชอบการ
กรอกข้อมูล
โครงการ
สิ่งประดิษฐ์ประชุม 
 
 
 
1-ร่วม
ประชุมสัมมนา
เรื่องกรอบแนว
ทางการด าเนินงาน
โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ใน
สถาบันอุดมศึกษา 

2.เข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการ
ค้นหา 
ผู้ประกอบการ
ชุมชน ทดสอบ
โปรแกรม 
(Champ) 

 
 
 
1.ฝึกอบรม
หลักสูตรระยะสั้น 
การท าเฟอร์นิเจอร์
เรซิ้น 

 

 

หน่วยจัดการศึกษาทับ
คล้อ(ขุนไผ่ภูมิเขตร) 
พิจิตร 

 
 
 
 
 

โรงแรมเอเชีย แอร์
พอร์ต จังหวัด
ปทุมธานี 

 
 
 
 
 
ฌ ศูนย์เรียนรู้บ้านเขา
โล้น จ.พิจิตร 

 
 
 
 
 
 

โรงแรมอมรรักษ์ 2 
ต าบลในเวียง อ าเภอ
เมือง จังหวัดแพร่  

 
 

 

25 ธันวาคม 
2562 

 
 
 
 
 
 

22 - 23 
สิงหาคม 
2562 

 
 
 
 
11 - 13 
มีนาคม 
2563 

 
 
 
 
 
 
15 - 16 
พฤศจิกายน 
2562 
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๑.๘ สถำนประกอบกำรที่ให้ควำมร่วมมือ  
 
 ที ่

ชื่อสถำนประกอบกำร/ที่อยู่ 

๑ บริษัทมิตซูบิชิ อิเล็กทริค คอนซูเมอร์ ประเทศไทย จ ากัด 700/406 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอ า
มตะนคร ต.ดอนหัวฬ่อ อ.ชลบุรี จ.ชลบุรี 
Tel : 0-3826-5800 

2 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุชินพานิช 196-196/1-2, จ45/36 ถนนสวรรค์วิถี อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ 60000 (056-220117) 

3 บริษัท เอ ออ ดิโอ 
4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาโพทะเล 
5 โรงไฟฟ้า เอที ไบโอพาวเวอร์ พิจิตร 
6 ช่างอ้อนแอนแอร์ ต.ปากน้ าโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์  
7 สถาบันไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม พัฒนามูลนิธิ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
8 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยดงเจริญ 140 ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 
9 บริษัทเบลดัน อินดัสเดรียล (ประเทศไทย) จ ากัด 

10 บริษัท Cuberpower vstem Ine (Thailand) ต.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
11 หจก.เคเอส แอร์ ซับพลาย แอนด์ เซอร์วิส 
12 หจก.ทีเอสรอดแบนต์ ส านักงานใหญ่ 
13 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอบางมูลนาก ที่อยู่: ต าบล หอไกร อ าเภอ บางมูลนาก พิจิตร 

66120 
14 บริษัท พามี โปรดักส์ จ ากัด  ที่อยู่: 98/50 หมู่ที่ 2 ต าบล บึงน้ ารักษ์ อ าเภอธัญบุรี ปทุมธานี 

12110 
15 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอตะพานหิน ที่อยู่: หมู่ 3 ตะพานหิน-เพชรบูรณ์ 119 ต าบล ตะพานหิน 

อ าเภอ ตะพานหิน พิจิตร 66110 
16 บริษัท ไทยเมอร์รี่ จ ากัด  ที่อยู่: 79 ถ.เพชรเกษม ต าบล อ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 

74130 
17 บริษัท เอสวีโอเอ จ ากัด (มหาชน)  ที่อยู่: อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ เลขที่ 1023, ถ. พระราม

ที่ 3 แขวง บางโพงพาง เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
18 บจก. แสงร่มโพธิ์ ออโต้พาร์ท ที่อยู่: 65 ซอย รามอินทรา 58 แยก 3-2 แขวง คันนายาว เขตคันนา

ยาว กรุงเทพมหานคร 10230 
19 บริษัท เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้นท์ เลขท่ี94/1 หมู่ที่ 3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66150 
20 บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จ ากัด ที่อยู่: หมู่ที่ 1 100 ต.บ้านเลน อ าเภอบางปะอิน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 
21 น้อยอะไหล่ 379/1 หมู่ 2 ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 
22 ร้าน แก้วมอเตอร์ 57/3 หมู่ 2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุมแบน จ.สมุทรปราการ 
23 อาร์พีซี อินเตอร์เทรด 89/14 ม.8 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
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24 บริษัท ไฮดรอลิค อินดัสเตรียล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัดที่อยู่: หมู่ที่ 2 98 51 ต าบล บึงน้ ารักษ์ อ าเภอ
ธัญบุรี ปทุมธานี 12110 

 
หมายเหตุ ล าดับที 1-9 หน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย 
             ล าดับที่ ๑0-๒๓ หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ 

 
 ๑.๙ ผลกำรปรับปรงุตำมข้อเสนอแนะผลกำรประเมินที่ผ่ำนมำ 

ข้อเสนอแนะจำกกำร
ประเมิน ปีกำรศึกษำ 

2561 (1) 

แนวทำงกำร
ปรับปรุง/
พัฒนำ (2) 

กิจกรรม/
โครงกำรตำม
แนวทำงกำร
ปรับปรุง (3) 

ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

(4) 

เป้ำหมำ
ย (5) 

ผลกำร
ด ำเนินงำ
น (6) 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

1. หลักสูตรควรมีการ
พัฒนา การด าเนินการ
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ของการจั ดการศึ กษา
เพิ่มขึ้น อย่างมีนัยส าคัญ 
ในประเด็นแรกขอให้มี
การจัดท า เป็นข้อสอบ
กลางในรายวิชาเอกของ
หลักสูตรที่จะน าเสนอใน
ปีการศึกษา 2562 อย่าง
น้อย 2 รายวิชา และ
สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ ที่ เ ป็ น ที่
ยอมรับ อย่างน้อย  1 
ช้ินงาน 

- จัดท าเป็น
ข้อสอบกลาง
ในรายวิชาเอก
ของหลักสูตร 
อย่างน้อย 2 
รายวิชา 
- สิ่งประดิษฐ์ท่ี
เป็นที่ยอมรับ 
อย่างน้อย  1 
ช้ินงาน 

- จัดกิจกรรม
ประชุมครู – 
อาจารย์ใน
หลักสตูรเพื่อ
จัดท า ข้อสอบ
กลาง 
- ประชุมครูที่
ปรึกษา 
โครงงาน
นักศึกษาเพื่อให้
ได้สิ่งประดิษฐ์ให้
เป็นที่ยอมรับ 
 

-ข้อสอบ
กลางของ
สาขางาน
ไฟฟ้าก าลัง
จ านวน 1 
รายวิชา 
-สิ่งประดิษฐ์
ที่เป็นท่ี
ยอมรับ 

-ได้
ข้อสอบ
กลาง
อย่าง

น้อย 2 
รายวิชา 
 
 
-
สิ่งประดิ
ษฐ์ 1 
ช้ินงาน 

อยู่ใน
ระหว่าง
ด าเนินงาน 
 

ปีการศึกษา 
2563 

สาขางาน
ไฟฟ้า 

2. การเขียนแบบรายงาน
ประเมินตนเอง (SAR) 
หลักสูตรควรสร้างความ
เข้าใจ ในเกณฑ์พัฒนา
คุ ณ ภ า พ ม า ต ร ฐ า น
ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ ค ว ร
ด า เ นิ น ก า ร ต า ม วิ ถี ที่
หลักสูตรมีการบริหาร
จัดการ และด าเนินการ
จริง ไม่ควรจัดท าแบบ
รายงานที่ระบุ ขั้นตอนที่
ก าหนดไว้เรียบร้อยแล้ว 
โดยหลักสูตรแค่เติมค าใน
ช่องว่าง 

- สร้างความ
เข้าใจ ใน
เกณฑ์พัฒนา
คุณภาพ
มาตรฐาน
การศึกษา และ
ด าเนินการ
ตามที่หลักสูตร
มีการบรหิาร
จัดการ และ
ด าเนินการจริง 

-กิจกรรมประชุม
แผนกเพื่อจัดฝึก
เขียนรายงาน
ประเมินตนเอง 

รายงาน
ประเมิน
ตนเองตามวิถี
หลักสตูรการ
ด าเนินการ
จริง 

ได้
รายงาน
การเขียน
แบบ
รายงาน
การ
ประเมิน
หลักสตูร 

อยู่ระหว่าง
การ
ด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 
2563 

งาน
มาตรฐาน
การศึกษา 

3. หลักสูตรควรน า
ข้อ เสนอแนะจากการ

- น า
ข้อเสนอแนะ

จัดท า
แผนพัฒนา

แผนพัฒนา
คุณภาพ 

แผนพัฒ
นา

จัดท า
แผนพัฒนา

ปีการศึกษา 
2562 

สาขางาน
ไฟฟ้าก าลัง 
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ข้อเสนอแนะจำกกำร
ประเมิน ปีกำรศึกษำ 

2561 (1) 

แนวทำงกำร
ปรับปรุง/
พัฒนำ (2) 

กิจกรรม/
โครงกำรตำม
แนวทำงกำร
ปรับปรุง (3) 

ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

(4) 

เป้ำหมำ
ย (5) 

ผลกำร
ด ำเนินงำ
น (6) 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

ป ร ะ เ มิ น  ไ ป จั ด ท า
แ ผ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง 
( Improvement Plan) 
อย่ า ง เป็นระบบ และ
ก าหนดแผนการพัฒนา 
ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ล ะ
กิ จ ก ร ร ม อ ย่ า ง เ ป็ น
รูปธรรม 

จากการ
ประเมิน ไป
จัดท าแผนการ
ปรับปรุง 
(Improveme
nt Plan) อย่าง
เป็นระบบ 

คุณภาพ คุณภาพ
จ านวน 
1 แผน 

คุณภาพ
การศึกษา
สาขางาน
ไฟฟ้าก าลัง 

4. หลักสูตรมีอัตราการ
คงอยู่ของผู้เรียนค่อนข้าง
ต่ า หลักสูตรควรจะมีการ
วิเคราะห์หาสาเหตุของ
อัตราการออกกลางคัน 
และน าเข้าที่ประชุมของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพื่อหาแนวทางปรับปรุง
แก้ ไ ข  เ พื่ อ ให้ ผ ลกา ร
ด าเนินการดีขึ้นในปีต่อไป 

- วิเคราะห์หา
สาเหตุของ
อัตราการออก
กลางคัน และ
น าเข้าท่ีประชุม
ของอาจารย์
ประจ า
หลักสตูรเพื่อ
หาแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไข 
เพื่อให้ผลการ
ด าเนินการดี
ขึ้น 

กิจกรรมส ารวจ
หาสาเหตุของ
การออก
กลางคันของ
นักศึกษาสาขา
งานโครงสรา้ง 

อัตราการคง
อยู่ของผู้เรียน
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90  

อัตราการ
คงอยู่
ของ
ผู้เรยีน
ร้อยละ 
90 

อัตราการ
ออก
กลางคัน
ของ
นักศึกษา
ขาขางาน
ไฟฟ้าก าลัง
ลดลง 

ปีการศึกษา 
2562 

สาขางาน
ไฟฟ้าก าลัง, 
อาจารย์ที่
ปรึกษา 

5. ในช่วงการน าเสนอผล
การด าเนินการ ในการ
ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาอาจารย์ผู้สอน
ในหลักสูตรทุกคนควรมี
ส่วนร่วม ในการน าเสนอ
และรับผิดชอบร่วมกัน ไม่
ค ว ร เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ 
บุคลากรบางรายท าตัวไม่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ก า ร
ท างานของหลักสูตรได้ 

- อาจารย์
ผู้สอนใน
หลักสตูรทุกคน
มีส่วนร่วม ใน
การน าเสนอ
และรับผิดชอบ
ร่วมกัน 

-พูดคุยอาจารย์
ในสาขางาน
เพื่อให้เล็งเห็น
ความส าคญัใน
การประเมิน
หลักสตูร 

คร-ูอาจารย์
ทุกคนใน
สาขางาน
ไฟฟ้าก าลัง 

คร-ู
อาจารย์
ทุกคนใน
สาขางาน
ไฟฟ้า
ก าลัง 

คร-ู
อาจารย์ทุก
คนในสาขา
งานไฟฟ้า
ก าลังให้
ความ
ร่วมมือใน
การ
ประเมิน
คุณภาพ 

ปีการศึกษา 
2562 

สาขางาน
ไฟฟ้าก าลัง 

6. เนื่องจากผู้เรียน
หลักสูตรมีจ านวนน้อย 
เมื่อพิจารณาต้นทุนต่อ
หน่วยไม่เกิดความคุ้มค่า
ต่อหลักสูตรนั้น หลักสูตร

- จัดหลักสตูร
ฝึกอบรมหรือ
หลักสตูร Non 
degree เพื่อ
พัฒนาผู้เรียน

-กิจกรรมแนะ
แนวการศึกษา
ต่อในโรงเรียน
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มีจ านวน
ผู้เรยีนใน
หลักสตูร 
Non degree 
ในสาขางาน

โรงเรียน
ขยาย
โอกาสใน
เขตพื้นท่ี
บริการ

มีจ านวน
ผู้เรยีนใน
หลักสตูร 
Non 
degree 

ปีการศึกษา 
2562 

งานหลักสูตร
ระยะสั้น, 
สาขางาน
ไฟฟ้าก าลัง 
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รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานไฟฟา้ก าลงั  

 

ข้อเสนอแนะจำกกำร
ประเมิน ปีกำรศึกษำ 

2561 (1) 

แนวทำงกำร
ปรับปรุง/
พัฒนำ (2) 

กิจกรรม/
โครงกำรตำม
แนวทำงกำร
ปรับปรุง (3) 

ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

(4) 

เป้ำหมำ
ย (5) 

ผลกำร
ด ำเนินงำ
น (6) 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

ค ว ร ห า วิ ธี ก า ร จั ด
หลักสูตรฝึกอบรมหรือ
หลักสูตร Non degree 
เ พื่ อพั ฒนา ผู้ เ รี ย น ใ น
รูปแบบต่าง ๆเพิ่มขึ้น 

ในรูปแบบต่าง 
ๆเพิ่มขึ้น 

ไฟฟ้าก าลัง 
ไม่น้อยกว่า 
30 คน 

ของ
วิทยาลัย
ชุมชน
พิจิตร 

ในสาขา
งานไฟฟ้า
ก าลัง 
จ านวน 
100 คน 

7. หลักสูตรควรท า 
MOU กั บ ส ถ า น
ประกอบการขนาดใหญ่ที่
ต้องการพัฒนาบุคลากร
ช่างฝีมือที่อยู่ ในสถาน
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ ห้ เ ข้ า
พั ฒ น า โ ด ย ห ลั ก สู ต ร
ด า เ นิ น ก า ร พั ฒ น า
บุคลากรให้ ซึ่งเป็นการ
จัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรร่วมกัน 
 

ท า MOU กับ
สถานประกอบ
การณ์ที่มีชนิด
ของการ
ประกอบการ
เกี่ยวช้องกับ
สาขางาน 

กิจกรรมท า
ความร่วมมือกับ
สถาน
ประกอบการ 

ท าความ
ร่วมมือกับ
สถาน
ประกอบการ
ส่งนักศึกษา
ฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพไม่ 

นักศึกษา
ได้เข้ารับ
การ
ฝึกงาน
ตาม
สถาน
ประกอบ
การที่ให้
ความ
ร่วมมือ
ทุกคน 

สถาน
ประกอบ
การณร์ับ
นักศึกษา
เข้ารับการ
ฝึก
ประสบกา
รณ ์

ปีการศึกษา 
2562 

งานสหกิจ
ศึกษา, สาขา
งานงาน
ไฟฟ้าก าลัง 

8. หลักสูตรควรหา
สาเหตุที่นักศึกษามีงาน
ท าไม่ตรงสาขา หรือใน
กรณีที่นักศึกษาไม่มีงาน
ท า เพื่อหาแนวทางใน
กา รปรั บปรุ ง  พัฒน า
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนให้มี คุณภาพ
ต่อไป 

-ส ารวจสาเหตุ
ที่นักศึกษา
ท าไมตรงกับ
สาขาท่ีจบ 

-การส ารวจหา
สาเหตุของ
นักศึกษาท่ีมีงาน
ท าท้ังที่ตรงสาขา
งานและไม่ตรง
สาขางาน 

ผลส ารวจ
นักศึกษาท่ีมี
งานท าตรง
และไม่ตรง
สาขา 

นักศึกษา
สาขางาน
ไฟฟ้า
ก าลัง 

นักศึกษาท่ี
มีงานท า
ตรงจ านวน 
xxคน และ
ไม่ตรง
สาขา
จ านวน xx 
คน 

ปีการศึกษา 
2562 

งานผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

9. หลักสูตรมีระบบของ
ก า ร ดู แ ล นั ก ศึ ก ษ า ที่
ก าหนดไว้อย่างชัดเจน ทั้ง
ใ น ส่ ว น ข อ ง ก า ร ใ ห้
ค าปรึกษาระหว่างเรียน 
การดูแลนักศึกษาหน้าเสา
ธง การพบนักศึกษาตอน
เ ช้ า  – เ ย็ น  ใน ช่ั ว โ ม ง
กิจกรรมนักศึกษาและ 
Home Room ตามที่
ก า หนด ไ ว้  แ ละมี ก า ร
ก าหนดเป้าหมายในการ

- น าผลการ
ด าเนินงานไป
วิเคราะห์
ปัญหาและหา
แนวทางแก้ไข 
เพื่อน าไปสู่การ
ปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง 

-กิจกรรมพูดคยุ
ท าความเข้าใจ
อาจารย์ในสาขา
งานท่ีเป็นที่
ปรึกษาเพื่อดูแล
นักศึกษาในท่ี
ปรึกษาทุกช้ันปี
โดยใข้วิธีการ
โฮมรูมก่อนเข้า
เรียน 

มีการ
ด าเนินการ
กิจกรรมโฮม
รูม ก่อนเข้า
เรืยนให้กับ
นักศึกษาอย่า
เป็นประจ า 

อาจารย์
ที่ปรึกษา

ได้
ซักถาม
ถึงความ
เป็นอยู่ 

การเรยีน 
และ

ประชาสั
มพันธ์

ข่าวสาร
ต่างๆ 

แก้ปัญหา
ให้กับ
นักศึกษา
ในความ
ดูแล 

ปีการศึกษา 
2562 

อาจารย์ที่
ปรึกษาสาขา
งานไฟฟ้า
ก าลัง  
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รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานไฟฟา้ก าลงั  

 

ข้อเสนอแนะจำกกำร
ประเมิน ปีกำรศึกษำ 

2561 (1) 

แนวทำงกำร
ปรับปรุง/
พัฒนำ (2) 

กิจกรรม/
โครงกำรตำม
แนวทำงกำร
ปรับปรุง (3) 

ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

(4) 

เป้ำหมำ
ย (5) 

ผลกำร
ด ำเนินงำ
น (6) 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

ปฏิบัติ  ด าเนินการตาม
เป้าหมายที่ก าหนด แต่ยัง
ไม่ได้น าผลการด าเนินงาน
ไปวิเคราะห์ปัญหาและหา
แนวทางแก้ไข เพื่อน าไปสู่
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

ให้กับ
นักศึกษา
ในความ

ดูแล 

10. ระบบการพัฒนา
นั ก ศึ ก ษ า  ใ น ส่ ว น ที่
เ ช่ื อม โย งกับกิ จกรรม
พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า 
ห ลั ก สู ต ร ยั ง ไ ม่ น า ม า
วิเคราะห์หรือพิจารณาว่า 
จ ะ ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
ผู้เรียนในหลักสูตรมาก
น้อยเพียงใด หลักสูตร
ควรมีการก ากับติดตาม
ผลการด าเนินงานอย่าง
เป็นรูปธรรม 

- วิเคราะห ์
พิจารณาว่า จะ
ส่งผลกระทบ
ต่อผู้เรียนใน
หลักสตูรมาก
น้อยเพียงใด 

ส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
ด้านร่างกาย 
จิตใจและ
สติปัญญา ของ
นักศึกษาสาขา
งานไฟฟา้ก าลัง 

นักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
ด้านร่างกาย 
จิตใจและ
สติปัญญา 

นักศึกษา
ได้พัฒนา

ด้าน
ร่างกาย 
จิตใจ
และ

สติปัญญ
าให้

เหมาะส
มกับวัย 

นักศึกษา
ได้รับการ
พัฒนาด้าน
ร่างกาย 

จิตใจและ
สติปัญญา

ให้
เหมาะสม

กับวัย 

ปีการศึกษา 
2562 

งานกิจการ
นักศึกษา 

11. ในการประเมิน
ความพึงพอใจในข้อ 3.2 
จะต้องน าผลการประเมิน
กิจกรรมในข้อ 3.1 ทั้ง 2 
กิ จกรรม  คื อ  ผลกา ร
ประเมินความพึงพอใจ
ขอ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ใ ห้
ค าปรึกษาจากนักศึกษา
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและ
ความพึงพอใจจากการ
พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า ใ น
โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม
นักศึกษาและในรายวิชา
ที่มีการพัฒนาทักษะชีวิต
ของนักศึกษามารวมกัน 
และน าผลการประเมินทั้ง 
2 ข้อมาหาค่าเฉลี่ย โดย
มี ก าร เก็ บข้ อมู ล  3 ปี
ย้ อนหลั ง  เพื่ อ ให้ เ ห็ น
แนวโน้มของการท างาน 

เก็บข้อมูล
ความพึงพอใจ
ของ
กระบวนการให้
ค าปรึกษาจาก
นักศึกษาต่อ
อาจารย์ที่
ปรึกษาและ
การพัฒนา
นักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

กิจกรรม
ประเมินความ
พึงพอใจ
กระบวนการให้
ค าปรึกษาจาก
นักศึกษาต่อ
อาจารย์ที่
ปรึกษาและการ
พัฒนานักศึกษา 

มีข้อมูลความ
พึงพอใจ
นักศึกษาต่อ
อาจารย์ที่
ปรึกษาพอใจ
จากการ
พัฒนา
อาจารย์ที่
ปรึกษา 

นักศึกษา
สาขางาน

ไฟฟ้า
ก าลัง 

นักศึกษา
สาขางาน
ไฟฟ้าก าลัง
ได้เข้าร่วม
ประเมิน
ความพึง
พอใจของ
กระบวนก
ารให้
ค าปรึกษา
จาก
นักศึกษา
ต่ออาจารย์
ที่ปรึกษา
และความ
พึงพอใจ
จากการ
พัฒนา
นักศึกษา
ใน

ปีการศึกษา 
2562 

สาขางาน
ไฟฟ้า 
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รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานไฟฟา้ก าลงั  

 

ข้อเสนอแนะจำกกำร
ประเมิน ปีกำรศึกษำ 

2561 (1) 

แนวทำงกำร
ปรับปรุง/
พัฒนำ (2) 

กิจกรรม/
โครงกำรตำม
แนวทำงกำร
ปรับปรุง (3) 

ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

(4) 

เป้ำหมำ
ย (5) 

ผลกำร
ด ำเนินงำ
น (6) 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

โครงการ/
กิจกรรม
นักศึกษา
และใน
รายวิชาที่มี
การพัฒนา
ทักษะชีวิต
ของ
นักศึกษา
มารวมกัน  

12. การบริหารจัดการ
ด้านบุคลากร ระบบและ
กลไกของการธ ารงรักษา
บุ ค ล า ก ร  ก า ร ส ร้ า ง
สิ่งจูงใจ ประโยชน์และ
บริการต่าง ๆ อย่างเป็น
รูปธรรม 

จัดท า
แผนพัฒนา
บุคลากร
รายบุคคล 5 ปี 
ของครู – 
อาจารย์ สาขา
งานไฟฟ้าก าลัง 

จัดท า
แผนพัฒนา
บุคลากร 5 ป ี

มีแผนพัฒนา
บุคลากร
รายบุคคล 5 
ปี 

มี
แผนพัฒ
นาครู – 
อาจารย์ 
ในสาขา
ทุกคน 

จัดท า
แผนพัฒนา
บุคลากร
รายบุคคล 
5 ปี อย่าง
เป็นระบบ 

ปีการศึกษา 
2562 

งานบุคลากร, 
สาขางาน
ไฟฟ้าก าลัง 

13. หลักสูตรยังขาดการ
จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า
บุคลากรรายบุคคล 5 ปี 
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้
หลักสูตรทราบว่า ทิศทาง
ของการพัฒนาบุคลากร
จะมีทิศทางการพัฒนา
ต า ม วิ สั ย ทั ศ น์ ข อ ง
วิทยาลั ยหรือ ไม่  หรื อ
ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง ค ว า ม
เช่ียวชาญด้านวิชาชีพแต่
ละด้านของหลักสูตรได้
หรือไม่ 

จัดท า
แผนพัฒนา
บุคลากร
รายบุคคล 5 ปี 
ของครู – 
อาจารย์ สาขา
งานไฟฟ้าก าลัง 

จัดท า
แผนพัฒนา
บุคลากร 5 ป ี

มีแผนพัฒนา
บุคลากร
รายบุคคล 5 
ปี 

มี
แผนพัฒ
นาครู – 
อาจารย์ 
ในสาขา
ทุกคน 

จัดท า
แผนพัฒนา
บุคลากร
รายบุคคล 
5 ปี อย่าง
เป็นระบบ 

ปีการศึกษา 
2562 

งานบุคลากร, 
สาขางาน
ไฟฟ้าก าลัง 

14. ควรมี ก า ร
เ ป รี ย บ เ ที ย บ ส า ร ะ
ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ส า ร ะ
ร า ย วิ ช า ว่ า  มี ค ว า ม
ทันสมัยและแตกต่างจาก
หลักสูตรเดิมอย่างไร 

เปรียบเทยีบ
สาระหลักสูตร
เก่ากับ
หลักสตูรใหม ่

ประชุม
เปรียบเทยีบ
สาระหลักสูตร
และสาระ
รายวิชาว่า มี
ความทันสมัย
และแตกต่าง
จากหลักสูตร

มีการ
ปรับปรุง
หลักสตูร 

ปรับปรุง
หลักสตูร 

ปรับปรุง
หลักสตูร 

จาก
หลักสตูร
2556 
เป็น

หลักสตูร 
2562 

ปีการศึกษา 
2562 

งานหลักสูตร
, สาขางาน
ไฟฟ้าก าลัง 
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รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานไฟฟา้ก าลงั  

 

ข้อเสนอแนะจำกกำร
ประเมิน ปีกำรศึกษำ 

2561 (1) 

แนวทำงกำร
ปรับปรุง/
พัฒนำ (2) 

กิจกรรม/
โครงกำรตำม
แนวทำงกำร
ปรับปรุง (3) 

ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

(4) 

เป้ำหมำ
ย (5) 

ผลกำร
ด ำเนินงำ
น (6) 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

เดิมอย่างไร 

15. ควรมีการปรับปรุง
เนื้อหาการสอนที่ส าคัญ
และเป็นศาสตร์สมัยใหม่
ในสาขาวิชา และแสดงใน 
แ ผ น ก า ร ส อ น  แ ล ะ 
บันทึกหลังการสอน 

ปรับปรุง
เนื้อหาการ
สอนให้มีความ
ทันสมัย 

กิจกรรมทบทวน
การสอนให้มี
ความทันสมัย 

ปรับปรุง
เนื้อหาการ
สอนที่ส าคัญ
และเป็น
ศาสตร์
สมัยใหม่ใน
สาขาวิชา 
และแสดงใน 
แผนการสอน 
และ บันทึก
หลังการสอน 
2 รายวิชา 

รายวิชา
ในสาขา

งาน
ไฟฟ้า
ก าลัง

เนื้อหามี
ความ

สอดคล้อ
งกับ

ศาสตร์
สมัยใหม ่

มีการ
ปรับปรุง
เนื้อหาการ
สอนที่
ส าคัญและ
เป็นศาสตร์
สมัยใหม่ใน
สาขางาน
ไฟฟ้าก าลัง 

ปีการศึกษา 
2562 

งานหลักสูตร
, สาขางาน
ไฟฟ้าก าลัง 

16. การคัดเลือกอาจารย์
ผู้สอน ควรคัดเลือกจาก
คุณวุฒิ  ประสบการณ์ 
ภ า ร ะ ง า น  ( Teacher 
Load) 

สาขางานไฟฟ้า
ก าลังพิจารณา
ครูผูส้อนที่มี
คุณวุฒิ
สอดคล้องกับ
รายวิชา 

จัดประชุมคณะ
ครู – อาจารย์
ก่อนเปิดภาค
เรียน เพื่อพัฒนา
ครูผูส้อนให้มี
คุณวุฒิตรง 

อาจารย์
ผู้สอนมี
ความรู้และ
ประสบการณ์
ตรงรายวิชาที่
สอน 

อาจารย์
ผู้สอน
สาขางาน
ไฟฟ้า 

อาจารย์
ผู้สอนมี
ความรู้และ
ประสบกา
รณ์ตรง
รายวิชาที่
สอน 

ปีการศึกษา 
2562 

สาขางาน
ไฟฟ้าก าลัง 

17. ควรมีการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการ
วิ จั ย  บ ริ ก า รวิ ช าก า ร 
ศิลปวัฒนธรรม ในราย
วิชาชีพเฉพาะ 

สาขางานไฟฟ้า
ก าลังส่งเสริม
ให้มีการบูรณา
การจัดการ
เรียนการสอน
กับการบริการ
วิชาการ 

กิจกรรมบรูณา
การเรยีนการ
สอนกับการ
บริการวิชาการที่
สอดคล้องกับ
ความถนัดสา
ขางงาน
โครงสร้าง 

มีรายวิชาที่
บูรณาการ
การเรยีนการ
สอน 

มีรายวิชา
ที่บูรณา
การอย่าง
น้อย 1 
รายวิชา 

   

18. อาจารย์ประจ า
หลักสูตรควรมีส่วนร่วม
ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ พื่ อ
ทบทวนการด าเนินงาน
ของหลักสูตร เช่น การ
เขียนแผนการสอน และ 
บันทึกหลังการสอน การ
คั ด เ ลื อ ก ผู้ ส อ น  ก า ร

ให้อาจารย์
ประจ า
หลักสตูรควรมี
ส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อ
ทบทวนการ
ด าเนินงานของ
หลักสตูร 

ประชุมหารือ
อาจารย์ประจ า
หลักสตูรเพื่อ
ทบทวนการ
ด าเนินงานของ
หลักสตูร 
เกี่ยวกับ การ
เขียนแผนการ

มีอาจารย์
ประจ า
หลักสตูร
เขียน
แผนการสอน 
และ บันทึก
หลังการสอน 
การคัดเลือก

อาจารย์
ประจ า

สาขางาน
ไฟฟ้า
ก าลัง 

มีการ
ด าเนินการ
จัดท า
แผนการ
สอน และ 
บันทึกหลัง
การสอน 
การ

ปีการศึกษา
2562 

สาขางาน
ไฟฟ้าก าลัง 
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ข้อเสนอแนะจำกกำร
ประเมิน ปีกำรศึกษำ 

2561 (1) 

แนวทำงกำร
ปรับปรุง/
พัฒนำ (2) 

กิจกรรม/
โครงกำรตำม
แนวทำงกำร
ปรับปรุง (3) 

ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

(4) 

เป้ำหมำ
ย (5) 

ผลกำร
ด ำเนินงำ
น (6) 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

จัดการ เรี ยนการสอน 
การวัดและประเมินผล 
เป็นต้น 

สอน และ 
บันทึกหลังการ
สอน การ
คัดเลือกผู้สอน 
การจัดการเรยีน
การสอน การวดั
และประเมินผล 

ผู้สอน การ
จัดการเรียน
การสอน การ
วัดและ
ประเมินผล 

คัดเลือก
ผู้สอน การ
จัดการ
เรียนการ
สอน การ
วัดและ
ประเมินผล 

19. ควรมีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ในรายวิชาให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของรายวิชาที่
ก าหนด 

ใช้การสอบ
มาตรฐาน
วิชาชีพเป็นการ
ทวนสอบ 

กิจกรรมทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิ
ของนักศึกษา
สาขางานไฟฟ้า
ก าลัง 

นักศึกษา
สอบผ่าน
มาตรฐาน
วิชาชีพ 

นักศึกษา
ระดับ 
ปวช.3 

นักศึกษา
สอบผ่าน
มาตรฐาน
วิชาชีพ
ร้อยละ 

80 

ปีการศึกษา 
2562 

สาขางาน
ไฟฟ้าก าลัง 

20. หลักสูตรควรเน้น
ก า ร ป ฏิ บั ติ  เ พื่ อ ใ ห้
นักศึกษาได้ เรียนรู้จาก
ของจริงมากกว่าทฤษฎี 

ใช้รูปแบบ
กาเรียนการ
สอนโดยใช้งาน
เป็นฐาน 

จ าลอง
สถานการณ์หรือ
ใช้งานจริงจาก 
งานซ่อมหรือ
ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าภายใน
และภายนอก
วิทยาลัยเป็น
ฐานในการ
เรียนรู ้

นักศึกษา
แก้ปัญหา
ตาม
ค าแนะน า
ของอาจารย์ผู้
ควบคุมได ้

นักศึกษา
สาขางาน

ไฟฟ้า
ก าลัง 

นักศึกษา
สามารถ

ปฏิบัติงาน
ตาม

ค าแนะน า
ของผู้

ควบคุมได ้

ปีการศึกษา 
2562 

สาขางาน
ไฟฟ้าก าลัง, 
งานอาคาร
สถานท่ี  

21. ควรมีเครื่องมือ
ทางด้านวิชาชีพที่ทันสมัย
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ 
หรือน าไปใช้ประโยชน์กับ
หน่วยงาน หากวิทยาลัย
ไม่สามารถจัดหาได้ ควร
ท า  MOU กั บ ส ถ า น
ประกอบการ  เพื่ อ ให้
นักศึกษาได้ฝึกการใช้งาน
จริง 

การประชุม
หารือจัดหา
สถาน
ประกอบการ
ในการฝึกงาน
ของนักศึกษา 

การจัดส่ง
นักศึกษาใน
สาขางานเข้าฝึก
ประสบการณ์
จริง 

นักศึกษาได้
ฝึกการใช้งาน
จริงกับสถาน
ประกอบการ 

นักศึกษา
ได้ใช้
เครื่องมือ
ทางด้าน
วิชาชีพท่ี
ทันสมัย
ในการ
ฝึก
ประสบก
ารณ์จริง
จาก
สถาน
ประกอบ
การณ ์

มีการท า 
MOU กับ
สถาน
ประกอบก
าร เพื่อให้
นักศึกษา
ได้ฝึกการ
ใช้งานจริง  

ในระหว่าง
ภาคเรยีนที่ 
1/2562,
2/2562 

อาจารย์
ประจ าสาขา
งาน
มาตรฐานก
การจัด
การศึกษา 
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ข้อเสนอแนะจำกกำร
ประเมิน ปีกำรศึกษำ 

2561 (1) 

แนวทำงกำร
ปรับปรุง/
พัฒนำ (2) 

กิจกรรม/
โครงกำรตำม
แนวทำงกำร
ปรับปรุง (3) 

ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

(4) 

เป้ำหมำ
ย (5) 

ผลกำร
ด ำเนินงำ
น (6) 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

22. ควรน าผลการ
ประเมินสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้จากนักศึกษามา
วิเคราะห์และน าไปแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

น าผลประเมิน
สิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู้จาก
นักศึกษามา
วิเคราะห์และ
น าไปแก้ไข 

จัดประชุม
อาจารย์ในสาขา
งานและมา
วิเคราะห ์

มีสัญญาณ
อินเตอร์เนต็
ที่มีประสิท
ภาพ 

การ
ปรับปรุง
สัญญาณ
อินเตอร์เ
น็ตของ

สาขางาน 

มีการ
ปรับปรุง
สัญญาณ

อินเตอร์เน็
ตจากงาน
เทคโนโลย
สารสนเทศ 

ในระหว่าง
ภาคเรยีนที่ 
1/2562,
2/2562 

อาจารย์
ประจ าสาขา
งานและงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ส่วนที่ 2 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน หลักสูตร 

 
องค์ประกอบที่ 1  กำรก ำกับมำตรฐำน 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 (2)  กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ และประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง
เกณฑ์มำตรฐำน 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ 
รำยวิชำที่สอน 

ภำคเรียนที่ 1/256
๒ 

ภำคเรียนที่ 2/256
๒ 

1 นายณัฐพงษ์   
กลั่นหวาน 

พนักงาน
ราชการ 

-วท.บ.เทคโนโยลี
อุตสาหกรรม(การ
ผลิต) 

-วงจรไฟฟ้า
กระแสตรง 
-งานนิวเมติกส์และไฮ
ดรอลิกส์ 
-เขียนแบบไฟฟ้า 
-เครื่องปรับอากาศ 
-การติดตั้งไฟฟ้าใน
อาคาร 
-กิจกรรมองค์การ
วิชาชีพ 
 
 
 

- การประมาณการ
ติดตั้งไฟฟ้า 
- เครื่องท าความเย็น 
- การควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้า 
- คณิตศาสตร์ไฟฟ้า 
 

2 นายเกียรติชัย   
ธาราวิกรัยรัตน์ 

พนักงาน
ราชการ 

-คอ.บ.
วิศวกรรมไฟฟ้า-
ไฟฟ้าก าลัง 
 
 

- เครื่องก าเนิดไฟฟ้า
กระแสสลับ 
- งานซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้า 
- เครื่องวัดไฟฟ้า 
- งานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น 
-งานซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายใน
อาคาร 
- หม้อแปลงไฟฟ้า 

- มอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ 
- กฎและมาตรฐาน
ทางไฟฟ้า 
-งานซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายใน
บ้าน 
- เครื่องกลไฟฟ้า
กระแสตรง 
- อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และ
วงจร 
-การป้องกันระบบ
ไฟฟ้าก าลัง 
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3 นายสุริยา  ม้วนทอง พนักงาน
ราชการ 

วท.บ. เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
 
รป.ม.รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

-เครื่องวัดไฟฟ้า 
-เครื่องปรับอากาศ 

-โครงการ 
-เครื่องท าความเย็น 
-อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และ
วงจร 
 

4 นายสมพงษ์  บุญเกิด อ า จ า ร ย์
พิเศษ 

วท.บ. ไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 
 

-เขียนแบบไฟฟ้า 
-การติดตั้งไฟฟ้าใน
อาคาร 
 

-กฏและมาตรฐาน 
-การติดตั้งไฟฟ้านอก
อาคาร 
-การติดตั้งไฟฟ้าใน
และนอกอาคาร 
-การประมาณการ
ติดตั้งไฟฟ้า 

5 น า ย ศั ก ด า  ฉ ล า ด
ธัญยกิจ 

อ า จ า ร ย์
พิเศษ 

วท.บ.เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
(การจัดการ
อุตสาหกรรม) 

-หม้อแปลงไฟฟ้า 
-งานซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้า 
-เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
 

-มอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ 
-เครื่องกลไฟฟ้า
กระแสตรง 

6 นายภิญโญ  ม่วงแก้ว อ า จ า ร ย์
พิเศษ 

คอ.บ.
วิศวกรรมไฟฟ้า-
ไฟฟ้าก าลัง 

-งานนิวเมติกส์ -การควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้า 
-การโปรแกรมและ
ควบคุมไฟฟ้า 
-โครงงาน 

7 นายสรศักดิ์  ทิมทอง อ า จ า ร ย์
พิเศษ 

ค.อ.บ.
วิศวกรรมไฟฟ้า 

-วงจรไฟฟ้า
กระแสตรง 
-เขียนแบบเทคนิค 

-ดิจิตอลเบื้องต้น 
-วงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ 
-วงจรพัลส์และสวิท
ชิ่ง 
-
ไมโครคอนโทรลเลอร์
เบื้องต้น 

8 นายจีระวัฒน์ โชติธน
บูรณ ์

อ า จ า ร ย์
พิเศษ 

ค.บ.การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

-เครื่องมือกล 
- งานถอดประกอบ 
- งานเชื่อมและโลหะ
แผ่นเบื้องต้น 

-โครงการ   
-วัสดุช่างฯ 
-อาชีวอนามัยฯ 
- งานฝึกฝีมือ 
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     ปีการศึกษา 2562  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของ ส านักงานคณะกรรมการ              
การอาชีวศึกษา ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพง (ปวช.) คือ ๓ ปี และจะครบรอบ
การปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ในปีการศึกษา 256๖  ซึ่งระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๖  ข้อ 16.2 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระส าคัญของหลักสูตรตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้เป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สถาบันการอาชีวศึกษา สถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
เอกสำรหลักฐำนประกอบ 
     1.1-1 รายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 
      1.1-2 รายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562   
      1.1-3 ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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องค์ประกอบที่ 2  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  คุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
คุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ข้อมูลพื้นฐำน 
ผลกำรด ำเนินงำน 

แม่ข่ำย ทับคล้อ รวม 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 7 คน 18 คน 25 คน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม 6 คน 16 คน 22 คน 
ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาที่ตอบแบบประเมินเทียบกับจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

85.71 ๘๘.๘๘ 88.00 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหลังส าเร็จ
การศึกษา 

- 1 คน 1 คน 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ว่างงาน - - 1 คน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อ 5 คน 15 คน 20 คน 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่อุปสมบท - - - 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่เกณฑ์ทหาร 1 คน - -  
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษา 0 5 5 
 

ค่ำร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี  

ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด
 x 100 

ภาพรวมค่าร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา  
๑

๑
 ×100 = ๑๐0 

 

แปลงค่ำร้อยละท่ีค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

100
 x 5 

แปลงค่าร้อยละภาพรวม  
๑๐๐

100
 × 5 = ๕ 

 

มีผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 256๒ จ านวน ๒๕ คนและมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๒๒ คน 
ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินเทียบกับจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาร้อยละ 88.00  จ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหลังส าเร็จการศึกษา ๑ คน จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่
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ว่างงาน 1 คน และจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อ ๒๐ คน  ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผู้ส าเร็จ
การศึกษา เท่ากับ 5 

เอกสำรประกอบ 

 ๒.๑-๑ รายงานผลกาติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร
ไฟฟ้าก าลัง 

 ๒.๑-๑ รายงานผลการระเมินผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร
ไฟฟ้าก าลัง 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำสร้ำงอำชีพและท ำประโยชน์ให้ชุมชน  
 

ข้อมูลพื้นฐำน 
ผลกำรด ำเนินงำน 

แม่ข่าย ทับคล้อฯ รวม 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561  7 คน  18 คน  25 คน 
จ านวนชุมชนที่รับการประเมิน  ๖  ๑๖  ๒๒ คน 
ร้อยละของชุมชนที่ประเมิน 85.71 88.89 88.00 
ผลรวมคะแนนที่ชุมชนประเมิน 26 70 96 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาที่ท าประโยชน์ให้กับ
ชุมชนหรือสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยชุมชนหรือท้องถิ่น 

4.33 4.38 4.34 

     
 การค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาที่ท าประโยชน์ให้กับชุมชนหรือสร้างชื่อเสียงให้กับ
วิทยาลัยชุมชนหรือท้องถิ่น ใช้สูตรค านวณดังนี้ 
 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ชุมชนประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาท าประโยชน์ให้ชุมชน
หรือสร้างชื่อเสียงให้วิทยาลัยชุมชนหรือท้องถิ่น

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
 

 
 จากการส ารวจผู้ส าเร็จการศึกษาสร้างอาชีพและความส าเร็จให้ชุมชน  ค่าเฉลี่ยของผลการประเมิน
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ท าประโยชน์ให้กับชุมชนหรือสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยชุมชนหรือท้องถิ่น ได้ค่าคะแนน 
๔.๓4 
 
เอกสำรหลักฐำนประกอบ  
 ๒.๒-๑ รายงานผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขางาน
ไฟฟ้าก าลัง 
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องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  กำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำ  
ระบบกำรดูแลให้ค ำปรึกษำวิชำกำรและแนะแนวแก่นักศึกษำ 
เป้ำหมำย 

นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนการสอนและสามารถแก้ไขปัญหาทางการเรียน ตลอดจนเรื่องส่วนตัว และ
สามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ระบบกลไก 

๑.สาขางานไฟฟ้าก าลังเสนอรายชื่อ อาจารย์ที่ปรึกษา 

๒.กลุ่มงานวิชาการ เสนออนุมัติค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 

๓.กลุ่มงานวิชาการ ชี้แจงค าสั่ง ระบบการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาและภาระหน้าที่
ต่ออาจารย์ปรึกษาในแต่ละหลักสูตร 

๔.อาจารย์ที่ปรึกษาในหลักสูตรด าเนินการให้ค าปรึกษา ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆตลอดระยะเวลาที่เหมาะสม
และใชัระบบกลไกการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการแนะแนวและเรื่องส่วนตัวแก่นักศึกษา 

๕.มีการประเมินผลความพึงพอใจ ของนักเรียน นักศึกษาท่ีมีต่อระบบระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

ผลกำรด ำเนินงำน 

๑. วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับ ปวช. สาขางานไฟฟ้าก าลังประจ าปี
การศึกษา 2562 ดังนี้ 

 ๑.1. นายณัฐพงษ์  กลั่นหวาน เป็นที่ปรึกษานักเรียนนักศึกษา สาขางานไฟฟ้าก าลังแม่ข่าย  

 ๑.๒ นายเกียรติชัย ธาราวิกรัยรัตน์ เป็นที่ปรึกษานักเรียนนักศึกษา สาขางานไฟฟ้าก าลังแม่ข่าย 

 ๑.๓ นายจิรวัฒน์ โชติธนบูรณ์ เป็นที่ปรึกษานักเรียนนักศึกษา สาขางานไฟฟ้าก าลังทับคล้อ 

 ๑.๔ นายสมพงษ์ บุญเกิด เป็นที่ปรึกษานักเรียนนักศึกษา สาขางานไฟฟ้าก าลังทับคล้อ 

 ๑.๕ นายสุริยา ม้วนทอง เป็นที่ปรึกษานักเรียนนักศึกษา สาขางานไฟฟ้าก าลังทับคล้อ 

 ๑.๖ นายภิญโญ ม่วงแก้ว เป็นที่ปรึกษานักเรียนนักศึกษา สาขางานไฟฟ้าก าลังทับคล้อ 

๒. อาจารย์ที่ปรึกษาศึกษาข้อมูลวิธีการในการดูแลนักศึกษาจากคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาในการก ากับดูแล
นักศึกษา  
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๓.  อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่จัดท าข้อมูลประวัตินักศึกษา แบบติดตามการเข้าเรียน การสร้างช่องทางการ
สื่อสารออนไลน์เช่น กลุ่มไลน์ เพื่อใช้ในการติดต่อ แจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับนักศึกษา ให้ค าปรึกษา แนะน า ตาม
ช่วงเวลาที่ได้นัดหมายกันล่วงหน้า 

๔. อาจารย์ที่ปรึกษา ติดตามนักศึกษาทั้งในสถานศึกษาและที่พักของนักศึกษา ปฐมนิเทศ นักศึกษาในความ
รับผิดชอบในด้านการเรียน ความประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับต่างๆ ของสถานศึกษา รวมถึงการ
ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์   

     โดยอาจารย์ที่ปรึกษาสาขางานไฟฟ้าก าลังได้ด าเนินการติดตามนักศึกษาโดยใช้กระบวนการโฮมรูมในช่วง
ก่อนเริ่มการเรียนการสอนหรือในช่วงเวลาชั่วโมงกิจกรรมอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งวันโดยมีการบันทึกกิจกรรม
โฮมรูม เพ่ือแนะน า ติดตามความประพฤติ ทบทวนระเบียบวินัยและข้อบังคับต่างๆ ของสถานศึกษา   
อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษา แก่นักเรียนนักศึกษาโดยภาพรวมและรายบุคคลและได้ด าเนินการติดตามการ
เข้าเรียนของนักศึกษาโดยใช้แบบติดตามการเข้าเรียนโดยขอข้อมูลจากอาจารย์ประจ ารายวิชานั้นๆ ซึ่งหาก
นักเรียนนักศึกษาขาดเรียนโดยมีเหตุไม่อันควร อาจารย์ที่ปรึกษา จะด าเนินการเสนอรายชื่อนักศึกษาที่ขาด
เรียนต่อเนื่อง ต่อฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานงานแจ้งผู้ปกครองให้มารับทราบข้อมูลกับอาจารย์ที่ปรึกษา
และอาจารย์ประจ ารายวิชา เพ่ือที่จะได้หาวิธีการแก้ไขและป้องกันรวมถึงการหาข้อตกลงร่วมกันในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นตามล าดับ จากระบวนการติดตามนักเรียนนักศึกษา สาขางานไฟฟ้าก าลังได้ด าเนินการ
ประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียน  นักศึกษาที่มีต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการบริการของหลักสูตร 
ระดับ ปวช. สาขางานไฟฟ้าก าลัง ประจ าปีการศึกษา 2562 พบว่า  

  1. ควำมพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษำที่มีต่อระบบอำจำรย์ท่ีปรึกษำ และกำรบริกำรของ
หลักสูตร  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  ผลการส ารวจความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา  และการบริการของหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(�̅�=4.51) โดยรายการที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ การให้บริการด้านให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา (ระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา), การให้บริการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์และความรู้ด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา (�̅�=4.54) และ
การให้บริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา (�̅�=4.42) ตามล าดับ 

  2.ควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มีระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562     พบว่า
ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (�̅�=4.23) โดยรายการที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้ค าปรึกษาในการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ พร้อมช่วยเหลือและให้ค าแนะน า, อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้นักศึกษาได้พบทุกครั้งเมื่อมี
การนัดหมาย (�̅�=4.29) รองลงมา คือ มีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาใน
ความดูแล (�̅�=4.27), หัวหน้าสาขางาน สามารถให้ค าปรึกษาต่าง ๆ กับนักศึกษาได้ (นอกเหนือ/ทดแทน 
อาจารย์  ที่ปรึกษา) (�̅�=4.26), นักศึกษาสามารถน าความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการให้ค าปรึกษาไปใช้
ประโยชน์ได้ (�̅�=4.21), อาจารย์ที่ปรึกษามีความเต็มใจและเอาใจใส่ในการให้ค าปรึกษา และมีการติดตามผล
ของการให้ค าปรึกษา, อาจารย์ที่ปรึกษาเอาใจใส่นักศึกษาอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ (�̅�=4.20) และ อาจารย์
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ผู้สอน สามารถให้ค าปรึกษาต่าง ๆ กับนักศึกษาได้ (นอกเหนือ/ทดแทน จากอาจารย์  ที่ปรึกษา) (�̅�=4.13) 
ตามล าดับ 

 3.ควำมพึงพอใจของนักศึกษำ ที่มีผลต่อกำรบริกำรแหล่งข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์แก่
นักเรียนนักศึกษำ   พบว่าความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อการบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์แก่นักศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.16) โดยรายการที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์  โซเชียลเน็ตเวิร์ค อาจารย์แจ้งด้วย
วาจา, การได้รับข่าวสารมีความสะดวก รวดเร็วและทันสมัยของการให้บริการข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ (�̅�=4.25) 
รองลงมาคือ มีการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศรับสมัครงานและแหล่งงาน ( �̅�=4.18), มีการแจ้ง
ข้อมูลความเคลื่อนไหวอ่ืนทั้งในและนอกวิทยาลัยฯ ที่จ าเป็นแก่นักศึกษา (�̅�=4.15), มีการให้บริการข้อมูล
เกี่ยวกับการศึกษาต่อ (�̅�=4.14) และมีการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา และแหล่งทุน (�̅�=4.06) 
ตามล าดับ 

4.ควำมพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษำ ที่มีต่อกำรบริกำรเพื่อพัฒนำประสบกำรณ์และควำมรู้ด้ำน
ต่ำงๆแก่นักศึกษำ ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อการบริการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์และความรู้
ด้านต่าง ๆ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.20) โดยรายการที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ส่งเสริมสนับสนุน
นักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ เช่น การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การแข่งขัน /ประกวดด้าน
วิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ (�̅�=4.26) รองลงมาคือ มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม
ด้านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาอย่างเหมาะสม (�̅�=4.24), มีโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างด้านคุณธรรม 
จริยธรรมของนักศึกษาอย่างเหมาะสม, นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพ  (�̅�=4.21), จากกิจกรรมต่างๆ ด้านวิชาการที่หลักสูตร จัดขึ้น นักศึกษา
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ต่อได้, จากกิจกรรมต่าง ๆ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ที่หลักสูตร จัดขึ้น นักศึกษาได้ความรู้ ความเข้าใจ และเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษา
(�̅�=4.19), มีโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการของนักศึกษาอย่างเหมาะสม, มีการประเมิน
คุณภาพของการด าเนินโครงการพัฒนา ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (�̅�=4.18), การประชาสัมพันธ์ในการเข้าถึง
กิจกรรมด้านต่างๆ ที่หลักสูตรด าเนินการ (�̅�=4.17),  และความหลากหลายของกิจกรรมที่หลักสูตร จัดให้กับ
นักศึกษา (�̅�=4.15) ตามล าดับ 
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 ตารางความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการบริการของ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 ภาพรวม ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการบริการของ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา ๒๕๖๒ พบว่า ปีการศึกษา 2561 ระดับความพึงพอใจ 
เฉลี่ยเท่ากับ 3.08  และปีการศึกษา ๒๕๖๒ เฉลี่ยเท่ากับ 4.51 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ เพ่ิมข้ึน 
 
 การบริการด้านให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา (ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา) ประจ าปีการศึกษา 2561 และปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 

รำยกำร 
ระดับควำมพึงพอใจ 

เพิ่มข้ึน/ลดลง 
2561 2562 

การบริการด้านให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา (ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา) 3.13 4.54 เพ่ิมข้ึน 
การบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 3.06 4.42 เพ่ิมข้ึน 
การบริการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์และความรู้ด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา 3.06 4.54 เพ่ิมข้ึน 

รวม 3.08 4.51 เพ่ิมข้ึน 

รำยกำร 
ระดับควำมพึง

พอใจ เพิ่มข้ึน/
ลดลง 

2561 2562 
1 อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้ค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ พร้อม

ช่วยเหลือและให้ค าแนะน า 
3.00 4.29 เพ่ิมข้ึน 

2 อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้นักศึกษาได้พบทุกครั้งเมื่อมีการนัดหมาย 3.15 4.29 เพ่ิมข้ึน 
3 อาจารย์ที่ปรึกษามีความเต็มใจและเอาใจใส่ในการให้ค าปรึกษา และ

มีการติดตามผลของการให้ค าปรึกษา 
3.05 4.20 เพ่ิมข้ึน 

4 อาจารย์ที่ปรึกษาเอาใจใส่นักศึกษาอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ 2.95 4.20 เพ่ิมข้ึน 
5 มีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาใน

ความดูแล  
3.35 4.27 เพ่ิมข้ึน 

6 นักศึกษาสามารถน าความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการให้ค าปรึกษา
ไปใช้ประโยชน์ได้ 

3.10 4.21 เพ่ิมข้ึน 

7 หัวหน้าสาขางาน สามารถให้ค าปรึกษาต่าง ๆ กับนักศึกษาได้ 
(นอกเหนือ/ทดแทน อาจารย์  ที่ปรึกษา) 

3.20 4.26 เพ่ิมข้ึน 

8 อาจารย์ผู้สอน สามารถให้ค าปรึกษาต่าง ๆ กับนักศึกษาได้ 
(นอกเหนือ/ทดแทน จากอาจารย์  ที่ปรึกษา) 

3.20 4.13 เพ่ิมข้ึน 

รวม 3.08 4.23 เพ่ิมข้ึน 
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 ภาพรวมการบริการด้านให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา (ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา) ประจ าปีการศึกษา 
2561 และปีการศึกษา ๒๕๖๒ พบว่า ปีการศึกษา 2561 ระดับความพึงพอใจ เฉลี่ยเท่ากับ 3.08  และปี
การศึกษา ๒๕๖๒ เฉลี่ยเท่ากับ 4.๒๓ เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ เพ่ิมขึ้น 

 การบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 และปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 

 ผลรวมการบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 และปี
การศึกษา ๒๕๖๒ พบว่า ปีการศึกษา 2561 ระดับความพึงพอใจ เฉลี่ยเท่ากับ 3.0๖  และปีการศึกษา 
๒๕๖๒ เฉลี่ยเท่ากับ 4.๑๖ เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ เพิ่มข้ึน 

 

 การบริการเพ่ือพัฒนาประสบการและความรู้ด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
และปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

รำยกำร 
ระดับควำมพึง

พอใจ เพิ่มข้ึน/
ลดลง 

2561 2562 
1 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางต่าง ๆ เช่น บอร์ด

ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์  โซเชียลเน็ตเวิร์ค อาจารย์แจ้งด้วยวาจา 
2.95 

4.25 เพ่ิมข้ึน 

2 มีการแจ้งข้อมูลความเคลื่อนไหวอ่ืนทั้งในและนอกวิทยาลัยฯ ที่
จ าเป็นแก่นักศึกษา 

3.35 
4.15 เพ่ิมข้ึน 

3 มีการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ 2.90 4.14 เพ่ิมข้ึน 
4 มีการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา และแหล่งทุน 3.05 4.04 เพ่ิมข้ึน 
5 มีการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศรับสมัครงานและแหล่ง

งาน  
2.95 

4.18 เพ่ิมข้ึน 

6 การได้รับข่าวสารมีความสะดวก รวดเร็วและทันสมัยของการ
ให้บริการข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ  

3.15 
4.25 เพ่ิมข้ึน 

รวม 3.06 4.16 เพ่ิมข้ึน 

รำยกำร 
ระดับควำมพึง

พอใจ เพิ่มข้ึน/
ลดลง 

2561 2562 

1 
การประชาสัมพันธ์ในการเข้าถึงกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่หลักสูตร
ด าเนินการ 

2.95 4.17 เพ่ิมข้ึน 

2 ความหลากหลายของกิจกรรมที่หลักสูตร จัดให้กับนักศึกษา 3.10 4.15 เพ่ิมข้ึน 

3 
มีโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการของนักศึกษา
อย่างเหมาะสม 

3.05 4.18 เพ่ิมข้ึน 
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 ภาพรวมการบริการเพื่อพัฒนาประสบการและความรู้ด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2561 และปีการศึกษา ๒๕๖๒ พบว่า ปีการศึกษา 2561 ระดับความพึงพอใจ เฉลี่ยเท่ากับ 3.0๖  และปี
การศึกษา ๒๕๖๒ เฉลี่ยเท่ากับ 4.๒๐ เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ เพ่ิมขึ้น 

 

กำรประเมินกลไก 

             จากการติดตามผลพบว่าในการใช้ระบบการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

กำรปรับปรุงระบบกลไก 

         ควรมีการใช้โปรแกรมระบบเชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ตในการเข้าโฮมรูม เพ่ือติดตามนักศึกษา 
 
เอกสำรประกอบ 
๓.๑-1 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 

3.1.2 ข้อมูลประวัตินักศึกษา  

๓.๑-๓ แบบบันทึกข้อความแจ้งการขาดเรียน 

๓.๑-๔ แบบบันทึกการติดตามการเข้าเรียน 

4 
มีโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างด้านคุณธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษาอย่างเหมาะสม 

2.85 4.21 เพ่ิมข้ึน 

5 
มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา
อย่างเหมาะสม 

3.05 4.24 เพ่ิมข้ึน 

6 
นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาความรู้
และประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพ 

3.20 4.21 เพ่ิมข้ึน 

7 
ส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ เช่น 
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การแข่งขัน /ประกวดด้าน
วิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ 

2.95 4.26 เพ่ิมข้ึน 

8 
มีการประเมินคุณภาพของการด าเนินโครงการพัฒนา 
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ 

3.25 4.18 เพ่ิมข้ึน 

9 
จากกิจกรรมต่าง ๆ ด้านวิชาการที่หลักสูตร จัดขึ้น นักศึกษา
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 

3.10 4.19 เพ่ิมข้ึน 

10 
จากกิจกรรมต่าง ๆ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ที่หลักสูตร จัดขึ้น นักศึกษาได้ความรู้       ความ
เข้าใจ และเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษา 

3.10 4.19 เพ่ิมข้ึน 

รวม 3.06 4.20 เพ่ิมข้ึน 
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3.1-๕ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 

๓.๑-๖ รายงานความพึงพอใจ ของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อระบบระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการบริการของ
หลักสูตร ระดับ ปวช. สาขางานไฟฟ้าก าลัง ประจ าปีการศึกษา 2562 

กำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ที่ทันสมัย 
เป้ำหมำย 

       นักศึกษาสาขางานไฟฟ้าก าลังระดับ ปวช. ได้รับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ที่ทันสมัย 

   ระบบกลไก 

 

สาขางานไฟฟ้าก าลัง ร่วมกับส านักวิชาการ ได้ด าเนินการพิจารณา แนวทางการพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ โดยด าเนินการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ ผ่านโครงการและกิจกรรม เสริม
หลักสูตร มีระบบและกลไกการปฏิบัติงาน ดังนี้   

        สาขาไฟฟ้าก าลังร่วมกับส านักวิชาการ ได้ด าเนินการพิจารณา แนวทางการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ โดยด าเนินการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ ผ่านโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ด าเนินการ
ตามแนวทางส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย 
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      ๑. โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  

             มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของนักเรียน-นักศึกษา และ
เผยแพร่ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมสู่สาธารณชนอย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งการเผยแพร่
ผลงานด าเนินงานภายใต้กิจกรรม มหกรรมวิชาการ โดย สิ่งประดิษฐ์ที่นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงท าในปีการศึกษา 2562 จ านวนทั้งสิ้น..6โครงการ  ดังนี้ 

 1.โครงการ สถานีเติมลมยาง พลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือใช้ในชุมชน 

 2.โครงการ ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน 

 3.โครงการ ระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบออนกิต 

 4.โครงการ เครื่องท าจานใบไม ้

 5.โครงการ ชุดต้นแบบการใช้พลังงานทดแทนกับระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน 

 6.โครงการ พัฒนารถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

               2. โครงการเตรียมการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของวิทยาลัยฯ และสถาน
ประกอบการ สามารถพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับงาน ตามความรู้ความสามารถ โดยมีการให้ความรู้นักเรียน 
นักศึกษาเกี่ยวกับ  

 - ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของการฝึกงาน 

 - การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน  

 - ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน    

 - การพัฒนาบุคลิกภาพกับการท างาน  

 - ประสบการณ์ดีดี จากพ่ีสู่น้อง 

 3. โครงการพัฒนาผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ 

            สาขางานไฟฟ้าก าลังได้ด าเนินการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ด้านสมรรถนะวิชาชีพสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
ประกอบด้วย 
             - สมรรถนะงานที่ 1 วิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์   
             - สมรรถนะงานที่ 2 ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์      
             - สมรรถนะงานที่ 3 ออกแบบและติดตั้งไฟฟ้า 



ห น้ า  | 29 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานไฟฟา้ก าลงั  

 

               มีนักเรียนนักศึกษาเข้าทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทั้งหมดจ านวน 39 คน ผ่านเกณฑ์ ประเมิน
มาตรฐาน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
        5. โครงการการเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  

               โดยผลการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-net) แยกตามองค์ประกอบและประเภทวิชา ของ
นักเรียนปีการศึกษา 2562 มีดังนี้  

องค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ย 
ทักษะภาษาและการสื่อสาร 35.46 
ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 32.14 
ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต 48.16 
ทักษะการจัดการงานอาชีพ 42.19 

รวม 39.48  
           ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษาV-NET) ของสาขางานไฟฟ้าก าลังระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.จ านวนนักศึกษาที่เข้าทดสอบ จ านวน 53 คน จากผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน
ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรจ านวน 39 คนมีผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 39.48  

  6. โครงการพัฒนากิจกรรมผู้เรียน 

              สาขางานไฟฟ้าก าลังและงานกิจการนักศึกษาได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมกันโดยมีกิจกรรมดังนี้ 

-โครงการไหว้ครู ท าบุญประเพณี 
   -โครงการกีฬาภายใน 
   -โครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม 
   -โครงการแห่เทียน 
  -โครงการ บวร ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม 
  -โครงการ รวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
  -โครงการ รณรงค์ ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  -กิจกรรมลูกเสือ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
จากการให้บริการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์และความรู้ด้านต่างๆแก่นักเรียนนักศึกษาสาขางานไฟฟ้า 

จ านวน 8 .โครงการพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มี
ต่อการบริการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์และความรู้ด้านต่าง ๆ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( �̅�=4.20) โดย
รายการที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ เช่น การ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การแข่งขัน /ประกวดด้านวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
ฯ (�̅�=4.26) รองลงมาคือ มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาอย่างเหมาะสม  
(�̅�=4.24), มีโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาอย่างเหมาะสม, นักศึกษามี



ห น้ า  | 30 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานไฟฟา้ก าลงั  

 

ส่วนร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพ  (�̅�=4.21), 
จากกิจกรรมต่างๆ ด้านวิชาการท่ีหลักสูตร จัดขึ้น นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ต่อได้, จาก
กิจกรรมต่าง ๆ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านศิลปวัฒนธรรม ที่หลักสูตร จัดขึ้น นักศึกษาได้ความรู้ ความ
เข้าใจ และเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษา (�̅�=4.19),  มีการประเมินคุณภาพของการด าเนินโครงการพัฒนา 
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (�̅�=4.18) การประชาสัมพันธ์ในการเข้าถึงกิจกรรมด้านต่างๆ ที่หลักสูตรด าเนินการ 
(�̅�=4.17) และ ความหลากหลายของกิจกรรมที่หลักสูตร จัดให้กับนักศึกษา(�̅�=4.15) ตามล าดับ 

 กำรประเมินกลไก 
 หลักสูตรใช้แบบส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษา ต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการบริการ
ของหลักสูตร 
กำรปรับปรุงระบบกลไก 
 หลักสูตรน าผลการประเมินมาพัฒนากลไกในการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 
เอกสำรประกอบ 
 3.1-๗  เอกสารระบบการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ 
3.1-๘  รายงานผลโครงการสิ่งประดิษฐ์ 

3.1-9  รายงานผลโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน 

3.1-๑0  รายงานผลโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

3.1-11  รายงานผลโครงการ ทดสอบระดับชาติด้าน 6อาชีวศึกษา ปีการศึกษา  252 

3.1-๑2  รายงานผลโครงการไหว้ครู ท าบุญประเพณี 

3.1-๑3  รายงานผลโครงการกีฬาภายใน 

3.1-๑4 รายงานผลโครงการ วชช. คุณธรรม 

3.1-๑5  รายงานผลโครงการแห่เทียน 

 3.1.16 โครงการ บวร ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม 

3.1.17 โครงการ รวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชน 

3.1.18  โครงการ รณรงค์ ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 

3.1.19   กิจกรรมลูกเสือ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  ผลที่เกิดกับนักศึกษำ 
ผลที่เกิดกับนักศึกษาโพทะเล(แม่ข่าย)  

ปี
กำรศึก

ษำ 

จ ำนวน 
รับเข้ำ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำม
หลักสูตร 

จ ำนวน
ผู้ส ำเร็จ 

จ ำนวนที่
ลำออกและคัด
ชื่อออกสะสม
จนถึงสิ้นปี
กำรศึกษำ 

อัตรำ
กำร

ส ำเร็จ 
อัตรำ 
กำรคง

อยู่ 
๒๕

๕๘
 

25
59

 

25
60

 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

255๘ - - - - - - - - - - - 
25๕๙ 14 - 14 12 10  - - 7 7 50.00 50.00 
256๐ 31 - - 31 25 23 11 8 ๘ 25.81 ๗๔.๑๙ 
 
ผลที่เกิดกับนักศึกษา(ทับคล้อ) 

ปี
กำรศึก

ษำ 

จ ำนวน 
รับเข้ำ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำม
หลักสูตร 

จ ำนวน
ผู้ส ำเร็จ 

จ ำนวนที่
ลำออกและคัด
ชื่อออกสะสม
จนถึงสิ้นปี
กำรศึกษำ 

อัตรำ
กำร

ส ำเร็จ 
อัตรำ 
กำรคง

อยู่ 

25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

255๘ 54 54 46 36 - - - 33 18 61.11 66.67 
25๕๙ 29 - 29 28 23  - - 20 9 68.97 79.31 
256๐ 47 - - 47 31 34 2 29 16 61.70 72.34 
  
ภาพรวมผลที่เกิดกับนักศึกษา 

ปี
กำรศึก

ษำ 

จ ำนวน 
รับเข้ำ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำม
หลักสูตร 

จ ำนวน
ผู้ส ำเร็จ 

จ ำนวนที่
ลำออกและคัด
ชื่อออกสะสม
จนถึงสิ้นปี
กำรศึกษำ 

อัตรำ
กำร

ส ำเร็จ 

อัตรำ 
กำรคง

อยู่ 

25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

255๘ 54 54 46 36 - - - 33 18 61.11 66.67 
25๕๙ ๔๓ - 43 40 33  - - 27 10 62.79 76.74 
256๐ 78 - - 78 56 57 13 37 21 47.44 37.08 
ผลการด าเนินงาน 
๑. การส าเร็จการศึกษา 
๑.๑ ปีการศึกษา๒๕๕๘ มี นักศึกษาแรกเข้าจ านวน ๕๔ คน ส าเร็จการศึกษาจ านวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ 
๖๑.๑๑ 
๑.๒ ปีการศึกษา๒๕๕๙ มี นักศึกษาแรกเข้าจ านวน ๔๓ คน ส าเร็จการศึกษาจ านวน ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ 
๖๒.๗๙ 
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๑.๓ ปีการศึกษา๒๕๖๐ มี นักศึกษาแรกเข้าจ านวน ๗๘ คน ส าเร็จการศึกษาจ านวน ๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ 
๔๗.๔๔ 
 
๒. อัตราการคงอยู่ 
๑.๑ ปีการศึกษา๒๕๕๘ มี นักศึกษาแรกเข้าจ านวน ๕๔ คน มีนักศึกษาคงอยู่ จ านวน ๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ 
๖๖.๖๗ 
๑.๒ ปีการศึกษา๒๕๕๙ มี นักศึกษาแรกเข้าจ านวน ๔๓ คน มีนักศึกษาคงอยู่ จ านวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ 
๗๖.๗๔ 
๑.๓ ปีการศึกษา๒๕๖๐ มี นักศึกษาแรกเข้าจ านวน ๗๘ คน มีนักศึกษาคงอยู่ จ านวน ๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ 
๗๓.๐๘ 
 
เอกสำรหลักฐำนประกอบ 
3.2-1 รายงานจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2560, ปีการศึกษา 2561, ปีการศึกษา 2562 
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องค์ประกอบที่ 4  อำจำรย ์
 
องค์ประกอบที่ 4.1  กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ 
ระบบกำรรับและแต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
เป้ำหมำย 

รับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในกระบวนการและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เหมาะกับ
หลักสูตร ซึ่งกระบวนรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ระบบและกลไก 

 
ภาพที่ 4.1 ภาพระบบการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

การรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่นั้น ได้ก าหนดขั้นตอนการรับสมัครอาจารย์ไว้และก าหนดให้ 
หลักสูตรฯ ด าเนินการ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

      1.1  หลักสูตรมีการส ารวจความต้องการและคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่เพ่ือเตรียมการรองรับ การ
เปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือเกษียนราชการ และอาจารย์พิเศษลาออก  พิจารณาจากความขาดแคลนบุคลากร
ของหลักสูตรที่เปิดสอน สัดส่วนระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาและรายวิชาตลอดจนความจ าเป็นอ่ืนๆ และ
คุณภาพชีวิตของนักศึกษาได้รับความรู้ได้อย่างเต็มที่เพ่ือเป็นข้อมูลในการด าเนินการขออัตราก าลังจากวิทยาลัย
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ซึ่งในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรขาดบุคลากรทางการสอนเนื่องจากมีอาจารย์อัตราจ้างประจ าลาออกทาง
หลักสูตรจึงได้เปิดกรอบอัตราของบุคคลากรเพ่ิม 

      1.2 เมื่อทราบจ านวนความต้องการและคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่แล้ว หลักสูตรด าเนินการจัดท าบันทึก
ข้อความขอเพ่ิมอัตราก าลังเสนอต่อวิทยาลัยฯ 

      1.3 วิทยาลัยฯ พิจารณาความต้องการและความจ าเป็น เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

      1.4  เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว งานทรัพยากรบุคคล  ส านักงานผู้อ านวยการ จะด าเนินการประกาศรับสมัคร 
และก าหนดวันรับสมัคร  วันสอบ คุณสมบัติของผู้สมัคร และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ขึ้นมาด าเนินการ 
เพ่ือรับสมัคร ออกข้อสอบ สอบสัมภาษณ์ ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก เป็นต้น  โดยมีขบวนการในการ
รับสมัคร ดังนี้ 

1.4.1 เปิดรับสมัคร โดยด าเนินการอย่างเปิดเผย  
1.4.2 ด าเนินการสอบคัดเลือก และพิจารณาคัดเลือกโดยพิจารณาจากผลการสอบข้อเขียน การ 

สัมภาษณ์และทักษะความสามารถในการปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศการรับสมัคร จากนั้นงาน
ทรัพยากรบุคคล ส านักงานผู้อ านวยการ สรุปผลการพิจารณาคัดเลือก เสนอต่อผู้บริหารเพื่อประกาศผลการ 
คัดเลือกและก าหนดวันรายงานตัวท าสัญญา 
1.4.3 อาจารย์ใหม่มารายงานตัวที่งานทรัพยากรบุคคลแนะน าอาจารย์ใหม่ต่อหลักสูตร เพ่ือชี้แจ้งมอบหมาย
งานในหน้าที่ต่อไป 

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

ผลกำรด ำเนินงำน 

ทางหลักสูตรไม่ได้ด าเนินการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ประเมินกระบวนกำร 

 หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการ โดยด าเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อการ
บริหารจัดการหลักสูตร ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อการบริหารจัดการหลักสูตร       
สาขางานไฟฟ้าก าลัง  ประจ าปีการศึกษา 2562  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  (�̅�=3.76)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีผลการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ 

ด้านการรับอาจารย์ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  (�̅�=3.88)  โดยรายการที่มีระดับ  
ความพึงพอใจสูงสุด คือ การก าหนดคุณสมบัติในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรสอดคล้องกับ
หลักสูตร(�̅�=4.83) รองลงมา คือ กลไกการคัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความเหมาะสมและโปร่งใส, 
การบริหารหลักสูตร, ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่าง
เหมาะสม (�̅�=3.67) และ การก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์มีความชัดเจนและ
เหมาะสม (�̅�=3.33) ตามล าดับ 
ปรับปรุงกระบวนกำร 
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 หลักสูตรได้น าผลการการประเมินกระบวนการด้านด้านการรับอาจารย์ มาปรับปรุงในการบริหารงาน
ในปีต่อไป 
 
เอกสำรหลักฐำนประกอบ 
4.1-๑ ระบบการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4.1-๒  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2562 

ระบบกำรบริหำรอำจำรย์ 
เป้ำหมำย 
   เพ่ือก าหนดภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ระบบและกลไก 

      วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้มีการก าหนดภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

ข้ำรำชกำร 

 

 
 
 
 
 
 
พนักงำนรำชกำร (อำจำรย์ผู้สอน) 

     - ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยงานการสอน แผนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียน 

     - ท าหน้าที่สอนในรายวิชาที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ 

     - ช่วยเหลือและแก้ปัญหาด้านการเรียนของนักศึกษา 

     - จัดท าแผนการสอนรายวิชา 

     - จัดท าสื่อ เอกสารประกอบการเรียนการสอน ท าแบบประเมิน แบบทดสอบ 

     - วัด-ประเมินผลการเรียนโดยวัดผลทั้งด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ 

     - วางแผนการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือการเรียนการสอน 

     - ปฏิบัติงานช่วยบริการหรืองานอ านวยการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับการสนับสนุนการเรียนการสอน 

     - ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

ภำระงำน 
จ ำนวน ชม.ขั้นต่ ำ/

สัปดำห์ 
งานสอน 6 
งานปฏิบัติงานจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 12 
งานศึกษาค้นคว้า วิจัยเพื่อชุมชน 6 
งานบริการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 5 
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อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

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

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

3. จัดท าเอกสารรายงานผลการเรียนทุกรายวิชา เมื่อสิ้นภาคเรียน 
4. จัดท าผลงานทางวิชาการ จัดท าวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
5. ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ห้องเรียน พร้อมจัดท าบันทึกรายงานการปฏิบัติหน้าที่ส่งทุกภาคเรียน 
6. หากปฏิบัติหน้าที่สอนน้อยกว่า 20 ชม./สัปดาห์ ให้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานจัดการเรียนการสอนตาม

สัดส่วนจ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงานสอน และปฏิบัติงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. หลักสูตรก าหนดภาระงานสอนในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้สอดคล้องกับการบริหารงาน ดังนี้ 

ภาคเรียนที่ 1/2562 

ชื่อ-สกุล ชม.สอน/สัปดำห์ 
นาย เกียรติชัย   ธาราวิกรัยรัตน์ 38 
นาย ณัฐพงษ์     กลั่นหวาน 33 
นาย สุริยา       ม้วนทอง 32 
นาย สมพงษ์    บุญเกิด 32 
นาย ภิญโญ       ม่วงแก้ว 26 
นาย ศักดา       ฉลาดธัญยกิจ 23 
นาย สรศักดิ์     ทิมทอง 26 

ภำคเรียนที่ 2/2562 

ชื่อ-สกุล ชม.สอน/สัปดำห์ 
นานเกียรติชัย   ธาราวิกรัยรัตน์ 36 
นายณัฐพงษ์     กลั่นหวาน 33 
นาย สุริยา       ม้วนทอง 29 
นาย สมพงษ์    บุญเกิด 33 
นาย ภิญโญ     ม่วงแก้ว 30 
นาย ศักดา       ฉลาดธัญยกิจ 29 
นาย สรศักดิ์     ทิมทอง 31 
นาย จีระวัฒน์   โชติธนบูรณ์ 30 
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2. ภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย มีดังนี้ 

1.นายเกียรติชัย  ธาราวิกรัยรตัน์  

ปฏิบัติหน้าที่          -อาจารย์ผู้สอนสาขางานไฟฟ้าก าลัง,     

        -เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 

2.นายณัฐพงษ์  กลั่นหวาน   

ปฏิบัติหน้าที่        -อาจารย์ผู้สอนสาขางานไฟฟ้าก าลัง,  

      -หัวหน้าสาขางานไฟฟ้าก าลัง,  

                       -หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม 

 3.นายสุริยา  ม้วนทอง 

 ปฏิบัติหน้าที่        -อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขางานไฟฟ้าก าลัง 

  -เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรบริการวิชาการแก่ชุมชน/หลักสูตร ฝึกอบรมอาชีพ 

                        -เจ้าหน้าที่งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

                        -งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย                  

4.นายสมพงษ์  บุญเกิด 

ปฏิบัติหน้าที่         -หัวหน้าสาขางานไฟฟ้าก าลัง 
                        -เจ้าหน้าที่งานปกครองไฟฟ้าก าลัง 
                        -เจ้าหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้าหน่วยจัดฯ 
                        -เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการชุมชน 
                        -เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์ 

                        -งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

5.นายภิญโญ  ม่วงแก้ว 

ปฏิบัติหน้าที่       -อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขางานไฟฟ้าก าลัง 
                      -เจ้าหน้าที่งานวิจัย/งานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
                      -เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์ 
                      -เจ้าหน้าที่งานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
                      -เจ้าหน้าที่งานร้านค้าสวัสดิการโรงอาหาร 



ห น้ า  | 38 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานไฟฟา้ก าลงั  

 

                      -งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

6.นายศักดา  ฉลาดธัญยกิจ 

ปฏิบัติหน้าที่        -อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขางานไฟฟ้าก าลัง 
                       -เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรบริการวิชาการแก่ชุมชน/หลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ 
                       -เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ ดูแลระบบไฟฟ้าต่างๆของหน่วยจัดฯ 
                       -เจ้าหน้าที่งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
                       -เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์ 

                       -งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

7.นายสรศักดิ์  ทิมทอง 

ปฏิบัติหน้าที่       -อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขางานไฟฟ้าก าลัง 
                      -เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักศึกษาด้านเอกสารเรียนฟรี15ปี 
                      -เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา 
                      -เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักศึกษา 

                      -งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

8.นาย จีระวัฒน์   โชติธนบูรณ์ 

ปฏิบัติหน้าที่        -อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขางานไฟฟ้าก าลัง 
                       -เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 

                       -งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

 

3. มีการก ากับและติดตามการจัดท าแผนการสอน โครงการสอน บันทึกหลังการสอน โดยมีผลการ
ด าเนินงานดังนี้ 

ภำคเรียนที่ 1/2562 

     รายวิชา 

การส่ง 
เอกสาร 
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นายเกียรติชัย ธาราวิกรัยรัตน์ เขียนแบบไฟฟ้า  ✔ ✔ 
 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  ✔ ✔ 
 เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม  ✔ ✔ 
 เมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น  ✔ ✔ 

 ติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร  ✔ ✔ 

 เครื่องปรับอากาศ  ✔ ✔ 

     

นายณัฐพงษ์  กลั่นหวาน กิจกรรมองค์การวิชาชีพ ๑  ✔ ✔ 
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน

งานควบคุมไฟฟ้า 
 ✔ ✔ 

 เครื่องวัดไฟฟ้า  ✔ ✔ 
 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  ✔ ✔ 
 ก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ  ✔ ✔ 
 ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  ✔ ✔ 
นายสุริยา  ม้วนทอง เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม  ✔ ✔ 
 งานเทคนิคพ้ืนฐาน  ✔ ✔ 
 การเขียนแบบและการประมาณ

ราคาไฟฟ้า 
 ✔ ✔ 

 เครื่องวัดไฟฟ้า  ✔ ✔ 
 เครื่องวัดไฟฟ้า  ✔ ✔ 
 เครื่องวัดไฟฟ้า  ✔ ✔ 
 เครื่องปรับอากาศ  ✔ ✔ 
นายสมพงษ์  บุญเกิด การติดตั้งไฟฟ้า1  ✔ ✔ 
 การเขียนแบบและการประมาณ

ราคาไฟฟ้า 
 ✔ ✔ 

 แบบไฟฟ้า  ✔ ✔ 
 แบบไฟฟ้า  ✔ ✔ 
 แบบไฟฟ้า  ✔ ✔ 
 ติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร  ✔ ✔ 
 ติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร  ✔ ✔ 
นายศักดา  ฉลาดธัญยกิจ การประมาณการระบบไฟฟ้า  ✔ ✔ 
 แปลงไฟฟ้า  ✔ ✔ 
 ก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ  ✔ ✔ 
 เครื่องใช้ไฟฟ้า  ✔ ✔ 
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นายภิญโญ  ม่วงแก้ว เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์  ✔ ✔ 
 โรงต้นก าลังไฟฟ้า  ✔ ✔ 
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ควบคุมไฟฟ้า 
 ✔ ✔ 

 ติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น  ✔ ✔ 
นายสรศักดิ์  ทิมทอง ดิจิตอลประยุกต์  ✔ ✔ 
 วงจรไฟฟ้า  ✔ ✔ 
 แบบเทคนิคเบื้องต้น  ✔ ✔ 
 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  ✔ ✔ 
 แบบเทคนิคเบื้องต้น  ✔ ✔ 
 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  ✔ ✔ 
นาย จีระวัฒน์   โชติธนบูรณ์ ไม่มีวิชาสอนปวส.  ✔ ✔ 
 เชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น  ✔ ✔ 
 ประกอบเครื่องกลเบื้องต้น  ✔ ✔ 
 เครื่องมือกลเบื้องต้น  ✔ ✔ 

ภำคเรียนที่ 2/2562 

ชื่อ-สกุล รายวิชา 

การส่ง 
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น 
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อน
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นายเกียรติชัย ธาราวิกรัยรัตน์ นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์  ✔ ✔ 
 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม  ✔ ✔ 
 มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม  ✔ ✔ 
 การส่องสว่าง  ✔ ✔ 
 โครงการ    

 เครื่องท าความเย็น  ✔ ✔ 
 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า  ✔ ✔ 
 การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า  ✔ ✔ 
 คณิตศาสตร์ไฟฟ้า  ✔ ✔ 
นายณัฐพงษ์  กลั่นหวาน เครื่องกลไฟฟ้า ๑  ✔ ✔ 
 เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น  ✔ ✔ 
 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง  ✔ ✔ 
 โครงการ    
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 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม  ✔ ✔ 
 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ  ✔ ✔ 
 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  ✔ ✔ 
 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร  ✔ ✔ 
 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรมมอเตอร์

ไฟฟ้ากระแสสลับ 
 ✔ ✔ 

 กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า  ✔ ✔ 

 การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร  ✔ ✔ 
 การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า  ✔ ✔ 
 ไมโครคอนโทลเลอร์เบื้อง  ✔ ✔ 
 วงจรพัลส์และสวิตชิง  ✔ ✔ 
นายสุริยา  ม้วนทอง เครื่องวัดไฟฟ้า ✔ ✔ ✔ 

 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและวงจร ✔ ✔ ✔ 

 โครงการ ✔ ✔ ✔ 

 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ    

 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ    

 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ✔ ✔ ✔ 

 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ✔ ✔ ✔ 

 เครื่องท าความเย็น ✔ ✔ ✔ 

 เครื่องท าความเย็น ✔ ✔ ✔ 

 โครงการ ✔ ✔ ✔ 

นายสมพงษ์  บุญเกิด การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร  ✔ ✔ 
 การติดตั้งไฟฟ้า2  ✔ ✔ 
 การป้องกันระบบไฟฟ้า  ✔ ✔ 
 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ ✔ ✔ ✔ 

 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ ✔ ✔ ✔ 

 มาตรฐานทางไฟฟ้า ✔ ✔ ✔ 

 มาตรฐานทางไฟฟ้า  ✔ ✔ 
 การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร ✔ ✔ ✔ 
นายศักดา  ฉลาดธัญยกิจ การส่องสว่าง  ✔ ✔ 
 เครื่องกลไฟฟ้า2  ✔ ✔ 
 เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น ✔ ✔ ✔ 
 การส่งและจ่ายไฟฟ้า  ✔ ✔ 
 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ✔ ✔ ✔ 

 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ✔ ✔ ✔ 

 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ✔ ✔ ✔ 
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นายภิญโญ  ม่วงแก้ว นิวเมตริกและไฮดรอลิกส์ ✔ ✔ ✔ 

 การออกแบบระบบไฟฟ้า  ✔ ✔ 
 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมรม ✔ ✔ ✔ 

 มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม ✔ ✔ ✔ 

 องค์การวิชาชีพ ✔ ✔ ✔ 

 องค์การวิชาชีพ ✔ ✔ ✔ 

 การควบคุมมอเตร์ไฟฟ้า ✔ ✔ ✔ 

 โครงการ ✔ ✔ ✔ 

นายสรศักดิ์  ทิมทอง การออกแบบระบบไฟฟ้า ✔ ✔ ✔ 
 โครงการ  ✔  

 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ✔ ✔ ✔ 

 ดิจิตอลเบื่องต้น ✔ ✔ ✔ 

 ไมโครคอนโทลเลอร์เบื้องต้น ✔ ✔ ✔ 

 วงจรพัลส์และสวิตชิง ✔ ✔ ✔ 

นาย จีระวัฒน์   โชติธนบูรณ์ เขียนแบบเทคนิค  ✔ ✔ 

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ✔ ✔ ✔ 

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ✔ ✔ ✔ 

 วัสงานช่างอุตสาหกรรม ✔ ✔ ✔ 

 งานฝึกฝีมือ ✔ ✔ ✔ 

 งานฝึกฝีมือ ✔ ✔ ✔ 

 โครงการ ✔ ✔ ✔ 

 

4. การก ากับ/ควบคุมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา โดยมีการนิเทศ 
ติดตามให้ค าแนะน า กระบวนการจัดการเรียนการสอน และมีคณะกรรมการพิจารณาผลการเรียน ท า
หน้าที่พิจารณา ความเหมาะสมในการประเมินผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา 

5. การประเมินประสิทธิภาพการสอนเรียงตามค่าเฉลี่ยของอาจารย์ผู้สอนการสอนของอาจารย์ ในปี
การศึกษา 2562 มีผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา ดังนี้ 

อำจำรย์ผู้สอน ชื่อวิชำ 
ผลกำร 
ประเมิน 

นายเกียรติชัย ธาราวิกรัยรัตน์ เขียนแบบไฟฟ้า 4.30 
 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 4.30 
 เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม 4.25 
 เมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 4.25 
 ติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 4.25 
 เครื่องปรับอากาศ 4.28 
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 เครื่องท าความเย็น 4.23 
 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 4.23 
 การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า 3.94 
 คณิตศาสตร์ไฟฟ้า 3.94 
นายณัฐพงษ์  กลั่นหวาน กิจกรรมองค์การวิชาชีพ ๑  
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน

งานควบคุมไฟฟ้า 
 

 เครื่องวัดไฟฟ้า 4.46 
 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3.97 
 ก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ  
 ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 4.28 
 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 4.12 
 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 4.12 
 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 4.12 
 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 4.12 
นายสุริยา  ม้วนทอง เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม  
 งานเทคนิคพ้ืนฐาน  
 การเขียนแบบและการประมาณ

ราคาไฟฟ้า 
 

 เครื่องวัดไฟฟ้า 4.10 
 เครื่องวัดไฟฟ้า 4.44 
 เครื่องวัดไฟฟ้า 0.00 
 เครื่องปรับอากาศ 0.00 
 เครื่องวัดไฟฟ้า 4.40 
 โครงการ 4.67 
 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 4.32 
 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 4.64 
 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 4.32 
 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 4.64 
 เครื่องท าความเย็น 4.55 
 เครื่องท าความเย็น 4.33 
นายสมพงษ์  บุญเกิด การติดตั้งไฟฟ้า1  
 การเขียนแบบและการประมาณ

ราคาไฟฟ้า 
 

 แบบไฟฟ้า 3.69 
 แบบไฟฟ้า 4.12 
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 แบบไฟฟ้า 0.00 
 ติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 4.57 
 ติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 4.66 
 การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร 4.59 
 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4.59 
 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4.46 
 การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 4.59 
   
นายศักดา  ฉลาดธัญยกิจ การประมาณการระบบไฟฟ้า  
 หม้อแปลงไฟฟ้า 4.61 
 หม้อแปลงไฟฟ้า 4.30 
 เครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 4.61 
 เครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 4.30 
 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 4.28 
 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 4.34 
 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 4.60 
 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 4.52 
นายภิญโญ  ม่วงแก้ว   
 ติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 4.58 
 ติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 4.47 
 องค์การวิชาชีพ 4.35 
 องค์การวิชาชีพ 4.66 
 การควบคุมมอเตร์ไฟฟ้า 4.63 
นายสรศักดิ์  ทิมทอง ดิจิตอลประยุกต์  
 วงจรไฟฟ้า  
 แบบเทคนิคเบื้องต้น 4.40 
 แบบเทคนิคเบื้องต้น 4.61 
 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 4.40 
 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 4.61 
 แบบเทคนิคเบื้องต้น 0.00 
 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 0.00 
   
นาย จีระวัฒน์   โชติธนบูรณ์ เชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 4.72 
 เชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 4.69 
 เชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 0.00 
 ประกอบเครื่องกลเบื้องต้น 4.57 
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 ประกอบเครื่องกลเบื้องต้น 4.49 
 เครื่องมือกลเบื้องต้น 4.57 
 เครื่องมือกลเบื้องต้น 4.49 
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4.42 
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 0.00 
 วัสงานช่างอุตสาหกรรม 4.42 
 งานฝึกฝีมือ 4.42 
 งานฝึกฝีมือ 4.64 
 โครงการ 4.34 

 

ประเมินกระบวนกำร 

หลักสูตรได้ประเมินกระบวนการด้านระบบการบริหารอาจารย์ การก ากับ/ติดตาม/ประเมินผลและ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนของอาจารย์โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( �̅�=3.74)  โดย
รายการที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถของ
อาจารย์ผู้สอน (�̅�=4.50) รองลงมา การก ากับและติดตามการจัดท าบันทึกหลังการสอนหลังสิ้นสุดภาคเรียน
ให้ครบทุกรายวิชา  (�̅�=3.83),  จ านวนภาระงานสอนของอาจารย์ที่เป็นจริงในหลักสูตรมีความเหมาะสม, 
การก ากับและติดตามการจัดท าแผนการสอน โครงการสอน อย่างน้อยก่อนการเปิดภาคเรียนให้ครบทุก
รายวิชา, การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน ( �̅�=3.67), 
การก ากับ/ควบคุมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา (�̅�=3.50) และการประเมิน
การสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ (�̅�=3.33) 
ตามล าดับ 
 
ปรับปรุงกระบวนกำร 
 หลักสูตรได้น าผลการการประเมินกระบวนการด้านระบบการบริหารอาจารย์มาปรับปรุงในการปริหาร
งานในปีต่อไป 
 
เอกสำรหลักฐำนประกอบ 
4.1-6 ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การก าหนดภาระงานของผู้สอนประจ าในสถาบัน พ.ศ.2559 

4.1-7  TOR พนักงานราชการ (อาจารย์ผู้สอน) 

4.1-8  TOR พนักงานจ้างเหมาบริการ (อาจารย์ผู้สอน) 

4.1-๒  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2562 

4.1-9  ตารางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
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4.1-๑0  ค าสั่งวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ที่ 239/2562 เรื่อง มอบหมายหน้าที่บุคลากร 

4.1-๑1 แผนการสอน โครงการสอน บันทึกหลังการสอน ประจ าปีการศึกษา 2562 

4.1-๑2  ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนรายวิชา ปีการศึกษา 2562 

4.1-๑3  รายงานผลการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2562 

4.1-๑4  ค าสั่ง วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ที่ 226/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการเรียน 
 
ระบบกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ 
เป้ำหมำย 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ระบบและกลไก 

ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการด าเนินงาน ดังนี้  

 ๑. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาทางวิชาการเพ่ือ
พัฒนาตนเองด้านการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
 ๒. ส่งเสริมการศึกษาต่อ การท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการและการพัฒนา
ศักยภาพ 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือดาเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู้ (KM) ให้มีการแลกเปลี่ยนและนา
ความรู้ไปใช้ในการพัฒนางาน 
ผลกำรด ำเนินงำน 

 หลักสูตรได้มีการส่งเสริมและพัฒนาน าอาจารย์ในหลักสูตรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะทางวิชา ตาม
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

ที ่
ชื่อ-สกุล 

วันที่ 
เข้ำอบรม 

หัวข้อ 
กำรพัฒนำ 

สถำนที่ด ำเนินกำร 

๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายณัฐพงษ์   กลั่นหวาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 - 13 กันยายน 
2562 

 
 
6พฤศจิกายน 2562 

 
 
 
 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

 
2. -ประชุมเพ่ือพัฒนา
โครงการวิจัย การวิจัยและ
พัฒนาส้มโอท่าข่อยใน
จังหวัดพิจิตร เพ่ือการ
ส่งออก ในสหภาพยุโรป
และอเมริกา 

โรงแรมเดอะ รอยัล 
กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัด
นครปฐม 

 

โรงแรมริชมอนด์ 
จังหวัด นนทบุรี 
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2 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายเกียรติชัย  ธาราวิกรัย
รัตน์ 

 
 
 
นายสุริยา  ม้วนทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 ธันวาคม 2562 

 
 
 
 

 

24 ธันวาคม 2562 

 

24 มกราคม 2563 

 
 
 
 
 
 
25 ธันวาคม 2562 

 
 
 
22 - 23 สิงหาคม 
2562 

 
 
 
 
25 - 26 มกราคม 
 
 
 
 
11 - 13 มีนาคม 

 
3.ประชุมร่วมการวิจัย
ระหว่าง สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน/มหาวิทยาลัย
นเรศวร/วิทยาลัยชุมชน
พิจิตร 
 
 
4.เข้าร่วมทดสอบสาธิต
การฉีดพ่นสานเคมี โดยใช้
อุปกรณ์โดรนบังคับ 
 
5. -เข้าร่วมโครงการแก้ไข
ปัญหาผู้เสพติดในรูปแบบ
ค่ายศูนย์ ขวัญแผ่นดิน
จังหวัดพิจิตร 
 
 
 
1.ประชุมท าความเข้าใจ
กับผู้รับผิดชอบการกรอก
ข้อมูลโครงการสิ่งประดิษฐ์ 
 
 
1.ร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง
กรอบแนวทางการ
ด าเนินงานโครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดใน
สถาบันอุดมศึกษา 
 
2. -เข้าการจัดท าโครงการ
ลานวัฒนธรรมท้องถิ่น สืบ
สานงานศิลป์ ถิ่นไทยพวน 
ป่าแดง 
 
3. -เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการค้นหา 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
พิษณุโลก 

 

 

 

บ้านวังส าโรงพิจิตร 

ณ วัดพร้าว จ.พิจิตร 

หน่วยจัดการศึกษาทับ
คล้อ(ขุนไผ่ภูมิเขตร)  

 

 

 

โรงแรมเอเชีย แอร์
พอร์ต จังหวัด
ปทุมธานี 

 

ฌ บ้านป่าแดง จ.
พิจิตร 

 
 
 
ฌ ศูนย์เรียนรู้บ้านเขา
โล้น จ.พิจิตร 

 

 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน
กระทรวงศึกษาธิการ



ห น้ า  | 48 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานไฟฟา้ก าลงั  

 

 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายภิญโญ  ม่วงแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายจิระวัฒน์ โชติธนบูรณ์ 

2563 

 
 

2 ตุลาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
18 ธันวาคม 2562 

 
 
 
 
27 มกราคม 2563 

 
 
 
 
 
 
15 - 16 พฤศจิกายน 
2562 

 
 
 
29 ธันวาคม 2562 
ถึง 3 มกราคม 2562 

 

ผู้ประกอบการชุมชน 
ทดสอบโปรแกรม 
(Champ) 
 
1.ประชุมสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน และ
ประชุมหารือการจัดตั้ง
ศูนยว์ิจัยฯ 

 

 
2. -เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ วิทยาศาสตร์ 
ระดับ ภาคเหนือ ครั้งที่ 
11  
 

3.ประชุมเสนอโครงการ
ตามค าของบประมาณ
ภายใต้โครงการ
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2562 
 

1.ฝึกอบรมหลักสูตรระยะ
สั้น การท าเฟอร์นิเจอร์เร
ซ้ิน 

 

2. -โครงการบริการ
วิชาการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพคนยุค Thailand 
4.0 กิจกรรม บริการ
วิชาการศูนย์ซ่อม
บ ารุงรักษารถยนต์ (ช่วง
เทศกาลปีใหม่) 

กรุงเทพมหานคร 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

 

 

 

 

ณ วิทยาลัยชุมชน
พิจิตร (แม่ข่าย) จ.
พิจิตร 

 
 
โรงแรมอมรรักษ์ 2 
ต าบลในเวียง อ าเภอ
เมือง จังหวัดแพร่  

 

 

 

 

 

 

ณ ปั๊ม PT และป้อม
ต ารวจบึงนาราง และสี่
แยกเขาทราย พิจิตร 
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ประเมินกระบวนกำร 

หลักสูตรได้ประเมินกระบวนการด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก  (�̅�=3.67)  โดยทุกรายการมีระดับความพึงพอใจเท่ากัน คือ (�̅�=3.67) ประกอบด้วย การ
ส่งเสริมการน ากระบวนการวิจัยและการให้บริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและ
ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา, การส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน คือ ควรมีครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีจ านวน
เหมาะสมกับจ านวนผู้เรียนเพ่ือให้เกิดการก้าวทันเทคโนโลยีในงานอุตสาหกรรม 
ปรับปรุงกระบวนกำร 
 หลักสูตรได้น าผลการการประเมินกระบวนการด้านระบบการบริหารอาจารย์มาปรับปรุงในการ
บริหารงานในปีต่อไป 
เอกสำรหลักฐำนประกอบ 
4.1-8  รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2562 
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องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน และกำรประเมินผู้เรียน 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  สำระของรำยวิชำในหลักสูตร 
๕.๑.๑ กำรออกแบบหลักสูตรและสำระรำยวิชำในหลักสูตร 

เป้ำหมำย 

 รายวิชาในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนตรงตามมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2562 

ระบบและกลไก 

๑. มีระบบการออกแบบหลักสูตรให้มีความสอดคล้องตาม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ   

๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักสูตร (หัวหน้าสาขางาน) เพื่อท าหน้าที่บริหารงานหลักสูตร 
๓. จัดประชุมชี้แจงให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือสร้างความเข้าใจในเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เพ่ือให้

หลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ์ 
๔. หลักสูตรจัดท าแผนตลอดหลักสูตรเพื่อเสนออนุกรรมการวิชาการ  สภาวิทยาลัยชุมชน และสถาบัน

วิทยาลัยชุมชนเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
๕. มอบหมายรายวิชาให้อาจารย์ผู้สอน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/โครงการสอน และจัดท าตารางการ

จัดการเรียนการสอน 
๖. ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
๗. รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนการสอน 
๘. น าผลไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนถัดไป 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 หลักสูตรได้น าระบบและกลไกมาสู่การปฏิบัติดังนี้ โดยจัดประชุมอาจารย์ในหลักสูตรไฟฟ้าก าลัง เพ่ือ
ชี้แจงเกณฑ์การใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๖๒ และวิทยาลัยด าเนินการจัดท าค าสั่งมอบหมาย
หน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบของหลักสูตรตามค าสั่งวิทยาลัยชุมชนที่ 075/๒๕๖๒ เรื่องหมอบหมายหน้าที่และ
ความรับผิดชอบบุคลากรภายในวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจ าปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 
2562 โดยแต่งตั้ง นายณัฐพงษ์ กลั่นหวาน เป็นหัวหน้าหลักสูตรไฟฟ้าก าลังหน่วยจัดการศึกษา (แม่ข่าย) และ
ค าสั่งวิทยาลัยชุมชนที่ 070/๒๕๖๒ เรื่องมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบบุคลากรภายในวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร ประจ าปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ได้แต่งตั้ง นายสมพงษ์ บุญเกิด เป็นหัวหน้า
หลักสูตรไฟฟ้าก าลังหน่วยจัดการศึกษา(ทับคล้อ) ซึ่งหลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรจากหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ เป็น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตาม
ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษา ดังนี้ 
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หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 
2556 

หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 
2562 

1. หลักกำร 1. หลักกำร 
-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ  
ฉบับที่  11 พ.ศ .2555-2559และพระราชบัญญัติ

การศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ.2542 

-หลักสูตรพุทธศักราช 2562ปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับความต้องการก าลังคน ตลาดแรงงานชุมชน สังคม 
สามารถประกอบอาชีพอิสระได้ 

2. จุดหมำย 2. จุดหมำย 
-มีจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-เน้นความมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงามต่อต้าน
ความรุนแรงและสารเสพติด 

-เจตคติที่ดีต่ออาชีพการงานและสามารถท างานเป็น
หมู่คณะได้ต่อในชุมชน 
-มีจิตสาธารณะและส านึกในทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

3. เกณฑ์กำรใช้หลักสูตร 3. เกณฑ์กำรใช้หลักสูตร 
- การเรียนการสอน 
- การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
- หน่วยกิต 
- โครงสร้าง 
- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
- โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
- การศึกษาระบบบทวิภาค ี
- การเข้าเรียน 
- การประเมินผลการเรียน 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
- การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงแก้ไขพัฒนารายวิชา กลุ่มวิชา

และการอนุมัติหลักสูตร  การประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

- การเรียนการสอน 
- การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
- หน่วยกิต 
- โครงสร้าง 
- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
- โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
- การศึกษาระบบบทวิภาค ี
- การเข้าเรียน 
- การประเมินผลการเรียน 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
- การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงแก้ไขพัฒนารายวิชา กลุ่มวิชา

และการอนุมัติหลักสูตร การประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

4. จุดประสงค์สำขำวิชำ 4. จุดประสงค์สำขำวิชำ 
1. เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้าน
ภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาสุขศึกษา
และพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  

2. เพ่ือให้มีความรู้และทักษะในหลักการบริหารและ
จัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
หลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

1. เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้าน
ภาษา ต่างๆ และการสื่อสารทักษะการคิดและการ
แก้ปัญหาทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิตการ
พัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
2. เพ่ือให้มีความรู้และทักษะในหลักการบริหารและ
จัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
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วิชาชีพช่างไฟฟ้าให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
ความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

 3. เพ่ือให้มีความรู้และทักษะในหลักการและ
กระบวนการงานพื้นฐานด้านอุตสาหกรรม  

4. เพ่ือให้มีความรู้และทักษะในงานผลิตและงาน
บริการทางไฟฟ้าตามหลักการและกระบวนการใน
ลักษณะ 

ครบวงจรเชิงธุรกิจโดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  

5. เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานช่างไฟฟ้าในสถาน
ประกอบการและประกอบอาชีพอิสระรวมทั้งการใช้
ความ 

รู้และทักษะพ้ืนฐานในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้น  

6. เพ่ือให้สามารถเลือก ใช้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน
งานอาชีพช่างไฟฟ้า 

7. เพ่ือให้มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่องานอาชีพ มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทนมี
วินัยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด สามารถพัฒนา
ตนเองและท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

หลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
วิชาชีพช่างไฟฟ้าให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
ความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
อันทันสมัยเร็วต่อการเปลี่ยนแปลง 

 3. เพ่ือให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการ
งานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านช่างไฟฟ้า 

 4. เพ่ือให้สามารถน าความรู้และทักษะไปใช้ในงาน
ผลิตและงานบริการทางไฟฟ้าตามหลักการและ
กระบวนการในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจโดย
ค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม  

5. เพ่ือให้สามารถเลือก ใช้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน
งานอาชีพช่างไฟฟ้า 

6. เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานไฟฟ้า ในสถาน
ประกอบการและประกอบอาชีพอิสระรวมทั้ง  การใช้
ความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้น
ได้ 

7. เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานและด ารงชีวิตโดย
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ
ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ค านึ่งต่อความ
ปลอดภัยต่อตนเอง ผู้อื่นและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

8. เพ่ือให้มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่องานอาชีพมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทนมี
วินัยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด สามารถพัฒนา
ตนเองและท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

5. มำตรฐำนวิชำชีพ 5. มำตรฐำนวิชำชีพ 
     คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิ
การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้าประกอบด้วย 

1. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

1.1 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ได้แก่ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริต 

ความกตัญญูกตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่งเสพ

       คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิ
การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา 
อุ ต ส าหกร รม  ส าขา วิ ช าช่ า ง อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ 
ประกอบด้วย 
1. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

1.1 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ได้แก่ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริตความกตัญญู
กตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่งเสพติดและการ
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ติดและการพนัน การมีจิตส านึกและเจตคติท่ีดีต่อ
วิชาชีพและสังคม เป็นต้น  

1.2 พฤติกรรมลักษณะนิสัย ได้แก่ ความมีวินัย ความ
รับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ความเชื่อมั่นในตนเอง 
ความรักสามัคคี ขยัน ประหยัด อดทน การพ่ึงตนเอง 
เป็นต้น  

1.3 ทักษะทางปัญญา ได้แก่ ความรู้ในหลักทฤษฎี 
ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ความสามารถ
ในการคิด วิเคราะห์ เป็นต้น  

2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป 

2.1 สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศใน
ชีวิตประจ าวันและในงานอาชีพ  

2.2 แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

2.3 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิหน้าที่พลเมือง  

2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใช้หลักการ
และกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา 

3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

3.1 วางแผนด าเนินงาน จัดการงานอาชีพตาม
หลักการและกระบวนการโดยค านึงถึงการบริหารงาน
คุณภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลัก
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

3.2 ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 

3.3 ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพช่างไฟฟ้าตามหลักการ
และกระบวนการ 

3.4 อ่านแบบเขียนแบบในงานไฟฟ้า งานระบบเสียง 
งานระบบภาพ งานระบบสื่อสาร การประเมินราคา 
และเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 

3.5 คิดวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุและวิธีแก้ไข รวมทั้งคิด
แยกแยะประเด็นปัญหาในทางวิชาชีพ 

3.6 ประกอบติดตั้งและทดสอบการท างานของ
อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ในงานระบบเสียง งาน

พนัน การมีจิตส านึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและ
สังคม ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิผู้อ่ืน ประพฤติปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ
และจิตส านึกรักสิ่งแวดล้อม 

1.2 ด้านคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ได้แก่ ความมีวินัย 
ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์
ความเชื่อมั่นในตนเอง  สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ขยัน ประหยัด อดทน การพ่ึงตนเอง
ต่อต้านรุนแรงและทุจริต ปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน 
โดยค านึ่งถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยการอนุรักษ์พลังงาน
สิ่งแวดล้อม  

2.ด้านสมรรถนะแกนกลาง 

2.1ด้านความรู้ได้แก่ 
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ระบบภาพ งานระบบสื่อสาร และงานอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมด้วยเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

3.7 ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องรับเครื่องส่งวิทยุ ระบบ
เสียง ระบบภาพระบบสื่อสาร โทรคมนาคมระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และงานอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 

6. โครงสร้ำงหลักสูตร 6. โครงสร้ำงหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิตดังโครงสร้างต่อไปนี้ 

1) หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 22 หน่วย
กิต 

2) หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 71 
หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
4) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ชม.ต่อสัปดาห์ 

ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิตดังโครงสร้างต่อไปนี้ 
1) หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 22 
หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 71 
หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
4) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ชม.ต่อสัปดาห์ 

7. รำยวิชำ 7.รำยวิชำ 
ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิตดังโครงสร้างต่อไปนี้ 

1) หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 22 หน่วย
กิต 

2) หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 71 
หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
4) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ชม.ต่อสัปดาห์ 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยกิตชั่วโมงการเรียนรู้ชื่อ
รายวิชาแต่ 
-กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐานหน่วยกิตเพ่ิมจากเดิม
18นก.ใหม่เป็น21นก. 
-กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือกหน่วยกิตเดิม21นก.
เปลี่ยนแปลงเหลือ18นก. 
 

8. กำรเพิ่มรำยวิชำ 8. กำรเพิ่มรำยวิชำ 
สถานศึกษาสามารถพัฒนารายวิชาในหมวดวิชาทักษะ
ชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี 
เพ่ิมเติมได้ตามความต้องการของสถานศึกษา สถาน
ประกอบการหรือตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยใช้
รหัสวิชาตามท่ีก าหนดไว้ 

สถานศึกษาสามารถพัฒนารายวิชาในหมวดวิชา
ทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชา
เลื อก เสรี  เ พ่ิ ม เติ ม ได้ ต ามความต้ องการของ
สถานศึกษา สถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตร์
ของภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ โดยใช้รหัสวิชาตามที่ก าหนดไว้โดยไม่มี
การเพ่ิมรายวิชา 

9. อัตรำส่วนของเวลำกำรเรียนรู้ 9. อัตรำส่วนของเวลำกำรเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้ เน้นภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบัติ
ประมาณ 20 ต่อ 80 ในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 

การจัดการเรียนรู้ เน้นภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบัติ
ประมาณ 20 ต่อ 80 ในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  

10. กำรส ำเร็จกำรศึกษำ 10. กำรส ำเร็จกำรศึกษำ 
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กำรประเมินระบบและกลไก 

  หลักสูตรไฟฟ้าก าลังได้ทบทวนผลการด าเนินงานตามกลไกโดยยึดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๕๖ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช ๒๕๖๒ ใช้เป็นแนวทางเพ่ือให้บรรลุวัฒถุ
ประสงค์ 

กำรปรับปรุงระบบและกลไก  

 หลักสูตรได้มีการตรวจแผนการเรียนตลอดหลักสูตรไฟฟ้าก าลังปีการศึกษา 2562 โดยอนุกรรมการ
วิชาการ  สภาวิทยาลัยชุมชน และสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพ่ือให้ความเห็นชอบ 

เอกสำรหลักฐำนประกอบ 
5.1-1 บันทึกข้อความ ที่ ศธ ๐๕๙๕.๐๒ (๐๒)/ ๐๒๗๐ 
5.1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
5.1-3 แผนการเรียนตลอดหลักสูตรไฟฟ้าก าลังปีการศึกษา 2562 
5.1-4 เอกสารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช ๒๕๕๖ 
5.1-5 เอกสารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช ๒๕๖๒ 
๕.๑.๒ การปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 

เป้ำหมำย 

 ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้ทันสมัยก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง 

ระบบและกลไก 

๑. หลักสูตรทบทวน ความทันสมัยของหลักสูตร 
๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาออกแบบรายวิชา สาระรายวิชา กระบวนการ

จัดการเรียนรู้ให้ทันสมัย 
๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาที่ปรับปรุงและจัดการเรียนการสอนให้

เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
๔. น าผลการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา เช่น ผลการประเมินโดยผู้เรียน ผู้สอน มาใช้เป็นข้อมูลในการประเมิน

ความเหมาะสมของรายวิชา 
๕. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทบทวนผลการด าเนินงานตามการปรับปรุงหลักสูตรที่ทันสมัยตามความก้าวหน้า

ในศาสตร์สาขานั้น ๆ และน าผลการทบทวนมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ 

ได้หน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตรได้
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและประเมินผ่าน 

ได้หน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตรได้
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและประเมินผ่าน 
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ผลกำรด ำเนินงำน 

 หลักสูตรไฟฟ้าก าลังได้ด าเนินการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้ทันสมัยก้าวทันความก้าวหน้าทาง
วิทยาการที่เปลี่ยนแปลงในกระบวนการจัดการเรียนการสอนดังต่อไปนี้  ทั้งนี้หลักสูตรได้ด าเนินการคัดเลือก
ยกตัวอย่างรายวิชา การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า ก าหนดเวลาเรียน ๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ๓ หน่วยกิต  โดยได้
บูรณาการกับวิชาโครงการ ดังนี้ 

หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ที่บูรณาการฯ 
ปฐมนิเทศ เกณฑ์การเรียน บทน า 
     -องค์ประกอบพื้นฐานระบบไฟฟ้า ระบบการ
จ่าย  พลังงานไฟฟ้า การพิจารณาเลือก
แรงดันไฟฟ้าในการใช้งาน, 
มาตรฐานการติดตั้งและ  
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องวิธีการเดินสายไฟฟ้า
และอุปกรณ์ ระบบการเดินสายไฟฟ้า ชนิดและการ
จัดรูปแบบสายไฟฟ้า บัสบาร์และอุปกรณ์ประกอบ  
 

ทฤษฎีต่าง ๆในบทท่ี 2 ของเอกสารประกอบโครงการฯ  
อาทิเช่น  
1. กฎของโอห์ม พลังงานและก าลังงานไฟฟ้า  
2. แบตเตอรี่และหลักการท างาน ประเภท คุณสมบัติ การ
เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของ SOLAR CELL แบบต่าง ๆ ชนิด
ของสายไฟฟ้า รูปแบบการติดตั้งแผง และอุปกรณ์ต่าง ๆที่
เกี่ยวข้อง  

องค์ประกอบต่างๆของการประมาณราคา 
   - วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายและหลักการ
ประมาณราคา ผู้เกี่ยวข้องกับการประมาณราคา 
ขั้นตอนการประมาณ ราคา ขั้นตอนการประมูลงาน 
    - หลักการออกแบบ สัญลักษณ์ที่ใช้ในการ
ออกแบบระบบไฟฟ้า แบบต่างๆทางไฟฟ้า แผนผัง
ระบบไฟฟ้า ตารางโหลด 
    - หลักการค านวณออกแบบวงจรและสายป้อน 
ระบบประธานไฟฟ้า สายตัวน าวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า
แบบต่างๆ สายตัวน าวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง วงจร
ก าลัง รูปแบบต่างๆ 
 

การออกแบบชิ้นงาน/โครงสร้างประกอบรายละเอียดบทที่ 3 
โครงการฯ  
อาทิเช่น  
1. การเขียนแบบชิ้นงาน/โครงสร้าง ประกอบโครงการฯ  
2. การค านวณหาค่าต่าง ๆ ประกอบการออกแบบ  
3. การเขียนแบบแปลนระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบก าลัง
โดยใช้สัญลักษณ์ฯประกอบรายละเอียด การจัดท าโครงการฯ  

ปฏิบัติการต่าง ๆที่เก่ียวข้องกับการประมาณการ
ติดตั้งไฟฟ้า  
- ปฏิบัติการถอดแบบ ประมาณการรายการวัสดุ-
อุปกรณ์ต่าง ๆที่เก่ียวข้องกับแบบทางไฟฟ้า  
-ปฏิบัติการบันทึก ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆที่ได้
จากการถอดแบบเพื่อลงรายการ สรุปจ านวน 
ราคา ประมาณการ ต้นทุน ก าไร ค่าด าเนินการ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆที่เก่ียวข้องในใบประมาณ  
การ(BOQ)โดยใช้โปรแกรมตารางค านวณได้   

ล าดับขั้นการด าเนินงาน/ปฏิบัติการสร้าง ชิ้นงาน/โครงสร้าง
ประกอบรายละเอียดบทที่ 3 โครงการฯ  
อาทิเช่น  
1. การถอดแบบรายการวัสดุ/อุปกรณ์ที่ต้องใช้จริงจากรายการ
ประมาณการวัสดุ/อุปกรณ์ ประกอบรายละเอียด การจัดท า
โครงการฯ  
2. ปฏิบัติการต่าง ๆที่เก่ียวข้องกับการสร้างชิ้นงาน/โครงการ  
3. จัดท าแบบประเมินผลการใช้งาน ความพึงพอใจและค่าอ่ืน ๆ
ที่เก่ียวข้องเพ่ือรองรับการน าข้อมูลไปใช้กับการวิจัยฯ  
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กำรประเมินระบบและกลไก 

 หลักสูตรไฟฟ้าก าลังได้ทบทวนผลการด าเนินงานเห็นว่าเป็นไปตามระบบและกลไกท่ีวางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กำรปรับปรุงระบบและกลไก 

 น าข้อบกพร่องในการด าเนินงานมาปรับปรุงเพ่ือใช้ในคราวต่อไป 

เอกสำรหลักฐำนประกอบ 
๕.๑-๑ รายงานการประชุมหลักสูตรก่อนจัดการเรียนการสอน 
๕.๑-๒ แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการประมาณการติดตั้งไฟฟ้า 
๕.๑-๓ บันทึกหลังการสอน รายวิชาการประมาณการติดตั้งไฟฟ้า 
๕.๑-๔ ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการประมาณการติดตั้งไฟฟ้า 
๕.๑-๕ รายงานการประชุมหลักสูตรหลังจัดการเรียนการสอน 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  กำรวำงระบบผู้สอน กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรประเมินผลผู้เรียน 
เป้ำหมำย 

1. ก าหนดอาจารย์ผู้สอนได้เหมาะสมกับรายวิชา  
2. อาจารย์ผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้หรือโครงการสอนครบทุกรายวิชา 
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 

ระบบและกลไก 

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

2. หลักสูตรจัดท าตารางเรียนส าหรับนักศึกษา และตารางสอนส าหรับอาจารย์ผู้สอน 
3. หลักสูตรมีการก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาท าแผนการจัดการเรียนรู้ หรือโครงการสอน

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

ก าหนดผู้สอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
7. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการก าหนดผู้สอนในภาค

การศึกษาต่อไป 



ห น้ า  | 58 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขางานไฟฟา้ก าลงั  

 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

     - มีการบูรณาการรายวิชาเข้ากับการวิจัย โดยน าวิชาการประมาณการติดตั้งไฟฟ้าบูรณาการร่วมกับ
รายวิชาโครงการ  

      - การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ (การสอบมาตรฐานวิชาชีพ)  ผู้เรียนที่สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรไฟฟ้า มีจ านวนผู้เรียนทั้งหมด จ านวน 49 คน ผู้เรียนที่สอบผ่าน
มาตรฐานวิชาชีพ จ านวน 48 คน  คิดเป็นร้อยละ 97.96 

กำรประเมินระบบและกลไก 

 น าผลการประเมินของนักศึกษามาประกอบการพิจารณามอบหมายรายวิชาให้กับอาจารย์ผู้สอน 
กำรปรับปรุงระบบและกลไก 

การด าเนินการตามกลไกเกิดปัญหาในการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนกับผู้เรียนก่อให้เกิดความฉุกละหุกในการ
เตรียมตัวในการด าเนินงาน 
เอกสำรหลักฐำนประกอบ 
- รายงานการประชุม 
- รายงานการส่งเอกสารการสอน 
- รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
- แบบสรุปรายงานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  ผลกำรด ำเนนิงำนของหลักสูตร  
1.1 กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
ผลกำรด ำเนินงำน 

หน่วยจัดกำรศึกษำ จ ำนวนผู้เรียนแรกเข้ำ จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ร้อยละ 
แม่ข่าย 31 8 25.81 
ทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 47 29 61.70 

รวม 78 37 47.44 
ผลการด าเนินในภาพรวมเก่ียวกับการดูแลและแนะแนวผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) หลักสูตรไฟฟ้าก าลัง มีจ านวนผู้เรียนแรกเข้า จ านวน 78 คน ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 37 
คน  คิดเป็นร้อยละ 47.44 เมื่อน าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา มีค่าคะแนนเท่ากับ 1 
 
เอกสำรหลักฐำน 

1. ระบบและกลไกตัวบ่งชี้ 3.2 
2. รายงานจ านวนนักศึกษาแรกเข้า ปีการศึกษา 2562 
3. รายงานจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
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1.2  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา อุตหกรรม สาขาวิชา
ไฟฟ้าก าลัง ประกอบด้วย ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง สนในใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยัน ประหยัด อดทด พ่ึงตนเอง ต่อต้านความรุนแรงและความ
ทุจริต ปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความปลอดภัย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้สูตรและงานกิจการนักศึกษา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เพ่ือให้นักศึกษามีลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดภาค
เรียนที่ 1/2562 ดังต่อไปนี้ 

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

2. โครงการวิทยาลัยคุณธรรม ประจ าปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ 
ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

3. โครงการพัฒนากิจการนักศึกษากิจกรรม รวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชน เมื่อเดือนมีนาคม-
เมษายน 2562 

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

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

6. ทั้งนี้สามารถน ามาสรุป คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักศึกษาในภาพรวมได้ดังตาราง
ต่อไปนี้ 

หน่วยจัด
กำรศึกษำ 

จ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด จ ำนวนผู้เรียนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึง

ประสงค์ 
ร้อยละ 

1/2562 2/2562 1/2562 2/2562 1/2562 2/2562 
แม่ข่าย 37 55 32 49 86.49 89.10 
ทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิ
เขตร) 

202 144 178 133 88.12 92.36 

รวม 438 392 89.50 
ผลการด าเนินในภาพรวมเกี่ยวกับผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรไฟฟ้าก าลัง มีจ านวนผู้เรียนทั้งหมด จ านวน 438 คน ผู้เรียนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ จ านวน 392 คน  คิดเป็นร้อยละ 89.50 เมื่อน าผลการค านวณ
มาเทียบกับเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ มีค่าคะแนนเท่ากับ 4 
เอกสำรหลักฐำนประกอบ 

1. รายงานผลการประเมินการเรียน รายวิชากิจกรรม กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 ปีการศึกษา 2562 
2. รายงานผลการประเมินการเรียน รายวิชากิจกรรม กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 ปีการศึกษา 2562 
3. รายงานผลการประเมินการเรียน รายวิชากิจกรรม กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 ปีการศึกษา 2562 
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4. รายงานผลการประเมินการเรียน รายวิชากิจกรรม กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 ปีการศึกษา 2562 
5. รายงานผลการประเมินการเรียน รายวิชากิจกรรม กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 ปีการศึกษา 2562 
6. รายงานผลการประเมินการเรียน รายวิชากิจกรรม กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 ปีการศึกษา 2562 

1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
ผลกำรด ำเนินงำน 

หน่วยจัดกำรศึกษำ จ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด 
จ ำนวนผู้เรียนมีสมรรถนะ
ในกำรเป็นผู้ประกอบกำร 

ร้อยละ 

แม่ข่าย 7 - - 
ทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 18 ๑ ๕.๕๕ 

รวม 25 ๑ ๔ 
ผลการด าเนินในภาพรวมเกี่ยวกับผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบ

อาชีพอิสระ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรไฟฟ้าก าลัง มีจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
จ านวน 25 คน ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ จ านวน ๑ คน  คิดเป็นร้อยละ ๔ เมื่อน า
ผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา มีค่าคะแนนเท่ากับ 1 
เอกสำรหลักฐำนประกอบ 

1. รายงานข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 
2. รายงานผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

 
1.4 ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 

ผลกำรด ำเนินงำน 
หน่วยจัด
กำรศึกษำ 

โครงกำร 
ชุมชนที่น ำไปใช้ประโยชน์ 

แม่ข่าย 1. ซุ้มอเนกประสงค์ พลังงาน
แสงอาทิตย์ 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร (แม่ข่าย) 

ทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิ
เขตร) 

1. ดอกไม้พลังงาน 2 ปรับองศาตาม
ดวงอาทิตย์ 
2. สถานีเติมลมยางพลังงาน
แสงอาทิตย์เพ่ือใช้ในชุมชน 
3. ป้ายลดวามเร็วพลังงานแสงอาทิตย์ 
4. จักรยานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
5. พัฒนาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 
ที่นั่ง 
6. ชุดฝึกเครื่องพีแอลซีขนาดเล็ก 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ( ทับคล้อ ) 

เอกสำรหลักฐำนประกอบ 
1. รายงานผลโครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562  
2. รายงานผลโครงการเอกสารมหกรรมวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2562 
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1.5 ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 

หน่วยจัดกำรศึกษำ 
จ ำนวนผู้เรียน 
ที่ลงทะเบียน 

จ ำนวนผู้เรียนที่สอบผ่ำน
มำตรฐำนวิชำชีพ 

ร้อยละ 

แม่ข่าย 21 20 95.24 
ทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 28 28 100 

รวม 49 48 97.96 
ผลการด าเนินในภาพรวมเกี่ยวกับผู้เรียนที่สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรไฟฟ้า มีจ านวนผู้เรียนทั้งหมด จ านวน 49 คน ผู้เรียนที่สอบผ่านมาตรฐาน
วิชาชีพ จ านวน 48 คน  คิดเป็นร้อยละ 97.96 เมื่อน าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน
อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
เอกสำรหลักฐำนประกอบ 

1. รายงานข้อมูลจ านวนนักศึกษาลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 
2. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562 

1.6 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (V-NET) 

หน่วยจัดกำรศึกษำ 
จ ำนวนผู้เรียนที่เข้ำ

ทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติ (V-NET) 

จ ำนวนผู้เรียนที่สอบผ่ำน
กำรทดสอบทำงกำรศึกษำ

ระดับชำติ (V-NET) 
ร้อยละ 

แม่ข่าย และทับคล้อ (ขุน
ไผ่ภูมิเขตร) 

49 36 73.47 

ผลการด าเนินงานในภาพรวมเก่ียวกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรไฟฟ้าก าลัง มีจ านวนผู้เรียนที่เข้าทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ    (V-NET) จ านวน 49 คน ผู้เรียนที่สอบผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-
NET) จ านวน 36 คน  คิดเป็นร้อยละ 73.47 เมื่อน าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินอยู่
ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ มีค่าคะแนนเท่ากับ 4 
เอกสำรหลักฐำนประกอบ 

1. รายงานข้อมูลจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 
2. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
1.7 กำรมีงำนท ำและศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  

หน่วยจัดกำรศึกษำ 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ปีกำรศึกษำ 2561 
จ ำนวนผู้เรียนที่มีงำนท ำ

และศึกษำต่อ 
ร้อยละ 

แม่ข่าย 7 5 71.43 
ทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 18 16 88.88 

รวม 25 21 84 
ผลการด าเนินงานในภาพรวมเก่ียวกับการมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา  ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรไฟฟ้าก าลัง มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จ านวน
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25 คน ผู้ส าเร็จการศึกษา  มีงานท าและศึกษาต่อ จ านวน 21 คน  คิดเป็นร้อยละ 84 เมื่อน าผลการค านวณ
มาเทียบกับเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
เอกสำรหลักฐำนประกอบ 

1. รายงานข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 
2. รายงานผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
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องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1  สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้  
เป้ำหมำย 
 ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้มีปริมาณมากพอ ทันสมัยและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 
ระบบกลไก 
 หลักสูตรมีระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระบุความต้องการ และปัญหาการใช้สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ในหลักสูตร 

2) ด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุน และแหล่งเรียนรู้ตามความต้องการในหลักสูตร 
3) ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และรายงานผลส ารวจ

ความพึงพอใจและน าผลไปปรับปรุงและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

กำรปฏิบัติ / สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลังมีกำรน ำระบบกลไกไปสู่ด ำเนินงำน ดังนี้  
1) สาขางานไฟฟ้าก าลังด าเนินการส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในหลักสูตรสาขางานไฟฟ้าก าลัง ข้อมูล 

มีดังนี ้
ห้องเรียน 

ห้องเรียนของสาขางานไฟฟ้าก าลัง (แม่ข่าย) จะอยู่ตึกอุตสาหกรรมชั้นที่๒  

ได้แบ่งพ้ืนที่ห้องเรียน 6 ห้องเรียนใหญ่ และห้องย่อยส าหรับระดมความคิดของนักเรียนนักศึกษาอย่างเป็น
สัดส่วน โดยใช้เป็นพ้ืนที่ห้องเรียนทฤษฎีและลงปฏิบัติงานตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ โดยในแต่ละพ้ืนที่จะ
จัดโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอกับจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าเรียนในรายวิชาอย่าเหมาะสม  

ห้องเรียนห้องเรียนของสาขางานไฟฟ้าก าลัง (ทับคล้อ) จะมีอาคารเรียน 2หลัง  

ได้แบ่งพ้ืนที่ห้องเรียน 7 ห้องเรียนใหญ่ และห้องย่อยส าหรับระดมความคิดของนักเรียนนักศึกษาอย่างเป็น
สัดส่วน โดยใช้เป็นพ้ืนที่ห้องเรียนทฤษฎีและลงปฏิบัติงานตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ โดยในแต่ละพ้ืนที่จะ
จัดโต๊ะ เก้าอ้ี และอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 

ระบบอินเตอร์เน็ต 

จากการส ารวจการใช้ระบบอินเตอร์ของนักศึกษาและอาจารย์ทั้ง2หน่วยจัดการศึกษา พบว่าการใช้งาน
ระบบอินเตอร์เน็ต ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของใช้งานของนักศึกษาทั้งสองหน่วยจัดการศึกษา 

สื่อกำรสอน/อุปกรณ์เทคโนโลยี 

       ด าเนินการส ารวจความต้องการและปัญหาการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากอาจารย์ผู้สอนประกอบด้วย 
ด้านอาคาร/สถานที่ ด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต  ด้านห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ  ด้านโสตทัศนูปกรณ์ 
ด้านห้องสมุด และ ปัญหาการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีผลการส ารวจ ดังนี้ 
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   ควำมต้องกำรสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
       ด้ำนอำคำรสถำนที่ 

         1. ติดเครื่องปรับอากาศในห้องเรียนทุกห้อง 

             2. ต้องการบุคลากรในการดูแลอาคาร(แม่บ้าน)  
             3. ระบบน้ าประปาไหลไมแรงและไม่สะอาด(ทับคล้อ) 
             4. ต้องการห้องน้ าส าหรับนักศึกษาหญิงที่เรียนในสาขาไฟฟ้าก าลัง(ทับคล้อ) 
       ด้ำนคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
               1. ปัญหาระบบอินเตอร์เน็ตไม่เสถียรและยังไม่ครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน 
          ด้ำนห้องเรียน/ห้องปฏิบัติกำร 

          1. ปรับปรุงการกันฝุ่นและนก 

                2. ต้องการวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการที่เพียงพอและทันสมัย 
        ด้ำนโสตทัศนูปกรณ์ 

          1. พัฒนาระบบเสียงตามสาย 

                2. สื่ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
                3.เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 
         ด้ำนห้องสมุด 

          1. เปิดใช้ตามความต้องการของผู้ใช้ 

               2. หนังสือที่เป็นต าราอ้างอิงจากในประเทศและต่างประเทศ 
   ปัญหำกำรใช้สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้  
 
ผลกำรด ำเนินงำน 
    หลักสูตรได้ส ารวจความพึงพอใจ มีผลการส ารวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เก็บข้อมูลจาก
อาจารย์ผู้สอน จ านวน 7 คน และนักเรียน นักศึกษาจ านวน 178 คน พบว่า ทั้งอาจารย์ผู้สอนนักเรียน และ
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในห้องเรียน  อยู่ระดับปานกลาง,มาก(�̅�= 3.13, 
3.69) และมีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน อยู่ระดับปานกลาง,มาก(�̅�= 3.00, 
3.57) 
 

อาจารย์ผู้สอนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ประจ าปีการศึกษา 2562 ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก โดยรายการที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ 2 ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการมีแสงสว่างเพียงพอ 
อากาศถ่ายเท หรือมีอุณหภูมิที่เหมาะสม  (�̅�= 3.80), รองมาคือ  3. สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน/
ห้องปฏิบัติการสะอาด เอ้ือต่อการเรียน (�̅�=3.60),  7  มีสถานที่ส าหรับให้นักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ 
แลกเปลี่ยนสนทนา และ ท างานร่วมกัน (�̅�= 3.40), 1. ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการมีจ านวนเพียงพอกับผู้เรียน. 
(�̅�=3.00), 10  การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีของหลักสูตร เช่น แหล่งดาว์นโหลดเอกสารที่ต้องใช้ในการเรียน
การสอน การสนับสนุนงานด้าน Network.. (�̅�=3.00),  9  การสนับสนุนบริการด้านวิชาการของหลักสูตรมี
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หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ เอกสารทางวิชาการ โครงงาน ที่ทันสมัยและหลากหลาย (�̅�=3.00), 5  มีการดูแล
รักษาวัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีอุปกรณ์และสื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการสอนที่ทั นสมัย มีคุณภาพ และ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ(�̅�=3.00), 4  วัสดุฝึก อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนมีเพียงพอกับผู้เรียนทั้งหมู่
เรียน(�̅�=2.80), 8  ระบบสาธารณูปโภค เช่น ห้องสุขา น้ าประปา ไฟฟ้า เพียงพอและเหมาะสม  (�̅�=2.80), 
11.  การสนับสนุนด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น อุปกรณ์ IT เครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์เครื่องเขียน กระดาษ ฯลฯ (�̅�=2.80), 6.  สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนในห้องเรียนมีความ
เพียงพอและมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน  (�̅�=2.60), ตามล าดับ  
 นักศึกษามีความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประจ าปีการศึกษา 2562 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ..มาก.. โดยรายการที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ  7.  มีสถานที่ส าหรับให้นักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ 
แลกเปลี่ยนสนทนา และ ท างานร่วมกัน(�̅�=3.83.),รองมาคือ. 3. สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน/
ห้องปฏิบัติการสะอาด เอ้ือต่อการเรียน(�̅�=3.79) 4  วัสดุฝึก อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนมีเพียงพอ
กับผู้เรียนทั้งหมู่เรียน... (�̅�=3.73) 1 ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการมีจ านวนเพียงพอกับผู้เรียน(�̅�=3.70) 6 สื่อ
และอุปกรณ์การเรียนการสอนในห้องเรียนมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน (�̅�=3.70) 9  การ
สนับสนุนบริการด้านวิชาการของหลักสูตรมีหนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ เอกสารทางวิชาการ โครงงาน ที่ ทันสมัย
และหลากหลาย (�̅�=3.68) 2 ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการมีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเท หรือมีอุณหภูมิที่
เหมาะสม(�̅�=3.63) 5  มีการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีอุปกรณ์และสื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
สอนที่ทันสมัย มีคุณภาพ และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ (�̅�=3.61.), 10 การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีของ
หลักสูตร เช่น แหล่งดาว์นโหลดเอกสารที่ต้องใช้ในการเรียนการสอน การสนับสนุนงานด้าน Network 
(�̅�=3.51), 11.  การสนับสนุนด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น อุปกรณ์ IT เครื่อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องเขียน กระดาษ ฯลฯ (�̅�=3.48), 8.  ระบบสาธารณูปโภค เช่น ห้องสุขา 
น้ าประปา ไฟฟ้า เพียงพอและเหมาะสม (�̅�=3.34) ตามล าดับ 

ส าหรับข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงนั้น นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ  การ
สนับสนุนการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน  

- ห้องน้ าช ารุด 
- อยากให้ห้องเรียนติดเครื่องปรับอากาศ 
- อยากให้ติดตั้งสัญญาณอินเตอร์แบบไร้สาย 
- อยากมีเครื่องท าน้ าเย็นที่แผนก 

กำรประเมินกลไก 
  หลักสูตรได้ด าเนินการประเมินกลไกโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ 
กำรปรับปรุงกลไก 
 หลักสูตรได้น าผลรายงานความประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้   
เอกสำรประกอบ 
6.1-1  ระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1-2 รายงานผลการส ารวจความต้องการและปัญหาการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอน 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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แผนกำรด ำเนินงำนเพื่อพัฒนำหลักสูตร 

 
แผนกำรด ำเนินงำน ก ำหนดเวลำที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ได้มีปรับปรุงระบบ Network โดยติดตั้งตัว
กระจายสัญญาณ Wi-Fi 

2563 นายณัฐพงษ์  กลั่นหวาน 
       นายสรุิยา      ม้วนทอง 

ได้การสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ใหม่เพ่ือใช้ใน
การเรียนการสอน 

2563 นายณัฐพงษ์  กลั่นหวาน 
       นายสรุิยา     ม้วนทอง 
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ส่วนที่ 3 
รำยงำนสรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ผลการประเมนิตามตวับง่ชี้ 

องคป์ระกอบ ตวับ่งชี ้
ผา่นเกณฑ/์ 
ไมผ่า่นเกณฑ ์

ระบเุหตผุลหากไม่
ผา่นเกณฑ ์

1. การก ากับ
มาตรฐาน 

1.1 (1.)การบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา ผ่าน  

ผลการประเมินองคป์ระกอบที ่1 ผ่านเกณฑ์  

2. ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

2.1  คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 5.00  

2.2  ผู้ส าเร็จการศึกษาสร้างอาชีพและท าประโยชน์ให้ชุมชน 4.36  

ผลการประเมินองคป์ระกอบที ่2 4.68  

3 นักศึกษา 

3.1  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3.00  

3.2   ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2.00  

ผลการประเมินองคป์ระกอบที ่3 2.50  

4. อาจารย์ 
4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 2.00  

ผลการประเมินองคป์ระกอบที ่4 2.00  

5. หลักสูตร 
การเรียนการ
สอน และ
ประเมินผู้เรียน 

 
 

 

5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00  

5.2   การวางระบบผู้สอน การจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลผู้เรียน 

3.00 
 

5.3   ผลการด าเนินงานของหลักสูตร 5.00  

ผลการประเมินองคป์ระกอบที ่5 3.67  

6.  สิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00  

ผลการประเมินองคป์ระกอบที ่6 3.00  

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตวับง่ชี้ในองค์ประกอบ 3.37  
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ตารางการวิเคราะหค์ณุภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูร 

องค์ประกอบ I P O คะแนนเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปาน
กลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2 - - 4.68 4.68 ดีมาก 

3 2.50 - - 2.50 ปานกลาง 

4 2.00 - - 2.00 น้อย 

5 3.00 4.00 - 3.67 ด ี

6 - 3.00 - 3.00 ปานกลาง 

รวม 
2.50 3.67 4.68 3.37 ด ี

ผลประเมิน ปานกลาง ดี ดีมาก   
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ข้อเสนอแนะ 

 
รำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำในภำพรวมของหลักสูตร 

 
จุดแข็งและแนวทำงเสริมจุดแข็ง 

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

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

จุดที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
1. หลักสูตรควรให้ความส าคัญกับการจัดท ารายงานการประเมินตนเองเพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้

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

2. ในการด าเนินการจัดท าการประเมินคุณภาพการศึกษาในทุกกิจกรรมควรมีการก าหนดผลลัพธ์การ
เรียนรู้ให้ชัดเจน โดยมีการประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ์ หากพบประเด็นปัญหาควรหาแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไข และเสนอแนะวิธีการที่เหมาะสม น าข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ จริง เพ่ือพัฒนา
กิจกรรมที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องจะท าให้ผลลัพธ์จากการด าเนินการเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและส่งผล
ให้คุณภาพของการพัฒนาในแต่ละปีเกิดผลลัพธ์ที่เป็นระบบชัดเจน 
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รำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ 
 

องค์ประกอบท่ี 2 : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

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

2. หลักสูตรควรพิจารณากลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถามมาจากกลุ่มใดบ้าง หลักสูตรควรสร้างความ
สมดุลของกลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถามให้สมดุลกันทั้ง 3 กลุ่ม เพ่ือส่งผลให้ผลการประเมินเป็น
ที่ยอมรับ และน ามาเป็นข้อมูลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษำ 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

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

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

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

องค์ประกอบท่ี 4: อำจำรย์ 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

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


