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      สวนท่ี 1 
    

ขอมูลท่ัวไป 

 
1.1 บทสรุปสำหรับผูบริหาร 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีพัฒนาการมาจากวิทยาลัยการอาชีพโพทะเล เปดการเรียนการสอนครั้งแรก 
เมื่อปการศึกษา 2540 ในระดับ ปวช. และ ปวส. ตอมารัฐบาลมีนโยบายจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนใหเปน
สถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ิน วิทยาลัยการอาชีพโพทะเลจึงไดรับการยกฐานะมาเปนวิทยาลัยชุมชน ในสังกัด
สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมือ่วันท่ี 17 
เมษายน พ.ศ. 2545 ตามนโยบาย "การศึกษาสรางชาติ สรางคน สรางงาน" ของรัฐบาล โดยเฉพาะจังหวัดท่ีไม
มีสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจังหวัดพิจิตร เปนหนึ่งใน 10 จังหวัดแรกท่ีมีการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน โดยวิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร ทำหนาท่ีวิทยาลัยชุมชนควบคูไปกับภารกิจเดิมในการจัดการศึกษาสายวิชาชีพ  วิทยาลัยชุมชน
พิจิตร มีนายประดิษฐ บุดดีจีน เปนผูอำนวยการคนแรก(2540-2545 ผูอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพ
โพทะเล) (2545-2555ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร) โดยนายบรรจง พงษประเสริฐ ดำรงตำแหนง
ผูอำนวยการ ระหวาง 2556 - 2559 และนายณรงค สมบัติใหม ดำรงตำแหนงผูอำนวยการ ระหวาง 2559 
– 2560  ปจจุบันวิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีนายวิชัย  ชวนรักษาสัตย ดำรงตำแหนงผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชน
พิจิตร 
 เนื่องจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีทันสมัยกาวหนาอยางรวดเร็วทำใหการจัดการเรียนการสอนเกิด
การพัฒนาคนในชุมชนจึงเปดการเรียนการสอนสาขางานอิเล็กทรอนิกสเมื่อป พ.ศ. 2543 จนถึงปจจุบัน ใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ซึ่งคุณภาพผูสำเร็จการศึกษา
ในสาขางานไฟฟากำลังไดกาวทันเทคโนโลยีสมัยใหมและสามารถเขาสูตลาดแรงงานไดอยางมีคุณภาพ            
        

1.2 สถานท่ีการจัดต้ังการเรียนการสอน 
การจัดการศึกษา สาขางานไฟฟากำลังใน ระดับ ปวข. และ ปวส.ท้ังสองหนวยจัดการศึกษา 
 มีการจัดการศึกษา 2 แหง ดังนี้ 
 1. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร (หนวยจัดการศึกษาแมขาย)  ต้ังอยูเลขท่ี 150 หมูท่ี 6 ถนนบางมูลนาก-
โพทะเล ตำบลทาบัว พื้นท่ีกวา 120 ไร 
 ๒. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร (หนวยจัดการศึกษาทับคลอ) ต้ังอยูท่ี หมูท่ี 4 ต.เขาทราย อ.ทับคลอ          
จ. พิจิตร พื้นท่ีกวา 813 ไร 
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1.3 อาจารยผูสอน 
ตารางแสดงจำนวนอาจารยผูสอน จำแนกตามวุฒิการศึกษา และเพศ 

วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม 
ปริญญาเอก - - - 
ปริญญาโท 1 - 1 
ปริญญาตร ี 6 - 6 
อนุปริญญา/ปวส. - - - 

รวม 7 - 7 
 
ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง วุฒิการศึกษา หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
1 นายสุริยา  มวนทอง พนักงาน

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

-หัวหนาสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร 
-หัวหนาสาขางานไฟฟากำลัง 
-เจาหนาท่ีงานหลักสูตรบริการ
วิชาการแกชุมชน/หลักสูตร
ฝกอบรมพัฒนาอาชีพ 
-งานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย 

2 นายสมพงษ   
บุญเกิด 

อาจารยพเิศษ วท.บ. ไฟฟา
อุตสาหกรรม 
 

-อาจารยผูสอนสาขางานไฟฟา
กำลัง 
-เจาหนาท่ีงานอาคารสถานท่ี 
ตรวจสอบระบบไฟฟาหนวยจัดฯ
ดูแลซอมบำรุงงานไฟฟาใหใชงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพดูแลซอม
อุปกรณไฟฟาเครื่องมือชางให
พรอมใชเสมอ 
-เจาหนาท่ีประจำศูนยทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานสาขาไฟฟา
กำลังของหนวยจัดฯ 
-งานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย 

3 นายสุริยา  การรัตน อาจารยพเิศษ ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟา-
ไฟฟากำลัง 

-อาจารยผูสอนประจำสาขางาน
ไฟฟากำลัง 
-เจาหนาท่ีงานหลักสูตรบริการ
วิชาการแกชุมชน/หลักสูตร
ฝกอบรมพัฒนาอาชีพ 
-เจาหนาท่ีงานกองทุนกูยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.) 
-งานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย 
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4 นายภิญโญ  มวงแกว อาจารยพเิศษ ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟา-
ไฟฟากำลัง 

-อาจารยผูสอนประจำสาขางาน
ไฟฟากำลัง 
-เจาหนาท่ีงานวิจัย/งาน
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ 
-เจาหนาท่ีงานโสตทัศนูปกรณ 
-เจาหนาท่ีงานส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา 
-เจาหนาท่ีงานรานคาสวัสดิการ 
โรงอาหาร 
-งานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย 

5 นายสรศักด์ิ ทิมทอง 
  

อาจารยพเิศษ ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟา-
ไฟฟากำลัง 

-อาจารยผูสอนประจำสาขางาน
ไฟฟากำลัง 
-เจาหนาท่ีงานกองทุนกูยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.) 
-เจาหนาท่ีงานสวัสดิการนักศึกษา 
-งานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย 

6 นายจีระวัฒน โชติธน
บูรณ 

อาจารยพเิศษ ค.บ.การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

-อาจารยผูสอนประจำสาขางาน
ไฟฟากำลัง 
-เจาหนาท่ีงานบริการวิชาการ 
-เจาหนาท่ีงานอาคารสถานท่ี 
-งานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย 

7 นายล ัทธว ัฒน    พุก
สวาง 

อาจารยพเิศษ ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟา-
ไฟฟากำลัง 

-อาจารยผูสอนประจำสาขางาน
ไฟฟากำลัง 
-เจาหนาท่ีงานหลักสูตรระดับ 
ปวช. ปวส. และหลักสูตรระดับ
อนุปริญญา 
-เจาหนาท่ีงานสหกิจศึกษาและ
แนะแนวอาชีพ 
-งานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย 

 
1.4 วัสดุ ครุภัณฑ 

ท่ี รายการ จำนวน 
1 ชุดเครื่องมือวัดไฟฟา 1ชุด 
2 อาร แอล ซี ดิจิตอลบริดจมิเตอร 1ชุด 
3 ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟา 1ชุด 
4 โตะทดลองทางไฟฟาพรอมทดลองคอนโซล 800*15.00 7ชุด 
5 ตูเหล็กบานเล่ือนกระจก 2ชุด 
6 โตะทดลองทางไฟฟาพรอมคอนโซล 800*1.500*800 10ชุด 
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7 ชุดทดลองการควบคุมเครื่องไฟฟา 1ชุด 
8 ชุดฝกควบคุมความเร็วมอเตอรกระแสสลับ 1ชุด 
9 ชุดควบคุมเครื่องกลไฟฟา 1ชุด 

10 ชุดฝกควบคุมความเร็วมอเตอรกระแสสลับ 1ชุด 
11 โตะทดลองทางไฟฟาพรอมคอนโซล 800*1.500*800มม. 5ชุด 
12 ชุดฝกไมโครโปรเซสเซอร 2ชุด 
13 ชุดฝกวงจรดิจิตอล 2ชุด 
14 โตะทดลองทางไฟฟาพรอมคอนโซล 5ชุด 
15 ชุดฝกหมอแปลงไฟฟา 1ชุด 
16 ชุดฝกควบคุมเครื่องกลไฟฟา 1ชุด 
17 ชุดฝกวัดเครื่องมือวัดไฟฟา 1ชุด 
18 ชุดแกพาวเวอรเฟคเตอร 1ชุด 
19 ชุดฝกระบบปองกันอุปกรณไฟฟา 1ชุด 
20 เครื่องทำสุญญากาศถายเติมและฟนฟูสภาพน้ำยา134  1เครื่อง 
21 ชุดสาธิตเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1ชุด 
22 เครื่องเปาลมรอน 3เครื่อง 
23 เครื่องตัดเหล็ก 1เครื่อง 
24 ชุดเครื่องมือชางไฟฟา 1ชุด 
25 ชุดเช่ือมแกส 1ชุด 
26 เครื่องเช่ือมไฟฟาระบบ lnerter ขนาด 130 1เครื่อง 
27 โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)ขนาด55นิ้ว 1เครื่อง 
28 ชุดทดลองหุนยนตแขนกลขับเคล่ือนดวยระบบสมองกลฝงตัว 1ชุด 
29 ชุดฝก PLC ควบคุมเซอรโวมอเตอรแบบบอลสกรู 1ชุด 
30 ชุดสาธิตระบบลิฟต 1ชุด 
31 ชุดฝกไฮดรอลิกสไฟฟา 1ชุด 
32 ชุดฝกเซ็นเซอรทรานสดิวเซอร 1ชุด 
 

1.5 จำนวนผูเรียน 
ตารางแสดงจำนวนนักเรียน นักศึกษา แตละระดับช้ัน ปวส.ไฟฟากำลัง  จำแนกตามเพศ( แมขาย)  
 
ระดับช้ัน เพศ จำนวนนักศึกษา 

 ชาย หญิง  
ปวส. 1 - - - 
ปวส. 2 - - - 
รวม - - - 
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ตารางแสดงจำนวนนักเรียน นักศึกษา แตละระดับช้ัน ปวส.ไฟฟากำลัง  จำแนกตามเพศ (ทับคลอ) 
 
ระดับช้ัน เพศ จำนวนนักศึกษา 

 ชาย หญิง  
ปวส. 1 28 7 35 
ปวส. 2 37 4 41 
รวม 65 11 76 

 
 

รวมตารางแสดงจำนวนนักเรียน นักศึกษา แตละระดับช้ัน ปวส.ไฟฟากำลัง  จำแนกตามเพศ 
 
ระดับช้ัน เพศ จำนวนนักศึกษา 

 ชาย หญิง  
ปวส. 1 28 7 35 
ปวส. 2 37 4 41 
รวม 64 11 76 

 
1.6 การพัฒนาบุคลากร  

 
ในปการศึกษา 2563  สาขางานไฟฟากำลังไดมีการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพทางดานวิชาการ ดังนี ้

ท่ี ช่ือ – สกุล เร่ือง สถานท่ี ระหวางวันท่ี 
ประเภทการพัฒนา 
วิชาชีพ การสอน 
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หนวยการจัดการ
ศึก 
ษาทับคลอ 
- นายสุริยา  มวน
ทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-นายจิระวัฒน โชติ
ธนบูรณ 

 
 
1-รวม

ประชุมสัมมนา

เรื่องกรอบแนว

ทางการดำเนินงาน

โครงการสราง

ภูมิคุมกันยาเสพติด

ใน

สถาบันอุดมศึกษา 

2.เขารวมประชุม

เชิงปฏิบัติการ

คนหา 

ผูประกอบการ

ชุมชน ทดสอบ

โปรแกรม 

(Champ) 

 
1.ฝกอบรม

หลักสูตรระยะส้ัน 

การทำ

เฟอรนิเจอรเรซิ่น 

 

หนวยจัดการศึกษาทับ

คลอ(ขุนไผภูมิเขตร) 

พิจิตร 

 
 
 
 
โรงแรมเอเชีย แอร

พอรต จังหวัด

ปทุมธานี 

 
 
 
 
ฌ ศูนยเรียนรูบานเขา

โลน จ.พิจิตร 

 
โรงแรมอมรรักษ 2 

ตำบลในเวียง อำเภอ

เมือง จังหวัดแพร  

 

25 ธันวาคม 

2562 

 
 
 
 
 
22 - 23 

สิงหาคม 

2562 

 
 
 
11 - 13 

มีนาคม 

2563 

 
15 - 16 

พฤศจิกายน 

2562 

  

 
1.7 สถานประกอบการท่ีใหความรวมมือ  

   
ท่ี ช่ือสถานประกอบการ/ท่ีอยู 
๑ บริษัทมิตซูบิชิ อิเล็กทริค คอนซูเมอร ประเทศไทย จำกัด 700/406 หมู 7 นิคมอุตสาหกรรมอำ

มตะนคร ต.ดอนหัวฬอ อ.ชลบุรี จ.ชลบุรี 
Tel : 0-3826-5800 

2 หางหุนสวนจำกัด สุชินพานิชย 196-196/1-2, จ45/36 ถนนสวรรควิถี อำเภอเมืองนครสวรรค 
จังหวัดนครสวรรค 60000 (056-220117) 

3 บริษัท เอ ออ ดิโอ 
4 การไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาโพทะเล 
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5 โรงไฟฟา เอที ไบโอพาวเวอร พิจิตร 
6 ชางออนแอนแอร ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค  
7 สถาบันไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม พัฒนามูลนิธิ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
8 การไฟฟาสวนภูมิภาค สาขายอยดงเจริญ 140 ต.วังงิ้วใต อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 
9 บริษัทเบลดัน อินดัสเดรียล (ประเทศไทย) จำกัด 

10 บริษัท Cuberpower vstem Ine (Thailand) ต.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
11 หจก.เคเอส แอร ซับพลาย แอนด เซอรวิส 
12 หจก.ทีเอสรอดแบนต สำนักงานใหญ 
13 การไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาอำเภอบางมูลนาก ท่ีอยู: ตำบล หอไกร อำเภอ บางมูลนาก พิจิตร 

66120 
14 บริษัท พามี โปรดักส จำกัด  ท่ีอยู: 98/50 หมูท่ี 2 ตำบล บึงน้ำรักษ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 

12110 
15 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอตะพานหิน ท่ีอยู: หมู 3 ตะพานหิน-เพชรบูรณ 119 ตำบล ตะพานหิน 

อำเภอ ตะพานหิน พิจิตร 66110 
16 บริษัท ไทยเมอรรี่ จำกัด  ท่ีอยู: 79 ถ.เพชรเกษม ตำบล ออมนอย อำเภอกระทุมแบน สมุทรสาคร 

74130 
17 บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)  ท่ีอยู: อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร เลขท่ี 1023, ถ. พระราม

ท่ี 3 แขวง บางโพงพาง เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
18 บจก. แสงรมโพธิ์ ออโตพารท ท่ีอยู: 65 ซอย รามอินทรา 58 แยก 3-2 แขวง คันนายาว เขตคันนา

ยาว กรุงเทพมหานคร 10230 
19 บริษัท เฮลท แพลนเน็ท เมเนจเมนท เลขท่ี94/1 หมูท่ี 3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66150 
20 บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร (อยุธยา) จํากัด ท่ีอยู: หมูท่ี 1  ต.บานเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 13160 
21 นอยอะไหล 379/1 หมู 2 ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ 
22 ราน แกวมอเตอร 57/3 หมู 2 ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน จ.สมุทรปราการ 
23 อารพีซี อินเตอรเทรด 89/14 ม.8 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
24 บริษัท ไฮดรอลิค อินดัสเตรียล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัดท่ีอยู: หมูท่ี 2 98 51 ตำบล บึงน้ำรักษ อำเภอ

ธัญบุรี ปทุมธานี 12110 
25 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอวังทรายพูน  ท่ีอยู: ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพนู จ.พิจิตร 66180 
26 เทศบาลวังบงศ ท่ีอยู: ต.วังบงศ  อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 
27 บริษัท เคไมนิ่ง จำกัด ท่ีอยู: ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 
28 บริษัท มังกรทองคอนกรีต ท่ีอยู: ต.ไผหลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 
29 รานทีแอนดที อิเล็กทรอนิกส ท่ีอยู: ต.เขาทราย อ.ทับคลอ จ.พิจิตร 66230 
30 รานอุเทนไดนาโม ท่ีอยู: ต.ทับคลอ อ.ทับคลอ จ.พิจิตร 66150 
31 โรงพยาบาลทับคลอ ท่ีอยู: ต.เขาทราย อ.ทับคลอ จ.พิจิตร 66230 
32 โรงพยาบาลยุพราช ตะพานหิน ท่ีอยู: ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 
33 องคการบริหารสวนตำบลเขาทราย ท่ีอยู: ต.เขาทราย อ.ทับคลอ จ.พิจิตร 66230 



ห น ้ า  | 8 
 

34 องคการบริหารสวนตำบลวังงิ้ว ท่ีอยู: ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 
35 องคการบริหารสวนตำบลวังหลุม ท่ีอยู ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66150 
36 อูทรัพยอนันตยนต ท่ีอยู ต.เขาทราย อ.ทับคลอ จ.พิจิตร 66230 
37 การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอทับคลอ ท่ีอยู ต.ทับคลอ อ.ทับคลอ จ.พิจิตร 66150 

 
หมายเหตุ  ลำดับท่ี ๑-37 หนวยจัดการศึกษาทับคลอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  สาขางานไฟฟากำลัง 
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ขอเสนอแนะจาก
การประเมิน ป

การศึกษา 2562 
(1) 

แนว
ทางการ
ปรับปรุง/
พัฒนา (2) 

กิจกรรม/
โครงการ
ตามแนว
ทางการ
ปรับปรุง 

(3) 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็

จ 
(4) 

ระยะเ
วลา

ดำเนิน
การ 
(5) 

ผลการ
ดำเนิน
งาน 
(6) 

ผลลัพ
ธจาก
การ

ดำเนิน
งาน 
(7) 

ผูรับผิดช
อบ 
(8) 

 

1.หลักสูตรควรให
ความสำคัญกับการ
จัดทำรายงานการ
ป ร ะ เ ม ิ น ต น เ อ ง
เพ ื ่ อ ให  อ าจ า ร ย
ประจำหลักสูตรได
เ ข  า ใ จ เ ก ณ ฑ
หล ั ก ก ารประกั น
คุณภาพการศึกษาท่ี
กำหนดไวในทุกตัว
บงชี ้และควรสร าง
ค ว า ม เ ข  า ใ จ ใ น
ประเด็นตัวบงชี ้แต
ละตัวเพื่อจะไดตอบ
คำถามได ช ั ด เจน 
ครบถ วน ไม หลง
ประเด็น และในตน
ป ก า ร ศ ึ ก ษ า 
หล ั ก ส ู ต รคว รนำ
ข  อ เ สน อ แ น ะมา
ปรับปรุงและจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศ ึ กษาต ั ้ ง แต
เร ิ ่ มต นจะได  ว าง
ระบบและกลไกลใน
การปฏ ิบ ัต ิงานได
ช ัด เจนและกำกับ
ต ิ ด ต า ม ใ ห
ดำเน ินการตามท่ี
กำหนดไว 

1.ควร
จัดการ
อบรมเพื่อ
สรางความ
เขาใจใหแก
อาจารย
ประจำ
หลักสูตรใน
เรื่องของ
เกณฑการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
และการ
จัดทำ
รายงานการ
ประเมิน
ตนเอง 
2.ควรให
หลักสูตรทุก
หลักสูตรนำ
ขอเสนอแน
ะมาจัดทำ
แผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน 

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

1.อาจารย
ประจำ
หลักสูตรมี
ความรู
ความเขาใจ
เกณฑการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษาฯ 
รอยละ 90 
 
 
 
2.รอยละ
ของ
หลักสูตรท่ี
จัดทำ
แผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา  
รอยละ 
100 

เม.ย.-
พ.ค.
64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธ.ค.
63-
มี.ค.
64 
 
  
 

1.เล่ือน
กำหนด
การ
อบรม 
เนื่องจา
ก
ประสบ
ปญหา
สถานก
ารณโค
วิด 19 
 
 
 
2.เล่ือน
กำหนด
การ
อบรม 
เนื่องจา
ก
ประสบ
ปญหา
สถานก
ารณโค
วิด 19 
 

N/A 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

N/A 
 

งาน
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษ
า/
หลักสูต
ร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
งาน
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษ
า/
หลักสูต
ร 
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2.ในการดำเนินการ
จัดทำการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ในทุกกิจกรรมควรมี
การกำหนดผลลัพธ
การเรียนรูใหชัดเจน 
โ ด ย ม ี ก า ร
ประเมินผลผลิตหรือ
ผลล ัพธ   หากพบ
ประเด็นปญหาควร
หาแนวทางปรับปรุง
แกไข และเสนอแนะ
วิธ ีการที ่เหมาะสม 
นำขอเสนอแนะไปสู
การปฏิบัติจริง เพื่อ
พ ัฒนาก ิจกรรมท่ี
เ กิ ด ข ึ ้ น อ ย  า ง
ต อเน ื ่องจะทำให
ผลล ั พ ธ  จ ากกา ร
ดำเน ินการเก ิดข้ึน
อยางเปนรูปธรรม
แ ล ะ ส  ง ผ ล ใ ห
ค ุณภาพของการ
พ ัฒนาในแต ละป
เก ิดผลลัพธ ท ี ่ เปน
ระบบชัดเจน 

1.จัดการ
ประชุมเพื่อ
สรางความ
เขาใจในการ
จัดการเรียน
การสอน
ดวย
กระบวนกา
ร PDCA ใน
เรื่องของ 
-แผนการ
สอน 
โครงการ
สอน  (P) 
-การ
ปฏิบัติการ
สอน (D) 
-การติดตาม
การเรียน
การสอน (C) 
-วิธีการ
ปรับปรุงการ
เรียนการ
สอน (A) 
โดยเนนการ
เขียนบันทึก
หลังการ
สอนใหมี
ผลลัพธท่ี
ชัดเจน 
2.ควร
จัดการนิเทศ
ติดตาม
ประเมินผล
การจัดการ
เรียนการ
สอนอยาง
ตอเนื่อง 

1.การ
ประชุมสราง
ความเขาใจ
ในการ
จัดการเรียน
การสอน 

2.โครงการ
นิเทศ
ติดตาม
ประเมินผล
การจัดการ
เรียนการ
สอน 

1.อาจารย
ประจำ
หลักสูตรมี
ความรู
ความเขาใจ
การจัดการ
เรียนการ
สอน รอย
ละ 80 
 
 
2.แผนการ
สอนท่ี
ดำเนินการ
จัดการ
เรียนการ
สอนดวย
กระบวนกา
ร PDCA  
รอยละ 50 

ม.ค.-
มี.ค.
64 
 
 
 
 
 
 
ม.ค.-
มี.ค.
64 
 
 

1.
อาจารย
ประจำ
หลักสูต
รมี
ความรู
ความ
เขาใจ
ในการ
จัดการ
เรียน
การ
สอน 
 
2.
อาจารย
ประจำ
หลักสูต
รจัดทำ
แผนกา
รเรียนรู
ดวย
กระบว
นการ 
PDCA 

อาจาร
ย
ประจำ
หลักสูต
รทุกคน
มี
ความรู
ความรู
ความ
เขาใจ
ในการ
จัดการ
เรียน
การ
สอน 
 
1.
โครงกา
รสอน
ทุก
รายวิช
าในป
การศึก
ษา 
2563 
2.ได
แผนกา
รสอน
ดวย
กระบว
นการ 
PDCA 
1 แผน 
 
 
 

สำนัก
วิชาการ 
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องคประกอบท่ี 2 ผูสำเร็จการศึกษา 

ห ล ั ก ส ู ต ร ค ว ร
ว า ง แ ผ น ใ น ก า ร
ก ำ ก ั บ ต ิ ด ต า ม
ผู สำเร็จการศ ึกษา 
โดยพิจารณาวาผู  ท่ี
สำเร ็จการศึกษามี
งานทำหรือประกอบ
อาชีพอิสระ รอยละ
เทาไหร และผูศึกษา
ตอโดยตรงรอยละ
เ ท  า ไ ห ร   เ พื่ อ
ว า ง แ ผ น ใ น ก า ร
พัฒนานักศึกษาให
เป น ไปตามความ
ต  อ ง ก า ร ข อ ง
ก ลุ ม เ ป  า ห ม า ย
เพิ่มข้ึน 

1. จัดทำแผน
ติดตาม
ผูสำเร็จ
เพื่อ
วางแผน
นักศึกษา
รุนตอไป 

ถาสวนใหญ
ทำงาน เนน
วิชาชีพ 
ถาเรียนตอ
เนนศึกษา 
2. เทียบ
สัดสวน
ผูสำเร็จ
การศึกษา
แตละกลุม
และวางแผน
และพัฒนา 
นักศึกษา  

1. จัดประชุม
อาจารย
ประจำ
หลักสูตร
เกี่ยวกับ
เกณฑการ
ประกัน
คุณภาพ 

2. โครงการ
ติดตาม
ผูสำเร็จ
การศึกษา 

3. จาก
สัดสวน
ทำงาน 
ศึกษาตอ 
ประกอบ
อาชีพ 

4. วางแผน
พัฒนา
หลักสูตร
ให
สอดคลอง
กับขอ 3 

1. รอยละ 
80 ของ
ผูสำเร็จ
การศึกษา
สามารถ
พัฒนา
ตนเองได
ตาม
เปาหมายท่ี
หลักสูตร
กำหนด  

ม.ค.  
-มี.ค.

2564 

อาจารย
ประจำ
หลักสูต
รมี
ความ
เขาใน
เกณฑ
ประกัน
คุณภา
พ 
ติดตาม
ผูเรียน 
ผูสำเร็จ
การศึก
ษาทุก
รุนโดย
เนน
ปวช.
ศึกษา
ตอรอย
ละ 80  
และ 
ปวส. มี
งานทำ
รอยละ 
80 

รอยละ 
80  

นักศึกษ
าเขาสู
ตลาดแ
รงงาน
และ
ศึกษา
ตอได
จริง 

อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 

ห ล ั ก ส ู ต ร ค ว ร
พ ิ จ า ร ณ า
กล ุ  ม เป  าหมายท่ี
ตอบแบบสอบถาม
มาจากกลุ มใดบาง 
หลักสูตรควรสราง
ค ว า ม สม ด ุ ลขอ ง
กล ุ  ม เป  าหมายท่ี
ตอบแบบสอบถาม
ใหสมดุลก ันทั ้ง 3 
กล ุ  ม  เพ ื ่ อส  ง ผล

พิจารณาผล
การตอบ
แบบสอบถา
ม (ความพึง
พอใจผูใช
บัณฑิต 3 
กลุม : 
นายจาง 
ชุมชน 
ครอบครัว) 
เพื่อ

ประชุมทำ
ความเขาใจ
ในแตละ
สาขา
เกี่ยวกับ
กลุมเปาหมา
ยท่ีตอบ
แบบสอบถา
มเพื่อให
สมดุลกันท้ัง 
3 กลุม 

รอยละ 80 
ของ
ผูสำเร็จ
การศึกษา  
มีความ
สมดุลของ
กลุมเปาหม
ายท่ีตอบ
แบบ
ประเมิน
ความพึง

ม.ค. 
2564 
 

สาขา
งาน
ไฟฟา
กำลังมี
กลุมเป
าหมาย
ท่ีตอบ
กลับ
แบบสอ
บถาม
ครบ 3 

รอยละ 
80  มี
ผลตอบ
รับพึง
พอใจ
ตอ
คุณภา
พ
ผูเรียน
ครบทุก

อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
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ใหผลการประเมิน
เปนที ่ยอมรับ และ
นำมาเปนขอมูลเพื่อ
การปร ับปร ุงและ
พัฒนาตอไป  

พิจารณา
จำนวนของ
กลุมเปาหมา
ยวามีความ
สมดุลกัน
หรือไม และ
นำผลการ
ประเมิน
นำไปวาง
แผนการ
พัฒนา
ผูเรียน 

พอใจผูใช
บัณฑิต 

กลุม 
และ
นำไป
วางแผ
น
พัฒนา
ผูเรียน
ดาน
ศึกษา
ตอและ
การมี
งานทำ 

 
 

กลุมเป
าหมาย 

กลุม
นายจา

ง  
ชุมชน 
และ

ครอบค
รัว 
 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

หลักสูตรมีการ
รายงานการให
คำปรึกษาดาน
วิชาการ และการใช
ชีวิตกับนักศึกษามี
การกำหนด
กระบวนการชัดเจน 
มีการพิจารณา
สาเหตุของปญหา
และหลักสูตรยังไมมี
การนำผลลัพธท่ีพบ
จากการดำเนินการ
ไปปรับปรุงและ
พัฒนาอยางเปน
รูปธรรม 
ผลลัพธจากการ
ไดรับบริการ
อาจารยท่ีปรึกษาคือ
อะไร 

1.  
หลักสูตรมี
การประชุม
อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
และ
ขอเท็จจริง
ของการออก
กลางคัน มา
วิเคราะห 
2. บทบาท
ของอาจารย
ท่ีปรึกษาท่ี
เขาไป
ชวยเหลือ 
กำกับดูแล  

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

รอยละ
อัตราการ
คงอยูของ
นักศึกษา
เพิ่มข้ึน 
รอยละ 80  
เปรียบ 
เทียบกับป
การศึกษา 
2562 

ม.ค.–
ก.พ. 
64 
 
 
 
 

1.มีการ
จัด
ประชุม
small 
Group 
Activit
y 
2.
อาจารย
ท่ี
ปรึกษา
มีการ
ติดตาม
นักศึกษ
าใน
ความ
ดูแล 
ของ
ตนเอง
อยาง
ใกลชิด 
3. แบบ
สรุปผล

1.  จัด
ประชุม 
3 ครั้ง 
 

 
 

2.มี
นักศึกษ
าคงอยู
จำนวน 
76 คน
จาก.7
6 คน 
 
 
3.แบบ
สรุปผล
การ
กำกับ
ดูแล
นักศึกษ
า

อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
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เปน
รายบุคคล 
(มีปญหา 
แกไข/
ปรับปรุง คง
อยู สำเร็จ
การศึกษา) 
3.  อาจารย
ท่ีปรึกษามี
การสรุปผล
การกำกับ
ดูแล ทุก
ภาคเรียน
อยาง
สม่ำเสมอ 
 
 

การ
กำกับ
ดูแล
นักศึกษ
า 

จำนวน 
2 เลม 
 
 

การพัฒนานักศึกษา
ก า ร น ำ ผ ล ก า ร
พัฒนานักศึกษาไป
บ ูรณาการก ับการ
เรียนการสอน เพื่อ
ส ร  า ง ท ั กษะการ
เรียนรูประเด็นที่ทำ
ไดดี คือ การพัฒนา
น ว ั ต ก ร ร ม แ ล ะ
สิ ่งประดิษฐใหม ๆ 
แตหลักสูตรควรนำ
ก ิ จ ก ร ร ม พ ั ฒ น า
นักศึกษาไปพัฒนา
น ั ก ศ ึ ก ษ า  แ ล ะ
สามารถแสดง ถึ ง
ผลล ั พ ธ  จ ากกา ร
ดำเนินการได 
นำไปบูรณาการกับ
แ ผน ก า ร จ ั ด ก า ร
เรียนรู 

1. หลักสูตร
มีการพัฒนา
นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ
ตอบสนอง
ความ
ตองการของ
ชุมชน และ
มีนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ
ท่ีเกิดข้ึน
จากการ
เรียนการ
สอนได 
2.  
หลักสูตรนำ
กิจกรรม
พัฒนา
นักศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 
21 ไป

1. โครงการ
ส่ิงประดิษฐ/
นว ั ตก ร รม
ชุมชน  
2. โครงการ
พัฒนา
นักศึกษาเขา
สูมาตรฐาน
วิชาชีพ 
3. โครงการ
ศึกษาดูงาน
ทดสอบ
มาตรฐาน
ฝมือแรงงาน 
4. โครงการ
พัฒนา
นักศึกษา 
ฯลฯ 
 
 
 

1.  จำนวน
ส่ิงประดิษฐ
/นวัตกรรม 
หลักสูตร
ละ 1 ช้ิน 
และ
สามารถไป
ใช
ประโยชน
ไดจริง 
2. จำนวน
กิจกรรมท่ี
เกิดจาก
การพัฒนา
นักศึกษา
ไปการบูร
ณาการกับ
การจัดการ
เรียนการ
สอนใน
หลักสูตร 

ป
การศึก
ษา 
2/25
63 

1. 
จำนวน
ส่ิงประ
ดิษฐ/
นวัตกร
รม 3 
ช้ิน 
และ
สามาร
ถไปใช
ประโยช
นไดจริง 
2. 
จำนวน
กิจกรร
มท่ีเกิด
จากการ
พัฒนา
นักศึกษ
าไป
การบูร

ป
การศึก
ษา 
2563 
1.
จัดทำ
โครงกา
ร
ส่ิงประ
ดิษฐ/
นวัตกร
รม 3 
โครงกา
รดังนี ้
1.)
หองเรีย
น
อัจฉริย
ะ  
2.)
เครื่อง

อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 
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บูรณาการ
กับการเรียน
การสอนใน
รายวิชา 

อยางนอย 
3 กิจกรรม 

ณาการ
กับการ
จัดการ
เรียน
การ
สอน 
 

สูบน้ำ
พลังงา
น
แสงอา
ทิตย
เพื่อใช
ใน
แปลง
ผัก
ขนาด
เล็กใน
ชุมชน 
3)
พัฒนา
รถ
กอลฟ
ไฟฟา
พลังงา
น
แสงอา
ทิตย 
 
1.
กิจกรร
มจิต
อาสา  
2.
กิจกรร
มไหว
ครู 
3.
กิจกรร
ม
องคกา
ร
วิชาชีพ 
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ผ ล ท ี ่ เ ก ิ ด กั บ
นักศึกษาท้ังดานการ
คงอย ู   การสำเร็จ
ก า ร ศ ึ ก ษ า  แ ล ะ
ความพึงพอใจยังไม
สะทอนถึงภาพของ
แนวโน มของการ
พ ัฒนาให  ช ัด เจน 
เน ื ่ อ งจากผลการ
ป ร ะ เ ม ิ น ไ ม  มี
แนวโนมที่ดีขึ้นและ
เป นไปในท ิศทาง
เด ียวก ันและการ
ประเม ินความพึ ง
พอใจอยางนอย 3 
ป ต อเน ื ่อง  เพ ื ่อมี
แ น ว โ น  ม ท ี ่ ด ี ข้ึ น
เชนเดียวกัน  

1. เพิ่ม
รูปแบบการ
เรียนการ
สอนใน
ลักษณะ
ออนไลน  
2. พัฒนา
อาจารย
ผูสอนให
สามารถ
จัดการเรียน
การสอนใน
ลักษณะ
ออนไลน 
3. พัฒนา
ส่ือการเรียน
การสอน
ออนไลนให
นาสนใจ 
4. ให
ความสำคัญ
กับอัตราการ
คงอยูของ 
ผูเรียน และ
หาวิธีการ
แกปญหา
ใหกับผูเรียน
รายบุคคล
เพื่อสงผลให
การคงอยู
สูงข้ึน 

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

1. จำนวน
รายวิชาท่ีมี
การเรียน
การสอน
ออนไลน 
2. จำนวน
กิจกรรม 
Small 
Group 
Activity 
3. รอยละ
การคงอยู 
เพิ่มข้ึน
อยาง
ตอเนื่อง 
อยางนอย
รอยละ 

ม.ค.- 
เม.ย. 
64 

1.มีการ
เรียน
การ
สอน
ออนไล
นอยาง
นอย
สาขา
งานละ 
1 วิชา 
2.มีการ
จัด
ประชุม 
Small 
Group 
Activit
y เดือน
ละ 1 
ครั้ง / 
1 
กิจกรร
มตอ
เดือน 
3.รอย
ละการ
คงอยู 
เพิ่มข้ึน 
อยาง
ตอเนื่อง 
รอยละ 
10 

1.ใช
รายวิช
า
เครื่องมื
อวัด
และ
วงจรไฟ
ฟาเปน
วิชาใน
การ
เรียน
การ
การ
สอน
ออนไล
น 
2.การ
ประชุม 
Small 
Group 
ครั้งท่ี 
1  
ครั้งท่ี 
2  
ครั้งท่ี 
3 
3.
จำนวน
นักศึกษ
าคงอยู 
76คน
จาก 
76 คน 
 

อาจารย
ประจำ
หลักสูตร 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

หล ักส ูตรม ี ระบบ
และกลไกดานการ
ร ั บ แ ล ะ แ ต  ง ต้ั ง

1. สำรวจ
ความ
ตองการของ

1. สำรวจ
ความ
ตองการ

รอยละของ 
ID Plan ท่ี
เปนไปตาม

ต.ค 
63-

1. 
สาขา
งานการ

1.รอย
ละ 
100 

อาจารย
ประจำ

หลักสูตร 
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อาจารยในหลักสูตร 
รวมทั ้งการบริหาร
อาจารยแตย ังขาด
แผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลที่ชัดเจน 
ดังนั ้นหลักสูตรควร
เ ร ิ ่ ม ต  น จ า กการ
ว ิ เ ค ร า ะ ห  ค ว า ม
ต  อ ง ก า ร ข อ ง
อาจารยในหลักสูตร
มาจัดทำแผนพัฒนา 
3  –  5  ป   ต า ม
แผนกลย ุทธ   โดย
แผนพัฒนาบุคลากร
ควรเปนการตกลง
รวมกันระหวางฝาย
วิชาการ กับอาจารย
ประจำหลักสูตรและ
น ำ ม า จ ั ด เ ป น
แผนพัฒนาบุคลากร
รายบ ุคคล โดยมี
แผนต้ังแตการศึกษา
ต  อ  ก า ร เ ข  า สู
ต ำ แ ห น  ง ท า ง
ว ิ ช า ก า ร  ก า ร
ฝกอบรมพัฒนาดาน
วิชาชีพและวิชาการ 
นอกจากนั ้นควรมี
การติดตามผลลัพธ
ท่ีเกิดจากการพัฒนา
อาจารย ท ี ่ตรงกับ
แผนพัฒนาบุคลากร
ท่ีกำหนดไว 

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

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

เปาหมาย 
และ
สามารถ
นำไปใช
ประโยชน 

ก.ย 
64 

บัญชีมี
แผนกา
รสำรวจ 
ID 
Plan  
ของ
อาจารย
ประจำ
หลักสูต
ร 
2. งาน
หลักสูต
รปวช. 
ปวส. 
ไดรวม
รวม
นำไป
จัดทำ
แผนพั
ฒนา
บุคลาก
รของ
ทุก
หลักสูต
ร 
3. 
อาจารย
พัฒนา
ตนเอง
ตาม
แผน 
4. 
รายงาน
ผลการ
พัฒนา
ของ
บุคลาก
รทุกคน

ครูทุก
คนมี
แผนพั
ฒนา
ตนเอง 
2.งาน
หลักสูต
ร ปวช. 
ปวส. 
นำ
ขอมูล
ไป
จัดทำ
แผนพั
ฒนา 
3.รอย
ละ 80 
อาจาร
ยได
พัฒนา
ตนเอง 
(ใน
สถานก
ารณโค
วิคได
พัฒนา
ผาน
ระบบ
ออนไล
น) 
4.  
รายงาน
ผลการ
พัฒนา 
ท่ีแสดง
ผลลัพธ
การ
พัฒนา



ห น ้ า  | 17 
 

ของ
สาขา
งาน
รวบรว
ม
รายงาน
ตอ
สำนัก
วิชาการ 
 

ภาพรว
มตอ
สำนัก
วิชากา
ร 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินนักศึกษา 

การกำหนดสาระ
รายวิชาในหลักสูตร 
ห ล ั ก ส ู ต ร ไ ด
ดำเนินการรายงาน
ในภาพรวมกวางๆ 
รวมทั ้งการพัฒนา
ประเด ็นความร ู  ท่ี
ทันสมัยท่ีนำมาใชใน
หลักสูตรนั้นๆ เพื่อ
พัฒนานักศึกษาใหมี
ความพร อมกาวสู
โ ล ก อ า ชี พ 
ข ณ ะ เ ด ี ย ว กั น
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนมีการ
รายงานผลลัพธ ใน
ลักษณะเดียวกัน ทำ
ใ ห  ก ร ะ บ ว น ก า ร
ทั ้งหมดที ่กลาวมา
ทั ้งหมดยังไมไดนำ
ห ล ั ก  PDCA ม า
ป ร ะ ย ุ ก ต  ใ ช  ใ ห
ชัดเจน 

1. นำสาระ
หลักสูตรมา
วิเคราะห
เพื่อ
พิจารณาหา
จุดเดนของ
หลักสูตร
และนำมา
ปรับปรุง
และ
พัฒนาการ
จัดการเรียน
การสอน 
2. อาจารย
ผูสอนตอง
นำ
เทคโนโลยี
สมัยใหมมา
ใชในการ
จัดการเรียน
การสอน 
โดยมี
หลักฐาน
ชัดเจน 
(แผนจัดการ
เรียนรู, 
บันทึกหลัง

1. สราง
ความเขาใจ
กับอาจารย
ผูสอน 
วิเคราะห
หลักสูตร 
ปรับสาระ
รายวิชาให
สรางจุดเดน
ของ
หลักสูตร 
หากอาจารย
ขาดความ
ชำนาญ 
ตองการ
พัฒนา
ศักยภาพ
ผูสอนให
สามารถ
จัดการเรียน
การสอน
ตามสาระ
รายวิชานั้น 
ๆ  และนำสู
การปฏิบัติ 
2. Small 
Group 

1. รอยละ 
80 ของ
รายวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. รอยละ 
100 
 
 
 
 
 
 
3. รอยละ 
80 ของ
รายวิชาชีพ 

ม.ค.- 
พ.ค. 
64 

1.
ผูสอน
ปรับ
รูปแบบ
การ
เรียน
การ
สอนให
เนน
เรื่อง
งาน
ปฏิบัติ
มากข้ึน 
2.จัด
ประชุม 
Small 
Group 
กับ 
หนวยง
านทับ
คลอ
และแม
ขาย
ผาน
โปรแกร
ม 
Zoom 

1.
ผูสอน
นำ
สถานก
ารณ
จริง
ภายใน
วิทยาลั
ยมา
ปรับใน
รายวิช
าท่ีสอน 
 
 
2.วาระ
ประชุม
เรื่อง
แลกเป
ล่ียน
วิธีการ
เรียน
การ
สอนรูป 
แบบ
ใหม ๆ 
ใน
ทัศนคติ

อาจารย
ประจำ

หลักสูตร 
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การสอน, 
ผลงาน
นักศึกษา 
3. อาจารย
ผูสอนนำ 
PDCA ไป
วางแผนการ
สอนทุก
รายวิชา 
P  แผนการ
จัดการเรียน
การสอน 
D การนำ
แผนการ
สอนไป
ปฏิบัติ  
C สภาพ
ปญหาใน
การจัดการ
เรียนการ
สอน เรียน
ไมเขาใจ ทำ
ไมได ไม
ไดมาเรียน 
A การ
แกปญหา 
เนนกลุม
วิชาชีพ 
- จุดเดนของ
หลักสูตร
ของเรา
ดีกวา
สถานศึกษา
อื่นอยางไร 
- ปรับปรุง
เนื้อหา
รายวิชา โดย
เติมส่ิงท่ีเปน

Activity  
พูดคุยเพื่อ
แลกเปล่ียน
การเรียน
วิธีการเรียน
การสอน
ใหม ๆ 
แลกเปล่ียน
สภาพปญหา 
อยางนอย 
เดือนละ 1 
ครั้ง 
3. ปรับ
วิธีการ
จัดการเรียน
การสอนให
ใช
กระบวนกา
ร PDCA ไป
ใชมี
หลักฐาน
ชัดเจน มี
บันทึกหลัง
การสอน 
เพื่อนำไป
ปรับปรุง
แผนในภาค
เรียนถัดไป 

 
 
3.
จัดการ
เรียน
การ
สอน
โดยใช
กระบว
นการ 
PDCA 

ของ
อาจาร
ยผูสอน
ทาน
อื่นๆ 
3.มีการ
ใช
กระบว
นการ
PDCA 
ในการ
จัดการ
สอน 
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จุดเดนของ
คุณ 
 
 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ห ล ั ก ส ู ต ร ม ี ส่ิ ง
ส น ั บ ส น ุ น ท า ง
ก า ย ภ า พ แ ล ะ ส่ิ ง
ส น ั บ ส น ุ น ท า ง
ว ิชาการท ี ่ช ัด เจน 
รวมทั้งการวางแผน
ให น ักศ ึกษาได  มี
โอกาสไดเร ียนรู ส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู
ทางว ิ ชาการจาก
แ ห ล  ง อ ื ่ น ๆ 
นอก เหน ื อ จาก ท่ี
หลักสูตรกำหนดโดย
จ ั ดทำในร ู ปแบบ 
MOU ห ร ื อ ฝ ก
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร น อ ก
สถานท่ี ใหนักศึกษา
ไดปฏิบัติตามเกณฑ
ที ่หลักสูตรกำหนด 
แตหลักสูตรยังขาด
การนำผลจากการ
วิเคราะหสาเหตขุอง
ปญหาไปปรับปรุง
และพัฒนาใหเปน
ร ู ป ธ ร ร ม ใน ร อ บ
ตอไป ขณะเดียวกัน
หล ักส ูตรควรม ี ส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู
ด านสารสนเทศท่ี
เ ช ื ่ อ ม โ ย ง กั บ
บริหารธุรกิจมาใชใน
การจัดการเรียนการ
สอนเพื่อบูรณาการ

1.  
หลักสูตรมี
การประชุม
โดยนำผล
การประเมิน
ความพึง
พอใจฯ มา
พิจารณาถึง
ส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู 
อุปกรณ 
หรือ
ซอฟแวร 
2.  ทำความ
รวมมือกับ
สถาน
ประกอบกา
รท่ีมีส่ิง
สนับสนุน
การเรียนรูท่ี
ทันสมัย เพื่อ
จะไดสง
นักศึกษาเขา
ฝกงานใน
สถาน
ประกอบกา
รนั้นได 
 

1.  
โครงการ/
กิจกรรม
ศึกษาดูงาน
ดานส่ิง
สนับสนุน
การเรียนรูท่ี
จำเปน
สำหรับ
วิชาชีพ
สำหรับ
หลักสูตร 
เพื่อนำมา
เปนขอมูลใน
การกำหนด
มาตรฐานส่ิง
สนับสนุน
การเรียนรู
ทางดาน
วิชาการของ
หลักสูตรนั้น 
2. จำนวน 
MOU ท่ี
เกิดข้ึนจาก
ขอ 1 และมี
กิจกรรมท่ี
เกิด
ประโยชน
กับผูเรียนได
อยางเต็มท่ี 
 

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

 
 
 
 
2. จำนวน
สถาน
ประกอบก
ารอยาง
นอย 3 
แหงและมี
กิจกรรมท่ี
เกิดจาก 
MOU นั้น 
 

ม.ค. – 
มี.ค. 
64 

 

1.
หลักสูต
รไมได
ดำเนิน
การ 
เนื่องจา
กติด
สถานก
ารณ
โรค
ระบาด
โควิด 
2019     
2. ทำ
ความ
รวมมือ
กับ
สถาน
ประกอ
บ 
การ 
โดยสง
นักศึกษ
าเขาฝก
ประสบ
การณ
ใน
สถาน
ประกอ
บ 
การ 
จำนวน 
2 แหง  

1.ได
มาตรฐ
านส่ิง
สนับสนุ
นการ
เรียนรู 
จำนวน 
5 
รายการ 
1.)ชุด
ทดลอง
หุนยนต
แขนกล
ขับเคล่ื
อนดวย
ระบบ
สมอง
กลฝง
ตัว 
2.)
ชุดฝก 
PLC 
ควบคุม
เซอรโว
มอเตอ
รแบบ
บอลสก
รู 
3.)ชุด
สาธิต
ระบบ
ลิฟต 

อาจารย
ประจำ

หลักสูตร 
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การใช ซอฟแวร กับ
ง า น ด  า น
บร ิหารธ ุรก ิจ เพื่อ
น ักศ ึกษาสามารถ
ทำงานในภาคธุรกิจ
เอกชนได 

 4.)
ชุดฝกไ
ฮดรอ
ลิกส
ไฟฟา 
5.)
ชุดฝก
เซ็นเซอ
ร
ทรานส
ดิวเซอร 
2.
นักศึกษ
าเขา
ฝกงาน
ใน
สถาน
ประกอ
บการ 
ดังนี ้
1.)
บริษัท 
มิซูบิชิอิ
เล็กท
ริก
ประเท
ศไทย
จำกัด 
 
2.)
บริษัท
โซนี่
ประเท
ศไทย
จำกัด 
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สวนท่ี 2 
รายงานผลการดำเนินงาน หลักสูตร 

 

องคประกอบท่ี 1  การกำกับมาตรฐาน 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง วุฒิการศึกษา รายวิชาท่ีสอน 
ภาคเรียนท่ี 
1/2563 

ภาคเรียนท่ี 
2/2563 

1 นายสุริยา  มวนทอง พนักงาน
ราชการ 

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

-เครื่องมือวัดและ
วงจรไฟฟา 
-เครื่องปรับอากาศฯ 
 

 

2 นายสมพงษ  บุญเกิด 
 

อาจารย
พิเศษ 
 

วท.บ. ไฟฟา
อุตสาหกรรม 
 

- การติดต้ังไฟฟา 1 
- การประมาณการ
ระบบไฟฟา 

- การติดต้ังไฟฟาใน
และนอกอาคาร 
- การติดต้ังไฟฟา 2 
 

3 นายสุริยา การรัตน อาจารย
พิเศษ 

ค.อ.บ.
วิศวกรรมไฟฟา 

- ไมไดทำการสอน - เครื่องกลไฟฟา 1 
- เครื่องกลไฟฟา
เบ้ืองตน 
-การสงและจาย
ไฟฟา 
-โครงการ 

4 นายภิญโญ  มวงแกว อ า จ า ร ย
พิเศษ 

ค.อ.บ.
วิศวกรรมไฟฟา-
ไฟฟากำลัง 

-การเขียนแบบไฟฟา
ดวยคอมพิวเตอร 
-เซลลแสงอาทิตยฯ 
-เขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรควบคุม
ไฟฟา 
 

- นิวเมติกสและไฮ
ดรอลิกส 
-การโปรแกรมและ
ควบคุมไฟฟา 
- ระบบควบคุมใน
งานอุตสาหกรรม 

5 นายสรศักด์ิ  ทิมทอง อ า จ า ร ย
พิเศษ 

ค.อ.บ.
วิศวกรรมไฟฟา 

-ดิจิตอลประยุกต 
-วงจรไฟฟา1 
-งานไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส 

-การปองกนัระบบ
กำลัง  
-โครงการ 
 

6 นายจีระวัฒน โชติธน
บูรณ 

อ า จ า ร ย
พิเศษ 

ค.บ.การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

-เขียนแบบเทคนิค 
-งานเทคนิคพื้นฐาน 

-เขียนแบบเทคนิค 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.1 (2)  การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
เกณฑมาตรฐาน 

     ปการศึกษา 2563  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ช้ันสูง โดยใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2562 ของ สำนักงานคณะกรรมการ              
การอาชีวศึกษา ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คือ 2 ป และจะ
ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป ในปการศึกษา 2567  ซึ่งระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร ให
เปนไปตามประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เร ื ่อง เกณฑมาตรฐานคุณวุฒ ิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕62  ขอ 16.2 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระสำคัญของ
หลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใหเปนหนาที ่ของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา สถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ     
การอาชีวศึกษา 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
     1.1-1 รายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง และ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ประจำปการศึกษา 2563 
      1.1-2 รายงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง และ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนท่ี 2 ประจำปการศึกษา 2563  
      1.1-3 ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เรื่อง เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. ๒๕62 
 
 

ผลการประเมิน ผาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

-งานเทคนิคและ
เครื่องมือกลพื้นฐาน 

7 นายล ัทธว ัฒน   พุก
สวาง 

อ า จ า ร ย
พิเศษ 

ค.อ.บ.
วิศวกรรมไฟฟา 

-ไมไดทำการสอน -เครื่องวัดไฟฟา 
-มอเตอรไฟฟาและ
การควบคุม 
-การสองสวาง 
-การออกแบบระบบ
ไฟฟา 
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องคประกอบท่ี 2  ผูสำเร็จการศึกษา 

  
ตัวบงช้ีท่ี 2.1  คุณภาพผูสำเร็จการศึกษา  
 

ขอมูลพื้นฐาน ผลการดำเนินงาน 
แมขาย ทับคลอ รวม 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษาปการศึกษา 2562 7 32 39 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดรับการประเมิน 7 32 39 
รอยละผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดรับการประเมินเทียบกับ
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 

100 100 100 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดงานทำหรือประกอบ
อาชีพอิสระหลังสำเร็จการศึกษา 

4 24 28 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีวางงาน - - - 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีศึกษาตอ 3 3 6 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีอุปสมบท - 1 1 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีเกณฑทหาร 2 4 6 
คาเฉล่ียของผลการประเมินผูสำเร็จการศึกษา 5 5 5 

 
 
คารอยละของผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  

28
28

 × 100 = 100 

แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

5 =
100
100

 × 5  

 

   คุณภาพผูสำเร็จการศึกษา ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  

มีผูสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา2562 จำนวน 39  คนและมีผูตอบแบบสอบถามจำนวน 39 คน 

สถานภาพการทำงานปจจุบันไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสำเร็จการศึกษา จำนวน 28 คน อยูใน

ระหวางรับราชการทหารจำนวน 6 คน อยูในระหวางอุปสมบทจำนวน 1 รูป และทำการศึกษาตออยูในระดับ

ปริญญาตรีสาขาไฟฟากำลัง จำนวน 6 คน ระดับคุณภาพชีวิตของงผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
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วิชาชีพช้ันสูง จาการสำรวจพบวาระดับคุณภาพชีวิต นักศึกษามีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มาก (4.28)  

มีระดับรายไดเพิ่มข้ึนหลังจากสำเร็จการศึกษาหลักสูตร ปวส.(4.28)  มีการเปล่ียนตำแหนงงานและมี

ความสามารถในการประกอบอาชีพอิสระ(4.28)หลังจากสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปวส.วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

ผลการประเมิน ผาน 
 
 
ตัวบงช้ีท่ี 2.2  ผูสำเร็จการศึกษาสรางอาชีพและทำประโยชนใหชุมชน  
 

ขอมูลพื้นฐาน 
ผลการดำเนินงาน 

แมขาย ทับคลอฯ รวม 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562  7  32 39  
จำนวนชุมชนท่ีรับการประเมิน 27 96 123 
รอยละของชุมชนท่ีประเมิน 21.95 78.05 100 
ผลรวมคะแนนท่ีชุมชนประเมิน 114 393 507 
คาเฉล่ียของผลการประเมินผูสำเร็จการศึกษาท่ีทำประโยชนใหกับ
ชุมชนหรือสรางช่ือเสียงใหกับวิทยาลัยชุมชนหรือทองถ่ิน 

4.18 4.03 4.12 

    จากการสำรวจผูสำเร็จการศึกษาสรางอาชีพและทำประโยชนใหชุมชน  พบวาความพึงพอใจใน
ภาพรวมของผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนตัวแทนจากชุมชนอยูในระดับ มาก  4.18 โดยประเด็นท่ีมีความพึง
พอใจมากท่ีสุด คือ มีงานทำหลังจากสำเร็จการศึกษาและผานการฝกอบรม 4.53 และมีรายไดชวยเหลือ
ครอบครัว 4.36  
 
 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ  
๒.๑-๑ รายงานผลการติดตามผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวส.) สาขางานไฟฟากำลัง 
๒.๑-๒ รายงานผลการประเมินผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวส.) สาขางานไฟฟากำลัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน ผาน 
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องคประกอบท่ี 3  นักศึกษา 

 
ตัวบงช้ีท่ี 3.1  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา  
ระบบการดูแลใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา 

เปาหมาย 

นักศึกษามีความพรอมในการเรียนการสอนและสามารถแกไขปญหาทางการเรียน ตลอดจนเรื่องสวนตัว และ

สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

ระบบกลไก 

 1.หลักสูตรจัดใหนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) ท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย(ม.6)ตองมี

การเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานความรูของหลักสูตรระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

2.หลักสูตรเสนอรายช่ือ อาจารยท่ีปรึกษา 

3.กลุมงานวิชาการ เสนออนุมัติคำส่ังแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษานักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) 

4.กลุมงานวิชาการ ช้ีแจงคำส่ัง ระบบการดูแลใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาและภาระหนาท่ี

ตออาจารยปรึกษาในแตละหลักสูตร 

5.อาจารยท่ีปรึกษาในหลักสูตรดำเนินการใหคำปรึกษา ผานชองทางส่ือสารตางๆตลอดระยะเวลาท่ีเหมาะสม

และใชระบบกลไกการดูแลใหคำปรึกษาวิชาการแนะแนวและเรื่องสวนตัวแกนักศึกษา 

6.มีการประเมินผลความพึงพอใจ ของนักเรียน นกัศึกษาท่ีมีตอระบบระบบอาจารยท่ีปรึกษา 

การนำระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

1. สาขางานไฟฟากำลังและหลักสูตรรวมกันจัดรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ลงในตารางการจัดการเรียนการ

สอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ม.6) ประจำปการศึกษา 2563 

2. วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดทำคำสั่งแตงตั ้งอาจารยที ่ปรึกษา ระดับ ปวส. สาขางานไฟฟากำลังประจำป

การศึกษา 2563 มีรายละเอียด ดังนี้  

2.1.นาย ภิญโญ มวงแกว เปนที่ปรึกษา นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวส. 1 สาขางานไฟฟากำลัง ทับคลอ 

จำนวน 35 คน 

2.2. นาย สรศักดิ์ ทิมทอง เปนที่ปรึกษา นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวส. 2 สาขางานไฟฟากำลัง ทับคลอ 

จำนวน 41 คน 

3.อาจารยที ่ปรึกษาศึกษาขอมูลวิธีการในการดูแลนักศึกษาจากคูมืออาจารยที ่ปรึกษาในการกำกับดูแล

นักศึกษา  
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4.อาจารยที ่ปรึกษามีหนาที่จัดทำขอมูลประวัตินักศึกษา แบบติดตามการเขาเรียน การสรางชองทางการ

ส่ือสารออนไลนเชน กลุมไลน เพื่อใชในการติดตอ แจงขอมูลขาวสารใหกับนักศึกษา ใหคำปรึกษา แนะนำ ตาม

ชวงเวลาท่ีไดนัดหมายกันลวงหนา 

5.อาจารยที่ปรึกษา ติดตามนักศึกษาทั้งในสถานศึกษาและที่พักของนักศึกษา ปฐมนิเทศ นักศึกษาในความ

รับผิดชอบในดานการเรียน ความประพฤติ ระเบียบวินัยและขอบังคับตางๆ ของสถานศึกษา รวมถึงการ

ชวยเหลือนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค   

     โดยอาจารยท่ีปรึกษาสาขางานไฟฟากำลังไดดำเนินการติดตามนักศึกษาโดยใชกระบวนการโฮมรูมในชวง

กอนเริ่มการเรียนการสอนหรือในชวงเวลาช่ัวโมงกิจกรรมอยางนอยอาทิตยละหนึ่งวันโดยมีการบันทึกกิจกรรม

โฮมรูม เพื่อแนะนำ ติดตามความประพฤติ ทบทวนระเบียบวินัยและขอบังคับตางๆ ของสถานศึกษา   อาจารย

ท่ีปรึกษาใหคำปรึกษา แกนักเรียนนักศึกษาโดยภาพรวมและรายบุคคลและไดดำเนินการติดตามการเขาเรียน

ของนักศึกษาโดยใชแบบติดตามการเขาเรียนโดยขอขอมูลจากอาจารยประจำรายวิชานั้นๆ ซึ่งหากนักเรียน

นักศึกษาขาดเรียนโดยมีเหตุไมอันควร อาจารยที ่ปรึกษา จะดำเนินการเสนอรายชื่อนักศึกษาที่ขาดเรียน

ตอเนื่อง ตอฝายงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อประสานงานแจงผูปกครองใหมารับทราบขอมูลกับอาจารยท่ีปรึกษาและ

อาจารยประจำรายวิชา เพื่อที่จะไดหาวิธีการแกไขและปองกันรวมถึงการหาขอตกลงรวมกันในการแกไข

ปญหาที่เกิดขึ ้นตามลำดับ จากระบวนการติดตามนักเรียนนักศึกษา สาขางานไฟฟากำลังไดดำเนินการ

ประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียน  นักศึกษาที่มีตอระบบอาจารยที่ปรึกษาและการบริการของหลักสูตร 

ระดับ ปวส. สาขางานไฟฟากำลัง ประจำปการศึกษา 2563 พบวา  

 

1. ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาท่ีมีตอระบบอาจารยท่ีปรึกษา และการบริการของหลักสูตร  

ประจำปการศึกษา 2563     ในภาพรวมอยูในระดับมาก(�̅�𝑥=4.24), โดยรายการท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด 

คือ การใหบริการดานใหคำปรึกษาแกนักศึกษา (ระบบอาจารยท่ีปรึกษา) อยูในระดับมาก (�̅�𝑥=4.26) รองมา

คือ การใหบริการเพื่อพัฒนาประสบการณและความรูดานตาง ๆ แกนักศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 

(�̅�𝑥=4.25) และการใหบริการแหลงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษา (�̅�𝑥=4.20) ตามลำดับ 

 2.ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีระบบอาจารยท่ีปรึกษา ประจำปการศึกษา 2563        จากการสำรวจ

พบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�𝑥=4.26) โดยรายการท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ อาจารยท่ีปรึกษามีเวลา

ใหนักศึกษาไดพบทุกครั้งเมื่อมีการนัดหมาย, อาจารยท่ีปรึกษามีเวลาใหคำปรึกษาในการแกไขปญหาตาง ๆ 

พรอมชวยเหลือและใหคำแนะนำ (�̅�𝑥=4.31) รองลงมาคือ มีชองทางการติดตอส่ือสารระหวางอาจารยท่ี

ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล (�̅�𝑥=4.30) หัวหนาสาขางาน สามารถใหคำปรึกษาตางๆ กับนักศึกษาได

(นอกเหนือ/ทดแทน อาจารยท่ีปรึกษา) (�̅�𝑥=4.29) นักเรียนสามารถนำความรูความเขาใจท่ีไดรับจากการให

คำปรึกษาไปใชประโยชน  (�̅�𝑥=4.24) อาจารยท่ีปรึกษามีความเต็มใจและเอาใจใสในการใหคำปรึกษา และมี

การติดตามผลของการใหคำปรึกษา อาจารยท่ีปรึกษาเอาใจใสนักศึกษาอยางท่ัวถึงและสม่ำเสมอ (�̅�𝑥=4.23)

และอาจารยผูสอนสามารถใหคำปรึกษาตางๆกับนักศึกษาได (นอกเหนือ/ทดแทน อาจารย  ท่ีปรึกษา) 

(�̅�𝑥=4.16)ตามลำดับ 
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3.ความพึงพอใจของนักศึกษา ท่ีมีผลตอการบริการแหลงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแกนักเรียน

นักศึกษา   จากการสำรวจพบวา ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการบริการแหลงขอมูลขาวสารท่ีเปน

ประโยชนแกนักศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก(�̅�𝑥=4.20) โดยรายการท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด โดยรายการ

ท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ มีการเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางตาง ๆ เชน บอรดประชาสัมพันธ เว็บไซต 

โซเชียลเน็ตเวิรค อาจารยแจงดวยวาจา, การไดรับขาวสารมีความสะดวก รวดเร็วและทันสมัยของการ

ใหบริการขาวสารขอมูลตาง ๆ (�̅�𝑥=4.28) มีการมีการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับการประกาศรับสมัครงานและ

แหลงงาน (�̅�𝑥=4.21) มีการแจงขอมูลความเคล่ือนไหวอื่นท้ังในและนอกวิทยาลัยฯ ท่ีจำเปนแกนักศึกษา

(�̅�𝑥=4.18) และมีการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาตอ(�̅�𝑥=4.17)และมีการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับ

ทุนการศึกษา และแหลงทุน (�̅�𝑥=4.09) ตามลำดับ  

4.ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีตอการบริการเพื่อพัฒนาประสบการณและความรูดานตางๆแก

นักศึกษา ผลการสำรวจพบวานักศึกษามีความพึงพอใจ ตอการบริการเพื่อพัฒนาประสบการณและความรูดาน

ตางๆในภาพรวมอยูในระดับมาก(�̅�𝑥=4.25)โดยในรายการท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด สงเสริมสนับสนุนนักศึกษา

พัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ เชน การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน การแขงขัน /ประกวดดานวิชาการ

และวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ (�̅�𝑥=4.31) รองลงมา มีโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมดาน

ศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาอยางเหมาะสม (�̅�𝑥=4.29) มีโครงการ/กิจกรรม      ที่เสริมสรางดานคุณธรรม 

จริยธรรมของนักศึกษาอยางเหมาะสม, นักศึกษามีสวนรวมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาความรูและ

ประสบการณทางวิชาการ/วิชาชีพ(�̅�𝑥=4.26)  จากกิจกรรมตางๆ ดานวิชาการที่หลักสูตร จัดขึ้น นักศึกษา

สามารถนำความรูที ่ไดรับไปใชประโยชนตอได, จากกิจกรรมตาง ๆ ดานคุณธรรม จริยธรรม และดาน

ศิลปวัฒนธรรมท่ีหลักสูตรจัดข้ึน นักศึกษาไดความรู ความเขาใจ และเปนประโยชนตอตัวนักศึกษา (�̅�𝑥=4.23),  

การประชาสัมพันธในการเขาถึงกิจกรรมดานตาง ๆ ที่หลักสูตรดำเนนิการ(�̅�𝑥=4.22) และ ความหลากหลาย

ของกิจกรรมท่ีหลักสูตร จัดใหกับนักศึกษา(�̅�𝑥=4.20) ตามลำดับ 

ตารางความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอระบบอาจารยที่ปรึกษาและการบริการของหลักสูตร

เปรียบเทียบปการศึกษา 2561 , 2562 และ2563 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

เพิ่มข้ึน/ลดลง 
2561 2562 2563 

การบริการดานใหคำปรึกษาแกนักศึกษา (ระบบอาจารยท่ี
ปรึกษา) 

3.51 4.23 4.26 
เพิ่มข้ึน 

การบริการแหลงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษา 3.39 4.16 4.20 เพิ่มข้ึน 
การบริการเพื่อพัฒนาประสบการณและความรูดานตาง ๆ แก
นักศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 

3.43 4.20 4.25 เพิ่มข้ึน 

รวม 3.45 4.20 4.24 เพิ่มข้ึน 



ห น ้ า  | 28 
 

ภาพรวม ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอระบบอาจารยที่ปรึกษาและการบริการของ

หลักสูตรประจำปการศึกษา 2561 , 2562 และ2563 พบวาปการศึกษา2561 ระดับความพึงพอใจเฉล่ีย

เทากับ 3.45 ปการศึกษา2562เฉลี่ยเทากับ 4.20 และปการศึกษา2563เฉลี่ยเทากับ 4.24 เปรียบเทียบ

ระดับความพึงพอใจ เพิ่มข้ึน 

การบริการดานใหคำปรึกษาแกนักศึกษา(ระบบอาจารยที ่ปรึกษา) ประจำปการศึกษา 2561 

2562 และ 2563 

 ภาพรวมการบริการดานใหคำปรึกษาแกนักศึกษา(ระบบอาจารยท่ีปรึกษา) ประจำปการศึกษา 2561 

2562 และ 2563 พบวาปการศึกษา 2561 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเทากับ 3.51 ปการศึกษา 2562 

เฉล่ียเทากับ 4.23 และ ปการศึกษา 2563 เฉล่ียเทากับ 4.26 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ เพิ่มข้ึน 

 

 

 

 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ เพิ่มข้ึน/

ลดลง 2561 2562 2563 
1) อาจารยที่ปรึกษามีเวลาใหคำปรึกษาในการแกไขปญหา

ตาง ๆ พรอมชวยเหลือและใหคำแนะนำ 
3.40 4.29 4.32 เพิ่มข้ึน 

2) อาจารยที่ปรึกษามีเวลาใหนักศึกษาไดพบทุกครั้งเมื ่อมี
การ        นัดหมาย 

3.70 4.29 4.32 เพิ่มข้ึน 

3) อาจารยที ่ปรึกษามีความเต็มใจและเอาใจใสในการให
คำปรึกษา และมีการติดตามผลของการใหคำปรึกษา 

3.60 4.20 4.23 เพิ่มข้ึน 

4) อาจารยที ่ปรึกษาเอาใจใสนักศึกษาอยางทั ่วถึงและ
สม่ำเสมอ 

3.55 4.20 4.23 เพิ่มข้ึน 

5) มีชองทางการติดตอสื่อสารระหวางอาจารยที่ปรึกษากับ
นักศึกษาในความดูแล  

3.55 4.27 4.30 เพิ่มข้ึน 

6) นักศึกษาสามารถนำความรู ความเขาใจที่ไดรับจากการ
ใหคำปรึกษาไปใชประโยชนได 

3.20 4.21 4.24 เพิ่มข้ึน 

7) หัวหนาสาขางาน สามารถใหคำปร ึกษาตาง ๆ กับ
นักศึกษาได (นอกเหนือ/ทดแทน อาจารยท่ีปรึกษา) 

3.65 4.26 4.29 เพิ่มข้ึน 

8) อาจารยผูสอน สามารถใหคำปรึกษาตาง ๆ กับนักศึกษา
ได (นอกเหนือ/ทดแทน จากอาจารยท่ีปรึกษา) 

3.45 4.13 4.16 เพิ่มข้ึน 

รวม 3.51 4.23 4.26 เพิ่มข้ึน 
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            การบริการแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกนักศึกษา ประจำปการศึกษา 2561 2562 

และ 2563 

          ภาพรวมการบริการแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกนักศึกษา ประจำปการศึกษา 2561 

2562 และ 2563 พบวาปการศึกษา 2561 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเทากับ 3.39 ปการศึกษา 2562 

เฉล่ียเทากับ 4.16 และปการศึกษา 2563 เฉล่ียเทากับ 4.20 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ เพิ่มข้ึน 

          การบริการเพื่อพัฒนาประสบการณและความรูดานตาง ๆ แกนักศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 

ประจำปการศึกษา 2561 2562 และ 2563 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ความหมาย 
2561 2562 2563 

1) มีการเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางตาง ๆ เชน บอรด
ประชาสัมพันธ เว็บไซต  โซเชียลเน็ตเวิรค อาจารยแจงดวย
วาจา 

3.45 4.25 4.28 เพิ่มข้ึน 

2) มีการแจงขอมูลความเคล่ือนไหวอื่นท้ังในและนอกวิทยาลัยฯ ท่ี
จำเปนแกนักศึกษา 

3.30 4.15 4.18 เพิ่มข้ึน 

3) มีการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาตอ 3.15 4.14 4.17 เพิ่มข้ึน 
4) มีการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา และแหลงทุน 3.40 4.06 4.09 เพิ่มข้ึน 
5) มีการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับการประกาศรับสมัครงานและ

แหลงงาน 
3.55 4.18 4.21 เพิ่มข้ึน 

6) การไดรับขาวสารมีความสะดวก รวดเร็วและทันสมัยของการ
ใหบริการขาวสารขอมูลตาง ๆ 

3.50 4.25 4.28 เพิ่มข้ึน 

รวม 3.39 4.16 4.20 เพิ่มข้ึน 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ความหมาย 
2561 2562 2563 

1) การประชาสัมพันธในการเขาถึงกิจกรรมดานตาง ๆ ท่ี
หลักสูตรดำเนินการ 

3.40 4.17 4.22 เพิ่มข้ึน 

2) ความหลากหลายของกิจกรรมที ่หลักสูตร จัดใหกับ
นักศึกษา 

3.45 4.15 4.20 เพิ่มข้ึน 

3) มีโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสรางศักยภาพดานวิชาการ
ของนักศึกษาอยางเหมาะสม 

3.25 4.18 4.23 เพิ่มข้ึน 

4) มีโครงการ/กิจกรรมท่ีเสริมสรางดานคุณธรรม จริยธรรม
ของนักศึกษาอยางเหมาะสม  

3.35 4.21 4.26 เพิ่มข้ึน 

5) มีโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมดานศิลปวัฒนธรรมของ
นักศึกษาอยางเหมาะสม 

3.35 4.24 4.29 เพิ่มข้ึน 
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          ภาพรวมการบริการเพื่อพัฒนา ประสบการณและความรูดานตางๆ ใหกับนักศึกษา ประจำปการศึกษา 

2561 2562 และ 2563 พบวาปการศึกษา 2561 ระดับความพึงพอใจ เฉลี่ยเทากับ 3.43 ปการศึกษา 

2562 เฉล่ียเทากับ 4.20 ปการศึกษา 2563 เฉล่ียเทากับ 4.25 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ เพิ่มข้ึน 

การติดตามและประเมินกระบวนการ 

             จากการติดตามผลพบวาในการใชระบบการดูแลใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา

นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก ทำใหนักศึกษาสวนสามารถสำเร็จการศึกษาไดครบตามระยะเวลาท่ี

หลักสูตรกำหนดตามจำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน สวนนักศึกษาท่ีไมสำเร็จการศึกษาตามกำหนด คือ 

อาจารยผูสอนและอาจารยท่ีปรึกษาดำเนินการสงรายงานการติดตามนักศึกษาลาชากวากำหนดท่ีทางหลักสูตร

ไดกำหนดไว จึงสงผลใหนักศึกษาบางคนขาดเรียนเกินทำใหเวลาเรียนไมพอจึงหมดสิทธิสอบในรายวิชานั้นๆจึง

ทำใหไมสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกำหนดไวในหลักสูตร 

ขอเสนอแนะ  

         ควรทำความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องของการสงผลรายงานการติดตามนักศึกษาใหกับอาจารยที่ปรึกษาให

ทราบถึงกำหนดการ วิธีการ และหลังเกณฑท่ีทางหลักสูตรไดกำหนดไว(ปฏิทินงาน) 

เอกสารหลักฐานประกอบ  

3.1.1 คำส่ังแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาประจำปการศึกษา2563 

3.1.2 ขอมูลประวัตินักศึกษา 

3.1.3 แบบบันทึกขอความแจงการขาดเรียน 

3.1.5 คูมืออาจารยท่ีปรึกษา 

6) นักศึกษามีสวนรวมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อ
พัฒนาความรูและประสบการณทางวิชาการ/วิชาชีพ 

3.50 4.21 4.26 เพิ่มข้ึน 

7) สงเสริมสนับสนุนนักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาการและ
วิชาชีพ เชน การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน การ
แขงขัน /ประกวดดานวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายใน
และภายนอกวิทยาลัยฯ 

3.45 4.26 4.31 เพิ่มข้ึน 

8) มีการประเมินคุณภาพของการดำเนินโครงการพัฒนา 
ประสบการณทางวิชาชีพ 

3.35 4.18 4.23 เพิ่มข้ึน 

9) จากกิจกรรมตางๆ ดานวิชาการที ่หลักสูตร จัดข้ึน 
นักศึกษาสามารถนำความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนตอได 

3.65 4.19 4.24 เพิ่มข้ึน 

10) จากกิจกรรมตาง ๆ ดานคุณธรรม จริยธรรม และดาน
ศิลปวัฒนธรรม ที่หลักสูตร จัดขึ้น นักศึกษาไดความรู 
ความเขาใจ และเปนประโยชนตอตัวนักศึกษา  

3.50 4.19 4.24 เพิ่มข้ึน 

รวม 3.43 4.20 4.25 เพิ่มข้ึน 
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3.1.6 รายงานความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอระบบอาจารยที ่ปรึกษา และการบริการของ

หลักสูตร ระดับ ปวส.สาขางานไฟฟากำลังประจำปการศึกษา 2563  

 

ผลการประเมิน ผาน 
 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูท่ีทันสมัย 

เปาหมาย 

       นักศึกษาสาขางานไฟฟากำลังระดับปวส.ไดรับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการ

เรียนรูท่ีทันสมัย 

   ระบบกลไก 

 สาขางานไฟฟากำลัง รวมกับสำนักวิชาการ ไดดำเนินการพิจารณา แนวทางการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

และเสริมสรางทักษะการเรียนรู โดยดำเนินการจัดกิจกรรมใหครอบคลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะ

สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ ผานโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีระบบ

และกลไกการปฏิบัติงาน ดังนี้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        สาขาไฟฟากำลังรวมกับสำนักวิชาการ ไดดำเนินการพิจารณา แนวทางการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

และเสริมสรางทักษะการเรียนรู โดยดำเนินการจัดกิจกรรมใหครอบคลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะ

สารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ ผานโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดำเนินการ

ตามแนวทางสำหรับนักศึกษาทุกช้ันป รวมท้ังส้ิน 7 โครงการ/กิจกรรม  ประกอบดวย 
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      ๑. โครงการสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  

             มีวัตถุประสงคเพื ่อสรางสิ ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และนวัตกรรมของนักเรียน-นักศึกษา และ

เผยแพรผลงาน สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคและนวัตกรรมสูสาธารณชนอยางเปนรูปธรรม ซึ่งการเผยแพร

ผลงานดำเนินงานภายใตกิจกรรม มหกรรมวิชาการ โดย สิ ่งประดิษฐที ่นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูงทำในปการศึกษา 2563 จำนวนท้ังส้ิน..7 โครงการ  ดังนี้ 

1.โครงการ แปลงผักไฮโดรโปนิกส พลังงานแสงอาทิตย 

2.โครงการ ระบบไฟฟาและกลองวงจรปด อาคารฝกงานชางไฟฟาดานนอกทิศตะวันตก 

3.โครงการ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตยเพื่อใชกับแปลงเพราะปลูกขนาดเล็กในชุมชน 

4.โครงการ พัฒนาชุดควบคุมการทำงานของปมน้ำ 

5.โครงการ เครื่องสูบน้ำ 3 ใน 1 

6.โครงการ พัฒนารถกอลฟไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

7.โครงการ หองเรียนอัจฉริยะ 

      2. โครงการเตรียมการเตรียมความพรอมและปฐมนิเทศนักศึกษากอนออกฝกงาน 

มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาไดเตรียมความพรอมในการปฏิบัติตนใหถูกตองตามขอกำหนดของ

สถานประกอบการ สามารถพัฒนาตนเองใหเหมาะสมกับงาน ตามความรูความสามารถ โดยมีการใหความรู

นักเรียน นักศึกษาดังนี้  

- ความสำคัญและวัตถุประสงคของการฝกงาน 

- การเตรียมความพรอมกอนการฝกงาน  

- คำศัพทภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน    

- การพัฒนาบุคลิกภาพกับการทำงาน  

- ประสบการณดีดี จากพี่สูนอง 

 

 ตารางแสดงขอมูลการประเมินผลความพึงพอใจหรือความเห็นตอคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของ

บัณฑิตวิทยาลัย  

ภาคเรียนท่ี 1/2563 สาขางานไฟฟากำลัง  (ปวส.) 

ประเด็นความคิดเห็น      𝒙𝒙�     S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

ดานคุณธรรม / จริยธรรม    
1.  ความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 4.43 1.31 มาก 
2.  ความซื่อสัตยสุจริต 4.69 0.51 มากท่ีสุด 
3.  ความมีระเบียบวินัย/ตรงตอเวลา 4.17 0.76 มาก 
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4.  ความขยันหมั่นเพียรในหนาท่ี 4.44 0.64 มาก 
5.  มีความเสียสละและเห็นแกประโยชนสวนรวมขององคการ 4.42 0.75 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.43 0.79 มาก 
ดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ    

1. มีความรูในการปฏิบัติงาน 3.93 0.69 มาก 
2. มีทักษะความชำนาญในการปฏิบัติงาน 4.01 0.86 มาก 
3. ความสามารถในการนำความรูมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
ใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

4.22 0.81 มาก 

4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห แกไขปญหาตางๆ ไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม 

4.08 0.87 มาก 

5. มีความใฝรู และพัฒนาตนเองอยูเสมอ 4.51 0.63 มาก 
เฉลี่ยรวม 4.15 0.77 มาก 

ดานบุคลิกภาพ    
1. มีจิตบริการ 4.42 0.69 มาก 
2. มมีนุษยสัมพันธและสามารถทำงานเปนทีม 4.57 0.66 มากท่ีสุด 
3. มีภาวะผูนำ 3.97 0.83 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.32 0.73 มาก 
เฉลี่ยรวมทุกดาน 4.30 0.76 มาก 

 

  จากการสำรวจ พบวาผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ/หนวยงานราชการและ

รัฐวิสาหกิจ/ หนวยงานเอกชน  มีความพึงพอใจหรือความคิดเห็นตอคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของบัณฑิต

วิทยาลัย  สาขางาน ไฟฟากำลัง ในภาพรวมทุกดานอยูในเกณฑความพึงพอใจระดับ มาก คาเฉลี่ยเทากับ 

4.30  

- ประเด็นท่ีหนวยงานหรือสถานประกอบการ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด ดานคุณธรรม / จริยธรรม คือ 

ประเด็น ความซื่อสัตยสุจริต  คาเฉล่ียเทากับ 4.69 อยูในเกณฑระดับความพึงพอใจ มากท่ีสด  รองลงมาคือ 

ประเด็นความขยันหมั่นเพียรในหนาท่ี มีคาเฉล่ียคือ 4.44 อยูในเกณฑระดับความพึงพอใจ มาก และประเด็น

ท่ีหนวยงานหรือสถานประกอบการมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ประเด็นความมีระเบียบวินัย/ตรงตอเวลา มี

คาเฉล่ียเทากับ 4.17 ซึ่งอยูในเกณฑระดับความพึงพอใจ มาก และในภาพรวมดานคุณธรรม / จริยธรรม อยู

ในเกณฑระดับความพึงพอใจ มาก คาเฉล่ียรวมเทากับ 4.43 

- ประเด็นที่หนวยงานหรือสถานประกอบการ มีความพึงพอใจมากที่สุด ดานความรูความสามารถทาง

วิชาการ / วิชาชีพ คือ ประเด็น.มีความใฝรู และพัฒนาตนเองอยูเสมอ และ คาเฉล่ียเทากับ 4.51 อยูในเกณฑ

ระดับความพึงพอใจ มาก  รองลงมาคือ ประเด็นความสามารถในการนำความรูมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน

ใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ  มีคาเฉล่ียเทากันคือ 4.22 อยูในเกณฑระดับความพึงพอใจ มาก และ

ประเด็นท่ีหนวยงานหรือสถานประกอบการมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ประเด็นมีความรูในการปฏิบัติงาน มี
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คาเฉลี่ยเทากับ 3.93 ซึ่งอยูในเกณฑระดับความพึงพอใจ มาก และในภาพรวมดานความรูความสามารถทาง

วิชาการ / วิชาชีพ อยูในเกณฑระดับความพึงพอใจ มาก คาเฉล่ียรวมเทากับ 4.15 

- ประเด็นท่ีหนวยงานหรือสถานประกอบการ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด ดานบุคลิกภาพ คือ ประเด็นมี

มนุษยสัมพันธและสามารถทำงานเปนทีม คาเฉลี่ยเทากับ 4.57 อยูในเกณฑระดับความพึงพอใจ มากที่สุด  

ประเด็นที่หนวยงานหรือสถานประกอบการมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ประเด็นมีภาวะผูนำ  มีคาเฉล่ีย

เทากับ 3.97 ซึ่งอยูในเกณฑระดับความพึงพอใจ มาก และในภาพรวมดานบุคลิกภาพ อยูในเกณฑระดับความ

พึงพอใจ มาก คาเฉล่ียรวมเทากับ 4.32 

 

        3. โครงการพัฒนาผูเรียนเขาสูมาตรฐานวิชาชีพ 

            สาขางานไฟฟากำลังไดดำเนินการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามคุณภาพของผูสำเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม ดานสมรรถนะวิชาชีพสาขาวิชาชางไฟฟากำลัง 

ประกอบดวย 

             - สมรรถนะงานท่ี 1 วิเคราะหคาพารามิเตอรทางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส   

             - สมรรถนะงานท่ี 2 ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาไฟฟาดวยคอมพิวเตอร      

             - สมรรถนะงานท่ี 3 ออกแบบและติดต้ังไฟฟา 

              สาขางานไฟฟากำลัง มีนักเรียนนักศึกษาเขาทดสอบมาตรฐานวิชาชีพท้ังหมดจำนวน 40 คน ผาน

เกณฑ ประเมินมาตรฐาน  14 คน คิดเปนรอยละ 35  

 

 

        4. โครงการพัฒนากิจกรรมผูเรียน  

              สาขางานไฟฟากำลังและงานกิจการนกัศึกษาไดจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรวมกันโดยมีกจิกรรมดังนี ้

-โครงการไหวครู ทำบุญประเพณี 

   -โครงการรวมหัวใจไวในหนึ่งตน 

 

พบวา ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีตอการบริการเพื่อพัฒนาประสบการณและความรู

ดานตาง ๆ (กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) ในภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�𝑥=4.25) โดยรายการที่มีความพึง

พอใจสูงสุด คือ สงเสริมสนับสนุนนักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ เชน การทดสอบมาตรฐาน

ฝมือแรงงาน การแขงขัน /ประกวดดานวิชาการและวิชาชีพ ทั ้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ 

(�̅�𝑥=4.31) รองลงมาคือ มีโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมดานศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาอยางเหมาะสม 

(�̅�𝑥=4.29), มีโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสรางดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาอยางเหมาะสม, 

นักศึกษามีสวนรวมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพือ่พัฒนาความรูและประสบการณทางวิชาการ/วิชาชีพ 

(�̅�𝑥=4.26), จากกิจกรรมตางๆ ดานวิชาการที่หลักสูตร จัดขึ้น นักศึกษาสามารถนำความรูที่ไดรับไปใช

ประโยชนตอได, จากกิจกรรมตาง ๆ  ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานศิลปวัฒนธรรมที่หลักสูตรจัดข้ึน 
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นักศึกษาไดความรู ความเขาใจ และเปนประโยชนตอตัวนักศึกษา (�̅�𝑥=4.24),  มีการประเมินคุณภาพ

ของการดำเนินโครงการพัฒนา ประสบการณทางวิชาชีพ (�̅�𝑥=4.23) การประชาสัมพันธในการเขาถึง

กิจกรรมดานตาง ๆ ท่ีหลักสูตรดำเนินการ (�̅�𝑥=4.22) และ ความหลากหลายของกิจกรรมท่ีหลักสูตรจัด

ใหกับนักศึกษา (�̅�𝑥=4.20) ตามลำดับ 

 

              5.โครงการศึกษาดูงาน 

     นักศึกษาสาขางานไฟฟา ระดับข้ัน ปวส. ไมไดศึกษาดูงาน เนื่องจาก สถานการณ โควิด – 19 

              6.การติดตามและประเมินกระบวนการ 

                จากผลการประเมินเปาหมายและกลไกของการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสราง

ทักษะการเรียนรูท่ีทันสมัย บรรลุเปาหมายท่ีวางไว 

 

ผลการประเมิน ผาน 
 

ตัวบงช้ีท่ี 3.2  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
ผลท่ีเกิดกับนักศึกษาโพทะเล(แมขาย)  

ปการศึกษา 
จำนว

น 
รับเขา 

จำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน จำนวน
ผูสำเร็จ

การศึกษา 

จำนวนท่ี
ลาออกและคัด
ช่ือออกสะสม
จนถึงสิ้นป
การศึกษา 

อัตรา
การ

สำเร็จ
การศึกษ

า 

อัตรา 
การคง

อยู 

2560 2561 2562 2563 

2560 9 9 7 - - 2 7 22.22 22.22 
2561 13 - 13 7 - 7 6 53.85 53.85 
2562 - - - - - - - - - 

 
ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา(ทับคลอ) 

ปการศึกษา 
จำนว

น 
รับเขา 

จำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน จำนวน
ผูสำเร็จ

การศึกษา 

จำนวนท่ี
ลาออกและคัด
ช่ือออกสะสม
จนถึงสิ้นป
การศึกษา 

อัตรา
การ

สำเร็จ
การศึกษ

า 

อัตรา 
การคง

อยู 

2560 2561 2562 2563 

2560 47 47 43 - - 41 6 87.23 87.23 
2561 38 - 38 35 - 32 6 84.21 84.21 
2562 41 - - 41 41 40 1 97.56 97.56 
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ผลรวมท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาระดับ ปวส.สาขางานไฟฟากำลัง 

ปการศึกษา 
จำนว

น 
รับเขา 

จำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน จำนวน
ผูสำเร็จ

การศึกษา 

จำนวนท่ี
ลาออกและคัด
ช่ือออกสะสม
จนถึงสิ้นป
การศึกษา 

อัตรา
การ

สำเร็จ
การศึกษ

า 

อัตรา 
การคง

อยู 

2560 2561 2562 2563 

2560 56 56 50 - - 43 13 76.79 76.79 
2561 51 - 51 42 - 39 12 76.47 76.47 
2562 41 - - 41 41 40 1 97.56 97.56 

 
ผลการดำเนินงาน 
 
1) ขอมูลอัตราการคงอยู 

1.1 ปการศึกษา 2560 รับนักศึกษา จำนวน 56 คน มีจำนวนผูสำเร็จการศึกษาจำนวน 43 คน คิดเปน

รอยละ 76.79 มีจำนวนนักศึกษาคงอยู 56 คนคิดเปนรอยละ 76.79   

1.2 ปการศึกษา 2561 รับนักศึกษา จำนวน 51 คน มีจำนวนผูสำเร็จการศึกษาจำนวน 39 คน คิดเปน

รอยละ 76.47 มีจำนวนนักศึกษาคงอยู 39 คนคิดเปน 

รอยละ 76.47 

1.3 ปการศึกษา 2562 รับนักศึกษา จำนวน 41 คน มีจำนวนผูสำเร็จการศึกษาจำนวน 40 คน คิดเปน

รอยละ 97.56 มีจำนวนนักศึกษาคงอยู 40 คนคิดเปนรอยละ 97.56  

จะเห็นไดวานักศึกษามีอัตราการคงอยูตามหลักสูตรในอัตราท่ีเพิ่มข้ึนเปนลำดับ  

 

 

2) การสำเร็จการศึกษา 

        2.1 ปการศึกษา 2560 รับนักศึกษา จำนวน 56 คนและมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษา จำนวน 43 คนคิด

เปนรอยละ 76.79 

         2.2 ปการศึกษา 2561 รับนักศึกษา จำนวน 51 คนและมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษา จำนวน 39 คน

คิดเปนรอยละ 76.47  

         2.3 ปการศึกษา 2562 รับนักศึกษา จำนวน 41 คนและมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษา จำนวน 40 คน

คิดเปนรอยละ 97.56 

จะเห็นไดวานักศึกษามีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในอัตราท่ีเพิ่มข้ึน จากการใชระบบอาจารยท่ี

ปรึกษา ดวยการติดตามการออกกลางคัน การใหคำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษา ปญหาสวนตัวและการให

ทุนการศึกษา จึงทำใหมีจำนวนนักศึกษาท่ีมีการจบการศึกษาเพิ่มมากข้ึน 

3) มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอกระบวนการสงเสริมนักศึกษา ดังนี ้



ห น ้ า  | 37 
 

2.1) การบริการดานใหคำปรึกษาแกนักศึกษา (ระบบอาจารยท่ีปรึกษา) ผลการประเมินความพึงพอใจใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�𝑥=4.24), โดยรายการท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ การบริการดานใหคำปรึกษา

แกนักศึกษา (ระบบอาจารยท่ีปรึกษา) นักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจ อยูในระดับมาก (�̅�𝑥=4.26) 

2.2)  การบริการเพื่อพัฒนาศักยภาพและสงเสริมการเรียนรูดานตาง ๆ ของนักเรียน นักศึกษาผลการ

สำรวจพบวานักศึกษามีความพึงพอใจ ตอการบริการเพื่อพัฒนาประสบการณและความรูดานตางๆในภาพ

รวมอยูในระดับมาก(�̅�𝑥=4.25) และการใหบริการแหลงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษา 

(�̅�𝑥=4.20) ตามลำดับ 

4) จากระบบอาจารยท่ีปรึกษาท่ีดำเนินการทำใหจำนวนนักเรียน นักศึกษาท่ีลาออกและคัดช่ือออกสะสมจนถึง
ส้ินปการศึกษามีแนวโนมเพิ่มข้ึน เมื่อดูจำนวนท่ีลาออกและคัดช่ือออกสะสมจนถึงส้ินปการศึกษาจากป
การศึกษา๒๕60, ๒๕61และ๒๕๖2 มีอัตราการคงอยู 76.79 , 76.47 และ97.56 ตามลำดับ โดยมีอัตรา
การคงอยูเฉล่ียเทากับ 
 

            การบริการแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกนักศึกษา ประจำปการศึกษา 2561 2562 

และ 2563 

          ภาพรวมการบริการแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกนักศึกษา ประจำปการศึกษา 2561 

2562 และ 2563 พบวาปการศึกษา 2561 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเทากับ 3.39 ปการศึกษา 2562 

เฉล่ียเทากับ 4.16 และปการศึกษา 2563 เฉล่ียเทากับ 4.20 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ เพิ่มข้ึน 

 

 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ความหมาย 
2561 2562 2563 

1) มีการเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางตาง ๆ เชน บอรด
ประชาสัมพันธ เว็บไซต  โซเชียลเน็ตเวิรค อาจารยแจงดวย
วาจา 

3.45 4.25 4.28 เพิ่มข้ึน 

2) มีการแจงขอมูลความเคล่ือนไหวอื่นท้ังในและนอกวิทยาลัยฯ ท่ี
จำเปนแกนักศึกษา 

3.30 4.15 4.18 เพิ่มข้ึน 

3) มีการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาตอ 3.15 4.14 4.17 เพิ่มข้ึน 
4) มีการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา และแหลงทุน 3.40 4.06 4.09 เพิ่มข้ึน 
5) มีการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับการประกาศรับสมัครงานและ

แหลงงาน 
3.55 4.18 4.21 เพิ่มข้ึน 

6) การไดรับขาวสารมีความสะดวก รวดเร็วและทันสมัยของการ
ใหบริการขาวสารขอมูลตาง ๆ 

3.50 4.25 4.28 เพิ่มข้ึน 

รวม 3.39 4.16 4.20 เพิ่มข้ึน 
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          การบริการเพื่อพัฒนาประสบการณและความรูดานตาง ๆ แกนักศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 

ประจำปการศึกษา 2561 2562 และ 2563 

 

          ภาพรวมการบริการเพื่อพัฒนา ประสบการณและความรูดานตางๆ ใหกับนักศึกษา ประจำปการศึกษา 

2561 2562 และ 2563 พบวาปการศึกษา 2561 ระดับความพึงพอใจ เฉลี่ยเทากับ 3.43 ปการศึกษา 

2562 เฉล่ียเทากับ 4.20 ปการศึกษา 2563 เฉล่ียเทากับ 4.25 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ เพิ่มข้ึน 

 

 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ความหมาย 
2561 2562 2563 

1) การประชาสัมพันธในการเขาถึงกิจกรรมดานตาง ๆ ท่ี
หลักสูตรดำเนินการ 

3.40 4.17 4.22 เพิ่มข้ึน 

2) ความหลากหลายของกิจกรรมที ่หลักสูตร จัดใหกับ
นักศึกษา 

3.45 4.15 4.20 เพิ่มข้ึน 

3) มีโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสรางศักยภาพดานวิชาการ
ของนักศึกษาอยางเหมาะสม 

3.25 4.18 4.23 เพิ่มข้ึน 

4) มีโครงการ/กิจกรรมท่ีเสริมสรางดานคุณธรรม จริยธรรม
ของนักศึกษาอยางเหมาะสม  

3.35 4.21 4.26 เพิ่มข้ึน 

5) มีโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมดานศิลปวัฒนธรรมของ
นักศึกษาอยางเหมาะสม 

3.35 4.24 4.29 เพิ่มข้ึน 

6) นักศึกษามีสวนรวมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อ
พัฒนาความรูและประสบการณทางวิชาการ/วิชาชีพ 

3.50 4.21 4.26 เพิ่มข้ึน 

7) สงเสริมสนับสนุนนักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาการและ
วิชาชีพ เชน การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน การ
แขงขัน /ประกวดดานวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายใน
และภายนอกวิทยาลัยฯ 

3.45 4.26 4.31 เพิ่มข้ึน 

8) มีการประเมินคุณภาพของการดำเนินโครงการพัฒนา 
ประสบการณทางวิชาชีพ 

3.35 4.18 4.23 เพิ่มข้ึน 

9) จากกิจกรรมตางๆ ดานวิชาการที ่หลักสูตร จัดข้ึน 
นักศึกษาสามารถนำความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนตอได 

3.65 4.19 4.24 เพิ่มข้ึน 

10) จากกิจกรรมตาง ๆ ดานคุณธรรม จริยธรรม และดาน
ศิลปวัฒนธรรม ที่หลักสูตร จัดขึ้น นักศึกษาไดความรู 
ความเขาใจ และเปนประโยชนตอตัวนักศึกษา  

3.50 4.19 4.24 เพิ่มข้ึน 

รวม 3.43 4.20 4.25 เพิ่มข้ึน 
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 ตารางแสดงขอมูลการประเมินผลความพึงพอใจหรือความเห็นตอคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของ

บัณฑิตวิทยาลัย  

ภาคเรียนท่ี 1/2563 สาขางานไฟฟากำลัง  (ปวส.) 

ประเด็นความคิดเห็น      𝒙𝒙�     S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

ดานคุณธรรม / จริยธรรม    
1.  ความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 4.43 1.31 มาก 
2.  ความซื่อสัตยสุจริต 4.69 0.51 มากท่ีสุด 
3.  ความมีระเบียบวินัย/ตรงตอเวลา 4.17 0.76 มาก 
4.  ความขยันหมั่นเพียรในหนาท่ี 4.44 0.64 มาก 
5.  มีความเสียสละและเห็นแกประโยชนสวนรวมขององคการ 4.42 0.75 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.43 0.79 มาก 
ดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ    

1. มีความรูในการปฏิบัติงาน 3.93 0.69 มาก 
2. มีทักษะความชำนาญในการปฏิบัติงาน 4.01 0.86 มาก 
3. ความสามารถในการนำความรูมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
ใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

4.22 0.81 มาก 

4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห แกไขปญหาตางๆ ไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม 

4.08 0.87 มาก 

5. มีความใฝรู และพัฒนาตนเองอยูเสมอ 4.51 0.63 มาก 
เฉลี่ยรวม 4.15 0.77 มาก 

ดานบุคลิกภาพ    
1. มีจิตบริการ 4.42 0.69 มาก 
2. มมีนุษยสัมพันธและสามารถทำงานเปนทีม 4.57 0.66 มากท่ีสุด 
3. มีภาวะผูนำ 3.97 0.83 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.32 0.73 มาก 
เฉลี่ยรวมทุกดาน 4.30 0.76 มาก 

 

  จากการสำรวจ พบวาผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ/หนวยงานราชการและ

รัฐวิสาหกิจ/ หนวยงานเอกชน  มีความพึงพอใจหรือความคิดเห็นตอคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของบัณฑิต

วิทยาลัย  สาขางาน ไฟฟากำลัง ในภาพรวมทุกดานอยูในเกณฑความพึงพอใจระดับ มาก คาเฉลี่ยเทากับ 

4.30  

- ประเด็นท่ีหนวยงานหรือสถานประกอบการ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด ดานคุณธรรม / จริยธรรม คือ 

ประเด็น ความซื่อสัตยสุจริต  คาเฉล่ียเทากับ 4.69 อยูในเกณฑระดับความพึงพอใจ มากท่ีสด  รองลงมาคือ 

ประเด็นความขยันหมั่นเพียรในหนาท่ี มีคาเฉล่ียคือ 4.44 อยูในเกณฑระดับความพึงพอใจ มาก และประเด็น
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ท่ีหนวยงานหรือสถานประกอบการมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ประเด็นความมีระเบียบวินัย/ตรงตอเวลา มี

คาเฉล่ียเทากับ 4.17 ซึ่งอยูในเกณฑระดับความพึงพอใจ มาก และในภาพรวมดานคุณธรรม / จริยธรรม อยู

ในเกณฑระดับความพึงพอใจ มาก คาเฉล่ียรวมเทากับ 4.43 

- ประเด็นที่หนวยงานหรือสถานประกอบการ มีความพึงพอใจมากที่สุด ดานความรูความสามารถทาง

วิชาการ / วิชาชีพ คือ ประเด็น.มีความใฝรู และพัฒนาตนเองอยูเสมอ และ คาเฉล่ียเทากับ 4.51 อยูในเกณฑ

ระดับความพึงพอใจ มาก  รองลงมาคือ ประเด็นความสามารถในการนำความรูมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน

ใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ  มีคาเฉล่ียเทากันคือ 4.22 อยูในเกณฑระดับความพึงพอใจ มาก และ

ประเด็นท่ีหนวยงานหรือสถานประกอบการมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ประเด็นมีความรูในการปฏิบัติงาน มี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.93 ซึ่งอยูในเกณฑระดับความพึงพอใจ มาก และในภาพรวมดานความรูความสามารถทาง

วิชาการ / วิชาชีพ อยูในเกณฑระดับความพึงพอใจ มาก คาเฉล่ียรวมเทากับ 4.15 

- ประเด็นท่ีหนวยงานหรือสถานประกอบการ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด ดานบุคลิกภาพ คือ ประเด็นมี

มนุษยสัมพันธและสามารถทำงานเปนทีม คาเฉลี่ยเทากับ 4.57 อยูในเกณฑระดับความพึงพอใจ มากที่สุด  

ประเด็นที่หนวยงานหรือสถานประกอบการมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ประเด็นมีภาวะผูนำ  มีคาเฉล่ีย

เทากับ 3.97 ซึ่งอยูในเกณฑระดับความพึงพอใจ มาก และในภาพรวมดานบุคลิกภาพ อยูในเกณฑระดับความ

พึงพอใจ มาก คาเฉล่ียรวมเทากับ 4.32 

เอกสารหลักฐานประกอบ 

3.1.1 คำส่ังแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาประจำปการศึกษา2563 

3.1.2 ขอมูลประวัตินักศึกษา 

3.1.3 แบบบันทึกขอความแจงการขาดเรียน 

3.1.5 คูมืออาจารยท่ีปรึกษา 

3.1.6 รายงานความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีตอระบบอาจารยที ่ปรึกษา และการบริการของ

หลักสูตร ระดับ ปวส.สาขางานไฟฟากำลังประจำปการศึกษา 2563  

3.2-1 ตารางสรุปขอมูลอัตราการคงอยูและการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ ปวส.สาขางานไฟฟากำลัง 

3.2-2 รายงานความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาท่ีมีตอระบบอาจารยท่ีปรึกษาและการบริการของหลักสูตร 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขางานไฟฟากำลัง ประจำปการศึกษา 2563 

 3.2-3 รายงานจำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560, ปการศึกษา 2561, ปการศึกษา 2562 
 

ผลการประเมิน ผาน 
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องคประกอบท่ี 4  อาจารย 

 
องคประกอบท่ี 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 การรับอาจารยประจำหลักสูตร 
     การรับอาจารยประจำหลักสูตรมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในกระบวนการบริหารและพัฒนา

อาจารยประจำหลักสูตร ใหมีความรู ความเชี ่ยวชาญที่เหมาะกับสาขางาน ซึ่งกระบวนรับอาจารยประจำ

หลักสูตร มีดังตอไปนี ้

 

     การรับอาจารยประจำหลักสูตรใหมนั้น ไดกำหนดข้ันตอนการรับสมัครอาจารยไวและกำหนดให หลักสูตร

ฯ ดำเนินการ โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี ้

      1.1 หลักสูตรฯ สำรวจความตองการและคุณสมบัติของอาจารยใหม โดยพิจารณาจากความขาดแคลน 

ความตองการของหลักสูตรที่เปดสอน สัดสวนระหวางอาจารยกับนักศึกษา ตลอดจนความจำเปนอื่น ๆ เพื่อ

เปนขอมูลในการดำเนินการขออัตรากำลังจากวิทยาลัยฯ 

      1.2 เมื่อทราบจำนวนความตองการและคุณสมบัติของอาจารยใหมแลว หลักสูตรฯ ดำเนินการจัดทำ

บันทึกขอความขอเพิ่มอัตรากำลังเสนอตอวิทยาลัยฯ 

      1.3 วิทยาลัยฯ พิจารณาความตองการและความจำเปน เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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      1.4  เม่ือไดรับอนุมัติอัตรากำลังแลว งานทรัพยากรบุคคล  สำนักงานผูอำนวยการ จะดำเนินการประกาศ

รับสมัคร และกำหนดวันรับสมัคร  วันสอบ คุณสมบัติของผูสมัคร และแตงตั้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ ขึ้นมา

ดำเนินการ เพื่อรับสมัคร ออกขอสอบ สอบสัมภาษณ กำหนดเกณฑการพิจารณาคัดเลือก เปนตน โดยมี

ขบวนการในการรับสมัคร ดังนี ้

1) เปดรับสมัคร โดยดำเนินการอยางเปดเผย  

2) ดำเนินการสอบคัดเลือก และพิจารณาคัดเลือกโดยพิจารณาจากผลการสอบขอเขียน การ

สัมภาษณและทักษะความสามารถในการปฏิบัติตามเกณฑท่ีกำหนดไวในประกาศการรับสมัคร 

จากนั้น งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานผูอำนวยการ สรุปผลการพิจารณาคัดเลือก เสนอตอ

ผูบริหารเพื่อประกาศผลการคัดเลือก และกำหนดวันรายงานตัวทำสัญญา 

3) อาจารยใหมมารายงานตัว ที่งานทรัพยากรบุคคล ผูอำนวยการ  แนะนำอาจารยใหมตอ

หลักสูตรฯ เพื่อมอบหมายงาน  

                4)ทุกส้ินปการศึกษา จะดำเนินการสำรวจตามข้ันตอนท่ี 1 เพื่อนำขอมูลไปทบทวนและปรับแผน

และดำเนินการตามข้ันตอนตาง ๆ ตามท่ีกลาวมาแลวขางตน 

            การรับอาจารยประจำหลักสูตร หลักสูตรฯ จะดำเนินการเมื่อหลักสูตรมีจำนวนอาจารยประจำ

หลักสูตรไมเพียงพอ จะดำเนินการจัดทำบันทึกขอความขออัตรากำลัง เสนอตอผูอำนวยการวิทยาลัยฯ กำหนด

คุณสมบัติท้ังทางดานคุณวุฒิการศึกษา ความรูความสามารถ ประสบการณสอนท่ีจะตองสอดคลองกับความ

ตองการของหลักสูตรฯ  โดยจะตองพิจารณาอาจารยประจำหลักสูตร จากคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณสอน 

ฯลฯ ซึ่งในปการศึกษา 2563 ไดมีการรับอาจารยประจำหลักสูตรเพิ่ม เนื่องจากอัตรากำลังของอาจารยประจำ

หลักสูตรยังเพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน 

          สาขางานไฟฟากำลังมีการประเมินกระบวนการ ดังนี้ ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูสอน

สาขางานไฟฟากำลังที่มีตอการบริหารจัดการหลักสูตร ประจำปการศึกษา 2563  โดยภาพรวมมีความพึง

พอใจอยูในระดับมาก  (�̅�𝑥=4.02)  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน มีผลการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้  

ดานการรับอาจารย พึงพอใจอยูในระดับมาก  (�̅�𝑥=4.17)  โดยรายการท่ีมีระดับความพึงพอใจสูงสุด 

คือ การกำหนดคุณสมบัติในการรับและแตงตั ้งอาจารยประจำหลักสูตรสอดคลองกับหลักสูตร, กลไกการ

คัดเลือกอาจารยประจำหลักสูตรมีความเหมาะสมและโปรงใส (�̅�𝑥=4.33) รองลงมา คือ การบริหารหลักสูตร

ไดรับความรวมมือและความชวยเหลือจากหนวยงานอื่นท่ีมีความเกี่ยวของกันอยางเหมาะสม และ การกำหนด

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยมีความชัดเจนและเหมาะสม (�̅�𝑥=4.00) ตามลำดับ 

ดานการบริหารอาจารย การกำกับ/ติดตาม/ประเมินผลและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของ

อาจารยของอาจารยโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (�̅�𝑥=4.08)  โดยรายการที่มีระดับความพึง

พอใจสูงสุด คือ การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรูความสามารถของอาจารยผูสอน (�̅�𝑥=4.33) 

รองลงมา คือการกำกับและติดตามการจัดทำบันทึกหลังการสอนหลังสิ ้นสุดภาคเรียนใหครบทุกรายวิชา,  

จำนวนภาระงานสอนของอาจารยที ่เปนจริงในหลักสูตรมีความเหมาะสม, การกำกับและติดตามการจัดทำ

แผนการสอน โครงการสอน อยางนอยกอนการเปดภาคเรียนใหครบทุกรายวิชา, การควบคุมการจัดการเรียน
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การสอนในวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน, การกำกับ/ควบคุมกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนและการประเมินนักศึกษา และการประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนา

ความสามารถดานการสอนของอาจารย (�̅�𝑥=4.00) ตามลำดับ 

ดานการสงเสริมและพัฒนาอาจารย มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  (�̅�𝑥=3.78)  โดยรายการมี

ระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ การสงเสริมการนำกระบวนการวิจัยและการใหบริการทางวิชาการเขามามีสวน

รวมในการจัดการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา (�̅�𝑥=4.00) รองลงมา คือ ไดรับการ

พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางสม่ำเสมอ, การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษา (�̅�𝑥=3.67) 

ตามลำดับ  

  ผลการดำเนินงาน 

        มีการรับอาจารยประจำหลักสูตรเพิ่ม จำนวน 2 อัตรา เนื่องจากอัตรากำลังของอาจารยประจำหลักสูตร

มีจำนวนไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2563  

ระบบการบริหารอาจารย 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตรไดมีการกำหนดภาระงานของอาจารยประจำหลักสูตร ดังนี้ 

ขาราชการ 

ภาระงาน จำนวน ชม.ข้ันต่ำ/
สัปดาห 

งานสอน 6 
งานปฏิบัติงานจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถ่ินและชุมชน 12 
งานศึกษาคนควา วิจัยเพื่อชุมชน 6 
งานบริการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน 5 

 

พนักงานราชการ (อาจารยผูสอน) 

     - ศึกษาวิเคราะห วิจัยงานการสอน แผนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียน 

     - ทำหนาท่ีสอนในรายวิชาท่ีมีประสบการณและความเช่ียวชาญ 

     - ชวยเหลือและแกปญหาดานการเรียนของนกัศึกษา 

     - จัดทำแผนการสอนรายวิชา 

     - จัดทำส่ือ เอกสารประกอบการเรยีนการสอน ทำแบบประเมิน แบบทดสอบ 

     - วัด-ประเมินผลการเรียนโดยวัดผลท้ังดานความรู ทักษะและคุณลักษณะ 

     - วางแผนการใชวัสดุ อุปกรณ เพื่อการเรียนการสอน 

     - ปฏิบัติงานชวยบริการหรืองานอำนวยการอืน่ ๆ ท่ีเกี่ยวกับการสนับสนุนการเรียนการสอน 

     - ปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย 

อาจารยพิเศษ 



ห น ้ า  | 44 
 

1. สอนและอบรมนักเรียน นักศึกษา ตามหลักสูตร ปวช. ปวส. และหลักสูตรฝกอบรมในสาขาท่ีเกี่ยวของ 

ไมนอยกวา 20 ชม. / สัปดาห 

2. จัดทำและพัฒนาส่ือการเรียนการสอน แผนการสอนอยางนอย 1 รายวิชา/ภาคเรียน โครงการสอน 

บันทึกหลังการสอนและจัดทำขอสอบทุกรายวิชาท่ีสอน 

3. จัดทำเอกสารรายงานผลการเรียนทุกรายวิชา เมื่อส้ินภาคเรียน 

4. จัดทำผลงานทางวิชาการ จัดทำวิจัยในช้ันเรียน อยางนอยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 

5. ทำหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษา 1 หองเรียน พรอมจัดทำบันทึกรายงานการปฏิบัติหนาท่ีสงทุกภาคเรียน 

6. หากปฏิบัติหนาท่ีสอนนอยกวา 20 ชม./สัปดาห ใหปฏิบัติหนาท่ีสนับสนุนงานจัดการเรียนการสอนตาม

สัดสวนจำนวนช่ัวโมงการปฏิบัติงานสอน และปฏิบัติงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

1. หลักสูตรกำหนดภาระงานสอนในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหสอดคลองกับการบริหารงาน ดังนี ้

ภาคเรียนท่ี 1/2563 

ช่ือ-สกุล ชม.สอน/สัปดาห 
นาย สุริยา       มวนทอง 32 
นาย สมพงษ    บุญเกิด 22 
นาย ภิญโญ       มวงแกว 28 
นาย สรศักด์ิ     ทิมทอง 29 
นาย จีระวัฒน  โชติธนบูรณ 27 

ภาคเรียนท่ี 2/2563 

ช่ือ-สกุล ชม.สอน/สัปดาห 
นาย สุริยา       มวนทอง 32 
นาย สมพงษ    บุญเกิด 36 
นาย ภิญโญ     มวงแกว 36 
นาย สรศักด์ิ     ทิมทอง 30 
นาย จีระวัฒน   โชติธนบูรณ 28 
นาย สุริยา การรัตน 29 
นาย ลัทธวัฒน พุกสวาง 36 

 

2. ภาระงานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย มีดังนี้ 

 1.นายสุริยา  มวนทอง 

 ปฏิบัติหนาท่ี          

                      -หัวหนาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

          -หัวหนาสาขางานไฟฟากำลัง 

          -เจาหนาท่ีงานหลักสูตรบริการวิชาการแกชุมชน/หลักสูตรฝกอบรมพัฒนาอาชีพ 

                      -งานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย       
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2.นายสมพงษ  บุญเกิด 

ปฏิบัติหนาท่ี      -อาจารยผูสอนสาขางานไฟฟากำลัง 

    -เจาหนาท่ีงานอาคารสถานท่ี ตรวจสอบระบบไฟฟาหนวยจัดฯดูแลซอมบำรุงงานไฟฟาใหใช

งานไดอยางมีประสิทธิภาพดูแลซอมอุปกรณไฟฟาเครื่องมือชางใหพรอมใชเสมอ 

     -เจาหนาท่ีประจำศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานสาขาไฟฟากำลังของหนวยจัดฯ 

                 -งานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย 

3.นายภิญโญ  มวงแกว 

ปฏิบัติหนาท่ี  -อาจารยผูสอนประจำสาขางานไฟฟากำลัง 

                 -เจาหนาท่ีงานวิจัย/งานนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ 

                 -เจาหนาท่ีงานโสตทัศนูปกรณ 

                 -เจาหนาท่ีงานส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

                 -เจาหนาท่ีงานรานคาสวัสดิการโรงอาหาร 

                 -งานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย 

4.นายสุริยา  การรัตน 

ปฏิบัติหนาท่ี   -อาจารยผูสอนประจำสาขางานไฟฟากำลัง 

      -เจาหนาท่ีงานหลักสูตรบริการวิชาการแกชุมชน/หลักสูตรฝกอบรมพัฒนาอาชีพ 

      -เจาหนาท่ีงานกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

                  -งานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย 

5.นายสรศักด์ิ  ทิมทอง 

ปฏิบัติหนาท่ี    -อาจารยผูสอนประจำสาขางานไฟฟากำลัง 

       -เจาหนาท่ีงานกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

       -เจาหนาท่ีงานสวัสดิการนักศึกษา 

                   -งานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย 

6.นาย จีระวัฒน   โชติธนบูรณ 

ปฏิบัติหนาท่ี     -อาจารยผูสอนประจำสาขางานไฟฟากำลัง 

        -เจาหนาท่ีงานบริการวิชาการ 

        -เจาหนาท่ีงานอาคารสถานท่ี 

                    -งานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย 

7.นายลัทธวัฒน  พุกสวาง 

ปฏิบัติหนาท่ี     -อาจารยผูสอนประจำสาขางานไฟฟากำลัง 
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                    -เจาหนาท่ีงานหลักสูตรระดับ ปวช. ปวส. และหลักสูตรระดับอนุปริญญา 

                    -เจาหนาท่ีงานสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ 

                    -งานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย 

1. มีการกำกับและติดตามการจัดทำแผนการสอน โครงการสอน บันทึกหลังการสอน โดยมีผลการ

ดำเนินงานดังนี ้

ภาคเรียนท่ี 1/2563 

     รายวิชา 

การสง 
เอกสาร 

แผ
นก

าร
สอ

น 

โค
รง

กา
ร

สอ
น 

บัน
ทึก

หลั
ง

กา
รส

อน
 

นายสุริยา  มวนทอง เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม  ✔  

 งานเทคนิคพื้นฐาน  ✔  

 การเขียนแบบและการประมาณ
ราคาไฟฟา 

 ✔  

     
นายสมพงษ  บุญเกิด การติดต้ังไฟฟา1  ✔  

 การเขียนแบบและการประมาณ
ราคาไฟฟา 

 ✔  

 การประมาณการระบบไฟฟา  ✔  

     
นายภิญโญ  มวงแกว เขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร  ✔  

 โรงตนกำลังไฟฟา  ✔  

 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
ควบคุมไฟฟา 

 ✔  

     
นายสรศักด์ิ  ทิมทอง ดิจิตอลประยุกต  ✔  

 วงจรไฟฟา  ✔  

     
นาย จีระวัฒน   โชติธนบูรณ ไมมีวิชาสอนปวส.    

 

ภาคเรียนท่ี 2/2563 

ช่ือ-สกุล รายวิชา การสง 
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เอกสาร 

แผ
นก

าร
สอ

น 

โค
รง

กา
ร

สอ
น 

บัน
ทึก

หลั
ง

กา
รส

อน
 

นายสุริยา  มวนทอง เครื่องวัดไฟฟา  ✔  

 เครื่องมือวัดไฟฟาและวงจร  ✔  

 โครงการ  ✔  

     
นายสมพงษ  บุญเกิด การติดต้ังไฟฟาในและนอกอาคาร  ✔  

 การติดต้ังไฟฟา2  ✔  

 การปองกนัระบบไฟฟา  ✔  

     
 การสองสวาง  ✔  

 เครื่องกลไฟฟา2  ✔  

 เครื่องกลไฟฟาเบ้ืองตน  ✔  

 การสงและจายไฟฟา  ✔  

     
นายภิญโญ  มวงแกว นิวเมตริกและไฮดรอลิกส  ✔  

 การออกแบบระบบไฟฟา  ✔  

 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
รม 

 ✔  

 มอเตอรไฟฟาและการควบคุม  ✔  

นายสรศักด์ิ  ทิมทอง การออกแบบระบบไฟฟา  ✔  

 โครงการ  ✔  

นายจีระวัฒน   โชติธนบูรณ งานเทคนิคและเครื่องมือกล
พื้นฐาน 

 ✔  

     
นายสุริยา  การรัตน วงจรไฟฟา2  ✔  

 การสงและจายไฟฟา  ✔  

 เครื่องกลไฟฟา1  ✔  

 โครงการ  ✔  

     
นายลัทธวัฒน  พุกสวาง เครื่องวัดไฟฟา  ✔  
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 การสองสวาง  ✔  

 การออกแบบระบบไฟฟา  ✔  

 มอเตอรไฟฟาและการควบคุม  ✔  

     
 

 

1. การกำกับ/ควบคุมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา โดยมีการนิเทศ ติดตาม

ใหคำแนะนำ กระบวนการจัดการเรียนการสอน และมีคณะกรรมการพิจารณาผลการเรียน ทำหนาท่ี

พิจารณา ความเหมาะสมในการประเมินผลการเรียนของอาจารยผูสอนแตละรายวิชา 

2. การประเมินการสอนของอาจารย ในปการศึกษา 2563 มีผลการประเมินอาจารยผูสอนโดยนักศึกษา 

ดังนี ้

อาจารยผูสอน ช่ือวิชา 
ผลการ 
ประเมิน 

นายสุริยา  มวนทอง ฝกงาน 4.69 
 เครื่องมือวัดไฟฟาและวงจร 4.45 
   
นายสมพงษ  บุญเกิด การติดต้ังไฟฟา1 4.42 
 การประมาณการระบบไฟฟา 4.74 
 การติดต้ังไฟฟาในและนอกอาคาร 4.17 
 การติดต้ังไฟฟา2 4.26 
   
นายสุริยา  การรัตน วงจรไฟฟา2 4.64 
 เครื่องกลไฟฟาเบ้ืองตน 4.56 
 การสงและจายไฟฟา 4.64 
 เครื่องกลไฟฟา1 4.56 
 โครงการ 4.56 
   
นายภิญโญ  มวงแกว ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 4.65 
 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส 4.65 
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรในงาน

อุตสาหกรรม 
4.88 

 เซลลไฟฟาแสงอาทิตยและการประยุกตใช 4.54 
 การเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร 4.54 
   
นายสรศักด์ิ  ทิมทอง งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 4.72 



ห น ้ า  | 49 
 

 วงจรไฟฟา1 4.44 
 โครงการ 4.45 
 ฝกงาน 4.72 
   
นายจีระวัฒน   โชติธนบูรณ งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐาน 4.35 
 โครงการ 4.57 
   
นายลัทธวัฒน  พุกสวาง เครื่องวัดไฟฟา 4.36 
 การสองสวาง 4.36 
 การออกแบบระบบไฟฟา 4.60 
 มอเตอรไฟฟาและการควบคุม 4.36 
   

      

       6.ทางสาขางานไฟฟากำลังสงเสริมใหอาจารยใชรูปแบบการสอนโดยนำส่ือออนไลนมาใชประกอบในการ

เรียนการสอนซึ่งนักเรียนนักศึกษาสามารถทบทวนความรูไดตลอดเวลา ส่ือประกอบการเรียนการสอน Google 

Classroom 

       7.สาขางานไฟฟากำลัง มีการกำหนดภาระงานสอนในการจัดการเรียนการสอน ไมต่ำกวาเกณฑของ

วิทยาลัยฯ เพื่อใชเปนเกณฑการปฏิบัติงานตามภารกิจ ของวิทยาลัยฯ มีการประเมินกระบวนการ ดังนี้ โดย

ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูสอนตอการบริหารจัดการหลักสูตร (ดานการบริหารอาจารย 

การกำกับ/ติดตาม/ประเมินผลและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของอาจารย)  โดยผลการประเมินใน

ภาพรวม อยูในระดับคาเฉล่ีย 3.76  มีรายละเอียด ดังนี้  

ดานการบริหารอาจารย การกำกับ/ติดตาม/ประเมินผลและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของ

อาจารยโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (�̅�𝑥=3.74)  โดยรายการที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด 

คือ การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรูความสามารถของอาจารยผูสอน (�̅�𝑥=4.50) รองลงมา การ

กำกับและติดตามการจัดทำบันทึกหลังการสอนหลังสิ้นสุดภาคเรียนใหครบทุกรายวิชา  (�̅�𝑥=3.83),  จำนวน

ภาระงานสอนของอาจารยที่เปนจริงในหลักสูตรมีความเหมาะสม, การกำกับและติดตามการจัดทำแผนการ

สอน โครงการสอน อยางนอยกอนการเปดภาคเรียนใหครบทุกรายวิชา, การควบคุมการจัดการเรียนการสอน

ในวิชาท่ีมีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน (�̅�𝑥=3.67), การกำกับ/ควบคุมกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนและการประเมินนักศึกษา (�̅�𝑥=3.50) และการประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการ

สงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอนของอาจารย (�̅�𝑥=3.33) ตามลำดับ 

- ระบบสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

แผนการพัฒนาบุคลากร สาขางานไฟฟากำลัง (ปวส.) ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ลำ ดั
บท่ี 

 
 

 
ตำแหนง 

รายการพัฒนาบุคลากร 
การอบรม 
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ช่ือ-สกุล 
 

การศึกษ
าตอ 

สาขาไฟฟากำลัง สาขาท่ีเกี่ยวของ 

1. นาย สุริยา มวน
ทอง 

นักวิชาก
ารศึกษา 

ตองการ
ศึกษาตอ 

1. การอบรมมาตรฐานชาง
เดินสายไฟฟาในอาคาร
ระดับ1 
2. การอบรมเร ื ่อระบบ
เคร ื ่องทำความเย ็นและ
ปรับอากาศในปจจุบัน 
 

1.การจัดการเรียนการ
สอนออนไลน  โดย ใช
โ ป ร แ ก ร ม google 
classroom 
Zoom  
2. อบรมวิจัยชุมชน 

 

2. นายสมพงษ บุญ
เกิด 

อาจารย
พิเศษ 

ตองการ
ศึกษาตอ 

1. หล ักส ูตรการพ ัฒนา
ด านการต ิดต ั ้ งไฟฟาใน
โรงงานอุตสาหกรรม 
2. หล ักส ูตรการพ ัฒนา
ดานการติดตั้งไฟฟานอก
อาคาร 
 

1.อบรมเชิงปฏิบัติการ
จ ั ด ท ำ บ ท เ ร ี ย น แ ล ะ
จัดการเรียนรูผานระบบ
ออนไลน 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การทำงานเปนทีม 
 

3. นายภิญโญ มวง
แกว 

อาจารย
พิเศษ 

ตองการ
ศึกษาตอ 

1. อบรมช างต ิดต ั ้ ง เ ดิน
สายไฟฟาในอาคาร 
2. อบรมการเข ียนแบบ
สามมิติในงานติดตั้งระบบ
ไฟฟา 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการเขียนหัวขอวิจัย
เพื่อขอรับทุน 
2. การฝกอบรมเกี่ยวกับ
การใชโปรแกรม zoom 
google classroom, 
teacher center 
 

4. น า ย ส ร ศ ั ก ด์ิ  
ทิมทอง 

อาจารย
พิเศษ 

ตองการ
ศึกษาตอ 

1. อ บ ร ม ก า ร เ ข ี ย น
โปรแกรมอาดูโนเบ้ืองตน 
2. อบรมความปลอดภัยใน
การทำงานไฟฟา 

1. การฝกอบรมเกี่ยวกับ
การใชโปรแกรม zoom 
google classroom, 
teacher center 
2. ก า ร ฝ  ก อ บ ร ม
ภาษาอังกฤษ 
 

5. นายจีระวัฒน โชติ
ธนบูรณ 

อาจารย
พิเศษ 

ตองการ
ศึกษาตอ 

1. อบรมชางเชื ่อมในงาน
อุตสาหกรรม 
2. อบรมเรซิ่น การหลอเร
ซิ่น  

1. การฝกอบรมเกี่ยวกับ
การใชโปรแกรม zoom 
google classroom, 
teacher center 2. การ
อบรมเชิงปฏิบัติเรื่องการ
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นำเทคโนโลยีมาใช  ใน
การจัดการเรียนการสอน 
 

6. นาย สุร ิยา การ
รัตน 

อาจารย
พิเศษ 

ตองการ
ศึกษาตอ 

อบรมการใชมอเตอรไฟฟา
ในอ ุ ตสาหกรรมอย า มี
ประสิทธิภาพ 

1. การฝกอบรมเกี่ยวกับ
การใชโปรแกรม zoom 
google classroom, 
teacher center 2. การ
อบรมเชิงปฏิบัติเรื่องการ
นำเทคโนโลย ีมาใช ใน
การจัดการเรียนการสอน 

7. นายล ั ทธ ว ัฒน   
พุกสวาง 

อาจารย
ผูสอน 

ตองการ
ศึกษาตอ 

ก า ร ฝ  ก อ บ ร ม ก า ร
บำร ุ ง ร ั กษาและต ิ ด ต้ัง
เครื่องปรับอากาศ 

1. การฝกอบรมเกี่ยวกับ
การใชโปรแกรม zoom 
google classroom, 
teacher center 2. การ
อบรมเชิงปฏิบัติเรื่องการ
นำเทคโนโลย ีมาใช ใน
การจัดการเรียนการสอน 
3. การฝกอบรมการใช
ภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     หลักสูตรไดมีการสงเสริมและพัฒนานำอาจารยในหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะทางวิชา ตาม

รายละเอียด ดังตอไปนี ้
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ท่ี 
ช่ือ-สกุล 

วันท่ี 
เขาอบรม 

หัวขอ 
การพัฒนา 

สถานท่ีดำเนินการ 

๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นายสุริยา  มวน
ทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 มิถุนายน 
2563 
 
 

 
21 – 29 
กรกฎาคม 
2563 
 
 
 
26-27 
กันยายน 
2563 
 

7-8 

พฤษภาคม 

2563 

 

 

 

 

19 ธันวาคม 

2563 

1.โครงการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพและ
ทักษะการจัดการเรียนรู
ของผูสอนในศตวรรษท่ี21  
 
2. โครงการพัฒนา
คุณภาพงานดวย
กระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
วิทยาลัยชุมชน 
 
3. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสาย
ผูสอนและสายสนบัสนุน 
 
4. โครงการเสริมสราง
ศักยภาพผูสอนดวยการ
พัฒนากระบวนการจัดทำ
ส่ือท่ีทันสมัย ประกอบการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
 
5. โครงการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพและ
ทักษะการจัดการเรียนรู
ของผูสอน ในระดับ 
อนุปริญญา 

ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
(หนวยจัดการศึกษาทับคลอ) 
จ.พิจิตร 
 

ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร (แม
ขาย) จ.พิจิตร 
 
 
 
ณ ทรัพยไพรวัลย รีสอรท จ.
พิษณุโลก 
 
 
ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
(หนวยจัดการศึกษาทับคลอ) 
จ.พิจิตร 
 
 
 
 
ณ  โรงแรมมีพรสวรรค แก
รนดโฮเทลแอนดรีสอรท จ.
พิจิตร 
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2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายภิญโญ  มวง
แกว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 สิงหาคม 
2563 
 
 
 
26-27 
กันยายน 
2563 
 
7-8 
พฤษภาคม 
2563 
 
 
 
 

1.โครงการพัฒนางานวิจัย
เพื่อขอรับทุนวิจัยและ
นวัตกรรม 
 
 
2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสาย
ผูสอนและสายสนบัสนุน 
 
3. โครงการเสริมสราง
ศักยภาพผูสอนดวยการ
พัฒนากระบวนการจัดทำ
ส่ือท่ีทันสมัย ประกอบการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
 

ณ หองประชุมหลวงพอเงิน 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร(แมขาย)  
จ.พิจิตร 
 
ณ ทรัพยไพรวัลย รีสอรท จ.
พิษณุโลก 
 
 
ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
(หนวยจัดการศึกษาทับคลอ) 
จ.พิจิตร 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายจิระวัฒน โชติ
ธนบูรณ 
 

26-27 
กันยายน 
2563 
 
7-8 
พฤษภาคม 
2563 
 
 
 
 

1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสาย
ผูสอนและสายสนบัสนุน 
 
2. โครงการเสริมสราง
ศักยภาพผูสอนดวยการ
พัฒนากระบวนการจัดทำ
ส่ือท่ีทันสมัย ประกอบการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
 
 

ณ ทรัพยไพรวัลย รีสอรท จ.
พิษณุโลก 
 
 
ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
(หนวยจัดการศึกษาทับคลอ) 
จ.พิจิตร 
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4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายสรศักด์ิ 
ทิมทอง 
 

26-27 

กันยายน 

2563 

 

7-8 

พฤษภาคม 

2563 

 

1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสาย
ผูสอนและสายสนบัสนุน 
 
2. โครงการเสริมสราง
ศักยภาพผูสอนดวยการ
พัฒนากระบวนการจัดทำ
ส่ือท่ีทันสมัย ประกอบการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
 
 

ณ ทรัพยไพรวัลย รีสอรท จ.

พิษณุโลก 

 

 

ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

(หนวยจัดการศึกษาทับคลอ) 

จ.พิจิตร 

 

 

5. นายสมพงษ บุญ
เกิด 

26-27 

กันยายน 

2563 

 

7-8 

พฤษภาคม 

2563 

 

1. โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรสาย

ผูสอนและสายสนบัสนุน 

 

2. โครงการเสริมสราง

ศักยภาพผูสอนดวยการ

พัฒนากระบวนการจัดทำ

ส่ือท่ีทันสมัย ประกอบการ

เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

ณ ทรัพยไพรวัลย รีสอรท จ.
พิษณุโลก 
 
 
ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
(หนวยจัดการศึกษาทับคลอ) 
จ.พิจิตร 
 

6. นายสุริยา การรัตน 26-27 
กันยายน 
2563 
 

1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสาย
ผูสอนและสายสนบัสนุน 
 

ณ ทรัพยไพรวัลย รีสอรท จ.
พิษณุโลก 
 

7. นายลัทธวัฒน พุก
สวาง 

26-27 
กันยายน 
2563 
 

1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสาย
ผูสอนและสายสนบัสนุน 
 

ณ ทรัพยไพรวัลย รีสอรท จ.
พิษณุโลก 
 

 

     สาขางานไฟฟากำลัง มีการประเมินกระบวนการ โดยดำเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูสอน

ตอการบริหารจัดการหลักสูตร (ดานการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) โดยผลการประเมินในภาพรวม อยูใน

ระดับคาเฉล่ีย 3.67  มีรายละเอียด ดังนี้  
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ดานการสงเสริมและพัฒนาอาจารย โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  (�̅�𝑥=3.67)  โดย

ทุกรายการมีระดับความพึงพอใจเทากัน คือ (�̅�𝑥=3.67) ประกอบดวย การสงเสริมการนำกระบวนการวิจัย

และการใหบริการทางวิชาการเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรู ของ

นักศึกษา, การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียน

การสอน คือ ควรมีครุภัณฑในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีจำนวนเหมาะสมกับจำนวนผูเร ียน

เพื่อใหเกิดการกาวทันเทคโนโลยีในงานอุตสาหกรรม 

เอกสารหลักฐานประกอบ 

4.1-๑ ระบบการรับอาจารยประจำหลักสูตร 

๔.๑-๒ ตารางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนท่ี ๑ ประจำปการศึกษา ๒๕๖3 

๔.๑-๓ ตารางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนท่ี ๒ ประจำปการศึกษา ๒๕๖3 

4.1-๔ ประกาศรับสมัครงานวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

4.1-5  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูสอนตอการบริหารจัดการหลักสูตร ประจำป

การศึกษา 2563 

4.1-6ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การกำหนดภาระงานของผูสอนประจำในสถาบัน พ.ศ.2563 

4.1-7  TOR พนักงานราชการ (อาจารยผูสอน) 

4.1-8  TOR พนักงานจางเหมาบริการ (อาจารยผูสอน) 

4.1-9  ตารางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 

4.1-๑0  คำส่ังวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ท่ี 239/2562 เรื่อง มอบหมายหนาท่ีบุคลากร 

4.1-๑1 แผนการสอน โครงการสอน บันทึกหลังการสอน ประจำปการศึกษา 2563 

4.1-๑2  ผลการประเมินอาจารยผูสอนรายวิชา ปการศึกษา 2563 

4.1-๑3  รายงานผลการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ประจำปการศึกษา 2563 

4.1-๑4  คำส่ัง วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ท่ี 226/2563 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองผลการเรียน 

4.1-๑5  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูสอนตอการบริหารจัดการหลักสูตร ประจำป

การศึกษา 2563 

4.1-๑6  บันทึกรายงานการไปราชการ 

4.1-8  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูสอนตอการบริหารจัดการหลักสูตร ประจำป

การศึกษา 2563 

 

ผลการประเมิน ผาน 
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องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
     การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

เปาหมาย 

1. หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนตรงตามมาตรฐานของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

พุทธศักราช 2563 

2. จุดเดนของหลักสูตรในกระบวนการจัดการเรียนการการสอน ตามการปรับโครงสรางของหลักสูตร

ประกาศนียบัตร         วิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563 

3. คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักศึกษาในหลักสูตร ใหเปนนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

4. อาจารยประจำหลักสูตรใชแผนการสอนท่ีมีสาระการเรียนรู/เนื้อหา ท่ีทันสมัย สอดคลองกับเทคโนโลยี

สมัยใหม 

ระบบและกลไก 

1. ทางงานวิชาการและหลักสูตรรวมประชุมออกแบบหลักสูตรใหมีความสอดคลองตาม และเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   

2. แตงต้ังผูรับผิดชอบหลักสูตร (หัวหนาสาขางาน) เพื่อทำหนาท่ีบริหารงานหลักสูตร 

3. หลักสูตรประชุมชี้แจงใหอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อสรางความเขาใจในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ปรับเปล่ียน 

4. หลักสูตรจัดทำแผนตลอดหลักสูตรเพื่อเสนออนุกรรมการวิชาการ สภาวิทยาลัยชุมชน และสถาบัน

วิทยาลัยชุมชนเพื่อใหความเห็นชอบ 

5. อาจารยประจำหลักสูตรจัดทำแผนการจัดการเรียนรู /โครงการสอน และบันทึกหลังการสอน ตาม

รายวิชาท่ีสอน 

6. ดำเนินการจัดการเรียนการสอนและtประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

7. หลักสูตรประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการตอบัณฑิตของหลักสูตร 

8. รวบรวมขอมูลวิเคราะหและจัดทำรายงานผลการจัดการเรียนการสอน 

ผลการดำเนินงาน 

1. หลักสูตรไดเกณฑมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ไดดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 โดยทำการ

เปรียบเทียบสาระรายวิชากับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ตาม

รายละเอียดตางๆ ดังนี้ 
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เปรียบเทียบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546กับ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ปวส. 2557 ปวส. 2563 
1. หลักการ 1. หลักการ 

 มุ งผลิตและพัฒนาแรงงาน ระดับผู ชำนาญการ
เฉพาะสาขาอาชีพ สอดคลองกับตลาดแรงงาน 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และ
ส ิ ่ งแวดล อม โดยม ีความความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
11 พ.ศ. 2555 – 2559 และแผนการศึกษา
แหงชาติ ระบบการเรียนเปดโอกาสใหผู เร ียน
สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู 
มุงเนนใหผูเรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ 
มีความรู เต็มภูม ิ ปฏิบัติไดจร ิงและเขาใจชีวิต 
รวมท ั ้ งม ีความย ึดหย ุ น  โดยเป ดโอกาสให
สถานศ ึ กษาสามารถปร ับ ให  สอดคล  อ งกับ
ยุทธศาสตรของภูมิภาคและความตองการของ
ตลาดแรงงาน 

1. เปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง เพื่อพัฒนาระดับเทคนิค ใหมีสมรรถนะ มี
ค ุณธรรมจร ิยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
สามารถประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการ
ของ ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ
สอดคลองกับแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติและ แผนการศึกษาแหงชาติเปนไปตาม
กรอบ คุณวุฒิแหงชาติ มาตรฐานการศึกษาของ
ชาติและกรอบคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแหงชาติ  
2. เปนหลักสูตรท่ีเปดโอกาสใหเลือกเรียนได
อยางกวางขวางเนนสมรรถนะเฉพาะดานดวยการ
ปฏิบัติจริงสามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพ
และโอกาสของผู  เร ียนเปดโอกาสใหผ ู  เร ียน
สามารถเทียบโอนผลการเรียนสะสมผลการเรียน
เทียบโอนความรู และประสบการณจากแหลง
ว ิ ทย าก ารสถานประกอบการและสถาน
ประกอบการอาชีพอิสระ  
3. เปนหลักสูตรที่มุงเนนใหผู สำเร็จการศึกษามี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพมีความรูเต็มภูมิ
ปฏิบัติไดจริงมีความเปนผูนำและสามารถทำงาน
เปนหมูคณะไดดี  
4. เปนหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความ
ร วมมือในการจัดการศึกษาร วมกันระหวาง
หนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ
เอกชน  
5. เปนหลักสูตรท่ีเปดโอกาสใหสถานศึกษาสถาน
ประกอบการชุมชนและทองถิ่นมีสวนรวมในการ
พัฒนาหลักสูตรใหตรงตามความตองการและ
สอดคลองกับสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาคเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
  

2. จุดหมาย 2. จุดหมาย 
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 เนนคุณภาพผูเรียนใหมีพฤติกรรมที่ดีงาม ตอ ตาน
ความร ุนแรงและสารเสพต ิด ดำรงไว ซ ึ ่งการ
ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธ ิ ป ไ ต ย อ ั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสำนึกดานป
รัชชาเศรษฐกิจพอเพียง การรูจักใชอและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการสรางส่ิงแวด ลอมท่ีดี 

1. เพื่อใหมีความรูทางทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึก
ภายใต ขอบเขตของงานอาช ีพม ีท ักษะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใชใน
การดำรงชีว ิตและงานอาช ีพสามารถศ ึกษา
คนควาเพิ่มเติมหรือศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน  
2. เพื่อใหมีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตาม
มาตรฐานวิชาชีพสามารถบูรณาการความรูและ
ทักษะจากศาสตรตางๆประยุกตใชในงานอาชีพ
สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ี 
3. เพ ื ่อให ม ีป ญญาม ีความค ิดสร างสรรค มี
ความสามารถในการคดิวเิคราะหวางแผนบริหาร
จัดการตัดสินใจแก ป ญหาประสานงานและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพมีทักษะการ
เร ียนร ู แสวงหาความร ู และแนวทางใหมๆมา
พัฒนาตนเองและประยุกตใชในการสรางงานให
สอดคลองกับวิชาชีพและการพัฒนางานอาชีพ
อยางตอเนื่อง  
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพมีความมั่นใจและ
ภาคภูมิใจในงานอาชีพพนักงานและหนวยงาน
สามารถทำงานเปนหมูคณะไดดีมีความภาคภูมิใจ
ในตนเองตอการเรียนวิชาชีพ  
5. เพ ื ่อใหม ีส ุขภาพที ่ด ีม ีค ุณธรรมจริยธรรม
ซื ่อสัตย ม ีว ิน ัยม ีส ุขภาพสมบูรณแข็งแรง ท้ัง
รางกายและจิตใจสมกับการปฏิบัติงานในอาชีพ
นั้นๆ  
6. เพื ่อใหเปนผู ม ีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม
ตอตานความรุนแรงและสารเสพติดทั้งในการ
ทำงานการอยู ร วมกันมีความร ับผิดชอบตอ
ครอบครัวองคกรทองถิ่นและประเทศชาติอุทิศ
ตน เพ ื ่ อส ั ง คม เข  า ใจและ เห ็นค ุณค  า ขอ ง
ศิลปวัฒนธรรมไทยภูมิปญญาทองถ่ินตระหนักใน
ปญหาและความสำคัญของส่ิงแวดลอม  
7. เพื่อใหตระหนักและมีสวนรวมในการพัฒนา
และแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศโดยเปน
กำลังสำคัญในดานการผลิตและใหบริการ  
8. เพื่อใหเห็นคุณคาและดำรงไวซึ่งสถาบันชาติ
ศาสนาและพระมหากษัตริยปฏิบัติตนในฐานะ
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พลเม ืองด ีตามระบอบประชาธิปไตยอ ันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

3. เกณฑการใชหลักสูตร 3. เกณฑการใชหลักสูตร 
ปรับและเพิ่มเนื้อหาสาระในสวนท่ีเกี่ยวของดังนี้ 

 การเรียนการสอน 
 การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
 หนวยกิต 
 โครงสราง 
 การฝกประสบการณวิชาชีพ 
 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
 การศึกษาระบบทวิภาคี 
 การเขาเรียน 
 การประเมินผลการเรียน 
 กิจกรรมเสริมหลักสูตรการสำเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร 
 การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 
 การปรับปรุงแกไข พัฒนารายวิชา กลุมวิชาและ

การอนุมัติหลักสูตร 
 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1.การเรียนการสอน 
1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี ้ผู เร ียน
สามารถลงทะเบียนเรียนไดทุกวิธีเรียนที่กำหนด
และนำผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกัน
ไดสามารถขอเทียบโอนผลการเรียนและขอเทียบ
โอนความรูและประสบการณได 
1.2 จัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติจริง
สามารถจัดการเร ียนการสอนไดหลากหลาย
รูปแบบเพื ่อใหผู เร ียนมีความรู ความเขาใจใน
หลักการวิธีการและการดำเนินงานมีทักษะการ
ปฏิบัติงานตามแบบแผนและปรับตัวไดภายใต
ความเปล ี ่ยนแปลงสามารถบ ูรณาการและ
ประยุกตใช ความรู และทักษะทางวิชาการท่ี
สัมพันธกับวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการตัดสินใจวางแผนแกปญหาบริหาร
จ ั ดการประสานงานและประ เม ินผลการ
ดำเนินงานไดอยางเหมาะสมมีสวนรวมในการ
วางแผนและพัฒนาและเร ิ ่มส ิ ่ งใหม ม ีความ
รับผิดชอบตอตนเองผูอื ่นและหมูคณะรวมทั้งมี
คุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพเจตคติ
และกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการทำงาน 
2 จัดการศึกษาและเวลาเรียน 
2.1 การจัดการศึกษาในระบบปกติสำหรับผูเขา
เรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช)หรือเทียบเทาในประเภทวิชาและ
สาขาวิชาตามที่หลักสูตรกำหนดใชระยะเวลา 2 
ป ปการศึกษาสวนผูเขาเรียนที่สำเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาและผู
เขาเรียนท่ีสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช)หรือเทียบเทาตามประเภทวิชาและ
สาขาวิชาที่กำหนดในระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป
การศึกษาและเปนไปตามเงื ่อนไขที ่หลักสูตร
กำหนด  
2.2 การจัดเวลาเรียนใหดำเนินการดังนี ้ 
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2.2.1 ในปการศึกษา หนึ่งๆ ใหแบงภาคเรียน
ออกเปน 2 ภาคเรียนปกติระบบทวิภาคภาคเรียน
ละ 18 สัปดาหรวมเวลาการวัดผลโดยมีเวลา
เรียนและจำนวนหนวยกิต ตามที ่กำหนดและ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันอาจเปดสอน
ภาคเรียนฤดูรอนไดอีกตามท่ีเห็นสมควร  
2.2.2 การเรียนในระดับชั้นเรียนในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันเปดทำการสอนไมนอย
กวาสัปดาหละ 5 วันวันละไมเกิน 7 ชั่วโมงโดย
กำหนดใหจัดการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที  

4. จุดประสงคสาขาวิชา 4. จุดประสงคสาขาวิชา 
     ประกอบดวยสิ ่งที ่ตองการพัฒนาผู เรียนใน
สาขาวิชาน ั ้น ทั ้ง 3 ดาน โดยดานเจตคติ เนน
เพิ่มเติมเกี่ยวกับความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตย
สุจริต มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบตอสังคม 
ส่ิงแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด 

1.เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะ
ดานภาษาและการสื่อสารทักษะการคิดและการ
แกปญหาและทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต
ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  
2.เพื่อใหมีความเขาใจและสามารถประยุกตใช
หล ักการบร ิหารและจ ัดการว ิชาช ีพการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการของงานอาชีพ
ที่สำคัญเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพชางไฟฟา
ใหทันตอการเปล่ียนแปลงและความกาวหนาของ
เศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลย ี 
3.เพ ื ่ อ ให  ม ี ค วาม เข  า ใ จ ในหล ั ก การและ
กระบวนการทำงานในกลุ มงานพื ้นฐานดาน
ไฟฟา  
4.สามารถประยุกตใชความรูและเทคโนโลยีดาน
ไฟฟาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  
5.เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานวิเคราะหแกปญหา
สรางสรรคและนำเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนา
งานออกแบบวิเคราะหแกปญหาในการติดต้ัง
ควบคุมระบบไฟฟาเครื่องทำความเย็นและปรับ
อากาศปฏิบัติงานติดต้ังซอมบำรุงทดสอบควบคุม
ระบบไฟฟาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ  
6.เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานเทคนิคในสถาน
ประกอบการและประกอบอาชีพอิสระรวมท้ังการ
ใชความรูและทักษะเปนพื้นฐานในการศึกษาตอ
ในระดับสูงข้ึนไป 
7.เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคซื ่อสัตยสุจริตมีระเบียบวินัยเปนผูมี
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ความรับผิดชอบตอสังคมส่ิงแวดลอมตอตาน
ความรุนแรงและสารเสพติด   

5. มาตรฐานวิชาชีพ 5. มาตรฐานวิชาชีพ 
เพื ่อใหสอดรับกับคุณภาพของผูสำเร็จการศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ 
ตองครอบคลุมอยางน อย 3 ดาน ไดแก  ด าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค ดานสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะท่ัวไป และดานสมรรถนะวิชาชีพ 

เพื่อใหสอดรับกับคุณภาพของผูสำเร็จการศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแหงชาติ 
ตองครอบคลุมอยางนอย 3 ดาน ไดแก  
1.คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค  
1.1คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
1.2ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  
2.ดานสมรรถนะแกนกลาง  
2.1ดานความรู  
2.2ดานทักษะ  
2.3ดานความสามารถในการประยุกตใชและ
ความรับผิดชอบ  
 
3.ดานสมรรถนะวิชาชีพ  
3.1ดานความรู 
3.2ดานทักษะ 
3.3ดานความสามารถในการประยุกตใชและ
ความรับผิดชอบ 
 

6. โครงสรางหลักสูตร 6. โครงสรางหลักสูตร 
หนวยกิตรวมไมนอยกวา 85 และไมเกิน 90 
หนวยกิต ดังโครงสรางตอไปนี้ 

1) หมวดวิชาทักษะชีวิต   ไมนอยกวา 21 
หนวยกิต 

2) หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 56 
หนวยกิต 

 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 
- กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ 

 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 
 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 
 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวย
กิต 

 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

     หนวยกิตรวมไมนอยกวา 83 และไมเกิน 90 
หนวยกิต ดังโครงสรางตอไปนี้ 

4) หมวดวิชาทักษะชีวิต   ไมนอยกวา 21 
หนวยกิต 

5) หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 56 
หนวยกิต 

 -กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 15 หนวยกิต 
- กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ 21 หนวยกิต 

 -กลุมทักษะวิชาชีพเลือก ไมนอยกวา 12 หนวย
กิต 

 -ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 4 หนวยกิต 
 -โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 4 หนวยกิต 

6) -หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไมนอยกวา 6 
หนวยกิต 
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7) -ก ิจกรรมเสร ิมหล ักส ูตร  2 ชม.ตอ
สัปดาห 

7. รายละเอียดของรายวิชา 7. รายละเอียดของรายวิชา 
 ประกอบดวย 
รหัสวิชา ช่ือวิชา จำนวนช่ัวโมงเรียนทฤษฎีตอหนึ่ง
สัปดาห – จำนวนช่ัวโมงเรียนปฏิบัติตอหนึ่งสัปดาห 
– จำนวนหนวยกิต  (ท-ป-น) 
- วิชาบังคับกอน    (ถามี) 
- จุดประสงครายวิชา 
- สมรรถนะรายวิชา 

 - คำอธิบายรายวิชา 
  

ประกอบดวย 
รหัสวิชา ชื ่อวิชา จำนวนชั่วโมงเรียนทฤษฎีตอ
หนึ่งสัปดาห – จำนวนชั่วโมงเรียนปฏิบัติตอหนึ่ง
สัปดาห – จำนวนหนวยกิต  (ท-ป-น) 
- วิชาบังคับกอน    (ถามี) 
- จุดประสงครายวิชา 
- สมรรถนะรายวิชา 
- คำอธิบายรายวิชา 

8. การเพิ่มรายวิชา 8. การเพิ่มรายวิชา 
          สถานศึกษาสามารถพัฒนารายวิชาในหมด
วิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวด
วิชาเลือกเสรี เพื่อเพิ่มเติมไดตามความตองการของ
สถานศ ึ กษา  สถานประกอบการหร ื อตาม
ยุทธศาสตรของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ โดยใชรหัสวิชาตามท่ี
กำหนดไว 

     สถานศึกษาสามารถพัฒนารายวิชาในหมด
วิชาทักษะชีว ิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และ
หมวดวิชาเลือกเสรี เพื ่อเพิ ่มเติมไดตามความ
ตองการของสถานศึกษา สถานประกอบการหรือ
ตามย ุทธศาสตร  ของภ ูม ิ ภาคเพ ื ่ อ เพ ิ ่ ม ขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยใช
รหัสวิชาตามท่ีกำหนดไว 
 
 

9. อัตราสวนของเวลาการเรียนรู 9. อัตราสวนของเวลาการเรียนรู 
     การจัดการเรียนรูเนนภาคทฤษฎีตอภาคปฏิบัติ
ประมาณ 40 ตอ 60 ในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 

 การจัดการเรียนรูเนนภาคทฤษฎีตอภาคปฏิบัติ
ประมาณ 40 ตอ 60 ในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 

10. การสำเร็จการศึกษา 10. การสำเร็จการศึกษา 

ไดหนวยกิตสะสมครบถวนตามโครงสรางหลักสูตร
ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 2.00 จากระดับ 
4.00 ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เขา
รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและประเมินผาน 
 

ได หน วยก ิตสะสมครบถ วนตามโครงสร  าง
หลักสูตรไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 2.00 
จากระด ับ 4.00 ผ  านเกณฑ การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสตูร
และประเมินผาน 

 

2.ผูอำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตรไดทำการแตงตั้งผูรับผิดชอบหลักสูตร(หัวหนาสาขางาน) เพื่อทำหนาท่ี

บริหารหลักสูตรโดยผูรับผิดชอบหลักสูตรไฟฟากำลัง     คือ นาย สุริยา  มวนทอง       หัวหนาหลักสูตรไฟฟา

กำลัง  (ทับคลอ)  เปนผูทำหนาท่ีบริหารงานของหลักสูตร  
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3.หลักสูตรไฟฟากำลังไดมีกำหนดการจัดประชุมหลักสูตรอยางนอย 2 ครั้งในหนึ่งเทอม โดยในปการศึกษา

2563 หลักสูตรจัดประชุม อาจารยประจำหลักสูตร( วัน เดือน ป)  เพื่อสรางความเขาใจในเรื่องหลักเกณฑ 

มาตรฐานของหลักสูตรและรวมกันจัดทำแผนตลอดหลักสูตรเพื่อนำเสนอ อนุกรรมการวิชาการ  สภาวิทยาลัย

ชุมชนพิจิตร  และสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อใหความเห็นชอบ เมื่อสภาวิชาการอนุมัติ แผนการเรียนตลอด

หลักสูตร  ทางหลักสูตรไฟฟากำลัง ก็ไดทำการมอบหมายรายวิชาใหอาจารยผูสอน เพื่อจะไดจัดทำแผนการ

เรียนรู  โครงการสอนและ จัดทำตารางการเรียนการสอน ในภาคเรียนปการศึกษา2563 

 

ตารางรายวิชาหลักสูตรไฟฟากำลัง ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ท่ี 
 

ช่ือ- สกุล รายวิชาท่ีสอน 
เทอม 1/2563 เทอม 2/2563 

1. นายสุร ิยา  มวน
ทอง 
 
 

1.เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟา 

2.เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม 

 

- 

2. นายสมพงษ บุญ
เกิด 

 1.การติดต้ังไฟฟา1 

2.การประมาณการระบบไฟฟา 

1.การติดต้ังไฟฟา2 
2.การติดต้ังไฟฟาในและนอกอาคาร 
 

3. นายภิญโญ มวง
แกว 

1.ก า ร เ ข ี ย น แ บ บ ไ ฟ ฟ  า ด  ว ย
คอมพิวเตอร 
2.เซลลแสงอาทิตยฯ 
3.การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรใน
งานควบคุมไฟฟา 

1.ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 
2.นิวเมติกสและไฮดรอลิกส 
 

4. น า ย ส ร ศ ั ก ด์ิ  
ทิมทอง 

1.วงจรไฟฟา1 

2.งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

1.การปองกนัระบบไฟฟากำลัง 
2.โครงการ 
 

 

5. นายจีระวัฒน โชติ
ธนบูรณ 

1.เขียนแบบเทคนิค 
2.งานเทคนิคพื้นฐาน 

1.งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐาน 
 

6. นายส ุร ิยา การ
รัตน 

- ยังไมไดทำการสอน 1.วงจรไฟฟา2 
2.เครื่องกลไฟฟาเบ้ืองตน 
3.การสงและจายไฟฟา 
4.เครื่องกลไฟฟา1 
5.โครงการ 

7. นายลัทธวัฒน พุก
สวาง 

- ยังไมไดทำการสอน 1.การออกแบบระบบไฟฟา 

2.เครื่องวัดไฟฟา 
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3.การสองสวาง 

4.มอเตอรไฟฟาและการควบคุม 

 
 

การปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น ๆ 

เปาหมาย 

        หลักสูตรมีการปรับปรุงใหทันสมัยกาวทันความกาวหนาทางวิทยาการท่ีเปล่ียนแปลง 

ระบบและกลไก 

4.อาจารยดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู ตามโครงการสอนที่ไดกำหนดไวโดยขั้นแรก

จะตองมีการทำความเขาใจกับนักศึกษาถึงเรื่องหลักเกณฑในรายวิชาท่ีเรียน เชน  หนวยการเรียน การเขาเรียน 

การขาดเรยีน การเรียน การสงงาน การเก็บคะแนนในรายวิชาท่ีเรียนและการประเมินอาจารยผูสอนในรายวิชา

นั้น เมื่อทำการเรียนการสอนเสร็จในแตละครั้งอาจารยผูสอนจะมีการบันทึกหลังสอนถึงเหตุการณท่ีเกิดข้ึนใน

ขณะที่สอนเพื่อที่จะไดนำขอมูลปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งตอไป เมื่อนักศึกษาเรียนครบตาม

หนวยแผนการเรียนรูแลว อาจารยผูสอนจะทำการทดสอบนักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชานั้นๆแลวนำคาคะแนนท่ี

ไดมาประเมินผลการเรียนแลวกรอกลงในระบบบริการนักศึกษาดานงานทะเบียนและวัดผล หลักสูตรนำขอมูล

ผลการเรียนของแตละรายวิชาในตารางจัดการเรียนการสอนมาตรวจสอบความถูกตองและนำสงงานวัดผลและ

ประเมินผลการเรียนตอไป 

5. อาจารยผูสอนแตละรายวิชาเขาไปดูในระบบบริการนักศึกษาดานงานทะเบียนและวัดผล ในสวนของขอมูล

เรื่องของการประเมินอาจารยผูสอน โดยในสวนของหลักสูตรไฟฟากำลังนักศึกษาไดประเมินการจัดการเรยีน

การสอนของอาจารยผูสอนในรายวิชาในหลักสูตรอยูในเกณฑดี 

 

การประเมินระบบกลไก 

 ทางหลักสูตรไฟฟากำลัง ระดับ ปวส .ไดติดตามผลการรายงานจากแบบประเมินผลของ ผูท่ีเกี่ยวของ 4 กลุม 

ประกอบดวย 1. ผู สอน 2. นักศึกษา        3.ผู สำเร็จการศึกษา 4. สถานประกอบการ พบวาผลการ

ดำเนินงานของหลักสูตรเปนไปตามระบบและกลไกท่ีไดกำหนดไว 

การปรับปรุงระบบกลไก  ขอเสนอแนะ 

- หลักสูตรไฟฟากำลังไดเชิญอาจารยประจำหลักสูตรประชุมเพื่อทบทวนหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตรให

ม ีความทันสมัย สอดคลองก ับความตองการของตลาดแรง ชุมชน และ สอดคลองก ับหลักส ูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ี 

215/2563 ลงวันที ่ 21 กุมภาพันธ 2563 เรื ่อง อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้น สูง 

พุทธศักราช 2563 สำหรับปการศึกษาท่ีเขาศึกษา 2563 เปนตนมา 
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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 

ผลการดำเนินงาน 

  1 .อาจารยประจำหลักสูตรรวมประชุมทบทวนผลการดำเนินงานของหลักสูตร จากแบบจากแบบประเมินผล

ของ ผูท่ีเกี่ยวของ 4 กลุม ประกอบดวย 1. ผูสอน  2. นักศึกษา  3.ผูสำเร็จการศึกษา 4 สถานประกอบการ 

เพื่อนำขอมูลมาปรับปรุงเนื้อหาสาระและแผนการจัดการเรียนการสอนใหแกอาจารยผูสอนในหลักสูตร 

2.ผูสอนในรายวิชาไดจัดทำ/ปรับปรุงแกไขรายละเอียดของรายวิชาใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับ

คำอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2563 พรอมดำเนินการสงกอนเปดภาค

การศึกษา1/2563 และ2/2563 และเมื่อส้ินภาคการศึกษาผูสอนไดจัดทำแบบรายงานผลการเรียนภายใน

ระยะเวลาท่ีงานวัดและประเมินผลการเรียนกำหนด ผานระบบบริการนกัศึกษาดานการทะเบียนและวัดผล 

3.อาจารยประจำหลักสูตรติดตามการสงแผนการเรียน รายงานผลการเรียน และรายงานผลประสิทธิภาพการ

เรียนการสอน อาจารยผูสอน ปการศึกษา2563 

4.อาจารยประจำหลักสูตรนำผลการดำเนินงานในแตละสวนมาช้ีแจงในท่ีประชุมหลักสูตรเพื่อใหอาจารย

ประจำหลักสูตรทราบผลการดำเนินงานเพื่อจะไดดำเนินการปรับปรุงแผนการสอนและสาระการเรียนรูในป

การศึกษาหนาตอไป 

การประเมินระบบกลไก 

     อาจารยประจำหลักสูตรไดติดตามการปรับปรุงแผนการเรียนรูและการจัดสงรายละเอียดของรายวิชาใหมี

ความทันสมัยและสอดคลองกับคำอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2563 

ติดตามรายงานผลการเรียนและผลการประเมินผลประสิทธิภาพการเรียนการสอน อาจารยผูสอน ปการศึกษา

2563 และดำเนินการเปนไปตามระบบกลไกท่ีวางไว 

การปรับปรุงระบบกลไก  ขอเสนอแนะ 

 1.จากการติดตามผลการดำเนินงานของรายวิชา 30104-2004 การเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร ภาค

การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา2563 และไดรวมพูดคุยกับอาจารยผูสอนในประเด็นเรื่องของ โปรแกรมเขียนแบบ

ไฟฟาดวยคอมพิวเตอรท่ีไมทันสมัย จึงมีขอตกลงใหใชโปรแกรมในการเขียนแบบและชุดสาธิตท่ีทันสมัยมากข้ึน
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และหาส่ือโซเชียล เชน ยูทูบ เกี่ยวกับเรื่องการเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร เพื่อใหนักศึกษาเห็น

กระบวนการการทำงานของโปรแกรมคำส่ังใหมๆในการเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร        

2.  จากการติดตามผลการดำเนินงานของรายวิชา 30100-0104 นิวเมติกและไฮดรอลิกส ภาคเรียนท่ี2 ป

การศึกษา2563 ไดรวมพูดคุยกับอาจารยผูสอนในประเด็นเรื่องของ โปรแกรมและชุดทดลองในงานนิวเมติก

และไฮดรอลิกสท่ีไมทันสมัยและเส่ือมสภาพเนื่องจากการใชงานมานาน จึงมีขอเสนอในวาระการประชุมภายใน

สาขาคือทำการซอมแซมครุภัณฑท่ีชำรุดและใหอาจารยผูสอนหาส่ือการเรียนการสอนทางโซเชียล เชน ยูทูบ ท่ี

มีเครื่องมือท่ีทันสมัยใหนักศึกษาไดเห็นไดเรียนรูในรายวิชาท่ีขาดแคลนส่ือท่ีทันสมัยและก็ทำคำขอ เรื่องการ

จัดซื้อครุภัณฑในรายวิชางานนิวเมติกและไฮดรอลิกสในปการศึกษาหนาตอไป 

เอกสารหลักฐาน 

5.1.1 คำสั่งวิทยาลัยชุมชนพิจิตรท่ี127/2563 เรื ่องมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบบุคลากร

ภายในวิทยาลัยชุมชนพิจิตร หนวยจัดการศึกษาทับคลอ ประจำปการศึกษา 2563 

5.1.2 ตามคำส่ังสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ี 215/2563 ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2563 

เรื่อง อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 สำหรับปการศึกษาที่เขา

ศึกษา 2563 

5.1.3 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร ปการศึกษา 2563 

5.1.4 ตารางการจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2563 

5.1.5 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน สาขางานไฟฟากำลัง ปการศึกษา 

2563 

5.1.6 -รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

ประจำปการศึกษา 2563 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

5.1.7 รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งท่ี 1วันท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2563 

5.1.8 แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาหลักสูตร ปวส. ปการศึกษา 2563 

5.1.9 บันทึกหลังการสอน รายวิชาหลักสูตร ปวส. ปการศึกษา2563 

5.1.10 โครงการสอนรายวิชาหลักสูตรปวส. 

5.1.11 ผลการเรียนนักศึกษา ปวส. ปการศึกษา2563 

5.1.12 ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน รายวิชา หลักสูตร ปวส. ปการศึกษา2563 

5.1.13 รายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งท่ี   2วันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ.2563 

ผลการประเมิน ผาน 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.2  การวางระบบผูสอน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลผูเรียน 
เปาหมาย 

1. การจัดการเรียนการสอนในชวงสถานการณการแพรระบาดเช้ือไวรัส COVID – 19 

2. กำหนดอาจารยผูสอนไดเหมาะสมกับรายวิชา  

3. อาจารยผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู/โครงการสอนครบทุกรายวิชา 

4. สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยผูสอน  

ระบบและกลไก 

1.ประกาศมาตรการการเรียนการสอนและการปองกันในชวงสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 

19 

2.งานวิชาการรวมกับหลักสูตรจัดทําตารางเรียนสําหรับนักศึกษา และตารางสอนสําหรับอาจารยผูสอนในชวง

สถานการณแพรระบาดของเช้ือไวรัส COVID – 19 

3.หลักสูตรมีการเตรียมความพรอมใหเปนไปตามมาตรการการปองกัน กอนเปดภาคการศึกษา 2563  

4. หลักสูตรประชุมอาจารยประจำหลักสูตร เพื่อกําหนดคุณสมบัติอาจารยผูสอนท่ีเหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอน 

โดยคํานึงถึงคุณวุฒิที่สําเร็จการศึกษา ประสบการณทํางาน และภาระงานที่วิทยาลัยฯ กําหนด และกําหนด

ผูสอนแตละรายวิชา 

5.หลักสูตรจัดทําตารางเรียนสําหรับนักศึกษา และตารางสอนสําหรับอาจารยผูสอน 

6.หลักสูตรมีการกําหนดใหอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาทําแผนการจัดการเรียนรู/โครงการสอนทุกรายวิชา 

สงกอนเปดภาคการศึกษา  

7.หลักสูตรดําเนินการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตออาจารยผูสอนทุกรายวิชา 

8.หลักสูตรติดตามผลประเมินของอาจารยผูสอนทุกคน 

9.หลักสูตรประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อทบทวนผลการดําเนินงานตามกระบวนการการกําหนด

ผูสอนเมื่อส้ินภาคการศึกษา 

10.นําผลการทบทวนการดําเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการกาํหนดผูสอนในภาคการศึกษา

ตอไป 

 

ผลการดำเนินงาน 

1.)งานวิชาการและหลักสูตรไดการจัดการเรียนการสอน มีแนวทาง ดังนี้  

1.1) จัดการเรียนผานเอกสารตำราเรียน โดยใหอาจารยผูสอนทำการสอนผานเอกสารประกอบ       การเรียน

หนังสือเรียน เนื่องจากมีหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปการเรียนการสอนอาจ แบงเปนกลุมยอยท่ีมี

จำนวนคนไมมาก สลับกันมาเรียน หรือใชชองทางส่ือสาร เชน โทรศัพท  Line ขอความผานเครือขายออนไลน 

เปนตน รวมถึงการใหอาจารยผูสอนไปพบผูเรียนท่ีบาน บางตามความเหมาะสม   

1.2) จัดการเรียนการสอนออนไลน โดยการสำรวจความพรอมของผูเรียน กลุมท่ี 1 เรียนออนไลน  กลุมท่ี 2 

เรียนในหองเรียนปกติ นัดพบกลุมเปนบางชวงเวลา  
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1.3) การเรียนการสอนภาคปฏิบัติดำเนินการโดยอาจจะแบงใหกลุมผูเรียนมีจำนวนนอยลง และ เขาเรียนตาม

รอบเวลา ใหสอดคลองกับจำนวนผูเรียนและความเหมาะสม 

2)หลักสูตรไดมีการเตรียมความพรอมในเรื่องของสถานท่ีดังนี้ 

2.1) ทำความสะอาดอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงงาน พื้นผิวสัมผัสรวมบอย ๆ ทั้งกอน และ 

หลังการเรียนการสอน รวมถึงหองน้ำ และใหกำจัดขยะมูลฝอยทุกวันเปดหนาตางประตู ระบายอากาศ  

2.2) มีจุดวัดอุณหภูมินักศึกษากอนเขาวิทยาลัยฯ  

2.3) มีมาตรการคัดกรองไข อาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเปนหวัด สำหรับเจาหนาที่ อาจารยผู สอน  

ผูเรียน กอนเขาอาคาร หรือจุดรับ-สงผูเรียน กรณีพบผูท่ีเขาเกณฑสอบสวนโรคตามแนวทางท่ีกำหนด  

2.4) ปองกันการแพรเช้ือ โดยเจาหนาท่ี อาจารยผูสอน ผูเรียนตองสวมอุปกรณปองกันเช้ือตลอดเวลา  

2.5) จัดจุดบริการลางมือดวยสบูหรือเจลแอลกอฮอล ทุกอาคารเรียน/โรงงาน  

2.6) จัดหองเรียน/สถานท่ีสำหรับการเรียนการสอนใหมีระยะหาง อยางนอย 1 เมตร  

2.7) จัดระบบคิว มีพื้นท่ีรอคิวท่ีมีระยะหาง อยางนอย 1 เมตร ท้ังบริเวณจุดรับประทานอาหาร หองน้ำ  

2.8) สลับเวลาชวงรับประทานอาหาร ต้ังแตเวลา 11.30 – 13.30 น.  

 3 .หลักสูตรไดจัดประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 13 พฤษภาคม 2563  และ
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 16 ตุลาคม 2563 เพื่อกำหนดคุณสมบัติอาจารยผูสอนท่ีเหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอน โดย
กำหนดใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร เมื่อมีการรับรายวิชาสำหรับอาจารยผูสอนแลวอาจารยได
จัดทำแผนการจัดการเรียนรูมีข้ันตอนดังนี ้
 3. 1. วิเคราะหคำอธิบายรายวิชา เพื่อประโยชนในการกำหนดหนวยการเรียนรูและรายละเอียดของแตละ

หัวขอของแผนการจัดการเรียนรู 

 3. 2. วิเคราะหจุดประสงครายวิชาและมาตรฐานรายวิชา เพื่อนำมาเขียนเปนจุดประสงคการเรียนรู โดยให

ครอบคลุมพฤติกรรมท้ังดานความรู ทักษะ กระบวนการ เจตคติและคานิยม 

 3. 3. วิเคราะหสาระการเรียนรู โดยเลือกและขยายสาระท่ีเรียนรูใหสอดคลองกับผูเรียน ชุมชน และทองถ่ิน

รวมท้ังวิทยาการและเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีจะเปนประโยชนตอผูเรียน 

3.4. วิเคราะหกระบวนการจัดการเรียนรู (กิจกรรมการเรียนรู) โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน

เปนสำคัญ 

3.5. วิเคราะหกระบวนการประเมินผล โดยเลือกใชวิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับจุดประสงคการ

เรียนรู 

3.6. วิเคราะหแหลงเรียนรู  โดยคัดเลือกสื่อการเรียนรู และแหลงการเรียนรู  ทั ้งในและนอกหองเรียนให

เหมาะสมสอดคลองกับกระบวนการเรียนรู 

2.หลักสูตรไดจัดประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดังกลาว ไดกําหนดผูสอนที่มีความเหมาะสมตรงตาม

คุณสมบัติท่ีสอดคลองกับรายวิชา ดังนี้ 

ท่ี 
 

ช่ือ- สกุล รายวิชาท่ีสอน 
เทอม 1/2562 เทอม 2/2562 

1. นายสุริยา  มวน
ทอง 

1.เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟา 
2.เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม 

- 
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2. นายสมพงษ บุญ
เกิด 

 1.การติดต้ังไฟฟา1 

2.การประมาณการระบบไฟฟา 

1.การติดต้ังไฟฟา2 
2.การติดต้ังไฟฟาในและนอก
อาคาร 
 

3. นายภิญโญ มวง
แกว 

1.การเขียนแบบไฟฟาดวย
คอมพิวเตอร 
2.เซลลแสงอาทิตยฯ 
3.การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรใน
งานควบคุมไฟฟา 

1.ระบบควบคุมในงาน
อุตสาหกรรม 
2.นิวเมติกสและไฮดรอลิกส 
 

4. นายสรศักด์ิ 
ทิมทอง 

1.วงจรไฟฟา1 

2.งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

1.การปองกนัระบบไฟฟากำลัง 
2.โครงการ 
 

5. นายจีระวัฒน โชติ
ธนบูรณ 

1.เขียนแบบเทคนิค 
2.งานเทคนคิพื้นฐาน 

1.งานเทคนิคและเครื่องมือกล
พื้นฐาน 
 

6. นายสุริยา การ
รัตน 

- ยังไมไดทำการสอน 1.วงจรไฟฟา2 
2.เครื่องกลไฟฟาเบ้ืองตน 
3.การสงและจายไฟฟา 
4.เครื่องกลไฟฟา1 
5.โครงการ 
 

7. นายลัทธวัฒน  
พุกสวาง 

- ยังไมไดทำการสอน 1.การออกแบบระบบไฟฟา 

2.เครื่องวัดไฟฟา 

3.การสองสวาง 

4.มอเตอรไฟฟาและการควบคุม 

 
 

     4.  อาจารยประจำวิชาดำเนินการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูและโครงการสอนตามตารางสอนท่ีไดทำ

การอนุมัติและวิจัยในช้ันเรียนเพื่อใหทราบถึงปญหาและหาแนวทางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในช้ันเรียนท่ีทำการ

เรียนการสอน 

    5. จัดทำส่ือ/เอกสารประกอบการสอน เพื่อใชในการเรียนการสอนแตละรายวิชาใหผูเรียนสามารถเรียนได

ดวยตนเอง  

     6. นักศึกษาและอาจารยประจำวิชา รวมกันจัดทำโครงการสิ่งประดิษฐเพื่อบูรณการความรู ใหสามารถ

นำเสนอออกมาเปนชิ ้นงานเพื ่อตอบสนองความตองการของชุมชนหรือปญหาที ่ตองการแกไขไดโดย 
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ส่ิงประดิษฐท่ีนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงและอาจารยประจำสาขาวิชาไดรวมกันจัดทำในป

การศึกษา 2563 จำนวนท้ังส้ิน..7โครงการ  ดังนี้ 

1.โครงการ แปลงผักไฮโดรโปนิกส พลังงานแสงอาทิตย 

2.โครงการ ระบบไฟฟาและกลองวงจรปด อาคารฝกงานชางไฟฟาดานนอกทิศตะวันตก 

3.โครงการ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตยเพื่อใชกับแปลงเพราะปลูกขนาดเล็กในชุมชน 

4.โครงการ พัฒนาชุดควบคุมการทำงานของปมน้ำ 

5.โครงการ เครื่องสูบน้ำ 3 ใน 1 

6.โครงการ พัฒนารถกอลฟไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

7.โครงการ หองเรียนอจัฉริยะ 

7.      นักศึกษาสาขางานไฟฟากำลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงสามารถนำทักษะ ความรูดาน

ไฟฟามาบริการใหกับชุมชน ดังนี้ 

    7.1.โครงการ แปลงผักไฮโดรโปนิกส พลังงานแสงอาทิตย ณ.บานเขารวก อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร 

    7. 2.โครงการ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตยเพื่อใชกับแปลงเพราะปลูกขนาดเล็กในชุมชน ณ.บานเขา

รวก อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร 

  8.  นักศึกษาทุกคนเขาทดสอบการสอบมาตรฐานวิชาชีพทุกคน 

เอกสารหลักฐาน 

5.2.1   รายงานการประชุม 

5.2.2 รายงานการสงเอกสารการสอน 

-    5.2.3    รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 

     5.2.4     กำหนดการสอน 

     5.2.5    ศักยภาพอาจารยผูสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) 

     5.2.6    แผนการจัดการเรียนรู 

     5.2.7    โครงการสอน 

     5.2.8    การสอนออนไลน 

     5.2.9    การฝกงานในสถานประกอบการณ 

     5.2.10  การประเมินผูเรียนตามเปาหมายของหลักสูตร 

     5.2-11  เอกสารประกอบการสอน 

     5.2-12 ใบความรู/ใบงาน 

     5.2.13 โครงการส่ิงประดิษฐคนรุนใหมประจำปการศึกษา 2563 
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     5.2.14 รายงานโครงการชุดสาธิตไฟสองสวางถนนดวยระบบพลังงานแสงอาทิตย 

     5.2.15 รายงานภาพการใหบริการความ รูดานไฟฟากับชุมชน 

     5.2-16  แบบรายงานผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

 

 

ผลการประเมิน ผาน 
 

ตัวบงช้ีท่ี 5.3  ผลการดำเนินงานของหลักสูตร 
ดานท่ี 1. ดานผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษา 
 หมายถึง การประเมินสมรรถนะผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษา ท่ีเปนผลมาจากการพัฒนาคุณภาพทาง
วิชาการ ทักษะและการประยุกตใช คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ประกอบดวย การดูแล
และแนะแนวผูเรียน ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระผลงานของผูเรียนดานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย  ผลการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ และการมีงานและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา รายละเอียดดังนี ้
 

1.1การดูแลและแนะแนวผูเรียน 
 ผลการดำเนินงาน 

หนวยจัดการศึกษา จำนวนผูเรียนแรกเขา จำนวนผูสำเร็จการศึกษา รอยละ 
แมขาย - - - 
ทับคลอ (ขุนไผภูมิเขตร) 41 40 97.56 

รวม 41 40 97.56 
 

รอยละ=    40 X ๑ ๐ ๐  
    41 

       = 97.56  
              ระบบการใหคำปรึกษาและดูแลนักศึกษาโดยอาจารยท่ีปรึกษาสาขางานไฟฟากำลังไดดำเนินการ
ติดตามนักศึกษาโดยใชกระบวนการโฮมรูมในชวงกอนเริ่มการเรียนการสอนหรือในชวงเวลาช่ัวโมงกิจกรรม
อยางนอยอาทิตยละหนึ่งวันโดยมีการบันทึกกิจกรรมโฮมรูม เพื่อแนะนำ ติดตามความประพฤติ ทบทวน
ระเบียบวินัยและขอบังคับตางๆ ของสถานศึกษา   อาจารยท่ีปรึกษาใหคำปรึกษา แกนักเรียนนกัศึกษาโดย
ภาพรวมและรายบุคคลและไดดำเนินการติดตามการเขาเรียนของนักศึกษาโดยใชแบบติดตามการเขาเรียนโดย
ขอขอมูลจากอาจารยประจำรายวิชานั้นๆ ซึ่งหากนักเรียนนกัศึกษาขาดเรยีนโดยมีเหตุไมอันควร อาจารยท่ี
ปรึกษา จะดำเนินการเสนอรายช่ือนักศึกษาท่ีขาดเรียนตอเนื่อง ตอฝายงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อประสานงานแจง
ผูปกครองใหมารับทราบขอมูลกับอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยประจำรายวิชา เพื่อท่ีจะไดหาวิธีการแกไขและ
ปองกันรวมถึงการหาขอตกลงรวมกันในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนตามลำดับซึ่งกระบวนการดังกลาวสงใน
ภาพรวมผลการดำเนินในภาพรวมเกี่ยวกับการดูแลและแนะแนวผูเรียน ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) สาขางานไฟฟากำลังมีจำนวนผูเรียนแรกเขา จำนวน 41  คน ผูสำเร็จการศึกษา จำนวน40  คน  คิด



ห น ้ า  | 72 
 

เปนรอยละ 97.56  เมื่อนำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  มีคา
คะแนนเทากับ 5 

 
เอกสารอางอิง 

1. ระบบและกลไกตัวบงช้ี 3.2 
2. รายงานจำนวนนักศึกษาแรกเขา ปการศึกษา 2562 
3. รายงานจำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2563 

 
1.2 ผูเรียนมีลักษณะท่ีพึงประสงค 

 ผูเรียนสาขางานไฟฟากำลังระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงจำนวนท้ังหมด 76 คนมคุีณธรรม 
จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงคประกอบดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยและ เสียสละเพื่อสวนรวม มีความ เป
นประชาธิปไตย ทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกลัยาณมิตร กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคา
และรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกใน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  จำนวนรอยละ 80 

  
ปการศึกษา 2563 
 

  
 จำนวนนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนผานรายวิชากิจกรรม  x 100 
จำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน ปการศึกษา2562 
 
=             75      x 100 
               76 
=  98.68 
 

สงผลการดำเน ินในภาพรวมเก ี ่ยวก ับผ ู  เร ียนม ีค ุณล ักษณะอันพ ึงประสงค   ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานไฟฟากำลัง มีจำนวนผูเรียนทั้งหมด จำนวน 76 คน 
ผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค จำนวน 75 คน  คิดเปนรอย 98.68 เมื่อนำ
ผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  มีคาคะแนนเทากับ 5 

 
เอกสารอางอิง 

1.รายงานผลการลงทะเบียนของนักศึกษาสาขางานไฟฟากำลังระดับ ปวส. 

หนวยจัดการศึกษา จำนวนผูเรียนท้ังหมด 
จำนวนผูเรียนท่ีมี

คุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมท่ีพึงประสงค 

รอยละ 

แมขาย - - - 
ทับคลอ (ขุนไผภูมิเขตร) 76 75 98.68 

รวม 76 75 98.68 
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2.รายงานผลการเรียนรายวิชา กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 3 และ 4 
3.รายงานโครงการ A1 
 

๑.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเป นผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 

หนวยจัดการศึกษา จำนวนผูเรียนท้ังหมด 
จำนวนผูเรียนมีสมรรถนะ
ในการเปนผูประกอบการ 

รอยละ 

แมขาย 7 4 57.41 
ทับคลอ (ขุนไผภูมิเขตร) 32 24 75.00 

รวม 39 28        71.79 
 
  

ร อ ย ล ะ =   2 8   X ๑๐๐ 
       39  

      =    71.79 
 
           มีนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถใน
การเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระหรือการพฒันาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผู
ประกอบการ จำนวน 39  คนและมีนกัศึกษาท่ีไปประกอบอาชีพ จำนวน 28 คนคิดเปนรอยละ 71.79ระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ คาคะแนน = 4 
 
 
เอกสารอางอิง 

1. จุดประสงครายวิชาและสมรรนะรายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองคกร  
2. รายงานโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษากอนสำเร็จการศึกษาประจำปการศึกษา 2563 

   

1.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
        สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยในสถานและ
นำผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยมีการนําไปใชประโยชนจริงในระดับสถานศึกษา 
ระดับชุมชน และระดับจังหวัด 

หนวยจัด
การศึกษา 

โครงการ ชุมชนท่ีนำไปใชประโยชน 

ทับคลอ (ขุนไผ
ภูมิเขตร) 

1.โครงการ แปลงผักไฮโดรโปนิกส พลังงาน
แสงอาทิตย 
2.โครงการ ระบบไฟฟาและกลองวงจรปด 
อาคารฝกงานชางไฟฟาดานนอกทิศตะวันตก 
3.โครงการ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย
เพื่อใชกับแปลงเพราะปลูกขนาดเล็กในชุมชน 

ชุมชนบานเขารวก อ.ตะพานหิน จ.
พิจิตร 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร (ทับคลอ) 
 
ชุมชนบานเขารวก อ.ตะพานหิน จ.
พิจิตร 
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4.โครงการ พัฒนาชุดควบคุมการทำงานของ
ปมน้ำ 
5.โครงการ เครื่องสูบน้ำ 3 ใน 1 
6.โครงการ พัฒนารถกอลฟไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย 
7.โครงการ หองเรียนอัจฉริยะ 
 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร (ทับคลอ) 
 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร (ทับคลอ) 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร (ทับคลอ) 
 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร (ทับคลอ) 

รวม 7 โครงการ 3 ชุมชน 
 

 
      ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) โดยโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตยเพื่อใชกับแปลงเพราะปลูกขนาดเล็กใน
ชุมชน โครงการ แปลงผักไฮโดรโปนิกส พลังงานแสงอาทิตย ของสาขางานไฟฟากำลังไดมีการนําไปใชประโยชน
จริงในระดับสถานศึกษาและในระดับชุมชนเมื่อนำมาเทียบกับผลการประเมินมีผลการประเมินตามขอ1และขอ
3 คาคะแนน 3 ระดับคุณภาพ ดี 

 
 เอกสารอางอิง 
 1.รายงานโครงการมหกรรมวิชาการประจำปการศึกษา 2563 

2.รายงานนำส่ิงประดิษฐไปใชประโยชนกับชุมชน 
3.รายงานผลโครงการส่ิงประดิษฐ 

๑.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

หนวยจัด

การศึกษา 

จำนวนผูเรียนท่ี

ลงทะเบียน 

จำนวนผูเรียนท่ี

เขาประเมิน 

จำนวนผูเรียนท่ี

ผานการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 

รอยละ 

แมขาย - - - - 

ทับคลอ (ขุนไผภูมิ

เขตร) 

41 40 40 100 

รวม 41 40 40 100 
 
 

รอยละ = 

                 4 0  
 

× ๑๐๐  
                      4 0  

  =  100  
 ผลการประเมินในภาพรวมเกี่ยวกับผูเรียนท่ีสอบผานมาตรฐานวิชาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง สาขางานไฟฟากำลังมีจำนวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรจำนวน 40 คน
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และท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกจำนวน40 คนคิดเปนคารอยละ 100 ระดับคุณภาพ ยอด
เยี่ยม คาคะแนน 5  
    เอกสารอางอิง 
          1.รายงานขอมูลจำนวนนักศึกษาลงทะเบียน ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2563 
          2.รายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษาสาขางานไฟฟาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง 
 

๑.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V-NET) 

- ไมมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา(V-NET) 

 

๑.7 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 

 การคํานวณ 

รอยละ จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาท่ีผานมาท่ีมีงานทำ ๑๐๐ 
=   

                            จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวสในปการศึกษาท่ีผานมา.ท้ังหมด 
 
       =      34  x 100 
                           39  
                 =   87.17 
 
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขางานไฟฟากำลัง.มีจำนวนผูเรียนสำเร็จการศึกษาปการศึกษา 
2562  มีงานทำจำนวน 28 คนและผูศึกษาตอตรงสาขา จำนวน 6 คน รวมนักศึกษาท่ีมีงานทำและศึกษาตอ
ตรงสาขาจำนวน 34 คน จากผูสำเร็จการศึกษาท้ังหมด จำนวน 39 คนคิดเปนคาเฉล่ียรอยละ  87.17   ระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม คาคะแนนเทากับ 5 
 
เอกสารอางอิง 
 1. กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผูสําเร็จการศึกษาของสถานศึกษา  
 2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในปท่ีผานมา  
 3.จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.)ในปท่ีผานมาท่ีมา
ประกอบ อาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 

 4. มีผลการติดตามผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทําประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 

 

 
ผลการประเมิน ผาน 
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องคประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู 

 
ตัวบงช้ีท่ี 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
    หลักสูตรมีระบบและกลไกส่ิงสนับสนุนการเรียนรู โดยมีสวนรวมของอาจารยประจำหลักสูตร ดังนี้ 

1) อาจารยประจำหลักสูตรรวมสำรวจส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ระบุความตองการ และปญหาการใชส่ิง

สนับสนุนการเรียนรูในหลักสูตร 

2) ดำเนินการจัดหาส่ิงสนับสนุน และแหลงเรียนรูตามความตองการในหลักสูตร 

3) สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และรายงานผลสำรวจ

ความพึงพอใจและนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติ / สาขางานไฟฟากำลังมีการนำระบบกลไกไปสูดำเนินงาน ดังนี้ 

1.สาขางานไฟฟากำลังดำเนินการสำรวจส่ิงสนับสนุนการเรียนรูในหลักสูตรสาขางานไฟฟากำลัง ขอมูล มีดังนี ้

   หองเรียน  

หองเรียนหองเรียนของสาขางานไฟฟากำลัง (ทับคลอ) จะมีอาคารเรียน 2 หลัง ไดแบงพื้นท่ีหองเรียน 7 

หองเรียนใหญ และหองยอยสำหรับระดมความคิดของนกัเรียนนักศึกษาอยางเปนสัดสวน โดยใชเปนพื้นท่ี

หองเรียนทฤษฎีและลงปฏิบัติงานตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยในแตละพื้นที่จะจัดโตะ เกาอี้ และ

อุปกรณส่ือการเรียนการสอน 
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ระบบอินเตอรเน็ต 

จากการสำรวจการใชระบบอินเตอรของนักศึกษาและอาจารยทั้ง2หนวยจัดการศึกษา พบวาการใชงาน

ระบบอินเตอรเน็ต ยังไมเพียงพอตอความตองการของใชงานของนักศึกษาท้ังสองหนวยจัดการศึกษา 

สื่อการสอน/อุปกรณเทคโนโลยี 

       ดำเนินการสำรวจความตองการและปญหาการใชส่ิงสนับสนุนการเรียนรูจากอาจารยผูสอนประกอบดวย 
ดานอาคาร/สถานท่ี ดานคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต  ดานหองเรียน/หองปฏิบัติการ  ดานโสตทัศนูปกรณ 
ดานหองสมุด และ ปญหาการใชส่ิงสนับสนุนการเรียนรู มีผลการสำรวจ ดังนี้ 
   ความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
       ดานอาคารสถานท่ี 

         1. ติดเครื่องปรับอากาศในหองเรียนทุกหอง 

             2. ตองการบุคลากรในการดูแลอาคาร(แมบาน)  
             3. ตองการโรงจอดรถสำหรับครูอาจารยและนักศึกษาสาขาไฟฟากำลัง 
             4. ตองการหองน้ำสำหรับนักศึกษาหญิงท่ีมิดชิดและปลอดภัยในสาขาไฟฟากำลัง 
       ดานคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต 
               1. ปญหาระบบอินเตอรเน็ตไมเสถียรและยังไมครอบคลุมพื้นท่ีการใชงาน 
               2. ตองการคอมพิวเตอรเพื่อใชในการสืบคนขอมูลและทำงานสำหรับนักศึกษา 
     3. ส่ืออุปกรณกระจายสัญญาณ Wifi จากครุภัณฑ วชช.พิจิตร 
          ดานหองเรียน/หองปฏิบัติการ 

           1. ปรับปรุงการกันฝุนและนก 

                2. ตองการวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณในหองปฏิบัติการท่ีเพียงพอและทันสมัย 
      3. ไดรับหองเรียน Smart Class room จากการทำโครงงานสิงประดิษฐ ของนักเรียนนักศึกษา
แผนกวิชาชีพชางไฟฟากำลัง วชช.พิจิตร 
 
        ดานโสตทัศนูปกรณ 

          1. พัฒนาระบบเสียงตามสาย จากการทำโครงงานสิงประดิษฐ ของนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาชีพ

ชางไฟฟากำลัง วชช.พิจิตร 

     2. ไดรับเครื่องปรับอากาศ จำนวน 39 เครื่องเพื่อใชเปนส่ือการเรียนการสอนในรายวิชาเครื่องทำ
ความเย็นและปรับอากาศ ท้ังภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ จากบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริค 
     3. ไดรับชุดฝกติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใชเปนสื่อในการเรียน
การสอนในรายวิชาเครื่องปรับอากาศ จากการทำโครงงานสิงประดิษฐ ของนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาชีพชาง
ไฟฟากำลัง วชช.พิจิตร 
         ดานหองสมุด 

          1. เปดใชตามความตองการของผูใช 

               2. หนังสือท่ีเปนตำราอางอิงจากในประเทศและตางประเทศ 
 
 



ห น ้ า  | 78 
 

   ปญหาการใชสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
      ผลการสำรวจปญหาการใชสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู ของอาจารยผู สอนสาขางานไฟฟากำลัง 

ประจำปการศึกษา 2562 พบวาอาจารยผู สอนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู   ประจำป

การศึกษา 2562 ในภาพรวมอยูในระดับ มาก โดยรายการที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ  2. หองเรียน/

หองปฏิบัติการมีแสงสวางเพียงพอ อากาศถายเท หรือมีอุณหภูมิที ่เหมาะสม (�̅�𝑥=3.80), รองมาคือ  3. 

สภาพแวดลอมภายในหองเรียน/หองปฏิบัติการสะอาด เอื้อตอการเรียน (�̅�𝑥=3.60), 7.  มีสถานที่สำหรับให

นักศึกษาและอาจารยได พบปะ แลกเปลี ่ยนสนทนา และ ทำงานรวมกัน (�̅�𝑥=3.40), 1. หองเรียน/

หองปฏิบัติการมีจำนวนเพียงพอกับผูเรียน (�̅�𝑥=3.00), 10.  การสนับสนุนดานเทคโนโลยีของหลักสูตร เชน 

แหลงดาวนโหลดเอกสารท่ีตองใชในการเรียนการสอน การสนับสนุนงานดาน Network.. (�̅�𝑥=3.00), 9.  การ

สนับสนุนบริการดานวิชาการของหลักสูตรมีหนังสือ ตำรา สิ่งพิมพ เอกสารทางวิชาการ โครงงาน ที่ทันสมัย

และหลากหลาย (�̅�𝑥=3.00), 5.  มีการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณในหองปฏิบัติการ มีอุปกรณและส่ือเทคโนโลยีท่ี

ใชในการสอนที่ทันสมัย มีคุณภาพ และพรอมใชงานอยูเสมอ (�̅�𝑥=3.00), 4.  วัสดุฝก อุปกรณในการจัดการ

เรียนการสอนมีเพียงพอกับผูเรียนทั้งหมูเรียน (�̅�𝑥=2.80), 8.  ระบบสาธารณูปโภค เชน หองสุขา น้ำประปา 

ไฟฟา เพียงพอและเหมาะสม (�̅�𝑥=2.80), 11.  การสนับสนุนดานวัสดุ ครุภัณฑ เพื่อสนับสนุนการเรียนการ

สอน เชน อุปกรณ IT เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณเครื่องเขียน กระดาษ ฯลฯ (�̅�𝑥=2.80), 6.  ส่ือและอุปกรณ

การเรียนการสอนในหองเรียนมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพพรอมใชงาน (�̅�𝑥=2.60), ตามลำดับ 

         และในสวนนักเรียน นักศึกษาจากผลการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ประจำปการศึกษา 2562 พบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยรายการที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ  1. 

หองเรียน/หองปฏิบัติการมีจำนวนเพียงพอกับผูเรียน(�̅�𝑥=3.54),รองมาคือ 3. สภาพแวดลอมภายใน

หองเรียน/หองปฏิบัติการสะอาด เอื้อตอการเรียน (�̅�𝑥=3.43) 7.  มีสถานท่ีสำหรับใหนักศึกษาและอาจารย

ไดพบปะ แลกเปลี่ยนสนทนา และ ทำงานรวมกัน (�̅�𝑥=3.33) 2. หองเรียน/หองปฏิบัติการมีแสงสวาง

เพียงพอ อากาศถายเท หรือมีอุณหภูมิที่เหมาะสม (�̅�𝑥=3.33) 4.  วัสดุฝก อุปกรณในการจัดการเรียนการ

สอนมีเพียงพอกับผูเรียนท้ังหมูเรียน (�̅�𝑥=3.19) 9.  การสนับสนุนบริการดานวิชาการของหลักสูตรมีหนังสือ 

ตำรา สิ ่งพิมพ เอกสารทางวิชาการ โครงงาน ที ่ทันสมัยและหลากหลาย... (�̅�𝑥=2.99) 8.  ระบบ

สาธารณูปโภค เชน หองสุขา น้ำประปา ไฟฟา เพียงพอและเหมาะสม... (�̅�𝑥=2.94)  5.  มีการดูแลรักษา

วัสดุอุปกรณในหองปฏิบัติการ มีอุปกรณและส่ือเทคโนโลยีท่ีใชในการสอนท่ีทันสมัย มีคุณภาพ และพรอมใช

งานอยูเสมอ(�̅�𝑥=2.91), 11.  การสนับสนุนดานวัสดุ ครุภัณฑ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน เชน อุปกรณ 

IT เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณเครื่องเขียน กระดาษ ฯลฯ (�̅�𝑥=2.75), 10.  การสนับสนุนดานเทคโนโลยี

ของหลักสูตร เชน แหลงดาวนโหลดเอกสารที ่ตองใชในการเรียนการสอน การสนับสนุนงานดาน 

Network(�̅�𝑥=2.60) 6.  สื่อและอุปกรณการเรียนการสอนในหองเรียนมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

พรอมใชงาน (�̅�𝑥=2.60) ตามลำดับ 
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สาขางานไฟฟากำลังไดพบปญหาเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของหลักสูตร คือและไดทำการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยผูสอนที่มีตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ประจำปการศึกษา 2562 มีผล
การประเมินดังนี ้ 

ผลการสำรวจความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เก็บขอมูลจากอาจารยผูสอน จำนวน 7 คน 

และนักเรียน นักศึกษาจำนวน 74 คน พบวา ทั้งอาจารยผูสอนนักเรียน และนักศึกษามีความพึงพอใจตอส่ิง

สนับสนุนการเรียนรูภายในหองเรียน อยูระดับปานกลาง (�̅�𝑥=3.13 , 3.16) และมีความพึงพอใจตอส่ิง

สนับสนุนการเรียนรูภายนอกหองเรียน อยูระดับปานกลาง(�̅�𝑥=3.00,2.92) 

รายการ 
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 

อาจารย นักศึกษา 
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูภายในหองเรียน 3.13 3.16 
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูภายนอกหองเรียน 3.00 2.92 

รวม 3.07 3.05 
 

สาขางานไฟฟากำลังมีการปรับปรุง/พัฒนาจากผลการประเมิน ดังนี้  

      1. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูภายในหองเรียน  

     1.1ไดมีปรับปรุงระบบ Network โดยติดต้ังตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi เพิ่มเพื่อใหอาจารยผูสอนและ

นักศึกษา ไดคนควาขอมูล ประกอบหรือใชส่ืออิเล็กทรอนิกสในการประกอบการเรียนการสอน 

  2. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูภายนอกหองเรียน 

      2.1.ไดการสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑใหมเพื่อใชในการเรียนการสอน 

       

เอกสารอางอิง 

6.1-1 ระบบและกลไกส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

6.1-2 รายงานผลการสำรวจความตองการและปญหาการใชส่ิงสนับสนุนการเรียนรูของอาจารยผูสอน 

ประจำปการศึกษา 2563 

6.1-3 รายงานความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาและอาจารยผูสอนท่ีมีตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขางานไฟฟากำลังประจำปการศึกษา 2563 

ผลการประเมิน ผาน 
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แผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 

แผนการดำเนินงาน กำหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 
ไดมีปรับปรุงระบบ Network โดยติดต้ังตัว
กระจายสัญญาณ Wi-Fi 

2563        นายสุริยา      มวนทอง 

ไดการสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑใหมเพื่อใชใน
การเรียนการสอน 

2563        นายสุริยา     มวนทอง 
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ตอนท่ี 3 

ผลการประเมินระดับหลักสูตร 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  สาขางานไฟฟากำลัง 

ตาราง ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบงช้ีและองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบ ตัวบงช้ี ผานเกณฑ/ 
ไมผาน
เกณฑ 

ระบุเหตุผล
หากไมผาน

เกณฑ 
1. การกำกับ
มาตรฐาน 

1.1 (1.)การบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา ผาน  
ผลการประเมินองคประกอบท่ี 1 ผาน  

2. ผูสำเร็จ
การศึกษา 

2.1  คุณภาพผูสำเร็จการศึกษา 5.00  

2.2  ผูสำเร็จการศึกษาสรางอาชีพและทำประโยชนใหชุมชน 4.12  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 2 4.56  

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 4.67  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 5 3.89  

6.  ส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู 

6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3.00  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 6 3.00  

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ีในองคประกอบ 3.64  

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

 
องคประ
กอบท่ี 

  

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

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

1. ผาน  
2. - - 4.56 4.56 ดีมาก 
3. 3.00 - - 3.00 ปานกลาง 
4. 3.00 - - 3.00 ปานกลาง 
5. 4.00 3.84 - 3.89 ดี 
6. - 3.00 - 3.00 ปานกลาง 

รวม 4 3 2 3.64 ดี 
ผลการ
ประเมิน 

3.25 3.56 4.56   

ดี ดี ดีมาก  

 
*** สามารถนำผลการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตรมาจากระบบ CHE QA Online 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

4.52 

2.50 

2.00 

3.67 

3.00 

3.34 

4.56 

3.00 

3.00 

3.89 

3.00 

3.64 

องคฯ์ 2

องคฯ์ 3

องคฯ์ 4

องคฯ์ 5

องคฯ์ 6

รวม

ปวส.ไฟฟา้
ปี 62 ผา่น ปี 63 ผา่น 
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รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนาในภาพรวมของหลักสูตร 

 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. หลักสูตรควรหากลวิธีในการรักษาผูเรียนใหสามารถเขาเรียนจนสำเร็จการศึกษา เพราะอัตราการคงอยู
ของผูเรียนคอนขางนอย ควรหาสาเหตุท่ีผูเรียนยายออกไป เพื่อจะไดรวมมือกันหาแนวทางแกไข เนื่องจาก
ความเส่ียงท่ีสำคัญท่ีสุดของหลักสูตรคือ จำนวนผูเรียนมีนอย  
2. ควรใหความสำคัญกับการบริหารหลักสูตร ตั้งแตการกำหนดรายวิชาในแตละภาคการศึกษา การจัด
อาจารยผูสอน เทคนิคการสอน การใชเครื่องมืออุปกรณเทคโนโลยี การดูแลเอาใจใสนักศึกษาบริหารดวย
หลัก PDCA และเรงแกปญหาตางๆโดยเร็ว โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของกับนักศึกษา เพื่อการดูแลผูเรียน
อยางดี และทำใหเรียนอยางมีความสุข 
3. หลักสูตรควรสรางความเขาใจกับตัวบงชี้ในแตละองคประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา ควร
ศึกษาเกณฑตองการใหหลักสูตรเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) อยางไรใหถูกตอง มิฉะนั้นการ
ดำเนินงานของหลักสูตรไมไดแสดงถึงผลลัพธการเรียนรูจากผูเรียนในแตละตัวบงชี ้อยางชัดเจน ทำให
หลักสูตรไมแสดงถึงคุณภาพที่เกิดจากการจัดการศึกษา ทำใหการเขียนรายงานการประเมินตนเองไม
สะทอนถึงผลการทำงานของหลักสูตรอยางแทจริง 
4.หลักสูตร ปวส.ไฟฟากำลัง ที ่จัดการศึกษาที่แมขาย ในปการศึกษา 2562 ไมมีนักศึกษาเขาศึกษา 
หลักสูตรควรพิจารณาหาสาเหตุทั้งดานปญหาที่เกิดขึ้นในหลักสูตร การประชาสัมพันธเชิงรุก วิเคราะห
สาเหตุท่ีเกิดข้ึนและหาแนวทางปรับปรุงแกไขโดยเรงดวน มิฉะนั้นจะตองมีการปดการจัดการเรียนการสอน 
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รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา 
องคประกอบท่ี 1 : การกำกับมาตรฐาน 
 

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

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

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

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

 
 

 


