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      ส่วนที่ 1 
     ข้อมูลทั่วไป 

 
1.1 ประวัติทั่วไป 

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 ชึ่งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆระยะเวลา 5 ปี จึงท าให้หลักสูตรไฟฟ้าก าลังท าการ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา (ปวช.)พุทธศักราช2556 เป็นหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช)พุทธศักราช 2562  และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งจะให้คุณภาพ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรไฟฟ้าก าลังได้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่และสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมี
คุณภาพ            
        

1.2 สถานที่การจัดตั้งการเรียนการสอน 
การจัดการศึกษา สาขางานไฟฟ้าก าลังใน ระดับ ปวช. 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 
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1.3 อาจารย์ผู้สอน 
ตารางแสดงจ านวนอาจารย์ผู้สอน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา และเพศ 

วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม 
ปริญญาเอก - - - 
ปริญญาโท 1 - 1 
ปริญญาตรี 7 - 7 
อนุปริญญา/ปวส. - - - 

รวม 8 - 8 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา หน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
1 นายเกียรติชัย   

ธาราวิกรัยรัตน์ 
พนักงาน
ราชการ 

คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า-
ไฟฟ้าก าลัง 

-อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขางาน
ไฟฟ้าก าลัง 
-เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา 
-เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 

2 นายณัฐพงษ์   
กลั่นหวาน 

พนักงาน
ราชการ 

วท.บ.เทคโนโลยี
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

-อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขางาน
ไฟฟ้าก าลัง 
-เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรบริการ
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อุตสาหกรรม) วิชาการแก่ชุมชน/หลักสูตร
ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ 
-เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ ดูแล
ระบบไฟฟ้าต่างๆของหน่วยจัดฯ 
-เจ้าหน้าที่งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
-เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์ 
-งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

6 นายภิญโญ  ม่วงแก้ว อาจารย์พิเศษ ค.อ.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 

 
1.4 วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที ่ รายการ จ านวน 
1 ชุดเครื่องมือวัดไฟฟ้า 1ชุด 
2 อาร์ แอล ซี ดิจิตอลบริดจ์มิเตอร์ 1ชุด 
3 ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า 1ชุด 
4 โต๊ะทดลองทางไฟฟ้าพร้อมทดลองคอนโซล 800*15.00 7ชุด 
5 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 2ชุด 
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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 
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 

 
1.5 จ านวนผู้เรียน 

ตารางแสดงจ านวนนักเรียน นักศึกษา แต่ละระดับช้ัน ปวส.ไฟฟ้าก าลัง  จ าแนกตามเพศ( แม่ข่าย)  
 
ระดับชั้น เพศ จ านวนนักศึกษา 

 ชาย หญิง  
ปวส. 1 - - - 
ปวส. 2 9 - 9 
รวม 9 - 9 
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ตารางแสดงจ านวนนักเรียน นักศึกษา แต่ละระดับช้ัน ปวส.ไฟฟ้าก าลัง  จ าแนกตามเพศ (ทับคล้อ) 
 
ระดับชั้น เพศ จ านวนนักศึกษา 

 ชาย หญิง  
ปวส. 1 37 4 41 
ปวส. 2 27 6 33 
รวม 64 10 74 

 
รวมตารางแสดงจ านวนนักเรียน นักศึกษา แต่ละระดับช้ัน ปวส.ไฟฟ้าก าลัง  จ าแนกตามเพศ 

 
 
ระดับชั้น เพศ จ านวนนักศึกษา 

 ชาย หญิง  
ปวส. 1 37 4 41 
ปวส. 2 36 6 42 
รวม 73 10 83  

 
1.6 การพัฒนาบุคลากร  

ในปีการศึกษา 2562  สาขางานไฟฟ้าก าลังได้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพทางด้านวิชาการ ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล เรื่อง สถานที ่ ระหว่างวันที่ 
ประเภทการพัฒนา 
วิชาชีพ การสอน 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยการจัดการ
ศึก 
ษาโพทะเล(แม่
ข่าย) 
- นายณัฐพงษ์   
กลั่นหวาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
2.เข้าร่วมทดสอบ

 
 
โรงแรมริชมอนด์ 
จังหวัด นนทบุรี 

 
 
 
 
บ้านวังส าโรงพิจิตร 

 
 
 
 
หน่วยจัดการศึกษาทับ

 
 
6 
พฤศจิกายน 
2562 

 
 
 
 

 
24 ธันวาคม 
2562 
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๒ 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 

 
 
- นายเกียรติชัย  
ธาราวิกรัยรัตน์ 
 
 
 
 
หน่วยการจัดการ
ศึก 
ษาทับคล้อ 
- นายสุริยา  ม้วน
ทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายจิระวัฒน์ โชติ
ธนบูรณ์ 

สาธิตการฉีดพ่น
สานเคมี โดยใช้
อุปกรณ์โดรน
บังคับ 

 
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 

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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1.7 สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ  

   
ที ่ ชื่อสถานประกอบการ/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 เลขที่94/1 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 
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23 อาร์พีซี อินเตอร์เทรด 89/14 ม.8 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
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 
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1.8 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะผลการประเมินที่ผ่านมา 

 
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน ปี

การศึกษา 2561 (1) 
แนวทางการ

ปรับปรุง/พัฒนา 
(2) 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง (3) 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

(4) 

เป้าหมาย 
(5) 

ผลการ
ด าเนินงาน (6) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

1. หลักสูตรควรมีการพัฒนา การ
ด าเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพ
ของการจัดการศึกษาเพ่ิมขึ้น อย่าง
มีนัยส าคัญ ในประเด็นแรกขอให้มี
การจัดท า เป็นข้อสอบกลางใน
รายวิชาเอกของหลักสูตรที่ จะ
น าเสนอในปีการศึกษา 2562 
อ ย่ า ง น้ อ ย  2  ร า ย วิ ช า  แ ล ะ
สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นที่ยอมรับ อย่าง
น้อย  1 ชิ้นงาน 

- จัดท าเป็นข้อสอบ
กลางในรายวิชาเอก
ของหลักสูตร อย่าง
น้อย 2 รายวิชา 
- สิ่งประดิษฐ์ที่เป็น
ที่ยอมรับ อย่างน้อย  
1 ชิ้นงาน 

- จัดกิจกรรมประชุม
ครู  อาจารย์ใน
หลักสูตรเพื่อจัดท า 
ข้อสอบกลาง 
- ประชุมครูที่ปรึกษา 
โครงงานนักศึกษา
เพ่ือให้ได้สิ่งประดิษฐ์
ให้เป็นที่ยอมรับ 
 

-ข้อสอบกลาง
ของสาขางาน
ไฟฟ้าก าลัง
จ านวน 1 
รายวิชา 
วงจรไฟฟ้า1 
2.วิชาติดตั้ง
ไฟฟ้าใน
อาคาร 
สิ่งประดิษฐ์ที่
เป็นที่ยอมรับ 
1.เครื่องท า
จานใบไม้ 

-ได้ข้อสอบ
กลางอย่าง

น้อย 2 
รายวิชา 

1.วงจรไฟฟ้า
1 
2.ติดต้ัง
ไฟฟ้าใน
อาคาร 
สิ่งประดิษฐ์ 
1 ชิ้นงาน 

ด าเนินงาน
เรียบร้อยแล้ว 

ปีการศึกษา 
2562 

หลักสูตรไฟฟ้า
ก าลัง 

2. การเขียนแบบรายงานประเมิน
ตนเอง (SAR) หลักสูตรควรสร้าง
ค ว าม เ ข้ า ใ จ  ใ น เ กณฑ์ พัฒน า
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และ

- สร้างความเข้าใจ 
ในเกณฑ์พัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และ

-กิจกรรมประชุม
อาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพ่ือจัดฝึก
เขียนรายงานประเมิน

รายงาน
ประเมิน
ตนเองตามวิถี
หลักสูตรตาม

ได้รายงาน
การเขียน
แบบรายงาน
การประเมิน

ก าลังด าเนินงาน ปีการศึกษา 
2562 

งานมาตรฐาน
การศึกษา 



ห น้ า  | 2 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู สาขางานไฟฟา้ก าลงั  

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน ปี
การศึกษา 2561 (1) 

แนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนา 

(2) 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง (3) 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

(4) 

เป้าหมาย 
(5) 

ผลการ
ด าเนินงาน (6) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

ควรด าเนินการตามวิถีที่หลักสูตรมี
การบริหารจัดการ และด าเนินการ
จริง ไม่ควรจัดท าแบบรายงานที่
ระบุ ขั้นตอนที่ก าหนดไว้เรียบร้อย
แล้ว โดยหลักสูตรแค่เติมค าใน
ช่องว่าง 

ด าเนินการตามที่
หลักสูตรมีการ
บริหารจัดการ และ
ด าเนินการจริง 

ตนเอง การ
ด าเนินการ
จริง 

หลักสูตร 

3. หลักสูตรควรน าข้อเสนอแนะ
จากการประเมิน ไปจัดท าแผนการ
ปรับปรุ ง  ( Improvement Plan) 
อย่ า ง เ ป็ น ร ะบบ  และก า หนด
แผนการพัฒนา กระบวนการและ
กิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม 

- น าข้อเสนอแนะ
จากการประเมิน ไป
จัดท าแผนการ
ปรับปรุง 
(Improvement 
Plan) อย่างเป็น
ระบบ 

จัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพ 

แผนพัฒนา
คุณภาพ 

แผนพัฒนา
คุณภาพ
จ านวน 1 
แผน 

จัดท า
แผนพัฒนา
คุณภาพ

การศึกษา
หลักสูตรไฟฟ้า

ก าลัง 

ปีการศึกษา 
2562 

หลักสูตรไฟฟ้า
ก าลัง 

4. หลักสูตรมีอัตราการคงอยู่ของ
ผู้เรียนค่อนข้างต่ า หลักสูตรควรจะ
มีการวิเคราะห์หาสาเหตุของอัตรา
การออกกลางคัน และน าเข้าที่
ประชุมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข เพ่ือ
ให้ผลการด าเนินการดีข้ึนในปีต่อไป 

- วิเคราะห์หาสาเหตุ
ของอัตราการออก
กลางคัน และน าเข้า
ที่ประชุมของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพื่อหา
แนวทางปรับปรุง

กิจกรรมส ารวจหา
สาเหตุของการออก
กลางคันของนักศึกษา
หลักสูตรไฟฟ้าก าลัง 

อัตราการคง
อยู่ของผู้เรียน
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90  

อัตราการคง
อยู่ของ
ผู้เรียนร้อย
ละ 90 

อัตราการออก
กลางคันของ
นักศึกษา
หลักสูตรไฟฟ้า
ก าลังลดลง 

ปีการศึกษา 
2562 

1.ผู้บริหาร
หลักสูตรไฟฟ้า
ก าลัง 
2.อาจารย์ที่
ปรึกษา 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน ปี
การศึกษา 2561 (1) 

แนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนา 

(2) 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง (3) 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

(4) 

เป้าหมาย 
(5) 

ผลการ
ด าเนินงาน (6) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

แก้ไข เพ่ือให้ผลการ
ด าเนินการดีขึ้น 

5. ในช่วงการน าเสนอผลการ
ด าเนินการ ในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร
ทุ ก ค น ค ว รมี ส่ ว น ร่ ว ม  ใ น ก า ร
น าเสนอและรับผิดชอบร่วมกัน ไม่
ควรเปิดโอกาสให้ บุคลากรบางราย
ท าตัวไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินผล
การการท างานของหลักสูตรได้ 

- อาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตรทุกคนมี
ส่วนร่วม ในการ
น าเสนอและ
รับผิดชอบร่วมกัน 

-พูดคุยแจ้งผลการ
ประเมินการประกัน
คุณภาพให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรทราบ
ถึงผลที่ขึ้นกับหลักสูตร 
เพ่ือให้เล็งเห็น
ความส าคัญของการ
ประเมินประกัน
คุณภาพระดับ
หลักสูตร 

คร-ูอาจารย์ทุก
คนในหลักสูตร
ไฟฟ้าก าลัง 

คร-ูอาจารย์
ทุกคนใน
หลักสูตร
ไฟฟ้าก าลัง 

ครู-อาจารย์ทุก
คนในหลักสูตร
ไฟฟ้าก าลังให้
ความร่วมมือใน
การประเมิน
คุณภาพ 

ปีการศึกษา 
2562 

หลักสูตรไฟฟ้า
ก าลัง 

6. เนื่องจากผู้เรียนหลักสูตรมี
จ านวนน้อย เมื่อพิจารณาต้นทุนต่อ
ห น่ ว ย ไ ม่ เ กิ ด ค ว า ม คุ้ ม ค่ า ต่ อ
หลักสูตรนั้น หลักสูตรควรหาวิธีการ
จัดหลักสูตรฝึกอบรมหรือหลักสูตร 
Non degree เพ่ือพัฒนาผู้เรียนใน
รูปแบบต่าง ๆเพ่ิมข้ึน 

- จัดหลักสูตร
ฝึกอบรมหรือ
หลักสูตร Non 
degree เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนในรูปแบบ
ต่าง ๆเพิ่มขึ้น 

-กิจกรรมแนะแนว
การศึกษาต่อใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มีจ านวน
ผู้เรียนใน
หลักสูตร 
Nondegree 
ในสาขางาน
ไฟฟ้าก าลังไม่
น้อยกว่า 30 
คน 

โรงเรียน
ขยายโอกาส
ในเขตพ้ืนที่
บริการของ
วิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร 

มีจ านวนผู้เรียน
ในหลักสูตร 
Nondegree ใน
สาขางานไฟฟ้า
ก าลัง จ านวน 
100 คน 

ปีการศึกษา 
2562 

-งานหลักสูตร
ฝึกอบรมและ
บริการวิชาการ 
 
-หลักสูตรไฟฟ้า
ก าลัง 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน ปี
การศึกษา 2561 (1) 

แนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนา 

(2) 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง (3) 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

(4) 

เป้าหมาย 
(5) 

ผลการ
ด าเนินงาน (6) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

7. หลักสูตรควรท า MOU กับ
สถานประกอบการขนาดใหญ่ที่
ต้องการพัฒนาบุคลากรช่างฝีมือที่
อยู่ ในสถานประกอบการให้ เข้า
พัฒนาโดยหลักสูตรด าเนินการ
พัฒนาบุคลากรให้  ซึ่ ง เป็นการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ร่วมกัน 
 

ท า MOU กับสถาน
ประกอบการณ์ท่ีมี
ชนิดของการ
ประกอบการเกี่ยว
ช้องกับหลักสูตร 

วิทยาลัยท าความ
ร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ 

การท าความรวม
มือกับสถาน
ประกอบการส่ง
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ 

นักศึกษาได้
เข้ารับการ
ฝึกงานตาม
สถาน
ประกอบการ
ที่ให้ความ
ร่วมมือทุกคน 

สถานประกอบ
การณ์รับ
นักศึกษาเข้ารับ
การฝึก
ประสบการณ์ 

ปีการศึกษา 
2562 

-งานสหกิจศึกษา 
-หลักสูตรไฟฟ้า
ก าลัง 

8. หลักสูตรควรหาสาเหตุที่
นักศึกษามีงานท าไม่ตรงสาขา หรือ
ในกรณีที่นักศึกษาไม่มีงานท า เพ่ือ
หาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพต่อไป 

-ส ารวจสาเหตุที่
นักศึกษาท างานไม่
ตรงกับสาขาที่จบ 

-การส ารวจหาสาเหตุ
ของนักศึกษาที่มีงาน
ท าท้ังที่ตรงสาขางาน
และไม่ตรงสาขางาน 

ผลส ารวจ
นักศึกษาท่ีมี
งานท าตรง
และไม่ตรง
สาขา 

นักศึกษา
หลักสูตร
ไฟฟ้าก าลังมี
งานท าตรง
และไม่ตรง
สาขา 

นักศึกษาท่ีมี
งานท าตรง
จ านวน 10 คน 
และไม่ตรงสาขา
จ านวน 9 คน 

ปีการศึกษา 
2562 

งานติดตาม
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

9. หลักสูตรมีระบบของการดูแล
นักศึกษาที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน 
ทั้ ง ในส่วนของการให้ค าปรึกษา
ระหว่างเรียน การดูแลนักศึกษาหน้า
เสาธง การพบนักศึกษาตอนเช้า – 

- น าผลการ
ด าเนินงานไป
วิเคราะห์ปัญหาและ
หาแนวทางแก้ไข 
เพ่ือน าไปสู่การ

-กิจกรรมพูดคุยท า
ความเข้าใจถึงหน้าที่
ของอาจารย์ที่ปรึกษา
ให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ได้รับ

มีการ
ด าเนินการ
กิจกรรมโฮม
รูม ก่อนเข้า
เรืยนให้กับ

นักศึกษา
หลักสูตร

ไฟฟ้าก าลังมี
ความสุขใน
การเรียนใน

ผลการประเมิน
ระบบความพึง
พอใจอาจารย์ที่
ปรึกษาของ
หลักสูตรไฟฟ้า

ปีการศึกษา 
2562 

อาจารย์ที่
ปรึกษา
หลักสูตรไฟฟ้า
ก าลัง  
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน ปี
การศึกษา 2561 (1) 

แนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนา 

(2) 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง (3) 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

(4) 

เป้าหมาย 
(5) 

ผลการ
ด าเนินงาน (6) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

เย็น ในชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษาและ 
Home Room ตามที่ก าหนดไว้ 
และมีการก าหนดเป้าหมายในการ
ปฏิบัติ ด าเนินการตามเป้าหมายที่
ก า หนด  แต่ ยั ง ไม่ ไ ด้ น า ผลการ
ด าเนินงานไปวิเคราะห์ปัญหาและ
หาแนวทางแก้ไข เพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

ปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง 

มอบหมายเป็น
อาจารย์ปรึกษาเพ่ือ
ดูแลนักศึกษาในที่
ปรึกษาทุกชั้นปีได้
อย่างดี 
 

นักศึกษาอย่า
เป็นประจ า 

หลักสูตร ก าลังได้ระดับ
คะแนน 4.20 
อยู่ในระดับมาก
เพ่ิมข้ึนจากปีท่ี
แล้ว 

10. ระบบการพัฒนานักศึกษา ใน
ส่วนที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา หลักสูตรยั ง ไม่น ามา
วิเคราะห์หรือพิจารณาว่า จะส่งผล
กระทบต่อผู้เรียนในหลักสูตรมาก
น้อยเพียงใด หลักสูตรควรมีการ
ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรม 

- วิเคราะห์ 
พิจารณาว่า จะ
ส่งผลกระทบต่อ
ผู้เรียนในหลักสูตร
มากน้อยเพียงใด 

โครงการ กิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
ด้านร่างกาย จิตใจ
และสติปัญญา ของ
นักศึกษาหลักสูตร
ไฟฟ้าก าลัง 6โครงการ 

นักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
ด้านร่างกาย 
จิตใจและ
สติปัญญา 

นักศึกษาได้
พัฒนาด้าน
ร่างกาย 
จิตใจและ
สติปัญญาให้
เหมาะสมกับ
วัย 

นักศึกษา
หลักสูตรไฟฟ้า
ก าลังได้รับการ

พัฒนาด้าน
ร่างกาย จิตใจ
และสติปัญญา
ให้เหมาะสมกับ

วัยร้อลละ
96.24 

ปีการศึกษา 
2562 

งานกิจการ
นักศึกษา 

11. ในการประเมินความพึงพอใจ
ใน ข้ อ  3.2 จ ะ ต้ อ ง น า ผ ล ก า ร
ประเมินกิจกรรมในข้อ 3.1 ทั้ง 2 

เก็บข้อมูลความพึง
พอใจของ
กระบวนการให้

กิจกรรมประเมินความ
พึงพอใจกระบวนการ
ให้ค าปรึกษาจาก

มีข้อมูลความพึง
พอใจนักศึกษา
ต่ออาจารย์ที่

นักศึกษา
สาขางาน
ไฟฟ้าก าลัง 

นักศึกษาสาขา
งานไฟฟ้าก าลัง
ได้เข้าร่วม

ปีการศึกษา 
2562 

หลักสูตรไฟฟ้า
ก าลัง 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน ปี
การศึกษา 2561 (1) 

แนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนา 

(2) 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง (3) 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

(4) 

เป้าหมาย 
(5) 

ผลการ
ด าเนินงาน (6) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

กิจกรรม คือ ผลการประเมินความ
พึ งพอ ใ จขอ งกร ะบวนกา ร ให้
ค าปรึกษาจากนักศึกษาต่ออาจารย์
ที่ปรึกษาและความพึงพอใจจาก
การพัฒนานักศึกษาในโครงการ/
กิจกรรมนักศึกษาและในรายวิชาที่
มี ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ชี วิ ต ข อ ง
นักศึกษามารวมกัน และน าผลการ
ประเมินทั้ง 2 ข้อมาหาค่าเฉลี่ย 
โดยมีการเก็บข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง 
เพ่ือให้เห็นแนวโน้มของการท างาน 

ค าปรึกษาจาก
นักศึกษาต่ออาจารย์
ที่ปรึกษาและการ
พัฒนานักศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

นักศึกษาต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาและการพัฒนา
นักศึกษา 

ปรึกษาพอใจ
จากการพัฒนา
อาจารย์ที่
ปรึกษา 

ประเมินความ
พึงพอใจของ
กระบวนการให้
ค าปรึกษาจาก
นักศึกษาต่อ
อาจารย์ที่
ปรึกษาและ
ความพึงพอใจ
จากการพัฒนา
นักศึกษาใน
โครงการ/
กิจกรรม
นักศึกษาและใน
รายวิชาที่มีการ
พัฒนาทักษะ
ชีวิตของ
นักศึกษามา
รวมกัน  

12. การบริหารจัดการด้าน
บุคลากร ระบบและกลไกของการ

จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล 

จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร 5 ปี 

มีแผนพัฒนา
บุคลากร

มีแผนพัฒนา
ครู – 

จัดท า
แผนพัฒนา

ปีการศึกษา 
2562 

งานบุคลากร, 
หลักสูตรไฟฟ้า
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน ปี
การศึกษา 2561 (1) 

แนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนา 

(2) 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง (3) 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

(4) 

เป้าหมาย 
(5) 

ผลการ
ด าเนินงาน (6) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

ธ ารงรักษาบุคลากร การสร้ า ง
สิ่งจูงใจ ประโยชน์และบริการต่าง 
ๆ อย่างเป็นรูปธรรม 

5 ปี ของครู – 
อาจารย์ สาขางาน
ไฟฟ้าก าลัง 

รายบุคคล 5 
ปี 

อาจารย์ ใน
สาขาทุกคน 

บุคลากร
รายบุคคล 5 ปี 
อย่างเป็นระบบ 

ก าลัง 

13. หลักสูตรยังขาดการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 5 ปี 
อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้หลักสูตร
ทราบว่า ทิศทางของการพัฒนา
บุคลากรจะมีทิศทางการพัฒนาตาม
วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยหรือไม่ หรือ
สามารถสร้างความเชี่ยวชาญด้าน
วิชาชีพแต่ละด้านของหลักสูตรได้
หรือไม ่

จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล 
5 ปี ของครู – 
อาจารย์ สาขางาน
ไฟฟ้าก าลัง 

จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร 5 ปี 

มีแผนพัฒนา
บุคลากร
รายบุคคล 5 
ปี 

มีแผนพัฒนา
ครู – 

อาจารย์ ใน
สาขาทุกคน 

จัดท า
แผนพัฒนา
บุคลากร

รายบุคคล 5 ปี 
อย่างเป็นระบบ 

ปีการศึกษา 
2562 

งานบุคลากร, 
หลักสูตรไฟฟ้า
ก าลัง 

14. ควรมีการเปรียบเทียบสาระ
หลักสูตรและสาระรายวิชาว่า มี
ความทันสมัยและแตกต่างจาก
หลักสูตรเดิมอย่างไร 

เปรียบเทียบสาระ
หลักสูตรเก่ากับ
หลักสูตรใหม่ 

ประชุมเปรียบเทียบ
สาระหลักสูตรและ
สาระรายวิชาว่า มี
ความทันสมัยและ
แตกต่างจากหลักสูตร
เดิมอย่างไร 

มีการปรับปรุง
หลักสูตร 

ปรับปรุง
หลักสูตร 

ปรับปรุง
หลักสูตร จาก

หลักสูตร2556 
เป็นหลักสูตร 

2562 

ปีการศึกษา 
2562 

งานหลักสูตร, 
หลักสูตรไฟฟ้า
ก าลัง 

15. ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาการ
สอน ที่ ส า คั ญ และ เป็ น ศ า สต ร์

ปรับปรุงเนื้อหาการ
สอนให้มีความ

กิจกรรมทบทวนการ
สอนให้มีความทันสมัย 

ปรับปรุง
เนื้อหาการ

รายวิชาใน
สาขางาน

มีการปรับปรุง
เนื้อหาการสอน

ปีการศึกษา 
2562 

งานหลักสูตร, 
สาขางานไฟฟ้า
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รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู สาขางานไฟฟา้ก าลงั  

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน ปี
การศึกษา 2561 (1) 

แนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนา 

(2) 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง (3) 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

(4) 

เป้าหมาย 
(5) 

ผลการ
ด าเนินงาน (6) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

สมัยใหม่ในสาขาวิชา และแสดงใน 
แผนการสอน และ บันทึกหลังการ
สอน 

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

ไฟฟ้าก าลัง
เนื้อหามี
ความ

สอดคล้องกับ
ศาสตร์
สมัยใหม่ 

ที่ส าคัญและ
เป็นศาสตร์
สมัยใหม่ใน
สาขางานไฟฟ้า
ก าลัง 

ก าลัง 

16. การคัดเลือกอาจารย์ผู้สอน 
ค ว ร คั ด เ ลื อ ก จ า ก คุ ณ วุ ฒิ 
ประสบการณ์ ภาระงาน (Teacher 
Load) 

หลักสูตรไฟฟ้าก าลัง
พิจารณาครูผู้สอนที่
มีคุณวุฒิสอดคล้อง
กับรายวิชา 

-จัดประชุมคณะครู  
อาจารย์ก่อนเปิดภาค
เรียน เพื่อพัฒนา
ครูผู้สอนให้มีคุณวุฒิ
ตรง 

อาจารย์ผู้สอน
มีความรู้และ
ประสบการณ์
ตรงรายวิชาที่
สอน 

อาจารย์
ผู้สอน
หลักสูตร
ไฟฟ้าก าลัง 

อาจารย์ผู้สอนมี
ความรู้และ
ประสบการณ์
ตรงรายวิชาที่
สอน 

ปีการศึกษา 
2562 

หลักสูตรไฟฟ้า
ก าลัง 

17. ควรมีการบูรณาการการเรียน
ก า รสอนกั บ ก า ร วิ จั ย  บ ริ ก า ร
วิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ในราย
วิชาชีพเฉพาะ 

หลีกสูตรไฟฟ้าก าลัง
ส่งเสริมให้มีการบูร
ณาการจัดการเรียน
การสอนกับการ
บริการวิชาการ 

กิจกรรมบูรณาการ
เรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการท่ี
สอดคล้องกับความ
ถนัดหลักสูตรไฟฟ้า

มีรายวิชาที่
บูรณาการการ
เรียนการสอน 

มีรายวิชาที่
บูรณาการ

อย่างน้อย 1 
รายวิชา 

รายวิชาที่บูรณา
การราวิชาการ

ซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้า
ภายในบ้าน 

ปีการศึกษา
2562 

หลักสูตรไฟฟ้า
ก าลัง 
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รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู สาขางานไฟฟา้ก าลงั  

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน ปี
การศึกษา 2561 (1) 

แนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนา 

(2) 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง (3) 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

(4) 

เป้าหมาย 
(5) 

ผลการ
ด าเนินงาน (6) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

ก าลัง 

18. อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรมี
ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือทบทวน
การด าเนินงานของหลักสูตร เช่น 
การเขียนแผนการสอน และ บันทึก
หลังการสอน การคัดเลือกผู้สอน 
การจัดการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล เป็นต้น 

ให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรควรมีส่วน
ร่วมในการประชุม
เพ่ือทบทวนการ
ด าเนินงานของ
หลักสูตร 

ประชุมหารืออาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพื่อ
ทบทวนการ
ด าเนินงานของ
หลักสูตร เกี่ยวกับ 
การเขียนแผนการสอน 
และ บันทึกหลังการ
สอน การคัดเลือก
ผู้สอน การจัดการ
เรียนการสอน การวัด
และประเมินผล 

มีอาจารย์
ประจ า
หลักสูตรเขียน
แผนการสอน 
และ บันทึก
หลังการสอน 
การคัดเลือก
ผู้สอน การ
จัดการเรียน
การสอน การ
วัดและ
ประเมินผล 

อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร
ไฟฟ้าก าลัง 

มีการ
ด าเนินการ
จัดท าแผนการ
สอน และ 
บันทึกหลังการ
สอน การ
คัดเลือกผู้สอน 
การจัดการเรียน
การสอน การ
วัดและ
ประเมินผล 

ปีการศึกษา
2562 

หลักสูตรไฟฟ้า
ก าลัง 

19. ควรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาในรายวิชาให้เป็นไป
ตามเป้าหมายของรายวิชาที่ก าหนด 

ใช้การสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ
เป็นการทวนสอบ 

กิจกรรมทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาหลักสูตร
ไฟฟ้าก าลัง 

นักศึกษาสอบ
ผ่านมาตรฐาน
วิชาชีพ 

นักศึกษา
ระดับ ปวช.3 

นักศึกษาสอบ
ผ่านมาตรฐาน
วิชาชีพร้อยละ 

80 

ปีการศึกษา 
2562 

หลักสูตรไฟฟ้า
ก าลัง 
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รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู สาขางานไฟฟา้ก าลงั  

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน ปี
การศึกษา 2561 (1) 

แนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนา 

(2) 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง (3) 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

(4) 

เป้าหมาย 
(5) 

ผลการ
ด าเนินงาน (6) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

20. หลักสูตรควรเน้นการปฏิบัติ 
เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากของ
จริงมากกว่าทฤษฎี 

ใช้รูปแบบกาเรียน
การสอนโดยใช้งาน
เป็นฐาน 

จ าลองสถานการณ์
หรือใช้งานจริงจาก 
งานซ่อมหรือปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าภายใน
และภายนอกวิทยาลัย
เป็นฐานในการเรียนรู้ 

นักศึกษา
แก้ปัญหาตาม
ค าแนะน าของ
อาจารย์ผู้
ควบคุมได้ 

นักศึกษา
หลักสูตร

ไฟฟ้าก าลัง 

นักศึกษา
สามารถ

ปฏิบัติงานตาม
ค าแนะน าของผู้

ควบคุมได้ 

ปีการศึกษา 
2562 

-หลักการไฟฟ้า
ก าลัง 
- งานอาคาร
สถานที่  

21. ควรมีเครื่องมือทางด้าน
วิชาชีพที่ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนรู้ หรือน าไปใช้ประโยชน์กับ
หน่วยงาน หากวิทยาลัยไม่สามารถ
จัดหาได้ ควรท า MOU กับสถาน
ประกอบการ เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึก
การใช้งานจริง 

การประชุมหารือ
จัดหาสถาน
ประกอบการในการ
ฝึกงานของนักศึกษา 

การจัดส่งนักศึกษาใน
สาขางานเข้าฝึก
ประสบการณ์จริง 

นักศึกษาได้ฝึก
การใช้งานจริง
กับสถาน
ประกอบการ 

นักศึกษาได้
ใช้เครื่องมือ
ทางด้าน
วิชาชีพที่
ทันสมัยใน
การฝึก
ประสบการณ์
จริงจาก
สถาน
ประกอบ
การณ์ 
 

มีการท า MOU 
กับสถาน
ประกอบการ 
เพ่ือให้นักศึกษา
ได้ฝึกการใช้งาน
จริง  

ในระหว่าง
ภาคเรียนที่ 
1/2562,2/
2562 

อาจารย์ประจ า
สาขางาน
มาตรฐานกการ
จัดการศึกษา 

22. ควรน าผลการประเมินสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้จากนักศึกษา

น าผลประเมินสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้

จัดประชุมอาจารย์ใน
สาขางานและมา

มีสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตที่มี

การปรับปรุง
สัญญาณ

มีการปรับปรุง
สัญญาณ

ในระหว่าง
ภาคเรียนที่ 

อาจารย์ประจ า
สาขางานและ
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รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู สาขางานไฟฟา้ก าลงั  

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน ปี
การศึกษา 2561 (1) 

แนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนา 

(2) 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง (3) 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

(4) 

เป้าหมาย 
(5) 

ผลการ
ด าเนินงาน (6) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

มาวิเคราะห์และน าไปแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบ 

จากนักศึกษามา
วิเคราะห์และน าไป
แก้ไข 

วิเคราะห์ ประสิทธิภาพo อินเตอร์เน็ต
ของสาขางาน 

อินเตอร์เน็ต
จากงานเทค

โนโลย
สารสนเทศ 

1/2562,2/
2562 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู สาขางานไฟฟา้ก าลงั  

 

ส่วนที่ 2 
รายงานผลการด าเนินงาน หลักสูตร 

 
องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 
รายวิชาที่สอน 

ภาคเรียนที่ 
1/2562 

ภาคเรียนที่ 
2/2562 

1 นายณัฐพงษ์   
กลั่นหวาน 

พนักงาน
ราชการ 

-วท.บ.เทคโนโยลี
อุตสาหกรรม(การ
ผลิต) 

- การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในงาน
ควบคุมไฟฟ้า 
 

- เครื่องกลไฟฟ้า
เบื้องต้น 
- เครื่องกลไฟฟ้า ๑ 
- โครงการ 
 

2 นายเกียรติชัย   
ธาราวิกรัยรัตน์ 

พนักงาน
ราชการ 

-คอ.บ.
วิศวกรรมไฟฟ้า-
ไฟฟ้าก าลัง 
 
 

- การเขียนแบบแล
การประมาณการ
ระบบไฟฟ้า 
- เครื่องปรับอากาศ
อุตสาหกรรม 
 

- นิวเมติกส์และไฮ
ดรอลิกส์- 
- มอเตอร์ไฟฟ้าและ
การ 
  ควบคุม 
- การส่องสว่าง 
- ระบบควบคุมใน
งาน 
  อุตสาหกรรม 
- โครงการ 
 

3 นายสุริยา  ม้วนทอง พ นั ก ง า น
ราชการ 

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

-เครื่องปรับอากาศ
อุตสาหกรรม 
-งานเทคนิคพ้ืนฐาน 
-การเขียนแบบและ
การประมาณราคา
ไฟฟ้า 

-เครื่องวัดไฟฟ้า 
- เครื่องมือวัดและ
วงจร 
-โครงการ 

4 นายสมพงษ์  บุญเกิด อ า จ า ร ย์
พิเศษ 

วท.บ. ไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 
 

- การติดตั้งไฟฟ้า 1 
- การประมาณการ
ระบบไฟฟ้า 

- การติดตั้งไฟฟ้าใน
และนอกอาคาร 
- การติดตั้งไฟฟ้า 2 
-การป้องกันระบบ
ไฟฟ้า 
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รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู สาขางานไฟฟา้ก าลงั  

 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 (2)  การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เกณฑ์มาตรฐาน 

     ปีการศึกษา 2562  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นสูง โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของ ส านักงานคณะกรรมการ              
การอาชีวศึกษา ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คือ 2 ปี และจะ
ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ในปีการศึกษา 2563  ซึ่งระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร ให้
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๖  ข้อ 16.2 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระส าคัญของ
หลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้เป็นหน้าที่ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา สถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ     
การอาชีวศึกษา 
 

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) 

- การประมาณการ
ระบบไฟฟ้า 

-การส่องสว่าง 
- เครื่องกลไฟฟ้า 1 
- เครื่องกลไฟฟ้า
เบื้องต้น 
-การส่งและจ่าย
ไฟฟ้า 
 
 

6 นายภิญโญ  ม่วงแก้ว อ า จ า ร ย์
พิเศษ 

คอ.บ.
วิศวกรรมไฟฟ้า-
ไฟฟ้าก าลัง 

-การเขียนแบบไฟฟ้า
ด้วยคอมพิวเตอร์ 
- โรงต้นก าลังไฟฟ้า 
-เขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ควบคุม
ไฟฟ้า 
 

- นิวเมติกส์และไฮ
ดรอลิกส์ 
-การออกแบบระบบ
ไฟฟ้า 
- ระบบควบคุมใน
งานอุตสาหกรรม 
- มอเตอร์ไฟฟ้าและ
การควบคุม 

7 นายสรศักดิ์  ทิมทอง อ า จ า ร ย์
พิเศษ 

ค.อ.บ.
วิศวกรรมไฟฟ้า 

-ดิจิตอลประยุกต์ 
- วงจรไฟฟ้า 

- การออกแบบระบบ
ไฟฟ้า 
-โครงการ 
 

8 นายจีระวัฒน์ โชติธน
บูรณ ์

อ า จ า ร ย์
พิเศษ 

ค.บ.การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

-ไม่ได้ท าการสอน -เขียนแบบเทคนิค 
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เอกสารหลักฐานประกอบ 
     1.1-1 รายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 
      1.1-2 รายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562   
      1.1-3 ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕7 
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องค์ประกอบที ่2  ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา  
 

ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน 
แม่ข่าย ทับคล้อ รวม 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 N/A 41 41 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมิน N/A 34 34 
ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินเทียบกับ
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

N/A 82.93 82.93 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระหลังส าเร็จการศึกษา 

N/A 19 19 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ว่างงาน N/A - - 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อ N/A 6 6 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่อุปสมบท N/A - - 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่เกณฑ์ทหาร N/A 9 9 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษา N/A 5 5 
 

ค่าร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

19

19
 × 100 = 100  

แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

5 =
100

100
 × 5  

 
   คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

มีผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2561 จ านวน 41 คนและมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 34 คน 
สถานภาพการท างานปัจจุบันได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหลังส าเร็จการศึกษา จ านวน 19 คน อยู่ใน
ระหว่างรับราชการทหารจ านวน 9 คน และท าการศึกษาต่ออยู่ในระดับปริญญาตรีสาขาไฟฟ้าก าลัง จ านวน 6 
คน ระดับคุณภาพชีวิตของงผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จาการส ารวจพบว่าระดับ
คุณภาพชีวิต นักศึกษามีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก (4.12)  มีระดับรายได้เพ่ิมขึ้นหลังจากส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตร ปวส.(4.21)  มีการเปลี่ยนต าแหน่งงานและมีความสามารถในการประกอบอาชีพอิสระ 
(4.06)หลังจากส าเร็จการศึกษาหลักสูตร ปวส.วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
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ผลการประเมิน ผ่าน 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  ผู้ส าเร็จการศึกษาสร้างอาชีพและท าประโยชน์ให้ชุมชน  
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนินงาน 

แม่ข่าย ทับคล้อฯ รวม 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561  n/a  41 41  
จ านวนชุมชนที่รับการประเมิน  n/a 34 34 
ร้อยละของชุมชนที่ประเมิน n/a 82.93 82.93 
ผลรวมคะแนนที่ชุมชนประเมิน n/a 137 137 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาที่ท าประโยชน์ให้กับ
ชุมชนหรือสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยชุมชนหรือท้องถิ่น 

n/a 4.03 4.03 

    จากการส ารวจผู้ส าเร็จการศึกษาสร้างอาชีพและท าประโยชน์ให้ชุมชน  พบว่าความพึงพอใจใน
ภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นตัวแทนจากชุมชนอยู่ในระดับ มาก  (4.03) โดยประเด็นที่มีความพึง
พอใจมากที่สุด คือ มีงานท าหลังจากส าเร็จการศึกษาและผ่านการฝึกอบรมและมีรายได้สามารถช่วยเหลือ
ตนเองและครอบครัวเท่ากัน ค่าความพึงพอใจภาพร่วม 4.15 
 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ  
 ๒.๑-๑ รายงานผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวส.) สาขางาน
ไฟฟ้าก าลัง 
 ๒.๑-๒ รายงานผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวส.) สาขางาน
ไฟฟ้าก าลัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน ผ่าน 
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องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ระบบการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 

เป้าหมาย 

นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนการสอนและสามารถแก้ไขปัญหาทางการเรียน ตลอดจนเรื่องส่วนตัว และ
สามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ระบบกลไก 

 1.หลักสูตรจัดให้นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย(ม.6)ต้องมี
การเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานความรู้ของหลักสูตรระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

2.สาขางานไฟฟ้าก าลังเสนอรายชื่อ อาจารย์ที่ปรึกษา 

3.กลุ่มงานวิชาการ เสนออนุมัติค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 

4.กลุ่มงานวิชาการ ชี้แจงค าสั่ง ระบบการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาและภาระหน้าที่
ต่ออาจารย์ปรึกษาในแต่ละหลักสูตร 

5.อาจารย์ที่ปรึกษาในหลักสูตรด าเนินการให้ค าปรึกษา ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆตลอดระยะเวลาที่เหมาะสม
และใชัระบบกลไกการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการแนะแนวและเรื่องส่วนตัวแก่นักศึกษา 

6.มีการประเมินผลความพึงพอใจ ของนักเรียน นักศึกษาท่ีมีต่อระบบระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

การน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

1. สาขางานไฟฟ้าก าลังและหลักสูตรร่วมกันจัดรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ลงในตารางการจัดการเรียนการ
สอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ม.6) ประจ าปีการศึกษา 2562 

2. วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับ ปวส. สาขางานไฟฟ้าก าลังประจ าปี
การศึกษา 2562 มีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1.นายณัฐพงษ์  กลั่นหวาน เป็นที่ปรึกษานักเรียนนักศึกษาระดับ ปวส. 2 สาขางานไฟฟ้าก าลัง แม่ข่าย 
จ านวน 13 คน  

2.2.นาย ศักดา ฉลาดธัญกิจ เป็นที่ปรึกษา นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวส.  1 สาขางานไฟฟ้าก าลัง ทับคล้อ 
จ านวน 41 คน 
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2.3. นาย สรศักดิ์ ทิมทอง เป็นที่ปรึกษา นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวส.  2 สาขางานไฟฟ้าก าลัง ทับคล้อ 
จ านวน 38 คน 

3 อาจารย์ที่ปรึกษาศึกษาข้อมูลวิธีการในการดูแลนักศึกษาจากคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาในการก ากับดูแล
นักศึกษา  

4.  อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่จัดท าข้อมูลประวัตินักศึกษา แบบติดตามการเข้าเรียน การสร้างช่องทางการ
สื่อสารออนไลน์เช่น กลุ่มไลน์ เพื่อใช้ในการติดต่อ แจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับนักศึกษา ให้ค าปรึกษา แนะน า ตาม
ช่วงเวลาที่ได้นัดหมายกันล่วงหน้า 

5.อาจารย์ที่ปรึกษา ติดตามนักศึกษาทั้งในสถานศึกษาและที่ พักของนักศึกษา 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 ปวส. สาขางานไฟฟ้าก าลัง ประจ าปีการศึกษา 2562 พบว่า  

1. ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา และการบริการของหลักสูตร  
ประจ าปีการศึกษา 2562     ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก(�̅�=4.20), โดยรายการที่มีความพึงพอใจสูงสุด 
คือ การบริการด้านให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา (ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา) นักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจ อยู่
ในระดับมาก (�̅�=4.23) รองมาคือ การให้บริการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์และความรู้ด้านต่างๆแก่นักเรียน 
(�̅�=4.20) และการให้บริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน (�̅�=4.16)ตามล าดับ 

 2.ความพึงพอใจของ2นักศึกษาที่มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562   จากการส ารวจ
พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.23) โดยรายการที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลา
ในนักศึกษาได้พบทุกครั้งเมื่อมีการนัดหมายและอาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้ค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
พร้อมช่วยเหลือและให้ค าแนะน า(�̅�=4.29) รองลงมาคือมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา
กับนักศึกษาในความดูแล(�̅�=4.29)หัวหน้าสาขางาน สามารถให้ค าปรึกษาต่างๆ กับนักศึกษาได้(นอกเหนือ/
ทดแทน อาจารย์ที่ปรึกษา) (�̅�=4.26) นักเรียนสามารถน าความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการให้ค าปรึกษาไป



ห น้ า  | 19 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู สาขางานไฟฟา้ก าลงั  

 

ใช้ประโยชน์  (�̅�=4.21) อาจารย์ที่ปรึกษามีความเต็มใจและเอาใจใส่ในการให้ค าปรึกษา และมีการติดตามผล
ของการให้ค าปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาเอาใจใส่นักศึกษาอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ (�̅�=4.20)และอาจารย์
ผู้สอนสามารถให้ค าปรึกษาต่างๆกับนักศึกษาได้ (นอกเหนือ/ทดแทน อาจารย์  ที่ปรึกษา) (�̅�=4.13)
ตามล าดับ 

 

3.ความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีผลต่อการบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน
นักศึกษา   จากการส ารวจพบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์แก่นักศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก(�̅�=4.16) โดยรายการที่มีความพึงพ่อใจสูงสุด คือ มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางต่างๆและทันสมัยของการให้บริการข่าวสารข้อมูลต่างๆ(�̅�=4.25) รองลงมา
คือการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครงานและแหล่งงาน  (�̅�=4.18)มีการแจ้งข้อมูลความเคลื่อนไหวอ่ืนทั้ง
ในและนอกวิทยาลัย ที่จ าเป็นแก่นักศึกษา (�̅�=4.15) มีการให้ข้อมูลการศึกษาต่อ (�̅�=4.14) และมีการ
ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา และแหล่งทุน (�̅�=4.06)ตามล าดับ  

4.ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อการบริการเพื่อพัฒนาประสบการณ์และความรู้ด้านต่างๆแก่
นักศึกษา ผลการส ารวจพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจ ต่อการบริการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์และความรู้ด้าน
ต่างๆในภาพรวมอยู่ในระดับมาก(�̅�=4.20)โดยในรายการที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ การส่งเสริมสนับสนุน
นักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ เช่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การแข่งขัน/ประกวดด้าน
วิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอก(�̅�=4.26) รองลงมา คือมีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา อย่างเหมาะสม(�̅�=4.24) มีโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างด้านคุณธรรม 
จริยธรรมของนักศึกษาอย่างเหมาะสม นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ(�̅�=4.21)  จากกิจกรรมต่างๆ ด้านวิชาการท่ีหลักสูตร จัดขึ้น นักศึกษา
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ต่อได้, จากกิจกรรมต่าง ๆ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ที่หลักสูตร จัดขึ้น นักศึกษาได้ความรู้ ความเข้าใจ และเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษา 
(�̅�=4.19), มีการประเมินคุณภาพของการด าเนินโครงการพัฒนา ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (�̅�=4.18) การ
ประชาสัมพันธ์ในการเข้าถึงกิจกรรมด้านต่างๆ ที่หลักสูตรด าเนินการ (�̅�=4.17) และ ความหลากหลายของ
กิจกรรมที่หลักสูตร จัดให้กับนักศึกษา(�̅�=4.15) ตามล าดับ 

ตารางความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการบริการของหลักสูตร 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

รายการ 
ระดับความพึง

พอใจ เพิ่มข้ึน/ลดลง 
2561 2562 

การบริการด้านให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา (ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา) 3.51 4.23 เพ่ิมข้ึน 
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ภาพรวม ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการบริการของหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา ๒๕๖๒ พบว่า ปีการศึกษา 2561 ระดับความพึงพอใจ เฉลี่ย
เท่ากับ 3.45  และปีการศึกษา ๒๕๖๒ เฉลี่ยเท่ากับ 4.20 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ เพ่ิมข้ึน 
 

การบริการด้านให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา (ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา) ประจ าปีการศึกษา 2561 และปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 

ภาพรวมการบริการด้านให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา (ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา) ประจ าปีการศึกษา 2561 และปี
การศึกษา ๒๕๖๒ พบว่า ปีการศึกษา 2561 ระดับความพึงพอใจ เฉลี่ยเท่ากับ 3.51  และปีการศึกษา 
๒๕๖๒ เฉลี่ยเท่ากับ 4.๒๓ เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ เพิ่มข้ึน 

การบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

การบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 3.39 4.16 เพ่ิมข้ึน 
การบริการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์และความรู้ด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา 3.43 4.20 เพ่ิมข้ึน 

รวม 3.45 4.20 เพ่ิมข้ึน 

รายการ 
ระดับความพึง

พอใจ เพิ่มข้ึน/
ลดลง 

2561 2562 
1 อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้ค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ พร้อม

ช่วยเหลือและให้ค าแนะน า 
3.40 4.29 เพ่ิมข้ึน 

2 อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้นักศึกษาได้พบทุกครั้งเมื่อมีการนัดหมาย 3.70 4.29 เพ่ิมข้ึน 
3 อาจารย์ที่ปรึกษามีความเต็มใจและเอาใจใส่ในการให้ค าปรึกษา และ

มีการติดตามผลของการให้ค าปรึกษา 
3.60 4.20 เพ่ิมข้ึน 

4 อาจารย์ที่ปรึกษาเอาใจใส่นักศึกษาอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ 3.55 4.20 เพ่ิมข้ึน 
5 มีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาใน

ความดูแล  
3.55 4.27 เพ่ิมข้ึน 

6 นักศึกษาสามารถน าความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการให้ค าปรึกษา
ไปใช้ประโยชน์ได้ 

3.20 4.21 เพ่ิมข้ึน 

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

3.65 4.26 เพ่ิมข้ึน 

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

3.45 4.13 เพ่ิมข้ึน 

รวม 3.51 4.23 เพ่ิมข้ึน 
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ผลรวมการบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 
๒๕๖๒ พบว่า ปีการศึกษา 2561 ระดับความพึงพอใจ เฉลี่ยเท่ากับ 3.39  และปีการศึกษา ๒๕๖๒ เฉลี่ย
เท่ากับ 4.๑๖ เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ เพิ่มข้ึน 

การบริการเพื่อพัฒนาประสบการและความรู้ด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 และปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 

รายการ 
ระดับความพึง

พอใจ เพิ่มข้ึน/
ลดลง 

2561 2562 
1 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางต่าง ๆ เช่น บอร์ด

ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์  โซเชียลเน็ตเวิร์ค อาจารย์แจ้งด้วยวาจา 
3.45 

4.25 เพ่ิมข้ึน 

2 มีการแจ้งข้อมูลความเคลื่อนไหวอ่ืนทั้งในและนอกวิทยาลัยฯ ที่
จ าเป็นแก่นักศึกษา 

3.30 
4.15 เพ่ิมข้ึน 

3 มีการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ 3.15 4.14 เพ่ิมข้ึน 
4 มีการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา และแหล่งทุน 3.40 4.06 เพ่ิมข้ึน 
5 มีการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศรับสมัครงานและแหล่ง

งาน  
3.55 

4.18 เพ่ิมข้ึน 

6 การได้รับข่าวสารมีความสะดวก รวดเร็วและทันสมัยของการ
ให้บริการข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ  

3.50 
4.25 เพ่ิมข้ึน 

รวม 3.39 4.16 เพ่ิมข้ึน 

รายการ 
ระดับความพึง

พอใจ 
เพิ่มข้ึน/
ลดลง 

2561 2562 

1 
การประชาสัมพันธ์ในการเข้าถึงกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่หลักสูตร

ด าเนินการ 
3.40 4.17 เพ่ิมข้ึน 

2 ความหลากหลายของกิจกรรมที่หลักสูตร จัดให้กับนักศึกษา 3.45 4.15 เพ่ิมข้ึน 

3 
มีโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการของนักศึกษา

อย่างเหมาะสม 
3.25 4.18 เพ่ิมข้ึน 

4 
มีโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างด้านคุณธรรม จริยธรรมของ

นักศึกษาอย่างเหมาะสม 
3.35 4.21 เพ่ิมข้ึน 

5 
มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา

อย่างเหมาะสม 
3.35 4.24 เพ่ิมข้ึน 

6 
นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาความรู้

และประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพ 
3.50 4.21 เพ่ิมข้ึน 

7 
ส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ เช่น 
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การแข่งขัน /ประกวดด้าน

3.45 4.26 เพ่ิมข้ึน 
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ภาพรวมการบริการเพื่อพัฒนาประสบการและความรู้ด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
และปีการศึกษา ๒๕๖๒ พบว่า ปีการศึกษา 2561 ระดับความพึงพอใจ เฉลี่ยเท่ากับ 3.43  และปีการศึกษา 
๒๕๖๒ เฉลี่ยเท่ากับ 4.๒๐ เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ เพิ่มข้ึน 

การติดตามและประเมินกระบวนการ 

             จากการติดตามผลพบว่าในการใช้ระบบการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท าให้นักศึกษาส่วนสามารถส าเร็จการศึกษาได้ครบตามระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนดตามจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน ส่วนนักศึกษาท่ีไม่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนด 

1.อาจารย์ที่ปรึกษาอาจจะไม่ได้ด าเนินการส่งรายงานการติดตามนักศึกษาตามระบบและกลไกที่หลักสูตร
ก าหนด จึงส่งผลให้นักศึกษาบางกลุ่มไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

ข้อเสนอแนะ  

      ควรมีการเพ่ิมระบบการรายงานผลการติดตามนักศึกษาในความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละคน
ให้ทางสาขาทราบ(ปฎิทินงาน) 

เอกสารหลักฐานประกอบ 

๓.1.1   ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
3.1.2  ข้อมูลประวัตินักศึกษา  
๓.๑-๓  แบบบันทึกข้อความแจ้งการขาดเรียน 
๓.๑-๔  แบบบันทึกการติดตามการเข้าเรียน 
3.1.5   คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
๓.๑-๕ รายงานความพึงพอใจ ของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อระบบระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการบริการของ
หลักสูตร ระดับ ปวส. สาขางานไฟฟ้าก าลัง ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ที่ทันสมัย 

วิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ 

8 
มีการประเมินคุณภาพของการด าเนินโครงการพัฒนา 

ประสบการณ์ทางวิชาชีพ 
3.35 4.18 เพ่ิมข้ึน 

9 
จากกิจกรรมต่าง ๆ ด้านวิชาการที่หลักสูตร จัดขึ้น นักศึกษา

สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 
3.65 4.19 เพ่ิมข้ึน 

10 
จากกิจกรรมต่าง ๆ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้าน

ศิลปวัฒนธรรม ที่หลักสูตร จัดขึ้น นักศึกษาได้ความรู้       ความ
เข้าใจ และเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษา 

3.50 4.19 เพ่ิมข้ึน 

รวม 3.43 4.20 เพ่ิมข้ึน 
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เป้าหมาย 

นักศึกษาสาขางานไฟฟ้าก าลังระดับปวส.ได้รับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ที่ทันสมัย ระบบกลไก 

 สาขางานไฟฟ้าก าลัง ร่วมกับส านักวิชาการ ได้ด าเนินการพิจารณา แนวทางการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ โดยด าเนินการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ ผ่านโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีระบบ
และกลไกการปฏิบัติงาน ดังนี้   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         สาขาไฟฟ้าก าลังร่วมกับส านักวิชาการ ได้ด าเนินการพิจารณา แนวทางการพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ โดยด าเนินการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ ผ่านโครงการและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ด าเนินการตามแนวทางส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย 

      ๑. โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  

             มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของนักเรียน-นักศึกษา และ
เผยแพร่ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมสู่สาธารณชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการเผยแพร่
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ผลงานด าเนินงานภายใต้กิจกรรม มหกรรมวิชาการ โดย สิ่งประดิษฐ์ที่นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงท าในปีการศึกษา 2562 จ านวนทั้งสิ้น..7 โครงการ  ดังนี้ 

1.โครงการ สถานีเติมลมยาง พลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือใช้ในชุมชน 
2.โครงการ ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน 
3.โครงการ ระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบออนกิต 
4.โครงการ เครื่องท าจานใบไม้ 
5.โครงการ ชุดต้นแบบการใช้พลังงานทดแทนกับระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน 
6.โครงการ พัฒนารถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
7.โครงการ ชุดสาธิตระบบควบคุมการให้น้ าพืชในโรงเรือนปิด 

 
    2. โครงการเตรียมการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของ
สถานประกอบการ สามารถพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับงาน ตามความรู้ความสามารถ โดยมีการให้ความรู้
นักเรียน นักศึกษาดังนี้  

- ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของการฝึกงาน 
- การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน  
- ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน    
- การพัฒนาบุคลิกภาพกับการท างาน  
- ประสบการณ์ดีดี จากพ่ีสู่น้อง 

ตารางแสดงข้อมูลการประเมินการฝึกงาน สาขางานไฟฟ้าก าลัง  (ปวส.) 
รายการ      �̅�     S.D. ความหมาย 

1.  การแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และถูกต้อง 3.83 0.41 ดีมาก 
2.  ตรงต่อเวลา  และมาปฎิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 3.33 0.82 ดี 
3.  ปฎิบัติงานตามค าสั่งและวางตนอยู่ในระเบียบวินัย 3.78 0.43 ดีมาก 
4.  ซื่อสัตย์  สุจริต รักษาความลับของสถานประกอบการ 3.89 0.32 ดีมาก 
5.  สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการท างานได้ดี 3.33 0.52 ดี 
6.  มนุษย์สัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน 3.83 0.41 ดีมาก 
7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.50 0.84 ดี 
8. มีความตั้งใจ  อดทน และขยันขันแข็งในการท างาน 3.83 0.41 ดีมาก 
9. ปฎิบัติงานได้ถูกต้องตามลักษณะงาน 3.83 0.41 ดีมาก 
10. สามารถปฎิบัติงานเสร็จเรียบร้อยภายในเวลาที่ก าหนด 3.83 0.41 ดีมาก 
11. มีความรอบคอบในการท างาน 3.67 0.52 ดีมาก 
12. ผลงานได้มาตรฐาน 3.67 0.82 ดีมาก 
13. รู้จักใช้วัสดุอย่างประหยัด 3.67 0.52 ดีมาก 
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14. ท างานได้ถูกต้องตามข้ันตอน 3.67 0.52 ดีมาก 
15. รู้จักใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ อย่างถูกต้องและระมัดระวัง 3.83 0.41 ดีมาก 
16. มีน้ าใจให้ความร่วมมือ และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 3.78 0.43 ดีมาก 
17. ค านึงถึงความปลอดภัยในขณะท างาน 3.83 0.41 ดีมาก 
18. สามารถปรับตัวกับระบบการท างานของสถานประกอบการ 3.83 0.41 ดีมาก 
19. สุภาพ  อ่อนน้อม รู้จักกาลเทศะ 3.83 0.41 ดีมาก 
20. สามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเนอแนะได้ดี 3.67 0.52 ดีมาก 
รวม 3.77 0.40 ดีมาก 
 
จากการส ารวจ พบว่าสถานประกอบการมีการตอบแบบสอบถามประเมินมีความพึงพอใจในการฝึกงานของ
นักศึกษาสาขางานสาขางานไฟฟ้าก าลัง  ปวส. ในภาพรวมอยู่ในระดับ ดี (�̅�= 3.77)  โดยรายการที่มีความพึง
พอใจสูงสุด คือ 1. ซื่อสัตย์  สุจริต รักษาความลับของสถานประกอบการ (�̅�= 3.89)  

        3. โครงการพัฒนาผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ 

            สาขางานไฟฟ้าก าลังได้ด าเนินการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ด้านสมรรถนะวิชาชีพสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
ประกอบด้วย 
             - สมรรถนะงานที่ 1 วิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์   
             - สมรรถนะงานที่ 2 ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์      
             - สมรรถนะงานที่ 3 ออกแบบและติดตั้งไฟฟ้า 
สาขางานไฟฟ้าก าลัง มีนักเรียนนักศึกษาเข้าทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทั้งหมดจ านวน 39 คน ผ่านเกณฑ์ 
ประเมินมาตรฐาน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
 
        4โครงการการเตรียมความพร้อม. การทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  

               โดยผลการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-net) แยกตามองค์ประกอบและประเภทวิชา ของ
นักเรียนปีการศึกษา 2562 มีดังนี้ 
 

องค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ย 
ทักษะภาษาและการสื่อสาร 39.87 
ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 34.28 
ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต 50.33 
ทักษะการจัดการงานอาชีพ 35.07 

 
  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษาV-NET) ของสาขางานไฟฟ้าก าลังระดับปวส.
จ านวนนักศึกษาที่มีผลการสอบคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จ านวน 20 คน จากผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน



ห น้ า  | 26 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู สาขางานไฟฟา้ก าลงั  

 

ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรจ านวน 39 คนมีผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 51.28  อยู่ในระดับ 
ปานกลาง 

          5. โครงการพัฒนากิจกรรมผู้เรียน 

             สาขางานไฟฟ้าก าลังและงานกิจการนักศึกษาได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมกันโดยมีกิจกรรมดังนี้ 

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

             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
ส่วนร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพ (�̅�=4.21), 
จากกิจกรรมต่างๆ ด้านวิชาการที่หลักสูตร 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 
 
6.โครงการศึกษาดูงาน 

             สาขางานไฟฟ้าได้จัดให้นักศึกษาในหลักสูตรได้มีการไปศึกษาดูงานเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ๆปีละ 1 ครั้ง โดยในปีการศึกษา 2562 ได้น านักศึกษาไปศึกษาดูงานที่ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี 
จังหวัด ระยอง จากผลการศึกษาดูงานพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในการศึกษาดูงานอยู่ในระดับ มากที่สุด 
มีค่าเท่ากับ 4.70 โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ได้ให้ความเห็นว่า ได้เสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพของ
นักศึกษาเพ่ิมข้ึน 
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การติดตามและประเมินกระบวนการ 

       จากผลการประเมินเป้าหมายและกลไกของการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้ างทักษะการ
เรียนรู้ที่ทันสมัย บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

เอกสารหลักฐานประกอบ 

3.1.6.   เอกสารระบบการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้   

3.1.7. เอกสารรายงานผลโครงการศึกษาดูงานประจ าปีการศึกษา 2562 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
ผลที่เกิดกับนักศึกษาโพทะเล(แม่ข่าย)  

 
ผลที่เกิดกับนักศึกษา(ทับคล้อ) 

 
 
ผลรวมที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาระดับ ปวส.สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
 

ปีการศึกษา 
จ านว

น 
รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

จ านวนที่
ลาออกและคัด
ชื่อออกสะสม
จนถึงสิ้นปี
การศึกษา 

อัตรา
การ

ส าเร็จ
การศึกษ

า 

อัตรา 
การคง

อยู่ 

2559 2560 2561 2562 

2559 - - - - - - - - - 
2560 9 - 9 7  - 2 5 22.22 55.56 
2561 13 - - 13 7 7 6 53.85 46.15 

ปีการศึกษา 
จ านว

น 
รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

จ านวนที่
ลาออกและคัด
ชื่อออกสะสม
จนถึงสิ้นปี
การศึกษา 

อัตรา
การ

ส าเร็จ
การศึกษ

า 

อัตรา 
การคง

อยู่ 

2559 2560 2561 2562 

2559 38 38 34 - - 33 5 86.84 13.16 
2560 47 - 47 43 - 41 6 87.23 12.77 
2561 38 - - 38 35 32 6 84.21 15.79 

ปีการศึกษา 
จ านว

น 
จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน จ านวน

ผู้ส าเร็จ
จ านวนที่

ลาออกและคัด
อัตรา
การ

อัตรา 
การคง2559 2560 2561 2562 



ห น้ า  | 28 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู สาขางานไฟฟา้ก าลงั  

 

 
ผลการด าเนินงาน 
1) ข้อมูลอัตราการคงอยู่ 

1.1 ปีการศึกษา 2559 รับนักศึกษา จ านวน 38 คน มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวน 33 คน คิดเป็น
ร้อยละ 86.84 มีจ านวนนักศึกษาคงอยู่ 34 คนคิดเป็นร้อยละ 89.47   

1.2 ปีการศึกษา 2560 รับนักศึกษา จ านวน 56 คน มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวน 43 คน คิดเป็น
ร้อยละ 76.78 มีจ านวนนักศึกษาคงอยู่ 50 คนคิดเป็น ร้อยละ 89.25 

1.3 ปีการศึกษา 2561 รับนักศึกษา จ านวน 51 คน มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวน 39 คน คิดเป็น
ร้อยละ 76.47 มีจ านวนนักศึกษาคงอยู่ 42 คนคิดเป็นร้อยละ 82.35  

     จะเห็นได้ว่านักศึกษามีอัตราการคงอยู่ตามหลักสูตรในอัตราที่ลดลงเป็นล าดับ 
 
2) การส าเร็จการศึกษา 
        2.1 ปีการศึกษา 2559 รับนักศึกษา จ านวน 38 คนและมีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา จ านวน 33 คน
คิดเป็นร้อยละ 86.84  
         2.2 ปีการศึกษา 2560 รับนักศึกษา จ านวน 56 คนและมีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา จ านวน 43 คน
คิดเป็นร้อยละ 76.78  
         2.3 ปีการศึกษา 2561 รับนักศึกษา จ านวน 51 คนและมีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา จ านวน 39 คน
คิดเป็นร้อยละ 76.47 
      จะเห็นได้ว่านักศึกษามีอัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในอัตราที่เพิ่มขึ้นและลดลงเป็นล าดับ 
 
3) มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการส่งเสริมนักศึกษา ดังนี้ 
 

3.1 การบริการด้านให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา (ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา) ผลการประเมินความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.20), โดยรายการที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ การบริการด้านให้ค าปรึกษา
แก่นักศึกษา (ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา) นักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.23) 
 
3.2   การบริการเพ่ือพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษาผลการ
ส ารวจพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจ ต่อการบริการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์และความรู้ด้านต่างๆในภาพ

รับเข้า การศึกษา ชื่อออกสะสม
จนถึงสิ้นปี
การศึกษา 

ส าเร็จ
การศึกษ

า 

อยู่ 

2559 38 38 34 - - 33 5 86.84 13.16 
2560 56 - 56 50 - 43 11 76.78 19.64 
2561 51 - - 51 42 39 12 76.47 23.53 
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รวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.20) โดยในรายการที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ การส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษา
พัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ  

จากระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ด าเนินการท าให้จ านวนนักเรียน นักศึกษาท่ีลาออกและคัดชื่อออกสะสมจนถึงสิ้น
ปีการศึกษามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  เมื่อดูจ านวนที่ลาออกและคัดชื่อออกสะสมจนถึงสิ้นปีการศึกษาจากปีการศึกษา
๒๕59, ๒๕60และ๒๕๖1 มอัีตราการคงอยู่ ๘9.47 , 89.28 และ82.35 ตามล าดับ โดยมีอัตราการคงอยู่
เฉลี่ยเท่ากับ 87.03 
    
เอกสารหลักฐานประกอบ 
3.2.1 ตารางสรุปข้อมูลอัตราการคงอยู่และการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ ปวส.สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
3.2.2 รายงานความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการบริการของหลักสูตร 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานไฟฟ้าก าลัง ประจ าปีการศึกษา 2562 
3.2.3 รายงานจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2569, ปีการศึกษา 2560, ปีการศึกษา 2561 
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องค์ประกอบที่ 4  อาจารย ์
 
องค์ประกอบที่ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
เป้าหมาย 
 การรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ระบบและกลไก 
     การรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการบริหารและพัฒนา
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เหมาะกับสาขางาน ซึ่งกระบวนรับอาจารย์ประจ า
หลักสูตร มีดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     การรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่นั้น ได้ก าหนดขั้นตอนการรับสมัครอาจารย์ไว้และก าหนดให้ หลักสูตร
ฯ ด าเนินการ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
      1.1 หลักสูตรฯ ส ารวจความต้องการและคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ โดยพิจารณาจากความขาดแคลน 
ความต้องการของหลักสูตรที่เปิดสอน สัดส่วนระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา ตลอดจนความจ าเป็นอื่น ๆ เพ่ือ
เป็นข้อมูลในการด าเนินการขออัตราก าลังจากวิทยาลัยฯ 
      1.2 เมื่อทราบจ านวนความต้องการและคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่แล้ว หลักสูตรฯ ด าเนินการจัดท า
บันทึกข้อความขอเพิ่มอัตราก าลังเสนอต่อวิทยาลัยฯ 
      1.3 วิทยาลัยฯ พิจารณาความต้องการและความจ าเป็น เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 



ห น้ า  | 31 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู สาขางานไฟฟา้ก าลงั  

 

      1.4 เมื่อได้รับอนุมัติอัตราก าลังแล้ว งานทรัพยากรบุคคล ส านักงานผู้อ านวยการ จะด าเนินการประกาศ
รับสมัคร และก าหนดวันรับสมัคร วันสอบ คุณสมบัติของผู้สมัคร และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ขึ้นมา
ด าเนินการ เพื่อรับสมัคร ออกข้อสอบ สอบสัมภาษณ์ ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ต่อไป 
การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ 
โดยมีขบวนการในการรับสมัคร ดังนี้ 

1) เปิดรับสมัคร โดยด าเนินการอย่างเปิดเผย  
2) ด าเนินการสอบคัดเลือก และพิจารณาคัดเลือกโดยพิจารณาจากผลการสอบข้อเขียน การ

สัมภาษณ์และทักษะความสามารถในการปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศการรับสมัคร 
จากนั้น งานทรัพยากรบุคคล ส านักงานผู้อ านวยการ สรุปผลการพิจารณาคัดเลือก เสนอต่อ
ผู้บริหารเพ่ือประกาศผลการคัดเลือก และก าหนดวันรายงานตัวท าสัญญา 

3) อาจารย์ใหม่มารายงานตัว ที่งานทรัพยากรบุคคล ผู้อ านวยการ  แนะน าอาจารย์ใหม่ต่อ
หลักสูตรฯ เพ่ือมอบหมายงาน ทุกสิ้นปีการศึกษา จะด าเนินการส ารวจตามขั้นตอนที่ 1 เพ่ือ
น าข้อมูลไปทบทวนและปรับแผนและด าเนินการตามข้ันตอนต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
ต่อไป 

          4)  การรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรฯ จะด าเนินการเมื่อหลักสูตรมีจ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตรไม่เพียงพอ จะด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความขออัตราก าลัง เสนอต่อผู้อ านวยการ
วิทยาลัยฯ ก าหนดคุณสมบัติทั้งทางด้านคุณวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์สอนที่
จะต้องสอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรฯ  โดยจะต้องพิจารณาอาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก
คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์สอน ฯลฯ ซึ่งในปีการศึกษา 2561 ได้มีการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพ่ิม เนื่องจากอัตราก าลังของอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังเพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอน 

 
                 หลักสูตรไฟฟ้าก าลังมีการประเมินกระบวนการ ดังนี้ โดยด าเนินการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ผู้สอนต่อการบริหารจัดการหลักสูตรด้านการรับอาจารย์ โดยผลการประเมินในภาพรวมด้านการรับ
อาจารย์ผู้สอนมีความพึงพอใจมีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อ
การบริหารจัดการหลักสูตร       สาขางานไฟฟ้าก าลัง  ประจ าปีการศึกษา 2562  โดยภาพรวมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก  (�̅�=3.76)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีผลการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ 

ด้านการรับอาจารย์ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  (�̅�=3.88)  โดยรายการที่มีระดับ 
ความพึงพอใจสูงสุด คือ การก าหนดคุณสมบัติในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรสอดคล้องกับ
หลักสูตร (�̅�=4.83) รองลงมา คือ กลไกการคัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความเหมาะสมและโปร่งใส, 
การบริหารหลักสูตร, ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืนที่มีความ เกี่ยวข้องกันอย่าง
เหมาะสม (�̅�=3.67) และ การก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์มีความชัดเจนและ
เหมาะสม (�̅�=3.33) ตามล าดับ 
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ด้านการบริหารอาจารย์ การก ากับ/ติดตาม/ประเมินผลและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของ
อาจารย์โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (�̅�=3.74)  โดยรายการที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด 
คือ การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน (�̅�=4.50) รองลงมา การ
ก ากับและติดตามการจัดท าบันทึกหลังการสอนหลังสิ้นสุดภาคเรียนให้ครบทุกรายวิชา  (�̅�=3.83),  จ านวน
ภาระงานสอนของอาจารย์ที่เป็นจริงในหลักสูตรมีความเหมาะสม, การก ากับและติดตามการจัดท าแผนการ
สอน โครงการสอน อย่างน้อยก่อนการเปิดภาคเรียนให้ครบทุกรายวิชา, การควบคุมการจัดการเรียนการสอน
ในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน (�̅�=3.67), การก ากับ/ควบคุมกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินนักศึกษา (�̅�=3.50) และการประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการ
ส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ (�̅�=3.33) ตามล าดับ 

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  (�̅�=3.67)  โดย
ทุกรายการมีระดับความพึงพอใจเท่ากัน คือ (�̅�=3.67) ประกอบด้วย การส่งเสริมการน ากระบวนการวิจัย
และการให้บริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
นักศึกษา, การส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียน
การสอน คือ ควรมีครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน
เพ่ือให้เกิดการก้าวทันเทคโนโลยีในงานอุตสาหกรรม 
  ผลการด าเนินงาน 
        ไม่มีการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ิมเนื่องจากอัตราก าลังของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีจ านวน
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562  
เอกสารหลักฐานประกอบ 
4.1-๑ ระบบการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๔.๑-๒ ตารางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
๔.๑-๓ ตารางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
4.1-๔ ประกาศรับสมัครงานวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
4.1-5 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2562 
ะบบการบริหารอาจารย์ 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้มีการก าหนดภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

ข้าราชการ 

 

ภาระงาน จ านวน ชม.ขั้นต่ า/สัปดาห ์
งานสอน 6 
งานปฏิบัติงานจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 12 
งานศึกษาค้นคว้า วิจัยเพื่อชุมชน 6 
งานบริการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 5 
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พนักงานราชการ (อาจารย์ผู้สอน) 

     - 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 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

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

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

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

สัดส่วนจ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงานสอน และปฏิบัติงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 

1. หลักสูตรก าหนดภาระงานสอนในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้สอดคล้องกับการบริหารงาน ดังนี้ 

    ภาคเรียนที่ 1/2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ-สกุล ชม.สอน/สัปดาห์ 
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 
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ภาคเรียนที่ 2/2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ภาระงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 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 
 

ชื่อ-สกุล ชม.สอน/สัปดาห์ 
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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5.นายภิญโญ  ม่วงแก้ว 
ปฏิบัติหน้าที่       -อาจารย์ผู้สอนประจ าสาขางานไฟฟ้าก าลัง 
                      -เจ้าหน้าที่งานวิจัย/งานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
                      -เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์ 
                      -เจ้าหน้าที่งานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
                      -เจ้าหน้าที่งานร้านค้าสวัสดิการโรงอาหาร 
                      -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 าเนินงานดังนี ้
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ภาคเรียนที่ 1/2562 

 

     รายวิชา 

การส่ง 
เอกสาร 

แผ
นก

าร
สอ

น 

โค
รง

กา
รส

อน
 

บัน
ทึก

หล
ัง

กา
รส

อน
 

นายเกียรติชัย ธาราวิกรัยรัตน์ การเขียนแบบและประมาณการ
ราคาไฟฟ้า 

 ✔  

 การประมาณการระบบไฟฟ้า  ✔  
 เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม ✔ ✔  
     

นายณัฐพงษ์  กลั่นหวาน กิจกรรมองค์การวิชาชีพ ๑    
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน

งานควบคุมไฟฟ้า ✔ ✔  

     
นายสุริยา  ม้วนทอง เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม  ✔  
 งานเทคนิคพ้ืนฐาน  ✔  
 การเขียนแบบและการประมาณ

ราคาไฟฟ้า 
 ✔  

     
นายสมพงษ์  บุญเกิด การติดตั้งไฟฟ้า1  ✔  
 การเขียนแบบและการประมาณ

ราคาไฟฟ้า 
 ✔  

     
นายศักดา  ฉลาดธัญยกิจ การประมาณการระบบไฟฟ้า  ✔  
     
นายภิญโญ  ม่วงแก้ว เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์  ✔  
 โรงต้นก าลังไฟฟ้า  ✔  
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ควบคุมไฟฟ้า 
 ✔  

     
นายสรศักดิ์  ทิมทอง ดิจิตอลประยุกต์  ✔  
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ภาคเรียนที่2/2562 

 

 วงจรไฟฟ้า  ✔  
     
นาย จีระวัฒน์   โชติธนบูรณ์ ไม่มีวิชาสอนปวส.    
     

ชื่อ-สกุล รายวิชา 

การส่ง 
เอกสาร 

แผ
นก

าร
สอ

น 
โค

รง
กา

ร
สอ

น 
บัน

ทึก
หล

ัง
กา

รส
อน

 

นายเกียรติชัย ธาราวิกรัยรัตน์ นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์  ✔ ✔ 
 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม  ✔ ✔ 
 มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม  ✔ ✔ 
 การส่องสว่าง  ✔ ✔ 
 โครงการ  ✔ ✔ 
     
นายณัฐพงษ์  กลั่นหวาน เครื่องกลไฟฟ้า ๑    
 เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น  ✔  
 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง    
 โครงการ  ✔  
     
นายสุริยา  ม้วนทอง เครื่องวัดไฟฟ้า  ✔  
 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและวงจร  ✔  
 โครงการ  ✔  
     
นายสมพงษ์  บุญเกิด การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร  ✔  
 การติดตั้งไฟฟ้า2  ✔  
 การป้องกันระบบไฟฟ้า  ✔  
     
นายศักดา  ฉลาดธัญยกิจ การส่องสว่าง  ✔  



ห น้ า  | 38 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู สาขางานไฟฟา้ก าลงั  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

4.การก ากับ/ควบคุมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา  

          โดยมีการนิเทศ ติดตามให้ค าแนะน า กระบวนการจัดการเรียนการสอน และมีคณะกรรมการ
พิจารณาผลการเรียน ท าหน้าที่พิจารณา ความเหมาะสมในการประเมินผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน
แต่ละรายวิชา 

     5.การประเมินการสอนของอาจารย์ ในปีการศึกษา 2562 มีผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดย
นักศึกษา ดังนี้ 
 

 เครื่องกลไฟฟ้า2  ✔  
 เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น  ✔  
 การส่งและจ่ายไฟฟ้า  ✔  
     
นายภิญโญ  ม่วงแก้ว นิวเมตริกและไฮดรอลิกส์  ✔  
 การออกแบบระบบไฟฟ้า  ✔  
 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมรม  ✔  
 มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม  ✔  
นายสรศักดิ์  ทิมทอง การออกแบบระบบไฟฟ้า  ✔  
 โครงการ  ✔  
นาย จีระวัฒน์   โชติธนบูรณ์ เขียนแบบเทคนิค  ✔  
     

อาจารย์ผู้สอน ชื่อวิชา 
ผลการ 
ประเมิน 

นายเกียรติชัย ธาราวิกรัยรัตน์ การเขียนแบบและประมาณการราคา
ไฟฟ้า 

3.92 

 เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม 3.94 
 การประมาณการระบบไฟฟ้า 3.25 
 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 3.39 
 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 3.39 
 มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม 3.94- 
 การส่องสว่าง 3.39- 
 โครงการ 3.29 
 
 

 - 

นายณัฐพงษ์  กลั่นหวาน   
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 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงาน
ควบคุมไฟฟ้า 

3.92 

 เครื่องกลไฟฟ้า ๑ 3.29 
 เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น 3.29 
 โรงต้นก าลังไฟฟ้า 3.26 
 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3.97 
 การป้องกันระบบไฟฟ้า 3.73 
 โครงการ 3.29 
   
นายสุริยา  ม้วนทอง เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม 4.46 
 งานเทคนิคพ้ืนฐาน 4.38 
 การเขียนแบบและการประมาณการ

ราคาไฟฟ้า 
4.60 

 เครื่องวัดไฟฟ้า 4.25 
 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและวงจร 4.59 
 โครงการ 4.24 
   
นายสมพงษ ์ บุญเกิด การติดตั้งไฟฟ้า1 4.55 
 การประมาณการระบบไฟฟ้า 4.67 
 การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร 4.46 
 การติดตั้งไฟฟ้า2 4.48 
 การป้องกันระบบไฟฟ้า 4.57 
   
นายศักดา  ฉลาดธัญยกิจ การประมาณการระบบไฟฟ้า 4.31 
 การส่องสว่าง 4.41 
 เครื่องกลไฟฟ้า1 4.44 
 เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น 4.48 
 การส่งและจ่ายไฟฟ้า 4.68 
   
นายภิญโญ  ม่วงแก้ว การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 4.19 
 โรงต้นก าลังไฟฟ้า 4.45 
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ควบคุมไฟฟ้า 
4.70 

 นิวเมตริกและไฮดรอลิกส์ 4.30 
 การออกแบบระบบไฟฟ้า  
 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 4.45 
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6. ทางสาขางานไฟฟ้าก าลังส่งเสริมให้อาจารย์ใช้รูปแบบการสอนโดยน าสื่อออนไลน์มาใช้ประกอบในการเรียน
การสอนซึ่งนักเรียนนักศึกษาสามารถทบทวนความรู้ได้ตลอดเวลา     สื่อประกอบการเรียนการสอน Google 
Classroom 
 
7. สาขางานไฟฟ้าก าลัง มีการก าหนดภาระงานสอนในการจัดการเรียนการสอน ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ของวิทยาลัยฯ 
เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์การปฏิบัติงานตามภารกิจ ของวิทยาลัยฯ มีการประเมินกระบวนการ ดังนี้ โดยด าเนินการ
ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อการบริหารจัดการหลักสูตร (ด้านการบริหารอาจารย์ การก ากับ /
ติดตาม/ประเมินผลและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของอาจารย์)  โดยผลการประเมินในภาพรวม อยู่ใน
ระดับค่าเฉลี่ย 3.76  มีรายละเอียด ดังนี้  

ด้านการบริหารอาจารย์ การก ากับ/ติดตาม/ประเมินผลและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของ
อาจารย์โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (�̅�=3.74)  โดยรายการที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด 
คือ การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน (�̅�=4.50) รองลงมา การ
ก ากับและติดตามการจัดท าบันทึกหลังการสอนหลังสิ้นสุดภาคเรียนให้ครบทุกรายวิชา  (�̅�=3.83),  จ านวน
ภาระงานสอนของอาจารย์ที่เป็นจริงในหลักสูตรมีความเหมาะสม, การก ากับและติดตามการจัดท าแผนการ
สอน โครงการสอน อย่างน้อยก่อนการเปิดภาคเรียนให้ครบทุกรายวิชา, การควบคุมการจัดการเรียนการสอน
ในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน (�̅�=3.67), การก ากับ/ควบคุมกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินนักศึกษา (�̅�=3.50) และการประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการ
ส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ (�̅�=3.33) ตามล าดับ 

- ระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
แผนการพัฒนาบุคลากร สาขางานไฟฟ้าก าลัง (ปวส.) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม 4.45 
   
นายสรศักดิ์  ทิมทอง ดิจิตอลประยุกต์ 4.01 
 วงจรไฟฟ้า 3.75 
 การออกแบบระบบไฟฟ้า 4.38 
 โครงการ 4.31 
   
นาย จีระวัฒน์   โชติธนบูรณ์ เขียนแบบเทคนิค 4.45 
   

ล าดั
บที ่

 
 

ชื่อ-สกุล 
 

 
ต าแหน่ง 

รายการพัฒนาบุคลากร 
การศึกษาต่อ การอบรม 

สาขาไฟฟ้าก าลัง สาขาที่เก่ียวข้อง 
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1. นาย สุริยา ม้วน
ทอง 

นักวิชาก
ารศึกษา
4. 

ต้องการศึกษา
ต่อ- 

การอบรมมาตรฐาน
ช่างระดับ1 

1 . ก า ร ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม
google classroom 
Word  
2. ฝึกอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น การท า
เฟอร์นิเจอร์เรซิ้น 
3.การอบรมภาวะการ
เป็นผู้น าในศตวรรษที่21 
4.อบรมวิจัยชุมชน 

2. นายสมพงษ์ บุญ
เกิด 

อาจารย์
พิเศษ 

ต้องการศึกษา
ต่อ 

การอบรมมาตรฐาน
ช่างระดับ2-3 

1.อบรมการใช้โปรแกรม
google classroom 
Word auto cat 
2. . อ บ ร ม ก า ร ใ ช้
โปรแกรมzoom 
.3. ฝึกอบรมหลักสูตร
ร ะ ย ะ สั้ น  ก า ร ท า
เฟอร์นิเจอร์เรซิ้น 
4.การอบรมภาวะการ
เป็นผู้น าในศตวรรษที่21 
5.อบรมวิจัยชุมชน 

3. นายภิญโญ ม่วง
แก้ว 

อาจารย์
พิเศษ 

ต้องการศึกษา
ต่อ 

การอบรมมาตรฐาน
ช่างระดับ2-,3 

1.อบรมการใช้โปรแกรม
google classroom 
Word auto cat 
2. . อ บ ร ม ก า ร ใ ช้
โปรแกรมzoom 
3.การอบรมภาวะการ
เป็นผู้น าในศตวรรษที่21 
4.อบรมวิจัยชุมชน 

4. น า ย ส ร ศั ก ดิ์ 
ทิมทอง 

อาจารย์
พิเศษ 

ต้องการศึกษา
ต่อ 

การอบรมมาตรฐาน
ช่างระดับ1 

1.อบรมการใช้โปรแกรม
google classroom 
Word auto cat 
2. . อ บ ร ม ก า ร ใ ช้
โปรแกรมzoom 
3 . อ บ ร ม ก า ร เ ขี ย น
โปรแกรม Arduino 
4..อบรมวิจัยชุมชน 

5. น า ย จี ร ะ วั ฒ น์ อาจารย์ ต้องการศึกษา การอบรมมาตรฐาน 1.อบรมการใช้โปรแกรม
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      สาขางานไฟฟ้าก าลัง มีการประเมินกระบวนการ โดยด าเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอน
ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร (ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) โดยผลการประเมินในภาพรวม อยู่ใน
ระดับค่าเฉลี่ย 3.67  มีรายละเอียด ดังนี้  

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  (�̅�=3.67)  โดย
ทุกรายการมีระดับความพึงพอใจเท่ากัน คือ (�̅�=3.67) ประกอบด้วย การส่งเสริมการน ากระบวนการวิจัย

โชติธนบูรณ์ พิเศษ ต่อ ช่างระดับ1 google classroom 
Word auto cat 
2. . อ บ ร ม ก า ร ใ ช้
โปรแกรมzoom 
3.อบรมวิจัยชุมชน 

6. นาย สุริยา การ
รัตน์ 

อาจารย์
พิเศษ 

ต้องการศึกษา
ต่อ 

การอบรมมาตรฐาน
ช่างระดับ1 

1.อบรมการใช้โปรแกรม
google classroom 
Word auto cat 
2. . อ บ ร ม ก า ร ใ ช้
โปรแกรมzoom 
3.อบรมวิจัยชุมชน 

7. นายณัฐพงษ์ กลั่น
หวาน 

อาจารย์
ผู้สอน 

ต้องการศึกษา
ต่อ 

 1.อ บ ร ม ก า ร เ ขี ย น
โปรแกรม Arduino 
2..อบรมการใช้โปรแกรม
google classroom 
Word auto cat 
3.อบรมการใช้โปรแกรม
zoom 
4.การอบรมภาวะการ
เป็นผู้น าในศตวรรษที่21 

8. นายเกรียติชัย 
ธาราวิกรัยรัตน์ 

 

อาจารย์
ผู้สอน 

ต้องการศึกษา
ต่อ 

 1.อ บ ร ม ก า ร เ ขี ย น
โปรแกรม Arduino 
2. 2 . . อ บ ร ม ก า ร ใ ช้
โ ป ร แ ก ร ม google 
classroom 
Word auto cat 
3.อบรมการใช้โปรแกรม
zoom 
4.การอบรมภาวะการ
เป็นผู้น าในศตวรรษที่21 
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และการให้บริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
นักศึกษา, การส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียน
การสอน คือ ควรมีครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน
เพ่ือให้เกิดการก้าวทันเทคโนโลยีในงานอุตสาหกรรม 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
4.1-๑ ระบบการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๔.๑-๒ ตารางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
๔.๑-๓ ตารางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
4.1-๔ ประกาศรับสมัครงานวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
4.1-5 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2562 
4.1-6 ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การก าหนดภาระงานของผู้สอนประจ าในสถาบัน พ.ศ.2559 
4.1-7  TOR พนักงานราชการ (อาจารย์ผู้สอน) 
4.1-8  TOR พนักงานจ้างเหมาบริการ (อาจารย์ผู้สอน) 
4.1-9 ตารางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
4.1-๑0 ค าสั่งวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ที่ 239/2562 เรื่อง มอบหมายหน้าที่บุคลากร 
4.1-๑1 แผนการสอน โครงการสอนบันทึกหลังการสอน 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 
4.1-๑5 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2562 
4.1-๑6 บันทึกรายงานการไปราชการ 
4.1-18 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2562 
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องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

เป้าหมาย 

  รายวิชาในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนตรงตามมาตรฐาน    หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2562 

ระบบและกลไก 

๑. มีระบบการออกแบบหลักสูตรให้มีความสอดคล้องตาม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพและหลัดสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   

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 

ผลการด าเนินงาน 

 หลักสูตรไฟฟ้าก าลังได้มีการน าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2546และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557ของส านักงานการอาชีวศึกษามาเปรียบเทียบเพ่ือท าการ
ออกแบบหลักสูตรให้มีความสอดคล้องตาม หลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลัดสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  และบริบทของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

 

 

 

เปรียบเทียบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 กับหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง 
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พุทธศักราช 2557 

ปวส. 2546 ปวส. 2557 
1. หลักการ 1. หลักการ 

- มุ่งผลิตและพัฒนาแรงงาน ระดับช านาญการเฉพาะ
สาขาอาชีพ สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม 

- มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มี
ความรู้เต็มภูมิ ปฏิบัติได้จริงและเข้าใจชีวิต เปิด
โอกาสให้ผู้ประกอบการวิชาชีพ มีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอนวิชาชีพ สามารถถ่ายโอนประสบการณ์
การเรียนรู้จากสถานประกอบการได้ 
 
 

- มุ่งผลิตและพัฒนาแรงงาน ระดับ
ผู้ช านาญการเฉพาะสาขาอาชีพ สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โดยมี
ความความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 
– 2559 และแผนการศึกษาแห่งชาติ ระบบ
การเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเทียบ
โอนผลการเรียนรู้ 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการประกอบ
อาชีพ มีความรู้เต็มภูมิ ปฏิบัติได้จริงและ
เข้าใจชีวิต รวมทั้งมีความยึดหยุ่น โดยเปิด
โอกาสให้สถานศึกษาสามารถปรับให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของภูมิภาคและ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

2. จุดหมาย 2. จุดหมาย 
- เพ่ือให้มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตมี

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
สร้างงานให้สอดคล้องกับวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่ดี
เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการท างาน
และการอยู่ร่วมกัน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว 
องค์กร ท้องถิ่นและประเทศชาติ ปฏิบัติตนพระมหา 
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

เน้นคุณภาพผู้เรียนให้มีพฤติกรรมที่ดีงาม ต่อ 
ต้านความรุนแรงและสารเสพติด ด ารงไว้ซึ่ง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตส านึก
ด้านปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง การรู้จักใช้อ
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการ
สร้างสิ่งแวด ล้อมท่ีดี 

3. เกณฑ์การใช้หลักสูตร 3. เกณฑ์การใช้หลักสูตร 
ประกอบด้วยสาระส าคัญดังนี้ 

- การเรียนการสอน 
- เวลาเรียน 
- หน่วยกิต 
- โครงสร้าง 
- โครงการ 
- ฝึกงาน 
- การเข้าเรียน 
- การประเมินผลการเรียน 

ปรับและเพ่ิมเนื้อหาสาระในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้ 

- การเรียนการสอน 
- การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
- หน่วยกิต 
- โครงสร้าง 
- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
- โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
- การศึกษาระบบทวิภาคี 
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- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
- การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 

- การเข้าเรียน 
- การประเมินผลการเรียน 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
- การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงแก้ไข พัฒนารายวิชา กลุ่มวิชา

และการอนุมัติหลักสูตร 
- การประกันคุณภาพหลักสูตร 
-  

4. จุดประสงค์สาขาวิชา 4. จุดประสงค์สาขาวิชา 
     ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้ ด้านทักษะ ด้านเจตคติและพฤติกรรม
ลักษณะนิสัยในสาขาวิชานั้น ๆ 

     ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องการพัฒนาผู้เรียน
ในสาขาวิชานั้น ทั้ง 3 ด้าน โดยด้านเจตคติ
เน้นเพิ่มเติมเก่ียวกับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความ
รุนแรงและสารเสพติด 
 

5. มาตรฐานวิชาชีพ 5. มาตรฐานวิชาชีพ 
     ก าหนดไว้เฉพาะด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
ประกอบด้วยความรู้และทักษะที่ผู้ส าเร็จการศึกษา
ในสาขาวิชานั้น ๆ ต้องมีเพ่ือเป็นหลักประกัน
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาและสถานศึกษา ที่
สอดคล้องกับความต้องการของอาชีพ  

    เพ่ือให้สอดรับกับคุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแห่งชาติ ต้องครอบคลุมอย่างน้อย 
3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

6. โครงสร้างหลักสูตร 6. โครงสร้างหลักสูตร 
     หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 85 ดังโครงสร้าง
ต่อไปนี้ 

1) หมวดวิชาสามัญ   ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต 
- วิชาชีพพ้ืนฐาน 
- วิชาชีพสาขาวิชา 
- วิชาชีพสาขางาน 
- โครงการ 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
4) ฝึกงาน 
5) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

     หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 85 และไม่เกิน 
90 หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี้ 

1) หมวดวิชาทักษะชีวิต   ไม่น้อยกว่า 21 หน่วย
กิต 

2) หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 56 
หน่วยกิต 

- กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
- กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 

- กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
- ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
- โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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4) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
7. รายละเอียดของรายวิชา 7. รายละเอียดของรายวิชา 
 ประกอบด้วย 

- รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต (จ านวนชั่วโมง
เรียนต่อสัปดาห์) 

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

ประกอบด้วย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนชั่วโมงเรียนทฤษฎีต่อ
หนึ่งสัปดาห์ – จ านวนชั่วโมงเรียนปฏิบัติต่อ
หนึ่งสัปดาห์ – จ านวนหน่วยกิต  (ท-ป-น) 
- วิชาบังคับก่อน    (ถ้ามี) 
- จุดประสงค์รายวิชา 
- สมรรถนะรายวิชา 
- ค าอธิบายรายวิชา 

8. การเพิ่มรายวิชา 8. การเพิ่มรายวิชา 
     สถานศึกษาสามารถพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมได้ใน
หมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ หมวดวิชาเลือกเสรี 
ได้ตามความต้องการของสถานประกอบการหรือ
ชุมชนหรือท้องถิ่น แต่ละรายวิชาที่สถานศึกษา
พัฒนาขึ้นจะต้องส่งมาขอรหัสจากส่วนกลาง และ
สามารถใช้ร่วมกันได้ทุกสถานศึกษา 

     สถานศึกษาสามารถพัฒนารายวิชาใน
หมดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
และหมวดวิชาเลือกเสรี เพื่อเพ่ิมเติมได้ตาม
ความต้องการของสถานศึกษา สถาน
ประกอบการหรือตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยใช้รหัสวิชาตามท่ีก าหนดไว้ 

9. อัตราส่วนของเวลาการเรียนรู้ 9. อัตราส่วนของเวลาการเรียนรู้ 
     เป็นลักษณะบูรณาการเป็นทฤษฎีกับปฏิบัติ
ควบคู่กัน 

 การจัดการเรียนรู้เน้นภาคทฤษฎีต่อ
ภาคปฏิบัติประมาณ 40 ต่อ 60 ในหมวด
วิชาทักษะวิชาชีพ 

10. การส าเร็จการศึกษา 10. การส าเร็จการศึกษา 

    ได้หน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามโครงสร้าง
หลักสูตร และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
จากระดับ 4.00 เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
ประเมินผ่าน 
 
 

ได้หน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามโครงสร้าง
หลักสูตรได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 
2.00 จากระดับ 4.00 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรและประเมินผ่าน 

    ตารางรายวิชาหลักสูตรไฟฟ้าก าลัง ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
 
ที ่
 

ชื่อ- สกุล รายวิชาที่สอน 
เทอม 1/2562 เทอม 2/2562 

1. นายณัฐพงษ์  กลั่น
หวาน 
 

1.การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในงาน

1. เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น 

2. เครื่องกลไฟฟ้า ๑ 
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ควบคุมไฟฟ้า 

 

3.โครงการ  

 
2. นายเกียรติชัย  ธารา

วิกรัยรัตน์ 
1. การเขียนแบบและการ
ประมาณการระบบไฟฟ้า  

2.เครื่องปรับอากาศ
อุตสาหกรรม      

1 นิวเมติกส์และไฮดรอ
ลิกส์- 

2 มอเตอร์ไฟฟ้าและการ
ควบคุม 

3 การส่องสว่าง 

4 ระบบควบคุมในงาน
อุตสาหกรรม 

5 โครงการ 

 
3. นายสุริยา  ม้วนทอง 1.เครื่องปรับอากาศ

อุตสาหกรรม 

2.งานเทคนิคพ้ืนฐาน 

3.การเขียนแบบและการ
ประมาณราคาไฟฟ้า 

 

1.เครื่องวัดไฟฟ้า 

2.เครื่องมือวัดและวงจร 

3.โครงการ 

4. นายสมพงษ์ บุญเกิด 1.การติดตั้งไฟฟ้า 1 

2.การประมาณการระบบ
ไฟฟ้า 

1. การติดตั้งไฟฟ้าในและ
นอกอาคาร 

2.การติดตั้งไฟฟ้า  

 3.การป้องกันระบบไฟฟ้า 

5. นายศักดา ฉลาดธัญย
กิจ 

1.การประมาณการระบบ
ไฟฟ้า 
 

1.การส่องสว่าง 

2. เครื่องกลไฟฟ้า 1 

3.เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น 

4.การส่งและจ่ายไฟฟ้า 

6. นายภิญโญ ม่วงแก้ว 1.การเขียนแบบไฟฟ้าด้วย
คอมพิวเตอร์ 

1. นิวเมติกส์และไฮดรอ
ลิกส์ 
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2.โรงต้นก าลังไฟฟ้า 

3.เขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ควบคุมไฟฟ้า 

 

2.การออกแบบระบบไฟฟ้า 

3.ระบบควบคุมในงาน
อุตสาหกรรม 

4. มอเตอร์ไฟฟ้าและการ
ควบคุม 

7. นายสรศักดิ์ ทิมทอง 1.ดิจิตอลประยุกต์ 

2.วงจรไฟฟ้า 

1.การออกแบบระบบไฟฟ้า 

2.โครงการ 

 
8. นายจีระวัฒน์ โชติธน

บูรณ์ 
ไม่ได้ท าการสอน 1.เขียนแบบเทคนิค 

4.อาจารย์ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้ตามโครงการสอนที่ได้ก าหนดไว้โดยขั้น
แรกจะต้องมีการท าความเข้าใจกับนักศึกษาถึงเรื่องหลักเกณฑ์ในรายวิชาที่เรียน เช่น  หน่วยการ
เรียน การเข้าเรียน การขาดเรียน การเรียน การส่งงาน การเก็บคะแนนในรายวิชาที่เรียนและการ
ประเมินอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้น เมื่อท าการเรียนการสอนเสร็จในแต่ละครั้งอาจารย์ผู้สอนจะมี
การบันทึกหลังสอนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่สอนเพ่ือที่จะได้น าข้อมูลปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนในครั้งต่อไป เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามหน่วยแผนการเรียนรู้แล้ว อาจารย์ผู้สอนจะท าการ
ทดสอบนักศึกษาที่เรียนในรายวิชานั้นๆแล้วน าค่าคะแนนที่ได้มาประเมินผลการเรียนแล้วกรอกลงใน
ระบบบริการนักศึกษาด้านงานทะเบียนและวัดผล หลักสูตรน าข้อมูลผลการเรียนของแต่ละรายวิชาใน
ตารางจัดการเรียนการสอนมาตรวจสอบความถูกต้องและน าส่งงานวัดผลและประเมินผลการเรียน
ต่อไป 
5. อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเข้าไปดูในระบบบริการนักศึกษาด้านงานทะเบียนและวัดผล ในส่วน
ของข้อมูลเรื่องของการประเมินอาจารย์ผู้สอน โดยในส่วนของหลักสูตรไฟฟ้าก าลังนักศึกษาได้
ประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาในหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ดี 
การประเมินระบบกลไก 
 ทางหลักสูตรไฟฟ้าก าลัง ระดับ ปวส .ได้ติดตามผลการรายงานจากแบบประเมินผลของ ผู้ที่
เกี่ยวข้อง 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1. ผู้สอน 2. นักศึกษา        3.ผู้ส าเร็จการศึกษา 4 สถาน
ประกอบการ .พบว่าผลการด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามระบบและกลไกที่ได้ก าหนดไว้ 
การปรับปรุงระบบกลไก  ข้อเสนอแนะ 
- หลักสูตรไฟฟ้าก าลังได้เชิญอาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมเพ่ือทบทวนหลักสูตรและสาระวิชาใน

หลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรง ซึ่งได้ผ่านผลการอนุมัติการ
ใช้หลักสูตรจากสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  บันทึกข้อความ ที่ ศท0595.02(02)/1370 วันที่ 5 
เมษายน 2562 เรื่อง ขออนุญาตใช้แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) พ.ศ.
2562 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) พ.ศ.2557 ส าหรับปีการศึกษาที่เข้า
ศึกษา 2562 เป็นต้นมา 
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การปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 

เป้าหมาย 

        หลักสูตรมีการปรับปรุงให้ทันสมัยก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง 

ระบบและกลไก 

๑. หลักสูตรทบทวน ความทันสมัยของหลักสูตร 
๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาออกแบบรายวิชา สาระรายวิชา 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัย 
๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาที่ปรับปรุงและจัดการเรียน

การสอนให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
๔. น าผลการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา เช่น ผลการประเมินโดยผู้เรียน ผู้สอน มาใช้เป็นข้อมูลในการ

ประเมินความเหมาะสมของรายวิชา 
๕. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทบทวนผลการด าเนินงานตามการปรับปรุงหลักสูตรที่ทันสมัยตาม

ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ และน าผลการทบทวนมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ 
ผลการด าเนินงาน 

  1 .อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมทบทวนผลการด าเนินงานของหลักสูตร จากแบบจากแบบ
ประเมินผลของ ผู้ที่เก่ียวข้อง 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1. ผู้สอน  2. นักศึกษา  3.ผู้ส าเร็จการศึกษา 4 
สถานประกอบการ เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงเนื้อหาสาระและแผนการสอนให้แก่ผู้สอนในหลักสูตร 

2.ผู้สอนในรายวิชาได้จัดท า/ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดของรายวิชาให้มีความทันสมัยและสอดคล้อง
กับค าอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 พร้อมด าเนินการส่ง
ก่อนเปิดภาคการศึกษา1/2562 และ1/2562และเม่ือสิ้นภาคการศึกษาผู้สอนได้จัดท าแบบ
รายงานผลการเรียนภายในระยะเวลาที่งานวัดและประเมินผลการเรียนก าหนด ผ่านระบบบริการ
นักศึกษาด้านการทะเบียนและวัดผล 

3.อาจารย์ประจ าหลักสูตรติดตามการส่งแผนการเรียน รายงานผลการเรียน และรายงานผล
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา2562 

4.อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าผลการด าเนินงานในแต่ละส่วนมาชี้แจงในที่ประชุมหลักสูตรเพื่อให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทราบผลการด าเนินงานเพ่ือจะได้ด าเนินการปรับปรุงแผนการสอนและสาระ
การเรียนรู้ในปีการศึกษาหน้าต่อไป 

การประเมินระบบกลไก 
     อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ติดตามการปรับปรุงแผนการเรียนรู้และการจัดส่งรายละเอียดของ
รายวิชาให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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เอกสารหลักฐานประกอบ 
5.1.1   ค าสั่งวิทยาลัยชุมชนพิจิตรที่075/2562 เรื่องมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบบุคลากรภายใน
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจ าปีการศึกษา 2562 
5.1.2   ค าสั่งวิทยาลัยชุมชนพิจิตรที่013/2563 เรื่องมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบบุคลากรภายใน
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ ประจ าปีการศึกษา 2562 
5.1.3   รายการประชุม สภาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3  วันที่ 16 มีนาคม 2562 ณ.วิทยาลัยชุมชนพังงา 
5.1.4   บันทึกข้อความ ที่ ศท0595.02(02)/1370 วันที่ 5 เมษายน 2562 เรื่อง ขออนุญาตใช้แผนการ
เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) พ.ศ.2562 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) 
พ.ศ.2557 ส าหรับปีการศึกษาท่ีเข้าศึกษา 2562 
5.1.5  แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 
5.1.6  ตารางการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 
5.1.7  รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน สาขางานไฟฟ้าก าลัง ปีการศึกษา 
2562 
5.1.8  รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

 
 
 
 
 

ชั้นสูง พ.ศ.2557 ติดตามรายงานผลการเรียนและผลการประเมินผลประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
อาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา2562 และด าเนินการเป็นไปตามระบบกลไกที่วางไว้ 
 
 
การปรับปรุงระบบกลไก  ข้อเสนอแนะ 
 1.จากการติดตามผลการด าเนินงานของรายวิชา 3104-2004 การเขียนแบบไฟฟ้าด้วย
คอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา2562 และได้ร่วมพูดคุยกับอาจารย์ผู้สอนในประเด็น
เรื่องของ โปรแกรมเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ที่ไม่ทันสมัย จึงมีข้อตกลงให้ใช้โปรแกรมในการ
เขียนแบบที่ทันสมัยมากข้ึน 
2.  จากการติดตามผลการด าเนินงานของรายวิชา 3104-2203 การส่องสว่าง ภาคเรียนที่2 ปี
การศึกษา2562 พบว่ามีค่าระดับผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ต่ ากว่ารายวิชาอ่ืน โดย
ค่าคะแนนที่ต่ าจะเป็นในเรื่องของการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ในส่วนที่อาจารย์มีการกระตุ้นให้ผู้เรียน
ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสม่ าเสมอ ค่าคะแนน 4.15 จึงได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้สอนว่าควรเพิ่ม
กิจกรรมในการให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นในรายวิชาการส่องสว่างให้มากขึ้น   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  การวางระบบผู้สอน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลผู้เรียน 
 
เป้าหมาย 

1. ก าหนดอาจารย์ผู้สอนได้เหมาะสมกับรายวิชา  
2. อาจารย์ผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/โครงการสอนครบทุกรายวิชา 
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/โครงการสอนทุก

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

ก าหนดผู้สอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
7. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการก าหนดผู้สอนในภาค

การศึกษาต่อไป 
ผลการด าเนินงาน 
    1.หลักสูตรได้จัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562  และ
ครั้งที่ 2 วันที่ 17 มีนาคม 2563 เพ่ือก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนที่เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน โดย
ก าหนดให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เมื่อมีการรับรายวิชาส าหรับอาจารย์ผู้สอนแล้วอาจารย์ได้
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้มีขั้นตอนดังนี้ 
5.2.1. วิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดหน่วยการเรียนรู้และรายละเอียดของแต่ละ
หัวข้อของแผนการจัดการเรียนรู้ 
5.2.2. วิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชา เพ่ือน ามาเขียนเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยให้
ครอบคลุมพฤติกรรมทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ เจตคติและค่านิยม 
5.2.3. วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ โดยเลือกและขยายสาระที่เรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น
รวมทั้งวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน 
5.2.4. วิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้(กิจกรรมการเรียนรู้) โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5.2.5. วิเคราะห์กระบวนการประเมินผล โดยเลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
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5.2.6. วิเคราะห์แหล่งเรียนรู้ โดยคัดเลือกสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียนให้
เหมาะสมสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ 
2.หลักสูตรได้จัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าว ได้ก าหนดผู้สอนที่มีความเหมาะสมตรงตาม
คุณสมบัติที่สอดคล้องกับรายวิชา ดังนี้ 

 
ที ่
 

ชื่อ- สกุล รายวิชาที่สอน 
เทอม 1/2562 เทอม 2/2562 

1. นายณัฐพงษ์   กลั่นหวาน 
 
 

 

1.การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า 
 

1. เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น 
2. เครื่องกลไฟฟ้า ๑ 
3.โครงการ  
 

2. นายเกียรติชัย   ธาราวิกรัย
รัตน์ 

1. การเขียนแบบและการ
ประมาณการระบบไฟฟ้า  
2.เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม      

1 นิวเมติกส์และไฮดรอ
ลิกส์- 
2 มอเตอร์ไฟฟ้าและการ
ควบคุม 
3 การส่องสว่าง 
4 ระบบควบคุมในงาน
อุตสาหกรรม 
5 โครงการ 
 

3. นายสุริยา     ม้วนทอง 1.เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม 
2.งานเทคนิคพ้ืนฐาน 
3.การเขียนแบบและการ
ประมาณราคาไฟฟ้า 

1.เครื่องวัดไฟฟ้า 

2.เครื่องมือวัดและวงจร 

3.โครงการ 

4. นายสมพงษ์   บุญเกิด 1.การติดตั้งไฟฟ้า 1 
2.การประมาณการระบบไฟฟ้า 

1. การติดตั้งไฟฟ้าในและ
นอกอาคาร 
2.การติดตั้งไฟฟ้า  
 3.การป้องกันระบบไฟฟ้า 

5. นายศักดา ฉลาดธัญยกิจ 1.การประมาณการระบบไฟฟ้า 
 

1.การส่องสว่าง 
2. เครื่องกลไฟฟ้า 1 
3.เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น 
4.การส่งและจ่ายไฟฟ้า 

6. นายภิญโญ ม่วงแก้ว 1.การเขียนแบบไฟฟ้าด้วย
คอมพิวเตอร์ 
2.โรงต้นก าลังไฟฟ้า 

1. นิวเมติกส์และไฮดรอ
ลิกส์ 
2.การออกแบบระบบ
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3.  อาจารย์ประจ าวิชาด าเนินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และโครงการสอนตามตารางสอนที่ได้ท าการ
อนุมัติและวิจัยในชั้นเรียนเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในชั้นเรียนที่ท าการเรียน
การสอน 
4.  จัดท าสื่อ/เอกสารประกอบการสอน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้
ด้วยตนเอง 

5.นักศึกษาและอาจารย์ประจ าวิชา ร่วมกันจัดท าโครงการสิ่งประดิษฐ์เพ่ือบูรณการความรู้ ให้สามารถน าเสนอ
ออกมาเป็นชิ้นงานเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนหรือปัญหาที่ต้องการแก้ไขได้โดย สิ่งประดิษฐ์ที่
นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและอาจารย์ประจ าสาขาวิชาได้ร่วมกันจัดท าในปีการศึกษา 
2562 จ านวนทั้งสิ้น..7โครงการ  ดังนี้ 

1.โครงการ สถานีเติมลมยาง พลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือใช้ในชุมชน 
2.โครงการ ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน 
3.โครงการ ระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบออนกิต 
4.โครงการ เครื่องท าจานใบไม้ 
5.โครงการ ชุดต้นแบบการใช้พลังงานทดแทนกับระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน 
6.โครงการ พัฒนารถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
7.โครงการ ชุดสาธิตระบบการควบคุมการให้น้ าพืชในโรงเรือนปิด 

6.นักศึกษาสาขางานไฟฟ้าก าลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสามารถน าทักษะ ความรู้ด้านไฟฟ้า
มาบริการให้กับชุมชน ดังนี้ 

1.โครงการให้ความรู้การติดตั้งและการบ ารุงรักษาโคมไฟฟ้านอกอาคารประหยัดพลังงาน ณ.บ้านหนองแขม อ.
โพทะเล  จ.พิจิตร 
2.โครงการให้ความรู้การติดตั้งและการบ ารุงรักษาโคมไฟฟ้านอกอาคารประหยัดพลังงาน ณ.ชุมชนวัดสวนโพธิ์
สัตย์ อ.ทับคล้อ  จ.พิจิตร 

3.เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ควบคุมไฟฟ้า 
 

ไฟฟ้า 
3.ระบบควบคุมในงาน
อุตสาหกรรม 
4. มอเตอร์ไฟฟ้าและการ
ควบคุม 

7. นายสรศักดิ์ ทิมทอง 1.ดิจิตอลประยุกต์ 
2.วงจรไฟฟ้า 

1.การออกแบบระบบ
ไฟฟ้า 
2.โครงการ 
 

8. นายจีระวัฒน์ โชติธนบูรณ์ ไม่ได้ท าการสอน 1.เขียนแบบเทคนิค 
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3.โครงการให้ความรู้การติดตั้งและการบ ารุงรักษาโคมไฟฟ้านอกอาคารประหยัดพลังงานและมอบโคมไฟฟ้า
ประหยัดพลังงานให้กับชุมชนบ้านทะนง อ.โพทะเล   จ.พิจิตร 
4. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มอบเครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับชุมชนบ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร เพ่ือใช้
เติมอากาศและสูบน้ าแก้ปัญหาการเน่าเสียของแหล่งน้ าสาธารณะในชุมชน 
7.นักศึกษาทุกคนเข้าสอบทวนสอบจากการสอบมาตรฐานวิชาชีพทุกคน 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
5.2.1     รายงานการประชุม 
5.2.2     รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
5.2.3     ศักยภาพอาจารย์ผู้สอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 
5.2.4     แผนการจัดการเรียนรู้ 
5.2.5     โครงการสอน 
5.2.6     วิจัยในชั้นเรียน 
5.2.7     เอกสารประกอบการสอน 
5.2.8     โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประจ าปีการศึกษา 2562 
5.2.9     รายงานโครงการชุดสาธิตไฟส่องสว่างถนนด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 
5.2.10   รายงานภาพการให้บริการความรู้ด้านไฟฟ้ากับชุมชน 
5.2.11  แบบรายงานผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  ผลการด าเนนิงานของหลักสูตร  
 ด้านที่ 1. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 หมายถึง การประเมินสมรรถนะผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ที่เป็นผลมาจากการพัฒนาคุณภาพทาง
วิชาการ ทักษะและการประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย การดูแล
และ แนะแนวผู้เรียน ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระผลงานของผู้เรียนด้านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ผลการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-
NET)และการมีงานและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา รายละเอียดดังนี้ 

1.1การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
 ผลการด าเนินงาน 

หน่วยจัดการศึกษา จ านวนผู้เรียนแรกเข้า จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 
แม่ข่าย 13 7 53.84 
ทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 38 32 84.21 

รวม 51 39 76.47 
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รอยละ= 39 X ๑๐๐ 
    51 

       = 76.47  
ผลการด าเนินในภาพรวมเก่ียวกับการดูแลและแนะแนวผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) สาขางานไฟฟ้าก าลังมีจ านวนผู้เรียนแรกเข้า จ านวน 51 คน ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน
39  คน  คิดเป็นร้อยละ76.47 เมื่อน าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ  มีค่าคะแนนเท่ากับ 4 

 
เอกสารอ้างอิง 

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

 
1.2 ผู้เรียนมีลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
0. ผู้เรียนสาขางานไฟฟ้าก าลังระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจ านวนทั้งหมด 83 คนมคีุณธรรม 

จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคประกอบดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยและ เสียสละเพ่ือสวนรวม มีความ
เปนประชาธิปไตย ท างานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็น
คุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตส านึกใน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  จ านวนร้อยละ 80 

 
ปีการศึกษา 2562 

  

 จ านวนนักศึกษาที่มีผลการเรียนผ่านรายวิชากิจกรรม  x 100 
จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน ปีการศึกษา2562 
 
=             80      x 100 
               83 
=  96.38 

ผลการด าเนินในภาพรวมเกี่ยวกับผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานไฟฟ้าก าลัง มีจ านวนผู้เรียนทั้งหมด จ านวน 83 คน ผู้เรียนที่มี

หน่วยจัดการศึกษา จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
จ านวนผู้เรียนที่มี

คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ร้อยละ 

แม่ข่าย 9 7 77.78 
ทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 74 73 98.64 

รวม 83 80 96.38 
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คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ จ านวน 80 คน  คิดเป็นร้อย 96.38. เมื่อน าผลการ
ค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
เอกสารอ้างอิง 

1.รายงานผลการลงทะเบียนของนักศึกษาสาขางานไฟฟ้าก าลังระดับ ปวส. 
2.รายงานผลการเรียนรายวิชา กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 , 3 
3.รายงานโครงการ A1 
๑.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 

หน่วยจัดการศึกษา จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
จ านวนผู้เรียนมีสมรรถนะ
ในการเป็นผู้ประกอบการ 

ร้อยละ 

แม่ข่าย N/A N/A N/A 
ทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 41 3 7.31 

รวม 41 3 7.31 
 
  

รอยละ=    3 X ๑๐๐ 
       41 

      =    7.31 
มีนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถในการเปนผู
ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระหรือการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ 
จ านวน 41 คนและมีนักศึกษาที่ไปประกอบอาชีพ จ านวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 7.31 ระดับคุณภาพ ก าลัง
พัฒนา ค่าคะแนน = 1 
เอกสารอ้างอิง 
  1.รายงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 
  2.รายงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ประจ าปีการศึกษา 2562 
1.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยในสถานและน า
ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยมีการน าไปใชประโยชนจริงในระดับสถานศึกษา 
ระดับชุมชน และระดับจังหวัด 

หน่วยจัด
การศึกษา 

โครงการ ชุมชนที่น าไปใช้ประโยชน์ 

แม่ข่าย 1. ชุดสาธิตระบบควบคุมการให้น้ าพืชใน
โรงเรือนปิด 
 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร (แม่ข่าย) 
 

ทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิ
เขตร) 

2.โครงการ สถานีเติมลมยาง พลังงาน
แสงอาทิตย์ เพ่ือใช้ในชุมชน 
3.โครงการ ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร (ทับคล้อ) 
 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร (ทับคล้อ) 
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4.โครงการ ระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
แบบออนกิต. 
5.โครงการ เครื่องท าจานใบไม้ 
6.โครงการ ชุดต้นแบบการใช้พลังงานทดแทน
กับระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน 
7.โครงการ พัฒนารถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

 

ชุมชนบ้านหนองแขม อ.โพทะเล  
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร (ทับคล้อ) 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร (ทับคล้อ) 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร (ทับคล้อ) 
ชุมชนวัดสวนโพธิ์ 
ชุมชนบ้านทะนง อ.โพทะเล 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร (ทับคล้อ) 

รวม 7โครงการ 4 ชุมชน 
 

 เอกสารอ้างอิง 
 1.รายงานโครงการมหกรรมวิชาการประจ าปีการศึกษา 2562 

2.รายงานน าสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ 
3.รายงานผลโครงการสิ่งประดิษฐ์ 

๑.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
  
  

รอยละ = 

                 39 
 

× ๑๐๐  
                      39 

  =  100  
  
    เอกสารอ้างอิง 
          1.รายงานข้อมูลจ านวนนักศึกษาลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 
          2.ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษาสาขางานไฟฟ้าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 
๑.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษาV-NET) 

 

รอยละ = 
                              20 

× ๑๐๐  
                                   39 

   =   51.28  

     ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษาV-NET) ของสาขางานไฟฟ้าก าลังระดับปวส.
จ านวนนักศึกษาที่มีผลการสอบคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จ านวน 20 คน จากผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน
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ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรจ านวน 39 คนมีผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 51.28  อยู่ในระดับ 
ปานกลาง  ค่าคะแนน = 2 

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

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส..)  ปีการศึกษา 2562 
 
๑.7 การมีงานท าและศึกษาตอของผสู าเร็จการศึกษา 

 การค านวณ 
รอยละ จ านวนผูส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมาท่ีมีงานท า ๑๐๐ 

=   
                            จ านวนผูส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวสในปการศึกษาที่ผานมา.ทั้งหมด 
 
       =      25  x 100 
                           41  
                 =   60.97 
 
สาขางานไฟฟ้าก าลังระดับปวส.มีจ านวนผู้เรียนส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 มีงานท าจ านวน 19 คน
และผู้ศึกษาต่อตรงสาขา จ านวน 6 คน รวมนักศึกษาท่ีมีงานท าและศึกษาต่อตรงสาขาจ านวน 25 คน จาก
ผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด จ านวน 41 คนคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ  60.97   ระดับคุณภาพ ด ี ค่าคะแนน
เท่ากับ 3 
เอกสารอ้างอิง 

1. กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผูส าเร็จการศึกษาของสถานศึกษา  
2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปที่ผ
านมา  
3. จ านวนผูส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ในปที่ผ

านมา ที่มาประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
4. มีผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
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องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
  เป้าหมาย  
นักศึกษาหลักสูตร ไฟฟ้าก าลังระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ดี 
 ระบบกลไก 
หลักสูตรมีระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระบุความต้องการ และปัญหาการใช้สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ในหลักสูตร 

2) ด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุน และแหล่งเรียนรู้ตามความต้องการในหลักสูตร 
3) ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และรายงานผลส ารวจ

ความพึงพอใจและน าผลไปปรับปรุงและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การน าระบบกลไกไปสู่ด าเนินงาน 

1) สาขางานไฟฟ้าก าลังด าเนินการส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในหลักสูตรสาขางานไฟฟ้าก าลัง ข้อมูล 
มีดังนี้ 

ห้องเรียน 

ห้องเรียนของสาขางานไฟฟ้าก าลัง (แม่ข่าย) จะอยู่ตึกอุตสาหกรรมชั้นที่๒ ได้แบ่งพ้ืนที่ห้องเรียน 6 
ห้องเรียนใหญ่ และห้องย่อยส าหรับระดมความคิดของนักเรียนนักศึกษาอย่างเป็นสัดส่วน โดยใช้เป็นพื้นที่
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ห้องเรียนทฤษฎีและลงปฏิบัติงานตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ โดยในแต่ละพ้ืนที่จะจัดโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์
สื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอกับจ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนในรายวิชาอย่าเหมาะสม  

    ห้องเรียนห้องเรียนของสาขางานไฟฟ้าก าลัง (ทับคล้อ) จะมีอาคารเรียน 2หลัง ได้แบ่งพ้ืนที่ห้องเรียน 7 
ห้องเรียนใหญ่ และห้องย่อยส าหรับระดมความคิดของนักเรียนนักศึกษาอย่างเป็นสัดส่วน โดยใช้เป็นพื้นที่
ห้องเรียนทฤษฎีและลงปฏิบัติงานตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ โดยในแต่ละพ้ืนที่จะจัดโต๊ะ เก้าอ้ี และอุปกรณ์
สื่อการเรียนการสอน 

ระบบอินเตอร์เน็ต 

        จากการส ารวจการใช้ระบบอินเตอร์ของนักศึกษาและอาจารย์ทั้ง2หน่วยจัดการศึกษา พบว่าการใช้
งานระบบอินเตอร์เน็ต ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของใช้งานของนักศึกษาทั้งสองหน่วยจัดการศึกษา 

สื่อการสอน/อุปกรณ์เทคโนโลยี 

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

         1. ติดเครื่องปรับอากาศในห้องเรียนทุกห้อง 
             2. ต้องการบุคลากรในการดูแลอาคาร(แม่บ้าน)  
             3. ระบบน้ าประปาไหลไมแรงและไม่สะอาด(ทับคล้อ) 
             4. ต้องการห้องน้ าส าหรับนักศึกษาหญิงที่เรียนในสาขาไฟฟ้าก าลัง(ทับคล้อ) 
       ด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
               1. ปัญหาระบบอินเตอร์เน็ตไม่เสถียรและยังไม่ครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน 
          ด้านห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ 

          1. ปรับปรุงการกันฝุ่นและนก 
                2. ต้องการวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการที่เพียงพอและทันสมัย 
        ด้านโสตทัศนูปกรณ์ 

          1. พัฒนาระบบเสียงตามสาย 
                2. สื่ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
                3.เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 
         ด้านห้องสมุด 

          1. เปิดใช้ตามความต้องการของผู้ใช้ 
               2. หนังสือที่เป็นต าราอ้างอิงจากในประเทศและต่างประเทศ 
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ปัญหาการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
      ผลการส ารวจปัญหาการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนสาขางานไฟฟ้าก าลัง  

ประจ าปีการศึกษา 2562 พบว่าอาจารย์ผู้สอนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ประจ าปี
การศึกษา 2562 ในภาพรวมอยู่ในระดับ..มาก..โดยรายการที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ..  2. ห้องเรียน/
ห้องปฏิบัติการมีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเท หรือมีอุณหภูมิที่เหมาะสม (�̅�=..3.80..), รองมาคือ .. 3. 
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการสะอาด เอื้อต่อการเรียน (�̅�=..3.60..),... 7.  มีสถานที่ส าหรับ
ให้นักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ แลกเปลี่ยนสนทนา และ ท างานร่วมกัน (�̅�=..3.40..),. 1. ห้องเรียน/
ห้องปฏิบัติการมีจ านวนเพียงพอกับผู้เรียน.. (�̅�=..3.00..),.. 10.  การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีของหลักสูตร 
เช่น แหล่งดาว์นโหลดเอกสารที่ต้องใช้ในการเรียนการสอน การสนับสนุนงานด้าน Network.. (�̅�=..3.00..),.. 
9.  การสนับสนุนบริการด้านวิชาการของหลักสูตรมีหนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ เอกสารทางวิชาการ โครงงาน ที่
ทันสมัยและหลากหลาย... (�̅�=..3.00..),.. 5.  มีการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีอุปกรณ์และ
สื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการสอนที่ทันสมัย มีคุณภาพ และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ..(�̅�=..3.00..),.. 4.  วัสดุฝึก 
อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนมีเพียงพอกับผู้เรียนทั้งหมู่เรียน..(�̅�=..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.  สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนในห้องเรียนมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพพร้อมใช้
งาน (�̅�=..2.60..),.. ตามล าดับ 

         และในส่วนนักเรียนนักศึกษาจากผลการส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประจ าปี
การศึกษา 2562 พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับ..มาก.. โดยรายการที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ... 1. 
ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการมีจ านวนเพียงพอกับผู้เรียน...(�̅�=..3.54.),..รองมาคือ. 3. สภาพแวดล้อมภายใน
ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการสะอาด เอ้ือต่อการเรียน... (�̅�=..3.43.)... 7.  มีสถานที่ส าหรับให้นักศึกษาและ
อาจารย์ได้พบปะ แลกเปลี่ยนสนทนา และ ท างานร่วมกัน..... (�̅�=..3.33.).. 2. ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการมี
แสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเท หรือมีอุณหภูมิที่เหมาะสม..... (�̅�=..3.33.).. 4.  วัสดฝุึก อุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอนมีเพียงพอกับผู้เรียนทั้งหมู่เรียน... (�̅�=..3.19.).. 9.  การสนับสนุนบริการด้านวิชาการ
ของหลักสูตรมีหนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ เอกสารทางวิชาการ โครงงาน ที่ทันสมัยและหลากหลาย... 
(�̅�=..2.99.).. 8.  ระบบสาธารณูปโภค เช่น ห้องสุขา น้ าประปา ไฟฟ้า เพียงพอและเหมาะสม... 
(�̅�=..2.94.)..  5.  มีการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีอุปกรณ์และสื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการสอน
ที่ทันสมัย มีคุณภาพ และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ...(�̅�=..2.91..),... 11.  การสนับสนุนด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน เช่น อุปกรณ์ IT เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องเขียน กระดาษ ฯลฯ....
(�̅�=..2.75..),... 10.  การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีของหลักสูตร เช่น แหล่งดาว์นโหลดเอกสารที่ต้องใช้ในการ
เรียนการสอน การสนับสนุนงานด้าน Network..(�̅�=..2.60) 6.  สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนใน
ห้องเรียนมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน ..(�̅�=..2.60) ตามล าดับ 
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            สาขางานไฟฟ้าก าลังได้พบปัญหาเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร และได้ท าการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา  
2562 มีผลการประเมินดังนี้  

ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เก็บข้อมูลจากอาจารย์ผู้สอน จ านวน ....7..... 
คน และนักเรียน นักศึกษาจ านวน ..74.. คน พบว่า ทั้งอาจารย์ผู้สอนนักเรียน และนักศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในห้องเรียน อยู่ระดับ..ปานกลาง..... (�̅�=..3.13.,.3.16..) และมีความพึงพอใจ
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน อยู่ระดับ..ปานกลาง..(�̅�=..3.00..,..2.92...) 

 

 

 
 
 
 

        

สาขางานไฟฟ้าก าลังมีการปรับปรุง/พัฒนาจากผลการประเมิน ดังนี้  

      1. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในห้องเรียน  

      1.1.ได้การสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ใหม่เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 

  2. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 

       2.1. ได้มีปรับปรุงระบบ Network โดยติดตั้งตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi เพ่ิมเพ่ือให้อาจารย์ผู้สอน
และนักศึกษา ได้ค้นคว้าข้อมูล ประกอบหรือใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการประกอบการเรียนการสอน 

 
      เอกสารหลักฐานประกอบ 
6.1.1    ระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1.2    รายงานผลการส ารวจความต้องการและปัญหาการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ประจ าปีการศึกษา 2562 
6.1.3  รายงานความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานไฟฟ้าก าลังประจ าปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 

รายการ ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจ 

อาจารย ์ นักศึกษา 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในห้องเรียน 3.13 3.16 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 3.00 2.92 

รวม 3.07 3.05 
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แผนการด าเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 

แผนการด าเนินงาน ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ 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  
   รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานไฟฟ้าก าลัง   
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ผ่านเกณฑ์/ 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

ระบุเหตุผล
หากไม่ผ่าน

เกณฑ์ 
1. การก ากับ
มาตรฐาน 

1.1 (1.)การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผ่าน  

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  

2. ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

2.1  คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 5.00  

2.2  ผู้ส าเร็จการศึกษาสร้างอาชีพและท าประโยชน์ให้ชุมชน 4.03  

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 4.52  

3 นักศึกษา 

3.1  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3.00  

3.2   ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2.00  

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 2.50  

4. อาจารย์ 
4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 2.00  

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 2.00  

5. หลักสูตร 
การเรียนการ
สอน และ
ประเมินผู้เรียน 

5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00  

5.2   การวางระบบผู้สอน การจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลผู้เรียน 

3.00 
 

5.3   ผลการด าเนินงานของหลักสูตร 5.00  

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 3.67  

 
6.  สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00  

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 3.00  

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบ 3.34  
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

  

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
องค์ 0.01-2.00  ระดับคุณภาพน้อย 

ประกอบ 
2.01-3.00  ระดับคุณภาพปาน
กลาง 

ที ่ 3.01-4.00  ระดับคุณภาพดี 
  4.01-5.00  ระดับคุณภาพดีมาก 

1. ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2.   4.52 4.52 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 4.52 3.34 ด ี

ผลการประเมิน ปานกลาง ดี ดีมาก ดี  
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ข้อเสนอแนะ 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนาในภาพรวมของหลักสูตร 

 
จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 

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

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

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. หลักสูตรควรให้ความส าคัญกับการจัดท ารายงานการประเมินตนเองเพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้

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

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

องค์ประกอบท่ี 2 : ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

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

2. หลักสูตรควรพิจารณากลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถามมาจากกลุ่มใดบ้าง หลักสูตรควรสร้างความ
สมดุลของกลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถามให้สมดุลกันทั้ง 3 กลุ่ม เพ่ือส่งผลให้ผลการประเมินเป็น
ที่ยอมรับ และน ามาเป็นข้อมูลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

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

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

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

องค์ประกอบท่ี 4: อาจารย์ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

หลักสูตรมีระบบและกลไกด้านการรับและแต่งตั้งอาจารย์ในหลักสูตร รวมทั้งการบริหารอาจารย์แต่ยัง
ขาดแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลที่ชัดเจน ดังนั้นหลักสูตรควรเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ความต้องการของ
อาจารย์ในหลักสูตรมาจัดท าแผนพัฒนา 3 – 5 ปี ตามแผนกลยุทธ โดยแผนพัฒนาบุคลากรควรเป็นการตกลง
ร่วมกันระหว่างฝ่ายวิชาการ กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรและน ามาจัดเป็นแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล โดยมี
แผนตั้งแต่การศึกษาต่อ การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ การฝึกอบรมพัฒนาด้านวิชาชีพและวิชาการ  
นอกจากนั้นควรมีการติดตามผลลัพธ์ที่เกิดจากการพัฒนาอาจารย์ที่ตรงกับแผนพัฒนาบุคลากรที่ก าหนดไว้ 
องค์ประกอบท่ี 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  การก าหนดสาระรายวิชาในหลักสูตร หลักสูตรได้ด าเนินการรายงานในภาพรวมกว้างๆ รวมทั้งการ
พัฒนาประเด็นความรู้ที่ทันสมัยที่น ามาใช้ในหลักสูตรนั้น ๆ เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมก้ าวสู่โลก
อาชีพ ขณะเดียวกันกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีการรายงานผลลัพธ์ในลักษณะเดียวกัน ท าให้
กระบวนการทั้งหมดท่ีกล่าวมาท้ังหมดยังไม่ได้น าหลัก PDCA มาประยุกต์ใช้ให้ชัดเจน 
องค์ประกอบท่ี 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู สาขางานไฟฟา้ก าลงั  

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและสิ่งสนับสนุนทางวิชาการที่ชัดเจน รวมทั้งการวางแผนให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางวิชาการจากแหล่งอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่หลักสูตรก าหนด
โดยจัดท าในรูปแบบ MOU หรือฝึกปฏิบัติการนอกสถานที่ ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด แต่
หลักสูตรยังขาดการน าผลจากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาไปปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นรูปธรรมในรอบ
ต่อไป 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


