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      ส่วนที่ 1 
     ข้อมลูทั่วไป 

 

ข้อมูลทั่วไป 
 

1.1 บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีพัฒนาการมาจากวิทยาลัยการอาชีพโพทะเล เปิดการเรียนการสอนครั้งแรก 

เมื่อปีการศึกษา 2540 ในระดับ ปวช. และ ปวส. ต่อมารัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนให้เป็น
สถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น วิทยาลัยการอาชีพโพทะเลจึงได้รับการยกฐานะมาเป็นวิทยาลัยชุมชน ในสังกัด
ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 
เมษายน พ.ศ. 2545 ตามนโยบาย "การศึกษาสร้างชาติ สร้างคน สร้างงาน" ของรัฐบาล โดยเฉพาะจังหวัดที่
ไม่มีสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจังหวัดพิจิตร เป็นหนึ่งใน 10 จังหวัดแรกท่ีมีการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน โดยวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร ท าหน้าที่วิทยาลัยชุมชนควบคู่ไปกับภารกิจเดิมในการจัดการศึกษาสายวิชาชีพ  วิทยาลัยชุมชน
พิจิตร มีนายประดิษฐ์ บุดดีจีน เป็นผู้อ านวยการคนแรก(2540-2545 ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพ
โพทะเล) (2545-2555ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร) โดยนายบรรจง พงษ์ประเสริฐ ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการ ระหว่าง 2556 - 2559 และนายณรงค์ สมบัติใหม่ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ ระหว่าง 2559 
– 2560  ปัจจุบันวิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีนายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร 
 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทันสมัยก้าวหน้าอย่างรวดเร็วท าให้การจัดการเรียนการสอนเกิด
การพัฒนาคนในชุมชนจึงเปิดการเรียนการสอนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์เมื่อปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน ใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา
ในสาขางานไฟฟ้าก าลังได้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่และสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ            
        

1.2 สถำนที่กำรจัดตั้งกำรเรียนกำรสอน 
การจัดการศึกษา สาขางานไฟฟ้าก าลังใน ระดับ ปวข. และ ปวส.ทั้งสองหน่วยจัดการศึกษา 
 มีการจัดการศึกษา 2 แห่ง ดังนี้ 
 1. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร (หน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย)  ตั้งอยู่เลขท่ี 150 หมู่ที่ 6 ถนนบางมูลนาก-
โพทะเล ต าบลท่าบัว พื้นที่กว่า 120 ไร่ 
 ๒. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร (หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ)  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนตะพานหิน-เพชรบูรณ์ 
พ้ืนที่กว่า 813 ไร่ 
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1.3 จ ำนวนนักศึกษำย้อนหลัง  5  ปี 
 

จ ำนวนนักศึกษำ(โพทะเล) 
 หลักสูตร ปวส.  สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 
 

ปีกำรศึกษำ 
จ ำนวน (คน) 

2557 2558 2559 2560 2561 
2557 - - - - - 
2558 - - - - - 
2559 - - - - - 
2560 - - - 9 7 
2561 - - - - 8 
รวม - - - 9 15 

 
จ ำนวนนักศึกษำ(ทับคล้อ) 

 หลักสูตร ปวส.  สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 
 

ปีกำรศึกษำ 
จ ำนวน (คน) 

2557 2558 2559 2560 2561 
2557 24 24 - - - 
2558 - 32 31 - - 
2559 - - 38 37 - 
2560 - - - 47 43 
2561 - - - - 38 
รวม 24 56 69 84 81 

 
1.4 อำจำรย์ผู้สอน 

ตำรำงแสดงจ ำนวนอำจำรย์ผู้สอน จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ และเพศ 
วุฒิกำรศึกษำ ชำย หญิง รวม 

ปริญญาเอก - - - 
ปริญญาโท 1 - 1 
ปริญญาตรี 7 - 7 
อนุปริญญา/ปวส. - - - 

รวม 8 - 8 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ หน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำย 
1 นายเกียรติชัย   

ธาราวิกรัยรัตน ์
พนักงานราชการ คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า-

ไฟฟ้าก าลัง 
-อาจารย์ผูส้อนประจ าสาขางานไฟฟ้า
ก าลัง 
-เจ้าหน้าท่ีงานอาคารสถานท่ี 
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2 นายณัฐพงษ์   
กลั่นหวาน 

พนักงานราชการ วท.บ.เทคโนโยลี
อุตสาหกรรม(การผลิต) 

-หัวหน้าสาขางานไฟฟ้าก าลัง 
-หัวหน้างานวิจัยและนวตักรรม 
-อาจารย์ผูส้อนประจ าสาขางานไฟฟ้า
ก าลัง 

3. นายณัฐพล  
ศรีเดือน 

อาจารย์พิเศษ คอ.ม.อุตสาหกรรมไฟฟ้า 
     
         

-อาจารย์ผูส้อนประจ าสาขางานไฟฟ้า
ก าลัง 

4 นายสุริยา  ม้วนทอง พนักงานราชการ วท.บ. เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
 
รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร์ 

-อาจารย์ผูส้อนประจ าสาขางานไฟฟ้า
ก าลัง 

5 นายสมพงษ์   
บุญเกิด 

อาจารย์พิเศษ วท.บ. ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
 

-หัวหน้าสาขางานไฟฟ้าก าลัง 

6 นายศักดา  
 ฉลาดธัญยกิจ 

อาจารย์พิเศษ วท.บ.เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
(การจัดการอตุสาหกรรม) 

-อาจารย์ผูส้อนประจ าสาขางานไฟฟ้า
ก าลัง 

7 นายภิญโญ  ม่วงแก้ว อาจารย์พิเศษ คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า-
ไฟฟ้าก าลัง 

-อาจารย์ผูส้อนประจ าสาขางานไฟฟ้า
ก าลัง 

8 นายชัยวัฒน์ 
 เอี่ยมละออ 

อาจารย์พิเศษ ว.ท.บ.เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม(ไฟฟ้า) 

-อาจารย์ผูส้อนประจ าสาขางานไฟฟ้า
ก าลัง 

 
1.5 วัสดุ ครุภัณฑ์ 
 

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

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

 

1.6 จ ำนวนผู้เรียน 
ตำรำงแสดงจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ แต่ละระดับช้ัน จ ำแนกตำมเพศ (ทับคล้อ) 

 

ระดับชั้น จ ำนวนนักศึกษำ 
ปวส. 1 43 
ปวส. 2 38 
รวม 81 

 

1.7 กำรพัฒนำบุคลำกร  
 

ในปีการศึกษา 2561  สาขางานไฟฟ้าก าลังได้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพทางด้านวิชาการ 
ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุล เรื่อง สถำนที ่ ระหว่ำงวันที่ 
ประเภทกำรพัฒนำ 

วิชำชีพ 
กำร
สอน 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 

หน่วยกำรจัดกำรศึก 
ษำโพทะเล(แม่ข่ำย) 
- นายณัฐพงษ์   
กลั่นหวาน 
- นายเกียรติชัย  ธารา
วิกรัยรัตน ์
- นายณัฐพล  
 ศรีเดือน 
หน่วยกำรจัดกำรศึก 
ษำทับคล้อ 
- นายสุริยา  ม้วนทอง 
 
 
 

เป็นวิทยากรอบรม
หลักสตูร “การผลติ
และการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า” 
 
 
 
 
 
ผู้ช่วยวิทยากรอบรม
การใช้สื่อการเรียน
การสอน Google 
Classroom 
เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ด้าน
กระบวนการการ

ศาลาประชาคม  
ต าบลวังปลากราย  
อ าเภอบึงนาราง จังหวัด
พิจิตร 
 
 
 
 
 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
หน่วยจัดทับคล้อ 
 
 
โรงงแรมน่านตรึงใจ จ.
น่าน 

๑๑ ตลุาคม 
๒๕๖๑ 
 
 
 

 
 
 
 

20 กันยายน 
2561 
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จัดการเรียนรู้แบบ
ปฏิสัมพันธ์ (Active 
Leaning) 

 
 
 

 
1.8 เกียรติยศและช่ือเสียง  
 

วัน เดือน ปี รำงวัลที่ได้รับ 
21-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายณัฐพงษ ์กลั่นหวาน, นายเกียรติชัย ธาราวิกรัยรัตน์ ร่วมด าเนินการจัดอบรม

ให้ความรู้เกี่ยวกับการน าผักตบชวาหลังการสับย่อยมาท าปุ๋ยหมักพืชสดจาก
ผักตบชวา ณ องค์บริหารส่วนต าบลทับหมัน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

 
1.9 สถำนประกอบกำรที่ให้ควำมร่วมมือ  
   
ที ่ ชื่อสถำนประกอบกำร/ท่ีอยู ่
๑ บริษัทมิตซูบิชิ อิเล็กทริค คอนซูเมอร์ ประเทศไทย จ ากัด 700/406 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอ ามตะนคร ต.ดอน

หัวฬ่อ อ.ชลบุรี จ.ชลบุร ี
Tel : 0-3826-5800 
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ส่วนที่ 2 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน หลักสูตร 

 
องค์ประกอบที ่1  กำรก ำกับมำตรฐำน 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ 
รำยวิชำท่ีสอน 

ภำคเรียนที่ 1/2561 ภำคเรียนที่ 2/2561 
1 นายณัฐพงษ์   

กลั่นหวาน 
พนักงาน
ราชการ 

-วท.บ.เทคโนโยลี
อุตสาหกรรม(การผลิต) 

- กิจกรรมองค์การวิชาชีพ ๑ 
- งานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์
- ดิจิตอลประยุกต ์
- การเขียนโปรแกรมคอมพิว 
  เตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า 
- โรงต้นก าลังไฟฟ้า 
 

- เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น 
- เครื่องวัดไฟฟ้า 
- เครื่องกลไฟฟ้า ๑ 
- การติดตั้งไฟฟ้า ๒ 
- โครงการ 
 

2 นายเกียรติชัย   
ธาราวิกรัยรัตน ์

พนักงาน
ราชการ 

-คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า-
ไฟฟ้าก าลัง 
 
 

- การเขียนแบบและ
ประมาณ   
  การราคาไฟฟ้า 
- วงจรไฟฟา้ 
- การติดตั้งไฟฟ้า ๑ 
- เครื่องปรับอากาศอุตสาห  
  กรรม 
 

- กิจกรรมองค์การวิชาชีพ ๒ 
- กิจกรรมองการวิชาชีพ ๔ 
- นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
- การติดตั้งไฟฟ้าในและ
นอก- 
  อาคาร 
- มอเตอร์ไฟฟ้าและการ 
  ควบคุม 
- การออกแบบระบบไฟฟ้า 
- การส่งและจ่ายไฟฟ้า 
- ระบบควบคุมในงาน 
  อุตสาหกรรม 
- โครงการ 
 

3 นายณัฐพล  
ศรีเดือน 

อาจารย์
พิเศษ 

คอ.ม.ไฟฟ้าก าลัง            
คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
 

- งานเทคนิคพื้นฐาน 
- การเขียนแบบไฟฟ้าด้วย 
  คอมพวิเตอร์ 
- การประมาณการระบบ
ไฟฟ้า 
 

 

4 นายสุริยา  ม้วนทอง พ นั ก ง า น
ราชการ 

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

3104-2007 
เครื่องปรับอากาศ
อุตสาหกรรม 

3104-8501 โครงการ 
3104-0002 เครื่องวัด
และวงจรไฟฟ้า 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 (2)  กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ และประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง
เกณฑ์มำตรฐำน 

     ปีการศึกษา 2561  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
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 นายสมพงษ์   
บุญเกิด 

อ า จ า ร ย์
พิเศษ 

วท.บ. ไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 
 

3104-2001 การติดตั้ง
ไฟฟ้า 1 
3104-2202 การ
ประมาณการระบบไฟฟ้า 

3104-0004 การติดตั้ง
ไฟฟ้าในและนอกอาคาร 
3104-2201 การติดตั้ง
ไฟฟ้า 2 
3104-2205 การปอ้งกัน
ระบบไฟฟ้าก าลัง 
 
 
 

6 นายศักดา  ฉลาดธัญยกิจ อ า จ า ร ย์
พิเศษ 

วท.บ.เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
(การจัดการอุตสาหกรรม) 

3100-0007 งานเช่ือม
และโลหะแผ่น 

3104-2203 การส่อง
สว่าง 
3104-2003 เครื่องกล
ไฟฟ้า 1 
3104-0003 เครื่องกล
ไฟฟ้าเบื้องต้น 

7 นายภิญโญ  ม่วงแก้ว อ า จ า ร ย์
พิเศษ 

คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้า
ก าลัง 

3104-2004 การเขยีน
แบบไฟฟ้าดว้ยคอมพวิเตอร์ 
3104-9009 โรงต้น
ก าลังไฟฟ้า 
3100-0003 งานไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส ์
3104-1004 เขียน
โปรแกรมคอมพวิเตอร์
ควบคุมไฟฟ้า 
 

3100-0104 นิวเมติกส์
และไฮดรอลิกส์ 
3104-2002 การ
ออกแบบระบบไฟฟา้ 
3104-2006 ระบบ
ควบคุมฯ 
3104-0005 มอเตอร์
ไฟฟ้าและการควบคุม 

8 นายสรศักดิ์  ทิมทอง อ า จ า ร ย์
พิเศษ 

ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3100-0003  งานไฟฟา้
และอิเล็กทรอนิกส ์
3104-1003 ดิจิตอล
ประยุกต ์
3140-1001 วงจรไฟฟ้า 

3104-2005 การส่งและ
จ่ายไฟฟา้ 
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เอกสำรหลักฐำนประกอบ 
     1.1-1 รายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 
      1.1-2 รายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2561    
      1.1-3 ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕7 
 

ผลกำรประเมิน ผ่ำน 
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องค์ประกอบที่ 2  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  คุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
 

คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา(ทับคล้อ) 
ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 33 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมิน 33 
ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินเทียบกับจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 100 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหลังส าเร็จการศึกษา 27 
    - ตรงสาขา 14 
    - ไม่ตรงสาขา 13 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ว่างงาน 1 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อ 5 
    - สาขาวิชาเดิม 3 
    - สาขาวิชาใหม่ 2 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษา 4.82 
ค่ำร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี  

27

28
 × 100 = 96.43  

แปลงค่ำร้อยละท่ีค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

4.82 =
096.43

100
 × 5  

ผลกำรประเมิน ผ่ำน 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำสร้ำงอำชีพและท ำประโยชน์ให้ชุมชน  
 

ข้อมูลพื้นฐำน 
ผลกำรด ำเนินงำน 

แม่ข่าย ทับคล้อฯ รวม 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560    33  33 
จ านวนชุมชนที่รับการประเมิน - 29 29 
ร้อยละของชุมชนที่ประเมิน 

 
87.87 87.87 

ผลรวมคะแนนที่ชุมชนประเมิน - 116.43 116.43 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาที่ท าประโยชน์ให้กับ
ชุมชนหรือสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยชุมชนหรือท้องถิ่น 

- 4.01 4.01 

 
ผลกำรประเมิน ผ่ำน 
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องค์ประกอบท่ี 3  นักศึกษำ 
  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  กำรส่งเสรมิและพัฒนำนักศึกษำ  

ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลกัฐำนประกอบ 
ระบบกำรดูแลให้ค ำปรึกษำวิชำกำรและแนะแนวแก่นักศึกษำ  
หลักสตูรฯ มีการใช้ระบบอาจารยท์ี่ปรึกษา ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นบุคคลที่ท าหน้าท่ี ให้
ค าปรึกษา แนะน า ตดิตามนักศึกษาในความรับผดิชอบท้ังในและนอกสถานศึกษา ให้
ค าแนะน าด้านการเรียน ความประพฤติ ระเบยีบวินัยและข้อบังคับต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา รวมทั้ง การช่วยเหลือนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ มีระบบกลไก
การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๑-1 ระบบการดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แก่นักศึกษา 
 

     วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับ ปวส. สาขางานไฟฟ้า
ก าลังประจ าปีการศึกษา 2561 มีรายละเอียด ดังน้ี 
      1. นายณัฐพงษ์  กลั่นหวาน เป็นที่ปรึกษานักเรียนนักศึกษาระดับ ปวส. 1 สาขางาน
ไฟฟ้าก าลัง  
      1. นายเกียรติชัย ธาราวิกรัยรัตน์ เป็นที่ปรึกษา นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวส.  2 
สาขางานไฟฟ้าก าลัง  
       โดยที่อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้ค าปรึกษา  แนะน า ติดตามนักศึกษาทั้งใน
สถานศึกษาและที่พักของนักศึกษา ปฐมนิเทศ นักศึกษาในความรับผิดชอบในด้านการ
เรียน ความประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับต่างๆ ของสถานศึกษา รวมถึงการ
ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์   
 

๓.๑-๒ ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 
 

     อาจารย์ที่ปรึกษาสาขางานไฟฟ้าก าลังได้ด าเนินการติดตามนักเรียนนักศึกษาโดยใช้
กระบวนการโฮมรูมในช่วงเช้าเวลาหลังจากประกอบกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จสิ้น เพื่อ
แนะน า ติดตามความประพฤติ ทบทวนระเบียบวินัยและข้อบังคับต่างๆ ของสถานศึกษา 
และให้ค าปรึกษา แก่นักเรียนนักศึกษาโดยภาพรวมและรายบุคคล ซึ่งหากนักเรียน
นักศึกษาขาดเรียนโดยมีเหตุไม่อันควรหรือผู้ปกครองไม่รับทราบ จะด าเนินการเสนอ

๓.๑-๓ บันทึกข้อความแจ้งการ
ขาดเรียน 
๓.๑-๔ บันทึกการติดตามการเข้า
เรียน 
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รายชื่อนักศึกษาท่ีขาดเรียนต่องานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อประสานงานกับผู้ปกครองตามล าดับ 
      จากระบวนการติดตามนักเรียนนักศึกษา สาขางานไฟฟ้าก าลังได้ด าเนินการประเมิน
ความพึงพอใจ ของนักเรียน นักศึกษาท่ีมีต่อระบบระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการบริการ
ของหลักสูตร ระดับ ปวส. สาขางานไฟฟ้าก าลัง ประจ าปีการศึกษา 2561 พบว่า ความ
พึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และการบริการของ
หลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา 2561 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า การบริการด้านให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา (ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา) นักเรียน 
นักศึกษา มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก  โดยรายการที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ มี
อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้นักศึกษาได้พบทุกครั้งเมื่อมีการนัดหมาย (�̅�=3.70), รองมา
คือ หัวหน้าสาขางาน สามารถให้ค าปรึกษาต่าง ๆ กับนักศึกษาได้ (นอกเหนือ/ทดแทน 
อาจารย์  ที่ปรึกษา) (�̅�=3.65), อาจารย์ที่ปรึกษามีความเต็มใจและเอาใจใส่ในการให้
ค าปรึกษา และมีการติดตามผลของการให้ค าปรึกษา  (�̅�=3.60), อาจารย์ที่ปรึกษาเอา
ใจใส่นักศึกษาอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ(�̅�=3.55), มีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล(�̅�=3.55), อาจารย์ผู้สอน สามารถให้
ค าปรึกษาต่าง ๆ กับนักศึกษาได้ (นอกเหนือ/ทดแทน จากอาจารย์  ที่ปรึกษา) 
(�̅�=3.45), อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้ค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ พร้อม
ช่วยเหลือและให้ค าแนะน า(�̅�=3.40), นักศึกษาสามารถน าความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับ
จากการให้ค าปรึกษาไปใช้ประโยชน์ได้ (�̅�=3.20)  ตามล าดับ 
 

๓.๑-๕ รายงานความพึงพอใจ 
ของนักเรียน นักศึกษาท่ีมีต่อ
ระบบระบบอาจารย์ทีป่รึกษาและ
การบริการของหลักสตูร ระดับ 
ปวส. สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
๓.๑-๖ คู่มืออาจารย์ที ่

กำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรูท้ี่ทันสมัย  
     สาขางานไฟฟ้าก าลัง ร่วมกับส านักวิชาการ ได้ด าเนินการพิจารณา แนวทางการ
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ โดยด าเนินการจัดกิจกรรม
ให้ครอบคลุมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และ
ทักษะชีวิตและอาชีพ ผ่านโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีระบบและกลไกการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1-๗  เอกสารระบบการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการ
เสรมิสร้างทักษะการเรียนรู ้  
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        สาขาไฟฟ้าก าลังร่วมกับส านักวิชาการ ได้ด าเนินการพิจารณา แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ โดยด าเนินการจัดกิจกรรมให้
ครอบคลุมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และ
ทักษะชีวิตและอาชีพ ผ่านโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ด าเนินการตามแนวทาง
ส าหรับนักศึกษาทุกช้ันปี รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย 
      ๑. โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  
             มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของ
นักเรียน-นักศึกษา และเผยแพร่ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมสู่
สาธารณชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการเผยแพร่ผลงานด าเนินงานภายใต้กิจกรรม มหกรรม
วิชาการ  
      2. โครงการเตรียมการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน 

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตนให้
ถูกต้องตามข้อก าหนดของวิทยาลัยฯ และสถานประกอบการ สามารถพัฒนาตนเองให้
เหมาะสมกับงาน ตามความรู้ความสามารถ โดยมีการให้ความรู้นักเรียน นักศึกษา
เกี่ยวกับ  

- ความส าคัญและวตัถุประสงค์ของการฝึกงาน 
- การเตรยีมความพร้อมก่อนการฝกึงาน  
- ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน    
- การพัฒนาบุคลิกภาพกับการท างาน  
- ประสบการณด์ีดี จากพ่ีสู่น้อง 

        3. โครงการพัฒนาผู้เรยีนเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
            สาขางานไฟฟ้าก าลังได้ด าเนินการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามคุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ด้าน
สมรรถนะวิชาชีพสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ประกอบด้วย 
             - สมรรถนะงานท่ี 1 วิเคราะห์คา่พารามเิตอร์ทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์   
             - สมรรถนะงานท่ี 2 ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาไฟฟ้าด้วย
คอมพิวเตอร์      
             - สมรรถนะงานท่ี 3 ออกแบบและตดิตั้งไฟฟ้า 
               มีนักเรียนนักศึกษาเขา้ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพท้ังหมดจ านวน 2 คน ผ่าน
เกณฑ์ ประเมินมาตรฐาน 2 คน คดิเป็นร้อยละ 100  
        5. โครงการการเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาตดิ้านอาชีวศึกษา  
               โดยผลการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-net) แยกตามองค์ประกอบ
และประเภทวิชา ของนักเรียนปีการศึกษา 2561 มีดังนี้  

องค์ประกอบ คะแนนเฉลีย่ 
ทักษะภาษาและการสื่อสาร 34.88 
ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 31.49 
ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต 45.89 
ทักษะการจัดการงานอาชีพ 31.55 

        6. โครงการพัฒนากิจกรรมผู้เรยีน 
              สาขางานไฟฟ้าก าลังและงานกิจการนักศึกษาไดจ้ัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน
ร่วมกันโดยมีกิจกรรมดังนี ้

-โครงการไหว้ครู ท าบุญประเพณ ี

3.1-๘  รายงานผลโครงการ
สิ่งประดิษฐ ์
3.1-9   รายงานผลโครงการ
เตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศ
นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน 
3.1-๑0  รายงานผลโครงการ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
3.1-11  รายงานผลโครงการ 
ทดสอบระดับชาติดา้น
อาชีวศึกษา ปีการศึกษา  2561 
3.1-๑2  รายงานผลโครงการ
ไหว้ครู ท าบุญประเพณ ี
3.1-๑3  รายงานผลโครงการ
กีฬาภายใน 
3.1-๑4  รายงานผลโครงการ 
วชช.คุณธรรม 
3.1-๑5  รายงานผลโครงการแห่
เทียน 
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   -โครงการกีฬาภายใน 
   -โครงการวิทยาลัยชุมชนคณุธรรม 
   -โครงการแห่เทียน 

 
        สาขางานไฟฟ้าก าลังได้ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาและการบริการของหลักสูตร ด้านการบริการเพื่อพัฒนาประสบการณ์
และความรู้ด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับปาน
กลาง  โดยรายการที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ จากกิจกรรมต่าง ๆ ด้านวิชาการที่
หลักสูตร จัดขึ้น นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ต่อได้ (�̅�=3.65), รอง
มาคือ จากกิจกรรมต่าง ๆ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านศิลปวัฒนธรรม ที่หลักสูตร 
จัดขึ้น นักศึกษาได้ความรู้ ความเข้าใจ และเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษา ( �̅�=3.50), 
นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทาง
วิชาการ/วิชาชีพ (�̅�=3.50), ส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
เช่น การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การแข่งขัน /ประกวดด้านวิชาการและวิชาชีพ 
ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ (�̅�=3.45), ความหลากหลายของกิจกรรมที่หลักสูตร 
จัดให้กับนักศึกษา (�̅�=3.45), การประชาสัมพันธ์ในการเข้าถึงกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่
หลักสูตรด าเนินการ(�̅�=3.40), มีโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างด้านคุณธรรม จริยธรรม
ของนักศึกษาอย่างเหมาะสม (�̅�=3.35),  มี โครงการ/กิจกรรมที่ส่ง เสริมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาอย่างเหมาะสม(�̅�=3.35), มีการประเมินคุณภาพของการ
ด าเนินโครงการพัฒนา ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (�̅�=3.35), มีโครงการ/กิจกรรมที่
เสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการของนักศึกษาอย่างเหมาะสม(�̅�=3.25) ตามล าดับ 

3.1-16 รายงานผลความพึง
พอใจของนักเรียน นักศึกษาท่ีมี
ต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและ
การบริการของหลักสตูร ระดับ 
ปวส. สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
ประจ าปีการศึกษา 2561  
 

 
ผลกำรประเมิน ผ่ำน 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  ผลที่เกิดกับนักศึกษำ  
 
ผลที่เกดิกับนักศึกษา(ทับคล้อ) 

ปีกำรศึกษำ 
จ ำนวน 
รับเข้ำ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ      
ตำมหลักสูตร 

จ ำนวนที่ลำออกและคัด
ชื่อออกสะสมจนถึงสิ้น

ปีกำรศึกษำ 

อัตรำกำร
ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 

อัตรำ 
กำรคงอยู ่

2559 2560 2561 
2558 3๓ 2๗ - - 6 81.๘๑ 81.๘๑ 
2559 38 - 33  - 5 86.84 86.84 
2560 47 - - 39 8 82.98 82.98 

 
 

ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
1) มีข้อมูลอัตราการคงอยู่และการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ 

ปวส. สาขางานไฟฟ้าก าลัง. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 
2) มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการส่งเสรมิ

นักศึกษา ดังนี ้

3.2-1 ตารางสรุปข้อมูลอัตราการคงอยู่และการ
ส าเรจ็การศึกษาของนักศึกษาระดบั ปวส.สาขา
งานไฟฟ้าก าลัง 
3.2-2 รายงานความพึงพอใจของนักเรียน 
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2.1) การบริการด้านให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา (ระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา) ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ โดยรายการที่มคีวามพึงพอใจสูงสุด คือ มีอาจารย์ที่
ปรึกษามีเวลาให้นักศึกษาได้พบทุกครั้งเมื่อมีการนัดหมาย อยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย ๓.๗๐ 
2.2)  การบริการเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรยีนรูด้้านตา่ง 
ๆ ของนักเรียน นักศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย ๓.๔๓ โดยรายการทีม่ีความพึงพอใจ
สูงสุด คือ จากกิจกรรมต่าง ๆ ด้านวิชาการที่หลักสตูร จัดขึ้น 
นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ไดร้ับไปใช้ประโยชนต์่อได้ อยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลีย่ ๓.๖๕ 

3) จากระบบอาจารย์ที่ปรึกษาท่ีด าเนนิการท าให้จ านวนนักเรยีน 
นักศึกษาท่ีลาออกและคดัชื่อออกสะสมจนถึงสิ้นปีการศึกษามี
แนวโน้มลดลง เมื่อดจู านวนที่ลาออกและคัดชื่อออกสะสมจนถึงสิ้นปี
การศึกษาจากปกีารศึกษา๒๕๕๘, ๒๕๕๙ และ๒๕๖๐ มีอัตราการคง
อยู่ ๘๑.๘๑, ๘๖.๘๔ และ๘๒.๙๘ ตามล าดับ โดยมีอัตราการคงอยู่
เฉลี่ยเท่ากับ  ๘๓.๘๘ 

นักศึกษาท่ีมีต่อระบบอาจารย์ที่ปรกึษาและการ
บริการของหลักสูตร ระดบัประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
 

เอกสำรหลกัฐำนประกอบ 
3.2-3 รายงานจ านวนนักเรียน นกัศึกษา ปีการศึกษา 2557,  ปีการศึกษา 2558, ปีการศึกษา 2559 
3.2-4 รายงานจ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษา  ปีการศึกษา 2559, ปีการศึกษา 2560, ปีการศึกษา 2561 
 

ผลกำรประเมิน ผ่ำน 
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องค์ประกอบท่ี 4  อำจำรย ์
 
องค์ประกอบท่ี 4.1  กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ 
 

ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลกัฐำน
ประกอบ 

ระบบกำรรับและแต่งต้ังอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร  
กำรรับอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  
     การรับอาจารย์ประจ าหลกัสูตรมวีัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการบริหาร
และพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญที่เหมาะกับสาขางาน ซึ่ง
กระบวนรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
     การรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่นั้น ได้ก าหนดขั้นตอนการรับสมัครอาจารย์ไว้และ
ก าหนดให ้หลักสูตรฯ ด าเนินการ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
      1.1 หลักสูตรฯ ส ารวจความต้องการและคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ โดยพิจารณาจากความ
ขาดแคลน ความต้องการของหลักสูตรที่เปิดสอน สัดส่วนระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา ตลอดจน
ความจ าเป็นอ่ืน ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการด าเนินการขออัตราก าลังจากวิทยาลัยฯ 
      1.2 เมื่อทราบจ านวนความต้องการและคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่แล้ว หลักสูตรฯ 
ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความขอเพิ่มอัตราก าลังเสนอต่อวิทยาลัยฯ 
      1.3 วิทยาลัยฯ พิจารณาความต้องการและความจ าเป็น เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
      1.4  เมื่อได้รับอนุมัติอัตราก าลังแล้ว งานทรัพยากรบุคคล  ส านักงานผู้อ านวยการ จะ
ด าเนินการประกาศรับสมคัร และก าหนดวันรับสมัคร  วันสอบ คุณสมบัติของผู้สมัคร และแต่งตั้ง

4.1-๑ ระบบการรับ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
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คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ขึ้นมาด าเนินการ เพื่อรับสมัคร ออกข้อสอบ สอบสัมภาษณ์ ก าหนด
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก เป็นต้น โดยมีขบวนการในการรับสมัคร ดังนี้ 

1) เปิดรับสมัคร โดยด าเนินการอย่างเปิดเผย  
2) ด าเนินการสอบคัดเลือก และพิจารณาคัดเลือกโดยพิจารณาจากผลการสอบ

ข้อเขียน การสัมภาษณ์และทักษะความสามารถในการปฏิบัติตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในประกาศการรับสมัคร จากนั้น งานทรัพยากรบุคคล ส านักงาน
ผู้อ านวยการ สรุปผลการพิจารณาคัดเลือก เสนอต่อผู้บริหารเพื่อประกาศผล
การคัดเลือก และก าหนดวันรายงานตัวท าสัญญา 

3) อาจารย์ใหม่มารายงานตัว ที่งานทรัพยากรบุคคล ผู้อ านวยการ  แนะน า
อาจารย์ใหม่ต่อหลักสูตรฯ เพื่อมอบหมายงาน  

4) ทุกสิ้นปีการศึกษา จะด าเนินการส ารวจตามขั้นตอนที่ 1 เพื่อน าข้อมูลไป
ทบทวนและปรับแผนและด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น 

     การรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรฯ จะด าเนินการเมื่อหลักสูตรมีจ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตรไม่เพียงพอ จะด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความขออัตราก าลัง เสนอต่อ
ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ ก าหนดคุณสมบัติทั้งทางด้านคุณวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์สอนที่จะต้องสอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรฯ  โดยจะต้ องพิจารณา
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จากคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์สอน ฯลฯ ซึ่งในปีการศึกษา 2561 
ได้มีการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพิ่ม เนื่องจากอัตราก าลังของอาจารย์ประจ าหลักสูตรยัง
เพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอน 

๔.๑-๒ ตารางการจดัการ
เรียนการสอนภาคเรยีนที่ 
๑ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 
๔.๑-๓ ตารางการจดัการ
เรียนการสอนภาคเรยีนที่ 
๒ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 
4.1-๔ ประกาศรับสมัคร
งานวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

        สาขางานไฟฟ้าก าลังมีการประเมินกระบวนการ ดังนี้ โดยด าเนินการประเมินความพึง
พอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อการบริหารจัดการหลกัสูตรดา้นการรบัอาจารย์ โดยผลการประเมนิใน
ภาพรวมด้านการรับอาจารย์ผู้สอนมีความพึงพอใจมีระดับค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๒๕ รายละเอียด
ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนที่มีต่อการบริหารจัดการหลักสูตรด้านการรับอาจารย์ พบว่า 
ภาพรวมมีระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  (�̅�=4.25)  โดยรายการที่มีระดับความ
พึงพอใจสูงสุด คือ การก าหนดคุณสมบัติในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรสอดคล้อง
กับหลักสูตร(�̅�=5.00) รองลงมา คือ กลไกการคัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความ
เหมาะสมและโปร่งใส(�̅�=๔.00), การบริหารหลักสูตร ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างเหมาะสม(�̅�=๔.00) และการก าหนดบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของอาจารย์มีความชัดเจนและเหมาะสม (�̅�=4.00) ตามล าดับ 

4.1-5  รายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารย์ผูส้อนต่อการ
บริหารจดัการหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 
2561 
 

ระบบกำรบริหำรอำจำรย ์  
      วิทยาลัยชุมชนพิจิตรได้มีการก าหนดภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
 
ข้ำรำชกำร 

ภำระงำน 
จ ำนวน ชม.ขั้นต่ ำ/

สัปดำห์ 
งานสอน 6 
งานปฏิบัติงานจัดการศึกษาเพื่อพฒันาท้องถิ่นและชุมชน 12 
งานศึกษาค้นคว้า วิจัยเพื่อชุมชน 6 

4.1-6ประกาศสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน เรื่อง การ
ก าหนดภาระงานของ
ผู้สอนประจ าในสถาบัน 
พ.ศ.2559 
4.1-7  TOR พนักงาน
ราชการ (อาจารยผ์ู้สอน) 
4.1-8  TOR พนักงาน
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งานบริการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 5 
 
อำจำรย์พิเศษ 
1. สอนและอบรมนักเรียน นักศึกษา ตามหลักสูตร ปวช. ปวส. และหลกัสูตรฝึกอบรมใน

สาขาท่ีเกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 20 ชม. / สัปดาห ์
2. จัดท าและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน แผนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา/ภาคเรียน 

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

ภาคเรยีน 
6. หากปฏิบัติหนา้ที่สอนน้อยกว่า 20 ชม./สัปดาห์ ให้ปฏิบัติหน้าท่ีสนบัสนุนงานจัดการ

เรียนการสอนตามสดัส่วนจ านวนช่ัวโมงการปฏิบัติงานสอน และปฏบิัติงานตามพันธกิจ
ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

 

จ้างเหมาบริการ (อาจารย์
ผู้สอน) 
 
 

1. หลักสตูรก าหนดภาระงานสอนในการจัดการเรยีนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับการ
บริหารงาน ดังนี ้

ภำคเรียนที่ 1/2561 
ชื่อ-สกลุ ชม.สอน/สัปดำห์ 

นานเกียรติชัย  ธาราวิกรัยรัตน ์ ๑๖ 
นายณัฐพงษ์  กลั่นหวาน ๒๑ 
นายณัฐพล  ศรีเดือน ๑๔ 

 
ภำคเรียนที่ 2/2561 

ชื่อ-สกลุ ชม.สอน/สัปดำห์ 
นานเกียรติชัย  ธาราวิกรัยรัตน ์ ๓๓ 
นายณัฐพงษ์  กลั่นหวาน ๔ 

 
2. ภาระงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย มดีังนี้ 

1) นายเกียรติชัย  ธาราวิกรัยรัตน์  
    ปฏิบัติหน้าท่ี -อาจารย์ผูส้อนสาขางานไฟฟ้าก าลัง,     
                    -เจ้าหน้าท่ีงานอาคารสถานท่ี 

2) นาณัฐพงษ์  กลั่นหวาน  
    ปฏิบัติหน้าท่ี -อาจารย์ผูส้อนสาขางานไฟฟ้าก าลัง,  
                    -หัวหน้าสาขางานไฟฟ้าก าลัง,  
                    -หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม 

3) นายณัฐพล  ศรีเดือน  
    ปฏิบัติหน้าท่ี -อาจารย์ผูส้อนสาขางานไฟฟ้าก าลัง  
 

3. มีการก ากับและตดิตามการจดัท าแผนการสอน โครงการสอน บันทกึหลังการสอน โดย
มีผลการด าเนินงานดังนี ้
 

4.1-9  ตารางการจัดการ
เรียนการสอนภาคเรยีนที่ 
1 และภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2561 
4.1-๑0  ค าสั่งวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร ที่ 
239/2561 เรื่อง 
มอบหมายหน้าที่บุคลากร 
4.1-๑1 แผนการสอน 
โครงการสอน บันทึกหลัง
การสอน ประจ าปี
การศึกษา 2561 
4.1-๑2  ผลการประเมิน
อาจารยผ์ู้สอนรายวิชา ปี
การศึกษา 2561 
4.1-๑3  รายงานผลการ
นิเทศ ติดตาม การจดัการ
เรียนการสอน ประจ าปี
การศึกษา 2561 
4.1-๑4  ค าสั่ง วิทยาลยั
ชุมชนพิจิตร ที่ 
226/2561 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการเรียน 
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ภำคเรียนที่ 1/2561 

ชื่อ-สกุล รายวิชา 

การส่ง 
เอกสาร 

แผ
นก

าร
สอ

น 

โค
รง

กา
รส

อน
 

บัน
ทึก

หล
ังก

าร
สอ

น 

นายเกียรติชยั ธาราวิกรัยรัตน์ การเขียนแบบและประมาณการราคาไฟฟ้า 
   

 วงจรไฟฟ้า    
 การติดตั้งไฟฟ้า ๑    
 เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม 

✔   

นายณัฐพงษ์  กลั่นหวาน กิจกรรมองค์การวิชาชีพ ๑    
 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส ์  ✔  
 ดิจิตอลประยุกต ์  ✔  
 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ในงานควบคุม

ไฟฟ้า  ✔  

 โรงต้นก าลังไฟฟ้า  ✔  
นายณัฐพล  ศรีเดือน งานเทคนิคพื้นฐาน    
 การเขียนแบบไฟฟ้าดว้ยคอมพวิเตอร์ 

   

 การประมาณการระบบไฟฟา้ ✔   
 
ภำคเรียนที่ 2/2561 

ชื่อ-สกุล รายวิชา 

การส่ง 
เอกสาร 

แผ
นก

าร
สอ

น 

โค
รง

กา
รส

อน
 

บัน
ทึก

หล
ังก

าร
สอ

น 

นายเกียรติชยั ธาราวิกรัยรัตน์ กิจกรรมองค์การวิชาชีพ ๒    

 กิจกรรมองการวิชาชีพ ๔    

 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์  ✔  

 การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร  ✔ ✔ 

 มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม  ✔ ✔ 

 การออกแบบระบบไฟฟ้า   ✔ 

 การส่งและจ่ายไฟฟ้า  ✔ ✔ 

 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม  ✔ ✔ 

 การส่องสว่าง  ✔ ✔ 

 โครงการ  ✔  

นายณัฐพงษ์  กลั่นหวาน เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น  ✔  
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 เครื่องวัดไฟฟ้า    
 เครื่องกลไฟฟ้า ๑    

 การติดตั้งไฟฟ้า ๒    

 โครงการ  ✔  

 
4. การก ากับ/ควบคุมกระบวนการจดัการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา โดยมี

การนิเทศ ติดตามให้ค าแนะน า กระบวนการจัดการเรียนการสอน และมีคณะกรรมการ
พิจารณาผลการเรียน ท าหน้าที่พิจารณา ความเหมาะสมในการประเมินผลการเรยีน
ของอาจารย์ผูส้อนแต่ละรายวิชา 

5. การประเมินการสอนของอาจารย์ ในปีการศึกษา 2561 มีผลการประเมินอาจารย์
ผู้สอนโดยนักศึกษา ดังนี ้

อำจำรย์ผู้สอน ชื่อวิชำ 
ผลกำร 
ประเมิน 

นายเกียรติชยั ธาราวิกรัยรัตน์ การเขียนแบบและประมาณการราคาไฟฟ้า ๔.๖๔ 

 วงจรไฟฟ้า ๔.๐๓ 
 การติดตั้งไฟฟ้า ๑ ๔.๐๓ 
 เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม ๔.๖๔ 
 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ ๒ ๓.๙๗ 
 กิจกรรมองการวิชาชีพ ๔ - 
 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ - 
 การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร ๓.๙๗ 
 มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม - 
 การออกแบบระบบไฟฟ้า ๓.๙๗ 
 การส่งและจ่ายไฟฟ้า ๓.๙๗ 
 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม - 
 การส่องสว่าง - 
 โครงการ - 
นายณัฐพงษ์  กลั่นหวาน กิจกรรมองค์การวิชาชีพ ๑ ๓.๙๕ 
 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส ์ ๔.๐๘ 
 ดิจิตอลประยุกต ์ ๓.๙๕ 
 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ในงานควบคุม

ไฟฟ้า 
๔.๖๗ 

 โรงต้นก าลังไฟฟ้า ๓.๙๕ 
 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส ์ ๒.๙๕ 
 เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น - 
 เครื่องวัดไฟฟ้า - 
 เครื่องกลไฟฟ้า ๑ - 
 การติดตั้งไฟฟ้า ๒ ๓.๙๕ 
 โครงการ - 
นายณัฐพล  ศรีเดือน งานเทคนิคพื้นฐาน ๔.๗๕ 
 การเขียนแบบไฟฟ้าดว้ยคอมพวิเตอร์ ๔.๑๘ 

 การประมาณการระบบไฟฟา้ ๔.๗๕ 
       ทางสาขางานไฟฟ้าก าลังส่งเสริมให้อาจารย์ใช้รูปแบบการสอนโดยน าสื่อออนไลนม์าใช้
ประกอบในการเรียนการสอนซึ่งนักเรียนนักศึกษาสามารถทบทวนความรู้ได้ตลอดเวลา 
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       สาขางานไฟฟ้าก าลัง มีการก าหนดภาระงานสอนในการจัดการเรียนการสอน ไม่ต่ ากว่า
เกณฑ์ของวิทยาลัยฯ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การปฏิบัติงานตามภารกิจ ของวิทยาลัยฯ มีการประเมิน
กระบวนการ ดังนี้ โดยด าเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร (ด้านการบริหารอาจารย์ การก ากับ/ติดตาม/ประเมินผลและพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนของอาจารย์)  โดยผลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย ๔.๓๖ มีรายละเอียด 
ดังนี้  
        ด้านการบริหารอาจารย์ การก ากับ/ติดตาม/ประเมินผลและพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนของอาจารย์โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.36)  โดยรายการที่มีระดับ
ความพึงพอใจสูงสุด คือ การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถของ
อาจารย์ผู้สอน, การก ากับและติดตามการจัดท าแผน    การสอน โครงการสอน อย่างน้อยก่อน
การเปิดภาคเรียนให้ครบทุกรายวิชา, การก ากับและติดตามการจัดท าบันทึกหลังการสอนหลัง
สิ้นสุดภาคเรียนให้ครบทุกรายวิชา (�̅�=5.00) รองลงมา คือ การก ากับ/ควบคุมกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา (�̅�=4.50),  การประเมินการสอนของอาจารย์ 
และน าผลมาใช้    ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ ( �̅�=4.00), 
จ านวนภาระงานสอนของอาจารย์ที่เป็นจริงในหลักสูตรมีความเหมาะสมและ การควบคุมการ
จัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน (�̅�=3.50) ตามล าดับ 

4.1-๑5  รายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารย์ผูส้อนต่อการ
บริหารจดัการหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 
2561 
 
 
 

  ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการด าเนินงาน ดังนี้  
๑. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสตูรและอาจารยผ์ู้สอนเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาทาง

วิชาการเพื่อพัฒนาตนเองด้านการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
๒. ส่งเสริมการศึกษาต่อ การท าผลงานทางวิชาการ เพื่อขอเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการและ

การพัฒนาศักยภาพ  
๓. มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ หรือดาเนนิงานตามกระบวนการจัดการความรู้ (KM) ให้มีการ

แลกเปลีย่นและนาความรู้ไปใช้ในการพัฒนางาน  

 

     หลักสูตรได้มีการส่งเสรมิและพัฒนาน าอาจารย์ในหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะทาง
วิชา ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี ้

ที ่
ชื่อ-สกลุ 

วันที่ 
เข้ำอบรม 

หัวข้อ 
กำรพัฒนำ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

๑ นายณัฐพล  ศรีเดือน ๒๐ กันยายน  
๒๕๖๑ 

อบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาสื่อประกอบการ
เรียนการสอน Google 
Classroom 

วิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร 

 

4.1-๑6  บันทึกรายงาน
การไปราชการ
ประจ าเดือนกันยายน 
4.1-17  เกียรติบัตรผ่าน
การฝึกอบรมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาสื่อประกอบการ
เรียนการสอน Google 
Classroom 
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     สาขางานไฟฟ้าก าลัง มีการประเมินกระบวนการ โดยด าเนินการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ผู้สอนต่อการบริหารจัดการหลักสูตร (ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) โดยผลการ
ประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย ๔.๐๐ มีรายละเอียด ดังน้ี  
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  (�̅�=4.00)  
โดยรายการที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ การส่งเสริมการน ากระบวนการวิจัยและการ
ให้บริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
นักศึกษา, การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (�̅�=4.50)  รองลงมา คือ 
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ (�̅�=3.00) ตามล าดับ 

4.1-8  รายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารย์ผูส้อนต่อการ
บริหารจดัการหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 
2561 
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องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน และกำรประเมินผู้เรียน 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  สำระของรำยวิชำในหลักสูตร 

ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
  

การออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตรมีความสอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยด าเนินการตามระบบและกลไก 
สาระส าคัญของรายวิชาในหลักสูตร โดยมีค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสาขางานเพื่อท า
หน้าที่บริหารหลักสูตร ประชุมช้ีแจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร และร่วมกับส านักวิชาการจัดท าแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร
เสนอขอความเห็นชอบจากอนุกรรมการวิชาการ สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน และด าเนินการมอบหมายรายวิชาให้อาจารย์ผู้สอน จัดท า
แผนจัดการเรียนรู้ จัดท าตารางจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอน 
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และจัดท า
รายงานผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อน าผลไปจัดการเรียนการสอนในภาค
เรียนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1-1 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขางานไฟฟ้า
ก าลัง 
5.1-2 ระบบและกลไกสาระส าคญัของ
รายวิชาในหลักสูตร 

เปรียบเทยีบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 

กับหลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง  
พุทธศักราช 2557 

 
ปวส. 2546 ปวส. 2557 

1. หลักกำร 1. หลักกำร 
- มุ่งผลติและพัฒนาแรงงาน ระดับช านาญการ

เฉพาะสาขาอาชีพ สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
- มุ่งผลติและพัฒนา

แรงงาน ระดับ

5.1-3 ค าสั่งมอบหมายหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบบุคลากรภายในวิทยาลยัชุมชน
พิจิตร ประจ าปีการศึกษา 2561 
5.1-4 แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
5.1-5 รายงานการประชุมอนุกรรมการ
วิชาการ ครั้งท่ี 1/61 วันท่ี 20 เม.ย. 
2561 
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สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 

- มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมสีมรรถนะในการประกอบอาชีพ 
มีความรูเ้ต็มภูมิ ปฏิบตัิได้จริงและเข้าใจชีวิต เปิด
โอกาสให้ผู้ประกอบการวิชาชีพ มีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอนวิชาชีพ สามารถถ่ายโอน
ประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานประกอบการได้ 
 
 

ผู้ช านาญการเฉพาะ
สาขาอาชีพ สอดคล้อง
กับตลาดแรงงาน 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม โดยมี
ความความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 11 
พ.ศ. 2555 – 2559 
และแผนการศึกษา
แห่งชาติ ระบบการ
เรียนเปดิโอกาสให้
ผู้เรยีนสามารถเทียบ
โอนผลการเรียนรู ้
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
สมรรถนะในการ
ประกอบอาชีพ มี
ความรู้เต็มภมูิ ปฏิบัติ
ได้จริงและเข้าใจชีวิต 
รวมทั้งมีความยดึหยุ่น 
โดยเปดิโอกาสให้
สถานศึกษาสามารถ
ปรับให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
และความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

2. จุดหมำย 2. จุดหมำย 

5.1-6 รายงานการประชุมอนุกรรมการ
วิชาการ ครั้งท่ี 7/2561 วันท่ี 18 ต.ค. 
2561 
5.1-7 ตารางการจดัการเรียนการสอน
ภาคเรยีนที่ 1/2561 และ 2/2561 
5.1-8 แผนการจัดการเรียนรู้และ
ค าอธิบายรายวิชา 
5.1-9 เอกสารประกอบการประเมินผล
การเรยีนรายวิชางานการประมาณการ
ระบบไฟฟ้า 
5.1-10 รายงานผลการด าเนินงาน
หลักสตูรส าหรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 
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- เพื่อให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้ความรู้ใน
การสร้างงานให้สอดคล้องกับวิชาชีพ มีบุคลิกภาพ
ที่ดีเป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดงีาม ท้ังในการ
ท างานและการอยูร่่วมกัน มีความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว องค์กร ท้องถิ่นและประเทศชาติ ปฏิบตัิ
ตนพระมหา กษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

เน้นคุณภาพผู้เรียนให้มี
พฤติกรรมที่ดีงาม ต่อ 
ต้านความรุนแรงและ
สารเสพตดิ ด ารงไว้ซึ่ง
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรง
เป็นประมุข มีจิตส านึก
ด้านปรัญชาเศรษฐกิจ
พอเพียง การรู้จักใช้อ
ละอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และการสรา้งสิ่งแวด 
ล้อมท่ีด ี

3. เกณฑ์กำรใช้หลกัสูตร 3. เกณฑ์กำรใช้
หลักสูตร 

ประกอบด้วสาระส าคญัดังนี ้
- การเรยีนการสอน 
- เวลาเรียน 
- หนว่ยกิต 
- โครงสร้าง 
- โครงการ 
- ฝึกงาน 
- การเข้าเรียน 
- การประเมินผลการเรยีน 
- กิจกรรมเสริมหลักสตูร 
- การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
- การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงหลักสตูร 

ปรับและเพิ่มเนื้อหา
สาระในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
ดังนี ้

- การเรยีนการสอน 
- การจัดการศึกษาและ

เวลาเรียน 
- หน่วยกิต 
- โครงสร้าง 
- การฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 
- โครงการพัฒนาทักษะ

วิชาชีพ 
- การศึกษาระบบทวิ

ภาค ี
- การเข้าเรียน 
- การประเมินผลการ

เรียน 
- กิจกรรมเสริมหลักสตูร 
- การส าเร็จการศึกษา

ตามหลักสูตร 
- การพัฒนารายวิชาใน

หลักสตูร 
- การปรับปรุงแก้ไข 

พัฒนารายวิชา กลุ่ม
วิชาและการอนุมตัิ
หลักสตูร 
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- การประกันคณุภาพ
หลักสตูร 

4. จุดประสงค์สำขำวิชำ 4. จุดประสงค์
สำขำวิชำ 

     ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องการพัฒนาผู้เรยีนทั้งด้าน
ความรู้ ด้านทักษะ ดา้นเจตคติและพฤติกรรม
ลักษณะนสิัยในสาขาวิชานั้น ๆ 

     ประกอบด้วยสิ่งที่
ต้องการพัฒนาผู้เรียน
ในสาขาวิชานั้น ทั้ง 3 
ด้าน โดยด้านเจตคติ
เน้นเพิ่มเติมเกี่ยวกัย
ความคิดรเิริม่
สร้างสรรค์ ซื่อสัตย์
สุจรติ มีระเบียบวินัย มี
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ่งแวดล้อม 
ต่อต้านความรุนแรง
และสารเสพติด 

5. มำตรฐำนวิชำชีพ 5. มำตรฐำนวชิำชีพ 
     ก าหนดไว้เฉพาะด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
ประกอบด้วยความรู้และทักษะทีผู่ส้ าเรจ็การศึกษา
ในสาขาวิชานั้น ๆ ต้องมีเพื่อเป็นหลักประกัน
คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษาและสถานศึกษา ที่
สอดคล้องกับความต้องการของอาชีพ  

    เพื่อให้สอดรับกับ
คุณภาพของผูส้ าเร็จ
การศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแห่งชาติ 
ต้องครอบคลุมอย่าง
น้อย 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ดา้นสมรรถะ
หลักและสมรรถนะ
ทั่วไป และดา้น
สมรรถนะวิชาชีพ 

6. โครงสร้ำงหลักสูตร 6. โครงสร้ำงหลักสูตร 
     หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 85 ดังโครงสร้าง
ต่อไปนี ้

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

     หน่ วยกิตรวมไม่
น้อยกว่า 85 และไม่
เกิน 90 หน่วยกิต ดัง
โครงสร้างต่อไปนี้ 

1) หมวดวิชาทักษะชีวิต   
ไม่น้อยกว่า 21 หน่วย
กิต 

2) หมวดวิชาทักษะ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 
56 หน่วยกติ 

- กลุ่มทักษะวิชาชีพ
พื้นฐาน 
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- กลุ่มทักษะวิชาชีพ
เฉพาะ 

- กลุ่มทักษะวิชาชีพ
เลือก 

- ฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพ 

- โครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

4) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
7. รำยละเอียดของรำยวิชำ 7. รำยละเอียดของ

รำยวิชำ 
     ประกอบด้วย 

- รหัสวิชา ช่ือวิชา จ านวนหน่วยกิต (จ านวนช่ัวโมง
เรียนต่อสัปดาห์) 

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

     ประกอบด้วย 
- รหัสวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนช่ัวโมงเรียน
ทฤษฎีต่อหนึ่งสัปดาห์ 
– จ านวนช่ัวโมงเรียน
ปฏิบัติต่อหนึ่งสัปดาห์ 
– จ านวนหน่วยกิต (ท-
ป-น) 
- วิชาบังคับก่อน (ถ้า
มี) 

- จุดประสงค์รายวิชา 
- สมรรถนะรายวิชา 
- ค าอธิบายรายวิชา 

8. กำรเพ่ิมรำยวิชำ 8. กำรเพ่ิมรำยวิชำ 
     สถานศึกษาสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมได้
ในหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ หมวดวิชาเลือก
เสรี ได้ตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรือชุมชนหรือท้องถิ่น แต่ละรายวิชาที่สถานศึกษา
พัฒนาขึ้นจะต้องส่งมาขอรหัสจากส่วนกลาง และ
สามารถใช้ร่วมกันได้ทุกสถานศึกษา 

     สถานศึกษา
สามารถพัฒนารายวิชา
ในหมดวิช่ทักษะชีวิต 
หมวดวิชาทักษะ
วิชาชีพ และหมวดวิชา
เลือกเสรี เพื่มเพิ่มเตมิ
ได้ตามความต้องการ
ของสถานศึกษา สถาน
ประกอบการหรือตาม
ยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถถในการ
แข่งขันของประเทศ 
โดยใช้รหสัวิชาตามที่
ก าหนดไว ้
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9. อัตรำส่วนของเวลำกำรเรียนรู้ 9 .  อั ต ร ำส่ ว นข อ ง
เวลำกำรเรียนรู้ 

     เป็นลักษณะบูรณาการเป็นทฤษฎีกับปฏิบัติ
ควบคู่กัน 

     การจัดการเรยีนรู้
เน้นภาคทฤษฎีต่อ
ภาคปฏิบตัิประมาณ 
40 ต่อ 60 ในหมวด
วิชาทักษะวิชาชีพ 

10. กำรส ำเร็จกำรศึกษำ 10. กำรส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

    ได้หน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามโครงสร้าง
หลักสตูร และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่่ ากว่า 
2.00 จากระดับ 4.00 เข้าร่วมกจิกรรมเสริม
หลักสตูรและประเมินผ่าน 

     ได้หน่วยกิตสะสม
ครบถ้วนตามโครงสร้าง
หลักสตูรได้คะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 
2.00 จากระดับ 
4.00 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ เข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสตูร
และประเมินผ่าน 

 

        ด าเนินการตามแผนการจัดการเรยีนรู้และโครงการสอนให้เปน็ไปตามทีไ่ด้
จัดท าไว้และท าการบันทึกหลังการสอน 

5.1-11 แผนการจัดการเรยีนรูร้ายวิชา
การประมาณการระบบไฟฟ้า  

        น าบันทึกหลังการสอนมาด าเนินการวิเคราะห์น ามาปรับปรุงส าหรับพัฒนา
แผนการจดัการเรียนรู้ในครั้งต่อไป 

5.1-12 บันทึกหลังสอนรายวิชาการ
ประมาณการระบบไฟฟ้า  

        จัดท าเป็นรูปเล่มเพื่อใช้ท าการสอนและสามารถส่งเป็นผลงานทางวิชาการ
ต่อไป 

5.1.13 เอกสารประกอบการสอน
รายวิชาการประมาณการระบบไฟฟ้า  
 

 
ผลกำรประเมิน ผ่ำน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  กำรวำงระบบผู้สอน กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรประเมินผลผู้เรียน 
ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 

สาขางานไฟฟ้าก าลัง ได้มีการก าหนดเป้าหมายในการวางระบบผู้สอน 
การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน วิชาชีพ โดยส านัก
วิชาการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดตารางการจัดการเรียน
การสอนประจ าภาคเรียน และส่งแผนตลอดหลักสูตรมาให้หัวหน้าสาขา
งานตรวจสอบรายวิชาที่จะเปิดสอน และร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร
พิจารณาอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเพื่อจัดท าตารางการจัดการเรียนการ
สอนของสาขางาน และเสนออนุกรรมการวิชาการ และสภาวิทยาลัยเพื่อ
ทราบตารางการจัดการเรียนการสอน เพื่อส านักวิชาการก าหนดอาจารย์
ผู้สอนในระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านงานทะเบียน วัดผล
และประเมินผลนักศกึษา เพื่อแจ้งอาจารย์ประจ าวิชาตรวจสอบรายชื่อวิชา
ที่สอน รายช่ือนักศึกษา เวลาเรียน ห้องเรียน ในระบบอาจารย์ผู้สอน 
ต่อไป 

 

 
 

        หลักการของหลักสตูร 

        ๑. เป็นหลักสตูรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง เพื่อพัฒนา
ก าลังคนระดับเทคนิคให้มสีมรรถนะมีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของ 
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคล้องกับแผนพัฒนา

5.2-1 กลไกการวางระบบผูส้อนและ
กระบวนการเรียนการสอน ระบบการวางระบบ
ผู้สอน 
5.2-2 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) 
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ ทั้งในระดับชุมชน 
ระดับท้องถิ่นและระดับชาต ิ
        ๒. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวางเน้น
สมรรถนะด้วยการปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและ
โอกาสของผู้เรียน เปิดโอกาสใหผู้้เรียนสามารถเทยีบโอนผลการเรียน 
สะสมผลการเรียน เทียบความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ 
สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ 
        ๓. เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้ส าเร็จการศึกษามสีมรรถนะในการ
ประกอบอาชีพ มีความรูเ้ต็มภูมิ ปฏิบัติได้จริงมคีวามเป็นผู้น าและสามารถ
ท างานเป็นหมู่คณะได้ด ี
        ๔. เป็นหลักสูตรที่สนับสนนุการประสานความร่วมมือในการจัด
การศึกษาร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐและ
เอกชน 
        ๕. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรใหต้รงตามความต้องการและสอดคลอ้งกับ
ยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

       อาจารย์ประจ าวิชาด าเนินการจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้และ
โครงการสอนตามตารางสอนที่ไดท้ าการอนุมัติ 

5.2-2 ศักยภาพอาจารยผ์ูส้อนระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) 
5.2-3 แผนการจัดการเรียนรู ้
5.2-4 โครงการสอน 

       จัดท าสื่อ/เอกสารประกอบการสอน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแต่
ละรายวิชาให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง 
 

5.2-5 เอกสารประกอบการสอน 
5.2-6 คู่มือ/ใบความรู/้ใบงาน 

  นักศึกษาและอาจารย์ประจ าวิชา ร่วมกันจัดท าโครงการสิ่งประดิษฐ์
เพื่อบูรณาการความรู้  ให้สามารถน าเสนอออกมาเป็นช้ินงานเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนหรือปัญหาที่ต้องการแก้ไขได้ 
      นักศึกษาสามารถน าทักษะ ความรู้ด้านไฟฟ้า มาบริการให้กับชุมชน  

5.2-7 โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
5.2-8 รายงานโครงการชุดสาธติไฟส่องสว่าง
ถนนด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 

       นักศึกษาทุกคนเข้าสอบทวนสอบจากการสอบมาตรฐานวิชาชีพทุก
คน 

5.2-9 การสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

 
ผลกำรประเมิน ผ่ำน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  ผลกำรด ำเนนิงำนของหลักสูตร  
 

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

รำยกำร 
จ ำนวน (คน) 

แม่ข่ำย ทับคล้อฯ รวม 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 - 33 33 
ผู้จ านวนส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าตรงสาขา - 14 14 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อตรงกับสาขาที่ส าเร็จ
การศึกษา 

- 3 3 

ร้อยละผู้ที่ได้งานท าในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เก่ียวข้องภายในหนึ่งปี 

- 51.52 51.52 

 
2. สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและได้รับ

ข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไป
ท างาน จากสถานศึกษาท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงาน
ผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

รำยกำร 
สถำนที่ท่ีจัดกำรเรียนกำรสอน 

แม่ข่ำย ทับคล้อฯ รวม 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 - 33 33 
จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ - ๒๙ ๒๙ 
ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจเทียบกับจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหลัง
ส าเร็จการศึกษา 

100 8๗.๘๗ 87.8๗ 

    
 

เอกสำรหลักฐำน 

 5.3-1 รายงานผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตร ปวช. สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
 5.3-2 รายงานผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตร ปวช. สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
 5.3-3 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตร ปวช. สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
 

ผลกำรประเมิน ผ่ำน 
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องค์ประกอบที ่6  สิ่งสนบัสนุนกำรเรียนรู้ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1  สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้  
 

ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลกัฐำนประกอบ 
  

         หลักสูตรมีระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ดังนี้ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระบุความต้องการ 
และปัญหาการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในหลักสูตร 

2) ด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุน และแหล่งเรียนรู้ตามความต้องการในหลักสูตร 
3) ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ

รายงานผลส ารวจความพึงพอใจและน าผลไปปรับปรุงและพัฒนาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.1-1  ระบบและกลไกสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้

      สาขางานไฟฟ้าก าลังมีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ / ด าเนินงาน ดังนี ้ 
1) สาขางานไฟฟ้าก าลังด าเนินการส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในหลักสูตรสาขางาน

ไฟฟ้าก าลัง ข้อมูล มีดังน้ี 
ห้องเรียน 

ห้องเรียนของสาขางานไฟฟ้าก าลัง  จะอยู่ตึกอุตสาหกรรมชั้นที่๒  
ได้แบ่งพื้นที่ห้องเรียน 6 ห้องเรียนใหญ่ และห้องย่อยส าหรับระดมความคิดของนักเรียน
นักศึกษาอย่างเป็นสัดส่วน โดยใช้เป็นพื้นที่ห้องเรียนทฤษฎีและลงปฏิบัติงานตามความ
เหมาะสมของพื้นที่ โดยในแต่ละพื้นที่จะจัดโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้

6.1-2 รายงานผลการส ารวจ
ความต้องการและปัญหาการใช้
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
อาจารยผ์ู้สอน ประจ าปี
การศึกษา 2561 



ห น้ า  | 32 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู สาขางานไฟฟา้ก าลงั  

 

เพียงพอกับจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าเรียนในรายวิชาอย่าเหมาะสม  
ห้องน้ ำ 

ปัจจุบันห้องน้ าส าหรับนักเรียนนักศึกษามีจ านวน 4 ห้อง แต่มีปัญหาเรื่องระบบท่อ
น้ าประปาช ารุด ขณะนี้ทางงานอาคารสถานท่ีเสนอขอปรับปรุงในแผนงบประมาณ 

ระบบอินเตอร์เน็ต 
จากการส ารวจการใช้ระบบอินเตอร์ของนักศึกษาและอาจารย์ พบว่า 

การใช้งาน ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของการใช้งานนักศึกษา 
สื่อกำรสอน/อุปกรณ์เทคโนโลยี 

       ด าเนินการส ารวจความต้องการและปัญหาการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากอาจารย์
ผู้สอนประกอบด้วย ด้านอาคาร/สถานท่ี ด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต  ด้านห้องเรียน/
ห้องปฎิบัติการ  ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ด้านห้องสมุด และ ปัญหาการใช้สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ มีผลการส ารวจ ดังนี้ 
   ควำมต้องกำรสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
       ด้านอาคารสถานท่ี 

         1. ติดแอร์ทุกห้องเรียน 
               2. บุคลากรในการดูแลอาคาร   
       ด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
               1. ปัญหาอิเตอร์เน็ตไม่เสถียร 
       ด้านห้องเรียน/ห้องปฎิบัติการ 

          1. ปรับปรุงการกันฝุ่นและนก 
                2. อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย 
        ด้านโสตทัศนูปกรณ ์

          1. พัฒนาระบบเสียงตามสาย 
                2. สื่ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
         ด้านห้องสมุด 

          1. เปิดใช้ตามความต้องการของผู้ใช้ 
                2. หนังสือที่เป็นต าราอ้างอิงจากในประเทศและต่างประเทศ 
   ปัญหำกำรใช้สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้  
      ผลการส ารวจปัญหาการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนสาขางานไฟฟ้า
ก าลัง ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมมีสภาพปัญหาอยู่ในระดับมาก (�̅�=3.89) 
โดยรายการที่มีระดับปัญหาสูงสุด คือ บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (�̅�=4.33) รองลงมา คือ 
หนังสือ/วารสาร ที่มีอยู่ในห้องสมุดล้าสมัย, หนังสือ/วารสาร ที่ต้องการอยู่ในสภาพช ารุด, 
อาคารโรงฝึกงาน/ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์สภาพพร้อมใช้งาน, อาคารโรง
ฝึกงาน/ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือและอุปกรณ์เพียงพอ, ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ มีขนาด
และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (�̅�=4.00), หนังสือ/วารสาร ที่ต้องการไม่มีในห้องสมุด, 
อาคารโรงฝึกงาน/ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์มีความทันสมัย (�̅�=3.67) และ 
หนังสือ/วารสารที่ต้องการมีน้อยฉบับ (�̅�= 3.33) ตามล าดับ  

       สาขางานไฟฟ้าก าลังได้พบปัญหาเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร คือ
และได้ท าการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2561 มีผลการประเมินดังนี้   

รำยกำร 
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 
อำจำรย ์ นักศึกษำ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในห้องเรียน 3.11 3.20 

6.1-3  รายงานความพึงพอใจ
ของนักเรียน นักศึกษาและ
อาจารยผ์ู้สอนที่มีต่อสิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู้ ระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) สาขางานไฟฟ้าก าลัง
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 2.99 3.08 
รวม 3.60 3.14 

  

ประจ าปีการศึกษา 2561 

       สาขางานไฟฟ้าก าลังมีการปรับปรุง/พัฒนาจากผลการประเมิน ดังนี ้ 
      1. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในห้องเรียน  

     ได้มีปรับปรุงระบบ Network โดยตดิตั้งตัวกระจายสัญญาณ Wifi เพิ่มเพื่อให้
อาจารยผ์ู้สอนและนักศึกษา ได้ค้นคว้าข้อมูล หรือใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการประกอบการ
เรียนการสอน 

  2. สิ่งสนับสนุนการเรียนรูภ้ายนอกห้องเรียน 
          กั้นห้องย่อยส าหรับระดมความคิดของนักเรียนนักศึกษาอย่างเป็นสัดส่วนเพ่ิมขึ้น 

 

  

 
ผลกำรประเมิน ผ่ำน 

 
 

แผนกำรด ำเนินงำนเพื่อพัฒนำหลักสูตร 
 

แผนกำรด ำเนินงำน ก ำหนดเวลำที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
กั้นห้องย่อยส าหรับระดมความคิดของนักเรียน
นักศึกษา 

2562 นายณัฐพงษ์  กลั่นหวาน 

 
 
 
ลงช่ือ.............................................. 
        (นายณัฐพงษ์ กลั่นหวาน) 
      หัวหน้าสาขางานไฟฟ้าก าลัง 
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   ส่วนที่ 3  

   รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ข้อเสนอแนะภำพรวม 

1. หลักสูตรควรมีการพัฒนา การด าเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
อย่างมีนัยส าคัญ ในประเด็นแรกขอให้มีการจัดท าเป็นข้อสอบกลางในรายวิชาเอกของหลักสูตรที่จะน าเสนอใน
ปีการศึกษา 2562 อย่างน้อย 2 รายวิชา และสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นที่ยอมรับ อย่างน้อย      1 ชิ้นงาน 

2. การเขียนแบบรายงานประเมินตนเอง (SAR) หลักสูตรควรสร้างความเข้าใจ ในเกณฑ์พัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และควรด าเนินการตามวิถีที่หลักสูตรมีการบริหารจัดการ และด าเนินการจริง ไม่
ควรจัดท าแบบรายงานที่ระบุ ขั้นตอนที่ก าหนดไว้เรียบร้อยแล้ว โดยหลักสูตรแค่เติมค าในช่องว่าง 

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

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

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ค่ำคะแนนที่ได้ ผลกำรประเมิน 
1. การก ากับ
มาตรฐาน 

1.1 (1) การบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา ผ่าน ผ่าน 

2. ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

2.1  คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 4.82 ระดับดีมาก 

2.2  ผู้ส าเร็จการศึกษาสร้างอาชีพและท าประโยชน์
ให้ชุมชน 

4.01 ระดับดีมาก 

3. นักศึกษา 
 

3.1  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 2.00 ระดับน้อย 

3.2  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2.00 ระดับน้อย 

4. อาจารย์ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 1.00 ระดับน้อย 
5. หลักสูตร 
การเรียน      
การสอน และ
ประเมินผู้เรียน 

5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 1.00 ระดับน้อย 
5.2  การวางระบบผู้สอน การจัดการเรียนการสอน 
และการประเมินผลผู้เรียน 

2.00 ระดับน้อย 

5.3  ผลการด าเนินงานของหลักสูตร 2.00 ระดับน้อย 

6.  สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1.00 ระดับน้อย 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบ 2.20 ระดับปำนกลำง 
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ตำรำงกำรวิเครำะห์คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร 

 
  

จ ำนวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลกำรประเมิน 

องค์ 
0.01-2.00  ระดบัคุณภำพ
น้อย 

ประกอบ 2.01-3.00  ระดับคุณภำพปำน
กลำง 

ที่ 3.01-4.00  ระดบัคุณภำพด ี

  4.01-5.00  ระดบัคุณภำพดี
มำก 

1 ผ่ำนกำรประเมิน หลักสูตรได้มำตรฐำน 
2 2.1   4.82 4.82 ระดับดีมาก 

2.2   4.01 4.01 ระดับดีมาก 
3 3.1 2.00   2.00 ระดับน้อย 

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

5.2  2.00  2.00 ระดับน้อย 
5.3  2.00  2.00 ระดับปานกลาง 

6 6.1  1.00  1.00 ระดับน้อย 

ผลกำรประเมิน 
1.50 1.67 4.42 2.20  
ระดับ
น้อย 

ระดับ
น้อย 

ระดับ 
ดีมำก 

ระดับ
ปำนกลำง 
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ข้อเสนอแนะรำยองค์ประกอบ 

องค์ประกอบท่ี 1 : กำรก ำกับมำตรฐำน 

1. เนื่องจากผู้เรียนหลักสูตรมีจ านวนน้อย เมื่อพิจารณาต้นทุนต่อหน่วยไม่เกิดความคุ้มค่าต่อ
หลักสูตรนั้น หลักสูตรควรหาวิธีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมหรือหลักสูตร Non degree เพ่ือพัฒนาผู้เรียนใน
รูปแบบต่าง ๆเพ่ิมข้ึน 

2. หลักสูตรควรท า MOU กับสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรช่างฝีมือที่อยู่
ในสถานประกอบการให้เข้าพัฒนาโดยหลักสูตรด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรร่วมกัน 

องค์ประกอบท่ี 2 : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

 หลักสูตรควรหาสาเหตุที่นักศึกษามีงานท าไม่ตรงสาขา หรือในกรณีที่นักศึกษาไม่มีงานท า เพ่ือหา
แนวทางในการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพต่อไป  
องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษำ 

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

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

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

องค์ประกอบท่ี 4: อำจำรย์ 

1. หลักสูตรมีกระบวนรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ชัดเจน แต่เนื่องจากบุคลากรของ
หลักสูตรไม่มีการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมนี้ส่วนใหญ่จึงไม่ได้ด าเนินการ 

2. การบริหารจัดการด้านบุคลากร ระบบและกลไกของการธ ารงรักษาบุคลากร การสร้างสิ่งจูงใจ 
ประโยชน์และบริการต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม 

3. หลักสูตรยังขาดการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 5 ปี อย่างเป็นระบบ เพื่อให้หลักสูตรทราบ
ว่า ทิศทางของการพัฒนาบุคลากรจะมีทิศทางการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยหรือไม่ หรือสามารถสร้าง
ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพแต่ละด้านของหลักสูตรได้หรือไม่ 
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องค์ประกอบท่ี 5: หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน 

1. ควรมีการเปรียบเทียบสาระหลักสูตรและสาระรายวิชาว่า มีความทันสมัยและแตกต่างจากหลักสูตร
เดิมอย่างไร   

2. ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาการสอนที่ส าคัญและเป็นศาสตร์สมัยใหม่ในสาขาวิชา และแสดงใน 
แผนการสอน และ บันทึกหลังการสอน 

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

เฉพาะ 
5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรมีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร  เช่น 

การเขียนแผนการสอน และ บันทึกหลังการสอน การคัดเลือกผู้สอน การจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล เป็นต้น 

6. ควรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาให้เป็นไปตามเป้าหมายของรายวิชาที่ก าหนด 
7. หลักสูตรควรเน้นการปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากของจริงมากกว่าทฤษฎี 
 

องค์ประกอบท่ี 6: สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

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

2. ควรน าผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากนักศึกษามาวิเคราะห์และน าไปแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นระบบ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | 39 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ระดบัหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู สาขางานไฟฟา้ก าลงั  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 


