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สถานศึกษาเฉพาะทางน าร่อง ภาคเหนือ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ 
Text : คณะนิเทศติดตามและสังเกต รวบรวมข้อมลูโดย  
นางสาวพิมพร  ศะรจิันทร์ และนางสาวอรนุช สิริกลุขจร 
 

 
อาคารอ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจดัการ กฟผ. แม่เมาะ 

จากการเข้ารับการนิเทศติดตามการจัดสถานศึกษาเฉพาะทางน าร่อง ภาคเหนือ สาขาอาชีพไฟฟ้า ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การจัดการ กฟผ. แม่เมาะ วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2558 โดยม ีนางสาวกชพร   สดเมือง รองผู้อ านวยการฯ ครูคนองเดช ดาวสุข 
ตัวแทนคณะครูของสาขางานบ ารงุรักษาเครื่องกลอุตสาหกรรมผลติไฟฟ้า ครูไพฑรูย์ วิจารณ์ สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผลิตไฟฟ้า   ครูเกรียงศักดิ ์  ฉลาด สาขางานเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า ได้ให้ข้อมูล ตามล าดับหัวข้อต่อไปนี้ 

การจัดการ 
ทั้งสามสาขางาน เป็นการจัดการศกึษาที่ลงนามความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
โดยได้มีกระบวนการเริม่ต้นตั้งแตก่ารพัฒนาหลักสตูร ก าหนดครุภณัฑ์ บุคลากร คณุสมบตัินักศึกษา และปัจจยัต่าง ๆ ในการ
จัดการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพ 

โครงสร้างหลกัสูตร 
สาขาเฉพาะทางที่ท าความร่วมมือและน าเสนอ เป็นสาขางานท่ีต่างสาขาวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร ปวส. 2546 ได้แก่ 
สาขางานเทคโนโลยีอตุสาหกรรมผลิตไฟฟ้า อยูส่าขาวิชาไฟฟ้าก าลงั  สาขางานบ ารุงรักษาเครื่องกลอุตสาหกรรมผลติไฟฟ้า  
อยู่ในสาขาเครื่องกล สาขางานเดนิเครื่องผลิตไฟฟ้า อยู่ในสาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 

การจัดท าแผนการเรียน จัดตามโครงสร้างที่ สอศ. ก าหนด ตามหมวดวิชาสามญั หมวดวิชาชีพ แยกเปน็พ้ืนฐาน สาขาวิชา 
และสาขางานท่ีก าหนด และการจดัการศึกษาของสาขางานท่ีระบุทั้ง 3 สาขางาน จัดในรูปแบบอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ดังนั้น รายวิชาในสาขางาน จึงไดเ้ลือกช่ือวิชา ปฏิบัติงานฯ 1 ปฏิบตัิงาน 2 ตามล าดับ ยกเว้น สาขางานเดินเครื่องผลติไฟฟ้า 
ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนในภาคเรียนท่ีผ่านมา 
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ปัญหาและข้อเสนอแนะร่วมกัน  
ชื่อสาขาวิชา  จะพบว่าช่ือสาขาวิชาที่ยังกระจายกันอยู่ถึง 3 สาขาวิชา คณะครูและ กฟผ. เห็นว่า ในการก าหนดสาขาวิชา
เฉพาะทางท านองนีแ้ละด าเนินการร่วมกันมาตั้งแต่ต้น ควรจะมีสาขาวิชาเฉพาะคือ “สาขาวิชาอุตสาหกรรมผลติไฟฟ้า” โดย
องค์กรของ กฟผ. เองได้ท าเรื่องแจ้งให้กับส่วนกลางของ กฟผ. เรื่องวุฒิของนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจาก สถานศึกษาแห่งนี ้

การก าหนดชื่อรายวิชา ในสาขางานเดินเครื่องผลติไฟฟ้า ได้น าชื่อรายวิชาที่ระบุไว้ ไปจัดท าแผนการเรียน โดยไมไ่ด้
ใช้ช่ือ รายวิชาเป็น ปฏิบัติงานฯ 1  ปฏิบัติงานฯ 2 หรือปฏิบัติงานฯ 3 ตามล าดับ ซึ่งการก าหนดชื่อเวลาในท านองนี้ พึ่ง
ปรับเปลีย่นในปีการศึกษาท่ีผ่านมา  คณะนิเทศเห็นด้วยกับทางงานวิชาการและแผนกที่ว่า สาขางานนี้ เป็นการพัฒนา
หลักสตูรร่วมกันระหว่างสถานศึกษา ในระดับกรมฯ และ กฟผ.แมเ่มาะ อยู่แล้ว จึงสามารถน าช่ือวิชามาจัดเพื่อใหส้อดคล้อง
กับการท างานในสถานประกอบการจริงที่มสีายการผลิตตรงท่ีก าหนด ดังนั้น จะระบุช่ือวิชาก็สามารถท าได้ทั้งสองแบบ ทั้งนี้ 
ถ้าก าหนดชื่อรายวิชา จะถูกกรอบของช่ัวโมงและหน่วยกิตก าหนดไว ้ดังนั้น จึงให้คณะครูในสาขางานรว่มกันกับทาง กฟผ. 
สร้างความตกลงและเข้าใจร่วมกัน 

คณะกรรมการในการตรวจและประเมิน ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา จะเข้าใจในเรื่องการจัดการ
ในรูปแบบนี้ท่ีแตกต่างกันออกไป ดังนั้น ก่อนจะตรวจหรือการเตรียมการของผู้น าเสนอ จะต้องสร้างความเข้าใจเบื้องต้นที่
ตรงกันก่อน ท่ีจะเริม่ประเมินและให้ข้อมูล 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
นักศึกษาเรียนในสถานศึกษา ท้ังหมด 3 ภาคเรยีน และออกฝึกงาน ณ กฟผ. แม่เมาะ ท้ังหมด 18 สัปดาห์ ก่อนจัด
กระบวนการเรียนการสอน โดยครฝูึก ที่ได้รบัการแต่งตั้ง เป็นรอบระยะเวลา 3 ปี ซึ่งจะปรบัเปลีย่นรายชื่อและค าสั่ง 1 ครั้ง 
โดยครูฝึกเป็นพนักงานของ กฟผ. ตามสายงานที่ได้ก าหนดและท าความร่วมมือกันไว ้

ก่อนเข้ารับการฝึกอาชีพ ทาง กฟผ. จะมีการอบรมให้ความรู้และปรบัพ้ืนฐานก่อนการท างานให้กับนักศึกษาทั้งหมด ทั้งยัง
เสรมิความรู้ในเรื่อง ชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่ง กฟผ. เป็นศูนย์ฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าว หากเปน็บุคคลภายนอกซึ่งมิได้
เป็นเครือข่ายจะต้องมีค่าใช้จ่ายใหก้ับทาง กฟผ. 

 

การจัดกระบวนการเรียนการสอน ในสาขางาน ครู
จากสถานศึกษาได้มโีอกาสพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน
จาก กฟผ. อย่างต่อเนื่องโดยการเข้ารับการฝึกอบรม
ในสายงานผลิต ร่วมกับคณะท างานซึ่งเป็นกลุ่ม
วิศวกรเฉพาะดา้น การพัฒนาจัดไว้ในช่วง Start up 
และ Shut down ระยะเวลา 28 วัน นอกจากน้ี
คณะครูฝึกจาก กฟผ. ยังไดร้ับเชิญเป็นครสูอนพิเศษ
ให้กับสถานศึกษา ซึ่งเป็นพนักงานประจ าของ กฟผ. 
ทีเ่กษียณ และนักศึกษาท้ังหมดไดร้ับค่าตอบแทน 
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ห้องปฏิบัติการจดัการเรียนการสอน 

ปัญหาและข้อเสนอแนะร่วมกัน  

 คณะนิเทศช้ีจุดที่พิจารณาร่วมกันคือ การฝึกอาชีพของนักศึกษาได้ฝกึปฏิบัติเพียง 1 ภาคเรียน ซึ่งทาง กฟผ. ยินดีที่จะขยาย
เวลาการฝึก เป็น 2 ภาคเรียน ซึ่งอาจจะมีบางประเด็นในเรื่องการได้รับค่าตอบแทน ทั้งนี้ หากทางสถานศึกษาได้จดัท า
แผนการฝึกและน าเสนอ ให้กับทาง กฟผ. เองก็จะได้ด าเนินการน าเสนอในระดับส่วนกลางเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งได้ให้
ความเห็นเพิม่เตมิว่า ทางส่วนกลางไม่ไดต้ิดขดัในการจัดท างบประมาณส่วนน้ีแต่ประการใด 

การวัดและประเมินผล/การสร้างและใช้เครื่องมือ 
รายวิชาที่น าไปฝึกใน กฟผ. ได้ก าหนดให้เกณฑ์ กฟผ. 80 เปอรเ์ซ็นต์ ทางสถานศึกษา 20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการด าเนินการที่ผ่าน
มาทั้งสองฝ่ายมีการตกลงและสร้างความเข้าใจร่วมกัน จากการจัดประชุมพบปะระหว่างครฝูึกและครูในสถานศึกษา ภาคเรียน
ละอย่างน้อย 1 ครั้ง 

สื่อ นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
เนื่องจากเป็นความร่วมมือกับทาง กฟผ. อุปกรณ์การจัดการเรยีนการสอนบางส่วนไดร้ับการสนับสนุนจาก กฟผ.และหน่วยงาน
เครือข่ายของ กฟผ. และงบประมาณของ สอศ. นอกจากน้ี โปรแกรมและเนื้อหาก็ได้รับค าแนะน าจากวิศวกรของ กฟผ. ให้
องค์ความรู้และเป็นท่ีปรึกษาให้กบัครูผูส้อนในสาขางาน 

 
 

ห้องปฏิบัติการจดัการเรียนการสอน 
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ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน/ผลผลิต/ชิน้งานของผู้เรียน 
ผลที่ทาง กฟผ. ได้ด าเนินการ เป็นการท างานด้าน CSR กับองค์กร ซึ่งด าเนินการในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษา เยาวชน
ในพื้นที่จึงได้รับสิทธิก่อนผู้ทีม่าจากพ้ืนท่ีอื่น ๆ รวมถึงโอกาสในการเข้าเป็นพนักงาน ซึ่งส่วนกลางของ กฟผ. ไดด้ าเนินการสอบ
คัดเลือก เมื่อผ่านกระบวนการเบื้องต้นแล้วสิทธิของผู้จบและมาจากสถานศึกษาแห่งนี้จะติดตัวด้วย เพราะเขาต้องการคนใน
พื้นที่มาร่วมงาน  แม้ว่า ผู้จบการศกึษาสาขางานดังกล่าว จะไมไ่ดเ้ปน็การรับรองว่า จะไดเ้ข้ามาสู่ระบบการท างานของ กฟผ. 
แต่เนื่องจากมีบริษัทเครือข่ายของ กฟผ. ซึ่งต้องการบุคลากรทางสาขาเหล่านี้ เป็นอีกหนึ่งแหล่งตลาดแรงงานท่ีรองรับ ผู้จบ
การศึกษาด้านนี้อยู่ ท้ังในพื้นที่หรอืต่างจังหวัด 

กฟผ. มีใบรับรองการผ่านงานให้กบันักศึกษา เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบในการพิจารณา เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้จบการศึกษา 
จากสาขางานของวิทยาลัย 

การจัดการหลักสูตร เป็นการน ารอ่งให้กับสถานศึกษาที่มีพ้ืนท่ีหรือเป็นเครือข่ายของ กฟผ. ในภาคตา่ง ๆ  ซึ่งจะสร้างความ
ร่วมมือกันได้ง่ายขึ้น เนื่องจากมีแนวทางและหลักสูตรจัดเตรียมไวเ้ฉพาะทางที่สอดคล้องกับการท างานสายการผลิตของ กฟผ. 
ในสาขางานบ ารุงรักษาเครื่องกลอตุสาหกรรมผลติไฟฟ้า สาขางานเทคโนโลยีอตุสาหกรรมผลิตไฟฟ้าและสาขางานเดินเครื่อง
ผลิตไฟฟ้า 
 

 
 

ตัวแทนคณะครูและนักศึกษาของสาขางาน 

 

 
 
นางสาวพิมพร  ศะรจิันทร์  เขียนวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2558  
ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ให้ข้อมูล 
การน าข้อความไปตีพิมพ์ต้องได้รบัอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนเท่าน้ัน 
อีเมล pomdvt@hotmail.com   ผลงานและสิ่งพิมพ์ของผู้เขียน   
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