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คาํนํา 
 
 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กาํหนดไวช้ดัเจนในมาตรา  48  ใหห้น่วยงานตน้
สังกดัและสถานศึกษาจดัให้มีระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ1งของกระบวนการบริหารการศึกษาที1ตอ้งดาํเนินการ                    
อยา่งต่อเนื1อง   
 ระบบประกนัคุณภาพการศึกษา จาํแนกเป็น 2 ส่วนคือ การประกนัคุณภาพภายในและการประกนั
คุณภาพภายนอก มีคาํถามมากมายว่าทาํไมเราจึงตอ้งมีการประกนัคุณภาพการศึกษา ก็เพราะเป็นการให้
ความมั1นใจกบัทุกส่วนของสังคมว่า “การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นที1มาของนักเรียน  นักศึกษาที1มี

คุณภาพตามที1ต้องการ” และรายงานการประเมินตนเองฉบบันี7 ก็เป็นส่วนหนึ1งของความมั1นใจที1แสดงให้
เห็นว่าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลยัการอาชีพดอกคาํใตไ้ดต้ั7งใจปฏิบติัหนา้ที1กระทั1งมี  “ผลผลิต”  ที1มี
คุณภาพ 
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลยัการอาชีพดอกคาํใต ้ไดด้าํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื1อง โดยจดัระบบการ     ควบคุม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาอยู่อย่างสมํ1าเสมอ ไดท้าํการประเมิน
คุณภาพ การศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ซึ1 งประกอบดว้ย รวมทั7งหมด 7 มาตรฐาน 43 ตวับ่งชี7  
รายละเอียดของการประเมินคุณภาพในครั7 งนี7  หวงัเป็นอย่างยิ1งว่า รายงานการประเมินตนเองฉบบันี7  จะเป็น
ตวัชี7 วดัคุณภาพการจัดการศึกษาเพื1อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื1อรองรับการ
ประเมินภายนอกต่อไป  
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บทสรุปหัวหน้าแผนกวชิาบทสรุปหัวหน้าแผนกวชิา    ไฟฟ้ากาํลงัไฟฟ้ากาํลงั  
 

   

การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในแผนกวิชา  ช่างไฟฟ้ากาํลงั วิทยาลยัการอาชีพดอกคาํใต ้ ไดมี้
การดาํเนินการอย่างต่อเนื1องตามขั7นตอนที1เห็นว่าเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงภายในสถานศึกษา       
วิทยาลยัการอาชีพดอกคาํใต ้  ไดด้าํเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2554    ตาม
มาตรฐานสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จาํนวน  6  มาตรฐาน  34  ตวับ่งชี7     ส่วนปีการศึกษา 
2554 งานประกนัคุณภาพการศึกษาจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  ระดบัแผนกวิชาและระดบั
วิทยาลยัฯ  เพื1อพร้อมรับการประเมินภายนอกจากคณะกรรมการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(สมศ.)  โดยไดส้ร้างเกณฑชี์7 วดัคุณภาพ การศึกษา   ของแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลยัการอาชีพ
ดอกคาํใต ้และวิเคราะห์ความสอดคลอ้ง  ของมาตรฐานสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) จาํนวน 6 มาตรฐาน 25 ตวับ่งชี7   กบัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(ฉบบั
ปรับปรุง) จาํนวน 7 มาตรฐาน 43 ตวับ่งชี7  และกาํหนดผูรั้บผิดชอบ   ตามหนา้ที1งานที1ปฏิบติัตามคาํสั1งของ
วิทยาลยัฯ  และแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

 

การสร้างเกณฑ์ชี:วดัคุณภาพการศึกษา 
คุณภาพการศึกษา 

 คุณภาพการศึกษา (Quality of Education) ในระดบัอุดมศึกษา ตํ1ากว่าปริญญา หมายถึง ผลการ
บริหารจดัการของสถานศึกษาเพื1อให้ไดผ้ลผลิตต่าง ๆ ไดแ้ก่ บณัฑิต งานวิจยั การบริการวิชาการและการ
ทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรมที1มีคุณภาพตามมาตรฐานที1กาํหนด ตลอดจนคุณลกัษณะ ที1พึงประสงค์ตาม
วิสัยทศัน์และภารกิจในการจดัการศึกษาของสถาบนั 
 

มาตรฐานการศึกษา 

 แผนกวิชา ไฟฟ้ากาํลงั  ไดน้าํมาตรฐานและตวับ่งชี7ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา  ( สมศ. ) 6 มาตรฐาน 25 ตวับ่งชี7   มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ใหอ้ยู่ในกรอบเดียวกบั
มาตรฐานของการอาชีวศึกษา(ฉบบัปรับปรุง)  7  มาตรฐาน  43  ตวับ่งชี7  เพื1อดาํเนินการประกนัคุณภาพ
การศึกษาและใชเ้ป็นหลกัในการเทียบเคียงสําหรับส่งเสริม กาํกบัดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและ
พฒันาคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ตํ1ากว่าปริญญา 
 
 
 



 

 

 
เกณฑ์ในการตัดสินใจระดับคุณภาพ 

 เกณฑ์ที1 ใช้พิจารณาคุณภาพตัวบ่งชี7 แต่ละรายการนั7 น หมายถึง ระดับคะแนน ตัวเลขหรือ
เครื1องหมายอื1น ๆ ที1แสดงถึงระดบัคุณภาพของสิ1งที1ถูกประเมินเพื1อใชเ้ป็นหลกัในการเทียบเคียงผลที1ไดจ้าก
การประเมินว่าคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอยู่ในระดบั  
 

หลกัที1ใช้ในการตดัสินคุณภาพและเกณฑ์ในการตดัสิน 

 แผนกวิชา ไฟฟ้ากาํลงั  ไดใ้ช้หลกัการสร้างเกณฑก์ารตดัสินคุณภาพและจดัทาํรายงานประเมิน
ตนเองเพื1อประเมินคุณภาพภายใน ซึ1 งเกณฑก์ารประเมินใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดการประเมินภายนอกของ 
สมศ. โดยนาํ มิติ   3A : Awareness – Attempt –Achievement  มาปรับใชใ้นการกาํหนดระดบัคุณภาพ
การศึกษาของแผนกวิชา ไฟฟ้ากาํลงั   ดงันี7  
 

 1. ความตระหนักถึงความสําคัญ  (Awareness)  ของการพฒันาการศึกษาให้ไดม้าตรฐานความ
เขา้ใจในสภาพปัญหาที1เกิดขึ7น 
 

 2.ความพยายาม (Attempt) มีร่องรอยความพยายามหรือหลกัฐานในการปรับปรุงแกไ้ข พฒันา
คุณภาพการดาํเนินงานของสถานศึกษาใหดี้ขึ7น 
 

 3. การบรรลุผลเป็นไปตามเกณฑ์  (Achievement)   ผลการดาํเนินงานเป็นไปตามเกณฑที์1กาํหนด    
จากมิติ  3A  ดงักล่าว  แผนกวิชาฯ   ไดน้าํมาปรับเป็นแนวทางในการกาํหนดระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา 
โดยเกณฑก์ารตดัสินคุณภาพจาํแนกเป็น 3 ระดบั  โดยเป็นเกณฑข์ั7นบนัได   ดงันี7  
 

 ระดบั 1 หมายถึง   คุณภาพอยูใ่นขั7นตอ้งทาํการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน     
 ระดบั 2  หมายถึง   คุณภาพอยูใ่นขั7นพอใช ้  แต่ยงัตอ้งปรับปรุง     
             ระดบั 3 หมายถึง   อยูใ่นขั7นดี   และตอ้งพฒันาใหดี้ยิ1งขึ7น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

นอกจากแผนกวิชาฯ  ไดย้ึดหลกัการดาํเนินงานควบคุมคุณภาพแบบ  3  มิติ  ดงักล่าวขา้งตน้แลว้  
ยงัไดใ้ชข้ั7นตอนในหลกัการของวงจร  Deming หรือ วงจร  PDCA  คือ 

 

P  :  Plan คือ  การวางแผนเพื1อแกไ้ขปัญหาตามแนวทางแกไ้ขที1คน้พบจากการสาํรวจ 
       และวิเคราะห์ปัญหาก่อนหนา้นี7  

D  :  Do  คือ  การลงมือปฏิบติัตามแผนที1วางไว ้
C  :  Cleck คือ  การตรวจสอบผลการปฏิบติังานที1ไดท้าํไปแลว้ตามแผนที1วางไว ้  

      วา่ผลลพัธ์ตรงตามเป้าหมายหรือไม่ 
A  :  Action คือ  การสรุปผลการดาํเนินงาน  และการตดัสินใจเกี1ยวกบัการแกไ้ขปัญหา 
 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมิน 

 แผนกวิชา ไฟฟ้ากาํลงั   ไดก้าํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี7     
                                   ได ้ 1  คะแนน  คือ    คุณภาพอยูใ่นขั7นตอ้งทาํการปรับปรุงแกไ้ขอย่างเร่งด่วน 
                                   ได ้ 2  คะแนน  คือ    คุณภาพอยูใ่นขั7นพอใช ้  แต่ยงัตอ้งปรับปรุง 
                                   ได ้ 3  คะแนน  คือ    คุณภาพอยูใ่นขั7นดี   และตอ้งพฒันาใหดี้ยิ1งขึ7น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที1  1 
ข้อมูลทั1วไป 



 

 

บทที1  1 

ข้อมูลทั1วไป 
 

1.  ข้อมูลทั1วไป 

1.1)   ข้อมูลแผนกวชิา ช่างไฟฟ้ากาํลงั 

1.1.1 ประวติัแผนก   

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาํลงั วิทยาลยัการอาชีพดอกคาํใต ้  ไดเ้ปิดการเรียนการสอนใน
ระดบั ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ7นเป็นครั7 งแรกในภาคเรียนที1 1  ปีการศึกษา 2544 โดยเปิดรับ
นกัศึกษาจาํนวน  1 หอ้งเรียน  และในภาคเรียนที1  1    ปีการศึกษา 2546 ไดท้าํการเปิดการเรียนการสอนใน
ระดบั ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั7นสูง (ปวส.)      จนถึงปัจจุบนั 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า  เป็นอาคาร คสล.  3  ชั7น  ตั7งอยู่ ณ อาคารแผนกวิชาช่างไฟฟ้า  
ภายในบริเวณวิทยาลยัการอาชีพดอกใต ้ 

ปัจจุบนัแผนกวิชาช่าง ไฟฟ้ากาํลงั  มีการเปิดการเรียนการสอน  2  ระดบั คือ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  (ปวช.),  ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั7นสูง  (ปวส.)  ในระดบั  ปวส. สาขา  ติดตั7งไฟ 
ฟ้า โดยแต่ละระดบั   มีรายละเอียด  ดงันี7  

ระดบั  ปวช.  สาขาที1เปิดการเรียนการสอน   ไดแ้ก่ 
- สาขา ไฟฟ้ากาํลงั 

ระดบั  ปวส.  สาขาที1เปิดการเรียนการสอน   ได้แก่ 

- สาขา ติดตั7งไฟฟ้า 
- สาขา ติดตั7งไฟฟ้า (ม.6) 
 

1.1.2 พื:นที1แผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากาํลงั 

อาคารโรงฝึกงานชั7นที1 2 มีหอ้งปฏิบติัการ  8 หอ้ง    หอ้งพกัครู  1 หอ้ง    ดงันี7  
 

 

 

 



 

 

ห้อง ฝึกปฏิบัตกิาร  8  ห้อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 ปรัชญาแผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากาํลงั 

“มุ่งมั1นผลิตช่างไฟฟ้าที1มีฝีมือไดม้าตรฐานอาชีวศึกษา ” 

1.1.4 วสัิยทัศน์แผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากําลงั   

นกัศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาํลงั วิทยาลยัการอาชีพดอกคาํใต ้ มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา กา้วทนัเทคโนโลยี   

1.1.5 พนัธกจิแผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากาํลงั 

 พนัธกิจที1 1   ผลิตและพฒันากาํลงัคนดา้นวิชาชีพ 
 พนัธกิจที1 2   ส่งเสริมและพฒันาการจดัการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพไดม้าตรฐาน 

พนัธกิจที1 3   วิจยัสร้างนวตักรรม  พฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยี   

  1.1.6    เป้าหมายแผนกวชิา  ช่างไฟฟ้ากาํลงั 

              เป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการดาํเนินงานแผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากาํลงั  ปีการศึกษา 
2554  ซึ1 งจากการระดมความคิดของคณะครู นักเรียน และบุคลากรที1เกี1ยวขอ้ง สรุปประเด็นสําคญัในการ
พฒันาผูเ้รียน ดงันี7  
                    เป้าหมายการพฒันาที1 1   นกัศึกษาเรียนจบโดยมีคุณภาพทั7ง 3 ดา้น 
                    เป้าหมายการพฒันาที1  2   นกัศึกษามีความรู้สามารถประกอบอาชีพและ/หรือศึกษาต่อ 

ห้องที1 หมายเลขห้อง ผู้รับผดิชอบ ชื1อห้องปฏิบัตกิาร 

1. EP 001  นายชิโนรส สุทธิตานนท ์ ปฏิบติัการติดตั7งไฟฟ้าทั1วไป 

2. EP 002  นายอศัวิน  กิ1งจาํปา ปฏิบติัการวงจรไฟฟ้า  

3. EP 003  นายประสาน ภทัรประสงค ์ ปฏิบติัการมอเตอร์และหมอ้แปลง 

4. EP 004  นายชิโนรส สุทธิตานนท ์ ปฏิบติัการเครื1องกลไฟฟ้า 

5. EP 005  นายประสาน ภทัรประสงค ์ ปฏิบติัการเครื1องทาํความเยน็ฯ  

6. EP 006  นายประสาน ภทัรประสงค ์ ปฏิบติัการควบคุมอตัโนมติั 

7. EP 007  นายอศัวิน  กิ1งจาํปา ปฏิบติัการเครื1องวดัไฟฟ้า 

8. EP 008  นายชิโนรส สุทธิตานนท ์ ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 



 

 

        เป้าหมายการพฒันาที1  3   นกัศึกษาสามารถนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการดาํเนินชีวิต 
                  เป้าหมายการพฒันาที1  4   นกัศึกษามีความภาคภูมิใจและมีเจตคติที1ดีต่อสาขาวิชาไฟฟ้า             

  1.1.7  ระบบโครงสร้างการบริหารแผนกวชิา  ช่างไฟฟ้ากาํลงั 

                     แผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากาํลงั ไดก้ระจายอาํนาจการบริหารงานใหบุ้คลากรใน
หน่วยงานไดร่้วมกนัคิดร่วมตดัสินใจและปฏิบติัร่วมกนัเพื1อบรรลุเป้าหมายในการดาํเนินงานและ
ผลสมัฤทธิj ของผูเ้รียนมีโครงสร้างการบริหารงานในแผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากาํลงั   ดงันี7  
 

 1.2)  ข้อมูลเกี1ยวกบันักศึกษา 

ตารางที1  1  แสดงจาํนวนนกัเรียน นกัศึกษาแผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากาํลงั  แต่ละระดบัชั7น 
ประจาํปีการศึกษา  2554  
 

ระดับ 
จํานวนนักศึกษา 

ชาย หญิง รวม คดิเป็นร้อยละ 

ปวช.1 20 0 20  

ปวช.2 0 0 0 0 

ปวช.3 28 1 29  

รวม 48 1 49  

ปวส.1 9 0 9  

ปวส.2 14 0 14  

รวม 23 0 23  

รวมทั:งหมด 71 1 72  

 

1.3)   ข้อมูลเกี1ยวกบัครู  ในแผนกวชิา  ช่างไฟฟ้ากําลัง 

               ตารางที1  2  แสดงจาํนวนครู  จาํแนกตามเพศและวฒิุการศึกษา  ประจาํปีการศึกษา  2554 
 

ประเภทวุฒิ   ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 

1.  ปริญญาเอก 0 0 0  

2. ปริญญาโท 2 0 2  

3. ปริญญาตรี 1 0 1  

รวม 3 0 3  



 

 

ตารางที1  3  แสดงระดบัการศึกษาของครูในแผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากาํลงั   ปีการศึกษา  2554 
 

ลําดับ ชื1อ – สกุล ตําแหน่ง 
ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 

1. นายชิโนรส   สุทธิตานนท ์ ครู คศ.2 คอบ. วิศวกรรมไฟฟ้า คอม. ไฟฟ้า 

2. นายประสาน  ภทัรประสงค ์ ครู คศ.2 คอบ. วิศวกรรมไฟฟ้า คอม. ไฟฟ้า 
3. นายอศัวนิ  กิ1งจาํปา พนกังานราชการ คอบ. อิเลก็ทรอนิกส์ - 

 
 

ตารางที1  4  แสดงจาํนวนชั1วโมง  ครู  เขา้อบรมสัมมนา  /  พฒันาตนเอง   ประจาํปีการศึกษา  2552 
 

ชื1อ  - สกุล โครงการที1เข้ารบรม 
รวมจํานวน 

(ชั1วโมง) 
หมายเหตุ 

นายชิโนรส   สุทธิตานนท ์
6 โครงการ  เอกสารอา้งอิง 

เอกสาร SAR รายบุคคล 

นายประสาน  ภทัรประสงค ์
  เอกสารอา้งอิง 

เอกสาร SAR รายบุคคล 

นายอศัวนิ  กิ1งจาํปา 
  เอกสารอา้งอิง 

เอกสาร SAR รายบุคคล 
รวม    

 

1.4)  ครูที1ปรึกษาแต่ละกลุ่มเรียนของแผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากําลงั   มีดงันี: 

 ระดบั  ปวช. ชั:นปีที1 1   ได้แก่ 

1.  หอ้ง ปวช. 1 กลุ่ม 1,2   นายชิโนรส  สุทธิตานนท ์
 

ระดบั  ปวช. ชั:นปีที1 2   ได้แก่ 

                                                          ไม่มนีักศึกษา 
  

ระดบั  ปวช. ชั:นปีที1 3   ได้แก่ 

1.  หอ้ง ปวช. 3 ครูที1ปรึกษา ไดแ้ก่  นายอศัวิน  กิ1งจาํปา 
 

ระดบั  ปวส. ชั:นปีที1 1  มีนักศึกษาจํานวน  3  ห้อง    ได้แก่ 

1.  หอ้ง ปวส. 1  สาขางานติดตั7งไฟฟ้า   ครูที1ปรึกษา ไดแ้ก่  นายประสาน  ภทัรประสงค ์



 

 

ระดบั  ปวส. ชั:นปีที1 2  ได้แก่ 

1.  หอ้ง ปวส. 2 สาขางานติดตั7งไฟฟ้า   ครูที1ปรึกษา ไดแ้ก่  นายชิโนรส  สุทธิตานนท ์  
 

 

1.5)  เกยีรติยศ ชื1อเสียงของแผนกวชิา ช่างไฟฟ้ากาํลัง   
  ด้านวิชาการ          

- รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1  ระดบัอาชีวศึกษาจงัหวดัพะเยา  ผลงานสิ1งประดิษฐค์นรุ่น
ใหม่  ชื1อผลงาน “เครื1องกายภาพบาํบดัหวัเข่า” 

- รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1  ระดบัอาชีวศึกษาจงัหวดัพะเยา  ผลงานสิ1งประดิษฐค์นรุ่น
ใหม่  ชื1อผลงาน “เครื1องลา้งถงันํ7าดื1ม 20 ลิตร” 

          ด้านกิจกรรม     

                -   ออกค่ายศูนยซ่์อมสร้างเพื1อชุมชน (FIX IT CENTER)    
               -    ออกหน่วยบริการประชาชนร่วมกบั อบต. และ เทศบาลเมือง ดอกคาํใต ้



แผนภูมกิารบริหารงานแผนกวิชา ไฟฟ้ากาํลงัวทิยาลยัการอาชีพดอกคาํใต้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ว่าที1ร้อยตรี บณัฑิต  บุญทาศรี 
ผู้อาํนวยการ 

นายสมเกียรติ กระจ่างพนัธ ์
รองผู้อาํนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษา 

นายประสิทธิj   สุโข 
รองผู้อาํนวยการฝ่ายวชิาการ 

นายสมเกียรติ กระจ่างพนัธ ์
รองผู้อาํนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นายชิโนรส  สุทธิตานนท ์
ทําหน้าที1รองผู้อาํนวยการฝ่ายแผนงาน 

และความร่วมมือ 

นายประสาน  ภทัรประสงค ์
หัวหน้าแผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากาํลัง 

นายชิโนรส  สุทธิตานนท ์
ธุรการแผนกฯ 

นายประสาน  ภทัรประสงค ์
วิชาการแผนกฯ 

นายอศัวิน  กิ1งจาํปา 
กจิกรรมแผนกฯ 

นายชิโนรส  สุทธิตานนท ์
แผนและงบประมาณแผนกฯ 

นายประสาน  ภทัรประสงค ์
พัสดุแผนกฯ 

นายประสาน  ภทัรประสงค ์
ทะเบียน / วัดผลแผนกฯ 

นายประสาน  ภทัรประสงค ์
สื1อ /วิจัย / สิ1งประดิษฐ์แผนกฯ 

นายอศัวิน  กิ1งจาํปา 
แนะแนวแผนกฯ 

นายอศัวิน  กิ1งจาํปา 
ปกครองแผนกฯ 

นายพฒัน์พงษ ์   วรโภชน ์
ประชาสัมพนัธ์แผนกฯ 

นายชิโนรส  สุทธิตานนท ์
ความร่วมมอืบริการชุมชนแผนกฯ 

นายประสาน  ภทัรประสงค ์
การตลาด / ธุรกจิแผนกฯ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที1  2 
สภาพการดําเนินการ 



 

 

บทที1  2   

สภาพการดาํเนินการ 

 
1. วสัิยทัศน์  (Vision)  แผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากาํลงั  

นกัศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาํลงั วิทยาลยัการอาชีพดอกคาํใต ้ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา กา้ว
ทนัเทคโนโลยี  
2. พนัธกจิ  (Mission)  แผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากาํลงั  

พนัธกิจที1 1   ผลิตและพฒันากาํลงัคนดา้นวิชาชีพ 
พนัธกิจที1 2   ส่งเสริมและพฒันาการจดัการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพไดม้าตรฐาน 
พนัธกิจที1 3   วิจยัสร้างนวตักรรม  พฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยี   

 
3. วตัถุประสงค์ของแผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากําลงั  

1. เพื1อให้มีความเขา้ใจเกี1ยวกบัภาษา  สังคม  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  สุขศึกษา  พลานามยั  นาํมาใช้
ในการพฒันาตนเองและวิชาชีพใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ 

2. เพื1อให้มีความเขา้ใจหลกัการและกระบวนการทาํงานในกลุ่มงานพื7นฐานอุตสาหกรรม  การเขียนแบบ
เทคนิค  การเลือกใชว้สัดุ  งานปรับและใชเ้ครื1องมือกลนาํมาพฒันางานอาชีพช่างไฟฟ้าให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. เพื1อให้มีความรู้และทกัษะในหลกัการและกระบวนการทาํงานพื7นฐานของช่างเทคนิคที1เกี1ยวกบัการ
บริหารจดัการและการวางแผนในงานอุตสาหกรรมและสามารถติดตามความเจริญกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลยี 

4. เพื1อให้มีความคิดวิเคราะห์  แกปั้ญหา  สร้างสรรคแ์ละนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการพฒันางานไฟฟ้า
กาํลงั 

5. เพื1อให้มีเจตคติที1ดีต่องานอาชีพ  มีบุคลิกภาพที1ดี  มีความคิดริเริ1มสร้างสรรค ์ ซื1อสัตยสุ์จริต  มี
ระเบียบวินยั  มีคุณธรรมจริยธรรมและ เป็นผูมี้ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสงัคม 

6. เพื1อใหส้ามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือสร้างสรรคห์รือประกอบ
อาชีพอิสระในสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาํลงั 

   

 3.1  วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร ระดับ  ปวช. 

1. เพื1อใหส้ามารถอ่านแบบ  ประมาณการวสัดุในงานติดตั7ง  ควบคุมไฟฟ้า ตรวจซ่อมประกอบ
ทดลองวงจรไฟฟ้า 

2. เพื1อใหส้ามารถตรวจสอบหาขอ้บกพร่อง  แกไ้ข  และซ่อมบาํรุงรักษาอุปกรณ์หรือ
เครื1องใชไ้ฟฟ้า  อุปกรณ์ควบคุมเครื1องกลไฟฟ้า  นิวแมติกส์ไฮดรอลิกส์  พีแอลซี 

3. เพื1อใหส้ามารถติดตั7ง  บาํรุงรักษาและซ่อมเครื1องทาํความเยน็และปรับอากาศ 



 

 

4. เพื1อใหส้ามารถปฏิบติังานช่างไฟฟ้าในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระ  ใช้
ความรู้และทกัษะพื7นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงขึ7น 

3.2  วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร ระดับ  ปวส. (สาขางานตดิตั:งไฟฟ้า) 

1.    เพื1อใหส้ามารถออกแบบระบบและประมาณการระบบไฟฟ้า   
2.    เพื1อใหส้ามารถติดตั7งระบบไฟฟ้าในอาคารและโรงงาน 
3.    เพื1อใหส้ามารถบริการระบบไฟฟ้าในอาคารและโรงงาน 
 

 

4.    เป้าหมายแผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากําลัง 

  เป้าหมายและยทุธศาสตร์ในการดาํเนินงานแผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากาํลงั   ปีการศึกษา 2554   ซึ1 งจาก
การระดมความคิดของคณะครู  นกัเรียน  และบุคลากรที1เกี1ยวขอ้ง สรุปประเดน็สาํคญัในการพฒันาผูเ้รียน ดงันี7  
                    เป้าหมายการพฒันาที1 1     นกัศึกษาเรียนจบโดยมีคุณภาพทั7ง 3 ดา้น 
                    เป้าหมายการพฒันาที1  2   นกัศึกษามีความรู้สามารถประกอบอาชีพและ/หรือศึกษาต่อ 

เป้าหมายการพฒันาที1  3   นกัศึกษาสามารถนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการดาํเนินชีวิต 
                    เป้าหมายการพฒันาที1  4   นกัศึกษามีความภาคภูมิใจและมีเจตคติที1ดีต่อสาขาวิชาไฟฟ้า             

 
5.    ปรัชญาแผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากําลงั 

“มุ่งมั1นผลิตช่างไฟฟ้าที1มีฝีมือไดม้าตรฐานอาชีวศึกษ” 
 

6. แนวปฏิบัตทิี1ใช้ไปสู่เป้าหมายที1ต้องการพฒันา 

 

การพฒันาบุคลากร กลวธีิ / มาตรการ 

1.  มีการฝึกอบรมทั7งในและนอกสถานที1 1.1  หาสถานที1ฝึกงาน 
1.2  คดัเลือกผูเ้ขา้ฝึกอบรม 
1.3  ดาํเนินการฝึกอบรม 
1.4  ติดตามและประเมินผล 

2.  ส่งเสริมการศึกษาต่อทั7งในและนอก
สถานศึกษา 

3.1 สนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์ในการศึกษาต่อ 
3.2 ใหเ้ลือกบุคคลที1เหมาะสมในการศึกษาต่อ 
3.3 หาแหล่งเงินทุนในการศึกษาต่อ (หาโครงการรองรับ) 

3.  ส่งเสริมการฝึกงานของครูอาจารยใ์นสถาน  
ประกอบการ 

3.1  คดัเลือกบุคลากรใหต้รงตามรายวิชาที1สอน 
3.2  สนบัสนุนบุคลากรในการหาประสบการณ์ตามวิชาชีพ 



 

 

4.  เสริมสร้างขวญั   กาํลงัใจ 3.1 จดัหาสวสัดิการให้แก่บุคลากร 
3.2 ผลกัดนัให้มีการจา้งครูพิเศษเป็นรายปี 
      จดัพิจารณาความดีความชอบ 

1.  เปิดหลกัสูตรเพิ1ม 1.1  สาํรวจความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
1.2  จดัทาํหลกัสูตรให้เหมาะสม 
1.3  เปิดหลกัสูตรภาคสมทบ 

2.  พฒันาหลกัสูตรใหท้นัสมยั 21. ปรับรายวิชาใหเ้หมาะสม 
22. จดัทาํแผนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัโครงการศึกษาต่อ 

การวจิัยและพฒันาหลักสูตร กลวธีิ / มาตรการ 

3.  พฒันาคุณภาพทางการศึกษา 3.1 ตั7งเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพ 
3.2 ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
3.3 ใหมี้การแข่งขนัทกัษะวิชาชีพภายใน 
3.4 จดัทาํตาํราดา้นการเรียนการสอน 
3.5 นาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการนาํเสนอสื1อการเรียนการสอน 

4.  สนบัสนุนการวิจยั 4.1 สนบัสนุนบุคลากรทางดา้นงานวิจยั 
4.2 นาํผลการวิจยัมาพฒันาดา้นวิชาการ 
4.3 เขา้ร่วมเป็นสมาชิกครูเครือข่าย 

 
 

การพฒันาคุณธรรม/จริยธรรม กลวธีิ / มาตรการ 

1.  โครงการประสานสมัพนัธ์กบันกัศึกษาใหม่ 1.1  จดัทาํกิจกรรมร่วมระหวา่งรุ่นพี1รุ่นนอ้ง 
2.  ปลูกฝังระเบียบวินยั 2.1 พบอาจารยที์1ปรึกษาทุกสัปดาห์ 

2.2 ทาํระเบียนนกัศึกษาที1มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
2.3 ใหค้รูอาจารยทุ์กคนช่วยกนัตกัเตือนนกัศึกษา 
2.4 มีการใหค้ะแนนคุณธรรมทุกรายวิชา 
2.5 สร้างขอ้กาํหนดร่วมกนัโดยอา้งอิงระเบียบของ

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
3.  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 3.1  เนน้การเรียนการสอนแบบบูรณาการ 



 

 

เสริมสร้างความร่วมมอืกบัชุมชน / สถานประกอบการ กลวธีิ / มาตรการ 

1.  การฝึกอบรมวิชาชีพ 
1.1  จดัใหมี้การฝึกอบรมวิชาชีพรูปแบบต่าง ๆ 
โครงการรองรับ 
1. โครงการทศันศึกษาดูงาน 
2. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

2.  สร้างความร่วมมือกบัลูกศิษย ์/ ชุมชน / สถาน
ประกอบการ และใหบ้ริการชุมชน 

2.1 แนะแนวการศึกษาต่อ 
2 แนะแนวการประกอบอาชีพ 
โครงการรองรับ 
1. โครงการรุ่นพี1แนะแนวทางการศึกษาต่อ 
2. โครงการประชาสมัพนัธ์แนะแนวเพื1อรับนกัศึกษา

ใหม่ 
3. โครงการประกอบอาชีพอิสระ 

เสริมสร้างความร่วมมือกบัชุมชน / สถานประกอบการ กลวิธี / มาตรการ 

 

 4.  โครงการเทคนิคอาสา,  โครงการฝึกประสบการณ์ 
5.  โครงการปฐมนิเทศและจดัหางาน 

เพิ1มประสิทธิภาพในการบริหารแผนก กลวธีิ / มาตรการ 

1.  พฒันาสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 1.1  พฒันาอาคารสถานที1 
      โครงการรองรับ 
1. โครงการทาํโต๊ะปฏิบติัการ 
2. โครงการปรับปรุงสถานที1พกัผอ่นหนา้แผนก 
3. โครงการ  5  ส. 

 
 

เพิ1มประสิทธิภาพในการบริหารแผนก กลวธีิ / มาตรการ 

2.  การมอบหมายหนา้ที1ความรับผดิชอบ 2.1 แบ่งหนา้ที1ความรับผิดชอบในแผนก 
2.2 มีการประเมินผลการปฏิบติังาน  และรายงาน 
       เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

3.  การจดัเกบ็วสัดุอุปกรณ์สื1อการเรียนการสอน 3.1  จดัหาวสัดุอุปกรณ์และมีที1จดัเกบ็อยา่งเพียงพอ 
 
 
 
 



 

 

การมอบหมายหน้าที1รับผิดชอบ  แผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากําลัง  ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา  2554 
ข้อกําหนดที1 ครู /ผู้รับผิดชอบ  เรื1อง มาตรฐาน / 

ตัวบ่งชี: 

   มาตรฐานที1  1 
 นายประสาน  ภทัรประสงค์

หวัหนา้แผนก 
-  บทสรุปหวัหนา้แผนก 
-  ขอ้มูลแผนก 
-  สภาพการดาํเนินงาน 
-  สรุปผลการประเมิน 

 

1.1 นายประสาน  ภทัรประสงค ์ ร้อยละของผูเ้รียนที1มีผลสมัฤทธิj ทางการเรียนตามเกณฑที์1
กาํหนดตามชั7นปี 

ตวับ่งชี7 ที1  1 

1.1 นายประสาน  ภทัรประสงค ์ ร้อยละของผูเ้รียนที1ไดรั้บการเทียบโอนผลการเรียนรู้ ตวับ่งชี7 ที1  2 
1.2 นายประสาน  ภทัรประสงค ์ ร้อยละของผูเ้รียนที1สามารถประยกุตห์ลกัการทางวทิยาศาสตร์ 

และคณิตศาสตร์  มาใชแ้กปั้ญหาในการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ 
ตวับ่งชี7 ที1  3 

1.3 นายชิโนรส  สุทธิตานนท ์ ร้อยละของผูเ้รียนที1มีทกัษะในการสื1อสารดา้นการฟัง การอ่าน 
การเขียน และการสนทนา ทั7งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

ตวับ่งชี7 ที1  4 

1.4 นายชิโนรส  สุทธิตานนท ์ ร้อยละของผูเ้รียนที1มีความสามารถใชค้วามรู้และเทคโนโลย ี
ที1จาํเป็น ในการศึกษาคน้ควา้ และปฏิบติังานวชิาชีพไดอ้ยา่ง 
เหมาะสม 

ตวับ่งชี7 ที1  5 

1.5 นายชิโนรส  สุทธิตานนท ์ ร้อยละของผูเ้รียนที1มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที1ดีงามใน
วิชาชีพ มีบุคลิกภาพที1เหมาะสม   และมีมนุษยสมัพนัธ์ที1ดี 

ตวับ่งชี7 ที1  6 

1.6 นายชิโนรส  สุทธิตานนท ์ ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาที1มีผลสมัฤทธิj ทางการเรียนตาม 
เกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพ 

ตวับ่งชี7 ที1  7 

1.6 นายชิโนรส  สุทธิตานนท ์ ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาที1มีผลสมัฤทธิj ทางการเรียนตาม
เกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั7นสูง 

ตวับ่งชี7 ที1  8 

1.6 นายชิโนรส  สุทธิตานนท ์ ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ที1ผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 

ตวับ่งชี7 ที1  9 

1.6 นายชิโนรส  สุทธิตานนท ์ ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั7นสูงที1ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ตวับ่งชี7 ที1  10 

1.7 นายชิโนรส  สุทธิตานนท ์ ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาที1ไดง้านทาํในสถานประกอบการ 
ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน  1  ปี 

ตวับ่งชี7 ที1  11 

1.8 นายประสาน  ภทัรประสงค ์ ระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการณ์ที1มีต่อคุณลกัษณะที1พึง
ประสงค ์ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูส้าํเร็จ
การศึกษา 

ตวับ่งชี7 ที1  12 



 

 

 

 

การมอบหมายหน้าที1รับผิดชอบ  แผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากาํลงั   ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา   ปีการศึกษา  2554 
 

ข้อกําหนดที1 ครู/ ผู้รับผิดชอบ  เรื1อง มาตรฐาน / 

ตัวบ่งชี: 

   มาตรฐานที1   2 
2.1 นายประสาน  ภทัรประสงค ์ ร้อยละหลกัสูตรฐานสมรรถนะที1มีคุณภาพ ตวับ่งชี7 ที1  13 
2.2 นายประสาน  ภทัรประสงค ์ ร้อยละของแผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ ตวับ่งชี7 ที1  14 
2.2 นายประสาน  ภทัรประสงค ์ ระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อคุณภาพการสอนของผูส้อน ตวับ่งชี7 ที1  15 
2.2 นายชิโนรส  สุทธิตานนท ์ ร้อยละของงบประมาณที1สถานศึกษาจดัซื7อวสัดุฝึก อุปกรณ์ สาํหรับการ

จดัการเรียน การสอนอยา่งเหมาะสม 
ตวับ่งชี7 ที1  16 

2.3 นายชิโนรส  สุทธิตานนท ์ ระดบัความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่
ละสาขาวชิา 

ตวับ่งชี7 ที1  17 

2.4 นายชิโนรส  สุทธิตานนท ์ ระดบัความเหมาะสมในการจดัอาคารเรียน อาคารประกอบ หอ้งเรียน 
หอ้งปฏิบติัการโรงฝึกงาน พื7นที1ฝึกปฏิบติังานเหมาะสมกบัวิชาที1เรียน มี
บรรยากาศที1เอื7อต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชนสู์งสุด 

  ตวับ่งชี7 ที1  18 

2.4 นายชิโนรส  สุทธิตานนท ์ ระดบัความเหมาะสมในการจดั ศูนยว์ทิยบริการใหเ้หมาะสมกบั
วิชาที1เรียน มีบรรยากาศที1เอื7อต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์
สูงสุด 

ตวับ่งชี7 ที1  19 

2.4 นายชิโนรส  สุทธิตานนท ์ ระดบัความเหมาะสมในการจดัใหมี้ครุภณัฑ ์และอุปกรณ์ ตวับ่งชี7 ที1  20 
2.5 นายชิโนรส  สุทธิตานนท ์ ระดบัคุณภาพการจดัระบบความปลอดภยั ของสภาพแวดลอ้มสิ1งอาํนวยความ

สะดวกที1เอื7อต่อการเรียนรู้ในสาขาวิชา / สาขางาน 
ตวับ่งชี7 ที1  21 

2.6 นายชิโนรส  สุทธิตานนท ์ ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที1ไดรั้บการพฒันาตามหนา้ที1ที1
รับผิดชอบ 

ตวับ่งชี7 ที1  22 

2.7 นายชิโนรส  สุทธิตานนท ์ จาํนวนครั7งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ  ทั7งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา  เพื1อสนบัสนุนการจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ตวับ่งชี7 ที1  23 

2.7 นายชิโนรส  สุทธิตานนท ์ จาํนวนสถานประกอบการที1มีการจดัการศึกษาร่วมกบัสถานศึกษา จดั
การศึกษาระบบทวภิาคีและระบบปกติ 

ตวับ่งชี7 ที1  24 

2.7 นายชิโนรส  สุทธิตานนท ์ จาํนวนคน – ชั1วโมง ของผูเ้ชี1ยวชาญ ผูท้รงคุณวฒิุ หรือภูมิปัญญาทอ้งถิ1น ที1
มีส่วนร่วมในการพฒันาผูเ้รียน 

ตวับ่งชี7 ที1  25 

2.7 นายชิโนรส  สุทธิตานนท ์ อตัราส่วนของผูส้อนประจาํ  ที1มีคุณวุฒิดา้นวชิาชีพ ต่อผูเ้รียนในแต่ละ
สาขาวชิา 

ตวับ่งชี7 ที1  26 

2.7 นายชิโนรส  สุทธิตานนท ์ อตัราส่วนของผูส้อนประจาํต่อผูเ้รียน 
 

ตวับ่งชี7 ที1  27 

 
 
 



 

 

การมอบหมายหน้าที1รับผิดชอบ  แผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากาํลงั  ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา  2554 

ข้อกําหนดที1 ครู/ ผู้รับผิดชอบ เรื1อง 
มาตรฐาน / 

ตัวบ่งชี: 

   มาตรฐานที1  3 
3.1 นายอศัวนิ  กิ1งจาํปา จาํนวนครั7งของการจดัใหผู้เ้รียนพบครูที1ปรึกษา ตวับ่งชี7 ที1  28 
3.1 นายอศัวนิ  กิ1งจาํปา จาํนวนครั7งของการจดับริการ ตรวจสารเสพติดใหก้บัผูเ้รียน ตวับ่งชี7 ที1  29 
3.1 นายอศัวนิ  กิ1งจาํปา ร้อยละของผูเ้รียนที1ออกกลางคนัเมื1อเทียบกบัแรกเขา้ ตวับ่งชี7 ที1  30 
3.2 นายอศัวนิ  กิ1งจาํปา จาํนวนครั7งและประเภทของกิจกรรมที1ส่งเสริมดา้นวชิาการ 

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที1ดีงามในวิชาชีพ รวมทั7งดา้น
บุคลิกภาพและมนุษยสมัพนัธ์ 

ตวับ่งชี7 ที1  31 

3.3 นายอศัวนิ  กิ1งจาํปา จาํนวนครั7งและประเภทของกิจกรรมที1ส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ1งแวดลอ้ม วฒันธรรมประเพณี และทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

ตวับ่งชี7 ที1  32 

   มาตรฐานที1  4 
4.1 นายอศัวนิ  กิ1งจาํปา จาํนวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที1ใหบ้ริการ

วิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพฒันาชุมชนและทอ้งถิ1นและ
กิจกรรม/โครงการ ฝึกทกัษะวชิาชีพเพื1อการประกอบอาชีพของ
ประชาชน 

ตวับ่งชี7 ที1  33 

4.2 นายอศัวนิ  กิ1งจาํปา ร้อยละของงบประมาณในการจดักิจกรรม/โครงการที1ใหบ้ริการ
วิชาชีพ  และส่งเสริมความรู้ในการพฒันาชุมชนและทอ้งถิ1น และ
กิจกรรม/โครงการฝึกทกัษะวชิาชีพเพื1อการประกอบอาชีพของ
ประชาชนต่องบดาํเนินการ 

ตวับ่งชี7 ที1  34 

   มาตรฐานที1  5 
5.1 นายประสาน  ภทัร

ประสงค ์
จาํนวนนวตักรรม สิ1งประดิษฐ์ งานวจิยัและโครงงาน ที1นาํไปใชป้ระโยชน์
ในการพฒันาการเรียนการสอน หรืออาํนวยความสะดวกในชีวิตประจาํวนั 
หรือการประกอบอาชีพและ/หรือการพฒันาชุมชน ทอ้งถิ1น และประเทศซึ1ง
นาํไปสู่การแข่งขนัในระดบัชาติ 

ตวับ่งชี7 ที1  35 

5.1 นายประสาน  ภทัร
ประสงค ์

จาํนวนนวตักรรม สิ1งประดิษฐ์ งานวจิยั โครงงาน ที1มีประโยชน์
ทางวชิาชีพและ/หรือไดรั้บการเผยแพร่ระดบัชาติ 

ตวับ่งชี7 ที1  36 

5.2 นายประสาน  ภทัร
ประสงค ์

ร้อยละของงบประมาณที1ใชใ้นการสร้าง พฒันา และเผยแพร่
นวตักรรม สิ1งประดิษฐ ์งานวิจยั และโครงการต่องบดาํเนินการ 

ตวับ่งชี7 ที1  37 

5.3 นายประสาน  ภทัร
ประสงค ์

จาํนวนครั7งและช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเกี1ยวกบั
นวตักรรม สิ1งประดิษฐ ์งานวิจยั และโครงงานที1นาํไปใชใ้นการ
พฒันาการเรียนการสอน ชุมชน สงัคม และประเทศชาติ 

ตวับ่งชี7 ที1  38 



 

 

 

 

 

การมอบหมายหน้าที1รับผิดชอบ  แผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากาํลงั  ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา  2554 
 

ข้อกําหนดที1 ผู้รับผิดชอบ เรื1อง 
มาตรฐาน / 

ตัวบ่งชี: 

   มาตรฐานที1  6 

6.1 นายประสาน  ภทัรประสงค ์ ระดบัคุณภาพการบริหารงานของผูบ้ริหารที1สอดคลอ้งกบั
แผนยทุธศาสตร์และการมีส่วนร่วมประชาคมอาชีวศึกษา 
ดว้ยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้

ตวับ่งชี7 ที1  39 

6.2 นายประสาน  ภทัรประสงค ์ ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที1สามารถปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวชิาชีพไดอ้ยา่งถกูตอ้ง เหมาะสม 

ตวับ่งชี7 ที1  40 

6.3 นายประสาน  ภทัรประสงค ์ ระดบัคุณภาพของการจดัระบบสารสนเทศ และการจดัการ
ความรู้ของสถานศึกษา 

ตวับ่งชี7 ที1  41 

   มาตรฐานที1  7 
7.1 นายประสาน  ภทัรประสงค ์ ระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายในที1ก่อใหเ้กิด

การพฒันาสถานศึกษาอยา่งต่อเนื1อง 
ตวับ่งชี7 ที1  42 

7.1 นายประสาน  ภทัรประสงค ์ ประสิทธิผลของการประกนัคุณภาพภายใน ตวับ่งชี7 ที1  43 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที1  3 
การดาํเนินงานตามมาตรฐาน 

และตัวบ่งชี: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที1  4 
สรุปและแนวทางการพฒันาแผนกวชิา  

ช่างไฟฟ้ากาํลงั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน  7  มาตรฐาน  43  ตวับ่งชี: 
 

ขอ้กาํหนด เรื1อง มาตรฐานที1  1 
1.1 ร้อยละของผูเ้รียนที1มีผลสัมฤทธิj ทางการเรียนตามเกณฑที์1กาํหนดตามชั7นปี ตวับ่งชี7 ที1  1 
1.1 ร้อยละของผูเ้รียนที1ไดรั้บการเทียบโอนผลการเรียนรู้ ตวับ่งชี7 ที1  2 
1.2 ร้อยละของผูเ้รียนที1สามารถประยกุตห์ลกัการทางวทิยาศาสตร์ 

และคณิตศาสตร์  มาใชแ้ก้ปัญหาในการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ 
ตวับ่งชี7 ที1  3 

1.3 ร้อยละของผูเ้รียนที1มีทกัษะในการสื1อสารดา้นการฟัง การอ่าน 
การเขียน และการสนทนา ทั7งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

ตวับ่งชี7 ที1  4 

1.4 ร้อยละของผูเ้รียนที1มีความสามารถใชค้วามรู้และเทคโนโลย ี
ที1จาํเป็น ในการศึกษาคน้ควา้ และปฏิบติังานวชิาชีพไดอ้ยา่ง 
เหมาะสม 

ตวับ่งชี7 ที1  5 

1.5 ร้อยละของผูเ้รียนที1มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที1ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที1เหมาะสม   
และมีมนุษยสมัพนัธ์ที1ดี 

ตวับ่งชี7 ที1  6 

1.6 ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาที1มีผลสมัฤทธิj ทางการเรียนตาม 
เกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ตวับ่งชี7 ที1  7 

1.6 ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาที1มีผลสมัฤทธิj ทางการเรียนตามเกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษาตาม
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั7นสูง 

ตวับ่งชี7 ที1  8 

1.6 ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพที1ผา่นการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

ตวับ่งชี7 ที1  9 

1.6 ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั7นสูงที1ผา่นการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

ตวับ่งชี7 ที1  10 

1.7 ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาที1ไดง้านทาํในสถานประกอบการ 
ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน  1  ปี 

ตวับ่งชี7 ที1  11 

1.8 ระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการณ์ที1มีต่อคุณลกัษณะที1พึงประสงค ์ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวชิาชีพของผูส้าํเร็จการศึกษา 

ตวับ่งชี7 ที1  12 

  มาตรฐานที1  2 
2.1 ร้อยละหลกัสูตรฐานสมรรถนะที1มีคุณภาพ ตวับ่งชี7 ที1  13 
2.2 ร้อยละของแผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ ตวับ่งชี7 ที1  14 
2.2 ระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อคุณภาพการสอนของผูส้อน ตวับ่งชี7 ที1  15 
2.2 ร้อยละของงบประมาณที1สถานศึกษาจดัซื7อวสัดุฝึก อุปกรณ์ สาํหรับการจดัการเรียน การสอนอยา่งเหมาะสม ตวับ่งชี7 ที1  16 
2.3 ระดบัความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา ตวับ่งชี7 ที1  17 

 

 

 

 



 

 

มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน  7  มาตรฐาน  43  ตวับ่งชี: 
 

ข้อกําหนดที1 เรื1อง มาตรฐาน / 

ตัวบ่งชี: 
2.4 ระดบัความเหมาะสมในการจดัอาคารเรียน อาคารประกอบ หอ้งเรียน ห้องปฏิบติัการโรงฝึกงาน พื7นที1ฝึก

ปฏิบติังานเหมาะสมกบัวชิาที1เรียน มีบรรยากาศที1เอื7อต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชนสู์งสุด 
  ตวับ่งชี7 ที1  18 

2.4 ระดบัความเหมาะสมในการจดั ศูนยว์ทิยบริการใหเ้หมาะสมกบัวิชาที1เรียน มีบรรยากาศที1
เอื7อต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชนสู์งสุด 

ตวับ่งชี7 ที1  19 

2.4 ระดบัความเหมาะสมในการจดัให้มีครุภณัฑ ์และอุปกรณ์ ตวับ่งชี7 ที1  20 
2.5 ระดบัคุณภาพการจดัระบบความปลอดภยั ของสภาพแวดลอ้มสิ1งอาํนวยความสะดวกที1เอื7อต่อการเรียนรู้ใน

สาขาวิชา / สาขางาน 
ตวับ่งชี7 ที1  21 

2.6 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที1ไดร้ับการพฒันาตามหนา้ที1ที1รับผดิชอบ ตวับ่งชี7 ที1  22 
2.7 จาํนวนครั7งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ  ท ั7งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื1อ

สนบัสนุนการจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ตวับ่งชี7 ที1  23 

2.7 จาํนวนสถานประกอบการที1มีการจดัการศึกษาร่วมกบัสถานศึกษา จดัการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ ตวับ่งชี7 ที1  24 
2.7 จาํนวนคน – ชั1วโมง ของผูเ้ชี1ยวชาญ ผูท้รงคุณวฒิุ หรือภูมิปัญญาทอ้งถิ1น ที1มีส่วนร่วมในการพฒันาผูเ้รียน ตวับ่งชี7 ที1  25 
2.7 อตัราส่วนของผูส้อนประจาํ  ที1มีคุณวุฒิดา้นวิชาชีพ ต่อผูเ้รียนในแต่ละสาขาวิชา ตวับ่งชี7 ที1  26 
2.7 อตัราส่วนของผูส้อนประจาํต่อผูเ้รียน 

 
ตวับ่งชี7 ที1  27 

  มาตรฐานที1  3 
3.1 จาํนวนครั7 งของการจดัใหผู้เ้รียนพบครูที1ปรึกษา ตวับ่งชี7 ที1  28 
3.1 จาํนวนครั7 งของการจดับริการ ตรวจสารเสพติดใหก้บัผูเ้รียน ตวับ่งชี7 ที1  29 
3.1 ร้อยละของผูเ้รียนที1ออกกลางคนัเมื1อเทียบกบัแรกเขา้ ตวับ่งชี7 ที1  30 
3.2 จาํนวนครั7 งและประเภทของกิจกรรมที1ส่งเสริมดา้นวชิาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที1ดี

งามในวิชาชีพ รวมทั7งดา้นบุคลิกภาพและมนุษยสมัพนัธ ์
ตวับ่งชี7 ที1  31 

3.3 จาํนวนครั7 งและประเภทของกิจกรรมที1ส่งเสริมการอนุรักษสิ์1งแวดลอ้ม วฒันธรรมประเพณี 
และทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

ตวับ่งชี7 ที1  32 

  มาตรฐานที1  4 
4.1 จาํนวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที1ใหบ้ริการวชิาชีพและส่งเสริมความรู้ในการ

พฒันาชุมชนและทอ้งถิ1นและกิจกรรม/โครงการ ฝึกทกัษะวชิาชีพเพื1อการประกอบอาชีพ
ของประชาชน 

ตวับ่งชี7 ที1  33 

4.2 ร้อยละของงบประมาณในการจดักิจกรรม/โครงการที1ใหบ้ริการวชิาชีพ  และส่งเสริมความรู้
ในการพฒันาชุมชนและทอ้งถิ1น และกิจกรรม/โครงการฝึกทกัษะวชิาชีพเพื1อการประกอบ
อาชีพของประชาชนต่องบดาํเนินการ 

ตวับ่งชี7 ที1  34 

 

 

 

 

 



 

 

มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน  7  มาตรฐาน  43  ตวับ่งชี: 
 

ข้อกําหนดที1 เรื1อง มาตรฐาน / 

ตัวบ่งชี: 
  มาตรฐานที1  5 

5.1 จาํนวนนวตักรรม สิ1งประดิษฐ์ งานวจิยัและโครงงาน ที1นาํไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการเรียนการสอน 
หรืออาํนวยความสะดวกในชีวติประจาํวนั หรือการประกอบอาชีพและ/หรือการพฒันาชุมชน ทอ้งถิ1น และ
ประเทศซึ1งนาํไปสู่การแข่งขนัในระดบัชาติ 

ตวับ่งชี7 ที1  35 

  มาตรฐานที1  5 
5.1 จาํนวนนวตักรรม สิ1งประดิษฐ์ งานวจิยั โครงงาน ที1มีประโยชน์ทางวชิาชีพและ/หรือไดรั้บ

การเผยแพร่ระดบัชาติ 
ตวับ่งชี7 ที1  36 

5.2 ร้อยละของงบประมาณที1ใชใ้นการสร้าง พฒันา และเผยแพร่นวตักรรม สิ1งประดิษฐ ์งานวิจยั 
และโครงการต่องบดาํเนินการ 

ตวับ่งชี7 ที1  37 

5.3 จาํนวนครั7 งและช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเกี1ยวกบันวตักรรม สิ1งประดิษฐ์ งานวจิยั 
และโครงงานที1นาํไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน ชุมชน สงัคม และประเทศชาติ 

ตวับ่งชี7 ที1  38 

  มาตรฐานที1  6 
6.1 ระดบัคุณภาพการบริหารงานของผูบ้ริหารที1สอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์และการมีส่วน

ร่วมประชาคมอาชีวศึกษา ดว้ยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้
ตวับ่งชี7 ที1  39 

6.2 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที1สามารถปฏิบติัตามจรรยาบรรณมาตรฐานวชิาชีพได้
อยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม 

ตวับ่งชี7 ที1  40 

6.3 ระดบัคุณภาพของการจดัระบบสารสนเทศ และการจดัการความรู้ของสถานศึกษา ตวับ่งชี7 ที1  41 
  มาตรฐานที1  7 

7.1 ระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายในที1ก่อใหเ้กิดการพฒันาสถานศึกษาอยา่ง
ต่อเนื1อง 

ตวับ่งชี7 ที1  42 

7.1 ประสิทธิผลของการประกนัคุณภาพภายใน ตวับ่งชี7 ที1  43 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

แผนภูม ิ ขั:นตอนการดาํเนนิการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

การเตรียมการ            การดําเนินการ      การรายงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1.การเตรียมความพร้อมของ
บุคลากร 

• สร้างความตระหนกั 
• พฒันาความรู้และทกัษะ

แต่งตั7งกรรมการที1ได้
รับผิดชอบ 

2. แต่งตั7งกรรมการรับผดิชอบ 

• คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา 

• กรรมการประกนัคุณภาพ
ภายใน 

• คณะทาํงานประกนั
คุณภาพภายใน 

1.วางแผนการปฏิบติังาน (P) 

• กาํหนดเป้าหมายหรือมาตรฐาน
การศึกษา 

• จดัลาํดบัความสาํคญัของเป้าหมาย 
• กาํหนดแนวทางดาํเนินงาน 
• กาํหนดระยะเวลา 
• กาํหนดงบประมาณ 
• กาํหนดผูรั้บผดิชอบ 

2. ดาํเนินการตามแผน (D) 

• ส่งเสริมสนบัสนุน 
• จดัสิ1งอาํนวยความสะดวก  สนบัสนุน

ทรัพยากร 
• กาํกบั  ติดตาม 
• ใหก้ารนิเทศ 

3. ตรวจสอบประเมินผล (C) 

• วางกรอบการประเมิน 
• จดัหาหรือทาํเครื1องมือทรัพยากร 
• เก็บขอ้มูล 
• วิเคราะห์ขอ้มูล 
• แปลความหมาย 
• ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการ

ประเมิน 

4. นาํผลการประเมินมาปรับปรุง (A) 

• ปรับปรุงการปฏิบติังานของบุคลากร 
• วางแผนในระยะต่อไป 
• จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ 

จดัทาํรายงานการประเมินตนเอง               
(SSR-SAR) 

• รวบรวมผลการดาํเนินงานและ
ผลการประเมิน 

• วิเคราะห์ตามมาตรฐาน 
• เขียนรายงาน 


