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ค าน า 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (Committee Assessment 
Report: CAR) ฉบับนี้ เป็นรายงานท่ีได้จากการประเมินรายงานประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (Self 
Assessment Report: SAR) ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิค
ปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประจ าปีการศึกษา 2563 จัดท าขึ้นตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาและ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งผลการประเมินตนเองแยกตาม
องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี รวมท้ัง แสดงจุดเด่น แนวทางเสริมจุดท่ีควรพัฒนา แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ และ
แนวทางการพัฒนา การด าเนินการของสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้
มาตรฐานต่อไป 

ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ อาจารย์ผู้สอน ตลอดจนผู้ท่ีผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่าน ท่ีมี
ส่วนท าให้การจัดท ารายผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เล่มนี้ ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 

  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
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บทสรุปผู้บริหาร  
 
 หลักสูตรหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 3  ได้จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (CAR) ระดับ
หลักสูตร เพื่อรองรับการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน และการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (IQA) ระดับปริญญาตรี ของสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2563  โดยใช้ ผลการด าเนินงานระหว่างวันท่ี 
1 มิถุนายน 2563 – วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ครอบคลุมการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) ท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด และคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 ของสา
นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 6 องค์ประกอบ 17 ตัวบ่งช้ี  เพื่อเป็นกลไกในการก ากับติดตาม
ผลการด าเนินงานของหลักสูตร ให้สามารถปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะสอดคล้องตามคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์และมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีหลักสูตรคาดหวัง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้า ปีการศึกษา 2563 มีดังนี้ 
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รายละเอียดคณะกรรมการประเมิน 
  
รายช่ือคณะกรรมการ 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด วันที่ประเมิน ลายเซ็น 

1 นายธรรมนูญ สุขไชยะ ผู้ประเมิน 
สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคใต้ 3 
17 พ.ย. 2564 17:02 

 

2 
นางสาวนัศรีน ดลระ
หมาน 

ผู้ประเมิน 
สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคใต้ 3 
17 พ.ย. 2564 15:05 

 

3 นายขรรค์ชัย กาละสงค ์ ผู้ประเมิน 
สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคใต้ 3 
17 พ.ย. 2564 15:03 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
  
1. ข้อมูลท่ัวไปของหลักสูตร 

หลักสูตร : 
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 
2563 

สาขาวิชา : เทคโนโลยีไฟฟ้า 
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 
รหัสหลักสูตร : 25582761102374 
ที่ต้ังสถานศึกษา : 27 ถนนหนองจิก อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 

  
2. ปรัชญา วัตถุประสงค์ 

2.1 ปรัชญา 
มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาท่ีมีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ เพื่อพัฒนางานระดับ

เทคโนโลยีไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม สามารถบริหารจัดการและควบคุมการท างาน มีคุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการท างาน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และ
สถานประกอบการ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพและวิชาการ บูรณาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ให้ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  

2.2 วัตถุประสงค์ 
1 เพื่อผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้านไฟฟ้า ให้มีความรู้ มีทักษะ การคิดวิเคราะห์ และการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีมีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ความสามารถตรงตามฐานสมรรถนะ ในสาขาอาชีพ 
และตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
 2 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะในการบริหารจัดการ การควบคุมการท างาน สามารถบูรณาการองค์
ความรู้ เพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานทางเทคโนโลยี ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
ได้  
 3 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ตระหนัก
ถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง ท้ังด้านวิทยากรและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้อง  
 4 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความพร้อมในการศึกษาค้นคว้า สร้างส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม ท่ีเป็นประโยชน์
ต่องานอาชีพและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ  
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3. จ านวนนักศึกษา 

ปีที่นักศึกษาเข้าเรียน 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
2559 20 17 0 0 0 

2560 0 26 23 0 0 

2561 0 0 25 23 0 

2562 0 0 0 25 22 

2563 0 0 0 0 27 

  
  
4. ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
  
ตารางแสดงผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบในการ 
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการ 
ประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน  1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
1.1.1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
1.1.2 คุณสมบัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
1.1.3 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1.1.4 คุณสมบัติอาจารย์ผูส้อน 
1.1.5 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 

ผ่าน  

องค์ประกอบในการ 
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้ 

2. บัณฑิต  2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4.00  

2.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบมาตรฐาน วิชาชีพผ่านในครั้งแรก 2.95  

2.3 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่าน สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเท่า 0.00  

2.4 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่าน มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 0.00  

2.5 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 5.00  

3. นักศึกษา  3.1 การรับนักศึกษา 4.00  

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 5.00  

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 5.00  

4. อาจารย ์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 5.00  

4.2 คุณภาพอาจารย์ 2.63  

4.21 ร้อยละของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรที่มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ ในสถาน
ประกอบการ 

1.25  

4.22 ร้อยละผลงานทางวิชาการของ อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 4.00  
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องค์ประกอบในการ 
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการ 
ประเมิน 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 5.00  

5. หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน  

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4.00  

5.2 การวางระบบผู้สอน และกระบวนการ จัดการเรียนการสอน 5.00  

5.3 การประเมินผู้เรียน 4.00  

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง ชาติ 4.50  

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 3.00  

คะแนนรวม 59.08 

คะแนนรวมเฉลี่ย 3.93  

  
ผลการประเมิน คุณภาพการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี มีคะแนนเฉล่ียรวมเท่ากับ
3.93 คะแนน  อยู่ในระดับ ดี 
  
  
ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0 หมายถึง หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01-5.00 หมายถึง หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานและมี 

ระดับคุณภาพตามคะแนนท่ีได้ดังนี้ 
  

คะแนน ระดับคุณภาพ 
0.01 - 2.00 น้อย 
2.01 - 3.00 ปานกลาง 
3.01 - 4.00 ดี 
4.01 - 5.00 ดีมาก 
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ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)  

หลักสูตรปรับปรุง 2563 
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 

  
  
1. ปรัชญา 
 มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาท่ีมีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ เพื่อพัฒนางานระดับ
เทคโนโลยีไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม สามารถบริหารจัดการและควบคุมการท างาน มีคุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการท างาน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และ
สถานประกอบการ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพและวิชาการ บูรณาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ให้ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  
2. วัตถุประสงค์ 
 1 เพื่อผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้านไฟฟ้า ให้มีความรู้ มีทักษะ การคิดวิเคราะห์ และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีมีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ความสามารถตรงตามฐานสมรรถนะ ในสาขาอาชีพ 
และตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
 2 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะในการบริหารจัดการ การควบคุมการท างาน สามารถบูรณาการองค์
ความรู้ เพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานทางเทคโนโลยี ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
ได้  
 3 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ตระหนัก
ถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง ท้ังด้านวิทยากรและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้อง  
 4 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความพร้อมในการศึกษาค้นคว้า สร้างส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม ท่ีเป็นประโยชน์
ต่องานอาชีพและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ  
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องค์ประกอบที่ 1 
การก ากับมาตรฐาน 

  
  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. ช่ือ นาย ตูแวดิง  นามสกุล โตะกูมาโละ 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (ไฟฟ้า) อส.บ  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยศรีปทุมปีการศึกษาท่ีส าเร็จ 2534  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร ่ 

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  
- ประสบการณ์ในการท างานด้านระบบไฟฟ้า ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสายบุรี ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวัดปัตตานี  

2. ช่ือ นาย ธวัชชัย  นามสกุล สุขสันติดิลก 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ไฟฟ้า) คอ.ม.  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือปกีารศึกษาท่ีส าเรจ็ 2554  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร ่ 
- ธวัชชัย สุขสันติติลก,ฮาชัน มะยีแต, สารทูล เพ็ชรคมซ า 2563 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดควบคุมอุณหภูมิเครื่องอ่านบาร์โค้ดสินค้า การ
ประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับขาติ ครั้งที่ 4 (4th National Conference on Vocational Education Innovation 
and Technology : 4th NCVET). 4 - 5 กันยายน 2563 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 389-396  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  

3. ช่ือ นาย นิอับดุลเลาะ  นามสกุล ปานาวา 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ไฟฟ้า) คอ.ม.  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือปกีารศึกษาท่ีส าเรจ็ 2554  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร ่ 
- นิอับดุลเลาะ ปานาวา,ผจญ สิงห์จินดา,ปักรูรอชี บากา 2563. แผ่นฉนวนสะท้อนความร้อนเตารีตไฟฟ้า การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับขาติ ครั้งที่ 4 (4th National Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 4th 
NCVET). 4 - 5 กันยายน 2563 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 945- 964  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  

4. ช่ือ นาย สารทูล  นามสกุล เพ็ชรคมข า 
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ชื่อปริญญาและสาขา  
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ไฟฟ้า) คอ.ม.  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือปกีารศึกษาท่ีส าเรจ็ 2550  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร ่ 
- สารทูล เพ็ชรคมซ า,ธวัชชัย สุขสันติติลก,ฮาชัน มะยีแต 2563 การพัฒนาตู้ควบคุมงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าบ้านเรือนด้วย smart phone 
(กรณีศึกษา อ.มายอ จ.ปัตตานี) การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับขาติ ครั้งที่ 4 (4th National Conference on 
Vocational Education Innovation and Technology : 4th NCVET). 4 - 5 กันยายน 2563 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 397-
405  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  

5. ช่ือ นาย ฮาซัน  นามสกุล มะยีแต 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ไฟฟ้า) คอ.ม.  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือปกีารศึกษาท่ีส าเรจ็ 2550  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร ่ 
- ฮาชัน มะยีแต, สารทูล เพ็ชรคมซ า,ธวัชชัย สุขสันติติลก 2563 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดควบคุมเปิด-ปิดไฟแสงสว่างอัตโนมัติด้วยเซลล์
แสงอาทิตย์(กรณีศึกษาโรงพยาบาลแม่ลาน อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี) การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับขาติ 
ครั้งที่ 4 (4th National Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 4th NCVET). 4 - 5 กันยายน 2563 ณ 
โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 380-388.  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  
  

2.อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. ช่ือ นาย ตูแวดิง  นามสกุล โตะกูมาโละ 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (ไฟฟ้า) อส.บ  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยศรีปทุมปีการศึกษาท่ีส าเร็จ 2534  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร ่ 

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  
- ประสบการณ์ในการท างานด้านระบบไฟฟ้า ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสายบุรี ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวัดปัตตานี  

2. ช่ือ นาย ธวัชชัย  นามสกุล สุขสันติดิลก 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ไฟฟ้า) คอ.ม.  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือปกีารศึกษาท่ีส าเรจ็ 2554  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร ่ 
- ธวัชชัย สุขสันติติลก,ฮาชัน มะยีแต, สารทูล เพ็ชรคมซ า 2563 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดควบคุมอุณหภูมิเครื่องอ่านบาร์โค้ดสินค้า การ
ประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับขาติ ครั้งที่ 4 (4th National Conference on Vocational Education Innovation 
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and Technology : 4th NCVET). 4 - 5 กันยายน 2563 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 389-396  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  

3. ช่ือ นาย นิอับดุลเลาะ  นามสกุล ปานาวา 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ไฟฟ้า) คอ.ม.  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือปกีารศึกษาท่ีส าเรจ็ 2554  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร ่ 
- นิอับดุลเลาะ ปานาวา,ผจญ สิงห์จินดา,ปักรูรอชี บากา 2563. แผ่นฉนวนสะท้อนความร้อนเตารีตไฟฟ้า การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับขาติ ครั้งที่ 4 (4th National Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 4th 
NCVET). 4 - 5 กันยายน 2563 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 945- 964  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  

4. ช่ือ นาย สารทูล  นามสกุล เพ็ชรคมข า 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ไฟฟ้า) คอ.ม.  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือปกีารศึกษาท่ีส าเรจ็ 2550  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร ่ 
- สารทูล เพ็ชรคมซ า,ธวัชชัย สุขสันติติลก,ฮาชัน มะยีแต 2563 การพัฒนาตู้ควบคุมงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าบ้านเรือนด้วย smart phone 
(กรณีศึกษา อ.มายอ จ.ปัตตานี) การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับขาติ ครั้งที่ 4 (4th National Conference on 
Vocational Education Innovation and Technology : 4th NCVET). 4 - 5 กันยายน 2563 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 397-
405  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  

5. ช่ือ นาย ฮาซัน  นามสกุล มะยีแต 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ไฟฟ้า) คอ.ม.  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือปกีารศึกษาท่ีส าเรจ็ 2550  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร ่ 
- ฮาชัน มะยีแต, สารทูล เพ็ชรคมซ า,ธวัชชัย สุขสันติติลก 2563 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดควบคุมเปิด-ปิดไฟแสงสว่างอัตโนมัติด้วยเซลล์
แสงอาทิตย์(กรณีศึกษาโรงพยาบาลแม่ลาน อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี) การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับขาติ 
ครั้งที่ 4 (4th National Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 4th NCVET). 4 - 5 กันยายน 2563 ณ 
โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 380-388.  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  
  

3.จ านวนอาจารย์ผู้สอน 
1. ช่ือ นาย ธีระ  นามสกุล บินกาเซ็ม 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีสารมนเทศ  
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สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีปีการศึกษาท่ีส าเร็จ 2555  

2. ช่ือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรปวีณ์  นามสกุล พุ่มเกิด 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ปร.ด. วัฒนธรรมศึกษา  อษ.ม.  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยทักษิณปีการศึกษาท่ีส าเร็จ 2555  

3. ช่ือ นาย รุ่งโรจน์  นามสกุล ชอบหวาน 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ภาษาศาสตร์ประยุกต์(ภาษาอังกฤษ) ปร.ด.(ภาษาศาสตร์ประยุกต์)  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  
-  Doctor of Philosophy in Applied Linguistics Universiti Brunei Darussalamปีการศึกษาท่ีส าเร็จ 2562  

4. ช่ือ นาง วิมล  นามสกุล ภคธีรเธียร 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- การวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมปจัจุบัน กศ.ม.  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษาท่ีส าเร็จ 2555  

5. ช่ือ นาย อาฟีฟี  นามสกุล ลาเต๊ะ 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยบูรพาปีการศึกษาท่ีส าเร็จ 2558  

6. ช่ือ นาย อุกฤฌ  นามสกุล น้านิรัติศัย 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ธุรกิจเกษตร  วท.ม.  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษาท่ีส าเร็จ 2550  

  

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน มี ไม่มี เอกสาร/หลักฐาน 

1. จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- ไม่น้อยกว่า 5 คน ✓   
  - เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพียง 1 หลักสูตรเท่าน้ัน ✓  

- ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน ✓  
สรุป ✓  

  

2. คุณสมบัติ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่น้อย
กว่าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ี
เปิดสอน 

✓    

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ✓   
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน มี ไม่มี เอกสาร/หลักฐาน 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 2 ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์ใน
ด้านการปฏิบัติการ ✓  

สรุป ✓  
  

3. คุณสมบัติ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

- คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่น้อย
กว่าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ี
เปิดสอน 

✓  
  

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ✓  
- ไม่จ ากัดจ านวนและประจ าได้มากกว่า 1 หลักสูตร ✓  

สรุป ✓  
  

4. คุณสมบัติ
อาจารย์ผู้สอน 

- อาจารย์ประจ า จะต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทยีบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาท่ีตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 

✓  

  
- อาจารย์พิเศษ 
  มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าและมีประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่เปิดสอน
ไม่น้อยกว่า 6 ปี 
  มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน  

✓  

สรุป ✓  
  

5. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 
ปี 

✓  
  

สรุป ✓  
  

สรุปผลการก ากับมาตรฐาน จ านวนเกณฑ์ท้ังหมด 5 เกณฑ์ มีการด าเนินการครบถ้วน จ านวน 5 เกณฑ์ 
  

ผลการประเมิน : ผ่าน 
  
  
เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 

เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 
1. มีการด าเนินงานตามเกณฑ์ครบจ านวน 5 เกณฑ์ ผ่าน 

2. มีการด าเนินงานไม่ครบตามจ านวน 5 เกณฑ์ ไม่ผ่าน 
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องค์ประกอบที่ 2 
บัณฑิต 

  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด รหัส 61 22 คน 

จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 22 คน 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 88.0 คะแนน 

คะแนนที่ได้ 4.00  คะแนน  

  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ร้อยละของนักศึกษาที่สอบมาตรฐาน วิชาชีพผ่านในคร้ังแรก 
จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทั้งหมด 22 คน 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบ 22 คน 

จ านวนนักศึกษาที่สอบมาตรฐานวิชาชีพผ่านคร้ังแรก 13 คน 

คะแนนที่ได้ 2.95  คะแนน  

  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเท่า 
จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทั้งหมด 22 คน 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบ 22 คน 

จ านวนนักศึกษาที่สอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษผ่าน
เกณฑ์ระดับ B2 หรือเทียบเทา่ 

0 คน 

คะแนนที่ได้ 0.00  คะแนน  

  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทั้งหมด 0 คน 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบ 0 คน 

จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

0 คน 

คะแนนที่ได้ 0.00  คะแนน  

  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป ี
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด รหัส 61 22 คน 

จ านวนบัณฑิตของหลักสูตรที่ตอบแบบสอบถาม 22 คน 

จ านวนบัณฑิตที่มีงานท า 21 คน 

จ านวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ 1 คน 
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จ านวนบัณฑิตที่ได้เลื่อนต าแหน่งหรือได้รับเงินเดือนเพิม่ข้ึน
(กรณีมีงานท าก่อนเข้าศึกษาภายใน 1 ปี ส าเร็จการศึกษา 

0  คน 

จ านวนบัณฑิตที่ไม่มีงานท า 0  คน 

อื่นๆ 0 คน 

คะแนนที่ได้ 5.00  คะแนน  

  
หมายเหตุ - หลักสูตรใหม่ท่ียังไม่มีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาไม่ต้องประเมินองค์ประกอบนี้ 

- จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 3 
นักศึกษา 

  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  การรับนักศึกษา 

1.  การรับนักศึกษา 
1. การรับนักศึกษา 

1.1 ระบบและกลไก (P)  
 การรับนักศึกษาใหม่ของหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิตปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 
3 มีกระบวนการในการรับนักศึกษาดังน้ี 
 
เกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าเรียน 
 1.1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมทบทวนระบบ และก าหนดแผนการรับนักศึกษาแล้วรายงานผลเพ่ือน าส่ง
ข้อมูลให้กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ตามกรอบที่ก าหนดไว้ใน คอศ. 1 ซึ่งหลักสูตรสามารถรับนักศึกษาได้จ านวน 20 
คน 
 1.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมหารือเพ่ือก าหนดเกณฑ์การรับนักศึกษา  
 1.1.3 รับนักศึกษาแบบสอบเข้าปกติ 
 1.1.4 ใช้เกณฑ์การสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ ์
 1.1.5 การคัดเลือกนักศึกษา ด าเนินการดังน้ี 
- สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประกาศรับสมคัรนักศกึษา วิธีการคัดเลือกนักศึกษา ตามวิธีการของหลักสูตรผ่านเว็บไซต์ 
สถานีวิทยุ และป้ายประกาศตามสถานที่ต่าง ๆ 
- สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า รับสมัครนักศึกษา โดยตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ก าหนด
ของหลักสูตร 
- วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี แต่งต้ังคณะกรรมการออกข้อสอบ คุมสอบ ตรวจข้อสอบและสอบสัมภาษณ์ 
- วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิสอบข้อเขียน 
- ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ด าเนินการสอบข้อเขียน 
- วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ประกาศรายชื่อผูผ้่านการสอบข้อเขียน 
- ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ด าเนินการสอบสัมภาษณ ์
- วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ประกาศรายชื่อผูผ้่านการสอบสัมภาษณ ์
- ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ก าหนดวันรายงานตัวและมอบตัว 
 
1.2 การน าระบบและกลไกไปปฏิบัติ (D)  
ผลการด าเนินการรับนักศึกษาใหม่ของสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เน่ืองจากมีจ านวนนักศึกษามาสมัครเป็นจ านวนมากเกิน
เกณฑ์ที่ต้ังไว้จึงขยายจ านวนการรับนักศึกษาเพ่ิมจาก 20 คน เป็น 25 คน 
นักศึกษาสอบผ่านจ านวน 25 คน จากแผนรับนักศึกษา 20 คน เกินเป้าหมาย 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25 
จ านวนนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ประจ าปีการศกึษา 2563 จ านวน 25 คน โดยด าเนินการดังน้ี  
 1.2.1 ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี รับรายงานตัวและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวของนักศึกษา 
 1.2.2 ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี รายงานข้อมูลการรายงานตัวและลงทะเบียนเรียนนักศึกษา
ใหม่ไปยังสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
 1.2.3 งานทะเบียนออกรหัสนักศึกษา 
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 1.2.4 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
 1.2.5 จัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียน 
 
1.3 การประเมินกระบวนการ (C)  
 (1) หลักสูตรได้มีการประชุมและติดตามการรับในปีการศกึษา 2563 อย่างต่อเน่ืองหลังจากท่ีได้ใช้แผนกระบวนการ
รับนักศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาตามแผนดังกล่าว คือก าหนดตามแผน 20 คน แต่มีผู้สมัครจรงิ 172 คน เกินจ านวนที่รับได้จึงต้องมี
การสอบคัดเลือก(สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์) และได้รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อจริง 25 คน นักศึกษาท่ีเรียนเข้าใจและให้ความ
สนใจของสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ที่เปิดสอนเป็นอย่างดี จึงมองว่าระบบและกลไกการรับนักศึกษา การ
จัดการเรียนการสอน รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ยังอยู่ในระดับที่ดีมีนักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมากท้ังก่อน
และหลังที่ได้ปรับปรงุหลักสูตร  
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  
ประเด็นการประเมิน ผลการประเมิน  
เฉลี่ย ระดับ 
 1. การก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษามีความสอดคล้องกบัหลักสูตร 5 มากท่ีสุด 
 2. เกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าเรียนมีความชัดเจนและเหมาะสม 4.1 มาก 
 3. กระบวนการและวิธีการคัดเลือกนักศึกษามีความเหมาะสม โปรง่ใส และเป็นธรรม 4.3 มาก 
 เฉลี่ยทุกข้อ 4.46 มาก 
 
จากตารางผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 พบว่า ในภาพรวม
นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.46 เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นการประเมิน พบว่า นักศึกษามี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากในด้านที่เกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการคัดเลือกนักศึกษามีความเหมาะสม โปร่งใส และเป็น
ธรรม  
 (2) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพ่ือ
ทบทวนกระบวนการรับนักศึกษา โดยน าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการรับนักศึกษามาเป็นข้อมูลในการ
พิจารณาด้วย พบว่าควรมีการพิจารณาเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีสมัครที่มคีวามสอดคล้องกับหลักสูตรให้มากท่ีสุดโดย
ก าหนดคุณสมบัติของการรับนักศึกษาควรที่จะมาจาก ปวช. ปวส. สายตรง (มาจาก ปวช) 
 
1.4 การปรับปรงุกระบวนการและผลจากการปรับปรุงที่เป็นรูปธรรม (A)  
หลักสูตรน าผลการประเมินกระบวนการ ตามข้อ 1.3 เสนอวิทยาลัย/สถาบันเพ่ือปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ในปี
การศึกษาต่อไป ดังน้ี  
 1.4.1 ออกประชาสัมพันธ์ในวิทยาลัยเขตภาคใต้ตอนล่างที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
 1.4.2 ให้นักศึกษารุ่นพ่ีประชาสัมพันธ์ให้รุ่นน้องในสถานศึกษาเดิมที่นักศึกษาเคยสังกัด และประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
ออนไลน์ต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ ผ่านเว็บเพจของภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ของภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เว็บเพจของวิทยาลัยฯ 
ของสถาบันฯ และสื่อสังคมออนไลน์ 
 1.4.3 หลักสูตรเสนอแผนโครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุก เพ่ือวางแผนในการรับนักศึกษาประจ าปี 2563 ให้ทาง
คณะด าเนินการต่อไป 
 1.4.4 ในการรับนักศึกษาแต่ละครัง้สมควรที่จะรับนักศึกษาระดับ ปวส. (มาจาก ปวช.) ให้เพ่ิมข้ึนจากเดิมที่จะรับ
นักศึกษาระดับ ปวส. (มาจาก ม.6) เป็นส่วนใหญ่ 
 

2.  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
2.1 ระบบและกลไก (P)  

  2.1.1 การวิเคราะห์ปัญหาของนักศึกษาใหม่ ภาควิชาได้วิเคราะห์ปัญหาของนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษาท่ี
ผ่านๆมาพบว่ามีปัญหา ดังน้ี 
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 1) ขาดความรู้พ้ืนฐานทางวิชาการเน่ืองจากนักศึกษาส าเร็จระดับ ปวส. หลายปีและเป็นพนักงานของสถาน
ประกอบการ 
 2) ขาดทักษะด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ การสื่อสาร (ด้านภาษาไทยและการใช้ภาษาอังกฤษ) 
 3) การปลูกฝงัคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษา 
  2.1.2 การเตรียมความให้แก่นักศึกษาใหม่ก่อนเข้ารับการศึกษา จากปัญหาของนักศึกษาใหม่ตามข้อ 2.1.1 
หลักสูตรได้มีกิจกรรม/โครงการเพ่ือเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 สรุปได้ 2 ด้าน ดังน้ี  
 1) การเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตนักศึกษา  
  1.1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2563 แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่ 
  1.2) โครงการสานสัมพันธ์นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
  1.3) โครงการคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2563 
 
 2) การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ  
  2.1) โครงการปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 
  2.2 การน าระบบและกลไกไปปฏิบัติ (D)  
 
ผลการด าเนินงาน 
 1) การเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตนักศึกษา  
  1. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563  
จากการด าเนินงานในปีการศึกษา 2563 ผู้ทีผ่่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ซึ่งรับจากผู้ส าเรจ็ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าได้มีกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยที่
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยมีการแนะน าหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตใน
สถานศึกษา ตลอดจนแนะน าเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และ
สถานประกอบการ นอกจากน้ีแล้วยังจัดให้มีการปรับพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน เน่ืองจากนักศึกษาท่ี
รับเข้าส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษต่ า ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มีการปรับปรงุกระบวนการเตรียมความพรอ้มก่อนเข้า
ศึกษาในปีการศึกษา 2563 คือ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าการศึกษาให้นักศึกษาเรียนวิชาปรับพ้ืน 
โดยปกติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ ทางภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าจะขอความอนุเคราะห์อาจารย์
พิเศษ เพ่ือช่วยสอนในวิชาพ้ืนฐานทางด้านภาษาอังกฤษ ทั้งน้ีก่อนที่นักศึกษาใหม่จะเข้ามาศึกษาทางภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
เองจะได้พิจารณาข้อมูลของนักเรียนที่เข้ามาสมัครเบื้องต้น และพบเจอตอนสัมภาษณ์ผู้เข้าสมัคร ท าให้ทราบข้อมลูความถนัด 
ความสามารถด้านวิชาการ ของนักศึกษาใหม่ ซึ่งถ้าดูจากผลการเรียนและสอบถามแล้วถ้านักศึกษามีผลการเรียนน้อยแต่ผ่าน
เกณฑ์ และไม่ถนัดทางด้านทักษะทางไฟฟ้า ทางภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าจะแนะน าให้เตรียมพร้อม นอกจากน้ีทางภาควิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้าได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมหลังจากรับนักศึกษาเข้ามา เน่ืองจากต้องพิจารณาความรู้และทักษะพ้ืนฐาน 
แล้วจึงด าเนินการเพ่ิมและเสริมทักษะให้แก่นักศึกษาใหม ่โดยให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านช่วยเหลือ ควบคุม และดูแล
นักศึกษาใหม่ ในแต่ละกิจกรรมต่าง ๆ ดังน้ี 
การจัดปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
(หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3) 
เพ่ือรับฟังกฎ ระเบียบในการศึกษา สิง่อานวยความสะดวกในการศึกษาท่ีสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จัดให้ เปิดโอกาสให้
รุ่นพ่ีได้พบปะแนะน าการเตรียมตัวในการเรียนให้กับรุ่นน้อง จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพ่ือเสริมสร้างให้ท างานเป็นทีม ให้
นักศึกษาช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านวิชาการและกิจกรรมรวมไปถึงให้นักศึกษาได้พบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเอง 
เพ่ือแก้ไขปัญหาทางวิชาการ เช่น การลงทะเบียน ควรด าเนินการอย่างไร เป็นต้น  
 
การจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
(หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า) 
เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจในเรื่องโลกและชีวิตจรงิ ตลอดจนได้เรียนรู้กฎเกณฑ์ในการวินิจฉัยว่าสิ่งใดถูกหรือผิด ควร
หรือไม่ควรและมีก าลังใจในการท าความดี และส่งเสริมใหนั้กศึกษามีการพัฒนาทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ ท่ีถูกต้องเหมาะสม 
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เป็นพลเมืองดี มีความซื่อสัตย์ อดทน และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า ส่วนตน รวมทั้งให้นักศึกษาได้มีโอกาสบ าเพ็ญ
ความดี เพ่ือกล่อมเกลาจิตใจให้สะอาดบริสุทธ์ิ 
 
 2) การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ  
การปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 
(หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า) 
เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดข้ึนช่วงสถานการณ์โควิด-19 เริ่มระบาดการด าเนินกิจกรรมต่างๆอาจต้อง
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมปรับพ้ืฐานความรู้ เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ก่อนการเรียน
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากลและเป็นภาษาหลักที่ใช้ในการสื่อสารระหว่าง
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน จึงจัดกิจกรรมเพ่ือมุ่งเน้นให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเน่ือง น า
ความรู้ทีไ่ด้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การทดสอบภาษาอังกฤษ CEFR ที่ยังต้องพัฒนาให้ดีย่ิงข้ึนเพ่ือน าไปประกอบอาชีพ
ต่อไป 
 
 2.3 การประเมินกระบวนการ (C)  
  (1) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาก่อน
เข้ารับการศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 จ านวน 22 คน ลักษณะของค าถามเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ปรากฏผลตามตาราง ดังน้ี (แบบประเมิน 3.1) 
 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาใหม่ก่อนเข้ารับการศึกษา 
ประเด็นการประเมิน ผลการประเมิน 
เฉลี่ย ระดับ 
 1. หลักสูตร/วิทยาลัย/สถาบันได้มีการปฐมนิเทศให้ความรู้ความเข้าใจในการเป็นนักศึกษาของสถาบันที่จ าเป็นอย่าง
ครบถ้วน 4.12 มาก 
 2. หลักสูตร/ภาควิชา/วิทยาลัยมีกิจกรรมหรือโครงการเตรียมความพร้อมทางการเรียนให้แก่นักศึกษาแรกเข้าอย่าง
เหมาะสม 3.90 มาก 
 3. หลักสูตร/ภาควิชา/วิทยาลัยมีกิจกรรมหรือโครงการเตรียมความพร้อมทางการใชช้ีวิตในสถาบันให้แก่นักศึกษา
แรกเข้าอย่างเหมาะสม 4.50 มาก 
 4. นักศึกษาได้พัฒนาตนเองและสามารถเรียนในหลักสูตรได้ 4.00 มาก 
เฉลี่ย 4.13 มาก 
 
จากตารางผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเตรียมความให้แก่นักศึกษาใหม่ก่อนเข้ารับการศึกษา ปี
การศึกษา 2563 พบว่า ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.13 เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ประเด็นการประเมิน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจที่มีต่อการเตรียมความให้แก่นักศึกษาใหม่ก่อนเข้ารับการศึกษาด้าน
หลักสูตร/ภาควิชา/วิทยาลัยมีกิจกรรมหรือโครงการเตรียมความพร้อมทางการใช้ชีวิตในสถาบันให้แก่นักศึกษาแรกเข้าอย่าง
เหมาะสม  
 
 (2) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพ่ือ
ทบทวนกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษา โดยน าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเตรยีมความ
พร้อมนักศึกษามาเป็นข้อมูลในการพิจารณาด้วย พบว่าควรที่จะมีการปรับปรุงด้านที่เกี่ยวกับการมีกิจกรรมหรือโครงการ
เตรียมความพร้อมทางการเรียนให้แก่นักศึกษาแรกเข้า 
 
 2.4 การปรับปรงุกระบวนการและผลจากการปรับปรุงที่เป็นรูปธรรม (Act)  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/ภาควิชาได้ประชุมประเมนิวิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรงุการเตรียมความพร้อมให้แก่
นักศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ดังน้ี  
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ทางภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าได้ปรับเปลี่ยนรายวิชาท่ีต้องการปรับพ้ืนฐานเพ่ือให้เหมาะสมกับนักศึกษามากข้ึน โดยทาง
ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าจัดโครงการปรับพ้ืนฐานโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์เข้ามาใช้สอนร่วม  
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสารหลักฐาน 
3.1-1 ค าสัง่แต่งต้ังคณะกรรมการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ประจ าปีการศึกษา 
2563 
3.1-2 ค าสัง่แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ประจ าปี
การศึกษา 2563 
3.1-3 ค าสัง่แต่งต้ังคณะกรรมการรับรายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2563 
3.1-4 ค าสัง่แต่งต้ังคณะกรรมการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
3.1-5 ค าสัง่แต่งต้ังคณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมพ้ืนฐานทางวิชาการส าหรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2563 
3.1-6 สรุปรายละเอียดโครงการเตรียมความพร้อมพ้ืนฐานทางวิชาการส าหรับนักศึกษาใหม่ ปี 2563 

คะแนนที่ได้ 4.00 คะแนน 

  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

1.  การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
1.1 ระบบและกลไก (P)  

สถาบัน/วิทยาลัย/ภาควิชาได้ก าหนดระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
ปริญญาตรี ดังน้ี 
 
ภาควิชาเสนอแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา ---------------------------------------> ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
⇩ 
สถาบันฯ แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา --------------------------------------->สถาบันฯ 
⇩  
จัดท าคู่มือนักศึกษา สถาบันฯ --------------------------------------->สถาบันฯ 
⇩  
ก าหนดช่วงเวลาและช่องทางติดต่อสื่อสาร --------------------------------------->อาจารย์ที่ปรึกษา 
⇩ 
ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูล --------------------------------------->อาจารย์/ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
⇩  
ประเมินความพึงพอใจ --------------------------------------->ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า/สาขา 
⇩  
แนวปฏิบัติที่ดี  
 
ภาพที่ 3.1 กลไกในการควบคุมดูแลการใหค้าปรึกษาทางด้านวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
 
 1.2 การน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน (D) 
ผลการด าเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 มีกิจกรรมที่ด าเนินการ เช่น  
  1.2.1 หลักสูตรมีการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า เสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ประจ าปี 2563 โดยมอบให้ นายฮาซัน มะยีแต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา หลักสูตร ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า  
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  1.2.2 หลักสูตรเสนอแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ทางสถาบันฯอนุมัติ และมีการจัดท าคู่มือนักศึกษา 
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาแจกคู่มือดังกล่าวให้กับนักศึกษาเพ่ือเป็นคู่มือในการศึกษาตลอดหลักสูตร 
  1.2.3 อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดช่วงเวลาให้ค าปรึกษา และช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและ
อาจารย์ โดยท าเอกสารที่มีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา และผูร้ับผิดชอบหลักสูตร เบอรโ์ทรศัพท์ E-mail ช่วงเวลาในการให้ค าปรึกษา
แก่นักศึกษาทุกคน  
  1.2.4 อาจารย์ที่ปรึกษาท า line กลุ่มให้นักศึกษาเข้าร่วม เพ่ือเป็นช่วงทางในการติดต่อสื่อสารและขอ
ค าแนะน าต่าง ๆ เพ่ิมเติม และพูดคุยเพ่ือสอบถามปัญหาในด้านต่าง ๆ นอกจากน้ีหากนักศึกษาแต่ละคนมีปัญหาการเรียน 
หรือปัญหาส่วนตัวและต้องการค าปรึกษาเป็นการส่วนตัว ก็สามารถขอเข้าพบเพ่ือปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ได้ในห้องพักครูใน
ช่วงเวลาท่ีอาจารย์ไม่ได้มีการเรียนการสอน 
  1.2.5 อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลของนักศึกษาอย่างต่อเน่ือง และพิจารณาร่วมกับ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  1.2.6 ให้นักศึกษาท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
ในระดับปริญญาตรี น าผลประเมินที่ได้มาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการให้ค าปรึกษา 
 
 1.3 การประเมินกระบวนการ (C) 
หลักสูตร/ภาควิชาได้ก าหนดมีการทบทวนประเมินกระบวนการในการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แก่นักศึกษา ดังน้ี 
 (1) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล
จากนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2563 จ านวน 22 คน ลักษณะของค าถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
ปรากฏผลตามตาราง ดังน้ี (แบบประเมิน 3.1) 
 
ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาปริญญาตรี ของอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563  
 
ประเด็นการประเมิน ผลการประเมิน 
เฉลี่ย ระดับ 
 1. อาจารย์ให้การปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาได้เหมาะสม 4.22 มาก 
 2. อาจารย์ให้ค าแนะน าวิธีการเรียน ค้นคว้า ติดตามผลการเรียนสม่ าเสมอ 3.91 มาก 
 3. อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าพบเพ่ือปรึกษาหารือ หรือมีช่องทางการติดต่อ 4.35 มาก 
    ที่สามารถขอค าปรึกษาได้ตลอดเวลา  
 4. อาจารย์ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัว 3.48 ปานกลาง 
 5. อาจารย์มีหลักจิตวิทยาในการให้ค าปรึกษา และมีจรรยาบรรณในการให้ค าปรึกษา 3.42 ปานกลาง 
 6. อาจารย์ให้ค าแนะน าช่วยเหลือนักศึกษาหากเกิดปัญหาในเรื่องของการเรียน 4.15 มาก 
 7. อาจารย์ให้ค าปรึกษาในการประสานงานกับอาจารย์ผูส้อนอื่นเพ่ือให้ความช่วยเหลือ 4.36 มาก 
 8. อาจารย์มีมนุษย์สัมพันธ์ ใจกว้าง เมตตากรุณา และรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา 4.35 มาก 
    ทุกเรื่อง  
 9. อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 3.87 มาก 
   รวม 4.01 มาก 
 
จากตารางผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาปริญญาตรี ของอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563 ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก มีคะแนน
เฉลี่ย 4.01 เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นการประเมิน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการควบคุมการดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี ของอาจารย์ที่ปรึกษาดีมากในหลายประเด็น เช่น อาจารย์ให้การ
ปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาได้เหมาะสม การให้ค าแนะน าวิธีการเรียน ค้นคว้า ติดตามผลการเรียนสม่ าเสมอ 
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เป็นต้น 
 (2) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพ่ือวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการด าเนินงานเพ่ือแก้ปัญหา/พัฒนาระบบการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษา 
เก่ียวกับการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี จากการประชุมวิเคราะห์ปัญหา 
พบว่า ควรที่กระบวนการให้อาจารย์ที่ปรึกให้ค าแนะน าช่วยเหลือนักศึกษาหากเกิดปัญหาในเรื่องของการเรียน เป็นส าคัญ 
 
 
 1.4 การปรับปรงุ/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (A) 
หลักสูตร/ภาควิชาได้ประชุมวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง และหา
แนวทางการปรับปรุงการด าเนินกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษา 2564 ดังน้ี  
จากผลการการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการให้ค าปรึกษาจะอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมาก การ
ปรับปรุงการด าเนินกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาควรที่จะมีกระบวนการให้อาจารย์ที่ปรึกษาใหค้ าแนะน าช่วยเหลือนักศึกษา
หากเกิดปัญหาในเรื่องของการเรียนอีกท้ังควรมอบหมายครูฝึกในสถานประกอบการช่วยตรวจสอบดูแลอีกช่องทางหน่ึงซึ่งทาง
ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าจะยึดตามผลการด าเนินการดังกล่าวมาใช้ในการด าเนินการด้านการให้ค าปรึกษาต่อไป แต่ทาง
ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอาจต้องปรับปรงุในเรื่องของการกู้ยืมเพ่ือการศึกษาของนักศึกษาเน่ืองจาก นักศึกษาในหลักสูตรยังไม่
สามารถกู้ยืมได้ แต่หลักสูตรได้ด าเนินการแจ้งให้นักศึกษาทราบก่อนเข้ารับการศึกษา จึงไม่เกิดข้อร้องเรียนต่าง ๆ นอกจากน้ี
ยังให้นักศึกษาไปหารายได้พิเศษในช่วงปิดภาคเรียน และให้นักศึกษาท างานพิเศษในช่วงหลังเลิกเรียน เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่าย
ของผู้ปกครอง 

2.  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2.1 ระบบและกลไก (P)  

หลักสูตร/ภาควิชา/วิทยาลัย/สถาบันได้ก าหนดระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังน้ี 
 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร/จัดท าแผน/ก าหนดหัวข้อ/โครงการ/กิจกรรม ⇠------------------------------------------ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา | 
⇩ | 
เสนอโครงการ/กิจกรรมให้ทางสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 | 
⇩ ⇩ ⇩ | 
กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม กลุ่มทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี | 
⇩ | 
ด าเนินโครงการ | 
⇩ | 
ทบทวนเพ่ือจัดท าแผนเตรียมความพร้อมในปีการศึกษาถัดไป | 
| 
ภาพที่ 3.2 ระบบและกลไกการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 --
-----| 
 
 2.2 การน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน (D) 
ผลการด าเนินงาน  
ปีการศึกษา 2563 ภาควิชา/วิทยาลัย/สถาบันจัดโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสรมิสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น 
 1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม: 
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ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาในหลักสูตรได้จัดท าโครงงานนวัตกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการ จ านวน 22 
ชิ้น  
 2) ทักษะสารสนเทศ: 
ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาในหลักสูตรได้ใช้แอป EDMODO ,Arduino,Simulation Proteus,Electric Circuit Studio เพ่ือ
งานด้านการเรียนการสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  
 3) ทักษะชีวิตและอาชีพ: 
ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาในหลักสูตรได้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการโรงไฟฟ้าขนอม และพลังงาน
ไฟฟ้าท่ีได้จากกังหันลม จ.นครศรีธรรมราช และโครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการโรงไฟฟ้าเข่ือนบางลาง 
พลังงานโซลาร์เซลล์ จงัหวัดยะลา เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
 2.3 การประเมินกระบวนการ (C) 
 (1) ภาควิชา/วิทยาลัยได้การประเมินผลการด าเนินงาน โดยสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการด าเนิน
โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ และรายงานผลการด าเนินโครงการ หรือกิจกรรมเสนอต่อวิทยาลัยโดยรูปแบบ P-D-C-A  
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการด าเนินโครงการ หรือกิจกรรมดังน้ี 
  1) โครงงานนวัตกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการ อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมาก (4.17) 
  2) ประเมินการใช้ทักษะสารสนเทศเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากท่ีสุด (4.32) 
  3) โครงการทศันศึกษาดูงานในสถานประกอบการโรงไฟฟ้าขนอม และพลังงานไฟฟ้าท่ีได้จากกังหันลม จ.
นครศรีธรรมราช และโครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการโรงไฟฟ้าเข่ือนบางลาง พลังงานโซลาร์เซลล ์จังหวัดยะลา 
เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากท่ีสุด (4.29) 
 
 (2) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมหารือเพ่ือทบทวนกระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่า ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาในหลักสูตรได้เข้าร่วม โครงการภายใต้โครงการ เสริมสร้าง
นวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์ ท าให้ทราบข้อบกพร่อง คือ นักศึกษายังไม่มี
ประสบการณ์การน าเสนอ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีไฟฟ้า อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ช่วยกันฝึกซ้อมขบวนการตามข้ันตอนที่ดี
และมีการวางแผนปรับตามกระบวนการน าเสนอที่ดี  
 (3) จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2563 โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
2563 จ านวน 22 คน ลักษณะของค าถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ปรากฏผลตามตาราง ดังน้ี (แบบประเมิน 3.1) 
 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ประจ าปีการศึกษา 2563  
 
ประเด็นการประเมิน ผลการประเมิน 
เฉลี่ย ระดับ 
 1. มีกิจกรรมเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันของ 3.75 มาก 
    นักศึกษา  
 2. มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.50 มาก 
 3. มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 4.25 มาก 
 4. มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความเข้าใจความแตกต่างของวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ 4.62 มากท่ีสุด 
 5. มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ 4.62 มากท่ีสุด 
 6. มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร 4.50 มาก 
 7. มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ 4.37 มาก 
 8. มีกิจกรรมเสริมสร้างความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความมีเมตตา และ 4.12 มาก 
    ความรับผิดชอบต่อสังคม  
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 9. นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 3.50 ปานกลาง 
    สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ  
    เฉลี่ย 4.25 มาก 
 
จากตารางผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ประจ าปีการศึกษา 2563 พบว่าในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 
4.25 อยู่ในระดับ มาก  
 
 (4) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพ่ือ
ทบทวนกระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยน าผลการด าเนินงาน
โครงการต่าง ๆ และผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาเป็นข้อมูลในการพิจารณาด้วย พบว่า ควรจะมีการปรับปรุงในด้านที่เกี่ยวกับการให้นักศึกษา
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
 
 2.4 การปรับปรงุ/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (A) 
หลักสูตร/ภาควิชาได้ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรเพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมต่าง และหาแนวทางการปรับปรงุการด าเนินกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษา 2563 ดังน้ี  
  2.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค ์
  2.4.2 การพัฒนานักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเน้นให้นักศึกษาสามารถน า
เทคโนโลยีมาใช้พัฒนาการเรียนอย่างรู้เท่าทันและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
3.  การควบคุมดูแลในการจัดท าโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ (สัดส่วนในการควบคุมอาจารย์

ต่อนักศึกษาไม่ควรเกิน 1 : 15) 
อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ชื่อเรื่อง 

1.นายธวัชชัย สุขสันติดิลก 1. นายมะฆอซี อาบู พัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องบดหลอดฟลูออเรส
เซนต์ 

2. นายมะรอบี บาแก เครื่องมือช่วยในการปอกสายและพันเกลียวด้วยสว่าน
ไฟฟ้า 

3. นายอับดุลอาซิ เจ๊ะเหม สร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องฉายไฟแสงสว่าง 

4. นายอัษฎายุธ แสงเอ่ียมศร ี เว็บไซต์คลังข้อมูลมิเตอร์ช ารุด 

5. นายฮารีส ปาลายา เครื่องวัดอุณหภูมิตู้ MDB ส่งข้อมูลทางแอพพลิเคชั่น
LINE 

6. ว่าท่ีร้อยตรีฮาซิบ เจะนิ ชุดอุปกรณ์ระบายความร้อนตัวกระจายสัญญาณWiFi 

2.นายนิอับดุลเลาะ ปานาวา 1. นายต่วนมูฮัมมัด โตะกูมาโละ โปรแกรมเก็บข้อมูลคลงัมิเตอร์ช ารุดออนไลน์ 

2. นายนารวี เจะอาแซ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายสง่ทางแอพพลิเคชั่นไลน์ 

3. นายอับดุลฮาลีม ดาโอ๊ะ สร้างและหาประสิทธิภาพตู้พ่นละอองแอลกอฮอล์ด้วย
ระบบอัตโนมัติ 

4. นายอัมรัน เจ๊ะอุบง พัฒนาระบบแจ้งค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า เครื่องปรับ 
อากาศภายในห้อง Server ผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ 
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อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ชื่อเรื่อง 

5. นายเจ๊ะซูฟูวัน นาวานิ สร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องวัดระยะสายไฟฟ้าชนิด 
VAF และTHW ส าหรับตัดแบ่งจ าหน่าย 

3.นายสารทูล เพ็ชรคมข า 1. นางสาวปาตีเมาะ ซีเดะ พัฒนาและหาประสิทธิภาพตู้ควบคุมปั๊มน้ า เปิด-ปิด 
ผ่านสมาร์ทโฟน 

2. นางสาวเยาวเรศ บุณยเกียรติ พัฒนาและหาประสิทธิภาพWatt Power Energy 
Meter แสดงผลผ่าน App Blynk 

3. นายมะรอพีอิง เจ๊ะเด็ง เครื่องแจ้งเตือนแก๊สรั่วไหลผ่านAlarm และ 
Application Line 

4. นายไมตรี เจะมะ โปรแกรมเก็บข้อมูลมิเตอร์ช ารุด 

4.นายฮาซัน มะยีแต 1. นายนัสรอน เจะหะ อุปกรณ์ตอกแท่งกราวดน์ร็อคด้วยระบบกระแทก 

2. นายฟาอิส หะแว อุปกรณ์ปอกสายไฟแรงสูง 

3. นายอับดุลลาเตะ สะอะ พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพไม้Test Smoke 
Detector 

4. นายอับดุลฮากิม มูซอ ตู้สลับการท างานเครื่องปรับอากาศ 

5. นายอาฟานดี และแย พัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องร้อยสายไฟ 

  
คะแนนที่ได้ 5.00 คะแนน 

  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

ปีที่นักศึกษาเข้าเรียน 
ปีการศึกษา 

 
2559 2560 2561 2562 2563 การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 

2559 20 17 0 0 0 85.0 100.0 

2560 0 26 23 0 0 88.46 100.0 

2561 0 0 25 23 0 92.0 100.0 

2562 0 0 0 25 22 88.0 0.0 

2563 0 0 0 0 27 0.0 0.0 

  
3.  ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 (1) ระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มีดังนี้ 1) จัดท า
ช่องทางเพื่อแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของนักศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบออนไลน์ หรือ
แจ้งผ่านทางหัวหน้าห้อง  

  2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุม พิจารณาเกี่ยวกับข้อร้องเรียนต่าง ๆ เพื่อ
แก้ไขข้อร้องเรียนนั้น  

 (2) ผลการด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ผลการด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียน
ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 มีดังนี้ ประเด็นข้อร้องเรียน จ านวนนักศึกษา แนวทางจัดการข้อร้องเรียน ผล
การแก้ปัญหา ท่ีร้องเรียน (คน) 1. เนื้อหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ขาดความสอดคล้อง 1 คน อาจารย์
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ผู้รับผิดรายวิชาพบปะพูดคุยกับ ครูฝึกในสถานประกอบ กับค าอธิบายของรายวิชาท่ีเรียนในสถานประกอบการ 
ครูฝึกในสถานประกอบการเพื่อช้ีแจง การมีการปรับปรุงแผน และท าความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียน การฝึก
อาชีพให้มีความ ในสถานประกอบการ ของรายวิชาสอดคล้องกับ รายละเอียด 2. ช่วงเวลาเรียนภาคค่ า 6โมง
เย็นนักศึกษามุสลิมต้องท าละหมาด 4 คน อาจารย์รายวิชาท่ีสอนช่วงเวลา อาจารย์และนักศึกษา ดังกล่าวปรับ
เวลาการสอนให้สอดคล้อง ท าข้อตกลงร่วมกันใน ช่วงเวลาละหมาด การเข้าช้ันเรียน (3) การประเมนิความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อผลการจัดการข้อร้องเรียน ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้ประเมินความพึงพอใจจาก
นักศึกษาท่ีมีข้อร้องเรียน จากผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 22 คน โดยใช้แบบสอบถามท่ีมีลักษณะของค าถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ปรากฏผลดังนี้ (แบบประเมิน 3.3) ประเด็นการ
ประเมิน ผลการประเมิน เฉล่ีย ระดับ 1. มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถส่งข้อร้องเรียนต่าง ๆได้ เช่น จัด
ตู้รับค าร้องเรียน การประชุมเพื่อรับฟังค าร้องเรียน ฯลฯ 4.50 มาก 2. มีการช้ีแจงเกี่ยวกับค าร้องเรียนของ
นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษารับทราบ 4.62 มากท่ีสุด 3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและช้ีแจง
เหตุผลท่ีมีการร้องเรียนเกิดขึ้น 4.62 มากท่ีสุด 4. มีการด าเนินงานตามค าร้องเรียนของนักศึกษาในกรณีท่ี
สามารถด าเนินการได้ 4.75 มากท่ีสุด เฉล่ีย 4.63 มากท่ีสุด จากตารางพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
จัดการข้อร้องเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.63 เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นการประเมิน 
พบว่า ประเด็นท่ีภาควิชามีการด าเนินงานตามค าร้องเรียนของนักศึกษาในกรณีท่ีสามารถด าเนินการได้
นักศึกษาพึงพอใจมากท่ีสุด รายการหลักฐานอ้างอิง ปท.ฟฟ.อ3.3.3.3.01 แบบประเมินคุณภาพของหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนและการจัดการข้อร้องเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี  

คะแนนที่ได้ 5.00 คะแนน 
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องค์ประกอบที่ 4 
อาจารย์ 

  

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
1.  ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ระบบการรับอาจารย์  

สถาบัน/วิทยาลัย/ภาควิชามีระบบการรับและแต่งต้ังประจ าหลักสูตร ระบบเดียวกันทุกหลักสูตร ดังนี้ 
 1.1 ระบบและกลไก (Plan-P)  
เนื่องจากในปีการศึกษา 2563 มีการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ตาม
หลักฐาน4.1-1) สาขาวิชาด าเนินการประชุมโดยพิจารณาจากบริบทต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ความต้องการท้องถิ่น 
ความจ าเป็นที่ต้องพัฒนา จึงมีมติในท่ีประชุมปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้า ซึ่งมีระบบกลไกการแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร ดังนี้ 
 
ศึกษาเกณฑ์ของ สก.อ. เกี่ยวกับคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
| 
| 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันพิจารณาเพื่อหาข้อสรุปและเสนอรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อ 
| 
| 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3  
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
| 
| 
บันทึกแจ้ง สก.อ. 
 
ภาพที่ 4.1 ระบบกลไกการแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 1.2 การน าระบบและกลไกไปปฏิบัติ (Do-D) 
  1.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ประชุมตรวจสอบคุณสมบัติของอัตราก าลังท่ีมีอยู่ ว่ามี
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี สกอ. ก าหนด ท้ังด้านคุณวุฒิ การศึกษา ความรู้ ความสามารถท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เพื่อด าเนินการแต่งต้ังอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา-สาขาวิชา ช่ือสถาบัน และปีท่ีส าเร็จ ต าแหน่ง ผลงานทางวิชาการ 
 1 นายฮาซัน มะยีแต ค.อ.ม. (ไฟฟ้า)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2550 
อาจารย์ ฮาชัน มะยีแต, สารทูล เพ็ชรคมซ า,ธวัชชัย สุขสันติติลก 2563 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุด
ควบคุม 



31 
 
ปทส. สาขาไฟฟ้าก าลัง. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 2540 เปิด-ปิดไฟแสงสว่างอัตโนมัติด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
(กรณีศึกษาโรงพยาบาลแม่ลาน อ าเภอแม่ลาน จังหวัด 
ปัตตานี) การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับขาติ ครั้งท่ี 4 (4th National  
Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 4th NCVET). 4 - 5 กันยายน  
2563 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 380-388. 
 
 
 2 นายธวัชชัย สุขสันติดิลก ค.อ.ม. (ไฟฟ้า)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2554 
อาจารย์ ธวัชชัย สุขสันติติลก,ฮาชัน มะยีแต, สารทูล เพ็ชรคมซ า 2563 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุด
ควบคุมปทส. สาขาไฟฟ้าก าลัง. วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 2539 อุณหภูมิเครื่องอ่านบาร์โค้ดสินค้า การ
ประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับขาติ ครั้งท่ี4  
(4th National Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 4th NCVET). 
4 - 5 กันยายน 2563 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 389-396 
 
 
3 นายสารทูล เพ็ชรคมข า ค.อ.ม. (ไฟฟ้า)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2550 อาจารย์ 
สารทูล เพ็ชรคมซ า,ธวัชชัย สุขสันติติลก,ฮาชัน มะยีแต 2563 การพัฒนาตู้ควบคุมงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้า 
ค.อ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์ )สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือ 2544 บ้านเรือนด้วย smart phone(
กรณีศึกษา อ.มายอ จ.ปัตตานี) การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
อาชีวศึกษาระดับขาติ ครั้งท่ี 4 (4th National Conference on Vocational Education Innovation and  
Technology : 4th NCVET). 4 - 5 กันยายน 2563 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 397-405 
 
 
4 นายนิอับดุลเลาะห์ ปานาวา ค.อ.ม. (ไฟฟ้า)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2554 
อาจารย์ นิอับดุลเลาะ ปานาวา,ผจญ สิงห์จินดา,ปักรูรอชี บากา 2563. แผ่นฉนวนสะท้อนความร้อนเตารีต
ไฟฟ้า การ  
ปทส. สาขาไฟฟ้าก าลัง. วิทยาลัยเทคนิคยะลา 2549 ประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา
ระดับขาติ ครั้งท่ี 4 (4th National Conference on  
Vocational Education Innovation and Technology : 4th NCVET). 4 - 5 กันยายน 2563 ณ โรงแรมท็
อป 
แลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 945- 964 
 
 
5 นายตูแวดิง โตะกูมาโละ ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้)มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2534 อาจารย์ ประสบการณ์ในการ
ท างานด้านไฟฟ้าผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี  
 
 
  1.2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เสนอสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 แต่งต้ังอาจารย์เป็น
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ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การแต่งต้ังถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ของสก.อ.
และ แนวทางการบริหาร เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ.2558 (ตามเอกสาร 4.1-2) 
  1.2.3 แสดงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 
ปี  
 
  1.2.4 มีวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักสูตรปรับปรุง ตามท่ีสก.อ.ก าหนดจึงได้
มีมติเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตรใหม่ให้มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติท่ีสก.อ.ก าหนด เป็นเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 การแต่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 
สรุปรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้ (ตามหลักฐาน 4.1-3 เล่มคอศ. 
1) 
 • นายฮาซัน มะยีแต ประธานหลักสูตร 
 • นายธวัชชัย สุขสันติดิลก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 • นายสารทูล เพ็ชรคมข า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 • นายนิอับดุลเลาะห์ ปานาวา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 • นายตูแวดิง โตะกูมาโละ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
  1.2.5 เสนอรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามล าดับไป คณะกรรมการวิชาการ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา
ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา และมาตราฐานคุณภาพการอาชีวศึกษา บันทึกแจ้ง สกอ. ตามล าดับ 
 1.3 การประเมินกระบวนการ (C) 
หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อวันท่ี 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เพื่อ
ทบทวนระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมี
คุณสมบัติครบตามเกณฑ์ของ สก.อ. 
 
 1.4 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (A) 
ในการพิจารณาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการพัฒนากระบวนการจากหลักสูตรเดิม 
  1.4.1 เดิมประธานหลักสูตรเป็นผู้น าเสนอช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากอาจารย์
ประจ าหลักสูตรท่ีมีอยู่เปล่ียนเป็นการพิจารณาโดยประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนเพื่อท าความ
เข้าใจร่วมกัน ช้ีแจง เกี่ยวกับคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ คัดสรรอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์สกอ. 
  1.4.2 ควรมีการเริ่มปรับปรุงหลักสูตรก่อนครบก าหนดรอบปรับปรุงรอบต่อไปไม่น้อยกว่า1 ปี 
เนื่องจาก ข้ันตอนต่าง ๆในการปรับปรุง การอนุมติั ใช้ระยะเวลานาน 
 
 1.2 อาจารย์พิเศษท าหน้าท่ีสอนประจ าหลักสูตร (อาจารย์พิเศษท้ัง 2 กลุ่ม)  
สถาบัน/วิทยาลัย/ภาควิชามีระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์พิเศษท าหน้าท่ีสอนประจ าหลักสูตรระบบ
เดียวกันทุกหลักสูตร ดังนี้ 
  1.2.1 ระบบและกลไก (P)  
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 (1) ศึกษาเกณฑ์ของ สก.อ. เกี่ยวกับคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษ  
 (2) ติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาท้ังในระดับอุดมศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อสรรหา
อาจารย์พิเศษ 
 (3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑ์ของ สก.อ.เพื่อหาข้อสรุปและเสนอ
รายช่ืออาจารย์พิเศษต่อสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
 (4) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.2.2 การน าระบบและกลไกไปปฏิบัติ (D) 
 (1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ประชุมตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์
พิเศษ ว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี สกอ. ก าหนด ท้ังด้านคุณวุฒิ การศึกษา ความรู้ ความสามารถท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เพื่อด าเนินการแต่งต้ัง
อาจารย์พิเศษ 
 (2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เสนอสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
แต่งต้ังอาจารย์พิเศษเพื่อท าหน้าท่ีสอน ซึ่งการแต่งต้ังถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2558 ของสก.อ.และ แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ.2558  
 (3) แสดงรายช่ืออาจารย์พิเศษ คุณวุฒิ ประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวกับวิชาท่ีสอนในสถานศึกษาต่าง ๆ 
 
ท่ี ช่ือ-สกุล ช่ือปริญญา-สาขาวิชา ช่ือสถาบันและปีท่ีส าเร็จ ประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาท่ีสอน 
 1 รศ.ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต(ปร.ด.) สาขาวิชา – การวิจัยและสถิติการวิทยาการ
ปัญญา วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 2558 อาจารย์ผู้สอน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 2 ผศ.ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต(ปร.ด.) สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
2555 อาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 3 นายรุ่งโรจน ์ชอบหวาน Ph.D. (candidate) ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ภาษาอังกฤษ) 
UniversitiBrunei Darussalam 2562 อาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 4 นางวิมล ภคธีรเธียร กศ.ม.- การวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ 2533 อาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 (1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ประชุมตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์
พิเศษ ว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี สกอ. ก าหนด ท้ังด้านคุณวุฒิ การศึกษา ความรู้ ความสามารถท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เพื่อด าเนินการแต่งต้ัง
อาจารย์พิเศษ 
 (2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เสนอสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
แต่งต้ังอาจารย์พิเศษเพื่อท าหน้าท่ีสอน ซึ่งการแต่งต้ังถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2558 ของสก.อ.และ แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ.2558  
 (3) แสดงรายช่ืออาจารย์พิเศษ คุณวุฒิ ประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวกับวิชาท่ีสอนในสถานศึกษาต่าง ๆ 
 (4) เสนอรายช่ืออาจารย์พิเศษตามไปยัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 สภาสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 3 และคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา และมาตราฐานคุณภาพการ
อาชีวศึกษาให้ความเห็นชอบ ตามล าดับ  
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 1.2.3 มีการประเมินกระบวนการ (C) 
  1) สถาบันได้ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการสอนของอาจารย์พิเศษท าหน้าท่ี
สอนประจ า ในปีการศึกษา 2563 พบว่าในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.34 เมื่อพิจารณารายวิชา พบว่า ไม่มีรายวิชา
ใดท่ีมีผลการประเมินนต่ ากว่าเกณฑ์ (ต่ ากว่า 3.50 จากคะแนน 5)  
  2) หลักสูตรได้ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อการรับและ
แต่งต้ังอาจารย์พิเศษท าหน้าท่ีสอนประจ าหลักสูตร ในปีการศึกษา 2563 โดยใช้แบบสอบถามท่ีมีลักษณะของ
ค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ปรากฏผลตามตาราง ดังนี้ (แบบประเมิน 
4.3) 
 
ประเด็นการประเมิน เฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ 
 1. คุณสมบัติในการแต่งต้ังอาจารย์พิเศษเพื่อท าหน้าท่ีอาจารย์ผู้สอนประจ าวิชาสอดคล้องกับรายวิชา
ท่ีสอน และสภาพบริบท ปรัชญา และวิสัยทัศน์ของหลักสูตร 4.38 มาก 
 2. กลไกการคัดเลือกอาจารย์พิเศษเพื่อท าหน้าท่ีอาจารย์ประจ าวิชามีความเหมาะสม 4.00 มาก 
 3. อาจารย์พิเศษทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 4.13 มาก 
เฉล่ีย 4.17 มาก 
 
จากตารางพบว่าความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อการรับและแต่งต้ังอาจารย์พิเศษท า
หน้าท่ีสอนประจ าหลักสูตร ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉล่ีย 4.17 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจต่ออาจารย์พิเศษ .คุณสมบัติในการแต่งต้ังอาจารย์พิเศษเพื่อท า
หน้าท่ีอาจารย์ผู้สอนประจ าวิชาสอดคล้องกับรายวิชาท่ีสอน และสภาพบริบท ปรัชญา และวิสัยทัศน์ของ
หลักสูตร 
 3) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อวันท่ี 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 
2564 เพื่อทบทวนกระบวนการรับและแต่งต้ังการรับและแต่งต้ังอาจารย์พิเศษท าหน้าท่ีสอนประจ า โดยน าผล
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการสอนของอาจารย์พิเศษ และความพึงพอใจของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อการรับและแต่งต้ังอาจารย์พิเศษ มาประกอบการพิจารณาด้วย ผลการพิจารณา 
พบว่า อาจารย์พิเศษมีความรู้ ความสามารถท่ีจะท าหน้าท่ีสอนในปีการศึกษาถัดไป 
 
1.2.4 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (A) 
หลักสูตร/ภาควิชาได้วิเคราะห์กระบวนการรับและแต่งต้ังการรับและแต่งต้ังอาจารย์พิเศษท าหน้าท่ีสอน ปี
การศึกษา 2563 และหาแนวทางการปรับปรุงการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาการด าเนินงานในปีการศึกษา 
2564  
(1) สรรหาอาจารย์พิเศษท่ีมีผลงานวิจัยเชิงประจักษ์เพื่อสะท้อนถึงความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับ
ผู้เรียน 
(2) ให้อาจารย์พิเศษมีส่วนร่วมในการเข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุม ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหาร
หลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
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2.  ระบบการบริหารอาจารย์ 
2.1 ระบบและกลไก (P) (แนวการเขียน) 

1. สถาบัน/วิทยาลัย/ภาควิชาก าหนดให้มีระบบการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระบบเดียวกันทุก
หลักสูตร โดยการมอบหมายภารกิจให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 8 ภาระงานดังนี ้
 1) ภาระงานสอน 
 2) ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา และให้ค าปรึกษา 
 3) ภาระงานด้านการผลิตผลงานวิชาการ 
 4) ภาระงานด้านบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 
 5) ภาระงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 6) ภาระงานพัฒนาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
 7) ภาระด้านการบริหารงานหลักสูตรฯ และหรือบริหารงานของวิทยาลัย  
 8) ภาระงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากวิทยาลัย/สถาบัน 
 2. ประธานหลักสูตรก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอาจารย์ 
 3. ทบทวน/ประเมินผลการด าเนินงานบริหารอาจารย์ 
 4. วิเคราะห์ สรุปผลการด าเนินงานบริหารอาจารย์ และหาแนวทางปรับปรุงการด าเนินงานจากผล
การประเมิน 
 
2.2 การน าระบบและกลไกไปปฏิบัติ (D)  
หลักสูตรฯ ด าเนินงานบริหารอาจารย์ โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อวันท่ี 20 
เมษายน พ.ศ. 2563 เพื่อมอบหมายภาระงานของอาจารย์ และตามท่ีวิทยาลัย/สถาบันก าหนด 5 ด้าน ดังนี้  
 1) ภาระงานสอน : หลักสูตรฯ มอบหมายภาระงานสอนในรายวิชาให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
แต่ละคนตามความถนัดและความเช่ียวชาญ ในปีการศึกษา 2563 ดังนี ้
 
ท่ี ช่ืออาจารย์ผู้สอน รายวิชาท่ีสอน 
1 นายฮาซัน มะยีแต งานเทคโนโลยีพื้นฐานและวัสดุอุตสาหกรรม 
2 นายธวัชชัย สุขสันติดิลก งานวิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า 
3 นายสารทูล เพ็ชรคมข า นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
4 นายนิอับดุลเลาะห์ ปานาวา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไฟฟ้า 
5 นายธีระ บินกาเซ็ม เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
6 นายรุ่งโรจน์ ชอบหวาน ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอในงานอาชีพ 
7 นางวิมล ภคธีรเธียร ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารและการน าเสนอ 
 
2) ภาระงานให้ค าปรึกษานักศึกษา: หลักสูตรฯ มอบหมายอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับผิดชอบให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาแต่ละช้ันปี ดังนี้ 
- อาจารย์ฮาซัน มะยีแต อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา (รหัส/ช้ันป)ี ปีท่ี 1 
- อาจารย์สารทูล เพ็ชรคมข า อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา (รหัส/ช้ันป)ี ปีท่ี 2 
 
3) ภาระงานด้านการผลิตผลงานวิชาการ :  
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- นายฮาซัน มะยีแต จัดท าและพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชา เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
- นายสารทูล เพ็ชรคมข า จัดท าและพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชา การคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
- นายธวัชชัย สุขสันติดิลก จัดท าและพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้า 
4) ภาระงานด้านบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม:  
อาจารย์ผู้สอนท่ีสอนในรายวิชาท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีไฟฟ้าทุกคน  
- เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้ท่ีประสบอุทกภัยหลังน้ าลด โดยออกบริการตรวเช็ค ซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไข 
อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน ชาวบ้านในเขตเมืองปัตตานี 
- ออกบริการล้างแอร์และพัดลมในมัสยิด ในวัด และโบสถ์คริส ในเขตเมืองปัตตานี 
- เข้าร่วมกิจกรรมการบริการวิชาชีพภายใต้โครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  
5) ภาระงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม :  
- อาจารย์ผู้สอนท่ีสอนในภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมการทางศาสนากวนขนมอาซูรอในวัน
ขึ้นปีใหม่ของอิสลามท่ีมัสยิดกลางปัตตานี ไปละหมาดฮายัติท่ีมัสยิด  
6) ภาระงานพัฒนาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
- นายฮาซัน มะยีแต จัดท ารายละเอียดครุภัณฑ์ห้องเรียนปฎิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าเพื่อน ามาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน ในรายวิชาด้านปฎิบัติทางเทคโนโลยีไฟฟ้า 
7) ภาระด้านการบริหารงานหลักสูตรฯ หรือการบริหารงานของวิทยาลัย :  
- นายสารทูล เพ็ชรคมข าท าหน้าท่ี หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
- นายฮาซัน มะยีแต ท าหน้าท่ี หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
- นายนิอับดุลเลาะห์ ปานาวา ท าหน้าท่ี หัวหน้างานปกครอง 
- นายธวัชชัย สุขสันติดิลก ท าหน้าท่ี หัวหน้างานศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาบันฑิต 
8) ภาระงานอื่นๆ ท่ีมอบหมาย จากวิทยาลัย/สถาบัน ได้แก่  
- นายสารทูล เพ็ชรคมข า ท าหน้าท่ี หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
- นายฮาซัน มะยีแต ท าหน้าท่ี หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
- นายนิอับดุลเลาะห์ ปานาวา ท าหน้าท่ี หัวหน้างานปกครอง 
- นายธวัชชัย สุขสันติดิลก ท าหน้าท่ี หัวหน้างานศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาบันฑิต 
- นายธีระ บินกาเซน็ ท าหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงานวัดผลและประเมินผล 
 
2.3 การประเมินกระบวนการ (C) 
หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์ ดังนี้ 
(1) ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารอาจารย์ 
ก่อนส้ินปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อ
การบริหารอาจารย์ โดยการใช้แบบสอบถามท่ีมีข้อค าถาม 6 ประเด็น ลักษณะของค าถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ โดยมีผลสรุปได้ตามตาราง ดังนี้ (แบบประเมิน 4.3) 
 
ประเด็นการประเมิน เฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ 
1. การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 4.25 มาก 
2. การก าหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์มีความชัดเจนและเหมาะสม 4.25 มาก 
3. การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถของอาจารย์ 4.38 มาก 
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4. จ านวนภาระงานสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความเหมาะสม 4.25 มาก 
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารหลักสูตร การ 4.50 มาก 
ติดตามและทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร  
6. มีการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4.50 มาก 
เฉล่ีย 4.35 มาก 
 
 
จากตารางผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารอาจารย์ พบว่า ใน
ภาพรวมอาจารย์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก คะแนนเฉล่ีย 4.35 เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นการประเมิน 
พบว่า ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารอาจารย์ประเด็นการประเมินท่ีเกี่ยวกับ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารหลักสูตร การติดตามและทบทวนการ
ด าเนินงานของหลักสูตร 
(2) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อวันท่ี 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพื่อ
ทบทวนกระบวนการบริหารอาจารย์ โดยน าผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อ
การบริหารอาจารย์มาเป็นข้อมูลในการพิจารณา พบว่า มีปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางการ
แก้ปัญหาการบริหารอาจารย์ ดังนี้ ควรมีการการก าหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์มี
ความชัดเจนและ เหมาะสมยิ่งขึ้น และให้มีส่วนร่วมทุกคนในหลักสูตร 
(3) หลักสูตร/ภาควิชา ได้น าผลการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณาแนวทางการบริหาร
อาจารย์ ดังนี้ การวางแผนในการสรรหาอาจารย์กรณีท่ีมีการเกษียณอายุราชการ 
 
2.4 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (A) 
หลักสูตรฯ ได้น าผลการประชุมพิจารณาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการด าเนินงานบริหารอาจารย์ของคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยมาเพื่อปรับปรุง/พัฒนาส าหรับปีการศึกษา 2564 ดังนี้ พิจารณาคัดเลือกอาจารย์
ผู้สอนรายใหม่ท่ีมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์มาท าหน้าท่ีสอนทดแทนอาจารย์ที่เกษียนราชการ 

 
3.  ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
3. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

3.1 ระบบและกลไก (P) (ตัวอย่างแนวทางการเขียน) 
หลักสูตร/ภาควิชา/วิทยาลัย/สถาบันมีระบบ และกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ดังนี้ 
 (1) จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ท้ังอาจารย์พิเศษท่ีแต่งต้ังจากครูภายในวิทยาลัยสังกัดสถาบัน
และอาจารย์พิเศษจากบุคคลภายนอกเพื่อให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแผนการสอน (คอศ.2 และ 
คอศ.4) การจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลในระดับปริญญาตรีท่ีสอดคล้องกับผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของผู้เรียน ปรัชญา และอัตลักษณ์ของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ใน คอศ.1 รวมท้ังนโยบายของวิทยาลัย/
สถาบัน จรรยาบรรณของอาจารย์ และการประกันคุณภาพหลักสูตร เป็นต้น 
 (2) จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ ท้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์พิเศษสอนประจ า
หลักสูตรเพื่อการส่งเสริมให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเองด้านความรู้ในเนื้อหาวิชาท่ีรับผิดชอบ ให้สามารถก้าวทัน
วิทยาการสมัยใหม่ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ การวิจัย และการพัฒนาศาสตร์ในสาขาวิชาท่ี
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รับผิดชอบ ฯลฯ 
 (3) จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้พัฒนาตนเองท้ังด้านความรู้ 
ความสามารถในเนื้อหาวิชาท่ีรับผิดชอบ สามารถก้าวทันวิทยาการสมัยใหม่ มีความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ การวิจัย และการพัฒนาศาสตร์ในสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบ โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม การ
ประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และการศึกษาดูงาน ฯลฯ ไว้อย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ  
 (4) จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนส าหรับการวิจัย สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานการวิจัยในการเข้า
ร่วมประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมท้ังการให้รางวัลแก่ผลงานวิจัยตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 (5) จัดประชุม/สัมมนาโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมให้
อาจารย์ให้มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชาท่ีรับผิดชอบ สามารถก้าวทันวิทยาการสมัยใหม่ 
มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ การวิจัย และการพัฒนาศาสตร์ในสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบ  
 (6) ประธานหลักสูตรควบคุม ก ากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเอง และรายงานผลด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาตนเองเสนอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย/สถาบันทราบเป็นระยะ  
 (7) ทบทวน/ประเมินผลการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
 (8) วิเคราะห์ สรุปผลการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ และหาแนวทางปรับปรุงการ
ด าเนินงานจากผลการประเมิน 
 
3.2 การน าระบบและกลไกไปปฏิบัติ (D) 
ผลการด าเนินงานตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ประจ าปีการศึกษา 2563 มีดังนี้  
 (1) การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
ในปีการศึกษา 2563 สถาบันได้แต่งอาจารย์พิเศษรายใหม่เพื่อท าหน้าท่ีสอนในระดับปริญญาตรี เป็นอาจารย์
พิเศษท่ีแต่งต้ังจากบุคคลภายนอก จ านวน 1 คน โดยหลักสูตร/วิทยาลัย/สถาบัน ได้ด าเนินการปฐมนิเทศ
อาจารย์ใหม่ ดังนี้ การจัดท า คอศ.2 และคอศ.4 การใช้งานโปรแกรม RMS 2016 เพื่อใช้ส าหรับการวัดผลและ
ประเมินผล  
 (2) ด้านการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2563 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกคนเข้าร่วมการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถใน
วิชาชีพด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง ดังนี ้
2.1 อาจารย์ฮาซัน มะยีแต  
-ได้ศึกษาดูงาน เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาการ/วิชาชีพของบุคลากรระดับปริญญาตรีเพื่อพฒันา
วิชาการของนักศึกษาและคณาจารย์ระดับปริญญาตรี ณ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนขนอม อ าเภอขนอม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  
- ได้ศึกษาดูงาน เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาการ/วิชาชีพของบุคลากรระดับปริญญาตรีเพื่อพฒันา
วิชาการของนักศึกษาและคณาจารย์ระดับปริญญาตรีทางด้านระบบการติดต้ังโซลาร์เซลล์ (solar cell 
rooftop) ณ โรงพยาบาลเบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา วันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
2.2 อาจารย์สารทูล เพ็ชรคมข า 
- -ได้ศึกษาดูงาน เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาการ/วิชาชีพของบุคลากรระดับปริญญาตรีเพื่อพัฒนา
วิชาการของนักศึกษาและคณาจารย์ระดับปริญญาตรี ณ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนขนอม อ าเภอขนอม 
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จังหวัดนครศรีธรรมราช วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  
- ได้ศึกษาดูงาน เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาการ/วิชาชีพของบุคลากรระดับปริญญาตรีเพื่อพฒันา
วิชาการของนักศึกษาและคณาจารย์ระดับปริญญาตรีทางด้านระบบการติดต้ังโซลาร์เซลล์ (solar cell 
rooftop) ณ โรงพยาบาลเบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา วันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
2.3 อาจารย์ธวัชชัย สุขสันติดิลก  
- -ได้ศึกษาดูงาน เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาการ/วิชาชีพของบุคลากรระดับปริญญาตรีเพื่อพัฒนา
วิชาการของนักศึกษาและคณาจารย์ระดับปริญญาตรี ณ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนขนอม อ าเภอขนอม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  
- ได้ศึกษาดูงาน เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาการ/วิชาชีพของบุคลากรระดับปริญญาตรีเพื่อพฒันา
วิชาการของนักศึกษาและคณาจารย์ระดับปริญญาตรีทางด้านระบบการติดต้ังโซลาร์เซลล์ (solar cell 
rooftop) ณ โรงพยาบาลเบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา วันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
2.4 อาจารย์นิอับดุลเลาะห์ ปานาวา  
- -ได้ศึกษาดูงาน เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาการ/วิชาชีพของบุคลากรระดับปริญญาตรีเพื่อพัฒนา
วิชาการของนักศึกษาและคณาจารย์ระดับปริญญาตรี ณ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนขนอม อ าเภอขนอม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  
- ได้ศึกษาดูงาน เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาการ/วิชาชีพของบุคลากรระดับปริญญาตรีเพื่อพฒันา
วิชาการของนักศึกษาและคณาจารย์ระดับปริญญาตรีทางด้านระบบการติดต้ังโซลาร์เซลล์ (solar cell 
rooftop) ณ โรงพยาบาลเบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา วันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 
3.3 การประเมินกระบวนการ (C) 
 (1) ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
ก่อนส้ินปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อ
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยการใช้แบบสอบถามท่ีมีข้อค าถาม 7 ประเด็น ลักษณะของค าถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ โดยมีผลสรุปได้ตามตาราง ดังนี้ (แบบประเมิน 4.3) 
ประเด็นการประเมิน เฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ 
 2.1 อาจารผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาต่อ หรือศึกษาดูงานอย่างสม่ าเสมอ 4.38 
มาก 
 2.2 มีระบบการก าหนดภาระงาน และแรงจูงใจในการสนับสนุนเพื่อการบริหารหลักสูตรแก่อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3.88 มาก 
 2.3 ได้รับการส่งเสริมให้ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา 4.63 มากท่ีสุด 
 2.4 ได้รับการอบรม ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาทางวิชาการ และวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ 3.75 มาก 
 2.5 การส่งเสริมงบประมาณในการท าวิจัยเพื่อพัฒนาอาจารย์ 4.38 มาก 
 2.6 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร 4.25 มาก 
 2.7 การประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการ
สอนของอาจารย์ 4.25 มาก 
เฉล่ีย 4.21 มาก 
 
(2) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อวันท่ี 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพื่อ



40 
 
ทบทวนกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์โดยน าผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรต่อการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์มาเป็นข้อมูลในการพิจารณา พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ต่อการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์มีความพึงพอใจประเด็นการประเมินทีเกี่ยวกับการได้รับการส่งเสริมให้ใช้
วิธีการสอนใหม่ๆ ท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
 
3.4 การปรับปรุงกระบวนการและผลจากการปรับปรุงท่ีเห็นเป็นรูปธรรม (A)  
ในการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ พบว่า 
ประเด็นการประเมินในด้านท่ีเกี่ยวกับการได้รับการอบรม ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาทางวิชาการ และวิชาชีพ
อย่างสม่ าเสมอ มีค่าเฉล่ียน้อยกว่าประเด็นอื่น ดังนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะต้องสนันสนุนและ
ส่งเสริมนประเด็นนี ้
รายการหลักฐานอ้างอิง 
ปท.ฟฟ.อ3.4.1.4.01 ค าส่ังวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีท่ี 0212/2563  
ปท.ฟฟ.อ3.4.1.4.02 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
 
ผลการประเมินจากผลการด าเนินงาน ตัวบ่งช้ี 4.1  
 
คะแนนการประเมินตนเอง คะแนนจากคณะกรรมการประเมิน 5  
 
 
ระบุเหตุผลท่ีได้คะแนน 3 หรือ 4 หรือ 5 (ตามเกณฑ์การประเมิน หน้า 46) 
หลักสูตรมีระบบกลไกการปฏิบัติท่ีชัดเจนมีการด าเนินการตามท่ีวางแผนไว้และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ี
เกี่ยวกับการการการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 
ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี: ปัจจัยน าเข้า 
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการในสถานประกอบการเกณฑ์
การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการในสถานประกอบการ
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เมื่อคะแนนเต็ม 5 คะแนน = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
รายการข้อมูลพื้นฐาน จ านวนยืนยนั 
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการในสถานประกอบการ 3 
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด 5 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการในสถานประกอบการ 60 
เทียบคะแนนเต็ม 5 3 
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4.2.2 ร้อยละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
เกณฑ์การประเมิน 
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 คะแนน = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
(1) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 มีดังนี ้
ล าดับ ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ ค่าน้ าหนัก 
(เขียนแบบบรรณานุกรม รูปแบบ APA)  
 
 1 ฮาชัน มะยีแต, สารทูล เพ็ชรคมซ า,ธวัชชัย สุขสันติติลก 2563 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุด
ควบคุมเปิด-ปิดไฟแสงสว่าง 0.20 
อัตโนมัติด้วยเซลล์แสงอาทิตย์(กรณีศึกษาโรงพยาบาลแม่ลาน อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี) การประชุม
วิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับขาติ ครั้งท่ี 4 (4th National Conference on 
Vocational Education Innovation and  
Technology : 4th NCVET). 4 - 5 กันยายน 2563 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 380-388. 
 2 ธวัชชัย สุขสันติติลก,ฮาชัน มะยีแต, สารทูล เพ็ชรคมซ า 2563 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุด
ควบคุมอุณหภูมิเครื่องอ่าน 0.20บาร์โค้ดสินค้า การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับ
ขาติ ครั้งท่ี 4 (4th National Conference onVocational Education Innovation and Technology : 
4th NCVET). 4 - 5 กันยายน 2563 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 389-396  
 3 สารทูล เพ็ชรคมซ า,ธวัชชัย สุขสันติติลก,ฮาชัน มะยีแต 2563 การพัฒนาตู้ควบคุมงดจ่าย
กระแสไฟฟ้าเข้าบ้านเรือนด้วย smart phone 0.20(กรณีศึกษา อ.มายอ จ.ปัตตานี) การประชุมวิชาการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับขาติ ครั้งท่ี 4 (4th National Conference 
on Vocational Education Innovation and Technology : 4th NCVET). 4 - 5 กันยายน 2563 ณ โรง
แรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก  
397-405  
 4 นิอับดุลเลาะ ปานาวา,ผจญ สิงห์จินดา,ปักรูรอชี บากา 2563. แผ่นฉนวนสะท้อนความร้อนเตารีต
ไฟฟ้า การประชุมวิชาการเทคโนโลยี 0.20 
และนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับขาติ ครั้งท่ี 4 (4th National Conference on Vocational Education 
Innovation and Technology : 4th NCVET). 4 - 5 กันยายน 2563 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัด
พิษณุโลก 945- 964*APA (American Psychological Association) 
 
(2) ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ และงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ น้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม วิชาการระดับชาติ 
0.20 -  
ส่ิงประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านส่ือเล็กทรอนิกส 
Online 0.20 -  
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
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นานาชาติ 0.40 -  
ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 -  
ส่ิงประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 -  
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 0.60 -  
ส่ิงประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60 -  
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 0.80 -  
 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม  
ประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall’s list) 0.80 -  
ส่ิงประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.80 -  
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ 
ตามประกาศ ก.พ.อ. 1.00 -  
ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00 -  
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00 -  
ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ[ผลงานการศึกษา] 1.00 -  
ต าราหรือหนังสือท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00 -  
ส่ิงประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียนนานาชาต 1.00 -  
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (1) - 
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด (2) 5 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (3) 100 
เทียบคะแนนเต็ม 5 5 
หมายเหตุ 1. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการต้องเป็น
ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และการตีพิมพ์ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือส่ือ 
อิเล็กทรอนิกส์ 
2. ผลงานสร้างสรรค์ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี คน
ภายนอกสถาบันร่วมพิจารณา 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
ปท.ฟฟ.อ3.4.2.4.01 บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในรายการจากการประชุมวิชาการท่ีเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) และการตีพิมพ์ท่ีเป็นฉบับสมบูรณ์ 
ผลการประเมินจากผลการด าเนินงาน ตัวบ่งช้ี 4.2 
คะแนนการประเมินตนเอง คะแนนจากคณะกรรมการประเมิน  4  
 
หมายเหตุ  
ผลการประเมินจากผลการด าเนินงาน ตัวบ่งช้ี 4.2 =(คะแนนข้อ 4.2.1+4.2.2)/2 

คะแนนที่ได้ 5.00 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
1.  ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการในสถานประกอบการ 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 5  คน  
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีประสบการณ์ใน
ด้านการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

1  คน  

ร้อยละ 20 %  
คะแนนที่ได้ 1.25  คะแนน  

  
ล าดับ ชื่อ-สกุล ประสบการณ์ด้านปฏิบัติงาน ป ี

  
2.  ร้อยละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  
จ านวนผลงานทางวิชาการ 4 คน  
ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 0.80  
ร้อยละ 16 %  
คะแนนที่ได้ 4.00 คะแนน  

  

ชื่อผลงานทางวิชาการ/ การเผยแพร่ผลงาน 
ค่าน้ าหนัก
ผลงาน 

1. ธวัชชัย สุขสันติติลก,ฮาชัน มะยีแต, สารทูล เพ็ชรคมซ า 2563 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุด
ควบคุมอุณหภูมิเครื่องอ่านบาร์โค้ดสินค้า การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับ
ขาติ ครั้งท่ี 4 (4th National Conference on Vocational Education Innovation and 
Technology : 4th NCVET). 4 - 5 กันยายน 2563 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 389-396  

0.2  

2. นิอับดุลเลาะ ปานาวา,ผจญ สิงห์จินดา,ปักรูรอชี บากา 2563. แผ่นฉนวนสะท้อนความร้อนเตารีต
ไฟฟ้า การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับขาติ ครั้งท่ี 4 (4th National 
Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 4th NCVET). 4 - 5 
กันยายน 2563 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 945- 964  

0.2  

3. สารทูล เพ็ชรคมซ า,ธวัชชัย สุขสันติติลก,ฮาชัน มะยีแต 2563 การพัฒนาตู้ควบคุมงดจ่ายกระแสไฟฟ้า
เข้าบ้านเรือนด้วย smart phone (กรณีศึกษา อ.มายอ จ.ปัตตานี) การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับขาติ ครั้งท่ี 4 (4th National Conference on Vocational Education 
Innovation and Technology : 4th NCVET). 4 - 5 กันยายน 2563 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัด
พิษณุโลก 397-405  

0.2  

4. ฮาชัน มะยีแต, สารทูล เพ็ชรคมซ า,ธวัชชัย สุขสันติติลก 2563 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุด
ควบคุมเปิด-ปิดไฟแสงสว่างอัตโนมัติด้วยเซลล์แสงอาทิตย์(กรณีศึกษาโรงพยาบาลแม่ลาน อ าเภอแม่ลาน 
จังหวัดปัตตานี) การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับขาติ ครั้งท่ี 4 (4th 

0.2  
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ชื่อผลงานทางวิชาการ/ การเผยแพร่ผลงาน 
ค่าน้ าหนัก
ผลงาน 

National Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 4th NCVET). 
4 - 5 กันยายน 2563 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 380-388.  

  
คะแนนที่ได้ 2.63 คะแนน 

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 

1.  การคงอยู่ของอาจารย์ 
(1) การคงอยู่ของอาจารย์ 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มีการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในปี
พ.ศ.2558 เนื่องจากปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานของสกอ. และในปัจจุบันเริ่มปีการศึกษา 2563 มีอาจารย์คงอยู่เทียบกับปี 2558 เท่ากับ 100% 
รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 
2564 
1 นายฮาซัน มะยีแต นายฮาซัน มะยีแต นายฮาซนั มะยีแต 
2 นายนิอับดุลเลาะห์ ปานาวา นายนิอับดุลเลาะห์ ปานาวา นายนิอับดุลเลาะห์ ปานาวา 
3 นายธวัชชัย สุขสันติดิลก นายธวัชชัย สุขสันติดิลก นายธวัชชัย สุขสันติดิลก 
4 นายสารทูล เพ็ชรคมข า นายสารทูล เพ็ชรคมข า นายสารทูล เพ็ชรคมข า 
5 นายตูแวดิง โตะกูมาโละ นายตูแวดิง โตะกูมาโละ นายตูแวดิง โตะกูมาโละ 
อัตราการคงอยู่ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
 
หมายเหตู 1. ยกเว้นกรณี การเกษียณอายุงาน และการเสียชีวิต 
2. รายงานถึงส้ินสุดปีการศึกษา 2563 และจะได้รับการประเมินแนวโน้มผลการด าเนินงานท่ีดีขึ้น 
ต้องประเมิน จาก ≥ 3 ชุดข้อมูล 
 
ผลการด าเนินงาน 
การคงอยู่ของอาจารย์  
ระหว่างปีการศึกษา 2561-2563 ไม่มีการเปล่ียนแปลงรายช่ือของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2.  ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของอาจารย์ 
ผลการด าเนินงาน (แบประเมิน 4.3) 

 
ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้ท าการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน โดย
ใช้แบบประเมินความพึงพอใจฯ ประกอบด้วย 6 ด้าน ลักษณะของการให้คะแนนเป็นแบบ Rating Scale 5 
ระดับ (1-5) โดยมีผลการประเมินตามตาราง ดังนี้ 
ประเด็นการประเมิน ผลการประเมิน 
ค่าเฉล่ีย ระดับ 
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1. ด้านการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 1.1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 4.25 มาก 
 1.2 การก าหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์มีความชัดเจนและ 
     เหมาะสม 4.25 มาก 
 1.3 การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถของอาจารย์ 4.38 มาก 
 1.4 จ านวนภาระงานสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความเหมาะสม 4.25 มาก 
 1.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารหลักสูตร การ 
     ติดตามและทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร 4.50 มาก 
 1.6 มีการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4.50 มาก 
    เฉล่ีย 4.35 มาก 
 
2. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
 2.1 อาจารผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาต่อ หรือศึกษาดูงานอย่างสม่ าเสมอ 4.38 
     มาก 
 2.2 มีระบบการก าหนดภาระงาน และแรงจูงใจในการสนับสนุนเพื่อการบริหารหลักสูตร 
    แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3.88 มาก 
 2.3 ได้รับการส่งเสริมให้ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา 4.63 มากท่ีสุด 
 2.4 ได้รับการอบรม ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาทางวิชาการ และวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ 3.75 มาก 
 2.5 การส่งเสริมงบประมาณในการท าวิจัยเพื่อพัฒนาอาจารย์ 4.38 มาก 
 2.6 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร 4.25 มาก 
 2.7 การประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถ ด้านการ
    สอนของอาจารย์ 4.25 มาก  

เฉล่ีย 4.21 มาก 
3. ด้านการแต่งต้ังอาจารย์พิเศษสอนประจ าวิชาในหลักสูตร  
 3.1 คุณสมบัติในการแต่งต้ังอาจารย์พิเศษเพื่อท าหน้าท่ีอาจารย์ผู้สอนประจ าวิชา 
    สอดคล้องกับรายวิชาท่ีสอน และสภาพบริบท ปรัชญา และวิสัยทัศน์ของหลักสูตร 4.38 มาก 
 3.2 กลไกการคัดเลือกอาจารย์พิเศษเพื่อท าหน้าท่ีอาจารย์ประจ าวิชามีความเหมาะสม 4.00 มาก 
 3.3 อาจารย์พิเศษทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 4.13 มาก 
 เฉล่ีย 4.17 มาก 
 
4. ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร มาก 
 4.1 ความทันสมัยและหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.25 มาก 
 4.2 การก ากับและติดตามการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (คอศ.2) และประสบการณ์ 
 ภาคสนาม (คอศ.3) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 3.75 มาก 
 4.3 การก ากับและติดตามการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (คอศ.4) และ 
 ประสบการณ์ภาคสนาม (คอศ.5) ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน 
 ครบทุกรายวิชา 4.38 มาก 
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 4.4 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดใน คอศ.2  
 และ คอศ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 4.50 มาก 
 4.5 การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล 
 การเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานในปีท่ีผ่านมา 4.00 มาก 
 เฉล่ีย 4.18 มาก 
 
5. ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลของอาจารย์  
 5.1 การควบคุม/ก ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา 4.25 มาก 
 5.2 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา 4.13 มาก 
 5.3 การส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 3.63 มาก 
 5.4 การส่งเสริมให้อาจารย์น ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
 นักศึกษา 4.25 มาก 
 5.5 การส่งเสริมให้อาจารย์น ากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการ  
 จัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนกัศึกษา 4.63 มาก 
 5.6 การบูรณาการการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในกระบวนการ 
 เรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 3.88 มาก 
 5.7 การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 
 ในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้นักศึกษา 4.38 มาก 
เฉล่ีย 4.16 มาก 
 
6. ด้านทรัพยากรท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
 6.1 ความเพียงพอและเหมาะสมของทรัพยากร เอกสาร และส่ือประกอบการเรียนรู้ 4.38 มาก 
 6.2 ความเหมาะสมและเพียงพอของอาคาร ห้องเรียนท่ีมีสภาพแวดล้อมเอื้อ 
 ต่อการเรียนรู้ 4.38 มาก 
 6.3 การบริการคอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้น 4.38 มาก 
 6.4 การจัดสถานท่ีส าหรับท ากิจกรรมของนักศึกษา 4.63 มาก 
 6.5 การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ 
 ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานในปีท่ีผ่านมา 4.25 มาก 
 6.6 การพัฒนาด้านวิชาการ/วิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน 4.38 มาก 
 6.7 การแสวงหาความร่วมมือกับสถานประกอบการ 4.25 มาก 
 เฉล่ีย 4.38 มาก 
 
รวม 4.24 มาก 
 
 จากตารางผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปี 2563 พบว่า ในภาพรวม
มีความพีงพอใจอยู่ในระดับ มาก คะแนนเฉล่ีย 4.24 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีความพึงพอใจ ในประเด็นการประเมินท่ีเกี่ยวกับการได้รับการส่งเสริมให้ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ท่ี
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา 



47 
 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
ปท.ฟฟ.อ.4.3.4.02 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
ผลการประเมินจากผลการด าเนินงาน ตัวบ่งช้ี 4.3  
 
คะแนนการประเมินตนเอง คะแนนจากคณะกรรมการประเมิน 5  
 
ระบุเหตุผลท่ีได้คะแนน 3 หรือ 4 หรือ 5 (ตามเกณฑ์การประเมิน หน้า 51) 
หลักสูตรมีระบบกลไกการปฏิบัติท่ีชัดเจนมีการด าเนินการตามท่ีวางแผนไว้และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ี
เกี่ยวกับผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 
 

คะแนนที่ได้ 5.00 คะแนน 
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องค์ประกอบที่ 5 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

  

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
1.  การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
1. การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 

1.1 ระบบและกลไก (Plan) 
จากปีการศึกษา 2563 หลักสูตรมีกระบวนการในการออกแบบหลักสูตร โดยใช้ข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 
 1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมออกแบบ วางแผน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ทุก 5 ปี โดยในปี 
2564 ทางภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าได้ด าเนินการปรับปรุงจากหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ไฟฟ้า ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
 2) หลักสูตรเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  
 3) รวบรวมข้อมูลการจัดการศึกษาของหลักสูตรที่ผ่านมา และส ารวจแนวทางปรับปรุงหลักสูตร 
แบบสอบถามแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
 4) จัดท าร่างหลักสูตร โดยมีการเพิ่มหรือปรับรายวิชา และพัฒนาปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตรให้
เหมาะสม สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีใน
สถานการณ์ปัจจุบัน 
 5) เสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์หลักสูตรและปรับปรุงตามท่ีผู้ทรงเสนอแนะ และหนังสือเสนอ
รายช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร ครั้งท่ี 2) 
 6) น าเสนอต่อ สภาวิชาการ สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 คณะกรรมการอาชีวศึกษาด้าน
หลักสูตร คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส่งให้ สกอ.รับทราบ ตามลาดับ 
1.2 การน าระบบและกลไกไปปฏิบัติ (D)  
ซึ่งกระบวนการในการจัดท าหลักสูตรมี ดังนี้  
 (1) การส ารวจความต้องการแรงงานจากผู้ใช้บัณฑิต  
 (2) การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการมาเป็นผู้วิพากษ์หลักสูตร 
 (3) จัดประชุมอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อร่วมกัน 
พัฒนารายวิชาท่ีสอน  
 (4) น าหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาผ่านคณะกรรมการวิชาการ และสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 
3  
 (5) น าหลักสูตรที่สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 มีมติเห็นชอบเสนออนุกรรมการการ
อาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมอาชีพ  
 (6) น าหลักสูตรที่ได้รับมติเห็นชอบจากอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมอาชีพ เสนออนุกรรมการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตร 
1.3 การประเมินกระบวนการ (C) 
 (1) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อวันท่ี 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 
2561เพื่อพิจารณาออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์
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สาขานั้นๆ พบว่า ภาควิชาได้ด าเนินออกแบบหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
โดยเน้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีไฟฟ้าผสมผสาน และเทคโนโลยีไฟฟ้าไฟฟ้า ซึ่งขณะนี้หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) อยู่ในการพิจารณาจากระบบ CHECO  
1.4 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (A) 
จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้รวบรวมรวมข้อมูลจากผลการประเมินการออกแบบ 
หลักสูตรและสาระวิชาไว้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบ 5 ปี เพื่อเตรียมข้อมูลให้ถูกต้อง
ครบถ้วนซี่งพบว่า แนวโน้มท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีไฟฟ้ามีการเปล่ียนแปลงในอนาคต ดังนั้นจึงต้องเตรียมความ
พร้อมด้านอาจารย์ผู้สอน ครุภัณฑ์ท่ีทันสมัย และสถานประกอบการท่ีมีความพร้อม 

2.  การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 
2. การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

2.1 ระบบและกลไก (P)  
ในการพัฒนาหลักสูตรจ าเป็นต้องกระท าในเชิงรุก โดยพัฒนาหลักสูตรนี้ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าให้สามารถก้าวทันการเปล่ียนแปลงและมีศักยภาพในการแข่งขันได้ใน
ระดับประเทศและสากล โดยการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวจ าเป็นต้องมีความพร้อมท่ีสามารถปฏิบัติงานได้ทันที 
และมีความสามารถท้ังทางด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงผลกระทบพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม  
2.2 การน าระบบและกลไกไปปฏิบัติ (D)  
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า พ.ศ.
2563 โดยปรับเปล่ียนหรือยกเลิกรายวิชาท่ีไม่ทันสมัยกับสภาวการณ์ปัจจุบันและเพิ่มรายวิชาใหม่ท่ีเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีไฟฟ้าหรือปรับเนื้อหค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป 
2.3 การประเมินกระบวนการ (C) 
 (1) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อวันท่ี 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 
2564 เพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ พบว่า ภาควิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้าได้ด าเนินออกแบบหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าโดยเน้น
เกี่ยวกับเทคโนโลยีไฟฟ้าผสมผสาน และเทคโนโลยีไฟฟ้าพลังงานทางเลือก ซึ่งขณะนี้หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) อยู่ในการพิจารณาจากระบบ 
CHECO  
2.4 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (A) 
ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า พ.ศ.2563 โดยปรับเปล่ียนหรือยกเลิกรายวิชาท่ี
ไม่ทันสมัยกับสภาวการณ์ปัจจุบันและเพิ่มรายวิชาใหม่ท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีไฟฟ้าผสมผสานหรือปรับเนื้อห
ค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป 

คะแนนที่ได้ 4.00 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
1.  การก าหนดผู้สอน 
1. การก าหนดผู้สอน 

 1.1 ระบบและกลไก (P)  
ได้มีการจัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อพิจารณา วางแผนก าหนดอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา 
ดังนี้คือ พิจารณาจากคุณวุฒิของอาจารย์ จากผลงานทางวิชาการ ประสบการณ์ในการสอนความเช่ียวชาญใน
ศาสตร์ และการฝึกอบรมและพัฒนาตัวเอง ส่วนวชิาปฏิบัติในสถานประกอบการก็พิจารณาจากบุคคลท่ีผ่าน
การฝึกอบรมการเป็นครูฝึกในสถานประกอบการ 
 1.2 การน าระบบและกลไกไปปฏิบัติ (D)  
 1.3 การประเมินกระบวนการ (C) 
 (1) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อวันท่ี 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 
2564 เพื่อทบทวนการบวนการก าหนดผู้สอน พบว่า อาจารย์ผู้สอนท่ีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมี
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถาบันก าหนด 
 1.4 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (A) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการประเมินผลของกระบวนการจากหลายๆ ด้าน เช่น ผลประเมินการเรียน
การสอนจากนักศึกษา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และรายงานปัญหาท่ีพบในกระบวนการจัดการเรียน
การสอนของแต่ละรายวิชา ซึ่งจะถูกรายงานผลไว้ใน คอศ.4 และคอศ.5 ของรายวิชาท่ีเปิดสอน เพื่อน าไปใช้
เป็นขอ้มูลในการพิจารณาในการนปรับปรุง 

2.  การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ แผนการฝึกและการจัดการเรียน
การสอนทั้งในสถานศึกษาและในสถานประกอบการ 

2.1 ระบบและกลไก (P)  
หลักสูตรก าหนดให้มีการประชุมเพื่อก าหนดระยะเวลา พร้อมท้ังติดตามและตรวจสอบการจัดท า คอศ. 2 และ 
คอศ. 3 โดยมีการก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาส่ง คอศ. 2 และ คอศ. 3 ก่อนท าการเรียนการสอน 
 2.2 การน าระบบและกลไกไปปฏิบัติ (D)  
หลักสูตรมีการเก็บรวบรวม คอศ.2 และคอศ.3 ท่ีอาจารย์ผู้สอนจัดส่ง แล้วด าเนินการตรวจสอบการเขียน คอศ.
2 และคอศ.3 ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกับ คอศ.1 
2.3 การประเมินกระบวนการ (C) 
 (1) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อวันท่ี 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 
2564 เพื่อทบทวนการบวนการก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ แผนการฝึก (คอศ.2 และ 
คอศ.3) และการจัดการเรียนการสอนท้ังในสถานศึกษาและสถานประกอบการ พบว่า อาจารย์ผู้สอนมีการ
จัดส่งคอศ.2 และ คอศ.3 ครบทุกรายวิชา และเขียนบางส่วนยังไม่ถูกต้องตามกระบวนการในการท า 
2.4 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (A) 
ปรับปรุงกระบวนการเขียน คอศ.2 และ คอศ.3 บางส่วนยังไม่ถูกต้องให้มีความถูกต้องตามกระบวนการในการ
เขียน 

3.  การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่สายเทคโนโลยีหรือสายปฏบิัติการ 
3. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการด าเนินการดังนี้ 

(1) ระบบและกลไก (P)  
 1) ให้ความส าคัญกับการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีโดยความร่วมมือกับสถานประกอบการใน
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การจัดการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
 2) จัดเตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ์ คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้
เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในแต่ละลักษณะการผลิตและการพัฒนาผู้เรียน 
 3) ก าหนดวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาและการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน และระดับคุณวุฒิของแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
 4) จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการเรียนรู้สู่การปฏิบัติโดยให้ผู้เรียนจัดท าโครงงานพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน 
 5) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะแกนกลางและสมรรถนะวิชาชีพ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตส านึกและจิตอาสา เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพล
โลกในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ ส่งเสริมการด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง และส่งเสริมให้ผู้เรียนท างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท าประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  
(2) การน าระบบและกลไกไปปฏิบัติ (D)  
 1) หลักสูตรก าหนดให้ครูผู้สอนทุกจนจัดท า คอศ 2 ส าหรับรายวิชาท่ีเรียนในสถานศึกษา และ คอศ.4 
ส าหรับรายวิชาท่ีเรียนในสถานประกอบการส่งก่อนการจัดการเรียนการสอน ให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 
3 
 2) หลักสูตรมีการเสนอแต่งต้ังอาจารย์พิเศษ และครูฝึกในสถานประกอบการไปยังสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เพื่อให้ความเห็นชองการแต่งต้ัง 
 3) อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ 
 4) อาจารย์ผู้สอนจะต้องวัดผลและประเมินการเรียนให้มีความสอดคล้องกับท่ีระบุไว้ใน คอศ 2 และ 
คอศ.4 
 5) อาจารย์ผู้สอนต้องด าเนินการวัดผลและประเมินผลให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผลและประเมินท่ี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ก าหนด 
 6) อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งผลการเรียนในรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนให้ทันตามเวลาท่ีสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคมใต้ 3 ก าหนด 
 7) ครูผู้สอนทุกจนจัดท า คอศ 3 ส าหรับรายวิชาท่ีเรียนในสถานศึกษา และ คอศ.5 ส าหรับรายวิชาท่ี
เรียนในสถานประกอบการส่งเมื่อเสร็จส้ินการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนนั้น ๆ ให้สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
 8) ให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดเตรียม จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนให้เรียบร้อย
ก่อนการเปิดภาคเรียนนั้น ๆ  
(3) การประเมินกระบวนการ (C) 
 (3.1) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อวันท่ี 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 
2564 เพื่อทบทวนการบวนการด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี พบว่า ในการจัดส่งคอศ 3 
และ คอศ.5 ของอาจารย์ผู้ไม่เป็นไปตามเวลาท่ีก าหนด ตลอดจนการจัดซื้อวัสดุฝึกท่ีไม่ทันตามเวลาท่ีก าหนด 
(4) การปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน (A) 
หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และก าหนดปฏิทินในการจัดส่งคอศ 3 และ คอศ.
5 และมอบหมายให้ครูผู้สอนด าเนินการซื้อวัสดุฝึกให้ทันตามเวลาท่ีก าหนดก่อนการเปิดภาคเรียน 
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4.  การควบคุมหัวข้อโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ และการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาให้
สอดคล้องกับโครงงานของผู้เรียน 
4.1 ระบบและกลไก (P)  
หลักสูตร/ภาควิชา มีการมอบหมายให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบจะจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ 2 ซึ่งนักศึกษาจะต้องไปจัดท าในระหว่างท่ีอยู่ในสถานประกอบการ 
4.2 การน าระบบและกลไกไปปฏิบัติ (D)  
 (1) อาจารย์ผู้สอนมีการมอบหมายให้นักศึกษาศึกษา แนวคิด ทฤษฎี จากงานวิจัย เอกสารทาง
วิชาการต่าง ๆ เพื่อน ามาสรุป คิดค้น ประดิษฐ์ และพัฒนาเพื่อมก าหนดเป็นหัวข้อในการจัดท าโครงการพัฒนา
วิชาชีพ 
 (2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอแต่งต้ังครูที่ปรึกษาโครงการพัฒนาวิชาชีพ โดยผ่านการ
เห็นชอบของประธานหลักสูตร  
 (3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการสอบโครงการพฒันาวิชาชีพ ผ่านการ
เห็นชอบของประธานหลักสูตร เพื่อด าเนินการสอบ 
4.3 การประเมินกระบวนการ (C) 
 (1) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อวันท่ี 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 
2564 เพื่อทบทวนการบวนการควบคุมหัวข้อโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ และการแต่งต้ังอาจารย์ที่
ปรึกษาให้สอดคล้อง กับโครงงานของผู้เรียน พบวา่ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่นักศึกษาเสนอหัวข้อและ
จัดท านั้นเป็นส่ิงท่ีพัฒนาต่อยอดมาจากส่ิงท่ีมีอยู่แล้ว ส่วนในการแต่งต้ังครูท่ีปรึกษาโดยส่วนใหญ่จะเป็น
ครูผู้สอนในภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ซึ่งโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพบางอย่างจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ผู้เช่ียวชาญใน
สาขาอื่น ๆ ด้วยเพื่อให้โครงงานพัฒนาทักษะวิชาชีพที่ท ามีมาตรฐานและคุณภาพ  
4.4 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (A) 
หลักสูตรพิจารณาแล้ว พบว่า หัวข้อโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่นักศึกษาเสนอในภาคเรียนต่อไปจะต้องเป็น
โครงการท่ีใหม่ สอดคล้องกับสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า และในการแต่งต้ังครูที่ปรึกษาสามารถท่ีจะให้ครูฝึกใน
สถานประกอบการ ผู้เช่ียวชาญอื่น ๆ เป็นครูที่ปรึกษาเพิ่มเติมได้เพื่อให้โครงงานพัฒนาทักษะวิชาชีพที่คุณภาพ
และมาตรฐาน 

คะแนนที่ได้ 5.00 คะแนน 
  
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  การประเมินผู้เรยีน 

1.  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและทักษะ
ปฏิบัติงานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และการประเมินสมิทธิภาพทางภาษา 

1.1 ระบบและกลไก (P)  
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ทบทวน
รายละเอียดและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการประเมิน ผลการประเมินในปีการศึกษาท่ีผ่านมาแล้วร่วมวาง
แผนการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เป็นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ
ทักษะปฏิบัติงาน การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ การประเมินสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ และการประเมิน
มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
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1.2 การน าระบบและกลไกไปปฏิบัติ (D)  
 (1) อาจารย์ผู้สอนจัดท าเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา ตลอดจนก าหนดสัดส่วนการให้
คะแนนให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินใน คอศ. 2 และ คอศ 4  
 (2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเครื่องมือในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยี 
ไฟฟ้า  
 (3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อท าการเตรียมการ
ประเมินสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา  
 (4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเครื่องมือในการประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับ
ผู้เรียน  
1.3 การประเมินกระบวนการ (C) 
 (1) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อวันท่ี 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 
2564 เพื่อทบทวนกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
และทักษะปฏิบัติงาน การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ การประเมินสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ และการประเมิน
มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล พบว่า นักศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทุกคน การประเมินสมิทธิ
ภาพทางภาษาอังกฤษนักศึกษาไม่ผ่านทุกคน ส่วนการประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทางภาควิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้ายังไม่ได้มีการประเมิน 
1.4 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (A) 
หลักสูตร/ภาควิชาด าเนินการเสริมทักษะวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษ และหลักสูตร/ภาควิชาด าเนินการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อประเมินนักศึกษาท้ังนี้เพื่อให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในของสถาบันการ
อาศึกษาภาคใต้ 3 

2.  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
2.1 ระบบและกลไก (P)  
 (1) หลักสูตร/ภาควิชาได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับรายวิชา 
ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า และหัวหน้างานวัดและ
ประเมินผล  
2.2 การน าระบบและกลไกไปปฏิบัติ (D)  
 (1) คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับรายวิชาประชุมวางแผนเพื่อจัดท า
รายละเอียดการทวนสอบรายวิชาซึ่งจะเป็นตารางก าหนดเวลาและแบบบันทึกผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 (2) คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับรายวิชาด าเนินการทวนสอบตาม
ก าหนดเวลาท่ีก าหนดซึ่งอาจจะพิจารณาทวนสอบเฉพาะวิชาท่ีมีผลการเรียนไม่เป็นปกติพร้อมท้ังลงบันทึกผล
การทวนสอบ 
 (3) งานวัดและประเมินผลรวบรวมผลการทวนสอบทุกรายวิชาเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2.3 การประเมินกระบวนการ (C) 
 (1) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อวันท่ี 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 
2564 เพื่อทบทวนกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา พบว่า ผลการเรียนรู้ของ
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นักศึกษาในรายวิชาท่ีเรียนในสถานศึกษาผลการเรียนอยู่ในลักษณะท่ีปกติ แต่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ี
เรียนในสถานประกอบการซึ่งการประเมินผลการเรียนรู้นัน้ ครูฝึกซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นผู้ประเมินซึ่งผลการประเมินนั้นจะสูงมากส่งผลให้ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับเกรด 3.5 - 4 ทุกคน 
2.4 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (A) 
 1) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมช้ีแจ้งครูฝึกเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลให้เน้นการประเมินตาม
สภาพจริง เพื่อให้ผลการประเมินผลการเรียนของผู้เรียนนเป็นไปอย่างปกติ 

3.  การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
3.1 ระบบและกลไก (P)  
 (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนการก ากับก าหนด
แนวทางการจัดท าคอศ.4 คอศ.5 และคอศ.6 ให้ตามแบบฟอร์มของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ก าหนด 
3.2 การน าระบบและกลไกไปปฏิบัติ (D)  
 (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตาม ก ากับให้ค าแนะน า
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา ในการจัดท า คอศ.4 คอศ.5 และโดยก าหนดส่งภายใน 15 วัน หลังส้ินสุดภาค
เรียนให้ครบทุกรายวิชา  
 (2) อาจารย์ผู้สอนน าส่ง คอศ.4 คอศ. 5 ต่อหัวหน้าภาควิชา ภายใน 5 วัน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
หลังจากนั้น รวบรวมน าเสนอต่อสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3  
 (3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทบทวนรายงานการด าเนินการรายวิชา คอศ.4 และคอศ. 5 ของทุก
รายวิชา และจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้าตามแบบ คอศ.6 ภายใน 60 วัน 
หลังส้ินสุดปีการศึกษา  
3.3 การประเมินกระบวนการ (C) 
 (1) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อวันท่ี 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 
2564 เพื่อทบทวนกระบวนการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร พบว่า 
อาจารย์ผู้สอนทุกคนจัดท า คอศ.4 และคอศ. 5 ครบทุกรายวิชา และทันตามเวลาท่ีก าหนด ส่วนในการจัดท า 
คอศ.6 นั้นมีข้อมูลท่ีต้องจัดท าจ านวนมากดังนั้นในการจัดท า คอศ.6 จึงต้องใช้เวลา 
3.4 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (A) 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาแล้วพบว่าการจัดท า คอศ.6 นั้นมีเนื้อหาและรายละเอียดมาก 
อีกท้ังยังต้องมีหลักฐานอ้างอิงในการเก็บรวบรวบข้อมูล เช่น แบบประเมิน แบบสอมถามความพึงพอใจ คอศ. 
4 และ คอศ. 5 เป็นต้น ดังนั้นในการจัดท าจึงต้องมีการประชุมการแบ่งภาระภาระหน้าท่ีตามองค์ประกอบ
เพื่อให้การจัดท า คอศ. 6 ทันตามก าหนดเวลาท่ีก าหนด  
 

คะแนนที่ได้ 4.00 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

✓  ✓  

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ คอศ.1 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

✓  ✓  

3. มีรายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษาและรายละเอียดของรายวิชาในสถานประกอบการ ตามแบบ 
คอศ.2 และ คอศ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

✓  ✓  

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาในสถานศึกษาและรายงานผลการ ด าเนินการของรายวิชา
ในสถานประกอบการ ตามแบบ คอศ.4 และ คอศ.5 ภายใน 30วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

 ✓  

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ คอศ. 6 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา ✓  ✓  
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในแบบ คอศ.2 และ คอศ.3 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

  

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การประเมิน การด าเนินงานท่ีรายงานในแบบ คอศ.6 ปีท่ีแล้ว 

 ✓  

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน ✓  ✓  
9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ✓  ✓  
10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

 ✓  

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนน 5.0 

 ✓  

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  ✓  
    
    

คิดเป็นร้อยละ 75.0 91.66 
ค่าคะแนนนเท่ากับ 0.0 4.50 

คะแนนท่ีได้ 4.50 
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องค์ประกอบที่ 6 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

  

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1.  ระบบการด าเนินงานของหลักสูตรกับสถานประกอบการโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1. ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันกับสถานประกอบการ โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร เพื่อให้มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ (P) 
ภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีส่ิง สนับสนุนการเรียนรู้ โดย
ภาควิชาได้มีการบริหารจัดการ ให้บริการส่ิงอ านวยความสะดวกภายใน ห้องเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ กระดาน 
เครื่องเสียง เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องปรับอากาศ และดูแลรักษาความ สะอาด ภายในห้องเรียนอยูใ่นสภาพที่
พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อจ านวนของนักศึกษา โดยในการจัดหาส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ ทางภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าได้มีระบบและกลไกในการวางแผนการด าเนินการดังนี้ 
 1) ส ารวจความต้องการส่ิงสนับสนุน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการจัดหาวัสดุ
ฝึกนักศึกษาให้เป็นไปลักษณะของรายวิชาท่ีเป็นไปตาม คอศ.2 และ คอศ.3 จากอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และข้อเสนอแนะจากรายงานผลการด าเนินงานรายวิชา คอศ.4 คอศ.5  
 2) เสนอโครงการ เพื่อด าเนินการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ ด้านวัสดุฝึกทุกรายวิชา
ได้รับวัสดุฝึกตาม คอศ.2 เพียงพอต่อการเรียนการสอน ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี เช่น เครื่องฉายภาพทึบ
แสง โน้ตบุ๊ค เครื่องคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ ทางภาควิชาเป็นผู้ด าเนินการ  

2.  จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
- ด้านสถานท่ีเรียน สถานศึกษาจัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบิติการ ห้องสมุด ห้องพักส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีโดยเฉพาะ 
- ด้านอุปกรณ์ครุภัณฑ์ ประกอบด้วย ชุดฝึก เครื่องทดสอบต่าง ๆ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 

3.  สถานประกอบการ 
สถานประกอบการท่ีร่วมจัดการศึกษาประกอบ 5 แห่ง ประกอบด้วย 
 1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี 
 2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา 
 3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอมายอ 
 4) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโคกโพธ์ 
 5) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอแว้ง 

4.  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนนุการเรียนรู้ 
  

คะแนนที่ได้ 3.00 คะแนน 
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ตารางสรุปผลคะแนน 
  

องค์ประกอบในการ 
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้ 

2. บัณฑิต  2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4.00  
2.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบมาตรฐาน วิชาชีพผ่านในครั้งแรก 2.95  
2.3 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่าน สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือ
เทียบเท่า 

0.00  

2.4 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่าน มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 0.00  
2.5 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 
ปี 

5.00  

3. นักศึกษา  3.1 การรับนักศึกษา 4.00  
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 5.00  
3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 5.00  

4. อาจารย์  4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 5.00  
4.2 คุณภาพอาจารย์ 2.63  
4.21 ร้อยละของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรที่มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ 
ในสถานประกอบการ 

1.25  

4.22 ร้อยละผลงานทางวิชาการของ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4.00  
4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 5.00  

5. หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมิน
ผู้เรียน  

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4.00  

5.2 การวางระบบผู้สอน และกระบวนการ จัดการเรียนการสอน 5.00  
5.3 การประเมินผู้เรียน 4.00  
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง 
ชาติ 

4.50  

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้  

6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้ 3.00  

คะแนนรวม 59.08 
คะแนนรวมเฉลี่ย 3.93  

  
ผลการประเมิน คุณภาพการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มีคะแนนเฉลี่ยรวมเทา่กับ 3.93 คะแนน อยู่ในระดับ ดี 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
  

องค์ประกอบที่ คะแนนผ่าน 
จ านวนตัว

บ่งชี ้
I P O คะแนนเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
 0.01-2.00 ระดับคุณภาพ น้อย 
 2.01-3.00 ระดับคุณภาพ ปาน
กลาง 
 3.01-4.00 ระดับคุณภาพ ดี 
 4.01-5.00 ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 

1.การก ากับ
มาตรฐาน 

ผ่านการประเมิน  หลักสูตรได้มาตรฐาน  

2.บัณฑิต 

คะแนนเฉล่ีย
ของทุกตัว
บ่งช้ีใน

องค์ประกอบ
ท่ี 2-6 

4 
  

2.98 2.98  ปานกลาง  
3.นักศึกษา 3 

 
4.50 5.00 4.66  ดีมาก 

4.อาจารย์ 3 2.63 5.00 5.00 4.21  ดีมาก 
5.หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน 

4 
 

4.33 4.50 4.37  ดีมาก 

6.สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

1 
 

3.00 
 

3.00  ปานกลาง 

รวม 
 

15 2.63 4.20 4.37 3.93 ดี 

ผลการประเมิน 
ปาน
กลาง 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี 
 

  
ผลการประเมินระดับหลักสูตร 
คะแนนเฉลี่ย:  3.93  
ระดับคุณภาพ:  ดี  
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 2-6 
จุดเด่น 
นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษามีงานท าทุกคน 
นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจากระดับ ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้า ให้ความสนใจเข้าศึกษาต่อเป็นจ านวนมาก 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความพร้อม 
จุดที่ควรพัฒนา 
เพิ่มรูปแบบการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลายด้วยอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ข้อเสนอแนะ 
สนับสนุนทุนการวิจัยอาจารย์ 
สนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษา 
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