
      สวนที ่๑ 

     ขอมลูทัว่ไป 

  

ขอมลูทัว่ไป 

๑.๑ บทสรปุสำหรบัผูบรหิาร 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีพัฒนาการมาจากวิทยาลัยการอาชีพโพทะเล เปดการเรียนการสอนครั้งแรก 

เมื่อปการศึกษา ๒๕๔๐ ในระดับ ปวช. และ ปวส. ตอมารัฐบาลมีนโยบายจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนใหเปน

สถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ิน วิทยาลัยการอาชีพโพทะเลจึงไดรับการยกฐานะมาเปนวิทยาลัยชุมชน ในสังกัด

สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมือ่วันท่ี ๑๗ 

เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามนโยบาย "การศึกษาสรางชาติ สรางคน สรางงาน" ของรัฐบาล โดยเฉพาะจังหวัดท่ีไม

มีสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจังหวัดพิจิตร เปนหนึ่งใน ๑๐ จังหวัดแรกท่ีมีการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน โดยวิทยาลัย

ชุมชนพิจิตร ทำหนาท่ีวิทยาลัยชุมชนควบคูไปกับภารกิจเดิมในการจัดการศึกษาสายวิชาชีพ  วิทยาลัยชุมชน

พิจิตร มีนายประดิษฐ บุดดีจีน เปนผูอำนวยการคนแรก(๒๕๔๐-๒๕๔๕ ผูอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพ

โพทะเล) (๒๕๔๕-๒๕๕๕ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร) โดยนายบรรจง พงษประเสริฐ ดำรงตำแหนง

ผูอำนวยการ ระหวาง ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ และนายณรงค สมบัติใหม ดำรงตำแหนงผูอำนวยการ ระหวาง ๒๕๕๙ 

– ๒๕๖๐  ปจจุบันวิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีนายวิชัย  ชวนรักษาสัตย ดำรงตำแหนงผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชน

พิจิตร 

 เนื่องจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีทันสมัยกาวหนาอยางรวดเร็วทำใหการจัดการเรียนการสอนเกิด

การพัฒนาคนในชุมชน ซึ่งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการ

เปล่ียนแปลงจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เปน หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๖๒  และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ซึ่งคุณภาพผูสำเร็จการศึกษาใน

สาขางานไฟฟากำลังไดกาวทันเทคโนโลยีสมัยใหมและสามารถเขาสูตลาดแรงงานไดอยางมีคุณภาพ           

๑.๒ สถานทีก่ารจัดตัง้การเรยีนการสอน 

การจัดการศึกษา สาขางานไฟฟากำลังใน ระดับ ปวข. และ ปวส.ท้ังสองหนวยจัดการศึกษา 

 มีการจัดการศึกษา ๒ แหง ดังนี้ 

 ๑. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร (หนวยจัดการศึกษาแมขาย)  ต้ังอยูเลขท่ี ๑๕๐ หมูท่ี ๖ ถนนบางมูลนาก-

โพทะเล ตำบลทาบัว พื้นท่ีกวา ๑๒๐ ไร 

 ๒. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร (หนวยจัดการศึกษาทับคลอ) ต้ังอยูท่ี หมูท่ี ๔ ต.เขาทราย อ.ทับคลอ จ. 

พิจิตร พื้นท่ีกวา ๘๑๓ ไร 

 

๑.๓ อาจารยผูสอน 



ตารางแสดงจำนวนอาจารยผูสอน จำแนกตามวฒุกิารศกึษา และเพศ 

วฒุกิารศกึษา ชาย หญงิ รวม 

ปริญญาเอก - - - 

ปริญญาโท ๓ - ๓ 

ปริญญาตร ี ๗ - ๗ 

อนุปริญญา/ปวส. - - - 

รวม ๑๐ - ๑๐ 

๑.๔ คณุสมบัตอิาจารยผูสอน 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ตำแหนง วฒุกิารศกึษา หนาทีท่ีไ่ดรบัมอบหมาย 

๑ 
นายเกียรติชัย   

ธาราวิกรัยรัตน 

พนักงาน

ราชการ

(ผูสอน) 

คอ.บ.

วิศวกรรมไฟฟา-

ไฟฟากำลัง 

-อาจารยผูสอนประจำสาขางานไฟฟากำลัง 

-เจาหนาท่ีงานอาคารสถานท่ี 

๒ นายณัฐพงษ   

กล่ันหวาน 

พนักงาน

ราชการ

(ผูสอน) 

วท.บ.เทคโนโยลี

อุตสาหกรรม

(การผลิต) 

คอ.ม.เทคโนโยยี

อุตสาหกรรม 

-หัวหนาสาขางานไฟฟากำลัง 

-หัวหนางานวิจัยและนวัตกรรม 

-อาจารยผูสอนประจำสาขางานไฟฟากำลัง 

-เจาหนาท่ีงานปกครองวินัยนักศึกษา 

-เจาหนาท่ีงานติดตามผูสำเร็จการศึกษา 

-เจาหนาท่ีศูนยบมเพาะผูประกอบการ

อาชีวศึกษา 

๓ นายกฤชเทพ 

กรมตะเภา 

อาจารยพเิศษ อส.บ.ไฟฟา 

 (ระบบวัดคุม) 

บธ.ม. การ

จัดการท่ัวไป 

-หัวหนางานจัดการความรู(K.M.) 

-อาจารยผูสอนประจำสาขางานไฟฟากำลัง 

-เจาหนาท่ีงานวิจัยและนวัตกรรม 

-เจาหนาท่ีงานแนะแนว 

-เจาหนาท่ีงานสหกิจศึกษา 

๔ นายสุริยา  

มวนทอง 

พนักงาน

ราชการ

(นักวิชาการ

ศึกษา) 

วท.บ. 

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

รป.ม.รัฐ

ประศาสน

ศาสตร 

-หัวหนาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

-หัวหนาสาขางานไฟฟากำลัง 

-เจาหนาท่ีงานหลักสูตรบริการวิชาการแก

ชุมชน/หลักสูตรฝกอบรมพัฒนาอาชีพ 



๕ นายสมพงษ   

บุญเกิด 

อาจารยพเิศษ วท.บ. ไฟฟา

อุตสาหกรรม 

 

-อาจารยผูสอนสาขางานไฟฟากำลัง 

-เจาหนาท่ีงานอาคารสถานท่ี ตรวจสอบระบบ

ไฟฟาหนวยจัดฯดูแลซอมบำรุงงานไฟฟาใหใช

งานไดอยางมีประสิทธิภาพดูแลซอมแซม

อุปกรณไฟฟาเครื่องมือชางใหพรอมใชอยูเสมอ 

-เจาหนาท่ีประจำศูนยสอบมาตรฐานฝมือ

แรงงานสาขางานไฟฟากำลังของหนวยจัด 

๖ นายภิญโญ  

มวงแกว 

อาจารยพเิศษ คอ.บ.

วิศวกรรมไฟฟา-

ไฟฟากำลัง 

-อาจารยผูสอนประจำสาขางานไฟฟากำลัง 

-เจาหนาท่ีงานวิจัย/งานนวัตกรรมและ

ส่ิงประดิษฐ 

-เจาหนาท่ีงานโสตทัศนูปกรณ 

-เจาหนาท่ีงานส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การศึกษา 

-เจาหนาท่ีงานรานคาสวัสดิการโรงอาหาร 

-งานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย 

๗ น า ย ส ร ศ ั ก ด์ิ  

ทิมทอง 

  

อาจารยพเิศษ ค.อ.บ.

วิศวกรรมไฟฟา-

ไฟฟากำลัง 

-อาจารยผูสอนสาขางานไฟฟากำลัง 

-เจาหนาท่ีกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 

-เจาหนาท่ีงานสวัสดิการนักศึกษา 

๘ นายสุริยา การ

รัตน 

อาจารยพเิศษ ค.อ.บ.

วิศวกรรมไฟฟา-

ไฟฟากำลัง 

-อาจารยผูสอนสาขางานไฟฟากำลัง 

-เจาหนาท่ีงานหลักสูตรบริการวิชาการแก

ชุมชน/หลักสูตรฝกอบรมพัฒนาอาชีพ 

-เจาหนาท่ีงานกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 

๙ นายจีระวัฒน 

โชติธนบูรณ 

อาจารยพเิศษ ค.บ.การงาน

อาชีพและ

เทคโนโลยี 

-อาจารยผูสอนประจำสาขางานไฟฟากำลัง 

-เจาหนาท่ีงานอาคารสถานท่ี 

-งานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย 

๑๐ นายลัทธวัฒน 

พุกสวาง 

อาจารยพเิศษ ค.อ.บ.

วิศวกรรมไฟฟา-

ไฟฟากำลัง 

-เจาหนาท่ีงานหลักสูตรระดับ ปวช. ปวส.และ

หลักสูตรระดับอนุปริญญา 

-เจาหนาท่ีงานสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ 

๑.๕ วสัดุ ครภุัณฑ 

ที ่ รายการ จำนวน 



๑ ชุดเครื่องมือวัดไฟฟา ๑ ชุด 

๒ อาร แอล ซี ดิจิตอลบริดจมิเตอร ๑ ชุด 

๓ ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟา ๑ ชุด 

๔ โตะทดลองทางไฟฟาพรอมทดลองคอนโซล ๘๐๐*๑๕.๐๐ ๗ ชุด 

๕ ตูเหล็กบานเล่ือนกระจก ๒ ชุด 

๖ โตะทดลองทางไฟฟาพรอมคอนโซล ๘๐๐*๑.๕๐๐*๘๐๐ ๑๐ ชุด 

๗ ชุดทดลองการควบคุมเครื่องไฟฟา ๑ ชุด 

๘ ชุดฝกควบคุมความเร็วมอเตอรกระแสสลับ ๑ ชุด 

๙ ชุดควบคุมเครื่องกลไฟฟา ๑ ชุด 

๑๐ ชุดฝกควบคุมความเร็วมอเตอรกระแสสลับ ๑ ชุด 

๑๑ โตะทดลองทางไฟฟาพรอมคอนโซล ๘๐๐*๑.๕๐๐*๘๐๐มม. ๕ ชุด 

๑๒ ชุดฝกไมโครโปรเซสเซอร ๒ ชุด 

๑๓ ชุดฝกวงจรดิจิตอล ๒ ชุด 

๑๔ โตะทดลองทางไฟฟาพรอมคอนโซล ๕ ชุด 

๑๕ ชุดฝกหมอแปลงไฟฟา ๑ ชุด 

๑๖ ชุดฝกควบคุมเครื่องกลไฟฟา ๑ ชุด 

๑๗ ชุดฝกวัดเครื่องมือวัดไฟฟา ๑ ชุด 

๑๘ ชุดแกพาวเวอรเฟคเตอร ๑ ชุด 

๑๙ ชุดฝกระบบปองกันอุปกรณไฟฟา ๑ ชุด 

๒๐ เครื่องทำสุญญากาศถายเติมและฟนฟูสภาพน้ำยา๑๓๔  ๑ เครื่อง 

๒๑ ชุดสาธิตเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ๑ ชุด 

๒๒ เครื่องเปาลมรอน ๓ เครื่อง 

๒๓ เครื่องตัดเหล็ก ๑ เครื่อง 

๒๔ ชุดเครื่องมือชางไฟฟา ๑ ชุด 

๒๕ ชุดเช่ือมแกส ๑ ชุด 

๒๖ เครื่องเช่ือมไฟฟาระบบ lnverter ขนาด ๑๓๐ watt ๑ เครื่อง 

๒๗ โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)ขนาด๕๕นิ้ว ๑ เครื่อง 

 

๑.๖ จำนวนผูเรยีน 



ตารางแสดงจำนวนนกัเรยีน นกัศกึษา แตละระดบัชัน้ ปวช.ไฟฟากำลงั  จำแนกตามเพศ( แมขาย)  

ระดบัชัน้ เพศ จำนวนนกัศกึษา 

 ชาย หญงิ  

ปวช. ๑ ๒๙ ๖ ๓๕ 

ปวช. ๒ ๑๗ ๓ ๒๐ 

ปวช. ๓ ๙ ๒ ๑๑ 

รวม ๕๕ ๑๑ ๖๖ 

 

ตารางแสดงจำนวนนกัเรยีน นกัศกึษา แตละระดบัชัน้ ปวช.ไฟฟากำลงั  จำแนกตามเพศ (ทบัคลอ) 

ระดบัชัน้ เพศ จำนวนนกัศกึษา 

 ชาย หญงิ  

ปวช. ๑ ๔๑ ๑๐ ๕๑ 

ปวช. ๒ ๔๑ ๑๐ ๕๑ 

ปวช. ๓ ๔๖ ๕ ๕๔ 

รวม ๑๒๘ ๒๕ ๑๕๖ 

 

รวมตารางแสดงจำนวนนกัเรยีน นกัศกึษา แตละระดบัชัน้ ปวช.ไฟฟากำลงั  จำแนกตามเพศ        

ระดบัชัน้ เพศ จำนวนนกัศกึษา 

 ชาย หญงิ  

ปวช. ๑ ๗๐ ๑๖ ๘๖ 

ปวช. ๒ ๕๘ ๑๓ ๗๑ 

ปวช. ๓ ๕๕ ๗ ๖๒ 

รวม ๑๘๓ ๓๖ ๒๑๙ 

 

๑.๗ การพฒันาบคุลากร  

ในปการศึกษา ๒๕๖๓  สาขางานไฟฟากำลังไดมีการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพทางดานวิชาการ 

ดังนี ้

ที ่ ชื่อ – สกลุ เรือ่ง สถานที ่
ระหวาง

วนัที ่

ประเภทการพฒันา 

วชิาชพี การสอน 



 

 

 

๑ 

หนวยการจัด

การศกึษา

โพทะเล(แม

ขาย) 

นายณัฐพงษ   

กล่ันหวาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.เขาอบรมโครงการ

พัฒนาการสอนออนไลน 

เรื่อง Student centered 

Learning with internet 

based (Online)Teaching 

๒.ฝกอบรมโครงการพัฒนา

งานวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย

และนวัตกรรม 

 

๓.ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ครูผูสอน อาจารยพิเศษ 

และบุคลากรทางการศึกษา

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

 

 

 

วชช.พิจิตร 

ผาน 

zoom 

conference 

by EASTEM 

หองประชุม

หลวงพอเงิน 

วิทยาลัยชุมชน

พิจิตร  

ณ โรงแรมมี

พรสวรรค แก

รนด โฮเทล 

แอนด รีสอรท       

จ.พิจิตร 

 

 

 

 

 

๑๑,๒๙, 

มิถุนายน, 

๖ 

กรกฎาคม 

๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

√ 
 

 

ที ่ ชื่อ – สกลุ เรือ่ง สถานที ่ ระหวางวนัที ่
ประเภทการพฒันา 

วชิาชพี การสอน 

๒ 

 

 

 

 

 

 

๓. 

 

 

 

นายเกียรติชัย  

ธาราวิกรัยรัตน 

 

 

 

หนวยการจัด

การศกึษาทบัคลอ 

นายสุริยา   

มวนทอง 

 

 

๑.เขาอบรมโครงการ

พัฒนาการสอน

ออนไลน เรื่อง 

Student centered 

Learning with 

internet based 

(Online) Teaching 

๑.โครงการ

เสริมสรางศักยภาพ

ผูสอนดวยการ

วชช.พิจิตร ผาน 

zoom conference 

by EASTEM 

 

 

 

 

ณ หนวยจัดการศึกษา

ทับคลอ (ขุนไผภูมิ

เขต)  

๑๑,๒๙,

มิถุนายน, 

๖ กรกฎาคม 

๒๕๖๓ 

 

 

 

๗-๘ 

พฤษภาคม 

๒๕๖๔  

 √ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนากระบวนการ

จัดทำส่ือท่ีทันสมัย

ประ กอบการเรยีนรู

ในศตวรรษท่ี ๒๑  

๒.ฝกอบรมโครง 

การพัฒนางานวิจัย 

เพื่อ ขอรับทุนวิจัย

และนวัตกรรม 

 

 

 

 

หองประชุมหลวงพอ

เงิน วิทยาลัยชุมชน

พิจิตร  

 

 

 

 

 

๓๑ สิงหาคม 

๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

ที ่ ชื่อ – สกลุ เรือ่ง สถานที ่ ระหวางวนัที ่
ประเภทการพฒันา 

วชิาชพี การสอน 

 

 

 

 

 

 

 

๔. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารยสาขางาน

ไฟฟากำลังทุก

ทาน 

-ยกเวน นายลัทธ

วัฒน พุกสวาง 

๓.ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ ครูผูสอน 

อาจารยพิเศษ และ

บุคลากรทางการ

ศึกษาวิทยาลัยชุมชน

พิจิตร 

 

-โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร

สายผูสอน และสาย

สนับสนุน 

ณ โรงแรมมพีรสวรรค 

แกรนด โฮเทล แอนด 

รีสอรท อ.เมือง        

จ.พิจิตร 

 

 

 

ณ ทรัพยไพรวัลย      

รีสอรท พิษณุโลก      

จ.พิษณุโลก 

 

๑๙ ธันวาคม 

๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

๒๖ - ๒๗ 

กันยายน 

๒๕๖๓ 

 

 √ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

๑.๘ สถานประกอบการที่ใหความรวมมอืในการรบันกัศกึษาเขาฝกงาน ในสถาน 

       ประกอบการ ประจำปการศกึษา ๒๕๖๓   

ที ่ ชื่อสถานประกอบการ/ทีอ่ยู 



๑ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  

๒ การไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาอำเภอบางมูลนาก ท่ีอยู: ตำบล หอไกร อำเภอ บางมูลนาก พิจิตร 

๖๖๑๒๐  

๓ บริษัทอินฟนิต้ี ฟซิช่ันทูล จำกัด   

๔ หางหุนสวนจำกัด สุชินพานิช ๑๙๖-๑๙๖/๑-๒, จ๔๕/๓๖ ถนนสวรรควิถี อำเภอเมืองนครสวรรค 

จังหวัดนครสวรรค ๖๐๐๐๐ (๐๕๖-๒๒๐๑๑๗) 

๕ บริษัท เอพีอินโนเวช่ัน ๔๙/๗๕ หมู ๒ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ที ่ ชื่อสถานประกอบการ/ทีอ่ยู 

๖ บริษัท เอสแอนดเอ็น อิเล็คทริค คอนโทรล กทม. 

๗ ราน เอส ที อิเล็กทรอนิกส ๑๙๙/๒๗ ต.สะเดียง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ ๖๗๐๐๐ 

๘ ราน เอ็ม อิเล็กทรอนิกส ๒๑๙/๑ หมู ๑ ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ ๖๗๑๕๐ 

๙ หจก. ธนกิจ เพชรนุย ๔๓/๖ หมู ๑๑ เขตพระราม ๒ แขวงจอมทอง กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐ 

๑๐ รานน้ำด่ืมไผตรง ต.เขาทราย อ.ทับคลอ จ.พิจิตร ๖๖๒๓๐ 

๑๑ การไฟฟาสวนภูมิภาค สาขายอยดงเจริญ ๑๔๐ ต.วังงิ้วใต อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 

๑๒ รานซอมมือถือ studio cafe ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร ๖๖๐๐๐ 

๑๓ อบต.เขาเจ็ดลูก ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคลอ จ.พิจิตร ๖๖๒๓๐  

๑๔ รานชัยมอเตอร ต.ทับคลอ อ.ทับคลอ จ.พิจิตร ๖๖๑๕๐ 

๑๕ โรงกลึงเฉลิมวงค ๗๘๙/๒ หมู ๔ ต.เขาทราย อ.ทับคลอ จ.พิจิตร ๖๖๒๓๐ 

๑๖ บริษัท เฮลท แพลนเน็ท เมเนจเมนท เลขท่ี๙๔/๑ หมูท่ี ๓ ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ๖๖๑๕๐ 

๑๗ เทศบาลทับคลอ ๑๐๑ หมู ๓ ต.ทับคลอ อ.ทับคลอ จ.พจิิตร ๖๖๑๕๐ 



๑๘ บริษัท วัฒนชัย อินดัสตรีย ๑๙๑/๑ หมู ๕ ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ๖๖๑๕๐ 

๑๙ บริษัท พรบุญทวี พิจิตร คอนสตรัคช่ัน จำกัด ต.ทายทุง อ.ทับคลอ จ.พิจิตร ๖๖๑๕๐ 

๒๐ รานสมนึกอิเล็กทรอนิคส ๕ หมู ๑ ต.ทับคลอ อ.ทับคลอ จ.พิจิตร ๖๖๑๕๐ 

ที ่ ชื่อสถานประกอบการ/ทีอ่ยู 

๒๑ บริษัทมิตซูบิชิ อิเล็กทริค คอนซูเมอร ประเทศไทย จำกัด ๗๐๐/๔๐๖ หมู ๗ นิคมอุตสาหกรรม  

อมตะนคร ต.ดอนหัวฬอ อ.ชลบุรี จ.ชลบุรี 

๒๒ การไฟฟาทับคลอ ต.ทับคลอ อ.ทับคลอ จ.พิจิตร ๖๖๑๕๐ 

๒๓ รานประสานอิเล็กทรอนิกส ๒๑๖ หมู ๑ ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร๖๖๒๑๐ 

๒๔ รานโชคชัยเจริญแอร ๑๗๑๑/๘ หมู ๑ ต.เขาทราย อ.ทับคลอ จ.พิจิตร ๖๖๒๓๐ 

๒๕ ศูนยไทยเกอรโดรน ต.เขาทราย อ.ทับคลอ จ.พิจิตร ๖๖๒๓๐ 

๒๖ รานไดนาโมเขาทราย ต.เขาทราย อ.ทับคลอ จ.พิจิตร ๖๖๒๓๐ 

๒๗ การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอตะพานหิน ท่ีอยู: หมู ๓ ตะพานหิน-เพชรบูรณ ๑๑๙ ตำบล ตะพานหิน 

อำเภอ ตะพานหิน พจิิตร ๖๖๑๑๐ 

๒๘ บริษัท โรงงานไฟฟาเซลลแสงอาทิตย  ๙๔/๑ หมูท่ี ๓ ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ๖๖๑๕๐ 

๒๙  บริษัท วงคสระหลวงกอสราง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร ๖๖๐๐๐ 

๓๐ ราน จิรวัฒน แอรเซ็นเตอร ต.เนินมะกอก อ.บางมลูนาก จ.พจิตร ๖๖๑๒๐ 

๓๑ บริษัท สยามรุงเรืองเอ็นจิเนียริ่ง 

 

หมายเหตุ ลำดับที ๑-๔ หนวยจัดการศึกษาแมขาย 

             ลำดับท่ี ๕-๓๑ หนวยจัดการศึกษาทับคลอ 

 

 



 

 

๑.๙ ผลการปรบัปรงุตามขอเสนอแนะผลการประเมนิทีผ่านมา 

ขอเสนอแนะจากการ

ประเมนิ ปการศกึษา 

๒๕๖๓ (๑) 

แนวทางการ

ปรบัปรงุ/

พฒันา (๒) 

กจิกรรม/

โครงการตาม

แนวทางการ

ปรบัปรงุ (๓) 

ตวัชีว้ดั

ความ 

สำเร็จ (๔) 

เปา 

หมาย 

(๕) 

ผลการ

ดำเนนิ 

งาน (๖) 

ระยะ 

เวลา

ดำเนนิ 

การ 

(๗) 

ผูรบั       

ผดิชอบ 

(๘) 

๑.หล ักส ูตรควรให

ความสำคัญกับการ

จ ัดทำรายงานการ

ประเมินตนเองเพื่อให

อ า จ า ร ย  ป ร ะ จ ำ

หล ักส ูตรได  เข  า ใจ

เ ก ณ ฑ  ห ล ั ก ก า ร

ป ร ะ ก ั น ค ุ ณ ภ า พ

การศึกษาท่ีกำหนดไว

ในทุกตัวบงชี้และควร

สรางความเขาใจใน

ประเด็นตัวบงชี้แตละ

ต ั ว เพ ื ่ อจะ ได  ตอบ

ค ำ ถ า ม ไ ด  ช ั ด เ จน 

ครบถ  ว น  ไ ม  หล ง

ประเด็น และในตนป

การศึกษา หลักสูตร

ควรนำขอเสนอแนะ

มาปรับปรุงและจัดทำ

แผนพัฒนาคุณภาพ

ก า ร ศ ึ ก ษ า ต ั ้ ง แ ต

เริ่มตนจะไดวางระบบ

๑.ควร

จัดการ

อบรมเพื่อ

สรางความ

เขาใจใหแก

อาจารย

ประ 

จำหลักสูตร 

ในเรื่องของ

เกณฑการ

ประกันณ

ภาพ

การศึกษา

และการ

จัดทำ

รายงานการ

ประเมิน

ตนเอง 

๒.ควรให

หลัก สูตรทุก

หลัก สูตรนำ

ขอเสนอ 

๑.โครงการ

เสริมสราง

ความเขาใจ

เกณฑการ

ประกัน

คุณภาพ

การศึกษา

และการ

จัดทำ

รายงานการ

ประเมิน

ตนเอง 

 

 

 

 

 

 

๒.โครงการ

จัดทำ

แผนพัฒนา

คุณภาพ

๑.

อาจารย

ประจำ

หลักสูตร

มีความรู

ความ

เขาใจ

เกณฑ

การ

ประกัน

คุณภาพ

การศึกษ

าฯ  

 

 

 

 

๒.รอยละ

ของ

หลักสูตร

ท่ีจัดทำ

แผนพัฒน

รอยละ 

๙๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 

๑๐๐ 

๑.เล่ือน

กำหนดก

ารอบรม 

เนื่องจาก

ประสบ

ปญหา

สถาน 

การณโค

วิด ๑๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.เล่ือน

กำหนดก

ารอบรม 

เนื่องจาก

เม.ย.-

พ.ค.๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธ.ค.

๖๓-

มี.ค.๖๔ 

 

สาขางาน

ไฟฟา 



และกลไกลในการ

ปฏิบัติงานไดชัดเจน

และกำกับติดตามให

ด ำ เน ิ น ก ารตาม ท่ี

กำหนดไว 

แนะมา

จัดทำ

แผนพัฒนา

คุณภาพการ 

ศึกษาภายใน 

การศึกษา

ภายใน 

วิทยาลัย

ชุมชนพิจิตร

และนำสูการ

ปฏิบัติ 

าคุณภาพ

การศึกษา   

ประสบ

ปญหา

สถาน 

การณโค

วิด ๑๙ 

 

 

๒.ในการดำเนินการ

จ ัดทำการประเมิน

คุณภาพการศึกษาใน

ทุกกิจกรรมควรมีการ

กำหนดผลลัพธ การ

เรียนรูใหชัดเจน โดย

มีการประเมินผลผลิต

หรือผลลัพธ หากพบ

ประเด็นปญหาควร

หาแนวทางปรับปรุง

แกไข และเสนอแนะ

วิธีการท่ีเหมาะสม นำ

ขอเสนอแนะไปสูการ

ป ฏ ิ บ ั ต ิ จ ร ิ ง  เ พื่ อ

พ ัฒนาก ิ จกรรม ท่ี

เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง

จะทำใหผลลัพธจาก

ก า ร ด ำ เ น ิ น ก า ร

เก ิ ดข ึ ้ นอย  า ง เป น

รูปธรรมและสงผลให

ค ุ ณ ภ า พ ข อ ง ก า ร

พัฒนาในแตละปเกิด

๑.จัดการ

ประชุมเพื่อ

สรางความ

เขาใจใน

การจัดการ

เรียนการ

สอนดวย

กระบวนกา

ร PDCA ใน

เรื่องของ 

-แผนการ

สอน 

โครงการ

สอน  (P) 

-การปฏิบัติ 

การสอน 

(D) 

-การ

ติดตามการ

เรียนการ

สอน (C) 

-วิธีการปรบั 

ปรุงการ

๑.การ

ประชุมสราง

ความเขาใจ

ในการ

จัดการเรียน

การสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.

อาจารย

ประจำ

หลักสูตร

มีความรู

ความ

เขาใจ

การ

จัดการ

เรียนการ

สอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 

๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.

อาจารย

ประจำ

หลักสูตร

มีความรู

ความ

เขาใจใน

การ

จัดการ

เรียนการ

สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ม.ค.-

มี.ค.

๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนัก

วิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลลัพธที ่เปนระบบ

ชัดเจน 

เรียนการ

สอน (A) 

โดยเนนการ

เขียนบันทึก

หลังการ

สอนใหมี

ผลลัพธท่ี

ชัดเจน 

๒.ควร

จัดการนิเทศ

ติดตาม

ประเมินผล

การจัดการ

เรียนการ

สอนอยาง

ตอเนื่อง 

 

 

 

๒.โครงการ

นิเทศติดตาม

ประเมินผล

การจัดการ

เรียนการสอน 

 

 

 

๒.

แผนการ

สอนท่ี

ดำเนินกา

รจัดการ

เรียนการ

สอนดวย

กระบวน  

การ 

PDCA   

 

 

รอยละ 

๕๐ 

 

 

 

 

๒.

อาจารย

ประจำ

หลักสูตร

จัดทำ

แผนการ

เรียนรู

ดวย

กระบวน

การ 

PDCA 

 

 

 

เม.ย.

๖๓- 

มี.ค. 

๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบที ่๒  

ผูสำเรจ็การศกึษา 

๓.หลักสูตรควร

วางแผนในการกำกับ

ติดตามผูสำเร็จ

การศึกษา โดย

พิจารณาวาผูท่ีสำเร็จ

การศึกษามีงานทำ

หรือประกอบอาชีพ

อิสระ รอยละเทาไหร 

และผูศึกษาตอ

โดยตรงรอยละ

เทาไหร เพื่อวางแผน

ในการพัฒนาผูเรียน

 

 

๑. จัดทำ

แผนติดตาม

ผูสำเร็จเพื่อ

วางแผน

นักศึกษารุน

ตอไป 

ถาสวนใหญ

ทำงาน เนน

วิชาชีพ 

ถาเรียนตอ

เนนศึกษา 

 

 

๑.จัดประชุม

อาจารย

ประจำ

หลักสูตร

เกี่ยวกับ

เกณฑการ

ประกัน

คุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

๑. รอยละ 

๘๐ ของ

ผูสำเร็จ

การศึกษา

สามารถ

พัฒนา

ตนเองได

ตาม

เปาหมาย

ท่ี

หลักสูตร

กำหนด  

 

 

ม.ค.-

มี.ค. 

๒๕๖๔ 

 

 

N๑-๑-/

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/A 

 

 

-อาจารย

ประจำ

หลักสูตร 

-งาน

ทะเบียน 

-งานศิษย

เกา 

-งาน

สารสนเท

ศ 

-งาน

หลักสูตร 



ใหเปนไปตามความ

ตองการของ

กลุมเปาหมายเพิ่มข้ึน 

๒. เทียบ

สัดสวน

ผูสำเร็จ

การศึกษาแต

ละกลุมและ

วางแผนและ

พัฒนา 

นักศึกษา  

 

๒.โครงการ

ติดตามผู 

สำเร็จ 

การศึกษา 

เชน google 

from เก็บ

ขอมูล

นักศึกษา

กอนจบ

การศึกษา,

จัดต้ังชมรม

ศิษยเกา 

๓.จัดทำ

สัดสวน 

การทำงาน 

การศึกษาตอ 

การประกอบ

อาชีพ  

๔.วางแผน

พัฒนา

หลักสูตรให

สอด คลองกับ

ขอ ๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔ . ห ล ั ก ส ู ต ร ค ว ร

พ ิ จ า ร ณ า

กลุมเปาหมายที่ตอบ

แบบสอบถามมาจาก

กลุมใดบาง หลักสูตร

ควรสรางความสมดุล

ของกลุมเปาหมายท่ี

พิจารณาผล

การตอบ

แบบสอบถา

ม (ความพึง

พอใจผูใช

บัณฑิต ๓ 

กลุม : 

ประชุมทำ

ความเขาใจใน

แตละสาขา

เกี่ยวกับ

กลุมเปาหมาย

ท่ีตอบ

แบบสอบถาม

ผูสำเร็จ

การศึกษ

า  

มีความ

สมดุลของ

กลุมเปาห

มายท่ี

รอยละ 

๘๐ 

N/A 

 

 

ม.ค.- 

มี.ค. 

๒๕๖๔ 

-อาจารย

ประจำ

หลักสูตร 

-งาน

ทะเบียน 

-งานศิษย

เกา 



ตอบแบบสอบถามให

สมดุลกันทั้ง ๓ กลุม 

เพื ่อสงผลใหผลการ

ประเมินเปนท่ียอมรับ 

และนำมาเปนขอมูล

เพื่อการปรับปรุงและ

พัฒนาตอไป 

นายจาง 

ชุมชน 

ครอบครัว) 

เพื่อพิจารณา

จำนวนของ

กลุมเปาหมา

ยวามีความ

สมดุลกัน

หรือไม และ

นำผลการ

ประเมิน

นำไปวาง

แผนการ

พัฒนา

ผูเรียน 

เพื่อใหสมดุล

กันท้ัง ๓ กลุม 

ตอบแบบ

ประเมิน

ความพึง

พอใจผูใช

บัณฑิต 

-งาน

สารสนเท

ศ 

-งาน

หลักสูตร 

 

องคประกอบที ่๓  

นกัศกึษา 

๕ .หล ั ก ส ู ต รม ี ก า ร

ร า ย ง า น ก า ร ใ ห

ค ำ ป ร ึ ก ษ า ด  า น

วิชาการ และการใช

ชีวิตกับ๖.ผูเรียนมีการ

กำหนดกระบวนการ

ชัดเจน มีการพิจารณา

สาเหตุของปญหาและ

หลักสูตรยังไมมีการ

นำผลลัพธท ี ่พบจาก

การดำ เน ิ น การ ไป

ปรับปร ุงและพัฒนา

อยางเปนรูปธรรม 

 

 

๑.  

หลักสูตรมี

การประชุม

อาจารย

ประจำ

หลักสูตร 

และ

ขอเท็จจริง

ของการ

ออก

กลางคัน 

มาวิเคราะห 

 

 

๑. ประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. Small 

Group 

Activity ของ

 

 

รอยละ

อัตราการ

คงอยู

ของ

นักศึกษา 

เปรียบ 

เทียบกับ

ป

การศึกษ

า ๒๕๖๒ 

๒.Small 

Group 

Activity  

 

 

เพิ่มข้ึน 

รอยละ 

๘๐  

 

 

 

 

 

 

 

เดือน

ละ ๑ 

ครั้ง  

 

 

อาจารย

ท่ีปรึกษา

มีการ

ติดตาม

นักศึกษา

ในความ

ดูแล 

ของ

ตนเอง

อยาง

ใกลชิด 

 

 

 

 

ม.ค.- 

มี.ค. 

๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

เม.ย.- 

ต.ค. 

๒๕๖๔ 

 

 

อาจารย

ประจำ

หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย

ประจำ

หลักสูตร 



๒. บทบาท

ของอาจารย

ท่ีปรึกษาท่ี

เขาไป

ชวยเหลือ 

กำกับดูแล  

อาจารยท่ี

ปรึกษาเพื่อ

หาแนว

ทางการ

ชวยเหลือ 

เชน ปรับการ

เรียนการ

สอนเปน

ออนไลน ถา 

F มีการสอน

เสริมหรือไม 

ทำอยางไรให 

ผูเรียนออก

กลางคัน

ลดลง ใช

กระบวนการ 

PDCA 

วิเคราะหเปน

รายบุคคล (มี

ปญหา 

แกไข/

ปรับปรุง คง

อยู สำเร็จ

การศึกษา) 

๓.  อาจารยท่ี

ปรึกษามีการ

สรุปผลการ

กำกับดูแล 

ทุกภาคเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 



อยาง

สม่ำเสมอ 

๗ . ก า ร พ ั ฒ น า

นักศึกษาการนำผล

การพัฒนานักศึกษา

ไปบูรณาการกับการ

เร ียนการสอน เพื่อ

ส ร  า ง ท ั ก ษ ะ ก า ร

เรียนรู ประเด็นที ่ทำ

ไดดี คือ การพัฒนา

น ว ั ต ก ร ร ม แ ล ะ

สิ่งประดิษฐใหมๆ แต

ห ล ั ก ส ู ต ร ค ว ร น ำ

ก ิ จ ก ร ร ม พ ั ฒ น า

น ักศ ึกษาไปพ ัฒนา

น ั ก ศ ึ ก ษ า  แ ล ะ

ส า ม า ร ถ แ ส ด ง ถึ ง

ผ ล ล ั พ ธ  จ า ก ก า ร

ดำเนินการได 

๑. 

หลักสูตรมี

การพัฒนา

นวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ

ตอบสนอง

ความ

ตองการ

ของชุมชน 

และมี

นวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ

ท่ีเกิดข้ึน

จากการ

เรียนการ

สอนได 

๒.  หลักสูตร

นำกิจกรรม

พัฒนา

นักศึกษาใน

ศตวรรษท่ี 

๒๑ ไป

บูรณาการ

กับการเรียน

การสอนใน

รายวิชา 

๑. โครงการ

สิ่งประดิษฐ/

น ว ั ต ก ร ร ม

ชุมชน  

๒. โครงการ

พัฒนา

นักศึกษาเขา

สูมาตรฐาน

วิชาชีพ 

๓. โครงการ

ศึกษาดูงาน

ทดสอบ

มาตรฐาน

ฝมือแรงงาน 

๔. โครงการ

พัฒนา

นักศึกษา 

ฯลฯ 

 

 

๑.  

จำนวน

ส่ิงประดิ

ษฐ/

นวัตกรร

ม และ

สามารถ

ไปใช

ประโยช

นไดจริง 

๒. จำนวน

กิจกรรมท่ี

เกิดจาก

การ

พัฒนา

นักศึกษา

ไปบูรณา

การกับ

การ

จัดการ

เรียนการ

สอนใน

หลักสูตร  

๑. 

หลักสูต

รละ ๑ 

ช้ิน 

 

 

 

 

 

๒.อยาง

นอย ๓ 

กิจ 

กรรม 

 

๑.  

จำนวน

ส่ิงประดิ

ษฐ/

นวัตกรร

ม ๓ ช้ิน 

และ

สามารถ

ไปใชประ 

โยชนได

จริง 

๒.              

-กิจกรรม

ลูกเสือ

วิสามัญ    

นักศึกษา 

-กิจกรรม

องคการ

วิชาชีพ 

-กิจกรรม

ชาติ 

ศาสน 

กษัตริย  

 

ปการ 

ศึกษา 

๒/

๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

ปการ 

ศึกษา 

๒/

๒๕๖๓ 

 

อาจารย

ประจำ

หลักสูตร 



๘ . ผ ล ท ี ่ เ ก ิ ด กั บ

นักศึกษาทั้งดานการ

คงอย ู   ก ารสำ เ ร็ จ

การศึกษา และความ

พึงพอใจยังไมสะทอน

ถึงภาพของแนวโนม

ของการพ ัฒนาให

ชัดเจน เนื ่องจากผล

การประ เม ิ น ไม  มี

แนวโนมที ่ดีขึ ้นและ

เป  น ไ ป ในท ิ ศทา ง

เด ี ย วก ั น และการ

ประ เม ิ น คว าม พึ ง

พอใจอยางนอย ๓ ป

ต  อ เ น ื ่ อ ง  เ พ ื ่ อ มี

แ น ว โ น  ม ท ี ่ ด ี ข้ึ น

เชนเดียวกัน 

๑. เพิ่ม

รูปแบบการ

เรียนการ

สอนใน

ลักษณะ

ออนไลน 

 

 

 

๒. พัฒนา

อาจารย

ผูสอนให

สามารถ

จัดการ

เรียนการ

สอนใน

ลักษณะ

ออนไลน 

 

 

 

๓. พัฒนา

ส่ือการ

เรียนการ

สอน

ออนไลนให

นาสนใจ 

๔. ให

ความสำคัญ

กับอัตรา

๑. Small 

Group 

Activity 

(อาจทำ KM 

ทำอยางไรท่ี

จะทำใหเด็ก

ออกนอยลง) 

 

๒. เพิ่มชอง

ทางการเรยีน

การสอน

ออนไลน (ให

ดู

ประสิทธิภาพ

การเรียนการ

สอนให

นาสนใจ อาจ

ใหผูสอนมี

โอกาสพฒันา

ส่ือรวมกันใน

รายวิชา

เดียวกัน) 

๑. 

จำนวน

รายวิชาท่ี

มีการ

เรียนการ

สอน

ออนไลน 

อยาง

นอย 

๒. 

จำนวน

กิจกรรม 

Small 

Group 

Activity  

 

 

 

 

 

๓. รอย

ละ  -การ

คงอยู 

เพิ่มข้ึน

อยางตอ 

เนื่อง  

 

 

- อัตรา

การออก

๑.สาขา

งานละ 

๑ 

รายวิชา 

 

 

 

 

 

๒.เดือน

ละ ๑ 

ครั้ง

หรือ ๑ 

กิจกรร

มตอ

เดือน 

 

 

 

 

๓. 

-เพิ่มข้ึน

อยาง

ตอ 

เนื่อง 

อยาง

นอย

รอยละ 

๐.๐๕ 

-อัตรา

๑.มีการ

เรียนการ

สอนและ

มี

บทเรียน

ออนไลน 

 

 

 

๒.มีการ

จัด

ประชุม 

Small 

Group 

Activity 

เดือนละ 

๑ ครั้ง / 

๑ 

กิจกรรม

ตอเดือน 

๓.รอยละ

การคง

อยู 

เพิ่มข้ึน

อยาง

ตอเนื่อง 

รอยละ 

7.99 

เทียบป 

๒๕๖๒ 

ปการ 

ศึกษา 

๒/

๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

ปการ 

ศึกษา 

๒/

๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

ปการ 

ศึกษา 

๒/

๒๕๖๓ 

 

  

อาจารย

ประจำ

หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

อาจารย

ประจำ

หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย

ประจำ

หลักสูตร 

 

 

 



การคงอยู

ของ 

ผูเรียน และ

หาวิธีการแก 

ปญหาใหกับ

ผูเรียนราย 

บุคคลเพื่อ

สงผลใหการ

คงอยูสูงข้ึน 

กลางคัน

ลดลง 

การ

ออก

กลางคั

นลดลง

รอยละ 

๕ % 

 

องคประกอบที ่๔  

อาจารย 

๙.หลักสูตรมีระบบ

และกลไกดานการรับ

และแตงตั ้งอาจารย

ในหลักสูตร รวมท้ัง

การบริหารอาจารย

แตยังขาดแผนพัฒนา

บุคลากรรายบุคคลท่ี

ช ั ด เ จ น  ด ั ง นั้ น

หลักสูตรควรเริ ่มตน

จากการว ิ เคราะห

ความต องการของ

อาจารยในหลักสูตร

มาจัดทำแผนพัฒนา 

๓ – ๕ ป ตามแผนกล

ยุทธ โดยแผนพัฒนา

บุคลากรควรเปนการ

ตกลงรวมกันระหวาง

ฝ  า ย ว ิ ช า ก า ร  กั บ

อ า จ า ร ย  ป ร ะ จ ำ

 

 

๑. สำรวจ

ความ

ตองการ

ของ

อาจารย

ประจำ

หลักสูตร 

(วิชาชีพ, 

เทคนิคการ

เรียนการ

สอน, 

ยุทธศาสตร

ของ

สถานศึกษา

) อบรม

ออนไลน 

๒. 

หลักสูตร

และสำนัก

 

 

๑. สำรวจ

ความ

ตองการ

พัฒนาตนเอง

ของอาจารย

ประจำ

หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. จัดทำ

แผนพัฒนา

บุคลากร

 

 

รอยละ

ของ ID 

Plan ท่ี

เปนไป

ตาม

เปาหมาย 

และ

สามารถ

นำไปใช

ประโยชน 

 

 

รอยละ 

๘๐ 

 

 

ID Plan 

ท่ีเปนไป

ตาม

เปาหมา

ย และ

สามารถ

นำไปใช

ประโยช

นเทากับ

รอยละ 

๑๐๐ 

-อาจารย

ของ

หลักสูตร

เขาอบรม

จำนวน 

๒ ทาน 

นำมาใช

ในการ

 

 

ปการ 

ศึกษา 

๒๕๖๓ 

 

 

 

-อาจารย

ประจำ

หลักสูตร 

-งาน

สารสนเท

ศ 

 

 



หลักสูตรและนำมา

จ ัดเป นแผนพ ัฒนา

บุคลากรรายบ ุคคล 

โ ด ย ม ี แ ผน ต ั ้ ง แต

การศึกษาตอ การเขา

ส ู  ต ำ แ ห น  ง ท า ง

วิชาการ การฝกอบรม

พ ัฒนาด านว ิชาชีพ

แ ล ะ ว ิ ช า ก า ร 

นอกจากน ั ้นควรมี

การติดตามผลลัพธท่ี

เก ิดจากการพ ัฒนา

อาจารย ท ี ่ ต ร งกับ

แผนพัฒนาบุคลากรท่ี

กำหนดไว 

วิชาการ

ประชุม

หารือวา

สามารถ

ดำเนินการ

ไดบาง 

๓. เขียน

แผนพัฒนา

บุคลากร ๓ 

ป (๖๓-๖๕)  

 

 

 

 

 

๔. ผลลัพธ

จาก

แผนการ

พัฒนา

บุคลากร 

รายบุคคล

ของอาจารย

ประจำ

หลักสูตร 

 

๓. อาจารย

ประจำ

หลักสูตร

ดำเนินการ

พัฒนาตนเอง

ตาม

แผนพัฒนา

บุคลากร

รายบุคคล 

๔. ติดตาม

ผลลัพธ ตาม

แผนพัฒนา

บุคลากร 

เรียน/

การสอน

ในเทอม 

๒/

๒๕๖๓ 

และป

การศึกษ

า ๒๕๖๔ 

องคประกอบที ่๕  

หลกัสตูร การเรยีน

การสอน และการ

ประเมนิผูเรยีน 

๑๐. การกำหนดสาระ

รายว ิชาในหลักสูตร 

หลักสูตรไดดำเนินการ

รายงานในภาพรวม

กว างๆ รวมทั ้ งการ

พัฒนาประเด็นความรู

 

 

 

 

๑. นำสาระ

หลักสูตรมา

วิเคราะห

เพื่อ

พิจารณาหา

จุดเดนของ

 

 

 

 

๑. สราง

ความเขาใจ

กับอาจารย

ผูสอน 

วิเคราะห

หลักสูตร 

 

 

 

 

รอยละ

ของ

รายวิชา

วิชาชีพ

ของสาขา 

 

 

 

 

 

รอยละ 

๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.ผูสอน

นำ

สถานกา

รณจริง

ภายใน

และการ

 

 

 

 

ม.ค.- 

พ.ค. 

๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย

ประจำ

หลักสูตร 

 

 

 



ท่ีทันสมัยท่ีนำมาใชใน

หล ักส ูตรน ั ้นๆ เพื่อ

พัฒนานักศึกษาใหมี

ความพรอมกาวสูโลก

อาชีพ ขณะเดียวกัน

กระบวนการจัดการ

เร ียนการสอนมีการ

รายงานผลล ัพธ  ใน

ลักษณะเดียวกัน ทำ

ใ ห  ก ร ะ บ ว น ก า ร

ท ั ้ งหมดท ี ่ กล  าวมา

ท ั ้ งหมดย ังไม  ได นำ

ห ล ั ก  PDCA ม า

ประยุกตใชใหชัดเจน 

หลักสูตร

และนำมา

ปรับปรุง

และ

พัฒนาการ

จัดการ

เรียนการ

สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. อาจารย

ผูสอนตอง

นำ

เทคโนโลยี

สมัยใหมมา

ใชในการ

จัดการ

เรียนการ

สอน โดยมี

หลักฐาน

ชัดเจน 

(แผน

จัดการ

ปรับสาระ

รายวิชาให

สรางจุดเดน

ของหลักสูตร 

หากอาจารย

ขาดความ

ชำนาญ 

ตองการ

พัฒนา

ศักยภาพ

ผูสอนให

สามารถ

จัดการเรียน

การสอนตาม

สาระรายวิชา

นั้นๆ  และ

นำสูการ

ปฏิบัติ 

๒. Small 

Group 

Activity  

พูดคุยเพื่อ

แลกเปล่ียน

การเรียน

วิธีการเรียน

การสอนใหม 

ๆ 

แลกเปล่ียน

สภาพปญหา 

อยางนอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.การ

ประชุม 

Small 

Group 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 

๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิบัติ 

งานจริง

ใน

วิทยาลัย

มาปรับ

ใน

รายวิชา

ท่ีสอน 

 

 

 

 

 

 

 

๒.จัด

ประชุม 

Small 

Group 

กับหนวย

จัด

การศึกษ

าทับคลอ

และแม

ขายผาน

โปรแกร

ม 

Zoom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ม.ค.- 

พ.ค. 

๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย

ประจำ

หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เรียนรู, 

บันทึกหลัง

การสอน, 

ผลงาน

นักศึกษา 

๓. อาจารย

ผูสอนนำ 

PDCA ไป

วางแผน

การสอนทุก

รายวิชา 

P  แผนการ

จัดการ

เรียนการ

สอน 

D การนำ

แผนการ

สอนไป

ปฏิบัติ  

C สภาพ

ปญหาใน

การจัดการ

เรียนการ

สอน เรียน

ไมเขาใจ 

ทำไมได ไม

ไดมาเรียน 

A การ

แกปญหา 

เดือนละ ๑ 

ครั้ง 

 

 

 

 

๓. ปรับ

วิธีการจัดการ

เรียนการสอน

ใหใช

กระบวนการ 

PDCA ไปใชมี

หลักฐาน

ชัดเจน มี

บันทึกหลัง

การสอน เพื่อ

นำไปปรับปรุง

แผนในภาค

เรียนถัดไป 

 

 

 

๓. 

รายวิชา

วิชาชีพ

ของสาขา 

 

 

 

รอยละ 

๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.จัดการ

เรียนการ

สอนโดย

ใช

กระบวน

การ 

PDCA  

 

 

 

ม.ค.- 

พ.ค. 

๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย

ประจำ

หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 



เนนกลุม

วิชาชีพ 

- จุดเดน

ของ

หลักสูตร

ของเรา

ดีกวา

สถานศึกษา

อื่นอยางไร 

- ปรับปรุง

เนื้อหา

รายวิชา 

โดยเติมส่ิง

ท่ีเปน

จุดเดนของ

ผูสอน 

องคประกอบที ่๖  

สิง่สนบัสนนุการ

เรยีนรู 

๑๑.หล ักส ู ตรม ี ส่ิ ง

ส น ั บ ส น ุ น ท า ง

ก า ย ภ า พ แ ล ะ ส่ิ ง

สนับสนุนทางวิชาการ

ที่ชัดเจน รวมทั้งการ

วางแผนใหผูเรียนไดมี

โอกาสไดเร ียนร ู  ส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู

ท า ง ว ิ ช า ก า ร จ า ก

แ ห ล  ง อ ื ่ น ๆ 

น อ ก เ ห น ื อ จ า ก ท่ี

 

 

 

๑.หลักสูตร

มีการ

ประชุมโดย

นำผลการ

ประเมิน

ความพึง

พอใจฯ มา

พิจารณาถึง

ส่ิง

สนับสนุน

การเรียนรู 

 

 

 

๑.  

โครงการ/

กิจกรรม

ศึกษาดูงาน

ดานส่ิง

สนับสนุน

การเรียนรูท่ี

จำเปน

สำหรับ

วิชาชีพ

สำหรับ

 

 

 

๑.มี

มาตร- 

ฐานส่ิง

สนับ 

สนุนการ

เรียนรูท่ี

จำเปน

สำหรับ

วิชาชีพ

ของ

หลักสูตร  

 

 

 

 

ไมนอย

กวา ๓ 

รายกา

ร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.

หลักสูตร

ไมได

ดำเนินก

าร 

เนื่องจาก

ติดสถาน 

การณ

โรค

ระบาด

 

 

 

ม.ค. – 

มี.ค. 

๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย

ประจำ

หลักสูตร 



หลักสูตรกำหนดโดย

จ ั ด ท ำ ใ น ร ู ป แ บ บ 

MOU ห ร ื อ ฝ ก

ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร น อ ก

สถานที่ ใหผู เรียนได

ปฏิบ ัต ิตามเกณฑท่ี

หลักสูตรกำหนด แต

หลักสูตรยังขาดการ

น ำ ผ ล จ า ก ก า ร

วิเคราะหสาเหตุของ

ป ญหาไปปร ับปรุ ง

และพ ัฒนาให  เป น

รูปธรรมในรอบตอไป 

อุปกรณ 

หรือ

ซอฟแวร 

 

 

 

 

 

 

๒.  ทำ

ความ

รวมมือกับ

สถาน

ประกอบกา

รท่ีมีส่ิง

สนับสนุน

การเรียนรู

ท่ีทันสมัย 

เพื่อจะไดสง

นักศึกษา

เขาฝกงาน

ในสถาน

ประกอบกา

รนั้นได 

 

หลักสูตร 

เพื่อนำมา

เปนขอมูลใน

การกำหนด

มาตรฐานส่ิง

สนับสนุน

การเรียนรู

ทางดาน

วิชาการของ

หลักสูตรนั้น 

๒. จำนวน 

MOU ท่ี

เกิดข้ึนจาก

ขอ ๑ และมี

กิจกรรมท่ี

เกิด

ประโยชนกับ

ผูเรียนได

อยางเต็มท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. 

จำนวน

สถาน

ประกอบ 

การและ

มี

กิจกรรม

ท่ีเกิดจาก 

MOU 

นั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อยาง

นอย ๓ 

แหง

(แม

ขาย), 

๑๕ 

แหง

(ทับ

คลอ) 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

โควิด 

๒๐๑๙     

 

 

 

 

 

 

 

๒. ทำ

ความ

รวมมือ

กับสถาน

ประกอบ 

การ โดย

สง

นักศึกษา

เขาฝก

ประสบก

ารณใน

สถาน

ประกอบ 

การ  

(แมขาย 

จำนวน 

๔ แหง

,ทับคลอ 

๒๗ แหง)                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ค. – 

ต.ค. 

๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที ่๒ 

รายงานผลการดำเนนิงาน หลกัสตูร 

องคประกอบที ่๑  การกำกับมาตรฐาน 

 

ตวับงชีท้ี ่๑.๑ (๒)  การบรหิารจัดการหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพี และประกาศนยีบัตรวชิาชพี 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ตำแหนง วฒุกิารศกึษา รายวิชาทีส่อน 

ภาคเรยีนที่ ๑/๒๕๖๓ ภาคเรยีนที่    ๒/๒๕๖๒ 

๑ นายณัฐพงษ   

กล่ันหวาน 

พนักงาน

ราชการ 

-วท.บ.เทคโนโยลี

อุตสาหกรรม(การ

ผลิต) 

-เขียนแบบไฟฟา 

-มอเตอรไฟฟา 

 กระแสสลับ 

-งานซอม 

 เครื่องใชไฟฟา 

 ภายในบาน 

-หมอแปลงไฟฟา 

-กิจกรรมองคการ 

 วิชาชีพ ๓ 

-เครื่องกลไฟฟากระแสตรง 

-การติดต้ังไฟฟานอก 

 อาคาร 

-วัสดุงานชางอุตสาหกรรม 

-โครงการ 

-งานซอม เครื่องใชไฟฟาฯ 

-กิจกรรมองคการ 

 วิชาชีพ ๔ 

๒ นายเกียรติชัย   

ธาราวิกรัยรัตน 

พนักงาน

ราชการ 

-คอ.บ.

วิศวกรรมไฟฟา-

ไฟฟากำลัง 

 

-งานนิวเมตริก 

 และไฮดรอลิกส 

 เบ้ืองตน 

-การติดต้ังไฟฟาใน 

 อาคาร 

-เครื่องปรับอากาศ 

-กิจกรรมองคการ 

 วิชาชีพ ๑ 

-การประมาณการ 

 ติดต้ังไฟฟา 

-เครื่องทำความเย็น 

-คณิตศาสตรไฟฟา 

-โครงการ 

-การควบคุมมอเตอร 

 ไฟฟา 

-กิจกรรมองคการ 

 วิชาชีพ ๒ 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ตำแหนง วฒุกิารศกึษา รายวิชาทีส่อน 

ภาคเรยีนที่ ๑/๒๕๖๓ ภาคเรยีนที่    ๒/๒๕๖๒ 



๓ นาย กฤชเทพ  

กรมตะเภา 

อาจารย

พิเศษ 

อส.บ.ไฟฟา(ระบบวัด

คุม) 

- 

 

-ไมโครคอนโทรลเลอร 

 เบ้ืองตน 

-โครงการ 

-วงจรพัลสและสวิตชิง 

-วงจรไฟฟา 

 กระแสสลับ 

-อุปกรณอิเล็กทรอ  

 นิกสและวงจรฯ 

-ดิจิตอลเบ้ืองตน 

-การโปรแกรมและ 

 ควบคุมไฟฟา 

-กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ๒ 

๔ นายสุริยา  

มวนทอง 

พนักงาน

ราชการ 

วท.บ. เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

 

รป.ม.รัฐประศาสน

ศาสตร 

 

-เครื่องวัดไฟฟา 

-เขียนแบบไฟฟา 

-เครื่องปรับอากาศ 

-กิจกรรม 

 

-เครื่องทำความเย็น 

-การประมาณการ 

 ติดต้ังไฟฟา 

-อุปกรณอิเล็กทรอ  

 นิกสและวงจร 

-กฎหมาย 

-กิจกรรม 

๕ นายสมพงษ  

บุญเกิด 

อาจารย

พิเศษ 

วท.บ. ไฟฟา

อุตสาหกรรม 

 

-การติดต้ังไฟฟาใน 

 อาคาร 

 

-โครงการ 

-การติดต้ังไฟฟาใน 

 อาคารและนอกอาคาร 

-การติดต้ังนอกอาคาร 

-กิจกรรม 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ตำแหนง วฒุกิารศกึษา รายวิชาทีส่อน 

ภาคเรยีนที่ ๑/๒๕๖๓ ภาคเรยีนที่    ๒/๒๕๖๒ 



ปการศึกษา ๒๕๖๓  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  โดย

ใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๖๓ ของ สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา 

ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพง (ปวช.) คือ ๓ ป และจะครบรอบการปรับปรุง

หลักสูตรทุก ๕ ป ในปการศึกษา ๒๕๖๖  ซึ่งระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร ใหเปนไปตามประกาศ

๖ นายภิญโญ  

มวงแกว 

อาจารย

พิเศษ 

คอ.บ.

วิศวกรรมไฟฟา-

ไฟฟากำลัง 

-งานนิวเมติกสและไฮ

ดรอลิกสเบ้ืองตน 

-การควบคุมมอเตอรไฟฟา 

-การโปรแกรมและ 

 ควบคุมไฟฟา 

๗ นายสรศักด์ิ  

ทิมทอง 

อาจารย

พิเศษ 

ค.อ.บ.

วิศวกรรมไฟฟา 

-วงจรไฟฟากระแสตรง 

-หุนยนตเบ้ืองตน 

-งานซอมเครื่องใชไฟฟา 

 

-วงจรไฟฟากระแสAC 

-ดิจิตอลเบ้ืองตน 

-โครงการ 

-ไมโครคอนโทรลเลอรฯ 

-กิจกรรม 

๘ นายจีระวัฒน 

โชติธนบูรณ 

อาจารย

พิเศษ 

ค.บ.การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 

-เขียนแบบเทคนิคฯ 

-งานเช่ือมและโลหะ 

 แผนเบ้ืองตน 

-กิจกรรม 

-มอเตอรไฟฟา AC 

-หมอแปลงไฟฟา 

-เครื่องกําเนิดไฟฟา AC 

-วัสดุชางอุตสาหกรรม 

-งานฝกฝมือ 

-เทคนิคพื้นฐาน 

-ชางเฟอรนิเจอรถังแกลอน 

-อาชีวอนามัย 

-กิจกรรม 

๙ นายสุริยา  

การรัตน 

อาจารย

พิเศษ 

คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟา - -เครื่องกลไฟฟา 

 กระแสตรง 

-โครงการ 

-เครื่องกลไฟฟา 

 เบ้ืองตน 

-วงจรไฟฟา ๒ 

-เครื่องกลไฟฟา ๑ 

-กิจกรรม 

๑๐ นายลัทธวัฒน 

พุกสวาง 

อาจารย

พิเศษ 

ค.อ.บ.

วิศวกรรมไฟฟา-

ไฟฟากำลัง 

- -เครื่องวัดไฟฟา 

-วงจรพัลสและสวิตช่ิง 

-คณิตศาสตรไฟฟา 



คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เรื่อง เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

พ.ศ. ๒๕๕๖  ขอ ๑๖.๒ การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระสำคัญของหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาระดับประกาศนีย บัตรวิชาชีพ ใหเปนหนาท่ีของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบัน

การอาชีวศึกษา สถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เอกสารหลกัฐานประกอบ 

      ๑.๑-๑ รายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง และ หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนท่ี ๑ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 

      ๑.๑-๒ รายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง และ หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนท่ี ๒ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 

      ๑.๑-๓ ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เรื่อง เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

ผลการประเมนิ ผาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



องคประกอบที ่๓  นกัศกึษา 

ตวับงชีท้ี ่๓.๑  การสงเสรมิและพฒันานกัศกึษา 

๓.๑.๑ ระบบการดแูลใหคำปรกึษาวชิาการและแนะแนวแกนกัศกึษา 

เปาหมาย 

นักศึกษามีความพรอมในการเรียนการสอนและสามารถแกไขปญหาทางการเรียน ตลอดจนเรื่อง

สวนตัว และสามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาตามท่ีหลักสูตรกำหนด  

ระบบกลไก 

 หลักสูตรไดกำหนดแนวทางการดำเนินการตามกลไกตามหลักของ PDCA ไวดังนี ้

๑. หลักสูตรทำการวางแผนการดำเนินงานประจำป และนำเสนอรายช่ืออาจารยท่ีปรึกษาตอสำนัก 

    วิชาการ 

๒. กลุมงานวิชาการ เสนออนุมัติคำส่ังแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษานักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  (ปวช.)  

๓. กลุมงานวิชาการ ช้ีแจงคำส่ัง ระบบการดูแลใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาและ 

              ภาระหนาท่ีตออาจารยปรึกษาในแตละหลักสูตร 

๔. อาจารยท่ีปรึกษาในหลักสูตรดำเนินการใหคำปรึกษา ผานชองทางส่ือสารตางๆ ตลอดระยะเวลาท่ี 

              เหมาะสมและใชัระบบกลไกการดูแลใหคำปรึกษาวิชาการแนะแนวและเรื่องสวนตัวแกนกัศึกษา 

๕. มีการประเมินผลความพึงพอใจ ของนักเรียน นักศึกษาท่ีมีตอระบบอาจารยท่ีปรึกษา 

๖. หลักสูตรนำผลประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียน นักศึกษาท่ีไดเขาสูการประชุมของหลักสูตร

เพื่อการ 

              ปรับปรุงในปการศึกษาตอไป 

การนำระบบและกลไกไปสูการดำเนนิงาน  

 หลักสูตรไดนำระบบกลไกท่ีไดกำหนดไวมาดำเนินการตามข้ันตอน PDCA ได ดังนี ้

๑. หลักสูตรทำการประชุม เพื่อเสนอชื่ออาจารยที ่ปรึกษาประจำชั้นเรียนและนำเสนอตอสำนัก

วิชาการ 

    วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดทำคำส่ังแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษา ระดับ ปวช. หลักสูตรประจำปการศึกษา  

    ๒๕๖๓ ดังนี้ 

     ๑.๑  นายณัฐพงษ  กล่ันหวาน เปนท่ีปรึกษานักเรียนนักศึกษา ปวช.3 แมขาย  

     ๑.๒  นายเกียรติชัย ธาราวิกรัยรัตน เปนท่ีปรึกษานักเรียนนักศึกษา ปวช.2 แมขาย 



     ๑.๓  นายกฤชเทพ กรมตะเภา เปนท่ีปรึกษานักเรียนนักศึกษา ปวช.1 แมขาย 

     ๑.๔  นายสุริยา มวนทอง เปนท่ีปรึกษานักเรียนนักศึกษา ปวช.3/1 ทับคลอ 

     ๑.๕  นายสมพงษ บุญเกิด เปนท่ีปรึกษานักเรียนนักศึกษา ปวช.3/2 ทับคลอ 

     ๑.๖  นายภิญโญ มวงแกว เปนท่ีปรึกษานักเรียนนักศึกษา ปวช.2/1 ทับคลอ 

     ๑.๗  นายสรศักด์ิ ทิมทอง เปนท่ีปรึกษานักเรียนนักศึกษา ปวช.2/2 ทับคลอ 

     ๑.๘  นายจิรวัฒน โชติธนบูรณ เปนท่ีปรึกษานักเรียนนักศึกษา ปวช.1/1 ทับคลอ 

     ๑.๙  นายสุริยา การรัตน เปนท่ีปรึกษานักเรียนนักศึกษา ปวช.1/2 ทับคลอ 

     ๑.๑๐  นายลัทธวัฒน พุกสวาง เปนท่ีปรึกษานักเรียนนักศึกษา ปวช.1/2 ทับคลอ 

๒. สำนักวิชาการไดมอบคูมืออาจารยท่ีปรึกษาใหแกอาจารยท่ีปรึกษาแตละทานเพื่อศึกษาขอมูล

วิธีการใน 

              การดูแลนักศึกษาจากคูมืออาจารยท่ีปรึกษาเพื่อใชในการกำกับดูแลนักศึกษาท่ีรับผิดชอบตอไป  

๓. อาจารยท่ีปรึกษามีหนาท่ีจัดทำขอมูลประวัตินักศึกษา แบบติดตามการเขาเรียน การสรางชอง

ทางการ 

              ส่ือสารออนไลนเชน กลุมไลน เพื่อใชในการติดตอ แจงขอมูลขาวสารใหกับนักศึกษา ใหคำปรึกษา  

              แนะนำตามชวงเวลาท่ีไดนัดหมายกันลวงหนา 

๔. อาจารยท่ีปรึกษา ติดตามนักศึกษาท้ังในสถานศึกษาและท่ีพักของนักศึกษา ปฐมนิเทศ นักศึกษาใน 

      ความรับผิดชอบในดานการเรียน ความประพฤติ ระเบียบวินัยและขอบังคับตางๆ ของสถานศึกษา  

              รวมถึงการชวยเหลือนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค   

 

ผลประเมนิการดำเนนิงานของระบบ 

โดยอาจารยท่ีปรึกษาหลักสูตรไดดำเนินการติดตามนักศึกษาโดยใชกระบวนการโฮมรูมในชวงกอนเริ่ม

การเรียนการสอนหรือในชวงเวลาช่ัวโมงกิจกรรมอยางนอยอาทิตยละหนึ่งวันโดยมีการบันทึกกิจกรรมโฮมรูม 

เพื่อแนะนำ ติดตามความประพฤติ ทบทวนระเบียบวินัยและขอบังคับตางๆ ของสถานศึกษา   อาจารยท่ี

ปรึกษาใหคำปรึกษา แกนักเรียนนักศึกษาโดยภาพรวมและรายบุคคลและไดดำเนินการติดตามการเขาเรียน

ของนักศึกษาโดยใชแบบติดตามการเขาเรียนโดยขอขอมูลจากอาจารยประจำรายวิชานั้นๆ ซึ่งหากนักเรียน

นักศึกษาขาดเรียนโดยมีเหตุไมอันควร อาจารยที ่ปรึกษา จะดำเนินการเสนอรายชื่อนักศึกษาที่ขาดเรียน

ตอเนื่อง ตอฝายงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อประสานงานแจงผูปกครองใหมารับทราบขอมูลกับอาจารยท่ีปรึกษาและ

อาจารยประจำรายวิชา เพื่อที่จะไดหาวิธีการแกไขและปองกันรวมถึงการหาขอตกลงรวมกันในการแกไข

ปญหาที่เกิดขึ้นตามลำดับ จากระบวนการติดตามนักเรียนนักศึกษา หลักสูตรไดดำเนินการประเมินความพึง



พอใจ ของนักเรียน  นักศึกษาที่มีตอระบบอาจารยที ่ปรึกษาและการบริการของหลักสูตร ระดับ ปวช. 

หลักสูตร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ พบวา มีผลการประเมินดังแสดงในตาราง 

 ตารางความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีตอระบบอาจารยท่ีปรึกษาและการบริการของ

หลักสูตร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑, ๒๕๖๒ และปการศึกษา ๒๕๖๓ 

  ๑. ความพงึพอใจของนกัเรยีน นกัศกึษาทีม่ีตอระบบอาจารยที่ปรกึษา และการบรกิารของหลกัสตูร  

ประจำปการศกึษา ๒๕๖๓  ผลการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีตอระบบอาจารยท่ีปรึกษา  

และการบริการของหลักสูตร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ ในภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�𝑥=๔.๒๓) โดยรายการท่ี

มีความพึงพอใจสูงสุด ไดแก การใหบริการดานใหคำปรึกษาแกนักศึกษา (ระบบอาจารยท่ีปรึกษา) (�̅�𝑥=๔.๒๖), 

การใหบรกิารเพื่อพัฒนาประสบการณและความรูดานตาง ๆ แกนักศึกษา (�̅�𝑥=๔.๒๓), และการใหบริการ

แหลงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษา (�̅�𝑥=๔.๒๐) ตามลำดับ 

จากตารางพบวาภาพรวมความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีตอระบบอาจารยท่ีปรึกษาและการ

บริการของหลักสูตร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ เมื่อเทียบกับปการศึกษา ๒๕๖๒ พบวา ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระดับความพึงพอใจ เพิ่มขึ้นเล็กนอย และเมื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอ

ระบบอาจารยท่ีปรึกษาและการบริการของหลักสูตร และปการศึกษา ๒๕๖๓ และปการศึกษา ๒๕๖๑ ยังคงมี

ระดับความพึงพอใจ  ท่ีสูงกวามาก 

 ตารางการบริการดานใหคำปรึกษาแกนักศึกษา (ระบบอาจารยท่ีปรึกษา) ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑, 

๒๕๖๒ และปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

รายการ 
ระดบัความพงึพอใจ เพิม่ขึน้/

ลดลง ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

การบริการดานใหคำปรึกษาแกนักศึกษา (ระบบ

อาจารยท่ีปรึกษา) 

๓.๑๓ ๔.๒๓ ๔.๒๖ เพิ่มข้ึน 

การบริการแหลงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแก

นักศึกษา 

๓.๐๖ ๔.๑๖ ๔.๒๐ เพิ่มข้ึน 

การบริการเพื่อพัฒนาประสบการณและความรูดาน 

ตาง ๆ แกนักศึกษา 

๓.๐๖ ๔.๒๐ ๔.๒๓ เพิ่มข้ึน 

รวม ๓.๐๘ ๔.๒๐ ๔.๒๓ เพิ่มข้ึน 



 ๒. ความพึงพอใจของนกัศึกษาทีม่ีระบบอาจารยที่ปรกึษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓     พบวาความ

พึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอระบบอาจารยที่ปรึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ ในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก (�̅�𝑥=๔.๒๖) โดยรายการท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด ๒ ปจจัยคือ อาจารยท่ีปรึกษามีเวลาใหคำปรึกษาใน

การแกไขปญหาตาง ๆ พรอมชวยเหลือและใหคำแนะนำและอาจารยท่ีปรึกษามีเวลาใหนักศึกษาไดพบทุกครั้ง

เมื ่อมีการนัดหมาย (�̅�𝑥=๔.๓๑), รองลงมา คือ มีชองทางการติดตอสื ่อสารระหวางอาจารยที ่ปรึกษากับ

นักศึกษาในความดูแล (�̅�𝑥=๔.๓๐), ถัดมา คือ  หัวหนาสาขางาน สามารถใหคำปรึกษาตาง ๆ กับนักศึกษาได 

(นอกเหนือ/ทดแทน อาจารย  ท่ีปรึกษา) (�̅�𝑥=๔.๒๙), และอันดับถัดมานักศึกษาสามารถนำความรู ความเขาใจ

ท่ีไดรับจากการใหคำปรึกษาไปใชประโยชนได (�̅�𝑥=๔.๒๔), อาจารยท่ีปรึกษามีความเต็มใจและเอาใจใสในการ

ใหคำปรึกษา และมีการติดตามผลของการใหคำปรึกษาและอาจารยท่ีปรึกษาเอาใจใสนักศึกษาอยางท่ัวถึงและ

สม่ำเสมอ (�̅�𝑥=๔.๒๓), และต่ำสุดอาจารยผูสอน สามารถใหคำปรึกษาตาง ๆ กับนักศึกษาได (นอกเหนือ/

ทดแทน จากอาจารย  ท่ีปรึกษา) ตามลำดับ 

รายการ ระดบัความพงึพอใจ เพิม่ขึน้/

ลดลง ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑ อาจารยท่ีปรึกษามีเวลาใหคำปรึกษาในการแกไขปญหา 

ตาง ๆ พรอมชวยเหลือและใหคำแนะนำ 

๔.๒๙ ๔.๒๙ ๔.๓๑ เพิ่มข้ึน 

๒ อาจารยท่ีปรึกษามีเวลาใหนักศึกษาไดพบทุกครั้งเมื่อมีการ

นัดหมาย 

๔.๒๙ ๔.๒๙ ๔.๓๑ เพิ่มข้ึน 

๓ อาจารยท่ีปรึกษามีความเต็มใจและเอาใจใสในการให

คำปรึกษา และมีการติดตามผลของการใหคำปรึกษา 

๔.๒๐ ๔.๒๐ ๔.๒๓ เพิ่มข้ึน 

๔ อาจารยท่ีปรึกษาเอาใจใสนักศึกษาอยางท่ัวถึงและสม่ำเสมอ ๔.๒๐ ๔.๒๐ ๔.๒๓ เพิ่มข้ึน 

๕ มีชองทางการติดตอส่ือสารระหวางอาจารยท่ีปรึกษากับ

นักศึกษาในความดูแล  

๔.๒๗ ๔.๒๗ ๔.๓๐ เพิ่มข้ึน 

๖ นักศึกษาสามารถนำความรู ความเขาใจท่ีไดรับจากการให

คำปรึกษาไปใชประโยชนได 

๔.๒๑ ๔.๒๑ ๔.๒๔ เพิ่มข้ึน 

๗ หัวหนาสาขางาน สามารถใหคำปรึกษาตาง ๆ กับนักศึกษา

ได (นอกเหนือ/ทดแทน อาจารย  ท่ีปรึกษา) 

๔.๒๖ ๔.๒๖ ๔.๒๙ เพิ่มข้ึน 

๘ อาจารยผูสอน สามารถใหคำปรึกษาตาง ๆ กับนักศึกษาได 

(นอกเหนือ/ทดแทน จากอาจารย  ท่ีปรึกษา) 

๔.๑๓ ๔.๑๓ ๔.๑๖ เพิ่มข้ึน 

รวม ๓.๐๘ ๔.๒๓ ๔.๒๖ เพิ่มข้ึน 



 จากตารางพบวาภาพรวมการบริการดานใหคำปรึกษาแกนักศึกษา (ระบบอาจารยท่ีปรึกษา) ประจำป

การศึกษา ๒๕๖๓ เมื่อเปรียบเทียบ กับปการศึกษา ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ พบวา ปการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับ

ความพึงพอใจ เฉล่ียเทากับ ๔.๒๖  ซึ่งสูงกวาปการศึกษา ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ (๓.๐๘ และ ๔.๒๓) โดยผลการ

เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ เพิ่มข้ึน 

 

 ตารางการบริการแหลงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษาประจำปการศึกษา ๒๕๖๑ และป

การศึกษา ๒๕๖๒ 

 ๓. ความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มผีลตอการบริการแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกนักเรียน

นักศึกษา   พบวาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาท่ีมีตอการบริการแหลงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแก

นักศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�𝑥=๔.๒๓) โดยรายการที่มีความพึงพอใจสูงสุด ๒ ปจจัย คือ มีการ

เผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางตาง ๆ เชน บอรดประชาสัมพันธ เว็บไซต  โซเชียลเน็ตเวิรค อาจารยแจงดวย

วาจาและการไดรับขาวสารมีความสะดวก รวดเร็วและทันสมัยของการใหบริการขาวสารขอมูลตาง ๆ (�̅�𝑥=

๔.๒๘), รองลงมาคือ มีการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับการประกาศรับสมัครงานและแหลงงาน (�̅�𝑥=๔.๒๑), มกีาร

แจงขอมูลความเคลื่อนไหวอื่นทั้งในและนอกวิทยาลัยฯ ที่จำเปนแกนักศึกษา (�̅�𝑥=๔.๑๘), มีการใหบริการ

ขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาตอ (�̅�𝑥=๔.๑๗), และต่ำสุดมีการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา และแหลงทุน 

(�̅�𝑥=๔.๐๙) ตามลำดับ 

รายการ ระดบัความพงึพอใจ เพิม่ขึน้/

ลดลง ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑ มีการเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางตาง ๆ เชน บอรด

ประชาสัมพันธ เว็บไซต  โซเชียลเน็ตเวิรค อาจารยแจงดวย

วาจา 

๒.๙๕ ๔.๒๕ ๔.๒๘ เพิ่มข้ึน 

๒ มีการแจงขอมูลความเคล่ือนไหวอื่นท้ังในและนอกวิทยาลัย

ฯ ท่ีจำเปนแกนักศึกษา 

๓.๓๕ ๔.๑๕ ๔.๑๘ เพิ่มข้ึน 

๓ มีการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาตอ ๒.๙๐ ๔.๑๔ ๔.๑๗ เพิ่มข้ึน 

๔ มีการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา และแหลงทุน ๓.๐๕ ๔.๐๔ ๔.๐๙ เพิ่มข้ึน 

๕ มีการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับการประกาศรับสมัครงานและ

แหลงงาน  

๒.๙๕ ๔.๑๘ ๔.๒๑ เพิ่มข้ึน 

๖ การไดรับขาวสารมีความสะดวก รวดเร็วและทันสมัยของ

การใหบรกิารขาวสารขอมูลตาง ๆ  

๓.๑๕ ๔.๒๕ ๔.๒๘ เพิ่มข้ึน 

รวม ๓.๐๖ ๔.๑๖ ๔.๒๓ เพิ่มข้ึน 



 จากตารางพบวาผลรวมการบริการแหลงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษาประจำปการศึกษา 

๒๕๖๑ และปการศึกษา ๒๕๖๒ พบวา ปการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับความพึงพอใจ เฉล่ียเทากับ ๓.๐๖  และป

การศึกษา ๒๕๖๒ เฉล่ียเทากับ ๔.๑๖ เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ เพิ่มข้ึน 

 

 ตารางการบริการเพื่อพัฒนาประสบการและความรูดานตางๆ ใหกับนักศึกษา ประจำปการศึกษา 

๒๕๖๑, ๒๕๖๒ และปการศึกษา ๒๕๖๓ 

รายการ ระดบัความพงึพอใจ เพิม่ขึน้/

ลดลง ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑ การประชาสัมพันธในการเขาถึงกิจกรรมดานตาง ๆ ท่ีหลักสูตร

ดำเนินการ 

๒.๙๕ ๔.๑๗ ๔.๒๐ เพิ่มข้ึน 

๒ ความหลากหลายของกิจกรรมท่ีหลักสูตร จัดใหกับนักศึกษา ๓.๑๐ ๔.๑๕ ๔.๑๘ เพิ่มข้ึน 

๓ มีโครงการ/กิจกรรมท่ีเสริมสรางศักยภาพดานวิชาการของ

นักศึกษาอยางเหมาะสม 

๓.๐๕ ๔.๑๘ ๔.๒๑ เพิ่มข้ึน 

๔ มีโครงการ/กิจกรรมท่ีเสริมสรางดานคุณธรรม จริยธรรมของ

นักศึกษาอยางเหมาะสม 

๒.๘๕ ๔.๒๑ ๔.๒๔ เพิ่มข้ึน 

๕ มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมดานศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา

อยางเหมาะสม 

๓.๐๕ ๔.๒๔ ๔.๒๗ เพิ่มข้ึน 

๖ นักศึกษามีสวนรวมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาความรู

และประสบการณทางวิชาการ/วิชาชีพ 

๓.๒๐ ๔.๒๑ ๔.๒๔ เพิ่มข้ึน 

๗ สงเสริมสนับสนุนนักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ เชน 

การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน การแขงขัน /ประกวดดาน

วิชาการและวิชาชีพ ท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ 

๒.๙๕ ๔.๒๖ ๔.๒๙ เพิ่มข้ึน 

๘ มีการประเมินคุณภาพของการดำเนินโครงการพัฒนา 

ประสบการณทางวิชาชีพ 

๓.๒๕ ๔.๑๘ ๔.๒๑ เพิ่มข้ึน 

๙ จากกิจกรรมตาง ๆ ดานวิชาการท่ีหลักสูตร จัดข้ึน นักศึกษา

สามารถนำความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนตอได 

๓.๑๐ ๔.๑๙ ๔.๒๒ เพิ่มข้ึน 

๑๐ จากกิจกรรมตาง ๆ ดานคุณธรรม จริยธรรม และดาน

ศิลปวัฒนธรรม ท่ีหลักสูตร จัดข้ึน นักศึกษาไดความรู       ความ

เขาใจ และเปนประโยชนตอตัวนักศึกษา 

๓.๑๐ ๔.๑๙ ๔.๒๒ เพิ่มข้ึน 

รวม ๓.๐๖ ๔.๒๐ ๔.๒๓ เพิ่มข้ึน 



๔. ความพงึพอใจของนกัเรยีน นกัศกึษา ทีม่ตีอการบรกิารเพือ่พฒันาประสบการณและความรูดานตางๆ แก

นกัศกึษา ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีตอการบริการเพื่อพัฒนาประสบการณและความรูดาน   

ตางๆ ในภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�𝑥=๔.๒๓) โดยรายการท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ สงเสริมสนับสนุน

นักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ เชน การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน การแขงขัน /ประกวดดาน

วิชาการและวิชาชีพ ท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ (�̅�𝑥=๔.๒๙), รองลงมาคือ มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริม

ดานศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาอยางเหมาะสม (�̅�𝑥=๔.๒๗), มีโครงการ/กิจกรรมท่ีเสริมสรางดานคุณธรรม 

จริยธรรมของนักศึกษาอยางเหมาะสม และนักศึกษามีสวนรวมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาความรู

และประสบการณทางวิชาการ/วิชาชีพ (�̅�𝑥=๔.๒๔), อันดับถัดมาคาเฉล่ียเทากัน ๒ ปจจัย คือ จากกิจกรรมตาง 

ๆ ดานวิชาการท่ีหลักสูตร จัดข้ึน นักศึกษาสามารถนำความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนตอได และจากกิจกรรมตาง 

ๆ ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานศิลปวัฒนธรรม ท่ีหลักสูตร จัดข้ึน นักศึกษาไดความรู       ความเขาใจ 

และเปนประโยชนตอตัวนักศึกษา (�̅�𝑥=๔.๒๒), อันดับถัดมาคาเฉล่ียเทากัน ๒ ปจจัย คือ มีโครงการ/กจิกรรมท่ี

เสริมสรางศักยภาพดานวิชาการของนักศึกษาอยางเหมาะสม และมีการประเมินคุณภาพของการดำเนิน

โครงการพัฒนา ประสบการณทางวิชาชีพ (�̅�𝑥=๔.๒๑),  อันดับถัดมาคือการประชาสัมพันธในการเขาถึง

กิจกรรมดานตางๆ ท่ีหลักสูตรดำเนินการ(�̅�𝑥=๔.๒๐),  และนอยสุดคือความหลากหลายของกิจกรรมท่ีหลักสูตร 

จัดใหกับนักศึกษา (�̅�𝑥=๔.๑๘) ตามลำดับ 

 จากตารางพบวาภาพรวมการบริการเพื่อพัฒนาประสบการและความรูดานตางๆ ใหกับนักศึกษา 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑,๒๕๖๒ และปการศึกษา ๒๕๖๓ พบวา ปการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับความพงึพอใจ 

เฉล่ียเทากับ ๔.๒๓  ซึ่งสูงกวาในปการศึกษา ๒๕๖๒ และปการศึกษา ๒๕๖๑ ท่ีมีคาเฉล่ียเทากับ ๔.๒๐ และ 

๓.๐๖ ตามลำดับ โดยผลเปรียบเทียบพบวาระดับความพึงพอใจ เพิ่มข้ึน ในทุกปจจัย 

การประเมินกลไก 

             จากการติดตามผลพบวาในการใชระบบการดูแลใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา

นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

การปรับปรุงระบบกลไก 

         หลักสูตรทำการพัฒนาชองทางการติดตอส่ือสารใหกับนักศึกษาใหมีความหลากหลายมากข้ึน เพื่อ

พัฒนารูปแบบการเขาโฮมรูม เพื่อติดตามนักศึกษาไดตลอดเวลา  

 นอกจากกิจกรรมของอาจารยท่ีปรึกษา แลวสามารถใชเปนชองทางการติดตอประสานงานกับอาจารย

ผูสอนในแตละรายวิชาดวย เพื่อลดชองวางในการติดตามงานระหวางอาจารยผูสอนและนักศึกษา วึ่งอาจารยท่ี

ปรึกษาสามารถทราบไดตลอดเวลา 



เอกสารประกอบ 

    ๓.๑.๑ คำส่ังแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ 

    ๓.๑.๒ ขอมูลประวัตินักศึกษา  

    ๓.๑-๓ แบบบันทึกขอความแจงการขาดเรียน 

    ๓.๑-๔ แบบบันทึกการติดตามการเขาเรียน 

    ๓.๑-๕ คูมืออาจารยท่ีปรึกษา 

    ๓.๑-๖ รายงานความพงึพอใจ ของนักเรียน นกัศึกษาท่ีมีตอระบบระบบอาจารยท่ีปรึกษาและการบริการ

ของ 

              หลักสูตร ระดับ ปวช. หลักสูตร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

๓.๑.๒ การพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาและการเสรมิสรางทกัษะการเรยีนรูทีท่นัสมยั 

เปาหมาย 

       นักศึกษาหลักสูตรระดับ ปวช. ไดรับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูท่ี

ทันสมัย 

ระบบกลไก 

 
หลักสูตร รวมกับสำนักวิชาการ ไดดำเนินการพิจารณา แนวทางการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและ

เสริมสรางทักษะการเรียนรู โดยดำเนินการจัดกิจกรรมใหครอบคลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะ



สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ ผานโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีระบบ

และกลไกการปฏิบัติงาน ดังนี้   

        สาขาไฟฟากำลังรวมกับสำนักวิชาการ ไดดำเนินการพิจารณา แนวทางการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

และเสริมสรางทักษะการเรียนรู โดยดำเนินการจัดกิจกรรมใหครอบคลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะ

สารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ ผานโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดำเนินการ

ตามแนวทางสำหรับนักศึกษาทุกช้ันป รวมท้ังส้ิน ๖ โครงการ/กิจกรรม  ประกอบดวย 

       ๑. โครงการส่ิงประดิษฐคนรุนใหม  

             มีวัตถุประสงคเพื ่อสรางสิ ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และนวัตกรรมของนักเรียน-นักศึกษา และ

เผยแพรผลงาน สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคและนวัตกรรมสูสาธารณชนอยางเปนรูปธรรม ซึ่งการเผยแพร

ผลงานดำเนินงานภายใตกิจกรรม มหกรรมวิชาการ โดย สิ ่งประดิษฐที ่นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพในปการศึกษา ๒๕๖๓ รวมท้ังหมดจำนวน ๑๑ โครงการ  โดยแบงเปนโครงการของหนวยจัดการศึกษา

แมขายจำนวน ๓ โครงการและหนวยจัดการศึกษาทับคลอ จำนวน ๘ โครงการดังนี ้

 

   หนวยจัดการศึกษาแมขาย : 

 ๑. เครื่องปมตราสินคาอัตโนมัติ กรณีศึกษา บริษัท ๓ R Beauty Rich 

 ๒. เครื่องฟนฟูสภาพกลามเนื้อขาผูสูงอายุ กรณีศึกษา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลทาบัว  

              ต.ทาบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 

 ๓. Mobibot Model Virus UV Killer ควบคุมดวยแอพพลิเคช่ันมือถือ 

 หนวยจัดการศึกษาทับคลอ : 

 ๑. เครื่องแกะสลักเลเซอร 

 ๒. ชุดตนแบบระบบสูบน้ำบพลังงานแสงอาทิตยแบบเคล่ือนท่ี 

 ๓. เครือ่งตัดหญาไฟฟา 

 ๔. เครื่องพรวนดินไฟฟา 

 ๕. เครื่องอบแหงระบบแบบปรับองศาตามดวงอาทิตย 

 ๖. ชุดฝกการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ  

 ๗. รถถายภาพส่ือการเรียนการสอนเกี่ยวกับภาษาซี  

      ๘. เครื่องทำจานใบไมแบบเปล่ียนแมพิมพได 

    ๒. โครงการเตรียมการเตรียมความพรอมและปฐมนิเทศนักศึกษากอนออกฝกงาน มีวัตถุประสงค

เพื ่อใหนักศึกษาไดเตรียมความพรอมในการปฏิบัติตนใหถูกตองตามขอกำหนดของวิทยาลัยฯ และสถาน



ประกอบการ สามารถพัฒนาตนเองใหเหมาะสมกับงาน ตามความรูความสามารถ โดยมีการใหความรูนักเรียน 

นักศึกษาเกี่ยวกับ  

 - ความสำคัญและวัตถุประสงคของการฝกงาน 

 - การเตรียมความพรอมกอนการฝกงาน  

 - คำศัพทภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน    

 - การพัฒนาบุคลิกภาพกับการทำงาน  

 - ประสบการณดี จากพี่สูนอง 

        ๓. โครงการพัฒนาผูเรียนเขาสูมาตรฐานวิชาชีพ 

            หลักสูตรไดดำเนินการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามคุณภาพของผูสำเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม ดานสมรรถนะวิชาชีพสาขาวิชาชางไฟฟากำลัง 

ประกอบดวย 

   - สมรรถนะงานท่ี ๑ การซอมและบำรุงรักษาเครื่องใชไฟฟา 

- สมรรถนะงานท่ี ๒ เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟา 

  - สมรรถนะงานท่ี ๓ งานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 

  - สมรรถนะงานท่ี ๔ การติดต้ังไฟฟาในอาคาร 

  - สมรรถนะงานท่ี ๕ การควบคุมไฟฟา  

              มีนักศึกษาเขาทดสอบมาตรฐานวิชาชีพท้ังหมดจำนวน ๖๑ คน ผานเกณฑ ประเมินมาตรฐาน ๖๑ 

คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐  

        ๕. โครงการการเตรียมความพรอมการทดสอบระดับชาติดานอาชีวศึกษา  

               โดยผลการทดสอบระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V-net) แยกตามองคประกอบและประเภทวิชา ของ

นักเรียนปการศึกษา ๒๕๖๓ มีดังนี้  

องคประกอบ คะแนนเฉล่ีย 

รหัสวิชา ๕๑  ๒๐.๕๒ 

Digital Literacy (DL) ๓๐.๒๓ 

รวม ๕๐.๗๕  

           ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ของหลักสูตรระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.จำนวนนักศึกษาท่ีเขาทดสอบ จำนวน ๕๕ คน จากผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียน

ครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรจำนวน ๓๙ คนมีผลคะแนนเฉล่ียรวมเทากับรอยละ ๕๐.๗๕  

   ๖. โครงการพัฒนากิจกรรมผูเรียน 

              หลักสูตรและงานกิจการนักศึกษาไดจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรวมกนัโดยมีกิจกรรมดังนี ้



- โครงการไหวครู   

    - โครงการแหเทียนจำนำพรรษา 

    - โครงการสงเสริมประชาธิปไตย 

    - โครงการเยาวชนแกนนำ 

   - โครงการปรบัพฤติกรรม 

   - โครงการจิตอาสา 

   - กิจกรรมลูกเสือ 

ผลการดำเนนิงาน 

จากการใหบริการเพื่อพัฒนาประสบการณและความรูดานตางๆ แกนักเรียนนักศึกษาสาขางานไฟฟา  

จำนวน ๑๐ โครงการโดยจัดกิจกรรมท่ีหนวยจัดการศึกษาแมขาย ๖ โครงการ และหนวยจัดการศึกษาทับคลอ 

๔  

โครงการ โดยผลการประเมินโครงการ พบวานักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวม และพบวา ความพึงพอใจ

ของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอการบริการเพื่อพัฒนาประสบการณและความรูดานตาง ๆ ในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก (�̅�𝑥=๔.๒๘) โดยโครงการที่ผลความพึงพอใจสูงสุด คือ โครงการกิจกรรมเยาวชนแกนนำ (�̅�𝑥=

๔.๔๔), รองลงมา คือ โครงการไหวครู (�̅�𝑥=๔.๓๓),  อันดับถัดมา คือ โคงการกิจกรรมปรับพฤติกรรม (�̅�𝑥=

๔.๓๒), อันดับถัดมา คือ โครงการกิจกรรม จิตอาสา (�̅�𝑥=๔.๒๔), อันดับถัดมา คือ โครงการกิจกรรมแหเทียน

จำนำพรรษา (�̅�𝑥=๔.๒๑)   และ อันดับสุดทาย คือ โครงการกิจกรรม สงเสริมประชาธิปไตย (�̅�𝑥=๔.๑๘) 

ตามลำดับ 

 การประเมนิกลไก 

 ในปการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรใชแบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษา ตอระบบอาจารยท่ี

ปรึกษาและการบริการของหลักสูตร 

การปรับปรงุระบบกลไก 

 ๑. หลักสูตรนำผลการประเมินมาพัฒนากลไกในการดำเนินงานครั้งตอไป 

 ๒. พัฒนาระบบแบบสำรวจความพึงพอใจผานระบบออนไลน 

เอกสารประกอบ 

    ๓.๑-๗  เอกสารระบบการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรู 

    ๓.๑-๘  รายงานผลโครงการส่ิงประดิษฐ 

    ๓.๑-๙  รายงานผลโครงการเตรียมความพรอมและปฐมนิเทศนักศึกษากอนออกฝกงาน 

    ๓.๑-๑๐  รายงานผลโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

    ๓.๑-๑๑  รายงานผลโครงการ ทดสอบระดับชาติดานอาชีวศึกษา ปการศึกษา  ๒๕๖๓ 



    ๓.๑-๑๒  รายงานผลโครงการไหวคร ู

    ๓.๑-๑๓  รายงานผลโครงการแหเทียนจำนำพรรษา 

    ๓.๑-๑๔  รายงานผลโครงการ สงเสริมประชาธิปไตย 

    ๓.๑-๑๕  รายงานผลโครงการเยาวชนแกนนำ 

    ๓.๑.๑๖  รายงานผลโครงการปรับพฤติกรรม 

    ๓.๑.๑๗  รายงานผลโครงการจิตอาสา 

    ๓.๑.๑๘  กิจกรรมลูกเสือ 

ผลการประเมนิ ผาน 

 

ตวับงชีท้ี ่๓.๒  ผลทีเ่กดิกับนกัศกึษา 

ผลท่ีเกิดกับนักศึกษาโพทะเล(แมขาย)  

ปการ 

ศกึษา 

จำนวน 

รบัเขา 

จำนวนผูสำเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร จำนวน

ผูสำเรจ็ 

จำนวน 

คงอยู 

จำนวนที่

ลาออกและ

คัดชือ่ออก

สะสมจนถงึ

สิน้ป

การศกึษา 

อตัรา

การ

สำเร็จ 

อตัรา 

การคง

อยู 

๒๕

 

๒๕

 

๒๕

 

๒๕

 

๒๕

 

๒๕

 

๒๕๕๙ ๑๔ ๑๔ ๑๒ ๑๐ - - - ๖ ๑ ๗ ๕๐.๐๐ ๕๐.๐๐ 

๒๕๖๐ ๓๑ - ๓๑ ๒๕ ๒๓ - - ๖ ๒ ๒๓ ๒๕.๘๑ ๒๕.๘๑ 

๒๕๖๑ ๒๐ - - ๒๐ ๑๔ ๑๑ - ๗ ๒ ๑๑ ๔๕.๐๐ ๔๕.๐๐ 

ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา(ทับคลอ) 

ปการ 

ศกึษา 

จำนวน 

รบัเขา 

จำนวนผูสำเรจ็การศกึษาตาม

หลกัสตูร 

จำนวน

ผูสำเรจ็ 

จำนวน 

คงอยู 

จำนวนที่

ลาออกและ

คัดชือ่ออก

สะสมจนถงึ

สิน้ป

การศกึษา 

อตัรา

การ

สำเร็จ 

อตัรา 

การคง

อยู 

๒

 

๒

 

๒

 

๒

 

๒

 

๒

 

๒๕๕๙ ๒๙ ๒๙ ๒๘ ๒๓ - - - ๑๘ ๒ ๙ ๖๘.๙๗ ๖๘.๙๗ 

๒๕๖๐ ๔๗ - ๔๗ ๓๑ ๓๔  - - ๒๕ ๔ ๑๘ ๖๑.๗๐ ๖๑.๗๐ 

๒๕๖๑ ๗๒ - - ๗๒ ๕๘ ๕๔ - ๓๖ ๖ ๓๐ ๕๘.๓๓ ๕๘.๓๓ 



ภาพรวมผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

ปการ 

ศกึษา 

จำนวน 

รบัเขา 

จำนวนผูสำเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร จำนวน

ผูสำเร็

จ 

จำนวน 

คงอยู 

จำนวนที่

ลาออกและ

คัดชือ่ออก

สะสมจนถงึ

สิน้ป

การศกึษา 

อตัรา

การ

สำเร็จ 

อตัรา 

การคง

อยู 

๒๕
 

๒๕

 

๒๕

 

๒๕

 

๒๕

 

๒๕

 

๒๕๕๙ ๔๓ ๔๓ ๔๐ ๓๓ - - - ๒๔ ๓ ๑๖ ๖๒.๗๙ ๖๒.๗๙ 

๒๕๖๐ ๗๘ - ๗๘ ๕๖ ๕๗ - - ๓๑ ๖ ๔๑ ๔๗.๔๔ ๔๗.๔๔ 

๒๕๖๑ ๙๒ - - ๙๒ ๗๒ ๖๕ - ๔๓ ๘ ๔๑ ๕๕.๔๓ ๕๕.๔๓ 

ผลการดำเนนิงาน 

๑. การสำเร็จการศึกษา 

    ๑.๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙ มี นักศึกษาแรกเขาจำนวน ๔๓ คน สำเร็จการศึกษาจำนวน ๒๗ คน คิด

เปน 

                     รอยละ ๖๒.๗๙ 

    ๑.๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐ มี นักศึกษาแรกเขาจำนวน ๗๘ คน สำเร็จการศึกษาจำนวน ๓๗ คน คิด

เปน   

          รอยละ ๔๗.๔๔ 

    ๑.๓ ปการศึกษา ๒๕๖๑ มี นักศึกษาแรกเขาจำนวน ๙๒ คน สำเร็จการศึกษาจำนวน ๔๑ คน คิด

เปน 

                     รอยละ ๕๕.๔๓ 

๒. อัตราการคงอยู 

    ๑.๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙ มี นักศึกษาแรกเขาจำนวน ๔๓ คน มีนักศึกษาคงอยู จำนวน ๓๓ คน คิด

เปน 

                     รอยละ ๖๒.๗๙ 

    ๑.๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐ มี นักศึกษาแรกเขาจำนวน ๗๘ คน มีนักศึกษาคงอยู จำนวน ๕๗ คน คิด

เปน 

                     รอยละ ๔๗.๔๔ 



      ๑.๓ ปการศึกษา ๒๕๖๑ มี นักศึกษาแรกเขาจำนวน ๙๒ คน มีนักศึกษาคงอยู จำนวน ๖๕ คน คิด

เปน 

                     รอยละ ๕๕.๔๓ 

ผลประเมนิการดำเนนิงานของระบบ 

โดยอาจารยท่ีปรึกษาหลักสูตรไดดำเนินการติดตามนักศึกษาโดยใชกระบวนการโฮมรูมในชวงกอนเริ่ม

การเรียนการสอนหรือในชวงเวลาช่ัวโมงกิจกรรมอยางนอยอาทิตยละหนึ่งวันโดยมีการบันทึกกิจกรรมโฮมรูม 

เพื่อแนะนำ ติดตามความประพฤติ ทบทวนระเบียบวินัยและขอบังคับตางๆ ของสถานศึกษา   อาจารยท่ี

ปรึกษาใหคำปรึกษา แกนักเรียนนักศึกษาโดยภาพรวมและรายบุคคลและไดดำเนินการติดตามการเขาเรียน

ของนักศึกษาโดยใชแบบติดตามการเขาเรียนโดยขอขอมูลจากอาจารยประจำรายวิชานั้นๆ ซึ่งหากนักเรียน

นักศึกษาขาดเรียนโดยมีเหตุไมอันควร อาจารยที ่ปรึกษา จะดำเนินการเสนอรายชื่อนักศึกษาที่ขาดเรียน

ตอเนื่อง ตอฝายงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อประสานงานแจงผูปกครองใหมารับทราบขอมูลกับอาจารยท่ีปรึกษาและ

อาจารยประจำรายวิชา เพื่อที่จะไดหาวิธีการแกไขและปองกันรวมถึงการหาขอตกลงรวมกันในการแกไข

ปญหาที่เกิดขึ้นตามลำดับ จากระบวนการติดตามนักเรียนนักศึกษา หลักสูตรไดดำเนินการประเมินความพึง

พอใจ ของนักเรียน  นักศึกษาที่มีตอระบบอาจารยที ่ปรึกษาและการบริการของหลักสูตร ระดับ ปวช. 

หลักสูตร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ พบวา มีผลการประเมินดังแสดงในตาราง 

 ตารางความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีตอระบบอาจารยท่ีปรึกษาและการบริการของ

หลักสูตร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑, ๒๕๖๒ และปการศึกษา ๒๕๖๓ 

  ๑. ความพงึพอใจของนกัเรยีน นกัศกึษาทีม่ีตอระบบอาจารยที่ปรกึษา และการบรกิารของหลกัสตูร  

ประจำปการศกึษา ๒๕๖๓  ผลการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีตอระบบอาจารยท่ีปรึกษา  

และการบริการของหลักสูตร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ ในภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�𝑥=๔.๒๓) โดยรายการท่ี

รายการ 
ระดบัความพงึพอใจ เพิม่ขึน้/

ลดลง ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

การบริการดานใหคำปรึกษาแกนักศึกษา (ระบบ

อาจารยท่ีปรึกษา) 

๓.๑๓ ๔.๒๓ ๔.๒๖ เพิ่มข้ึน 

การบริการแหลงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแก

นักศึกษา 

๓.๐๖ ๔.๑๖ ๔.๒๐ เพิ่มข้ึน 

การบริการเพื่อพัฒนาประสบการณและความรูดาน 

ตาง ๆ แกนักศึกษา 

๓.๐๖ ๔.๒๐ ๔.๒๓ เพิ่มข้ึน 

รวม ๓.๐๘ ๔.๒๐ ๔.๒๓ เพิ่มข้ึน 



มีความพึงพอใจสูงสุด ไดแก การใหบริการดานใหคำปรึกษาแกนักศึกษา (ระบบอาจารยท่ีปรึกษา) (�̅�𝑥=๔.๒๖), 

การใหบรกิารเพื่อพัฒนาประสบการณและความรูดานตาง ๆ แกนักศึกษา (�̅�𝑥=๔.๒๓), และการใหบริการ

แหลงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษา (�̅�𝑥=๔.๒๐) ตามลำดับ 

จากตารางพบวาภาพรวมความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีตอระบบอาจารยท่ีปรึกษาและการ

บริการของหลักสูตร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ เมื่อเทียบกับปการศึกษา ๒๕๖๒ พบวา ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระดับความพึงพอใจ เพิ่มขึ้นเล็กนอย และเมื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอ

ระบบอาจารยท่ีปรึกษาและการบริการของหลักสูตร และปการศึกษา ๒๕๖๓ และปการศึกษา ๒๕๖๑ ยังคงมี

ระดับความพึงพอใจ  ท่ีสูงกวามาก 

 ตารางการบริการดานใหคำปรึกษาแกนักศึกษา (ระบบอาจารยท่ีปรึกษา) ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑, 

๒๕๖๒ และปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 ๒. ความพึงพอใจของนกัศึกษาทีม่ีระบบอาจารยที่ปรกึษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓     พบวาความ

พึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอระบบอาจารยที่ปรึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ ในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก (�̅�𝑥=๔.๒๖) โดยรายการท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด ๒ ปจจัยคือ อาจารยท่ีปรึกษามีเวลาใหคำปรึกษาใน

รายการ 
ระดบัความพงึพอใจ เพิม่ขึน้/

ลดลง ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑ อาจารยท่ีปรึกษามีเวลาใหคำปรึกษาในการแกไขปญหา 

ตาง ๆ พรอมชวยเหลือและใหคำแนะนำ 
๔.๒๙ ๔.๒๙ ๔.๓๑ เพิ่มข้ึน 

๒ อาจารยท่ีปรึกษามีเวลาใหนักศึกษาไดพบทุกครั้งเมื่อมีการ

นัดหมาย 
๔.๒๙ ๔.๒๙ ๔.๓๑ เพิ่มข้ึน 

๓ อาจารยท่ีปรึกษามีความเต็มใจและเอาใจใสในการให

คำปรึกษา และมีการติดตามผลของการใหคำปรึกษา 
๔.๒๐ ๔.๒๐ ๔.๒๓ เพิ่มข้ึน 

๔ อาจารยท่ีปรึกษาเอาใจใสนักศึกษาอยางท่ัวถึงและสม่ำเสมอ ๔.๒๐ ๔.๒๐ ๔.๒๓ เพิ่มข้ึน 

๕ มีชองทางการติดตอส่ือสารระหวางอาจารยท่ีปรึกษากับ

นักศึกษาในความดูแล  
๔.๒๗ ๔.๒๗ ๔.๓๐ เพิ่มข้ึน 

๖ นักศึกษาสามารถนำความรู ความเขาใจท่ีไดรับจากการให

คำปรึกษาไปใชประโยชนได 
๔.๒๑ ๔.๒๑ ๔.๒๔ เพิ่มข้ึน 

๗ หัวหนาสาขางาน สามารถใหคำปรึกษาตาง ๆ กับนักศึกษา

ได (นอกเหนือ/ทดแทน อาจารย  ท่ีปรึกษา) 
๔.๒๖ ๔.๒๖ ๔.๒๙ เพิ่มข้ึน 

๘ อาจารยผูสอน สามารถใหคำปรึกษาตาง ๆ กับนักศึกษาได 

(นอกเหนือ/ทดแทน จากอาจารย  ท่ีปรึกษา) 
๔.๑๓ ๔.๑๓ ๔.๑๖ เพิ่มข้ึน 

รวม ๓.๐๘ ๔.๒๓ ๔.๒๖ เพิ่มข้ึน 



การแกไขปญหาตาง ๆ พรอมชวยเหลือและใหคำแนะนำและอาจารยท่ีปรึกษามีเวลาใหนักศึกษาไดพบทุกครั้ง

เมื ่อมีการนัดหมาย (�̅�𝑥=๔.๓๑), รองลงมา คือ มีชองทางการติดตอสื ่อสารระหวางอาจารยที ่ปรึกษากับ

นักศึกษาในความดูแล (�̅�𝑥=๔.๓๐), ถัดมา คือ  หัวหนาสาขางาน สามารถใหคำปรึกษาตาง ๆ กับนักศึกษาได 

(นอกเหนือ/ทดแทน อาจารย  ท่ีปรึกษา) (�̅�𝑥=๔.๒๙), และอันดับถัดมานักศึกษาสามารถนำความรู ความเขาใจ

ท่ีไดรับจากการใหคำปรึกษาไปใชประโยชนได (�̅�𝑥=๔.๒๔), อาจารยท่ีปรึกษามีความเต็มใจและเอาใจใสในการ

ใหคำปรึกษา และมีการติดตามผลของการใหคำปรึกษาและอาจารยท่ีปรึกษาเอาใจใสนักศึกษาอยางท่ัวถึงและ

สม่ำเสมอ (�̅�𝑥=๔.๒๓), และต่ำสุดอาจารยผูสอน สามารถใหคำปรึกษาตาง ๆ กับนักศึกษาได (นอกเหนือ/

ทดแทน จากอาจารย  ท่ีปรึกษา) ตามลำดับ 

 จากตารางพบวาภาพรวมการบริการดานใหคำปรึกษาแกนักศึกษา (ระบบอาจารยท่ีปรึกษา) ประจำป

การศึกษา ๒๕๖๓ เมื่อเปรียบเทียบ กับปการศึกษา ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ พบวา ปการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับ

ความพึงพอใจ เฉล่ียเทากับ ๔.๒๖  ซึ่งสูงกวาปการศึกษา ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ (๓.๐๘ และ ๔.๒๓) โดยผลการ

เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ เพิ่มข้ึน 

 

 ตารางการบริการแหลงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษาประจำปการศึกษา ๒๕๖๑ และป

การศึกษา ๒๕๖๒ 

รายการ 
ระดบัความพงึพอใจ เพิม่ขึน้/

ลดลง ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑ มีการเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางตาง ๆ เชน บอรด

ประชาสัมพันธ เว็บไซต  โซเชียลเน็ตเวิรค อาจารยแจงดวย

วาจา 

๒.๙๕ ๔.๒๕ ๔.๒๘ เพิ่มข้ึน 

๒ มีการแจงขอมูลความเคล่ือนไหวอื่นท้ังในและนอกวิทยาลัย

ฯ ท่ีจำเปนแกนักศึกษา 

๓.๓๕ ๔.๑๕ ๔.๑๘ เพิ่มข้ึน 

๓ มีการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาตอ ๒.๙๐ ๔.๑๔ ๔.๑๗ เพิ่มข้ึน 

๔ มีการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา และแหลงทุน ๓.๐๕ ๔.๐๔ ๔.๐๙ เพิ่มข้ึน 

๕ มีการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับการประกาศรับสมัครงานและ

แหลงงาน  

๒.๙๕ ๔.๑๘ ๔.๒๑ เพิ่มข้ึน 

๖ การไดรับขาวสารมีความสะดวก รวดเร็วและทันสมัยของ

การใหบรกิารขาวสารขอมูลตาง ๆ  

๓.๑๕ ๔.๒๕ ๔.๒๘ เพิ่มข้ึน 

รวม ๓.๐๖ ๔.๑๖ ๔.๒๓ เพิ่มข้ึน 



 ๓. ความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มผีลตอการบริการแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกนักเรียน

นักศึกษา   พบวาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาท่ีมีตอการบริการแหลงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแก

นักศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�𝑥=๔.๒๓) โดยรายการที่มีความพึงพอใจสูงสุด ๒ ปจจัย คือ มีการ

เผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางตาง ๆ เชน บอรดประชาสัมพันธ เว็บไซต  โซเชียลเน็ตเวิรค อาจารยแจงดวย

วาจาและการไดรับขาวสารมีความสะดวก รวดเร็วและทันสมัยของการใหบริการขาวสารขอมูลตาง ๆ (�̅�𝑥=

๔.๒๘), รองลงมาคือ มีการใหบริการขอมูลเกี่ยวกบัการประกาศรับสมัครงานและแหลงงาน (�̅�𝑥=๔.๒๑), มกีาร

แจงขอมูลความเคลื่อนไหวอื่นทั้งในและนอกวิทยาลัยฯ ที่จำเปนแกนักศึกษา (�̅�𝑥=๔.๑๘), มีการใหบริการ

ขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาตอ (�̅�𝑥=๔.๑๗), และต่ำสุดมีการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา และแหลงทุน 

(�̅�𝑥=๔.๐๙) ตามลำดับ 

 จากตารางพบวาผลรวมการบริการแหลงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษาประจำปการศึกษา 

๒๕๖๑ และปการศึกษา ๒๕๖๒ พบวา ปการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับความพึงพอใจ เฉล่ียเทากับ ๓.๐๖  และป

การศึกษา ๒๕๖๒ เฉล่ียเทากับ ๔.๑๖ เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ เพิ่มข้ึน 

 

 ตารางการบริการเพื่อพัฒนาประสบการและความรูดานตางๆ ใหกับนักศึกษา ประจำปการศึกษา 

๒๕๖๑, ๒๕๖๒ และปการศึกษา ๒๕๖๓ 

รายการ 
ระดบัความพงึพอใจ เพิม่ขึน้/

ลดลง ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑ 
การประชาสัมพันธในการเขาถึงกิจกรรมดานตาง ๆ ท่ีหลักสูตร

ดำเนินการ 
๒.๙๕ ๔.๑๗ ๔.๒๐ เพิ่มข้ึน 

๒ ความหลากหลายของกิจกรรมท่ีหลักสูตร จัดใหกับนักศึกษา ๓.๑๐ ๔.๑๕ ๔.๑๘ เพิ่มข้ึน 

๓ 
มีโครงการ/กิจกรรมท่ีเสริมสรางศักยภาพดานวิชาการของ

นักศึกษาอยางเหมาะสม 
๓.๐๕ ๔.๑๘ ๔.๒๑ เพิ่มข้ึน 

๔ 
มีโครงการ/กิจกรรมท่ีเสริมสรางดานคุณธรรม จริยธรรมของ

นักศึกษาอยางเหมาะสม 
๒.๘๕ ๔.๒๑ ๔.๒๔ เพิ่มข้ึน 

๕ 
มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมดานศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา

อยางเหมาะสม 
๓.๐๕ ๔.๒๔ ๔.๒๗ เพิ่มข้ึน 

๖ 
นักศึกษามีสวนรวมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาความรู

และประสบการณทางวิชาการ/วิชาชีพ 
๓.๒๐ ๔.๒๑ ๔.๒๔ เพิ่มข้ึน 



๔. ความพงึพอใจของนกัเรยีน นกัศกึษา ทีม่ตีอการบรกิารเพือ่พฒันาประสบการณและความรูดานตางๆ แก

นกัศกึษา ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีตอการบริการเพื่อพัฒนาประสบการณและความรูดาน   

ตางๆ ในภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�𝑥=๔.๒๓) โดยรายการท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ สงเสริมสนับสนุน

นักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ เชน การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน การแขงขัน /ประกวดดาน

วิชาการและวิชาชีพ ท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ (�̅�𝑥=๔.๒๙), รองลงมาคือ มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริม

ดานศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาอยางเหมาะสม (�̅�𝑥=๔.๒๗), มีโครงการ/กิจกรรมท่ีเสริมสรางดานคุณธรรม 

จริยธรรมของนักศึกษาอยางเหมาะสม และนักศึกษามีสวนรวมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาความรู

และประสบการณทางวิชาการ/วิชาชีพ (�̅�𝑥=๔.๒๔), อันดับถัดมาคาเฉล่ียเทากัน ๒ ปจจัย คือ จากกิจกรรมตาง 

ๆ ดานวิชาการท่ีหลักสูตร จัดข้ึน นักศึกษาสามารถนำความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนตอได และจากกิจกรรมตาง 

ๆ ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานศิลปวัฒนธรรม ท่ีหลักสูตร จัดข้ึน นักศึกษาไดความรู       ความเขาใจ 

และเปนประโยชนตอตัวนักศึกษา (�̅�𝑥=๔.๒๒), อันดับถัดมาคาเฉล่ียเทากัน ๒ ปจจัย คือ มีโครงการ/กจิกรรมท่ี

เสริมสรางศักยภาพดานวิชาการของนักศึกษาอยางเหมาะสม และมีการประเมินคุณภาพของการดำเนิน

โครงการพัฒนา ประสบการณทางวิชาชีพ (�̅�𝑥=๔.๒๑),  อันดับถัดมาคือการประชาสัมพันธในการเขาถึง

กิจกรรมดานตางๆ ท่ีหลักสูตรดำเนินการ(�̅�𝑥=๔.๒๐),  และนอยสุดคือความหลากหลายของกิจกรรมท่ีหลักสูตร 

จัดใหกับนักศึกษา (�̅�𝑥=๔.๑๘) ตามลำดับ 

 จากตารางพบวาภาพรวมการบริการเพื่อพัฒนาประสบการและความรูดานตางๆ ใหกับนักศึกษา 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑,๒๕๖๒ และปการศึกษา ๒๕๖๓ พบวา ปการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับความพึงพอใจ 

๗ 

สงเสริมสนับสนุนนักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ เชน 

การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน การแขงขัน /ประกวดดาน

วิชาการและวิชาชีพ ท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ 

๒.๙๕ ๔.๒๖ ๔.๒๙ เพิ่มข้ึน 

๘ 
มีการประเมินคุณภาพของการดำเนินโครงการพัฒนา 

ประสบการณทางวิชาชีพ 
๓.๒๕ ๔.๑๘ ๔.๒๑ เพิ่มข้ึน 

๙ 
จากกิจกรรมตาง ๆ ดานวิชาการท่ีหลักสูตร จัดข้ึน นักศึกษา

สามารถนำความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนตอได 
๓.๑๐ ๔.๑๙ ๔.๒๒ เพิ่มข้ึน 

๑๐ 

จากกิจกรรมตาง ๆ ดานคุณธรรม จริยธรรม และดาน

ศิลปวัฒนธรรม ท่ีหลักสูตร จัดข้ึน นักศึกษาไดความรู       ความ

เขาใจ และเปนประโยชนตอตัวนักศึกษา 

๓.๑๐ ๔.๑๙ ๔.๒๒ เพิ่มข้ึน 

รวม ๓.๐๖ ๔.๒๐ ๔.๒๓ เพิ่มข้ึน 



เฉล่ียเทากับ ๔.๒๓  ซึ่งสูงกวาในปการศึกษา ๒๕๖๒ และปการศึกษา ๒๕๖๑ ท่ีมีคาเฉล่ียเทากับ ๔.๒๐ และ 

๓.๐๖ ตามลำดับ โดยผลเปรียบเทียบพบวาระดับความพึงพอใจ เพิ่มข้ึน ในทุกปจจัย 

การประเมินกลไก 

             จากการติดตามผลพบวาในการใชระบบการดูแลใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา

นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

การปรับปรุงระบบกลไก 

         หลักสูตรทำการพัฒนาชองทางการติดตอส่ือสารใหกับนักศึกษาใหมีความหลากหลายมากข้ึน เพื่อ

พัฒนารูปแบบการเขาโฮมรูม เพื่อติดตามนักศึกษาไดตลอดเวลา  

 นอกจากกิจกรรมของอาจารยท่ีปรึกษา แลวสามารถใชเปนชองทางการติดตอประสานงานกับอาจารย

ผูสอนในแตละรายวิชาดวย เพื่อลดชองวางในการติดตามงานระหวางอาจารยผูสอนและนักศึกษา ซึ่งอาจารยท่ี

ปรึกษาสามารถทราบไดตลอดเวลา ดวยชองทาง 

๑. Messeger group 

๒. Facebook page 

๓. Line  

- แยกตามช้ันป 

- แยกตามกลุมงาน 

เอกสารประกอบ 

    ๓.๒-๑ รายงานจำนวนผูสำเร็จการศึกษา  ปการศึกษา ๒๕๖๑, ปการศึกษา ๒๕๖๒, ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

    ๓.๒.๑ คำส่ังแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 

    ๓.๒.๒ ขอมูลประวัตินักศึกษา  

    ๓.๒-๓ แบบบันทึกขอความแจงการขาดเรียน 

    ๓.๒-๔ แบบบันทึกการติดตามการเขาเรียน 

    ๓.๒-๕ คูมืออาจารยท่ีปรึกษา 

    ๓.๒-๖ รายงานความพงึพอใจ ของนักเรียน นกัศึกษาท่ีมีตอระบบระบบอาจารยท่ีปรึกษาและการบริการ

ของ 

              หลักสูตร ระดับ ปวช. หลักสูตร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

ผลการประเมนิ ผาน 

 



องคประกอบที ่๔  อาจารย 

องคประกอบที ่๔.๑  การบรหิารและพฒันาอาจารย 

๔.๑.๑ ระบบการรบัและแตงตัง้อาจารยประจำหลกัสตูร และคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

เปาหมาย 

รับและแตงตั ้งอาจารยประจำหลักสูตรการรับอาจารยประจำหลักสูตรมีวัตถุประสงคเพื ่อใหเกิด

ประสิทธิภาพในกระบวนการและพัฒนาอาจารยประจำหลักสูตร ใหมีความรู ความเชี ่ยวชาญที่เหมาะกับ

หลักสูตร ซึ่งกระบวนรับอาจารยประจำหลักสูตร  

ระบบและกลไก 

 

ภาพท่ี ๔.๑ ภาพระบบการรับอาจารยประจำหลักสูตร 

การรับอาจารยประจำหลักสูตรใหมนั้น ไดกำหนดข้ันตอนการรับสมคัรอาจารยไวและกำหนดให

หลักสูตรฯ ดำเนินการ โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี ้

       ๑.๑  หลักสูตรมีการสำรวจความตองการและคุณสมบัติของอาจารยใหมเพื่อเตรียมการรองรับ การ

เปล่ียนแปลงโยกยายหรือเกษียนราชการ และอาจารยพิเศษลาออก  พิจารณาจากความขาดแคลนบุคลากร



ของหลักสูตรที่เปดสอน สัดสวนระหวางอาจารยกับนักศึกษาและรายวิชาตลอดจนความจำเปนอื่นๆ และ

คุณภาพชีวิตของนักศึกษาไดรับความรูไดอยางเต็มท่ีเพื่อเปนขอมูลในการดำเนินการขออัตรากำลังจากวิทยาลัย

ซึ่งในปการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรขาดบุคลากรทางการสอนเนื่องจากมีอาจารยอัตราจางประจำลาออกทาง

หลักสูตรจึงไดเปดกรอบอัตราของบุคคลากรเพิ่ม 

       ๑.๒ เมื่อทราบจำนวนความตองการและคุณสมบัติของอาจารยใหมแลว หลักสูตรดำเนินการจัดทำ

บันทึกขอความขอเพิ่มอัตรากำลังเสนอตอวิทยาลัยฯ 

       ๑.๓ วิทยาลัยฯ พิจารณาความตองการและความจำเปน เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

      ๑.๔ เมื่อไดรับอนุมัติแลว งานทรัพยากรบุคคล  สำนักงานผูอำนวยการ จะดำเนินการประกาศรับ

สมัคร และกำหนดวันรับสมัคร  วันสอบ คุณสมบัติของผูสมัคร และแตงตั้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ ขึ้นมา

ดำเนินการ เพื่อรับสมัคร ออกขอสอบ สอบสัมภาษณ กำหนดเกณฑการพิจารณาคัดเลือก เปนตน โดยมี

ขบวนการในการรับสมัคร ดังนี ้

๑.๔.๑ เปดรับสมคัร โดยดำเนินการอยางเปดเผย  

๑.๔.๒ ดำเนินการสอบคัดเลือกและพิจารณาคัดเลือกโดยพิจารณาจากผลการสอบขอเขียน การ

สัมภาษณ และทักษะความสามารถในการปฏิบัติตามเกณฑท่ีกำหนดไวในประกาศการรับสมัคร จากนั้นงาน

ทรัพยากรบุคคล สำนักงานผูอำนวยการ สรุปผลการพิจารณาคัดเลือก เสนอตอผูบริหารเพื่อประกาศผลการ

คัดเลือกและกำหนดวันรายงานตัวทำสัญญา 

๑.๔.๓ อาจารยใหมมารายงานตัวท่ีงานทรัพยากรบุคคลแนะนำอาจารยใหมตอหลักสูตร เพื่อช้ีแจง 

มอบหมายงานในหนาท่ีตอไป 

ทุกส้ินปการศึกษา จะดำเนินการสำรวจตามข้ันตอนท่ี ๑ เพื่อนำขอมูลไปทบทวน,ปรับแผนและ

ดำเนินการตามข้ันตอนตาง ๆ ตามท่ีกลาวมาแลวขางตน 

ผลการดำเนินงาน 

หลักสูตรมีการรับอาจารยพิเศษสาขางานไฟฟาจำนวน ๔ อัตรา ประจำปการศึกษา ๒/๒๕๖๔ ไดแก 

๑. นายกฤชเทพ  กรมตะเภา ตำแหนงอาจารยพิเศษสาขาไฟฟากำลัง (หนวยจัดการศึกษาแมขาย) 

๒. นายสุริยา การรัตน ตำแหนงอาจารยพิเศษสาขาไฟฟากำลัง (หนวยจัดการศึกษาทับคลอ) 

๓. นายลัทธวัฒน พุกสวาง  ตำแหนงอาจารยพิเศษสาขาไฟฟากำลัง (หนวยจัดการศึกษาทับคลอ)  

๔. นายจิรวัฒน  โชติธนบูรณ  ตำแหนงอาจารยพิเศษสาขาไฟฟากำลัง (หนวยจัดการศึกษาทับคลอ) 

ประเมินกระบวนการ 

 หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการ โดยดำเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูสอนตอการ

บริหารจัดการหลักสูตร ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผู สอนตอการบริหารจัดการหลักสูตร       



สาขางานไฟฟากำลัง  ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  (�̅�𝑥=๔.๐๒)  

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน มีผลการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ 

ดานการรับอาจารย โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  (�̅�𝑥=๔.๑๗)  โดยรายการท่ีมีระดับ  

ความพึงพอใจสูงสุด ๒ ปจจัย คือ การกำหนดคุณสมบัติในการรับและแตงตั ้งอาจารยประจำหลักสูตร

สอดคลองกับหลักสูตร และ กลไกการคัดเลือกอาจารยประจำหลักสูตรมีความเหมาะสมและโปรงใส (�̅�𝑥=

๔.๓๓) รองลงมา คือ การกำหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยมีความชัดเจนและเหมาะสม 

และ , การบริหารหลักสูตร ไดรับความรวมมือและความชวยเหลือจากหนวยงานอื่นท่ีมีความเกี่ยวของกันอยาง

เหมาะสม (�̅�𝑥=๔.๐๐) ตามลำดับ 

การปรับปรงุกระบวนการ 

 หลักสูตรไดนำผลการการประเมินกระบวนการดานการรับอาจารย มาปรับปรุงในการบริหารงานในป

ตอไป ดังนี ้

 ๑. การประกาศรับสมัครอาจารย ควรยืดหยุนในดานอายุ, คุณวุฒิ และประสบการณ เนื่องจากพื้นท่ี

จังหวัดพิจิตรมีสถานศึกษาระดับปริญญาตรีในพื้นท่ี เพียงแหงเดียว 

 ๒. เนื่องจากอัตราจางท่ีกำหนด ไมตอบสนองตอความตองการของผูท่ีอยูนอกพื้นท่ี จึงไดนำเสนอ

ผูบริหารดำเนินการแลว 

เอกสารหลกัฐานประกอบ 

    ๔.๑-๑  ระบบการรับอาจารยประจำหลักสูตร 

    ๔.๑-๒  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูสอนตอการบริหารจัดการหลักสูตร ประจำป 

              การศึกษา ๒๕๖๓ 

๔.๑.๒ ระบบการบรหิารอาจารย 

เปาหมาย 

   เพื่อกำหนดภาระงานของอาจารยประจำหลักสูตร ใหมีความเหมาะสม ท้ังจำนวนคาบในการสอน 

และรายวิชาท่ีถนัด 

 

ระบบและกลไก 

      วิทยาลัยชุมชนพิจิตรไดมีการกำหนดภาระงานของอาจารยประจำหลักสูตร ดังนี้ 

ขาราชการ 



 

 

 

 

 

 

 

พนกังานราชการ (อาจารยผูสอน) 

      ๑. ศึกษาวิเคราะห วิจัยงานการสอน แผนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียน 

      ๒. ทำหนาท่ีสอนในรายวิชาท่ีมีประสบการณและความเช่ียวชาญ 

      ๓. ชวยเหลือและแกปญหาดานการเรียนของนักศึกษา 

      ๔. จัดทำแผนการสอนรายวิชา 

      ๕. จัดทำส่ือ เอกสารประกอบการเรียนการสอน ทำแบบประเมิน แบบทดสอบ 

      ๖. วัด-ประเมินผลการเรียนโดยวัดผลท้ังดานความรู ทักษะและคุณลักษณะ 

      ๗. วางแผนการใชวัสดุ อุปกรณ เพื่อการเรียนการสอน 

      ๘. ปฏิบัติงานชวยบริการหรืองานอำนวยการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการสนับสนุนการเรียนการสอน 

      ๙. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย 

อาจารยประจำหลกัสตูร 

1. สอนและอบรมนักเรียน นักศึกษา ตามหลักสูตร ปวช. ปวส. และหลักสูตรฝกอบรมในสาขาท่ี

เกี่ยวของ ไมนอยกวา ๒๐ ชม. / สัปดาห 

2. จัดทำและพัฒนาส่ือการเรียนการสอน แผนการสอนอยางนอย ๑ รายวิชา/ภาคเรียน โครงการสอน 

บันทึกหลังการสอนและจัดทำขอสอบทุกรายวิชาท่ีสอน 

3. จัดทำเอกสารรายงานผลการเรียนทุกรายวิชา เมื่อส้ินภาคเรียน 

4. จัดทำผลงานทางวิชาการ จัดทำวิจัยในช้ันเรียน อยางนอยภาคเรียนละ ๑ เรื่อง 

5. ทำหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษา ๑ หองเรียน พรอมจัดทำบันทึกรายงานการปฏิบัติหนาท่ีสงทุกภาค

เรียน 

6. หากปฏิบัติหนาท่ีสอนนอยกวา ๒๐ ชม./สัปดาห ใหปฏิบัติหนาท่ีสนับสนุนงานจัดการเรียนการ

สอนตามสัดสวนจำนวนช่ัวโมงการปฏิบัติงานสอน และปฏิบัติงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน

พิจิตร 

ภาระงาน 
จำนวน ชม.ขัน้ต่ำ/

สปัดาห 

งานสอน ๖ 

งานปฏิบัติงานจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถ่ินและชุมชน ๑๒ 

งานศึกษาคนควา วิจัยเพื่อชุมชน ๖ 

งานบริการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๕ 



ผลการดำเนนิงาน 

๑. หลักสูตรกำหนดภาระงานสอนในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหสอดคลองกับการบริหารงาน 

ดังนี ้

      ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๓ 

ชื่อ-สกลุ ชม.สอน/สปัดาห 

นาย เกียรติชัย   ธาราวิกรัยรัตน ๒๓ 

นาย ณัฐพงษ    กล่ันหวาน ๒๒ 

นาย สุริยา        มวนทอง ๓๒ 

นาย สมพงษ    บุญเกิด ๒๗ 

นาย ภิญโญ      มวงแกว ๒๘ 

นาย ศักดา       ฉลาดธัญยกิจ ๒๓ 

นาย สรศักด์ิ     ทิมทอง ๒๙ 

นาย จีระวัฒน   โชติธนบูรณ ๒๗ 

ภาคเรยีนที่ ๒/๒๕๖๓ 

ชื่อ-สกลุ ชม.สอน/สปัดาห 

นานเกียรติชัย   ธาราวิกรัยรัตน ๒๖ 

นายณัฐพงษ     กล่ันหวาน ๒๒ 

นายกฤชเทพ   กรมตะเภา ๓๑ 

นาย สุริยา       มวนทอง ๓๒ 

นาย สมพงษ    บุญเกิด ๓๖ 

นาย ภิญโญ     มวงแกว ๓๓ 

นาย สรศักด์ิ     ทิมทอง ๓๐ 

นาย สุริยา  การรัตน ๒๙ 

นาย จีระวัฒน   โชติธนบูรณ ๓๒ 

นาย ลัทธวัฒน พุกสวาง ๓๖ 

๑. ภาระงานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย มีดังนี้ 

๑.๑. นายเกียรติชัย  ธาราวิกรัยรัตน  

ปฏิบัติหนาท่ี          -อาจารยผูสอนสาขางานไฟฟากำลัง,     

            -เจาหนาท่ีงานอาคารสถานท่ี 



๑.๒.นายณัฐพงษ  กล่ันหวาน   

ปฏิบัติหนาท่ี         -อาจารยผูสอนสาขางานไฟฟากำลัง,  

         -หัวหนาสาขางานไฟฟากำลัง,  

                          -หัวหนางานวิจัยและนวัตกรรม 

๑.๓. นายกฤชเทพ  กรมตะเภา 

ปฏิบัติหนาท่ี         -อาจารยผูสอนประจำสาขางานไฟฟากำลัง 

  ๑.๔.นายสุริยา  มวนทอง 

  ปฏิบัติหนาท่ี         -อาจารยผูสอนประจำสาขางานไฟฟากำลัง 

      -เจาหนาท่ีงานหลักสูตรบริการวิชาการแกชุมชน/หลักสูตร ฝกอบรมอาชีพ 

                               -เจาหนาท่ีงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

                              -งานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย                  

๑.๕.นายสมพงษ  บุญเกิด 

ปฏิบัติหนาท่ี          -หัวหนาสาขางานไฟฟากำลัง 

                               -เจาหนาท่ีงานปกครองไฟฟากำลัง 

                               -เจาหนาท่ีดูแลระบบไฟฟาหนวยจัดฯ 

                               -เจาหนาท่ีงานบริการวิชาการชุมชน 

                               -เจาหนาท่ีงานโสตทัศนูปกรณ 

-งานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย 

๑.๖.นายภิญโญ  มวงแกว 

ปฏิบัติหนาท่ี        -อาจารยผูสอนประจำสาขางานไฟฟากำลัง 

                        -เจาหนาท่ีงานวิจัย/งานนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ 

                        -เจาหนาท่ีงานโสตทัศนูปกรณ 

                        -เจาหนาท่ีงานส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

                        -เจาหนาท่ีงานรานคาสวัสดิการโรงอาหาร 

                        -งานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย 

๑.๗.นายสรศักด์ิ  ทิมทอง 

ปฏิบัติหนาท่ี        -อาจารยผูสอนประจำสาขางานไฟฟากำลัง 

                        -เจาหนาท่ีงานสวัสดิการนักศึกษาดานเอกสารเรียนฟรี๑๕ป 

                        -เจาหนาท่ีงานกิจการนักศึกษา 

                        -เจาหนาท่ีงานสวัสดิการนักศึกษา 



-งานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย 

๑.๘.นาย จีระวัฒน   โชติธนบูรณ 

ปฏิบัติหนาท่ี     -อาจารยผูสอนประจำสาขางานไฟฟากำลัง 

                         -เจาหนาท่ีงานอาคารสถานท่ี 

                         -งานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย 

๑.๙. นาย สุริยา  การรัตน 

ปฏิบัติหนาท่ี     -อาจารยผูสอนประจำสาขางานไฟฟากำลัง 

๑.๑๐. นายลัทธวัฒน พุกสวาง 

ปฏิบัติหนาท่ี     -อาจารยผูสอนประจำสาขางานไฟฟากำลัง 

 

๒. มีการกำกับและติดตามการจัดทำแผนการสอน โครงการสอน บันทึกหลังการสอน โดยมีผลการ

ดำเนินงานดังนี ้

ภาคเรยีนที่ ๑/๒๕๖๓ 

 ช่ือ-สกุล    รายวิชา 

การสงเอกสาร 

แผ
นก

าร
สอ

น 

โค
รง

กา
รส

อน
 

บัน
ทึก

หลั
งก

าร
สอ

น 

นายณัฐพงษ  กล่ันหวาน เขียนแบบไฟฟา √ √ √ 

 มอเตอรไฟฟากระแสสลับ √ √ √ 

 หมอแปลงไฟฟา √ √ √ 

ช่ือ-สกุล รายวิชา 

การสงเอกสาร 

แผ
นก

าร
สอ

น 

โค
รง

กา
รส

อน
 

บัน
ทึก

หลั
งก

าร
สอ

น 

 งานซอมเครื่องใชไฟฟา √ √ √ 

นายเกียรติชัย ธาราวิกรัยรัตน กิจกรรมองคการวิชาชีพ ๑ √ √ √ 

 งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสฯ √ √ √ 



 ติดต้ังไฟฟาในอาคาร √ √ √ 

 เครื่องปรับอากาศ √ √ √ 

นายสุริยา  มวนทอง เขียนแบบไฟฟา √ √ √ 

 เครื่องวัดไฟฟา √ √ √ 

 กิจกรรมองคการวิชาชีพ ๑ √ √ √ 

 เครื่องปรับอากาศ √ √ √ 

นาย จีระวัฒน   โชติธนบูรณ แบบเทคนิคเบ้ืองตน √ √ √ 

 เช่ือมและโลหะแผนเบ้ืองตน √ √ √ 

นายสรศักด์ิ  ทิมทอง วงจรไฟฟากระแสตรง √ √ √ 

 หุนยนตเบ้ืองตน √ √ √ 

 งานซอมเครื่องใชไฟฟา √ √ √ 

นายภิญโญ  มวงแกว งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสฯ √ √ √ 

นายสมพงษ  บุญเกิด การติดต้ังไฟฟาในอาคาร √ √ √ 

 กิจกรรมองคการวิชาชีพ ๓ √ √ √ 

 ฝกงาน √ √ √ 

นายศักดา  ฉลาดธัญยกิจ มอเตอรไฟฟากระแสสลับ √ √ √ 

 เครื่องกำเนิดไฟฟากระแสสลับ √ √ √ 

 

ภาคเรยีนที่ ๒/๒๕๖๓ 

ช่ือ-สกุล รายวิชา 

การสงเอกสาร 

แผ
นก

าร
สอ

น 

โค
รง

กา
รส

อน
 

บัน
ทึก

หลั
งก

าร
สอ

น 

นายณัฐพงษ  กล่ันหวาน วัสดุงานชางอุตสาหกรรม √ √ √ 

 การติดต้ังไฟฟานอกอาคาร √ √ √ 

 กิจกรรมองคการวิชาชีพ ๔ √ √ √ 

นายเกียรติชัย ธาราวิกรัยรัตน กิจกรรมองคการวิชาชีพ √ √ √ 

 การควบคุมมอเตอรไฟฟา √ √ √ 



 เครื่องทำความเย็น √ √ √ 

 คณิตศาสตรไฟฟา √ √ √ 

 การประมาณการติดต้ังไฟฟา √ √ √ 

 คณิตศาสตรไฟฟา √ √ √ 

นายกฤชเทพ กรมตะเภา กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ๑ √ √ √ 

 วงจรไฟฟากระแสสลับ √ √ √ 

 เครื่องกลไฟฟากระแสตรง √ √ √ 

 อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร √ √ √ 

 ดิจิตอลเบ้ืองตน √ √ √ 

 การโปรแกรมและควบคุมไฟฟา √ √ √ 

 ไมโครคอนโทรลเลอรเบ้ืองตน √ √ √ 

 วงจรพัลสและสวิตช่ิง √ √ √ 

 โครงการ √ √ √ 

นายสุริยา  มวนทอง อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร √ √ √ 

 กิจกรรมองคการวิชาชีพ ๒ √ √ √ 

 กฏหมายแรงงาน √ √ √ 

ช่ือ-สกุล รายวิชา 

การสงเอกสาร 

แผ
นก

าร
สอ

น 

โค
รง

กา
รส

อน
 

บัน
ทึก

หลั
งก

าร
สอ

น 

 เครื่องทำความเย็น √ √ √ 

 การประมาณการติดต้ังไฟฟา √ √ √ 

นาย จีระวัฒน   โชติธนบูรณ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย √ √ √ 

 วัสดุงานชางอุตสาหกรรม √ √ √ 

 งานฝกฝมือ √ √ √ 

 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ๒ √ √ √ 

นายสรศักด์ิ  ทิมทอง วงจรไฟฟากระแสสลับ √ √ √ 

 ดิจิตอลเบ้ืองตน √ √ √ 

 ไมโครคอนโทรลเลอรเบ้ืองตน √ √ √ 



นายภิญโญ  มวงแกว การควบคุมมอเตอรไฟฟา √ √ √ 

 การโปรแกรมและควบคุมไฟฟา √ √ √ 

นายสมพงษ  บุญเกิด การติดต้ังไฟฟานอกอาคาร √ √ √ 

 กิจกรรมองคการวิชาชีพ ๔ √ √ √ 

นายสุริยา  การรัตน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ √ √ √ 

 เครื่องกลไฟฟากระแสตรง √ √ √ 

นายลัทธวัฒน พุกสวาง คณิตศาสตรไฟฟา √ √ √ 

 วงจรพัลสและสวิตช่ิง √ √ √ 

 คณิตศาสตรไฟฟา √ √ √ 

 โครงการ √ √ √ 

 

๓. การกำกับ/ควบคุมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา โดยมีการนิเทศ 

ติดตามใหคำแนะนำ กระบวนการจัดการเรียนการสอน และมีคณะกรรมการพิจารณาผลการเรียน ทำ

หนาท่ีพิจารณา ความเหมาะสมในการประเมินผลการเรียนของอาจารยผูสอนแตละรายวิชา 

๔. การประเมินประสิทธิภาพการสอนเรียงตามคาเฉล่ียของอาจารยผูสอนการสอนของอาจารย ในป

การศึกษา ๒๕๖๓ มีผลการประเมินอาจารยผูสอนโดยนักศึกษา ดังนี้ 

 

ภาคเรยีนที่ ๑/๒๕๖๓ 

อาจารยผูสอน ชื่อวชิา 
ผลการ 

ประเมนิ 

นายณัฐพงษ  กล่ันหวาน เขียนแบบไฟฟา ๔.๒๑ 

 มอเตอรไฟฟากระแสสลับ ๔.๑๔ 

 หมอแปลงไฟฟา ๔.๑๔ 

 งานซอมเครื่องใชไฟฟา ๔.๖๘   

นายเกียรติชัย ธาราวิกรัยรัตน กิจกรรมองคการวิชาชีพ ๑ ๔.๒๖ 

 งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสฯ ๔.๒๖ 

 ติดต้ังไฟฟาในอาคาร ๔.๒๖ 

 เครื่องปรับอากาศ ๔.๕๑ 

นายกฤชเทพ กรมตะเภา วงจรไฟฟากระแสตรง ๔.๒๒ 



 เครื่องวัดไฟฟา ๔.๒๒ 

นายสุริยา  มวนทอง เขียนแบบไฟฟา ๔.๕๘ 

 เครื่องวัดไฟฟา ๔.๕๘ 

 เขียนแบบไฟฟา ๔.๔๘ 

 เครื่องวัดไฟฟา ๔.๕๓ 

 กิจกรรมองคการวิชาชีพ ๑ ๔.๒๘ 

 กิจกรรมองคการวิชาชีพ ๑ ๔.๕๘ 

 เครื่องปรับอากาศ ๕.๐๐ 

 เครื่องปรับอากาศ ๔.๘๓ 

นาย จีระวัฒน   โชติธนบูรณ แบบเทคนิคเบ้ืองตน ๔.๔๐ 

 เช่ือมและโลหะแผนเบ้ืองตน ๔.๖๒ 

 แบบเทคนิคเบ้ืองตน ๔.๖๒ 

 เช่ือมและโลหะแผนเบ้ืองตน ๔.๖๒ 

อาจารยผูสอน ชื่อวชิา 
ผลการ 

ประเมนิ 

นายสรศักด์ิ  ทิมทอง วงจรไฟฟากระแสตรง ๔.๕๓ 

 หุนยนตเบ้ืองตน ๔.๒๗ 

 หุนยนตเบ้ืองตน ๔.๕๖ 

 งานซอมเครื่องใชไฟฟา ๕.๐๐ 

 งานซอมเครื่องใชไฟฟา ๔.๗๔ 

นายภิญโญ  มวงแกว งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสฯ ๔.๒๖ 

 งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสฯ ๔.๕๕ 

นายสมพงษ  บุญเกิด การติดต้ังไฟฟาในอาคาร ๔.๑๑ 

 การติดต้ังไฟฟาในอาคาร ๔.๕๑ 

 กิจกรรมองคการวิชาชีพ ๓ ๔.๗๕ 

 ฝกงาน ๔.๗๕ 

 กิจกรรมองคการวิชาชีพ ๓ ๔.๘๒ 

 ฝกงาน ๔.๘๒ 

นายศักดา  ฉลาดธัญยกิจ มอเตอรไฟฟากระแสสลับ ๔.๒๖ 



 เครื่องกำเนิดไฟฟากระแสสลับ ๔.๒๖ 

 หมอแปลงไฟฟา ๔.๒๖ 

 มอเตอรไฟฟากระแสสลับ ๔.๕๒ 

 เครื่องกำเนิดไฟฟากระแสสลับ ๔.๕๒ 

 หมอแปลงไฟฟา ๔.๕๒ 

 

ภาคเรยีนที่ ๒/๒๕๖๓ 

อาจารยผูสอน ชื่อวชิา 
ผลการ 

ประเมนิ 

นายณัฐพงษ  กล่ันหวาน วัสดุงานชางอุตสาหกรรม ๔.๒๘ 

 การติดต้ังไฟฟานอกอาคาร ๔.๒๘ 

 กิจกรรมองคการวิชาชีพ ๔ ๓.๘๕ 

อาจารยผูสอน ชื่อวชิา 
ผลการ 

ประเมนิ 

นายเกียรติชัย ธาราวิกรัยรัตน กิจกรรมองคการวิชาชีพ ๔.๓๙ 

 การควบคุมมอเตอรไฟฟา ๔.๓๙ 

 เครื่องทำความเย็น ๔.๓๙ 

 คณิตศาสตรไฟฟา ๔.๓๙ 

 การประมาณการติดต้ังไฟฟา ๓.๙๒ 

 คณิตศาสตรไฟฟา ๓.๙๒ 

นายกฤชเทพ กรมตะเภา กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ๑ ๔.๒๕ 

 วงจรไฟฟากระแสสลับ ๔.๒๕ 

 เครื่องกลไฟฟากระแสตรง ๔.๒๘ 

 อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร ๔.๒๕ 

 ดิจิตอลเบ้ืองตน ๔.๐๐ 

 การโปรแกรมและควบคุมไฟฟา ๔.๐๐ 

 ไมโครคอนโทรลเลอรเบ้ืองตน ๔.๐๐ 

 วงจรพัลสและสวิตช่ิง ๔.๐๐ 

 โครงการ ๔.๐๐  



นายสุริยา  มวนทอง อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร ๔.๖๐ 

 อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร ๔.๓๘ 

 กิจกรรมองคการวิชาชีพ ๒ ๔.๒๘ 

 กฏหมายแรงงาน ๔.๒๖ 

 เครื่องทำความเย็น ๔.๒๖ 

 กิจกรรมองคการวิชาชีพ ๒ ๔.๕๒ 

 กฏหมายแรงงาน ๔.๕๒ 

 เครื่องทำความเย็น ๔.๕๒ 

 การประมาณการติดต้ังไฟฟา ๔.๖๖ 

 การประมาณการติดต้ังไฟฟา ๔.๑๖ 

นาย จีระวัฒน   โชติธนบูรณ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ๔.๗๗ 

อาจารยผูสอน ชื่อวชิา 
ผลการ 

ประเมนิ 

 วัสดุงานชางอุตสาหกรรม ๔.๗๗ 

 งานฝกฝมือ ๔.๗๗ 

 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ๒ ๔.๖๗ 

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ๔.๖๗ 

 วัสดุงานชางอุตสาหกรรม ๔.๖๗ 

 งานฝกฝมือ ๔.๖๗ 

นายสรศักด์ิ  ทิมทอง วงจรไฟฟากระแสสลับ ๔.๕๐ 

 วงจรไฟฟากระแสสลับ ๔.๖๐ 

 ดิจิตอลเบ้ืองตน ๔.๖๔ 

 ไมโครคอนโทรลเลอรเบ้ืองตน ๔.๖๔ 

 ดิจิตอลเบ้ืองตน ๔.๑๙ 

 ไมโครคอนโทรลเลอรเบ้ืองตน ๔.๑๙ 

นายภิญโญ  มวงแกว การควบคุมมอเตอรไฟฟา ๔.๑๗ 

 การควบคุมมอเตอรไฟฟา ๔.๕๑ 

 การโปรแกรมและควบคุมไฟฟา ๔.๗๐ 

 การโปรแกรมและควบคุมไฟฟา ๔.๑๖ 



นายสมพงษ  บุญเกิด การติดต้ังไฟฟานอกอาคาร ๔.๑๗ 

 กิจกรรมองคการวิชาชีพ ๔ ๔.๖๘ 

 กิจกรรมองคการวิชาชีพ ๔ ๔.๒๗ 

 การติดต้ังไฟฟานอกอาคาร ๔.๔๙ 

นายสุริยา  การรัตน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ๔.๖๓ 

 เครื่องกลไฟฟากระแสตรง ๔.๖๓ 

 เครื่องกลไฟฟากระแสตรง ๔.๕๙ 

นายลัทธวัฒน พุกสวาง คณิตศาสตรไฟฟา ๔.๒๑ 

 คณิตศาสตรไฟฟา ๔.๕๒ 

 วงจรพัลสและสวิตช่ิง ๔.๖๕ 

อาจารยผูสอน ชื่อวชิา 
ผลการ 

ประเมนิ 

 คณิตศาสตรไฟฟา ๔.๖๕ 

 โครงการ ๔.๖๘  

 วงจรพัลสและสวิตช่ิง ๔.๒๒ 

 คณิตศาสตรไฟฟา ๔.๒๒ 

 โครงการ ๔.๒๗  

ประเมินกระบวนการ 

หลักสูตรไดประเมินกระบวนการดานการบริหารอาจารย การกำกับ/ติดตาม/ประเมินผลและพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนของอาจารย โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  (�̅�𝑥=๔.๐๘)  โดยรายการ

ที่มีระดับ  ความพึงพอใจสูงสุด คือ การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรูความสามารถของอาจารย

ผูสอน (�̅�𝑥=๔.๓๓) รองลงมามีคาเทากัน คือ จำนวนภาระงานสอนของอาจารยที่เปนจริงในหลักสูตรมีความ

เหมาะสม, การกำกับและติดตามการจัดทำแผนการสอน โครงการสอน อยางนอยกอนการเปดภาคเรียนให

ครบทุกรายวิชา, การกำกับและติดตามการจัดทำบันทึกหลังการสอนหลังสิ้นสุดภาคเรียนใหครบทุกรายวิชา, 

การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน, การกำกับ/ควบคุม

กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา, การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมา

ใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอนของอาจารย (�̅�𝑥=๔.๐๐) ตามลำดับ 

ปรบัปรงุกระบวนการ 



 หลักสูตรไดนำผลการการประเมินกระบวนการดานระบบการบริหารอาจารยมาปรับปรุงในการปริหาร

งานในปการศึกษาตอไป ดังนี ้

 ๑. การปรับภาระการสอนของอาจารยผูสอนแตละทาน โดยจัดใหอาจารยผูสอนทานใดมีภาระงาน

นอย 

              และมากสลับกันไปในแตภาคการศึกษา 

 ๒. การสลับรายวิชาท่ีสอน เพื่อชวยปรับภาระงานสอน เนื่องจากคาบการสอนแตละรายวิชาไมเทากัน  

              สำหรับวิชาท่ีมีการปฏิบัติหลายหนวยกิตจะมีหลายคาบเรียน และรายวิชาท่ีมีหนวยกิตนอยก็จะมี

คาบ 

              การเรียนนอย 

๓. มีการสลับการสอนระหวางหนวยจัดการศึกษาแมขาย และหนวยจัดการศึกษาทับคลอ 

 

เอกสารหลกัฐานประกอบ 

๔.๑-๖  ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การกำหนดภาระงานของผูสอนประจำในสถาบัน พ.ศ.๒๕๕๙ 

๔.๑-๗  TOR พนักงานราชการ (อาจารยผูสอน) 

๔.๑-๘  TOR พนักงานจางเหมาบริการ (อาจารยผูสอน) 

๔.๑-๒  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูสอนตอการบริหารจัดการหลักสูตร ประจำป

การศึกษา  

          ๒๕๖๓ 

๔.๑-๙  ตารางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

๔.๑-๑๐  คำส่ังวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ท่ี ๑๒๗/๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบบุคลากร 

๔.๑-๑๑ แผนการสอน โครงการสอน บันทึกหลังการสอน ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 

๔.๑-๑๒  ผลการประเมินอาจารยผูสอนรายวิชา ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

๔.๑-๑๓  รายงานผลการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 

๔.๑-๑๔  คำส่ัง วิทยาลัยชุมชนพิจิตร เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองผลการเรียน 

๔.๑.๓ ระบบการสงเสรมิและพฒันาอาจารย 

เปาหมาย 

 หลักสูตรมีการพัฒนาอาจารยประจำหลักสูตรอยางตอเนื่อง ดวยการอบรมในดานตางๆ เพื่อพัฒนา

อาจารยผูสอนท้ังจากตัวอาจารยผูสอนเองและตามแผนท่ีหลักสูตรกำหนดไว 

ระบบและกลไก 



หลักสูตรไดกำหนดรูปแบบระบบกลไกการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ตามข้ันตอน PDCA ดังนี้  

 ๑. หลักสูตรประชุมกำหนดแผนพัฒนาอาจารยผูสอนของหลักสูตรรวมกับสำนักวิชาการและสำนัก

บุคลากร 

          ๒. หลักสูตรจัดใหอาจารยผูสอนเขียนแผนการพัฒนาตนเองตามแบบฟอรมท่ีกำหนด(ID plan) และสง

ใหสำนักวิชาการดำเนินการ 

          ๓. หลักสูตรจัดใหอาจารยผูสอนประจำหลักสูตรเขารวมอบรมหรือสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนา

ตนเองดานการปฏิบัติงานอยางนอยปละหนึ่งครัง้  

 ๔. หลักสูตรสนับสนุนอาจารยผูสอนประจำหลักสูตรเขารวมอบรมหรือสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนา

ตนเองนตางๆ ตามท่ีอาจารยผูสอนแตละทานเสนอขอเขาอบรมในระหวางภาคการศึกษาโดยปรับเวลาการ

สอนใหไมสงผลกระทบตอการเรียนของนักเรียน นักศึกษา 

          ๕. หลักสูตรสงเสริมการศึกษาตอ การทำผลงานทางวิชาการ เพื่อขอเล่ือนตำแหนงทางวิชาการและ

การพัฒนาศักยภาพมีการแลกเปล่ียนเรียนรู หรือดำเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู (KM) ใหมีการ

แลกเปล่ียนและนำความรูไปใชในการพัฒนางาน 

          ๖. หลักสูตรทำการวิเคราะหกิจกรรมการสอนของอาจารยผูสอนจากผลการประเมินอาจารยผูสอน

รายวิชา 

โดยหากผลการประเมินต่ำกวา ๓.๕๐ หลักสูตรจะดำเนินการกำหนดเปนแผนการปรับปรุงเสนอสำนักวิชาการ

ตอไป 

     

ผลการดำเนนิงาน 

 หลักสูตรไดมีการสงเสริมและพัฒนานำอาจารยในหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะทางวิชา ตาม

รายละเอียด ดังตอไปนี ้

ที ่
ชื่อ-สกลุ 

วนัที ่

เขาอบรม 

หวัขอ 

การพฒันา 
สถานที่ดำเนนิการ 

๑. 

 

 

 

 

 

นายณัฐพงษ   กล่ันหวาน 

 

 

 

 

 

๑๑,๒๙ มถุินายน, 

๖ กรกฎาคม 

๒๕๖๓ 

 

 

 

๑.เขาอบรมโครงการ

พัฒนาการสอนออนไลน 

เรื่อง Student centered 

Learning with internet 

based 

(Online)Teaching 
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๒ 

 

 

 

 

 

๓. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเกียรติชัย  ธาราวิกรัยรัตน 

 

 

 

 

 

นายสุริยา  มวนทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายณัฐพงษ   กล่ันหวาน 

นายเกียรติชัย  ธาราวิกรัยรัตน 

นายกฤชเทพ กรมตะเภา 

นายสุริยา  มวนทอง 

นายสมพงษ  บุญเกิด 

๓๑ สิงหาคม 

๒๕๖๓ 

 

๑๙ ธันวาคม 

๒๕๖๓ 

 

 

๑๑,๒๙,มิถุนายน, 

๖ กรกฎาคม 

๒๕๖๓ 

 

 

 

๗-๘ พฤษภาคม 

๒๕๖๓  

 

 

 

๓๑ สิงหาคม 

๒๕๖๓ 

 

๑๙ ธันวาคม 

๒๕๖๓ 

 

 

๒๖ - ๒๗ กันยายน 

๒๕๖๓ 

 

 

 

๒.ฝกอบรมโครงการพัฒนา

งานวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย

และนวัตกรรม 

๓.ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ครูผูสอน อาจารยพิเศษ 

และบุคลากรทางการ

ศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

๑.เขาอบรมโครงการ

พัฒนาการสอนออนไลน 

เรื่อง Student centered 

Learning with internet 

based (Online) 

Teaching 

๑.โครงการเสริมสราง

ศักยภาพผูสอนดวยการ

พัฒนากระบวนการจัดทำ

ส่ือท่ีทันสมัยประกอบการ

เรียนรูใรศตวรรษท่ี ๒๑  

๒.ฝกอบรมโครง การ

พัฒนางานวิจัยเพื่อขอรับ

ทุนวิจัยและนวัตกรรม 

๓.ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ครูผูสอน อาจารยพิเศษ 

และบุคลากรทางการ

ศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

-โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรสายผูสอน และ

สายสนับสนุน 

หองประชุมหลวงพอ

เงิน วิทยาลัยชุมชน

พิจิตร  

ณ โรงแรมมพีรสวรรค 

แกรนด โฮเทล แอนด 

รีสอรท อ.เมือง        

จ.พิจิตร 

วชช.พิจิตร ผาน 

zoom conference 

by EASTEM 

 

 

 

ณ หนวยจัดการศึกษา

ทับคลอ (ขุนไผภูมิเขต)  

 

 

 

หองประชุมหลวงพอ

เงิน วิทยาลัยชุมชน

พิจิตร  

ณ โรงแรมมพีรสวรรค 

แกรนด โฮเทล แอนด 

รีสอรท อ.เมือง        

จ.พิจิตร 

ณ ทรัพยไพรวัลย      

รีสอรท พิษณุโลก      

จ.พิษณุโลก 

 



 

 

 

 

นายภิญโญ  มวงแกว 

นายสรศักด์ิ ทิมทอง 

นายสุริยา การรัตน 

นายจิระวัฒน โชติธนบูรณ 

 

ประเมินกระบวนการ 

หลักสูตรไดประเมินกระบวนการดานการสงเสริมอาจารย โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับ

มาก  (�̅�𝑥=๔.๐๒)  โดยรายการท่ีมีระดับ  ความพึงพอใจสูงสุด คือ การสงเสริมการนำกระบวนการวิจัยและการ

ใหบริการทางวิชาการเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา (�̅�𝑥=

๔.๐๐) รองลงมา คือ ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางสม่ำเสมอ และการสงเสริมการทำ

วิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย (�̅�𝑥=๓.๖๗) ตามลำดับ 

ปรบัปรงุกระบวนการ 

 หลักสูตรไดนำผลการการประเมินกระบวนการดานระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย มาปรับปรุง

ในแผนการดำเนินงานของหลักสูตรในปตอไป ดังนี้  

๑. จัดทำ ID Plan รายบุคคล 

๒. การดำเนินการสอนขณะท่ีอาจารยผูสอนตองไปอบรมภายนอก 

๓. การจัดการขออนุญาตเพื่อไปอบรมภายนอก  

 

 

เอกสารหลกัฐานประกอบ 

     ๔.๑-๘  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของอาจารยผูสอนตอการบริหารจัดการหลักสูตร ประจำป 

                การศึกษา ๒๕๖๒ 

 

ผลการประเมนิ ผาน 

 

 

 

 

 

 



องคประกอบที ่๕  หลกัสตูร การเรยีนการสอน และการประเมนิผูเรยีน 

ตวับงชีท้ี ่๕.๑  สาระของรายวชิาในหลกัสตูร 

๕.๑.๑ การออกแบบหลกัสตูรและสาระรายวิชาในหลกัสตูร  

เปาหมาย 

 รายวิชาในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนตรงตามมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช ๒๕๖๒ และบูรณาการการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีปจจุบัน และอนาคต 

ระบบและกลไก 

๑. หลักสูตรจัดทำแผนการการเรียนการสอนรวมกนั 

๒. หลักสูตรจัดใหอาจารยผูสอนจัดทำแผนการสอนรายวิชา 

๓. หลักสูตรออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนใหมีความสอดคลองตาม และเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร      

    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

๔. แตงต้ังผูรับผิดชอบหลักสูตร (หัวหนาสาขางาน) เพื่อทำหนาท่ีบริหารงานหลักสูตร 

๕. จัดประชุมช้ีแจงใหอาจารยประจำหลักสูตร เพื่อสรางความเขาใจในเรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  

        เพื่อใหหลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ 

๖. หลักสูตรจัดทำแผนตลอดหลักสูตรเพื่อเสนออนุกรรมการวิชาการ  สภาวิทยาลัยชุมชน และสถาบัน 

              วิทยาลัยชุมชนเพื่อใหความเห็นชอบ 

๗. มอบหมายรายวิชาใหอาจารยผูสอน จัดทำแผนการจัดการเรียนรู/โครงการสอน และจัดทำตาราง

การ 

       จัดการเรยีนการสอน 

๘. ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

๙. รวบรวมขอมูลวิเคราะหและจัดทำรายงานผลการจัดการเรียนการสอน 

๑๐. นำผลเขาประชุมประจำเดือนและสรุปแนวทางการปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอนในภาค

เรียน 

          ถัดไป 

ผลการดำเนนิงาน 



 หลักสูตรไดนำระบบและกลไกมาสูการปฏิบัติดังนี้ โดยจัดประชุมอาจารยในหลักสูตรไฟฟากำลัง เพื่อ

ช้ีแจงเกณฑการใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๖๓ และวิทยาลัยดำเนินการจัดทำคำส่ังมอบหมาย

หนาท่ีอาจารยผูรับผิดชอบของหลักสูตรตามคำส่ังวิทยาลัยชุมชนท่ี ๑๒๗/๒๕๖๓ เรื่องหมอบหมายหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบบุคลากรภายในวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

 โดยหลักสูตรไดนำรายละเอียดในแตละดานของของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 

๒๕๕๖ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ มาเปรียบเทียบ และนำมาดำเนินการ

พัฒนาการเรียนการสอนของหลักสูตรใหสอดคลองกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ได

ตามตารางดังนี ้

หลกัสตูรประกาศนยีบัตรวชิาชพี พทุธศกัราช ๒๕๕๖ หลกัสตูรประกาศนยีบัตรวชิาชพี พทุธศกัราช ๒๕๖๒ 

๑. หลกัการของหลกัสตูร ๑. หลกัการของหลกัสตูร 

๑. มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ และประชาคม

อาเชียน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนระดับฝมือใหมี

สมรรถนะ มคุีณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพไดตรงความตองการ

ของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ 

 

๒. เปดโอกาสใหเลือกเรียนไดอยางกวางขวาง เนน

สมรรถนะเฉพาะดานดวยการปฏิบัติงานจริง สามารถ

เลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียน 

เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียน 

สะสมผลการเรียน เทียบความรูและประสบการณจาก

แหลงวิทยาการ สถานประกอบการและสถานประกอบ

อาชีพอิสระ 

๓. สนับสนุนการประสานความรวมมือในการจัด

การศึกษารวมกันระหวางหนวยงานและองคกรท่ี

เกี่ยวของ ท้ังภาครัฐและเอกชน 

๔. เปดโอกาสใหสถานศึกษา สถานประกอบการ 

ชุมชนและทองถ่ิน มีสวนรวมในการพัมนาหลักสูตรให

๑. มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ และ

ประชาคมอาเชียน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนระดับ

ฝมือใหมีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพไดตรง

ความตองการของสถานประกอบการและการ

ประกอบอาชีพอิสระ 

๒. เปดโอกาสใหเลือกเรียนไดอยางกวางขวาง เนน

สมรรถนะเฉพาะดานดวยการปฏิบัติงานจริง สามารถ

เลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียน 

เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียน 

สะสมผลการเรียน เทียบความรูและประสบการณ

จากแหลงวิทยาการ สถานประกอบการและสถาน

ประกอบอาชีพอิสระ 

๓. สนับสนุนการประสานความรวมมือในการจัด

การศึกษารวมกันระหวางหนวยงานและองคกรท่ี

เกี่ยวของ ท้ังภาครัฐและเอกชน 

๔. เปดโอกาสใหสถานศึกษา สถานประกอบการ 

ชุมชนและทองถ่ิน มีสวนรวมในการพัมนาหลักสูตร



ตรงตามความตองการและสอดคลองกับสภาพ

ยุทธศาสตรของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การแขงขันของประเทศ 

ใหตรงตามความตองการและสอดคลองกับสภาพ

ยุทธศาสตรของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การแขงขันของประเทศ 

รายการเปลีย่นแปลง : หลักสูตรประกาศนียบัตร พุทธศักราช ๒๕๖๒ และหลักสูตรประกาศนียบัตร 

พุทธศักราช ๒๕๕๖ มีหลักการของหลักสูตรเหมือนกัน โดยสวนรวม และไดกำหนดหลักการใหสอดคลองกับ

ตลาดแรงงานชุมชน และความตองการของประเทศ สังคม สามารถประกอบอาชีพอิสระได และมีการพัฒนา

ความรูความสามารถตลอดเวลา รวมถึงการใชเทคโนโลยีดานตางๆ และใหมีจิตสำนึกในความเปนไทย 

การดำเนนิการของหลกัสตูร : เนื่องจากการหลักการของ หลักสูตรประกาศนียบัตร พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

สอดคลอง กับ ปรัชญา วิสัยทัศน และอัตลักษณ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ปรัชญา สถาบนัวทิยาลยัชมุชน : “วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาทองถ่ิน” 

วสิยัทัศน สถาบนัวทิยาลยัชมุชน : “เปนสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรูตลอดชีวิต สรางนวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ 

เพื่อความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืน” 

อตัลกัษณ สถาบนัวิทยาลยัชมุชน : “คิดดี ทำดี มีจิตอาสา พัฒนาชุมชน”  

ผลการดำเนนิงาน ของหลกัสตูร :   หลักสูตรไดนำหลักการของหลักสูตรประกาศนียบัตร พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

มาใชในการเรียนการสอนโดย 

๑. การสรางผลงานส่ิงประดิษฐของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของหลักสูตรดังแสดงไวใน

องคประกอบท่ี ๓.๑ หลายโครงการนำไปใชประโยชน ตอชุมชน ได  

๒. หลักสูตรไดนำองคความรูจากผลงานส่ิงประดิษฐท่ีสำเร็จแลวเก็บไวการพัฒนาตอยอด โดยนักศึกษารุนตอๆ 

ไปไดอยางตอเนื่อง เพื่อการพฒันาใหเกิดประโยชนตอชุมชนอยางยั่งยืนตลอดไป  

๓. หลักสูตรไดสนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษาเขารวมกิจกรรมตางๆ ท่ีหลักสูตรกำหนดและจัดข้ึนในวาระตางๆ 

๒. จุดหมายของหลักสูตร ๒. จุดหมายของหลักสูตร 

๑. เพื่อใหมีความรู ทักษะและประสบการณในงาน

อาชีพสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ สามารถนำไป

ประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพไดอยางมี

ประสิทธิภาพเลือกวิถการดำรงชีวิตและการประกอบ

อาชีพไดอยางเหมาะสมกับตน สรางสรรคความเจริญ

ตอชุมชน ทองถ่ินและประเทศชาติ 

๒.เพื่อใหเปนผูมีปญญา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝ

เรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพ 

มีทักษะการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะ

๑. เพื่อใหมีความรู ทักษะและประสบการณในงาน

อาชีพสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ สามารถนำไป

ประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพไดอยางมี

ประสิทธิภาพเลือกวิถการดำรงชีวิตและการประกอบ

อาชีพไดอยางเหมาะสมกับตน สรางสรรคความเจริญ

ตอชุมชน ทองถ่ินและประเทศชาติ 

๒.เพื่อใหเปนผูมีปญญา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝ

เรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบ

อาชีพ มีทักษะการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 



การเรียนรูตลิดชีวิต ทักษะการคิด วิเคราะหและการ

แกปญหา ทักษะดานสุขภาวะและความปลอดภัย 

ตลอดจนทักษะการจัดการ สามารถสรางอาลีพและ

พัฒนาอาชีพใหกาวหนาอยูเสมอ 

๓. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ มีความมั่นใจและ

ภาคภูมิใจในวิชาชีพท่ีเรียน รักงาน รักหนวยงาน 

สามารถทำงานเปนหมูคณะไดดี โดยมีความสามารถใน

สิทธิและหนาท่ีของตนเองและผูอื่น 

๔. เพื่อใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมท่ีดีงาม ท้ังในการ

ทำงาน การอยูรวมกัน การตอตานความรุนแรงและ

สารเสพติด มีความรับผิดชอบตอครอบครัว หนวยงาน 

ทองถ่ินและประเทศชาติ ดำรงตนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เขาใจและเห็นคุณคาของการ

อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน มีจิต

สาธารณะและจิตสำนึกในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสรางวส่ิงแวดลอมท่ีดี 

๕.เพื่อใหมีบุคลิกภาพท่ีดี มีมนุษยสัมพันธ มีคุณธรรม 

จริยธรรม และวินัยในตนเอง มีสุขภาพอนามัยท่ี

สมบูรณ ท้ังรางกายและจิตใจ เหมาะสมกับงานอาชีพ 

๖. เพื่อใหตระหนักและมีสวนรวมในการแกไขปญหา

ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศและโลก มี

ความรักชาติ สำนึกในความเปนไทย เสียสละเพื่อ

สวนรวม ดำรงรักษาไวซึง่ความมั่นคงของชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ 

ทักษะการเรียนรูตลิดชีวิต ทักษะการคิด วิเคราะห

และการแกปญหา ทักษะดานสุขภาวะและความ

ปลอดภัย ตลอดจนทักษะการจัดการ สามารถสราง

อาลีพและพัฒนาอาชีพใหกาวหนาอยูเสมอ 

๓. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ มีความมั่นใจและ

ภาคภูมิใจในวิชาชีพท่ีเรียน รักงาน รักหนวยงาน 

สามารถทำงานเปนหมูคณะไดดี โดยมีความสามารถ

ในสิทธิและหนาท่ีของตนเองและผูอื่น 

๔. เพื่อใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมท่ีดีงาม ท้ังใน

การทำงาน การอยูรวมกัน การตอตานความรุนแรง

และสารเสพติด มีความรับผิดชอบตอครอบครัว 

หนวยงาน ทองถ่ินและประเทศชาติ ดำรงตนตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขาใจและเห็นคุณคา

ของการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

มีจิตสาธารณะและจิตสำนึกในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสรางวส่ิงแวดลอมท่ีดี 

๕.เพื่อใหมีบุคลิกภาพท่ีดี มีมนุษยสัมพันธ มีคุณธรรม 

จริยธรรม และวินัยในตนเอง มีสุขภาพอนามัยท่ี

สมบูรณ ท้ังรางกายและจิตใจ เหมาะสมกับงานอาชีพ 

๖. เพื่อใหตระหนักและมีสวนรวมในการแกไขปญหา

ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศและโลก 

มีความรักชาติ สำนึกในความเปนไทย เสียสละเพื่อ

สวนรวม ดำรงรักษาไวซึง่ความมั่นคงของชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ 

รายการเปลีย่นแปลง : หลักสูตรประกาศนียบัตร พุทธศักราช ๒๕๖๒ และหลักสูตรประกาศนียบัตร 

พุทธศักราช ๒๕๕๖ มีจุดมุงหมายเหมือนกัน โดยมุงเนนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และ

ความตองการของประเทศ สังคม สามารถประกอบอาชีพอิสระได และมีการพัฒนาความรูความสามารถ

ตลอดเวลา รวมถึงการใชเทคโนโลยีดานตางๆ และใหมีจิตสำนึกในความเปนไทยเพื่อการมีสวนรวมกับชุมชนท้ัง

ดานการทำงานและการมีจิตอาสาในดานสาธารณะท้ังดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 



ผลการดำเนนิงาน ของหลกัสตูร :   หลักสูตรไดนำหลักการของหลักสูตรประกาศนียบัตร พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

มาใชในการเรียนการสอนโดย 

๑. การสรางผลงานส่ิงประดิษฐของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของหลักสูตรดังแสดงไวใน

องคประกอบท่ี ๓.๑ หลายโครงการนำไปใชประโยชน ตอชุมชน ได  

๒. หลักสูตรไดนำองคความรูจากผลงานส่ิงประดิษฐท่ีสำเร็จแลวเก็บไวการพัฒนาตอยอด โดยนักศึกษารุนตอๆ 

ไปไดอยางตอเนื่อง เพื่อการพฒันาใหเกิดประโยชนตอชุมชนอยางยั่งยืนตลอดไป  

๓. หลักสูตรไดสนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษาเขารวมกิจกรรมตางๆ ท่ีหลักสูตรกำหนดและจัดข้ึนในวาระตางๆ 

๓. เกณฑการใชหลักสูตร ๓. เกณฑการใชหลักสูตร 

๑. การเรียนการสอน 

๒. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 

๓. หนวยกิต 

๔. โครงสราง 

๕. การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 

๖. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

๗. การศึกษาระบบทวิภาคี 

๘. การเขาเรียน 

๙. การประเมินผลการเรียน 

๑๐. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

๑๑. การสำเร็จการศึกษาตามหลักศูตร 

๑๒. การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 

๑๓. การปรับปรุงแกไข พัฒนารายวิชา กลุมวิชา

และการอนุมัติหลักสูตร  

๑๔. การประกันคุณภาพหลักสูตร 

๑. การเรียนการสอน 

๒. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 

๓. การคิดหนวยกิต 

๔. โครงสรางหลักสูตร 

๕. การฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ 

๖. โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 

๗. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

๘. การจัดแผนการเรียน 

๙. การศึกษาระบบทวิภาคี 

๑๐. การเขาเรียน 

๑๑. การประเมินผลการเรียน 

๑๒. การสำเร็จตามหลักศูตร 

๑๓. การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 

๑๔. การปรับปรุงแกไข พัฒนารายวิชา กลุมวิชา

และการอนุมัติหลักสูตร  

๑๕. การประกันคุณภาพของหลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอน 

รายการเปลีย่นแปลง : มีการเปล่ียนแปลงหลักในขอ ๕ และ ขอ ๖ จากทักษะ เปนสมรรถนะ 

ผลการดำเนนิงาน ของหลกัสตูร :   หลักสูตรไดใชโครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตร พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

มาใชในการจัดการเรียนการสอน โดย 

๑. เปล่ียนรูปแบบการฝกปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการอยางเดียว เปนการฝกปฏิบัติงานในสถานท่ีปฏิบัติงานจริง

ควบคู ไปดวย เชน งานติดต้ังไฟฟาท้ังภายในและภายนอกอาคาร และการ 

๒. การใหความรูและแนวทางการสืบคนขอมูลดานเทคโนโลยี ท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตรแกนักเรียน นักศึกษา 

เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาสามารถเขาใจ และนำไปใชในการทำงาน และประกอบอาชีพไดเปนอยางดีในอนาคต 



๔. จุดประสงคสาขาวิชา ๔. จุดประสงคสาขาวิชา 

๑. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดาน 

   ภาษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษาสุข   

   ศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  

 

๒. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการบริหารและ 

   จัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ    

   หลักการงานอาชีพท่ีสัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนา 

   วิชาชีพชางไฟฟาใหทันตอการเปล่ียนแปลงและ 

   ความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย ี

 

 ๓. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและ 

   กระบวนการงานพืน้ฐานดานอุตสาหกรรม  

๔. เพื่อใหมีความรูและทักษะในงานผลิตและงาน 

   บริการทางไฟฟาตามหลักการและกระบวนการใน 

   ลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจโดยคํานึงถึงการใช 

   ทรัพยากรอยางคุมคา การอนุรักษพลังงานและ 

   ส่ิงแวดลอม  

๕. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานชางไฟฟาในสถาน 

   ประกอบการและประกอบอาชีพอิสระรวมท้ังการใช 

   ความรูและทักษะพื้นฐานในการศึกษาตอระดับสูง 

   ข้ึน  

๖. เพื่อใหสามารถเลือก ใช ประยุกตใชเทคโนโลยีใน 

    งานอาชีพชางไฟฟา 

 

 

 

๗. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตองานอาชีพ มี 

   ความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตย ประหยัด อดทนมี 

   วินัยมีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม  

๑. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดาน 

    ภาษา ตางๆ และการส่ือสารทักษะการคิดและ 

    การแกปญหาทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต 

    การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

๒. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการบริหารและ 

    จัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

    หลักการงานอาชีพท่ีสัมพันธเกี่ยวของกับการ 

    พัฒนาวิชาชีพชางไฟฟากำลัง ใหทันตอการ 

    เปล่ียนแปลงและความกาวหนาของเศรษฐกิจ  

    สังคม และเทคโนโลยี  

 ๓. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการ 

    ทำงานในกลุมงานพื้นฐานดานชางไฟฟากำลัง 

 ๔. เพื่อใหสามารถนำความรู ประสบกาณณมาบูรณา 

     การอาชีพอิสระ โดยใชทรัพยากรอยางมึคุณคา 

     และอนุรักษพลังงาน  

 

 

๕. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานชางไฟฟากำลัง ใน 

    สถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ 

    รวมท้ังการใชความรู และทักษะเปนพื้นฐานใน 

    การศึกษาตอในระดับสูงข้ึนได 

๖. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานและดำรงชีวิตโดย 

    ประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลัก  

    การใชพลังงานและทรัพยากรอยางคุมคา คำนึงถึง 

    ความปลอดภัยตอตนเอง ผูอื่นและการอนุรักษ 

    ส่ิงแวดลอม 

๗. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตองานอาชีพมี 

   ความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบ 



   ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด สามารถพัฒนา 

   ตนเองและทํางานรวมกับผูอื่น 

   วินัย มีความรับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอม  

   ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด  

รายการเปลีย่นแปลง :  ไมมีการเปล่ียนแปลงในสาระสำคัญ 

ผลการดำเนนิงาน ของหลกัสตูร :    

๑. หลักสูตรใชจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาทุกคนตองผานการเรียนวิชากิจกรรมและมีกิจกรรมท่ีใหผูเรียน

ไดเขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง ดังแสดงไวใน ๓.๑.๒ ขอ ๖ เพื่อสรางเสริมความรับผิดชอบตอตนเองและ

สังคมในทุกๆ ดาน  

๒. หลักสูตรได จัดใหนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในหนางานจริงมากกวาการฝกปฏิบัติในช้ันเรียน ผลท่ีได 

นักเรียน นักศึกษา ใหความสนใจ และเขาในการปฏิบัติงานมากข้ึน 

๓. หลักสูตรสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา มีความรับผิดชอบ ตอสังคม ส่ิงแวดลอม และการใชทรัพยากรอยาง

คุมคา เชน การใชอุปกรณฝกตองไมสามารถใชงานไดแลวถึงท้ิงได, การจัดเก็บวัสดุอุปกรณในการทำงานให

หมดหลังจากการเลิกงานทุกวัน การปดไฟดวงท่ีไมจำเปนในการใชงาน เปนตน 

๕. มาตรฐานการศึกษาวชิาชีพ ๕. มาตรฐานการศึกษาวชิาชีพ 

        คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิ

การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา 

อุตสาหกรรม สาขาวิชาชางไฟฟาประกอบดวย 

 

๑. ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  

๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ไดแก  

    ความเสียสละ ความซื่อสัตยสุจริต ความกตัญู 

    กตเวที ความอดกล้ัน การละเวนส่ิงเสพติดและการ 

    พนัน การมีจิตสํานึกและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพและ 

    สังคม เปนตน  

๑.๒ พฤติกรรมลักษณะนิสัย ไดแก ความมีวินัย ความ 

     รับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธความเช่ือมั่นใน 

     ตนเอง ความรักสามัคคี ขยัน ประหยัด อดทน  

    การพึ่งตนเอง เปนตน  

       คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิ

การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา 

อุตสาหกรรม สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

ประกอบดวย 

๑. ดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค  

๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

    ไดแก ความเสียสละ ความซื่อสัตยสุจริตความ 

    กตัญูกตเวที ความอดกล้ัน การละเวนส่ิงเสพ 

    ติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและเจตคติท่ีดี 

    ตอวิชาชีพและสังคม ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ 

    ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิผูอื่น  

    ประพฤติปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของตนเองตาม 

    ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง 

    เปนประมุข มีจิตสาธารณะและจิตสำนึกรัก 

    ส่ิงแวดลอม 



๑.๓ ทักษะทางปญญา ไดแก ความรูในหลักทฤษฎี  

     ความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

     ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน  

 

 

 

 

 

 

๒. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป 

๒.๑ ส่ือสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศใน 

     ชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ  

๒.๒ แกไขปญหาในงานอาชีพโดยใชหลักการและ 

     กระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

๒.๓ ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม คานิยม  

     คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิหนาท่ี 

     พลเมือง  

๒.๔ พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใชหลักการ 

     และกระบวนการดานสุขศึกษาและพลศึกษา 

๓. ดานสมรรถนะวิชาชีพ 

๓.๑ วางแผนดําเนินงาน จัดการงานอาชีพตาม 

    หลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการ 

    บริหารงานคุณภาพ การอนุรักษทรัพยากรและ 

    ส่ิงแวดลอม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

๓.๒ ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

๓.๓ อานแบบ เขียนแบบเทคนิคและเลือกใชวัสดุ 

      อุตสาหกรรม 

๓.๔ ประกอบ ทดสอบวงจร อุปกรณไฟฟาและ 

      อิเล็คทรอนิคสเบ้ืองตน 

๑.๒ ดานคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงคไดแก ความมีวินัย  

     ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี มีมนุษย 

     สัมพันธความเช่ือมั่นในตนเอง  สนใจใฝรู มี 

     ความคิดริเริ่มสรางสรรคขยัน ประหยัด อดทน  

     การพึ่งตนเองตอตานรุนแรงและทุจริต ปฏิบัติตน 

     และปฏิบัติงาน โดยคำนึ่งถึงปรัชญาของ 

     เศรษฐกิจพอเพียง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

     การอนุรักษพลังงานส่ิงแวดลอม  

๒.ดานสมรรถนะแกนกลาง 

๒.๑ ดานความรูไดแก 

    ๒.๑.๑ หลักการใชภาษาและเทคโนโลยีส่ือสาร 

             เพื่อการส่ือสาร 

    ๒.๑.๒ หลักการใชเหตุผล คิดวิเคราะห แกปญหา 

             และการจัดการ 

    ๒.๑.๓ หลักการดำรงตนและอยูรวมกับผูอื่นใน 

             สังคม 

    ๒.๑.๔ หลักการปรับตัวและดำเนินชีวิตในสังคม 

             สมัยใหม 

๒.๒ ดานทักษะ ไดแก 

    ๒.๒.๑ ทักษะการส่ือสารโดยภาษาและเทคโนโลยี 

             การส่ือสาร 

    ๒.๒.๒ ทักษะการคิดและการแกปญหาโดยใช 

             หลัการและขบวนการวิทยศาสตรและ 

             คณิตศาสตร 

    ๒.๒.๓ ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตตาม 

             หลักศาสนา วัฒนธรรมและการเปน 

             พลเมือง และหลักการพัฒนาบุคลิกภาพ 

            และสุขอนามัย  

๒.๓ ดานความสามารถในการประยุกตใชลความ 

      รับผิดชอบไดแก 



๓.๕ เช่ือมโลหะและประกอบข้ึนรูปผลิตภัณฑโลหะ 

      แผนเบ้ืองตน 

๓.๖ ถอด ตรวจสอบ และประกอบช้ินสวนเครื่องยนต 

๓.๗ ปรับ แปรรูปและข้ึนรูปงานดวยเครื่องมือกล 

๓.๘ บริการงานไฟฟาตามกฎและมาตรฐานทางไฟฟา 

๓.๙ ตรวจสอบและทดสอบวงจรไฟฟากระแสตรงและ 

      วงจรไฟฟากระแสสลับ 

๓.๑๐ ตรวจสอบคุณสมบัติอุปกรณือิเล็คทรอนิคส 

๓.๑๑ อานแบบ เขียนแบบไฟฟากระแสตรงและ 

        วงจรไฟฟากระแสสลับ 

๓.๑๒ ติดต้ังและทดสอบระบบไฟฟาในอาคาร และ 

        นอกอาคาร 

๓.๑๓ ซอมบำรุงรักษาและทดสอบเครื่องกลไฟฟา 

        กระแสตรง 

๓.๑๔ ซอมบำรุงและทดสอบหมอแปลงไฟฟาและ 

         มอเตอรไฟฟากระแสสลับ 

๓.๑๕ ควบคุมมอเตอรไฟฟา ระบบนิวเมติกสและ 

        ไฮดรอลิกส 

๓.๑๖ ควบคุมระบบไฟฟาดวยอุปกรณือิเล็คทรอนิคส 

๓.๑๗ ติดต้ังตรวจซอมและบำรุงรักษาเครื่องทำความ 

        เย็นและปรับอากาศ 

 

     ๒.๓.๑ ส่ือสารโดยใชภาษาไทย ภาษาตาง  

              ประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

              ในชีวิตประจำวัน 

     ๒.๓.๒ แกไขปญหาในงานอาชีพ โดยใชหลักการ 

              และกระบวนการทางวิทยศาสตรและ 

              คณิตศาสตร  

     ๒.๓.๓  ปฏิบัติตามหลักศาสนา วัฒนธรรมและ 

              การเปนพลเมือง และหลักการพัฒนา 

              บุคลิกภาพและสุขอนามัย 

     ๒.๓.๔ พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัย โดยใช 

              หลักการและกระบวนการดานสุขศึกษา 

              และพลศึกษา 

๓. ดานสมรรถนะวิชาชีพ 

๓.๑ ดานความรูไดแก 

    ๓.๑.๑ หลักการท่ัวไปของงานอาชีพเฉพาะและ 

             การวิเคราะหเบ้ืองตน 

    ๓.๑.๒ หลักการตัดสินใจ วางแผนและแกไข 

             ปญหา 

    ๓.๑.๓ หลักการใชเครื่องมือ วัสดุอุปกรณในงาน 

              อาชีพ 

    ๓.๑.๔ หลักการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    ๓.๑.๕ หลักการการจัดการอาชีพ 

๓.๒ ดานทักษะ ไดแก 

    ๓.๒.๑ ทักษะการเลือกและประยุกตใชวิธีการ  

             เครื่องมือและวัสดุข้ันพื้นฐานในการ 

            ปฏิบัติงาน 

    ๓.๒.๒ ทักษะการปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพและ 

             งานเฉพาะตามแบบท่ีกำหนด 

    ๓.๒.๓ ทักษะการติด วิเคราะหและแกไขปญหาใน 

             การปฏิบัติงาน 



    ๓.๒.๔ ทักษะการใชคอมพวิเตอรและเทคโนโลยี 

             สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 

    ๓.๒.๕ ทักษะดานสุขภาวะและความปลอดภัยใน 

             การปฏิบัติงาน  

๓.๓ ดานความสามารถในการประยุกตใชลความ 

      รับผิดชอบไดแก 

     ๓.๓.๑ วางแผน ดำเนินงานตามหลัก และ 

             กระบวนการฯ 

    ๓.๓.๒ ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพชางไฟฟากำลัง 

             ตามหลักการและกระบวนการ 

    ๓.๓.๓ เลือกใชและบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ  

             และอุปกรณในงานอาชีพฯ 

    ๓.๓.๔ ประยุกตใชงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรฯ 

    ๓.๓.๕ อานแบบและเขียนแบบเทคนิค และ 

             เลือกใชวัสดุอุตสาหกรรม 

    ๓.๓.๖ ประกอบ ทดสอบ วงจรอุปกรณไฟฟา 

             อิเล็คทรอนิคสเบ้ืองตน 

    ๓.๓.๗ เช่ือมโลหะและประกอบข้ึนรูปผลิตภัณฑฯ 

    ๓.๓.๘ ปรับ แปรรูปและข้ึนรูปงานดวย 

             เครื่องมือกล 

    ๓.๓.๙ บริการงานไฟฟากฎและมาตรฐานทาง 

             ไฟฟา 

    ๓.๓.๑๐ ตรวจสอบและทดสอบวงจรไฟฟาและ 

               อิเล็คทรอนิคส  

    ๓.๓.๑๑ อานแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา 

               ระบบไฟฟาและส่ือสาร 

    ๓.๓.๑๒ ติดต้ังและทดสอบระบบไฟฟาในอาคาร  

               นอกอาคารและระบบส่ือสาร 

    ๓.๓.๑๓ พัน ประกอบ และทดสอบหมอแปลง 

               และมอเตอรไฟฟา 



    ๓.๓.๑๔ ซอม บำรุงรักษาและทดสอบเครือ่งกล 

               ไฟฟา 

    ๓.๓.๑๕ ควบคุมไฟฟา 

    ๓.๓.๑๖ ติดต้ัง ควบคุม ทดสอบระบบนิวแมติก 

               และไฮดรอลิก 

    ๓.๓.๑๗ ควบคุมระบบไฟฟาดวยอุปกรณ 

               อิเล็คทรอนิกส 

    ๓.๓.๑๘ ติดต้ัง ตรวจซอมและบำรุงรักษาเครื่อง 

               ทำความเย็นและปรับอากาศ 

    ๓.๓.๑๙ ตัดสิน วางแผนและแกไขปญหาในงาน 

               อาชีพชางไฟฟา ท่ีไมไดอยูในการควบคุม  

               ในบางเรื่อง 

   ๓.๓.๒๐ ประยุกตใช ทักษะทางวิชาชีพเทคโนโลยี 

              สารสนเทศและการส่ือสารในการ 

              แกปญหาและปฏิบัติงานทางไฟฟา 

    ๓.๓.๒๑ ใหคำแนะนำพื้นฐานท่ีตองใชการ 

               ตัดสินใจ และการปฏิบัติงาน 

รายการเปลีย่นแปลง : หลักสูตรประกาศนียบัตร พุทธศักราช ๒๕๖๒ แยกดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะ

ท่ัวไป ออกเปน ดานสมรรถนะแกนกลาง และดานสมรรถนะวิชาชีพ   

ผลการดำเนนิงาน ของหลกัสตูร :    

๑. หลักสูตรไดใชโครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตร พุทธศักราช ๒๕๖๒ มาใชในการจัดการเรียนการสอน 

โดยไดใหผูเรียนไดเรียนรูท้ังในดานทฤษฎี การฝกปฏิบัติ เพื่อใหเกิดทักษะในงานไฟฟาดานตางๆ  

๒. หลักสูตรไดใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติงานเพื่อทดสอบสมรรถนะ ดวยการดูผลสำเร็จ คุณภาพของงาน และ

ระยะเวลาท่ีกำหนด จากการปฏิบัติงานจริงตามท่ีมอบหมาย 

๖. โครงสรางหลักสูตร ๖. โครงสรางหลักสูตร 

ไมนอยกวา ๑๐๓ หนวยกิตดังโครงสรางตอไปนี ้

๑) หมวดวิชาทักษะชีวิต ไมนอยกวา ๒๒ หนวยกิต 

๒) หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา ๗๑ หนวยกิต 

๓) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต 

๔) กิจกรรมเสริมหลักสูตร ๒ ชม.ตอสัปดาห 

ไมนอยกวา ๑๐๓ หนวยกิตดังโครงสรางตอไปนี ้

๑) หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ไมนอยกวา ๒๒  

    หนวยกิต 

๒) หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ไมนอยกวา ๗๑  

    หนวยกิต 



๓) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต 

๔) กิจกรรมเสริมหลักสูตร ๒ ชม.ตอสัปดาห 

รายการเปลีย่นแปลง : โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตร พุทธศักราช ๒๕๖๒ ไมมีการเปล่ียนแปลงจาก

โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตร พุทธศักราช ๒๕๕๖ 

ผลการดำเนนิงาน ของหลกัสตูร :   หลักสูตรไดใชโครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตร พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

มาใชในการจัดการเรียนการสอน โดย 

๑. ใหผูเรียนไดเรียนรูท้ังในดานทฤษฎี การฝกปฏิบัติ จำนวน ๑๐๓ หนวยกิต เพื่อใหเกิดทักษะในงานไฟฟา

ดานตางๆ  

๒. ใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติงานเพื่อทดสอบสมรรถนะ ดวยการดูผลสำเร็จ คุณภาพของงาน และระยะเวลาท่ี

กำหนด จากการปฏิบัติงานจริงตามท่ีมอบหมาย 

 

๗. รายวิชา ๗.รายวิชา 

ไมนอยกวา ๑๐๓ หนวยกิตดังโครงสรางตอไปนี ้

๑) หมวดวิชาทักษะชีวิต ไมนอยกวา ๒๒ หนวยกิต 

๒) หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา ๗๑ หนวยกิต 

๓) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต 

๔) กิจกรรมเสริมหลักสูตร ๒ ชม.ตอสัปดาห 

 

ไมมีการเปล่ียนแปลงหนวยกิตช่ัวโมงการเรียนรูช่ือ

รายวิชาแต 

๑) กลุมสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐานหนวยกิตเพิ่มจาก 

    เดิม๑๘นก.ใหมเปน ๒๑ นก. 

๒) กลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือกหนวยกิตเดิม๒๑นก. 

    เปล่ียนแปลงเหลือ ๑๘ นก. 

รายการเปลีย่นแปลง : รายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร พุทธศักราช ๒๕๖๒ มีการเปล่ียนแปลงจาก

โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตร พุทธศักราช ๒๕๕๖  

๑. กลุมสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐานหนวยกิตเพิ่มจากเดิม ๑๘ นก. เปน ๒๑ นก.  

๒. กลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือกหนวยกิตเดิม ๒๑ นก. ลดลงเหลือ ๑๘ นก. 

โดยมีหนวยกิตรวมท่ี ๑๐๓ หนวยกิตเทาเดิม 

ผลการดำเนนิงาน ของหลกัสตูร :    

๑. หลักสูตรไดใชรายวิชาของหลักสูตรประกาศนียบัตร พุทธศักราช ๒๕๖๒ กลุมสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน และ

กลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือก มาใชในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนครบตามหลักสูตรกำหนด 

จำนวน ๑๐๓ หนวยกิต 

๘. การเพิ่มรายวิชา ๘. การเพิ่มรายวิชา 

สถานศึกษาสามารถพัฒนารายวิชาในหมวดวิชาทักษะ

ชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี 

สถานศึกษาสามารถพัฒนารายวิชาในหมวดวิชา

ทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชา



เพิ่มเติมไดตามความตองการของสถานศึกษา สถาน

ประกอบการหรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาคเพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยใช

รหัสวิชาตามท่ีกำหนดไว 

เลือกเสร ีเพิ่มเติมไดตามความตองการของ

สถานศึกษา สถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตร

ของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศ โดยใชรหัสวิชาตามท่ีกำหนดไวโดยไมมี

การเพิ่มรายวิชา 

รายการเปลีย่นแปลง :  ไมมีการเพิ่มรายวิชา 

ผลการดำเนนิงาน ของหลกัสตูร :    

๑. หลักสูตรไดบูรณาการการเรียนในดานเทคโนโลยีในรายวิชาไมโคร คอนโทรลเลอร และวิชาโครงการดวย

การพัฒนาแอพพลิเคช่ันในการควบคุมอุปกรณไฟฟาแบบไรสาย เปนของหลักสูตรเอง (โดยท่ัวไป ใชแอพ

สำเร็จรูป) โดยพัฒนาผานเว็ปไซต ของสถาบันเทคโนโลยแีมสซาชูเซตส      

(Massachusetts Institute of Technology) 

๙. อัตราสวนของเวลาการเรียนรู ๙. อัตราสวนของเวลาการเรียนรู 

การจัดการเร ียนร ู  เน นภาคทฤษฎีต อภาคปฏ ิบ ั ติ

ประมาณ ๒๐ ตอ ๘๐ ในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 

การจัดการเรียนรู  เน นภาคทฤษฎีต อภาคปฏิบั ติ

ประมาณ ๒๐ ตอ ๘๐ ในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  

รายการเปลีย่นแปลง :  ไมมีการเปล่ียนแปลง 

ผลการดำเนนิงาน ของหลกัสตูร :    

๑. หลักสูตรไดบูรณาการการเรียนในดานการติดต้ังไฟฟาท้ังภายในและภายนอกอาคารดวยการทำงานจริงทำ

ใหผูเรียนเกิดทักษะและมีสมรรถนะในการทำงานเพิ่มข้ึน 

๒. หลักสูตรไดจัดหาคอมพิวเตอรสำหรับการเขียนโปรแกรมสำหรับการเขียนโปรแกรมคำส่ังการทำงาน

ไมโครคอนโทลเลอร โดยเนนการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อใหเกิดทักษะ ความเขาใจดวยตัวนักเรียน นักศึกษาเอง

และเพื่อใหเกิดความชำนาญ  จนสามารถมีสมรรถนะในดานการเขียนโปรแกรมคำส่ังควบคุมการทำงาน

ไมโครคอนโทลเลอรไดดียิ่งข้ึน และสามารถนำไปพัฒนาตอยอดไดหลังจบการศึกษาแลวตอไป 

๑๐. การสำเร็จการศึกษา ๑๐. การสำเร็จการศึกษา 

ไดหนวยกิตสะสมครบถวนตามโครงสรางหลักสูตรได

คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา ๒.๐๐ ผานเกณฑการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เข าร วมกิจกรรมเสริม

หลักสูตรและประเมินผาน 

ไดหนวยกิตสะสมครบถวนตามโครงสรางหลักสูตรได

คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา ๒.๐๐ ผานเกณฑการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เขารวมกิจกรรมเสริม

หลักสูตรและประเมินผาน 

รายการเปลีย่นแปลง :  ไมมีการเปล่ียนแปลง 

ผลการดำเนนิงาน ของหลกัสตูร :    

เนื่องจากงานโครงการของหลักสูตรโดยเฉพาะของหนวยจัดการศึกษาแมขาย นักเรียนดำเนินงานดานการ



 

การประเมนิระบบและกลไก 

 หลักสูตรไฟฟากำลังไดทบทวนผลการดำเนินงานตามกลไกโดยยึดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

พุทธศักราช ๒๕๖๒ ใชเปนแนวทางเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ดังนี้ 

          ๑. หลักสูตรมีแผนการการเรียนการสอนรวมกันกับสำนักวิชาการ 

          ๒. หลักสูตรมีแผนการสอนรายวิชาครบทุกวิชา 

๓. หลักสูตรมีการเรียนการสอนท่ีสอดคลองตาม เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   

    พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

๔. มีการแตงต้ังผูรับผิดชอบหลักสูตร (หัวหนาสาขางาน) เพื่อทำหนาท่ีบริหารงานหลักสูตรท้ังหนวย

จัด 

        การศึกษาแมขายและหนวยจัดการศึกษาทับคลอ 

๕. มีการประชุมช้ีแจงใหอาจารยประจำหลักสูตร (Small group activity) เพื่อสรางความเขาใจใน

เรื่อง 

        เกณฑมาตรฐานหลักสูตร เพื่อใหหลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ 

๖. มีแผนการจัดการเรียนของหลักสูตรท่ีผานอนุกรรมการวิชาการ  สภาวิทยาลัยชุมชน และสถาบัน 

              วิทยาลัยชุมชนเห็นชอบ 

๗. มีการมอบหมายอาจารยผูสอนรายวิชา และมีแผนการจัดการเรียนรู/โครงการสอน และตารางการ 

       จัดการเรยีนการสอนในแตละสัปดาห 

๘. มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจำวัน 

๙. มีการวิเคราะหขอมูลและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน 

๑๐. การประชุมประจำเดือนสรุปแนวทางการปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียน 

          ถัดไป 

ทำงานโครงการชา และเปนชวงท่ีการระบาดของโรคโควิด-19 ทวีความรุนแรงในการแพรกระจายในประเทศ

ไทย และท่ัวโลกมากข้ึน หลักสูตรจึงไดบูรณาการการนำเสนอโครงการ ทำใหนักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษา

ไดในระยะเวลา ดังนี ้

๑. หลักสูตรไดใชวิธีการนำเสนองานโครงการผานระบบออนไลนเนื่องจากไมสามารถนำผลงานออกนำเสนอใน

พื้นท่ีได โดยจัดทำเปบคลิปวิดีโอผลงาน นำออกเผยแพร และใหผูท่ีรับชมตอบแบบสอบถามผานระบบ

แบบสอบถามออนไลนดวย google form 

๒. ไดจัดทำประวัติคะแนนสะสมของนักศึกษาทุกคน ทุกช้ันป เพื่อใชเปนเครื่องมือในการกำกับดูแลนักเรียน ให

ทำการแกไขเกรดท่ีไมผานตามระบบ เพื่อใหสามารถจบการศึกษาไดตามกำหนดเวลา  



การปรับปรงุระบบและกลไก  

 หลักสูตรไดนำผลจากการประเมินระบบและกลไกท่ีวางไว มาปรับแนวทางการจัดทำแผนการเรียน

ตลอดหลักสูตรไฟฟากำลังในปถัดไป ดวยการเพิ่มความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม แลวนำเสนอนุกรรมการ

วิชาการ  สภาวิทยาลัยชุมชน และสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อใหความเห็นชอบ ตามรายการท่ีพบดังนี้ 

 ๑. หลักสูตรไดนำการใชเทคโนโลยี ท่ีใชในระบบไฟฟา ในปจจุบัน มาบูรณากับการเรียนการใน

หลักสูตรใหมากข้ึน เชน ระบบการสองสวาง ซึ่งเทคโนโลยี LED ไดเขาทดแทนระบบการใหแสงสวางของ

อุปกรณท่ีใหแสงสวางแบบบรรจุแกสภายใน หรือหลอดไสเกือบทุกประเภท 

 ๒. หลักสูตรพบวาระบบการควบคุมระยะไกลผานดวยอุปกรณขนาดเล็กชนิดไมโครคอนโทลเลอร ได

เขามามีบทบาทมากข้ึนในปจจุบัน เพื่อนำไปใชในการควบคุมการทำงานในหลายภาคสวน โดยเฉพาะภาค

การเกษตร เชน Smart Farming โดยเฉพาะระบบโรงเรือนแบบปด 

 ๓. หลักสูตรไดเลงเห็นแนวโนมการเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยีในปจจุบันพัฒนาไปไกลมาก

โดยเฉพาะการทำงานของอุปกรณตางๆ ในลักษณะปญญาประดิษฐ หรือ AI-Artificial Intelligence 

เอกสารหลกัฐานประกอบ 

     ๕.๑-๑ คำส่ังวิทยาลัยชุมชนท่ี ๑๒๗/๒๕๖๓ 

     ๕.๑-๒ เอกสารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๒๕๕๖ 

     ๕.๑-๓ เอกสารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๒๕๖๒ 

     ๕.๑-๔ แผนการเรียนตลอดหลักสูตรไฟฟากำลังปการศึกษา ๒๕๖๓ 

๕.๑.๒ การปรบัปรงุรายวชิาในหลกัสตูรใหทนัสมยัตามความกาวหนาในศาสตรสาขานัน้ๆ 

เปาหมาย 

 ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาใหทันสมัยกาวทันความกาวหนาทางวิทยาการท่ีเปล่ียนแปลง 

ระบบและกลไก 

๑. หลักสูตรทบทวน ความทันสมัยของหลักสูตร 

๒. อาจารยประจำหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาออกแบบรายวิชา สาระรายวิชา กระบวนการ

จัดการเรียนรูใหทันสมัย 

๓. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู รายวิชาท่ีปรับปรุงและจัดการเรียนการสอนให

เปนไปตามแผนการจัดการเรียนรู 

๔. นำผลการจัดการเรียนรูในรายวิชา เชน ผลการประเมินโดยผูเรียน ผูสอน มาใชเปนขอมูลในการประเมิน

ความเหมาะสมของรายวิชา 



๕. อาจารยประจำหลักสูตรทบทวนผลการดำเนินงานตามการปรับปรุงหลักสูตรท่ีทันสมัยตามความกาวหนา

ในศาสตรสาขานั้น ๆ และนำผลการทบทวนมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ 

ผลการดำเนนิงาน 

 หลักสูตรไฟฟากำลังไดดำเนินการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาใหทันสมัยกาวทันความกาวหนาทาง

วิทยาการท่ีเปล่ียนแปลงในกระบวนการจัดการเรียนการสอนดังตอไปนี ้ ท้ังนี้หลักสูตรไดดำเนินการคัดเลือก

ยกตัวอยางรายวิชา การประมาณการติดต้ังไฟฟา กำหนดเวลาเรียน ๕ ช่ัวโมงตอสัปดาห ๓ หนวยกิต  โดยได

บูรณาการกับวิชาโครงการ และรายวิชา ไมโครคอนโทลเลอร เบ้ืองตน กำหนดเวลาเรียน ๔ ช่ัวโมงตอสัปดาห 

๒ หนวยกิต ดังนี้ 

 

วชิา การประมาณการตดิตัง้ไฟฟา 

หนวยการเรยีนรู สาระการเรยีนรูทีบ่รูณาการฯ 

ปฐมนิเทศ เกณฑการเรียน บทนำ 

     -ในการทำโครงการในปการศึกษา ๒๕๖๓ 

หลักสูตรไดปรับแนวทางในการทำโครงการในดาน

การใชเทคโนโลยีมาเปนสวนประกอบของโครงการ

มากข้ึน โดยยังคงมีองคประกอบพื้นฐานระบบไฟฟา 

ระบบการจายพลังงานไฟฟา การพิจารณาเลือก

แรงดันไฟฟา ในการใชงาน, มาตรฐานการติดต้ัง

และอุปกรณ ไฟฟาตางๆ ท่ีเกี่ยวของวิธีการเดิน

สายไฟฟาและอุปกรณ ระบบการเดินสายไฟฟา 

ชนิดและการจัดรปูแบบสายไฟฟา บัสบารและ

อุปกรณประกอบ  

ทฤษฎีตางๆ ในบทท่ี ๒ ของเอกสารประกอบโครงการฯ  

อาทิ เชน  

๑. กฎของโอหม พลังงานและกำลังงานไฟฟา  

๒. แบตเตอรี่และหลักการทำงาน ประเภท คุณสมบัติ การ 

    เปรียบเทียบขอดีขอเสียของ SOLAR CELL แบบตาง ๆ ชนิด 

    ของสายไฟฟา รูปแบบการติดต้ังแผง และอุปกรณตาง ๆท่ี 

    เกี่ยวของ 

๓. การประยุกตใชเทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร มาควบคุม 

    อุปกรณไฟฟาตางๆ รวมถึงการควบคุมแบบไรสาย หรือผาน 

    แอพพลิเคช่ัน 

องคประกอบตางๆ ของการประมาณราคา 

   - วัตถุประสงค จุดมุงหมายและหลักการ

ประมาณราคา ผูเกี่ยวของกับการประมาณราคา 

ข้ันตอนการประมาณ ราคา ข้ันตอนการประมูลงาน 

    - หลักการออกแบบ สัญลักษณท่ีใชในการ

ออกแบบระบบไฟฟา แบบตางๆทางไฟฟา แผนผัง

ระบบไฟฟา ตารางโหลด 

การออกแบบช้ินงาน/โครงสรางประกอบรายละเอียดบทท่ี ๓ 

โครงการฯ  

อาทิเชน   

๑. การเขียนแบบช้ินงาน/โครงสราง ประกอบโครงการฯ  

๒. การคำนวณหาคาตาง ๆ ประกอบการออกแบบ  

๓. การเขียนแบบแปลนระบบไฟฟาแสงสวางและระบบกำลัง 

    โดยใชสัญลักษณฯประกอบรายละเอียด การจัดทำโครงการฯ  

๔. การวางแบบโครงสราง,การส่ังงาน และการส่ือสารระหวาง 



    - หลักการคำนวณออกแบบวงจรและสายปอน 

ระบบประธานไฟฟา สายตัวนำวงจรมอเตอรไฟฟา

แบบตางๆ สายตัวนำวงจรไฟฟาแสงสวาง วงจร

กำลัง รูปแบบตางๆ 

    อุปกรณแตละช้ิน 

๕. โปรแกรมคำส่ังในการควบคุมสวนประกอบแตละอุปกรณ 

หนวยการเรยีนรู สาระการเรยีนรูทีบ่รูณาการฯ 

ปฏิบัติการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการประมาณการ

ติดต้ังไฟฟา  

- ปฏิบัติการถอดแบบ ประมาณการรายการวัสดุ- 

  อุปกรณตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับแบบทางไฟฟา  

- ปฏิบัติการบันทึก ตรวจสอบขอมูลตาง ๆท่ีได 

  จากการถอดแบบเพื่อลงรายการ สรุปจำนวน  

  ราคา ประมาณการ ตนทุน กำไร คาดำเนินการ 

  คาใชจายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของในใบประมาณ  

  การ(BOQ)โดยใชโปรแกรมตารางคำนวณได  
 

ลำดับข้ันการดำเนินงาน/ปฏิบัติการสราง ช้ินงาน/โครงสราง

ประกอบรายละเอียดบทท่ี ๓ โครงการฯ  

อาทิเชน  

๑. การถอดแบบรายการวัสดุ/อุปกรณท่ีตองใชจริงจากรายการ 

    ประมาณการวัสดุ/อุปกรณ ประกอบรายละเอียด การจัดทำ 

    โครงการฯ  

๒. ปฏิบัติการตาง ๆท่ีเกี่ยวของกับการสรางช้ินงาน/โครงการ  

๓. จัดทำแบบประเมินผลการใชงาน ความพึงพอใจและคาอื่นๆ  

    ท่ีเกี่ยวของเพื่อรองรับการนำขอมูลไปใชกับการวิจัยฯ  

รายวิชาไมโครคอนโทลเลอร 

หนวยการเรยีนรู สาระการเรยีนรูทีบ่รูณาการฯ 

การควบคุมอุปกรณไฟฟา 

- การควบคุมอุปกรณืไฟฟาดวยรีเลย 

- การควบคุมอุปกรณไฟฟาดวยแมคเนติคคอน

แทรคเตอร 

- การควบคุมระยะไกลผานรีโมทคอนโทรล

สำเร็จรูป 

การเขียนแอพพลิเคช่ัน สำหรับควบคุมอุปกรณไฟฟาตางๆ  

๑. ทำงานรวมกับไมโครคอนโทรลเลอร 

๒. ใชโมดูลอุปกรณอิเล็คทรอนิคส 

๓. การโปรแกรมหนาจอสัมผัสขนาดใหญ 

๔. การใชสัญญาณบลูธูทของมือถือ และการรับสงขอมูลผาน 

    สัญญาณบลูธูท 

 

การประเมนิระบบและกลไก 

 หลักสูตรไฟฟากำลังไดทบทวนผลการดำเนินงานเห็นวาเปนไปตามระบบและกลไกท่ีวางไวอยางมี

ประสิทธิภาพ และหลักสูตรจะนำผลจากการประเมินระบบและกลไกท่ีวางไว ไปปรับแนวทางการจัดทำ

แผนการเรียนตลอดหลักสูตรไฟฟากำลังในปถัดไป โดยการเพิ่มความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม แลว

นำเสนอนุกรรมการวิชาการ  สภาวิทยาลัยชุมชน และสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อใหความเห็นชอบ ตอไป 



การปรับปรงุระบบและกลไก 

 นำส่ิงท่ีพัฒนาในการดำเนินงานชของหลักสูตรมาบูรณาการปรับเขากับการเรียนการสอนของหลักสูตร

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรุนตอไป ดังนี ้

 ๑. หลักสูตรไดนำการใชเทคโนโลยี ท่ีใชในระบบไฟฟา ในปจจุบัน มาบูรณากับการเรียนการใน

หลักสูตรใหมากข้ึน เชน ระบบการสองสวาง ซึ่งเทคโนโลยี LED ไดเขาทดแทนระบบการใหแสงสวางของ

อุปกรณท่ีใหแสงสวางแบบบรรจุแกสภายใน หรือหลอดไสเกือบทุกประเภท 

 ๒. หลักสูตรไดนำการใชเทคโนโลยี ท่ีใชในระบบไฟฟา ในปจจุบัน มาบูรณากับการเรียนการใน

หลักสูตรใหมากข้ึน เชน Smart meter โดยในปจจุบันเทคโนโลยี การใชเครื่องวัดพลังงานไฟฟา เริ่มมีการ

เปล่ียนรปูแบบจากระบบจานหมุน เปนระบบดิจิตอลมากข้ึน ซึ่งในปจจุบันการไฟฟาท้ังการไฟฟานครหลวง

และการไฟฟาสวนภูมิภาค ไดนำระบบ AMR-Automatic Meter Reading ซึ่งผูใชสามารถดูคาพลังงานท่ีใช

ผานอินเตอรเน็ตไดตลอดเวลา (www.amr.pea.co.th) และสามารถประมาณการคาไฟท่ีจะตองจายใหการ

ไฟฟาไดอยางรวดเร็วและใกลเคียงมาก โดยไดใหบริการแกลูกคาประเภทใหญและขนาดกลางแลวจำนวนมาก 

 ๓. หลักสูตรพบวาระบบการควบคุมระยะไกลผานดวยอุปกรณขนาดเล็กชนดิไมโครคอนโทลเลอร ได

เขามามีบทบาทมากข้ึนในปจจุบัน เพื่อนำไปใชในการควบคุมการทำงานในหลายภาคสวน โดยเฉพาะภาค

การเกษตร เชน Smart Farming โดยเฉพาะระบบโรงเรือนแบบปด 

 ๔. หลักสูตรไดเลงเห็นแนวโนมการเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยีในปจจุบันพัฒนาไปไกลมาก

โดยเฉพาะการทำงานของอุปกรณตางๆ ในลักษณะปญญาประดิษฐ หรือ AI-Artificial Intelligence 

เอกสารหลกัฐานประกอบ 

๕.๑-๖ รายงานการประชุมหลักสูตรกอนจัดการเรียนการสอน 

๕.๑-๗ แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาการประมาณการติดต้ังไฟฟา 

๕.๑-๘ บันทึกหลังการสอน รายวิชาการประมาณการติดต้ังไฟฟา 

๕.๑-๙ ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการประมาณการติดต้ังไฟฟา 

๕.๑-๑๐ รายงานการประชุมหลักสูตรหลังจัดการเรียนการสอน 

 

 

 

ตวับงชีท้ี ่๕.๒  การวางระบบผูสอน การจัดการเรยีนการสอน และการประเมนิผลผูเรยีน 

เปาหมาย 

http://www.amr.pea.co.th/


๑. กําหนดอาจารยผูสอนไดเหมาะสมกับรายวิชา  

  ๒. อาจารยผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูหรือโครงการสอนครบทุกรายวิชา 

๓. ความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยผูสอน มีคาเฉล่ียไมนอยกวา ๓.๕๐ 

ระบบและกลไก 

1. หลักสูตรประชุมอาจารยประจำหลักสูตร เพื่อกําหนดคุณสมบัติอาจารยผูสอนที่เหมาะสมกับ

รายวิชาที่สอน โดยคํานึงถึงคุณวุฒิที ่สําเร็จการศึกษา ประสบการณทํางาน และภาระงานท่ี

วิทยาลัยฯ กําหนด และกําหนดผูสอนแตละรายวิชา 

2. หลักสูตรจัดทําตารางเรียนสําหรับนักศึกษา และตารางสอนสําหรับอาจารยผูสอน 

3. หลักสูตรมีการกําหนดใหอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาทําแผนการจัดการเรียนรูหรือโครงการ

สอนทุกรายวิชา สงกอนเปดภาคการศึกษา  

4. หลักสูตรดําเนินการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตออาจารยผูสอนทุกรายวิชา 

5. หลักสูตรติดตามผลประเมินของอาจารยผูสอนทุกคน 

6. หลักสูตรประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อทบทวนผลการดําเนินงานตามกระบวนการ

การกําหนดผูสอนเมื่อส้ินภาคการศึกษา 

7. นําผลการทบทวนการดําเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการกําหนดผูสอนในภาค

การศึกษาตอไป 

ผลการดำเนินงาน 

๑. การบูรณาการรายวิชา โดยนำวิชาการประมาณการติดต้ังไฟฟาบูรณาการรวมกับรายวิชาโครงการ  

โดยใชเนื้อหาการประมาณราคาของสวนงานราชการ(ปร.๑,ปร๔) หรือ BOQ ในการยื่นซองประกวดราคาของผู

เสนอราคาในสวนราชการ โดยนำเสนอใหนักศึกษาเห็นภาพประกอบจากของจริง   

                ๑.  http://www.epad.go.th/fileupload/2971concrete%20moo%201.pdf 

๒. https://www.sukhothai1.go.th/userfiles/warin/files/Plan/bjp2-58.pdf 

๒. การบูรณาการรายวิชา โดยนำวิชาการไมโครคอนโทลเลอร บูรณาการรวมกับรายวิชาโครงการ โดย

การพัฒนา แอพพลิเคช่ันการควบคุมอุปกรณไฟฟา เปนของนักศึกษาไดเอง ผานเว็บไซต 

http://ai2.appinventor.mit.edu 

๓. การบูรณาการรายวิชาเครื่องเย็นและปรับอากาศ หลักสูตรไดมีการใหนักศึกษามีการฝกงาน

รวมกับ 

ผูรับเหมาในการติดตั้งในพื้นที่จริง ไดศึกษาเรียนรูการใชเครื่องมือจากผูรับเหมา เพื่อใหนักศึกษาไดเขาใจถึง

การติดต้ังเครื่องปรับอากาศในทุกข้ันตอน 

http://www.epad.go.th/fileupload/2971concrete%20moo%201.pdf
https://www.sukhothai1.go.th/userfiles/warin/files/Plan/bjp2-58.pdf
http://ai2.appinventor.mit.edu/


๔. การเพิ่มเติมความรูนอกเหนือในรายวิชา โดยการใหนักศึกษาฝกเขียนแอพพลิเคชั่น สำหรับ

ควบคุม 

อุปกรณไฟฟาผานมือถือ เพื่อใชงานในรายวิชาไมโครคอนโทลเลอรและวิชาโครงการ โดยการพัฒนา 

แอพพลิเคช่ันการควบคุมอุปกรณไฟฟา เปนของนักศึกษาไดเอง ผานเว็บไซต 

http://ai2.appinventor.mit.edu 

       ๔. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ (การสอบมาตรฐานวิชาชีพ) ผูเรียนที่สอบผานมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรไฟฟา มีจำนวนผูเรียนท้ังหมด จำนวน ๖๑ คน เขารบัการทดสอบาตร

ฐานวิชาชีพ จำนวน ๖๐ ผูท่ีสอบผานมาตรฐานวิชาชีพ ท้ังส้ินจำนวน ๖๐ คน  คิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐๐ 

การประเมนิระบบและกลไก 

 หลักสูตรไดทำการประเมินผลการดำเนินการตามระบบกลไกท่ีวางไว ดังนี้  

๑. มีประชุมอาจารยประจำหลักสูตร เพื่อกําหนดคุณสมบัติอาจารยผูสอนที่เหมาะสมกับรายวิชาท่ี

สอน โดยคํานึงถึงคุณวุฒิที่สําเร็จการศึกษา ประสบการณทํางาน และภาระงานที่วิทยาลัยฯ 

กําหนด และกําหนดผูสอนแตละรายวิชา 

๒. มีตารางเรียนสําหรับนักศึกษา และตารางสอนสําหรับอาจารยผูสอน 

๓. มีแผนการจัดการเรียนรูหรือโครงการสอนทุกรายวิชา สงกอนเปดภาคการศึกษา  

๔. มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตออาจารยผูสอนทุกรายวิชา 

๕. มีผลประเมินของอาจารยผูสอนทุกคน 

๖. มีการทบทวนผลการดําเนินงานตามกระบวนการการกําหนดผูสอนเมื่อส้ินภาคการศึกษา 

๗. มีการทบทวนการดําเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการกําหนดผูสอนในรายวิชา

ตางๆ 

และหลักนำผลการประเมินของนักศึกษามาประกอบการพิจารณามอบหมายรายวิชาใหกับอาจารย

ผูสอนในครั้งตอไป 

การปรับปรุงระบบและกลไก 

การดำเนินการตามกลไกเกิดปญหาในการส่ือสารท่ีคลาดเคล่ือนกับผูเรียนกอใหเกิดความฉุกละหุกใน

การเตรียมตัวในการดำเนินงาน 

 

เอกสารหลกัฐานประกอบ 

๕.๒-๑ รายงานการประชุมหลักสูตร 

http://ai2.appinventor.mit.edu/


๕.๒-๒ รายงานการสงเอกสารการสอน 

๕.๒-๓ รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 

๕.๒-๔ แบบสรุปรายงานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

๕.๒-๕ เอกสารประกอบเพิ่มเติม ๕.๒ 

ตวับงชีท้ี ่๕.๓  ผลการดำเนนิงานของหลกัสตูร  

๕.๓.๑ การดแูลและแนะแนวผูเรยีน 

ผลการดำเนนิงาน 

หนวยจดัการศกึษา จำนวนผูเรยีนแรกเขา จำนวนผูสำเรจ็การศกึษา รอยละ 

แมขาย ๒๐ ๙ ๔๕.๐๐ 

ทับคลอ (ขุนไผภูมิเขตร) ๗๒ ๔๒ ๕๘.๓๓ 

รวม ๙๒ ๕๑ ๕๕.๔๓ 

 

ผลการดำเนินการในภาพรวมเกี่ยวกับการดูแลและแนะแนวผูเรียน ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรไฟฟากำลัง มีจำนวนผูเรียนแรกเขารวม จำนวน ๙๒ คน ผูสำเร็จการศึกษา 

จำนวน ๕๑ คน  คิดเปนรอยละ ๕๕.๔๓  เมื่อนำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑการประเมินอยูใน

ระดับคุณภาพ ปานกลาง มีคาคะแนนเทากับ ๒ 

เอกสารหลักฐาน 

๕.๓-๑ ระบบและกลไกตัวบงช้ี ๓.๒ 

๕.๓-๒ รายงานจำนวนนักศึกษาแรกเขา ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

๕.๓-๓ รายงานจำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

๕.๓.๒ ผูเรยีนมคีุณลกัษณะอนัพงึประสงค 

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตหกรรม สาขาวิชา

ไฟฟากำลัง ประกอบดวย ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี มีมนุษยสัมพันธ ความเชื่อมั่นใน

ตนเอง สนในใฝรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน ประหยัด อดทด พึ่งตนเอง ตอตานความรุนแรงและความ

ทุจริต ปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความปลอดภัย อนุรักษส่ิงแวดลอมท้ังนี้

สูตรและงานกิจการนักศึกษา ไดรวมกันจัดกิจกรรม เพื่อใหนักศึกษามีลักษณะอันพึงประสงค ตลอดภาคเรียนท่ี 

๑/๒๕๖๓ดังตอไปนี ้



๑. โครงการ ประเพณีแหเทียนจำนำพรรษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓  

    ณ วัดทาบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 

๒. โครงการ ประเพณี ไหวครูประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ เมื ่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ หอง 

    ประชุมหลวงพอเงิน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

๓. โครงการสงเสริมประชาธิปไตยนักศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓  

    ณ หองประชุมหลวงพอเงิน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

๔. โครงการอบรมนักศึกษาใหม สรางวินัย ปรับพฤติกรรม ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี ๒๓  

     กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ หองประชุมหลวงพอเงิน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

๕.  โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ วันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓  

     ณ วัดทาบัว อ.โพทะเล จ.พจิิตร 

หนวยจัด

การศกึษา 

จำนวนผูเรยีนทัง้หมด 

จำนวนผูเรยีนทีม่คีณุธรรม 

จรยิธรรม และคานยิมทีพ่งึ

ประสงค 

รอยละ 

๑/๒๕๖๓ ๒/๒๕๖๓ ๑/๒๕๖๓ ๒/๒๕๖๓ ๑/๒๕๖๓ ๒/๒๕๖๓ 

แมขาย ๗๐ ๗๐ ๖๗ ๖๒ ๙๕.๗๑ ๘๘.๕๗ 

ทับคลอ (ขุนไผ

ภูมิเขตร) 

๑๖๒ ๑๕๒ ๑๕๐ ๑๓๖ ๙๓.๘๓ ๙๐.๖๖ 

รวม ๔๕๔ ๔๑๕ ๙๑.๔๑ 

ผลการดำเนินในภาพรวมเกี่ยวกับผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับประกาศนียบตัร

วิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรไฟฟากำลัง มีจำนวนผูเรียนทั้งหมด จำนวน ๔๕๔ คน ผูเรียนที่มีคุณธรรม 

จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค จำนวน ๔๑๕ คน  คิดเปนรอยละ ๙๑.๔๑ เมื่อนำผลการคำนวณ

มาเทียบกับเกณฑการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม มีคาคะแนนเทากับ ๕ 

เอกสารหลักฐานประกอบ 

๕.๓-๔ รายงานผลการประเมินการเรียน รายวิชากิจกรรม กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

๕.๓-๕ รายงานผลการประเมินการเรียน รายวิชากิจกรรม กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

๕.๓-๖ รายงานผลการประเมินการเรียน รายวิชากิจกรรม กิจกรรมองคการวิชาชีพ ๑ ปการศึกษา 

๒๕๖๓ 

๕.๓-๗ รายงานผลการประเมินการเรียน รายวิชากิจกรรม กิจกรรมองคการวิชาชีพ ๒ ปการศึกษา 

๒๕๖๓ 



๕.๓-๘ รายงานผลการประเมินการเรียน รายวิชากิจกรรม กิจกรรมองคการวิชาชีพ ๓ ปการศึกษา 

๒๕๖๓ 

๕.๓-๙ รายงานผลการประเมินการเรียน รายวิชากิจกรรม กิจกรรมองคการวิชาชีพ ๔ ปการศึกษา 

๒๕๖๓ 

 

 

๕.๓.๓ ผูเรยีนมสีมรรถนะในการเปนผูประกอบการ 

ผลการดำเนนิงาน 

หนวยจดัการศกึษา จำนวนผูเรยีนทัง้หมด 
จำนวนผูเรยีนมสีมรรถนะ

ในการเปนผูประกอบการ 
รอยละ 

แมขาย ๘ ๘ ๑๐๐.๐๐ 

ทับคลอ (ขุนไผภูมิเขตร) ๕๘ ๕๐ ๘๖.๒๐ 

รวม ๖๖ ๕๘ ๘๗.๘๗ 

ผลการดำเนินในภาพรวมเกี่ยวกับผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือประกอบ

อาชีพอิสระ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรไดบรรจุรายวิชาการเปน

ผูประกอบการ ไวในหลักสูตร ใหนักศึกษาทุกคนเรียน โดยมีจำนวนผูเรียนทั้งหมด จำนวน ๖๖ คน 

ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ รวมจำนวน  ๕๘ คน  คิดเปนรอยละ ๘๗.๘๗ เมื่อนำผล

การคำนวณมาเทียบกับเกณฑการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม มีคาคะแนนเทากับ ๕ 

เอกสารหลักฐานประกอบ 

๕.๓-๑๐ รายงานขอมูลผูสำเร็จการศึกษา  ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

๕.๓-๑๑ รายงานผลการติดตามผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

๕.๓.๔ ผลงานของผูเรยีนดานนวตักรรม สิง่ประดษิฐ งานสรางสรรค หรอืงานวจิยั 

ผลการดำเนนิงาน 

หนวยจัด

การศกึษา 
โครงการ 

ชุมชนทีน่ำไปใชประโยชน 

แมขาย ๑. เครื่องปมตราสินคาอัตโนมัติ กรณีศึกษา  

    บริษัท ๓ R Beauty Rich 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร (แมขาย) 



๒. เครื่องฟนฟูสภาพกลามเนื้อขา ผูสูงอายุ  

    กรณีศึกษา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 

    ตำบลทาบัว ต.ทาบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 

๓. Mobibot Model Virus UV Killer  

    ควบคุมดวยแอพพลิเคช่ันมือถือ 

หนวยจัด

การศกึษา 
โครงการ ชุมชนทีน่ำไปใชประโยชน 

ทับคลอ (ขุนไผ

ภูมิเขตร) 

๑. เครื่องแกะสลักเลเซอร 

๒. ชุดตนแบบระบบสูบน้ำพลังงาน 

    แสงอาทิตยแบบเคล่ือนท่ี 

๓. เครือ่งตัดหญาไฟฟา 

๔. เครื่องพรวนดินไฟฟา 

๕. เครื่องอบแหงระบบแบบปรับองศาตาม 

    ดวงอาทิตย 

๖. ชุดฝกการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ  

๗. รถถายภาพส่ือการเรียนการสอนเกี่ยวกับ 

    ภาษาซี  

๘. เครื่องทำจานใบไมแบบเปล่ียนแมพิมพ 

    ได 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ( ทับคลอ ) 

จากผลของผูเรียนในดาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของหลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) นักศึกษาสาขาไฟฟากำลัง ผลการดำเนินในภาพรวมเกี่ยวกับ

ผู เร ียนดานผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรไฟฟากำลัง มีจำนวนผูเรียนท้ังหมด จำนวน ๖๖ คน มีจำนวน

โครงการสิ่งประดิษฐรวมทั้งหมด ๑๑ โครงการสิ่งประดิษฐ ไดมีการนำไปใชประโยชนจริงในระดับ

สถานศึกษาและในระดับชุม เมื่อนำมาเทียบกับผลการประเมิน มีผลการประเมินตามเกณฑขอ ๑ และ 

ขอ ๓ ผลการประเมินคุณภาพระดับดี มีคาคะแนนเทากับ ๓  

เอกสารหลักฐานประกอบ 

๕.๓-๑๒ รายงานผลโครงการส่ิงประดิษฐคนรุนใหม ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 

๕.๓.๑๓ รายงานผลโครงการนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 

                 



 

 

๕.๓.๕ ผลการประเมนิมาตรฐานวชิาชพี 

หนวยจดัการศกึษา 
จำนวนผูเรยีน 

จำนวนผูเรยีนทีส่อบผานมาตรฐาน

วชิาชพี 
รอยละ 

ท้ังหมด ลงทะเบียน ผาน ไมผาน  

แมขาย ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๐ ๑๐๐ 

ทับคลอ (ขุนไผภูมิเขตร) ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๐ ๑๐๐ 

รวม ๗๑ ๗๑ ๗๑ ๐ ๑๐๐ 

ผลการดำเนินในภาพรวมเกี่ยวกับผูเรียนที่สอบผานมาตรฐานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรไฟฟา มีจำนวนผูเรียนทั้งหมด จำนวน ๗๑ คน เขาสอบมาตรฐานวิชาชีพ

จำนวน ๗๑ คน ผูที่สอบผานมาตรฐานวิชาชีพรวม จำนวน ๗๑ คน  คิดเปนรอยละ ๑๐๐ เมื่อนำผล

การคำนวณมาเทียบกับเกณฑการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม มีคาคะแนนเทากับ ๕ 

เอกสารหลักฐานประกอบ 

๕.๓-๑๕ รายงานขอมูลจำนวนนักศึกษาลงทะเบียน ภาคเรียนท่ี ๒  ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

๕.๓-๑๖ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

๕.๓.๖ ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติ (V-NET) 

หนวยจดัการศกึษา 

จำนวนผูเรยีนทีเ่ขา

ทดสอบทาง

การศกึษาระดบัชาติ 

(V-NET) 

จำนวนผูเรยีนทีส่อบ

ผานการทดสอบทาง

การศกึษาระดบัชาติ (V-

NET) 

รอยละ 

แมขาย ๗ ๒ ๒๘.๕๗ 

แมขาย และทับคลอ (ขุนไผภูมิเขตร) ๔๗  ๑๒ ๒๕.๕๓ 

รวม ๕๔ ๑๔ ๒๕.๙๓ 

ผลการดำเนินงานในภาพรวมเกี่ยวกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรไฟฟากำลัง มีจำนวนผูเรียนที่เขาทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติ    (V-NET) จำนวน ๕๔ คน ผูเรียนท่ีสอบผานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) 



จำนวน ๑๑ คน  คิดเปนรอยละ ๒๕.๙๓ เมื่อนำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑการประเมินอยูใน

ระดับคุณภาพ กำลังพัฒนา  มีคาคะแนนเทากับ ๑ 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ 

๕.๓-๑๗  รายงานขอมูลจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนท่ี ๒  ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

๕.๓-๑๘ รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ 

                  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

๕.๓.๗ การมงีานทำและศกึษาตอของผูสำเรจ็การศกึษา  

หนวยจดัการศกึษา 
จำนวนผูสำเรจ็การศกึษา 

ปการศกึษา ๒๕๖๓ 

จำนวนผูเรยีนทีม่งีานทำ

และศกึษาตอ 
รอยละ 

แมขาย ๘ ๗ ๘๗.๕ 

ทับคลอ (ขุนไผภูมิเขตร) ๓๑ ๒๙ ๙๓.๕๕ 

รวม ๓๙ ๓๖  ๙๒.๓๑ 

ผลการดำเนินงานในภาพรวมเกี่ยวกับการมงีานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา  ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรไฟฟากำลัง มีจำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน 

๓๙ คน ผูสำเร็จการศึกษา  มีงานทำและศึกษาตอท่ีตอบแบบสอบถาม จำนวน ๓๖ คน  คิดเปนรอยละ 

๙๒.๓๑ เมื่อนำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม มีคาคะแนน

เทากับ ๕ 

เอกสารหลักฐานประกอบ 

๕.๓-๑๙ รายงานขอมูลผูสำเร็จการศึกษา  ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

๕.๓-๒๐ รายงานผลการติดตามผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

สรุปผล การประเมินดานผูเรียน จำนวน ๗ ขอ 

๑. การดูแลและแนะแนวผูเรียน คะแนนประเมิน ๒ 

๒. ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค คะแนนประเมิน ๕ 

๓. ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ คะแนนประเมิน ๕ 

๔. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย คะแนนประเมิน ๓ 

๕. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คะแนนประเมิน ๕  

๖. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) คะแนนประเมิน ๑ 

๗. การมีงานทำสึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา คะแนนประเมิน ๕ 



คะแนนประเมินเฉลี่ย เทากับ ๓.๗๑ 

ผลการประเมนิ ผาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



องคประกอบที ่๖  สิง่สนบัสนนุการเรยีนรู 

 

ตวับงชีท้ี ่๖.๑  สิง่สนบัสนนุการเรยีนรู  

เปาหมาย 

 สงเสริมสนับสนุนการเรียนรูมีปริมาณมากพอ ทันสมัยและมีคุณภาพพรอมใชงาน 

ระบบกลไก 

 หลักสูตรมีระบบและกลไกส่ิงสนับสนุนการเรียนรู โดยมีสวนรวมของอาจารยประจำหลักสูตร ดังนี้ 

๑) อาจารยประจำหลักสูตรรวมสำรวจส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ระบุความตองการ และปญหาการใชส่ิง

สนับสนุนการเรียนรูในหลักสูตร 

๒) ดำเนินการจัดหาส่ิงสนับสนุน และแหลงเรียนรูตามความตองการในหลักสูตร 

๓) สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู และรายงานผลสำรวจ

ความพึงพอใจและนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

การปฏิบัติ / สาขางานไฟฟากำลังมีการนำระบบกลไกไปสูดำเนินงาน ดังนี ้ 

๑) สาขางานไฟฟากำลัง ดำเนินการสำรวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในหลักสูตรสาขางานไฟฟากำลัง 

ขอมูล มีดังนี้ 

หองเรียน 

หองเรียนของสาขางานไฟฟากำลัง (แมขาย) ต้ังอยูตึกอุตสาหกรรมช้ันท่ี ๒  

ไดแบงพื้นท่ีหองเรียน ๒ หองเรียนใหญ และหองยอยจำนวน ๖ หอง และมีหองประชุมสำหรับระดมความคิด

ของนักเรียนนักศึกษาอยางเปนสัดสวน โดยเปนพื้นที่หองเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติงาน ในรายวิชา

เฉพาะสาขางานไฟฟากำลัง ตามอุปกรณสำหรับเรยีนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในแตละหอง โดยในแตหอง

จะจัดโตะ เกาอี้ อุปกรณและสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอกับจำนวนนักศึกษาที่เขาเรียนในรายวิชาอยาง

เหมาะสม  

หองเรียนหองเรียนของสาขางานไฟฟากำลัง (ทับคลอ) จะมีอาคารเรียน ๒ หลัง  

ไดแบงพื้นที่หองเรียน ๗ หองเรียนใหญ และหองยอยสำหรับระดมความคิดของนักเรียนนักศึกษาอยางเปน

สัดสวน โดยใชเปนพื้นที่หองเรียนทฤษฎีและลงปฏิบัติงานตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยในแตละพื้นที่จะ

จัดโตะ เกาอี้ และอุปกรณส่ือการเรียนการสอน 

 

ระบบอินเตอรเน็ต 



จากการสำรวจการใชระบบอินเตอรของนักศึกษาและอาจารยท้ัง ๒ หนวยจัดการศึกษา พบวาการใช

งานระบบอินเตอรเน็ต ยังไมเพียงพอตอความตองการของใชงานของนักศึกษาทั้งสองหนวยจัดการศึกษา 

โดยนักศึกษาจะไดใชความเร็วในการส่ือสารอินเตอรเน็ตไดต่ำ และในบางพื้นท่ีอาจารยไมสามารถใชสัญญาณ

อินเตอรเน็ตได 

สื่อการสอน/อุปกรณเทคโนโลยี 

        ดำเนินการสำรวจความตองการและปญหาการใชสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู จากอาจารยผู สอน

ประกอบดวย ดานอาคาร/สถานท่ี ดานคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต  ดานหองเรียน/หองปฏิบัติการ  ดาน

โสตทัศนูปกรณ ดานหองสมุด และ ปญหาการใชส่ิงสนับสนุนการเรียนรู มีผลการสำรวจ ดังนี้ 

ความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

         ดานอาคารสถานที่ 

      ๑. ติดเครื่องปรับอากาศในหองเรียนทุกหอง 

          ๒. ตองการบุคลากรในการดูแลอาคาร (แมบาน)  

          ๓. ระบบน้ำประปาไหลไมแรง (แมขาย) และไมสะอาด(ทับคลอ) 

          ๔. ตองการหองน้ำสำหรับนักศึกษาหญิงท่ีเรียนในสาขาไฟฟากำลัง (แมขาย/ทับคลอ) 

  ๕. หองน้ำอุปกรณและสุขภัณฑภายในชำรุดและดูเกาไมสะอาด 

        ดานคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต 

          ๑. ปญหาระบบอินเตอรเน็ตไมเสถียรและยังไมครอบคลุมพื้นท่ีการใชงาน 

        ดานหองเรยีน/หองปฏบิตักิาร 

     ๑. ปรับปรุงการกันฝุนและนก 

          ๒. ตองการวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณในหองปฏิบัติการท่ีเพียงพอและทันสมัย 

          ๓. ตองการคอมพิวเตอร สำหรับหองปฏิบัติการดานไมโครคอนโทรลเลอร และการเขียนแบบเทคนิค 

              และเขียนแบบไฟฟา 

       ดานโสตทัศนูปกรณ 

   ๑. ตองการเช่ือมตอสัญญาณเสียงตามสาย เขาในอาคาร เพื่อใหนักศึกษาภายในอาคารไดรับขอความ

ท่ีชัดเจน 

          ๒. เครื่องฉายโปรเจคเตอร 

 

         ดานหองสมุด 

     ๑. ตองการใหมีการจองหนังสือผานระบบออนไลน 

          ๒. ตองการใหหองสมุดปรับปรุงรูปแบบภายในใหนาใชงาน, และเพิ่มคอมพิวเตอรสำหรับสืบคน/

คนควาสวนกลาง 



๒) ในปการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรไดดำเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุน และแหลงเรียนรู ตามความ

ตองการในหลักสูตร ในดานตางๆ ดังนี ้

หองเรียน 

 มีการจัดหองสำหรับการจัดทำงานโครงการของนักศึกษาปวช.๓ เพื่อใหนักศึกษาสามารถดำเนินการ 

ไดตลอดเวลาเมื่อวางจากการเรียนในชั้นเรียน และสะดวกตอการใหคำปรึกษาและดูแลจากอาจารยที่ปรึกษา

โครงการไดตลอดเวลา  

ระบบอินเตอรเน็ต 

 หลักสูตรไดประสานงานกับหนวยงานผูดูแลระบบสารสนเทศ เพื่อดำเนินการติดตั้งอุปกรณกระจาย

สัญญาณไวไฟ จำนวน ๓ จุด บริเวณช้ัน ๒ ตึกอุตสาหกรรม สามารถรองรับการใชงานของนกัศึกษาไดเปนท่ีนา

พอใจ 

สื่อการสอน/อุปกรณเทคโนโลยี 

 ในปการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรไดมีการจัดหาวัสดุฝกและปรับปรุงวัสดุฝกดานเทคโนโลยี เพิ่มข้ึน 

ไดแก 

 - ชุดทดลองระบบดิจิตอลเบ้ืองตน 

 - อุปกรณและวัสดุฝกดานระบบไมโครคอนโทรลเลอร 

 - อุปกรณและวัสดุฝกวิชาหุนยนตเบ้ืองตน 

 - อุปกรณการโปรแกรมควบคุมมอเตอร 

ความตองการสิ่งสนบัสนนุการเรยีนรู 

         ดานอาคารสถานที ่

          หลักสูตรไดมีจัดทำแผนการปรับปรุงในปงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามรายการดังตอไปนี ้

      ๑. ติดเครื่องปรับอากาศในหองเรียนทุกหอง 

          ๒. ตองการบุคลากรในการดูแลอาคาร (แมบาน)  

          ๓. ระบบน้ำประปาไหลไมแรง (แมขาย) และไมสะอาด(ทับคลอ) 

          ๔. ตองการหองน้ำสำหรับนักศึกษาหญิงท่ีเรียนในสาขาไฟฟากำลัง (แมขาย/ทับคลอ) 

  ๕. หองน้ำอุปกรณและสุขภัณฑภายในชำรุดและดูเกาไมสะอาด 

 ดานคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต 

 ๑. หลักสูตรไดมีการจัดทำบันทึกการขออนุเคราะหเครื ่องคอมพิวเตอรสำหรับการเรียนการสอน

ประจำหลักสูตร (แมขาย) จำนวน ๘ เครื่อง ในปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 ดานหองเรียน/หองปฏิบัติการ 



     ๑. หลักสูตรไดรับการอนุเคราะหในการจัดทำตะแกรงนกพิราบ ท่ีอาคารอุตสาหกรรม ช้ัน ๒ แลว 

          เสร็จท้ัง ๒ ดาน 

          ๒. หลักสูตรไดมีการจัดหาวัสดุฝกและปรับปรุงวัสดุฝกดานเทคโนโลยี ท่ีทันสมัยเพิ่มข้ึน บางสวน  

              ไดแก 

     - ชุดทดลองระบบดิจิตอลเบ้ืองตน 

     - อุปกรณและวัสดุฝกดานระบบไมโครคอนโทรลเลอร 

     - อุปกรณและวัสดุฝกวิชาหุนยนตเบ้ืองตน 

     - อุปกรณการโปรแกรมควบคุมมอเตอร 

           ๓. หลักสูตรไดมีการจัดทำบันทึกการขออนุเคราะหเครื่องคอมพิวเตอรสำหรับการเรียนการสอน 

                 ของสาขางานไฟฟากำลัง จำนวน ๘ เครื่อง ในปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 ดานโสตทัศนูปกรณ 

๑. หลักสูตรไดมีการขออนุมัติซอมจอภาพสำหรับการเรียนการสอน ในปการศึกษา ๒๕๖๓ (ชำรุด) 

          ดานหองสมุด 

 ๑. หลักสูตรไดประสานงานกับหองสมุดกลางในการจัดหาหนังสือดานเทคโนโลยีมาไวใหนักศึกษาเพิ่ม 

              มากข้ึน 

ปญหาการใชสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

 ๑. ตองการใหปรับปรุงระบบการจัดซื้อพัสดุ ท้ังดานคุณภาพและระยะเวลาการสงมอบ 

 ๒. ตองการใหมีระบบการตรวจสอบและปรับปรุงดานอาคารสถานท่ี 

๓) ตามท่ีหลักสูตรดำเนินการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา และอาจารยท่ีมีตอส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู เพื่อนำผลการประเมินไปปรบัปรุงส่ิงสนับสนุนการเรียนรูอันจะกอใหเกิดการพัฒนาและ

ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของหลักสูตรรวมท้ังการกำหนดทิศทางการเปล่ียนแปลงเพื่อตอบสนองความ

คิดเห็นของอาจารยผูสอน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งสาขางาน..ไฟฟากำลัง..สามารถนำผลการประเมินไปปรับปรุง

หลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลการสอบถามความพึงพอใจนักเรียน นักศึกษา และอาจารยผูสอนท่ีมีตอส่ิง

สนับสนุนการเรียนรูมีดังนี ้

ผลการดำเนนิงาน 

ตารางแสดงคารอยละ ของจำนวนผูตอบแบบสอบถาม 

จำนวนนกัศกึษา/ผูสอน จำนวนผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 

๒๓๑ ๑๗๐ ๗๓.๕๙ 



จากตารางพบวานักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ท่ีศึกษาและสอนในสาขางานไฟฟา

กำลัง ปการศึกษา ๒๕๖๓  จำนวน ๒๓๑ คน ไดรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 

จำนวน ๑๗๐ คน คิดเปนรอยละ ๗๓.๕๙ 

 

ตารางแสดงคารอยละ จำแนกตามเพศของผูตอบแบบสอบถาม 

เพศ จำนวน รอยละ 

ชาย ๑๖๐ ๙๔.๑๒ 

หญิง ๑๐ ๕.๘๘ 

รวม ๑๗๐ ๑๐๐ 

 จากตารางพบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย จำนวน ๑๖๐ คน คิดเปนรอยละ ๙๔.๑๒ เพศหญิง 

จำนวน ๑๐ คน คิดเปนรอยละ ๕.๘๘ 

 

ตารางแสดงคารอยละ จำแนกตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม (รวม) 

สถานภาพ จำนวน รอยละ 

อาจารยผูสอน ๘ ๔.๗๑ 

นักเรียน นักศึกษา ๑๖๒ ๙๕.๒๙ 

รวม ๑๗๐ ๑๐๐ 

 จากตารางพบวาผูตอบแบบสอบถามมีสถานภาพอาจารยผูสอน จำนวน ๘ คน คิดเปนรอยละ

๔.๗๑  มีสถานภาพนักเรียน นักศึกษา  จำนวน ๑๖๒ คน คิดเปนรอยละ ๙๕.๒๙ 

 

ตารางแสดงคารอยละ จำแนกตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม (แมขาย) 

สถานภาพ จำนวน รอยละ 

อาจารยผูสอน ๓ ๕.๘๘ 

นักเรียน นักศึกษา ๔๘ ๙๔.๑๒ 

รวม ๕๑ ๑๐๐ 

 จากตาราง พบวาผูตอบแบบสอบถามมีสถานภาพอาจารยผูสอนแมขาย จำนวน ๓ คน คิดเปนรอยละ

๕.๘๘  มีสถานภาพนักเรียน นักศึกษาแมขาย  จำนวน ๔๘ คน คิดเปนรอยละ ๙๔.๑๒ 

 

 

ตารางแสดงคารอยละ จำแนกตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม (ทับคลอ ขุนไผภูมิเขตร) 



สถานภาพ จำนวน รอยละ 

อาจารยผูสอน ๕ ๔.๒๐ 

นักเรียน นักศึกษา ๑๑๔ ๙๕.๘๐ 

รวม ๑๑๙ ๑๐๐ 

 จากตารางพบวาผูตอบแบบสอบถามมีสถานภาพอาจารยผูสอนทับคลอฯ จำนวน ๕ คน คิดเปน     

รอยละ ๔.๒๐  มีสถานภาพนักเรียน นักศึกษาทับคลอฯ  จำนวน ๙๕.๘๐ คน คิดเปนรอยละ ๙๕.๘๐ 

 

ตารางแสดงคารอยละ จำแนกตามระดับช้ันท่ีศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม  

ระดบัชัน้ แมขาย รอยละ ทับคลอ รอยละ จำนวน น.ศ.รวม รอยละ 

ปวช. ๑ ๒๕ ๕๒.๐๘ ๓๙ ๓๔.๒๑ ๖๔ ๓๙.๘๙ 

ปวช. ๒ ๑๓ ๒๗.๐๘ ๔๐ ๓๕.๐๙ ๕๓ ๓๒.๕๘ 

ปวช. ๓ ๑๐ ๒๐.๘๔ ๓๕ ๓๐.๗๐ ๔๕ ๒๗.๕๓ 

รวม ๔๘ ๑๐๐ ๑๑๔ ๑๐๐ ๑๖๒ ๑๐๐ 

 จากตารางพบวาผูตอบแบบสอบถามศึกษาอยูในระดับช้ัน ปวช. ๑ จำนวน ๑๔๐ คน คิดเปนรอยละ

๔๓.๓๕ ระดับช้ัน ปวช. ๒ จำนวน ๑๑๗ คน คิดเปนรอยละ ๓๖.๒๒ ระดับช้ัน ปวช. ๓ จำนวน ๖๖ คน คิดเปน  

รอยละ ๒๐.๔๓ 

ตารางแสดงความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา และอาจารยผูสอนท่ีมีตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูประจำป

การศึกษา ๒๕๖๓ 

รายการ 

ระดบัความพงึพอใจ 

อาจารยผูสอน นกัเรยีน นกัศกึษา 

รอยละ x รอยละ x 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูภายในหองเรียน ๖๕.๐๐ ๓.๒๕ ๗๑.๘๗ ๓.๕๙ 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูภายนอกหองเรียน ๖๑.๕๐ ๓.๐๘ ๖๙.๓๘ ๓.๔๗ 

รวม ๖๓.๔๑ ๓.๑๗ ๗๐.๗๔ ๓.๕๔ 

  จากตารางผลการสำรวจความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู เก็บขอมูลจากอาจารยผูสอน 

จำนวน ๘ คน และนักเรียน นักศึกษาจำนวน ๑๖๒ คน พบวา ท้ังอาจารยผูสอนนักเรียน และนักศึกษามีความ

พึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูภายในหองเรียน อยูระดับ ปานกลาง, มาก  (x=..๓.๒๕, ๓.๕๙) และมีความ

พึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูภายนอกหองเรยีน อยูระดับปานกลาง  (x= ๓.๐๘, ๓.๔๗) 



ตารางแสดงความพึงพอใจของอาจารยผูสอนท่ีมีตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 

รายการ 
ระดบัความพงึพอใจ ความ 

หมาย ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ x S.D. 

การสนบัสนนุการเรยีนรูภายในหองเรยีน 

     

๓.๒๕ ๐.๖๙ ปาน

กลาง 

๑. หองเรียน/หองปฏิบัติการมีจำนวน

เพียงพอกับผูเรียน 

๐ ๐ ๖๒.๕

๐ 

๓๗.๕

๐ 

๐ ๓.๓๘ ๐.๕๒ 

 

ปาน

กลาง 

๒. หองเรียน/หองปฏิบัติการมีแสงสวาง

เพียงพอ อากาศถายเท หรือมีอุณหภูมิท่ี

เหมาะสม 

๐ ๐ ๓๗.๕

๐ 

๖๒.๕

๐ 

๐ ๓.๖๓ ๐.๕๒ 

มาก 

๓. สภาพแวดลอมภายในหองเรียน/

หองปฏิบัติการสะอาด เอื้อตอการเรียน 

๐ ๐ ๖๒.๕

๐ 

๓๗.๕

๐ 

๐ ๓.๓๘ ๐.๕๒ ปาน

กลาง 

๔.  วัสดุฝก อุปกรณในการจัดการเรียนการ

สอนมีเพียงพอกับผูเรียนท้ังหมูเรียน 

๐ ๓๗.๕

๐ 

๖๒.๕

๐ 

๐ ๐ ๒.๖๓ ๐.๕๒ ปาน

กลาง 

๕.  มีการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณใน

หองปฏิบัติการ มีอุปกรณและส่ือเทคโนโลยี

ท่ีใชในการสอนท่ีทันสมัย มีคุณภาพ และ

พรอมใชงานอยูเสมอ 

๐ ๑๒.๕

๐ 

๕๐.๐

๐ 

๒๕.๐

๐ 

๑๒.๕

๐ 

๓.๓๘ ๑.๑๓ 

ปาน

กลาง 

๖.  ส่ือและอุปกรณการเรียนการสอนใน

หองเรียนมีความเพียงพอและมี

ประสิทธิภาพพรอมใชงาน 

๐ ๖๐.๐

๐ 

๒๐.๐

๐ 

๒๐.๐

๐ 

๐ ๓.๑๓ ๑.๑๓ 
ปาน

กลาง 

การสนบัสนนุการเรยีนรูภายนอกหองเรยีน      ๓.๐๘ ๐.๖๙ ปาน

กลาง 

๗.  มีสถานท่ีสำหรับใหนักศึกษาและ

อาจารยไดพบปะ แลกเปล่ียนสนทนา และ 

ทำงานรวมกัน 

๐ ๐ ๓๗.๕

๐ 

๖๒.๕

๐ 

๐ ๓.๖๓ ๐.๕๒ ปาน

กลาง 

๘.  ระบบสาธารณูปโภค เชน หองสุขา 

น้ำประปา ไฟฟา เพียงพอและเหมาะสม 

๑๒.๕

๐ 

๐ ๘๗.๕

๐ 

๐ ๐ ๒.๗๕ ๐.๗๑ ปาน

กลาง 

๙.  การสนับสนุนบริการดานวิชาการของ

หลักสูตรมีหนังสือ ตำรา ส่ิงพิมพ เอกสาร

ทางวิชาการ โครงงาน ท่ีทันสมัยและ

หลากหลาย 

๐ ๑๒.๕

๐ 

๖๒.๕

๐ 

๒๕.๐

๐ 

๐ ๓.๑๓ ๐.๖๔ ปาน

กลาง 



๑๐.  การสนับสนุนดานเทคโนโลยีของ

หลักสูตร เชน แหลงดาวนโหลดเอกสารท่ี

ตองใชในการเรียนการสอน การสนับสนุน

งานดาน Network 

๐ ๒๕.๐

๐ 

๓๗.๕

๐ 

๓๗.๕

๐ 

๐ ๓.๑๓ ๐.๘๓ ปาน

กลาง 

๑๑.  การสนับสนุนดานวัสดุ ครุภัณฑ เพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอน  

๐ ๒๕.๐

๐ 

๗๕.๐

๐ 

๐ ๐ ๒.๗๕ ๐.๔๖ ปาน

กลาง 

รวม      
๓.๑๗ ๐.๒๑ 

ปาน

กลาง 

 จากตารางพบวาอาจารยผูสอนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  ประจำป

การศึกษา ๒๕๖๓ ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยรายการท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ  ๒. หองเรียน/

หองปฏิบัติการมีแสงสวางเพียงพอ อากาศถายเท หรือมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม  (x=๓.๖๓) รองมาคือ ๗. มี

สถานท่ีสำหรับใหนักศึกษาและอาจารยไดพบปะ แลกเปล่ียนสนทนา และทำงานรวมกัน  (x=๓.๖๓) ๑. 

หองเรียน/หองปฏิบัติการมีจำนวนเพียงพอกับผูเรียน  (x=๓.๓๘) ๓. สภาพแวดลอมภายในหองเรียน/หอง 

ปฏิบัติการสะอาด เอื้อตอการเรียน (x=๓.๓๘) ๕. มีการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณในหองปฏิบัติการ มีอุปกรณและ

ส่ือเทคโนโลยีท่ีใชในการสอนท่ีทันสมัย มีคุณภาพ และพรอมใชงานอยูเสมอ(x=๓.๓๘) ๖.  ส่ือและอุปกรณการ

เรียนการสอนในหองเรียนมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพพรอมใชงาน (x=๓.๑๓) ๑๐.  การสนับสนุนดาน

เทคโนโลยีของหลักสูตร เชน แหลงดาวนโหลดเอกสารท่ีตองใชในการเรียนการสอน การสนับสนุนงานดาน 

Network (x=๓.๑๓) ๙.  การสนับสนุนบริการดานวิชาการของหลักสูตรมีหนังสือ ตำรา ส่ิงพิมพ เอกสารทาง

วิชาการ โครงงาน ท่ีทันสมัยและหลากหลาย (x=๓.๑๓) ๑๑. การสนับสนุนดานวัสดุ ครุภัณฑ เพื่อสนับสนุน

การเรียนการ  (x=๒.๗๕) ๘.  ระบบสาธารณูปโภค เชน หองสุขา น้ำประปา ไฟฟา เพียงพอและเหมาะสม (x=

๒.๗๕) ๔. วัสดุฝก อุปกรณในการจัดการเรียนการสอนมีเพียงพอกับผูเรียนท้ังหมูเรียน  (x=๒.๖๓) ตามลำดับ 

 สำหรับขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงนั้น อาจารยผูสอนไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู  ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 

ตารางแสดงนักศึกษามีความพึงพอใจเกี่ยวกับส่ิงสนับสนุนการเรียนรูประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 

รายการ 
ระดบัความพงึพอใจ ความ 

หมาย ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ x S.D. 

การสนบัสนนุการเรยีนรูภายในหองเรยีน      ๓.๕๙ ๑.๑๐ มาก 

๑. หองเรียน/หองปฏิบัติการมีจำนวน

เพียงพอกับผูเรียน 

๔.๙๔ ๑๓.๕

๘ 

๒๒.๒

๒ 

๓๒.๑

๐ 

๒๗.๑

๖ 

๓.๖๓ ๑.๑๖ 
มาก 



๒. หองเรียน/หองปฏิบัติการมีแสงสวาง

เพียงพอ อากาศถายเท หรือมีอุณหภูมิท่ี

เหมาะสม 

๓.๗๐ ๑๖.๐

๕ 

๒๐.๙

๙ 

๓๖.๔

๒ 

๒๒.๘

๔ 

๓.๕๙ ๑.๑๒ 

มาก 

๓. สภาพแวดลอมภายในหองเรียน/

หองปฏิบัติการสะอาด เอื้อตอการเรียน 

๓.๐๙ ๖.๑๗ ๓๐.๘

๖ 

๓๙.๕

๑ 

๒๐.๓

๗ 

๓.๖๐ ๑.๑๒ 
มาก 

๔.  วัสดุฝก อุปกรณในการจัดการเรียนการ

สอนมีเพียงพอกับผูเรียนท้ังหมูเรียน 

๓.๐๙ ๑๔.๘

๑ 

๒๗.๑

๖ 

๒๙.๐

๑ 

๒๕.๙

๓ 

๓.๖๐ ๑.๑๒ 
มาก 

๕.  มีการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณใน

หองปฏิบัติการ มีอุปกรณและส่ือเทคโนโลยี

ท่ีใชในการสอนท่ีทันสมัย มีคุณภาพ และ

พรอมใชงานอยูเสมอ 

๖.๑๗ ๑๑.๗

๓ 

๒๗.๗

๘ 

๓๗.๔

๐ 

๑๗.๒

๘ 

๓.๔๘ ๑.๑๐ ปาน

กลาง 

๖.  ส่ือและอุปกรณการเรียนการสอนใน

หองเรียนมีความเพียงพอและมี

ประสิทธิภาพพรอมใชงาน 

๔.๙๔ ๑๒.๙

๖ 

๒๒.๘

๔ 

๓๖.๔

๒ 

๒๒.๘

๔ 

๓.๕๙ ๑.๑๒ มาก 

การสนบัสนนุการเรยีนรูภายนอกหองเรยีน      ๓.๔๗ ๑.๐๗ ปาน

กลาง 

๗.  มีสถานท่ีสำหรับใหนักศึกษาและ

อาจารยไดพบปะ แลกเปล่ียนสนทนา และ 

ทำงานรวมกัน 

๐.๖๒ ๑๔.๒

๐ 

๒๔.๐

๗ 

๓๗.๐

๔ 

๒๔.๐

๗ 

๓.๗๐ ๑.๐๑ มาก 

๘.  ระบบสาธารณูปโภค เชน หองสุขา 

น้ำประปา ไฟฟา เพียงพอและเหมาะสม 

๘.๖๔ ๒๑.๖

๐ 

๓๑.๔

๘ 

๒๕.๓

๑ 

๑๒.๙

๓ 

๓.๑๒ ๑.๑๕ ปาน

กลาง 

รายการ 
ระดบัความพงึพอใจ ความ 

หมาย ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ x S.D. 

๙.  การสนับสนุนบริการดานวิชาการของ

หลักสูตรมีหนังสือ ตำรา ส่ิงพิมพ เอกสาร

ทางวิชาการ โครงงาน ท่ีทันสมัยและ

หลากหลาย 

๑.๒๓ ๙.๘๘ ๓๕.๘

๐ 

๓๖.๔

๒ 

๑๖.๖

๗ 

๓.๕๗ ๐.๙๒ มาก 

๑๐.  การสนับสนุนดานเทคโนโลยีของ

หลักสูตร เชน แหลงดาวนโหลดเอกสารท่ี

ตองใชในการเรียนการสอน การสนับสนุน

งานดาน Network 

๓.๗๐ ๑๑.๗

๓ 

๓๕.๑

๙ 

๓๐.๘

๖ 

๑๘.๕

๒ 

๓.๔๙ ๑.๐๔ ปาน

กลาง 



๑๑.  การสนับสนุนดานวัสดุ ครุภัณฑ เพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอน  

๗.๔๑ ๑๑.๑

๑ 

๒๘.๔

๐ 

๓๓.๙

๕ 

๑๙.๑

๔ 

๓.๔๖ ๑.๑๔ ปาน

กลาง 

รวม      ๓.๕๔ ๑.๐๙ มาก 

     จากตารางพบวานักเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจเกี่ยวกับส่ิงสนับสนุนการเรียนรูประจำปการศึกษา 

๒๕๖๓ ในภาพรวมอยูในระดับมาก  โดยรายการท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ ๗.  มีสถานท่ีสำหรับใหนักศึกษา

และอาจารยไดพบปะ แลกเปล่ียนสนทนา และ ทำงานรวมกัน  (x=๓.๗๐) รองมาคือ ๑. หองเรียน/หอง 

ปฏิบัติการมีจำนวนเพียงพอกับผูเรียน  (x=๓.๖๓) ๓. สภาพแวดลอมภายในหองเรียน/หองปฏิบัติการสะอาด 

เอื้อตอการเรียน  (x=๓.๖๐) ๔. วัสดุฝก อุปกรณในการจัดการเรียนการสอนมีเพียงพอกับผูเรียนท้ังหมูเรียน 

(x=๓.๖๐) ๖.  ส่ือและอุปกรณการเรียนการสอนในหองเรียนมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพพรอมใช

งาน  (x=๓.๕๙) ๒. หองเรียน/หองปฏิบัติการมีแสงสวางเพียงพอ อากาศถายเท หรือมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม 

(x=๓.๕๙) ๙.  การสนับสนุนบริการดานวิชาการของหลักสูตรมีหนังสือ ตำรา ส่ิงพิมพ เอกสารทางวิชาการ 

โครงงาน ท่ีทันสมัยและหลากหลาย (x=๓.๕๗) ๑๐.  การสนับสนุนดานเทคโนโลยีของหลักสูตร เชน แหลง

ดาวนโหลดเอกสารท่ีตองใชในการเรียนการสอน การสนับสนุนงานดาน Network  (x=๓.๔๙) ๕.  มีการดูแล

รักษาวัสดุอุปกรณในหองปฏิบัติการ มีอุปกรณและส่ือเทคโนโลยีท่ีใชในการสอนท่ีทันสมัย มีคุณภาพ และ

พรอมใชงานอยูเสมอ(x=๓.๔๘) ๑๑.  การสนับสนุนดานวัสดุ ครุภัณฑ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน (x=

๓.๔๖) ๘. ระบบสาธารณูปโภค เชน หองสุขา น้ำประปา ไฟฟา เพียงพอและเหมาะสม   (x=..๓.๑๒..) 

ตามลำดับ 

สำหรับขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงนั้น นักเรยีน นักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการ

สนับสนุนการเรียนรูภายในหองเรียนและภายนอกหองเรียน  

• อยากใหหองเรียนติดเครื่องปรับอากาศ 

• อยากใหติดต้ังสัญญาณอินเตอรแบบไรสาย 

การประเมนิกลไก 

   หลักสูตรไดดำเนินการประเมินกลไกโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ 

การปรับปรงุกลไก 

 หลักสูตรไดนำผลรายงานความประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยท่ีมีตอส่ิงสนับสนุน

การเรียนรู   

เอกสารประกอบ 

๖.๑-๑  ระบบและกลไกส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

๖.๑-๒ รายงานผลการสำรวจความตองการและปญหาการใชส่ิงสนับสนุนการเรียนรูของอาจารยผูสอน 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 



 

ผลการประเมนิ ผาน 

แผนการดำเนนิงานเพือ่พฒันาหลกัสตูร 

 

แผนการดำเนนิงาน กำหนดเวลาทีแ่ลวเสรจ็ ผูรบัผดิชอบ 

มีการปรับปรุงระบบ Network โดยติดต้ังตัว

กระจายสัญญาณ Wi-Fi 

๒๕๖๓ นายณัฐพงษ  กล่ันหวาน 

นายสุริยา      มวนทอง 

ไดรับการสนับสนุนวัสดุฝก/ ครุภัณฑใหมเพื่อ

ใชในการเรียนการสอน 

๒๕๖๓ นายณัฐพงษ  กล่ันหวาน 

นายสุริยา     มวนทอง 

ไดรับการสนับสุน คอมพิวเตอร ประจำสาขา

งานไฟฟากำลังเพื่อใชในการเรียนการสอน

วิการท่ีเกี่ยวของ  

๒๕๖๓ นายณัฐพงษ  กล่ันหวาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



ตอนท่ี 3 
ผลการประเมินระดับหลักสูตร 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานไฟฟา 

ตาราง ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบงช้ีและองคประกอบคุณภาพ 
 

องคประกอบ ตัวบงช้ี ผานเกณฑ/ 
ไมผาน
เกณฑ 

ระบุเหตุผล
หากไมผาน

เกณฑ 
1. การกำกับ
มาตรฐาน 

1.1 (1.)การบริหารจัดการหลักสูตร ปวช. ผาน  
ผลการประเมินองคประกอบท่ี 1 ผาน  

2. ผ ู  ส ำ เ ร็ จ

การศึกษา 

2.1  คุณภาพผูสำเร็จการศึกษา 5.00  

2.2  ผูสำเร็จการศึกษาสรางอาชีพและทำประโยชนใหชุมชน 4.21  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 2 4.61  

3 นักศึกษา 3.1  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3.00  

3.2   ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 3.00  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 3 3.00  

4. อาจารย 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 3.00  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 4 3.00  

5. หลักสูตร 

การเรียนการ

สอน และ

ประเมินผูเรียน 

5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4.00  

5.2   การวางระบบผู สอน การจัดการเร ียนการสอน และการ

ประเมินผลผูเรียน 

3.00  

5.3   ผลการดำเนินงานของหลักสูตร 3.71  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 5 3.57  

6.  ส่ิงสนับสนุน

การเรียนรู 

6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3.00  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 6 3.00  

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ีในองคประกอบ 3.55  

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



ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

องคประ

กอบท่ี 

  

I P O คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

0.01-2.00  ระดับคุณภาพนอย 

2.01-3.00  ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01-4.00  ระดับคุณภาพดี 

4.01-5.00  ระดับคุณภาพดีมาก 

1. ผาน  

2. - - 4.61 4.61 ดีมาก 

3. 3.00 - - 3.00 ปานกลาง 

4. 3.00 - - 3.00 ปานกลาง 

5. 4.00 3.36 - 3.57 ดี 

6. - 3.00 - 3.00 ปานกลาง 

รวม 4 3 2 3.55 ดี 

ผลการ

ประเมิน 

3.25 3.24 4.61   

ดี ดี ดีมาก  

 
*** สามารถนำผลการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตรมาจากระบบ CHE QA Online 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

4.68 

2.50 

2.00 

3.67 

3.00 

3.37 

4.61 

3.00 

3.00 

3.57 

3.00 

3.55 

องคฯ์ 2

องคฯ์ 3

องคฯ์ 4

องคฯ์ 5

องคฯ์ 6

รวม

ปวช ไฟฟา้
ปี 62 ผา่น 

ปี 63 ผา่น 



รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา 
องคประกอบท่ี 1 : การกำกับมาตรฐาน 

  ผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

องคประกอบท่ี 2 : ผูสำเร็จการศึกษา 

องคประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 

องคประกอบท่ี 4: อาจารย 

องคประกอบท่ี 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

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

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

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 การพัฒนาอาจารยของหลักสูตร หลักสูตรไมมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในระยะยาว และไมไดวางแผน
วาบุคลากรของหลักสูตรแตละคนควรมีความโดดเดนทางดานใด หลักสูตรควรมีการวางแผนการพัฒนา
บุคลากรท่ีเรียนวา แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP : Individual Development Plan) เพื่อจะไดเห็น
การพัฒนาบุคลากรของหลักสูตรในระยะยาว และเมื่ออบรมแลว ควรมีการติดตามกำกับผลลัพธวาผูเรียน
ไดรับประโยชนอยางไรบาง 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. สาระรายวิชาในหลักสูตร ควรใหความสำคัญกับจุดเดน และอัตลักษณของหลักสูตรวามีจุดเดนในดานใด
ท่ีแตกตางกับหลักสูตรอื่นๆ  และหลักสูตรควรมีความยืดหยุนในดาน การสอนสามารถปรับไดอยางรวดเร็ว 
กับสภาวะแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป  
2. กระบวนการจัดการเรียนการสอน ยังไมไดแสดงถึงกิจกรรม และกระบวนการที่สำคัญที่สงผลตอ การ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกระบวนการทวนสอบ ยังไมชัดเจน ควรสะทอนใหเห็นผลลัพธ 
การเรียนรูของหลักสูตร จะทำใหหลักสูตรมีเปาหมายและติดตามไดวาบรรลุตามเปาหมายหรือไม 



องคประกอบท่ี 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 

 

3. ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควรกำหนดวัตถุประสงครายวิชาของการเรียนวา 
เปาหมายตองการใหผูเรียนไดรับความรู ทักษะ การอยูรวมกันในสังคมอยางไรบาง และหลังจากนั้นควรมี
การทวนสอบหรือประเมินผูเรียนวาในรายวิชานั้นผูเรียนไดรับประโยชนครบถวนหรือไม หากไม จะมีวิธีการ
ประเมินติดตามใหขอเสนอแนะในรายวิชานั้นอยางไร 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูมีเพียงพอ และเหมาะสมทางกายภาพ แตหลักสูตรควรใหความสำคัญกับการฝกงาน
ในสถานประกอบการใหครบถวน เพราะจะทำใหผูเรียนมีประสบการณในการปฏิบัติงานจริง และสามารถ
เรียนรูการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสม 


