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ค าน า 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (Committee Assessment Report: CAR) ฉบับ
นี้ เป็นรายงานที่ได้จากการประเมินรายงานประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (Self Assessment Report: SAR) ของหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประจ าปีการศึกษา 
2563 จัดท าขึ้นตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 
สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งผลการประเมิน
ตนเองแยกตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี รวมทั้ง แสดงจุดเด่น แนวทางเสริมจุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ และ
แนวทางการพัฒนา การด าเนินการของสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาทีม่ีคุณภาพได้มาตรฐานต่อไป 

ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ อาจารย์ผู้สอน ตลอดจนผู้ที่ผู้ที่เกี่ยวข้องท่าน ที่มีส่วนท าให้การจัดท าราย
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เล่มนี้ ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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บทสรุปผู้บริหาร  
 
 หลักสูตรหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 3  ได้จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (CAR) ระดับ
หลักสูตร เพ่ือรองรับการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(IQA) ระดับปริญญาตรี ของสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2563  โดยใช้ ผลการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 
2563 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ครอบคลุมการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด และคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 ของสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จ านวน 6 องค์ประกอบ 17 ตัวบ่งชี้  เพ่ือเป็นกลไกในการก ากับติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
ให้สามารถปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะสอดคล้องตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่หลักสูตรคาดหวัง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ปีการศึกษา 2563 มีดังนี้ 
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รายละเอียดคณะกรรมการประเมิน 
  

รายชื่อคณะกรรมการ 
ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด วันที่ประเมิน ลายเซ็น 

1 นายฮาซัน มะยีแต ผู้ประเมิน 
สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคใต้ 3 
17 พ.ย. 2564 10:34 

 

2 
นางสาวนัศรีน ดลระ
หมาน 

ผู้ประเมิน 
สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคใต้ 3 
17 พ.ย. 2564 10:25 
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นายกัมพล ชาญเชิง
พานิช 

ผู้ประเมิน 
สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคใต้ 3 
17 พ.ย. 2564 10:34 
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1. ข้อมูลทั่วไปของหลักสตูร 
หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2563 
สาขาวิชา : เทคโนโลยีไฟฟ้า 
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ ่
รหัสหลักสูตร : 25572761104926 
ที่ต้ังสถานศึกษา : 7 กาญจนวนิช 

  
2. ปรัชญา วัตถุประสงค์ 

2.1 ปรัชญา 
มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ เพื่อพัฒนางานระดับเทคโนโลยีไฟฟ้าใน

งานอุตสาหกรรม สามารถบริหารจัดการและควบคุมการท างาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่
เหมาะสมในการท างาน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพและวิชาการ บูรณาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ 

2.2 วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้านไฟฟ้า ให้มีความรู้ มีทักษะ การคิดวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ความสามารถตรงตามฐานสมรรถนะในสาขาอาชีพ และตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

2.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ การควบคุมการท างาน สามารถบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานทางเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการได้ 

3.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ตระหนักถึงการเรียนรู้
ตลอดชีวิต การพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง ท้ังด้านวิทยากรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 

4.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมในการศึกษาค้นคว้า สร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่องานอาชีพ
และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 
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3. จ านวนนักศึกษา 

ปีที่นักศึกษาเข้าเรียน 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
2559 0 0 0 0 0 

2560 0 25 17 0 0 

2561 0 0 58 46 4 

2562 0 0 0 0 0 

2563 0 0 0 0 49 

  
  
4. ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
  
ตารางแสดงผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบในการ 
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการ 
ประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน  1.1 การบรหิารจดัการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรือ่งเกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสตูร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
1.1.1 จ านวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสตูร  
1.1.2 คุณสมบัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 
1.1.3 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1.1.4 คุณสมบัติอาจารยผ์ู้สอน 
1.1.5 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

ผ่าน  

องค์ประกอบในการ 
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้ 

2. บัณฑิต  2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน คณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4.24  

2.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบมาตรฐาน วิชาชีพผ่านในครั้งแรก 4.00  

2.3 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่าน สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเท่า 0.00  

2.4 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่าน มาตรฐานด้านเทคโนโลยดีิจิทัล 0.00  

2.5 ร้อยละของบัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งาน ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 5.00  

3. นักศกึษา  3.1 การรับนักศึกษา 4.00  

3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา 3.00  

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 4.00  

4. อาจารย์  4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ 4.00  

4.2 คุณภาพอาจารย ์ 2.50  

4.21 ร้อยละของอาจารย์ ผูร้ับผดิชอบ หลักสูตรทีม่ีประสบการณด์้านปฏิบัติการ ในสถาน
ประกอบการ 

5.00  

4.22 ร้อยละผลงานทางวิชาการของ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 0.00  
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องค์ประกอบในการ 
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการ 
ประเมิน 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ 5.00  

5. หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน  

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4.00  

5.2 การวางระบบผูส้อน และกระบวนการ จัดการเรียนการสอน 4.00  

5.3 การประเมินผู้เรียน 4.00  

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง ชาติ 4.00  

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 4.00  

คะแนนรวม 55.74 

คะแนนรวมเฉลี่ย 3.98  

  
ผลการประเมิน คุณภาพการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการ -
อาชีวศึกษาภาคใต้ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.98 
คะแนน  อยู่ในระดับ ดี 
  
  
ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า 

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

ระดับคุณภาพตามคะแนนที่ได้ดังนี้ 
  

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) หลักสูตร

ปรับปรุง 2563 
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ ่

  
  
1. ปรัชญา 

มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษษท่ีมีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ เพื่อพัฒนางานระดับเทคโนโลยีไฟฟ้าใน
งานอุตสาหกรรม สามารถบริหารจัดการและควบคุมการท างาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่
เหมาะสมในการท างาน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพและวิชาการ บูรณาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ 

2. วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้านไฟฟ้า ให้มีความรู้ มีทักษะ การคิดวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ความสามารถตรงตามฐานสมรรถนะในสาขาอาชีพ และตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

2.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ การควบคุมการท างาน สามารถบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานทางเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการได้ 

3.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ตระหนักถึงการเรียนรู้
ตลอดชีวิต การพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง ท้ังด้านวิทยากรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 

4.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมในการศึกษาค้นคว้า สร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่องานอาชีพ
และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 
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องค์ประกอบที่ 1 
การก ากับมาตรฐาน 

  
  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. ชื่อ นาย กฤษณะ  นามสกุล ชูจร 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ปริญญา ครศุาสตร์บณัฑิต  ไฟฟ้า  
- ปริญญา ครศุาสตร์อุตสาหกรรม มหาบัณฑติ  ไฟฟ้า  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  สถาบันราชภัฏพระนครเหนือปกีารศึกษาท่ีส าเร็จ 2534  
-  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2550  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  
- การพัฒนาชุด สาธิตผลิตไฟฟ้าด้วยเทคนิควิธีแผงเซลล์แสงอาทิตย์โคจรตามดวงอาทิตย์. การประชุม วิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 ประจ าปี
การศึกษา 2561.การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค Thailand 4.0. 21 มิถุนายน 2561. อาคาร
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. นราธิวาส. หน้า 163-171  
-  การวิเคราะห์และ แก้ปัญหาระบบสายพานล าเลียงฝอยไม้ของบริษัท พาเนล พลัส จ ากัด. การประชุม วิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 ประจ าปี 
2561. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค Thailand 4.0.21 มิถุนายน 2561. อาคารส านักงาน 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. นราธิวาส. หน้า 151-162.  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  

2. ชื่อ นาย ชวลติร  นามสกุล หนูเกื้อ 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ปริญญา ครศุาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  ไฟฟ้า  
- ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบัณฑิต  ไฟฟ้า  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือปีการศึกษาทีส่ าเรจ็ 2537  
-  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2550  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  
-  การวิเคราะห์และ แก้ปัญหาระบบสายพานล าเลียงฝอยไม้ของบริษัท พาเนล พลัส จ ากัด. การประชุม วิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 ประจ าปี 
2561. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค Thailand 4.0.21 มิถุนายน 2561. อาคารส านักงาน 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. นราธิวาส. หน้า 151-162.  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  
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3. ชื่อ นาย ธงชัย  นามสกุล เธียรประสิทธ์ิ 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต ไฟฟ้า  
- ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบัณฑิต ไฟฟ้า  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคใต้ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2539  
-  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2547  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  
- การพัฒนาชุด สาธิตผลิตไฟฟ้าด้วยเทคนิควิธีแผงเซลล์แสงอาทิตย์โคจรตามดวงอาทิตย์. การประชุม วิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 ประจ าปี 2561.
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค Thailand 4.0. 21 มิถุนายน 2561. อาคารส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. นราธิวาส. หน้า 163-171  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  

4. ชื่อ นาย ประยุทธ์ิ  นามสกุล แดงขาว 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต ไฟฟ้า  
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2535  
-  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือปีการศึกษาทีส่ าเรจ็ 2541  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  
- อินเวอร์เตอร์3 เฟส 220 โวลต์ ต้นทุนต่ าที่ใช้กับระบบไฟอินพุต 1 เฟส 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต.การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจ าปี 
2561. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค Thailand 4.0. 21 มิถุนายน 2561. อาคารส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. นราธิวาส. หน้า 139-150.  
-  การสร้างโมเดลจ าลองรูปแบบการสวิตช์โดยใช้เทคนิคการปรับความกว้างของพัลส์ด้วยวิธีสเปซเวกเตอร์เพื่อใช้กับอินเวอร์เตอร์สามเฟส ชนิด
แหล่งจ่ายแรงดัน 2 ระดับ. การประชุม วิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2. 2-3 กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี 
หาดใหญ่ สงขลา. หน้า 197-211.  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  

5. ชื่อ นาย อัฏฐพล  นามสกุล กาญจนเทพ 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต ไฟฟ้า  
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2535  
-  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้คุณทหารลาดกระบังปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2544  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  
-  การสร้างโมเดลจ าลองรูปแบบการสวิตช์โดยใช้เทคนิคการปรับความกว้างของพัลส์ด้วยวิธีสเปซเวกเตอร์เพื่อใช้กับอินเวอร์เตอร์สามเฟส ชนิด
แหล่งจ่ายแรงดัน 2 ระดับ. การประชุม วิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2. 2-3 กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี 
หาดใหญ่ สงขลา. หน้า 197-211.  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  
  



8 
 
2.อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. ชื่อ นาย กฤษณะ  นามสกุล ชูจร 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ปริญญา ครศุาสตร์บณัฑิต  ไฟฟ้า  
- ปริญญา ครศุาสตร์อุตสาหกรรม มหาบัณฑติ  ไฟฟ้า  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  สถาบันราชภัฏพระนครเหนือปกีารศึกษาท่ีส าเร็จ 2534  
-  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2550  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  
- การพัฒนาชุด สาธิตผลิตไฟฟ้าด้วยเทคนิควิธีแผงเซลล์แสงอาทิตย์โคจรตามดวงอาทิตย์. การประชุม วิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 ประจ าปี 2561.
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค Thailand 4.0. 21 มิถุนายน 2561. อาคารส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. นราธิวาส. หน้า 163-171  
-  การวิเคราะห์และ แก้ปัญหาระบบสายพานล าเลียงฝอยไม้ของบริษัท พาเนล พลัส จ ากัด. การประชุม วิชาการระดับชาติครั้งที่  7 ประจ าปี 
2561. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค Thailand 4.0.21 มิถุนายน 2561. อาคารส านักงาน 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. นราธิวาส. หน้า 151-162.  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  

2. ชื่อ นาย ชวลติร  นามสกุล หนูเกื้อ 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ปริญญา ครศุาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  ไฟฟ้า  
- ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบัณฑิต  ไฟฟ้า  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือปีการศึกษาทีส่ าเรจ็ 2537  
-  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2550  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  
-  การวิเคราะห์และ แก้ปัญหาระบบสายพานล าเลียงฝอยไม้ของบริษัท พาเนล พลัส จ ากัด. การประชุม วิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 ประจ าปี 
2561. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค Thailand 4.0.21 มิถุนายน 2561. อาคารส านักงาน 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. นราธิวาส. หน้า 151-162.  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  

3. ชื่อ นาย ธงชัย  นามสกุล เธียรประสิทธ์ิ 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต ไฟฟ้า  
- ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบัณฑิต ไฟฟ้า  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคใต้ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2539  
-  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2547  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  
- การพัฒนาชุด สาธิตผลิตไฟฟ้าด้วยเทคนิควิธีแผงเซลล์แสงอาทิตย์โคจรตามดวงอาทิตย์. การประชุม วิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 ประจ าปี
การศึกษา 2561.การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค Thailand 4.0. 21 มิถุนายน 2561. อาคาร
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. นราธิวาส. หน้า 163-171  
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ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  

4. ชื่อ นาย ประยุทธ์ิ  นามสกุล แดงขาว 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต ไฟฟ้า  
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2535  
-  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือปีการศึกษาทีส่ าเรจ็ 2541  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  
- อินเวอร์เตอร์3 เฟส 220 โวลต์ ต้นทุนต่ าที่ใช้กับระบบไฟอินพุต 1 เฟส 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต.การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจ าปี 
2561. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค Thailand 4.0. 21 มิถุนายน 2561. อาคารส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. นราธิวาส. หน้า 139-150.  
-  การสร้างโมเดลจ าลองรูปแบบการสวิตช์โดยใช้เทคนิคการปรับความกว้างของพัลส์ด้วยวิธีสเปซเวกเตอร์เพื่อใช้กับอินเวอร์เตอร์สามเฟส ชนิด
แหล่งจ่ายแรงดัน 2 ระดับ. การประชุม วิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2. 2-3 กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา เจบี 
หาดใหญ่ สงขลา. หน้า 197-211.  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  

5. ชื่อ นาย อัฏฐพล  นามสกุล กาญจนเทพ 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต ไฟฟ้า  
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2535  
-  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้คุณทหารลาดกระบังปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2544  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  
-  การสร้างโมเดลจ าลองรูปแบบการสวิตช์โดยใช้เทคนิคการปรับความกว้างของพัลส์ด้วยวิธีสเปซเวกเตอร์เพื่อใช้กับอินเวอร์เตอร์สามเฟส ชนิด
แหล่งจ่ายแรงดัน 2 ระดับ. การประชุม วิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2. 2-3 กันยายน 2561. โรงแรมหรรษา  
เจบี หาดใหญ่ สงขลา. หน้า 197-211.  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  
  

3.จ านวนอาจารย์ผู้สอน 
1. ชื่อ นาย กฤษณะ  นามสกุล ชูจร 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ปริญญา ครศุาสตร์บณัฑิต  ไฟฟ้า  
- ปริญญา ครศุาสตร์อุตสาหกรรม มหาบัณฑติ  ไฟฟ้า  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  สถาบันราชภัฏพระนครเหนือปกีารศึกษาท่ีส าเร็จ 2534  
-  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2550  
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2. ชื่อ ดร. จ ารญู  นามสกุล วงศก์ระจ่าง 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ไทยคดศีึกษา  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ วิทยาเขตภาคใต้ปีการศึกษาทีส่ าเร็จ 2539  

3. ชื่อ นาย ชวลติร  นามสกุล หนูเกื้อ 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ปริญญา ครศุาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  ไฟฟ้า  
- ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบัณฑิต  ไฟฟ้า  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือปีการศึกษาทีส่ าเรจ็ 2537  
-  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2550  

4. ชื่อ นาย ธงชัย  นามสกุล เธียรประสิทธ์ิ 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต ไฟฟ้า  
- ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบัณฑิต ไฟฟ้า  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคใต้ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2539  
-  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2547  

5. ชื่อ นาย ธนาธรณ ์ นามสกลุ ศรีหะรัญ 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- วิทยาศาสตรบณัฑติ ธรณีวิทยา  
- วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมธรณีและธรณีฟิสิกต์ประยุกต์  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปีการศึกษาท่ีส าเร็จ 2530  
-  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2538  

6. ชื่อ นาย นิพนธ ์ นามสกุล บญุสกันต ์

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ประกาศนียบัตรครเูทคนิคช้ันสูง เทคนิคไฟฟ้าก าลัง  
- วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันปีการศึกษาที่ส าเรจ็ 2536  
-  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปกีารศึกษาท่ีส าเร็จ 2548  

7. ชื่อ นาย ประยุทธ์ิ  นามสกุล แดงขาว 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต ไฟฟ้า  
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า  
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สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2535  
-  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือปีการศึกษาทีส่ าเรจ็ 2541  

8. ชื่อ นางสาว วลัยลักษณ ์ นามสกุล ชาญชญานนท์ 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- การศึกษามหาบณัฑิต ภาษาไทย  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยทักษิณปีการศึกษาที่ส าเรจ็ 2541  

9. ชื่อ นาง วัชราภรณ ์ นามสกลุ นิยม 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  สถาบันราชภัฏสงขลาปีการศึกษาท่ีส าเร็จ 2525  

10. ชื่อ นาง ศศิวิมล  นามสกุล ศกุลรัตน ์

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
-  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปกีารศึกษาท่ีส าเร็จ 2542  

11. ชื่อ นาย ศลิป ์ นามสกุล เส้งวั่น 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า  
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต ไฟฟ้า  
- ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การบรหิารการศึกษา  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
-  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2538  
-  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือปีการศึกษาทีส่ าเรจ็ 2550  
-  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรปีีการศึกษาที่ส าเร็จ 2554  

12. ชื่อ ดร. สมพงค ์ นามสกลุ จตุทอง 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต การบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
-  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2559  

13. ชื่อ นาย สวา่ง  นามสกลุ คงชนะ 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- รุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑติ ไฟฟ้า  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
-  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2550  
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14. ชื่อ นาย อัฏฐพล  นามสกุล กาญจนเทพ 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต ไฟฟ้า  
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
-  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2535  
-  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้คุณทหารลาดกระบังปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2544  

  

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน มี ไม่มี เอกสาร/หลักฐาน 

1. จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

- ไม่น้อยกว่า 5 คน ✓   
  - เป็นอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรเพียง 1 หลักสตูรเท่านั้น ✓  

- ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสตูรนั้น ✓  

สรุป ✓  
  

2. คุณสมบตัิ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

- คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมน่้อย
กว่าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอน 

✓  

  
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ✓   
- อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร จ านวน 2 ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์ใน
ด้านการปฏิบัติการ ✓  

สรุป ✓  
  

3. คุณสมบตัิ
อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

- คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมน่้อย
กว่าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอน 

✓  

  
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ✓  

- ไม่จ ากัดจ านวนและประจ าไดม้ากกว่า 1 หลักสูตร ✓  

สรุป ✓  
  

4. คุณสมบตัิ
อาจารยผ์ู้สอน 

- อาจารย์ประจ า จะต้องมีคณุวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรอืด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาท่ีตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

✓  

  

- อาจารย์พิเศษ 
  มีคุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทยีบเท่า หรือคณุวุฒิปริญญาตรีหรอื
เทียบเท่าและมีประสบการณ์ในการท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพท่ีเปิดสอน
ไม่น้อยกว่า 6 ปี 
  มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น  
 

✓  

สรุป ✓  
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน มี ไม่มี เอกสาร/หลักฐาน 

5. การปรับปรุง
หลักสตูรตามรอบ
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสตูรหรืออย่างน้อยทุก 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 เกณฑ ์ ผ่าน 

2. มีการด าเนินงานไม่ครบตามจ านวน 5 เกณฑ ์ ไม่ผา่น 
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องค์ประกอบที่ 2 
บัณฑิต 

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด รหัส 61 43 คน 

จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 17 คน 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 72.0 คะแนน 

คะแนนที่ได้ 4.24  คะแนน  

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  ร้อยละของนักศึกษาที่สอบมาตรฐาน วิชาชีพผ่านในครั้งแรก 
จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทั้งหมด 5 คน 

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบ 4 คน 

จ านวนนักศึกษาท่ีสอบมาตรฐานวิชาชีพผ่านคร้ังแรก 4 คน 

คะแนนที่ได้ 4.00  คะแนน  

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเท่า 
จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทั้งหมด 0 คน 

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบ 0 คน 

จ านวนนักศึกษาท่ีสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษผ่าน
เกณฑ์ระดับ B2 หรือเทียบเท่า 

0 คน 

คะแนนที่ได้ 0.00  คะแนน  

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทั้งหมด 0 คน 

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบ 0 คน 

จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

0 คน 

คะแนนที่ได้ 0.00  คะแนน  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด รหัส 61 43 คน 

จ านวนบัณฑิตของหลักสูตรที่ตอบแบบสอบถาม 31 คน 

จ านวนบัณฑิตที่มีงานท า 31 คน 

จ านวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอสิระ 0 คน 

จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้เลื่อนต าแหน่งหรือได้รับเงินเดือนเพ่ิมขึ้น
(กรณีมีงานท าก่อนเข้าศึกษาภายใน 1 ปี ส าเร็จการศึกษา 

0  คน 

จ านวนบัณฑิตที่ไม่มีงานท า 0  คน 

อื่นๆ 0 คน 

คะแนนที่ได้ 5.00  คะแนน  

  
หมายเหตุ - หลักสูตรใหม่ที่ยังไม่มีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาไม่ต้องประเมินองค์ประกอบนี้ 

- จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 3 
นักศึกษา 

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  การรับนักศึกษา 

1.  การรับนักศึกษา 
1. การรับนักศึกษา สดัส่วนการรับ และกระบวนการรับ  

1.1 ระบบและกลไก (P)  
การรับนักศึกษาใหม่ของหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า ใช้ระบบการรับนักศึกษาของสถาบัน/

วิทยาลัย/ภาควิชา ซึ่งมีกลไกในกระบวนการรับนักศึกษาดังนี ้
1.1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทบทวนระบบ และก าหนดแผนการรับนักศึกษา แล้วรายงานผลต่อสถาบัน

การอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
1.1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมเพื่อก าหนดเกณฑ์การรับนักศึกษา 
1.1.3 .สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และวิทยาลัยฯ ด าเนินการประกาศรับสมัครและด าเนินการจัด

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  
1.1.4 อาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนอรายช่ือกรรมการด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา

ต่อระดับปริญญาตรี เพื่อจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง 
1.1.5 คณะกรรมการด าเนินการรับนักศึกษาซึ่งจะพิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษา เพื่อให้ตรงตาม

คุณสมบัติที่ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ก าหนดไว้ สอบคัดเลือกโดยใช้ข้อสอบที่คณะกรรมการประจ าหลักสูตร
ร่วมกันจัดท า และประกาศผลการคัดเลือก ภายในก าหนดของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3  

1.2 การน าระบบและกลไกไปปฏิบัติ (D)  
ผลการด าเนินการรับนักศึกษาใหม่ของสาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้า 
จ านวนนักศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้า ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 49 คน 

1.3 การประเมินกระบวนการ (C)  
(1) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริหารหลักสูตรในประเด็นการรับ

นักศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากนักศึกษา ช้ันปีที่ 1 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 32 คน 
ลักษณะของค าถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ปรากฏผลดังนี้ 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563  
1. การก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษามีความสอดคล้องกับหลักสูตร 4.53 มากที่สุด 
2. เกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าเรียนมีความชัดเจนและเหมาะสม 4.5 มาก 
3. กระบวนการและวิธีการคัดเลือกนักศึกษามีความเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม 4.59 มากท่ีสุด 
เฉลี่ย 4.54 มากที่สุด 
จากตารางผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

พบว่า ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย  4.54 เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน พบว่า.นักศึกษามีความพึงพอใจกระบวนการและวิธีการคัดเลือกนักศึกษามีความเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม 
คะแนนเฉลี่ย 4.59 คะแนน อยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมาคือ การก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษามีความสอดคล้องกับ
หลักสูตร คะแนนเฉลี่ย 4.53 คะแนน อยู่ในระดับ มากที่สุด และสุดท้าย เกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าเรียนมีความชัดเจนและ
เหมาะสม คะแนนเฉลี่ย 4.5 คะแนน อยู่ในระดับ มาก 

(2) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
เพื่อทบทวนกระบวนการรับนักศึกษา โดยน าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการรับนักศึกษามาเป็นข้อมูลใน
การพิจารณาด้วย พบว่า ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อกระบวนและขั้นตอนการรับสมัครของสาขาวิชา โดยมี
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รายละเอียดและการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษามีความสอดคล้องกับหลักสูตร มีขั้นตอนการรับและประกาศผลที่ชัดเจน 
และโปร่งใส ยุติธรรม ซึ่งจ านวนนักศึกษาที่สมัครมีจ านวนมาก แต่ถึงอย่างไรคณะกรรมการเสนอให้มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น
จากสถานประกอบการ ศิษย์เก่า และวิทยาลัยที่เปิดสาขาวิชาเดียวกัน  

1.4 การปรับปรุงกระบวนการและผลจากการปรับปรุงท่ีเป็นรูปธรรม (A)  
หลักสูตรน าผลการประเมินกระบวนการ ตามข้อ 1.3 เสนอวิทยาลัย/สถาบันเพื่อปรับปรุงกระบวนการรับ

นักศึกษาใหม่ในปีการศึกษาต่อไป ดังนี้  
1.เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมมากขั้น และหลากหลายช่องทาง เช่น ออกประชาสัมพันธ์

ในสถานประกอบการ ท าโบรชัวร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้นักศึกษารุ่นพี่ประชาสัมพันธ์ให้รุ่นน้องในสถานศึกษาเดิ มที่
นักศึกษาเคยสังกัด และประชาสัมพันธ์ผ่านทางออนไลน์ในระบบ FACEBOOK ของนักศึกษาเอง และสถานีวิทยุของ
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 

2.สร้างความเข้าใจ และแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
2.  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

2.1 ระบบและกลไก (P)  
2.1.1 การวิเคราะห์ปัญหาของนักศึกษาใหม่ ภาควิชาได้วิเคราะห์ปัญหาของนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษาที่

ผ่านๆ มา พบว่า มีปัญหา ดังน้ี 
1) ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

ภาษาอังกฤษ 
2) เรื่องการใช้ชีวิตในระหว่างศึกษา เช่นเรื่องที่พักอาศัย 

2.1.2 การเตรียมความให้แก่นักศึกษาใหม่ก่อนเข้ารับการศึกษา จากปัญหาของนักศึกษาใหม่ตามข้อ 2.1.1 
หลักสูตรได้ก าหนดกิจกรรม/โครงการเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 สรุปได้แต่ละ ด้าน ดังน้ี  

1) การเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตนักศึกษา  
หลักสูตรได้ด าเนินงานตามระบบกลไกของการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาโดยผ่านการจัด

โครงการปฐมนิเทศ และมีการเตรียมความพร้อมทางด้านการปรับตัวและการเรียนรู้ ที่ก าหนดไว้ในกลยุทธ์การด าเนินงานเพื่อ
แก้ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าตาม คอศ.1. 

2) การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ  
หลักสูตรเปิดสอนปรับพื้นฐานความรู้ หรือจัดอบรมให้ความรู้ด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ

สื่อสาร ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษก่อนเริ่มภาคการศึกษา ซึ่งก าหนดให้นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ทุก
คนเข้าร่วมกิจกรรม 

2.1.3 ด าเนินการจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา 
2.1.4 ติดตามการด าเนินงานตามกิจกรรม 
2.1.5 ประเมินผลการด าเนินงาน 
2.1.6 สรุปผลการด าเนินงาน 

2.2 การน าระบบและกลไกไปปฏิบัติ (D)  
ผลการด าเนินงาน 
1) การเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตนักศึกษา  

- จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้นักศึกษาช้ันปีที่ 1 เพื่อรับฟังกฎ ระเบียบในการศึกษา สิ่งอ านวยความ
สะดวกในการศึกษาท่ีวิทยาลัยจัดให้ เปิดโอกาสให้รุ่นพี่ได้พบปะแนะน าการเตรียมตัวในการเรียนกับรุน่น้อง จัดกิจกรรมละลาย
พฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างให้ท างานเป็นทีม ให้นักศึกษาช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านวิชาการและกิจกรรม รวมไปถึงให้
นักศึกษาได้พบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเอง เพื่อแก้ไขปัญหาทางวิชาการ เช่น การลงทะเบียน ควรด าเนินการอย่างไร 

- จัดระบบรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องเพื่อก ากับติดตามนักศึกษา ทั้งในด้านการเรียน และกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก  

- การจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจในเรื่องโลกและชีวิตจริง 
ตลอดจนได้เรียนรู้กฎเกณฑ์ในการวินิจฉัยว่า สิ่งใดถูกหรือผิด ควรหรือไม่ควรและมีก าลังใจในการท าความดี และส่งเสริมให้
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นักศึกษามีการพัฒนาทัศนคติ ค่านิยม ความเช่ือ ที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นพลเมืองดี มี ความซื่อสัตย์ อดทน และเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน รวมทั้งให้นักศึกษาได้มีโอกาสบ าเพ็ญความดี เพื่อกล่อมเกลาจิตใจให้สะอาดบริสุทธ์ิ 

2) การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ  
การปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาใหม่ และตามตัวบ่งช้ีของานประกันคุณภาพการศึกษาให้

นักศึกษาที่สอบผ่านสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษระดับ B2 หรือเที่ยบเท่า จึงจัดกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง น าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพต่อไป 

2.3 การประเมินกระบวนการ (C)  
1) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาก่อน

เข้ารับการศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากนักศึกษา ช้ันปีที่ 1 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 32. 
คน ลักษณะของค าถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ปรากฏผลตามตาราง ดังนี้  

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาใหม่ก่อน
เข้ารับการศึกษา  

1. หลักสูตร/วิทยาลัย/สถาบันได้มีการปฐมนิเทศให้ความรู้ความเข้าใจในการเป็นนักศึกษาของสถาบัน
ที่จ าเป็นอย่างครบถ้วน 4.46 มาก 

2. หลักสูตร/ภาควิชา/วิทยาลัยมีกิจกรรมหรือโครงการเตรียมความพร้อมทางการเรียนให้แก่นักศึกษา
แรกเข้าอย่างเหมาะสม 4.06 มาก 

3. หลักสูตร/ภาควิชา/วิทยาลัยมีกิจกรรมหรือโครงการเตรียมความพร้อมทางการใช้ชีวิตในสถาบัน
ให้แก่นักศึกษาแรกเข้าอย่างเหมาะสม 4.47 มาก 

จากตารางผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเตรียมความให้แก่นักศึกษาใหม่ก่อน
เข้ารับการศึกษา ปีการศึกษา 2563 พบว่า ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย .4.44 เมื่อ
พิจารณาในแต่ละประเด็นการประเมิน พบว่า นักศึกษาได้พัฒนาตนเองและสามารถเรียนในหลักสูตรได้ มีค่าคะแนนเฉลี่ ย
สูงสุด คือ 4.75 อยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมา คือ หลักสูตร/ภาควิชา/วิทยาลัยมีกิจกรรมหรือโครงการเตรียมความพร้อม
ทางการใช้ชีวิตในสถาบันให้แก่นักศึกษาแรกเข้าอย่างเหมาะสม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.47 อยู่ในระดับ มาก หลักสูตร/วิทยาลัย/
สถาบันได้มีการปฐมนิเทศให้ความรู้ความเข้าใจในการเป็นนักศึกษาของสถาบันที่จ าเป็นอย่างครบถ้วน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.46 
อยู่ในระดับ มาก สุดท้ายที่ค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ หลักสูตร/ภาควิชา/วิทยาลัยมีกิจกรรมหรือโครงการเตรียมความพร้อม
ทางการใช้ชีวิตในสถาบันให้แก่นักศึกษาแรกเข้าอย่างเหมาะสม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.06 อยู่ในระดับ มาก 

2) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน. พ.ศ. 2564 
เพื่อทบทวนกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษา โดยน าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษามาเป็นข้อมูลในการพิจารณาด้วย พบว่า ภาควิชาได้ด าเนินการการจัดเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้า
เรียนเพื่อปรับพื้นฐาน รวมทั้งให้นักศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และช้ีแจ้งให้นักศึกษาให้เข้าใจตรงกันในข้อควร
ปฏิบัติ และวิธีการจัดการเรียนการสอนจากปัญหาสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือโรคไวรัสโคโรน่า 2019 มีผลต่อกระทบต่อ
การจัดโครงการ ให้ด าเนินการในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้สามารถด าเนินงานได้  

2.4 การปรับปรุงกระบวนการและผลจากการปรับปรุงท่ีเป็นรูปธรรม (Act)  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/ภาควิชาได้ประชุมประเมินวิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุงการเตรี ยม

ความพร้อมให้แก่นักศึกษา ในปีการศึกษา 2564 ดังนี้  
1. จัดฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ แก้ปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโรคไวรัสโคโรน่า 2019 
2. ภาควิชาควรมีกิจกรรม หรือโครงการเตรียมความพร้อมทางการเรียนให้แก่นักศึกษาแรกเข้าอย่าง

เหมาะสม เช่น โครงการปรับพ้ืนฐานทางด้านการเรียนอย่างเข้มข้น 
 

คะแนนที่ได้ 4.00 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

1.  การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
1. การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 

1.1 ระบบและกลไก (P)  
สถาบัน/วิทยาลัย/ภาควิชาได้ก าหนดระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและ

แนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี ดังนี้ 
1.1.1 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  

- หลักสูตรเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
- สถาบันแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
- สถาบันจัดท าคู่มือนักศึกษา 

1.1.2 การจัดท าข้อมูลประวัตินักศึกษา 
ระบบศธ.02 และภาควิชาฯ ได้ด าเนินการให้ครูที่ปรึกษาจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาในท่ีปรึกษา  

1.1.3 ช่องการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ 
- ก าหนดช่วงเวลาและช่องทางติดต่อสื่อสาร 

1.2 การน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน (D) 
ผลการด าเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 มีกิจกรรมที่ด าเนินการ เช่น  
1.2.1 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

- หลักสูตรมีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาประจ าปี 2563 
- หลักสูตรเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ทางสถาบันอนุมัติ และมีการจัดท าคู่มือนักศึกษา โดย

อาจารย์ที่ปรึกษาแจกคู่มือดังกล่าวให้กับนักศึกษาเพื่อเป็นคู่มือในการศึกษาตลอดหลักสูตร 
1.2.2 การจัดท าข้อมูลประวัตินักศึกษา 

- อาจารย์ที่ปรึกษาจัดท าข้อมูลประวัตินักศึกษา และป้อนข้อมูลเข้าระบบศธ.02 และภาควิชาฯ  
- อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดช่วงเวลาให้ค าปรึกษา และช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและ 

อาจารย์ โดยท าเอกสารที่มีช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้รับผิดชอบหลักสูตร เบอร์โทรศัพท์ E-mail ช่วงเวลาในการให้ค าปรึกษา
แก่นักศึกษาทุกคน  

- อาจารย์ที่ปรึกษาท า line กลุ่มให้นักศึกษาเข้าร่วม เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารและขอ
ค าแนะน าต่างๆ เพิ่มเติม โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะมีช่ัวโมงคาบกิจกรรม ทุกวันจันทร์ ช่วงเวลา 13.30 – 14.30 น. เพื่อนัดพบ
และพูดคุยเพื่อสอบถามปัญหาในด้านต่างๆ นอกจากน้ีหากนักศึกษาแต่ละคนมีปัญหาการเรียน หรือปัญหาส่วนตัวและต้องการ
ค าปรึกษาเป็นการส่วนตัว ก็สามารถขอเข้าพบเพื่อปรึกษาปัญหาต่างๆ ได้ในห้องพักครูในช่วงเวลาที่อาจารย์ไม่ได้มีการเรียน
การสอน 

1.3 การประเมินกระบวนการ (C) 
หลักสูตร/ภาควิชาได้ก าหนดมีการทบทวนประเมินกระบวนการในการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษา

วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา ดังนี้  
(1) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา โดยใช้แบบสอบถาม

เก็บข้อมูลจากนักศึกษา ช้ันปีท่ี 1 เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2563 จ านวน ..32.. คน ลักษณะของค าถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ ปรากฏผลตามตาราง ดังนี้  

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรีของอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563  

1. อาจารย์ให้การปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาได้เหมาะสม 4.81 มากที่สุด 
2. อาจารย์ให้ค าแนะน าวิธีการเรียน ค้นคว้า ติดตามผลการเรียนสม่ าเสมอ 4.69 มากที่สุด 
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3. อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือ หรือมีช่องทางการติดต่อที่สามารถขอ
ค าปรึกษาได้ตลอดเวลา 4.78 มากที่สุด 

4. อาจารย์ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปญัหาส่วนตัว 4.44 มาก 
5. อาจารย์มีหลักจิตวิทยาในการให้ค าปรึกษา และมีจรรยาบรรณในการให้ค าปรึกษา 4.44 มาก 
6. อาจารย์ให้ค าแนะน าช่วยเหลือนักศึกษาหากเกิดปัญหาในเรื่องของการเรียน 4.66 มากที่สุด 
7. อาจารย์ให้ค าปรึกษาในการประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนอื่นเพื่อให้ความช่วยเหลือ 4.72 มากที่สุด 
8. อาจารย์มีมนุษย์สัมพันธ์ ใจกว้าง เมตตากรุณา และรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาทุกเรื่อง 4.69 มากที่สุด 
9. อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักศึกษา 4.72 มากที่สุด 
รวม 4.66 มากที่สุด 
จากตารางผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ

และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี ของอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563 ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ มากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.66 เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นการประเมิน พบว่า อาจารย์ให้การปรึกษาด้านวิชาการ
และแนะแนวแก่นักศึกษาได้เหมาะสม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.81 อยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมา คือ อาจารย์เปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้เข้าพบเพ่ือปรึกษาหารือ หรือมีช่องทางการติดต่อท่ีสามารถขอค าปรึกษาได้ตลอดเวลา มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.78 อยู่
ในระดับ มากที่สุด อาจารย์ให้ค าปรึกษาในการประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนอื่นเพื่อให้ความช่วยเหลือ และอาจารย์ประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.72 อยู่ในระดับ มากที่สุด อาจารย์ให้ค าแนะน าวิธีการเรียน ค้นคว้า 
ติดตามผลการเรียนสม่ าเสมอ และอาจารย์มีมนุษย์สัมพันธ์ ใจกว้าง เมตตากรุณา และรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาทุกเรื่อง 
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.69 อยู่ในระดับ มากที่สุด อาจารย์ให้ค าแนะน าช่วยเหลือนักศึกษาหากเกิดปัญหาในเรื่องของการเรียน มี
ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.66 อยู่ในระดับ มากที่สุด สุดท้าย อาจารย์ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัว และอาจารย์มีหลักจิตวิทยา
ในการให้ค าปรึกษา และมีจรรยาบรรณในการให้ค าปรึกษา ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.44 อยู่ในระดับ มาก 

(2) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 เพื่อวิเคราะห์ผล
การด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ปัญหา/พัฒนาระบบการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษา 
เกี่ยวกับการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี จากการประชุมวิเคราะห์ปัญหา 
พบว่า ควรมีกระบวนการให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าช่วยเหลือนักศึกษา หากเกิดปัญหาในเรื่องของการเรียน ปัญหา
ทางด้านครอบครัว ซึ่งอาจส่งผลต่อการเรียนของนักศึกษาเป็นส าคัญ 

1.4 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (A) 
หลักสูตร/ภาควิชาได้ประชุมวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการด าเนินโครงการ/

กิจกรรมต่าง และหาแนวทางการปรับปรุงการด าเนินกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษา 2564 ดังนี้ ควรมีขั้นตอนหรือ
กระบวนการให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าช่วยเหลือนักศึกษาหากเกิดปัญหาในเรื่องการเรียน หรือปัญหาอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อ
การเรียนอย่างชัดเจน รวมทั้งควรให้อาจารย์ที่ปรึกษาประสานงานกับครูฝึกในสถานประกอบการในการช่วยให้ค าแนะน าต่อ
นักศึกษาอีกช่องทางหนึ่ง 

2.  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
2.1 ระบบและกลไก (P)  

หลักสูตร/ภาควิชา/วิทยาลัย/สถาบันได้ก าหนดระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ดังนี ้

- ศึกษาปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตรใน คอศ.1 และวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่าน
มา 

- ประชุมช้ีแจง ในการประชุมจัดท าแผน/ก าหนดหัวข้อ/โครงการ/กิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้
นักศึกษา รวมทั้งให้นักศึกษามีส่วนในการวางแผนการจัดกิจกรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

- ก าหนดแผนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
- วิเคราะห์รายวิชาและกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาที่ตอบสนองต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
- เสนอโครงการ/กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาต่ออาจารย์ในหลักสูตรและระบุไว้ใน คอศ.2 
- เสนอโครงการ/กิจกรรมให้สถาบันการาอาชีวศึกษาภาคใต้ 3  
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- ด าเนินงานโครงการที่ผ่านการอนุมัติตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ 
- ติดตามการด าเนินงานตามการจัดการเรียนการสอน/การด าเนินตามแผนงาน/โครงการพัฒนานักศึกษา 

ตามรายภาคการศึกษา 
- ประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาที่เข้าร่วมในโครงการและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ที่มีการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษา 
- รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
- น าผลการประเมินมาปรับปรุงแผน การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในปีการศึกษาต่อไป 

2.2 การน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน (D) 
ผลการด าเนินงาน  
ปีการศึกษา 2563 ภาควิชา/วิทยาลัย/สถาบันจัดโครงการหรือกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ

การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เช่น  
ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาในหลักสูตรได้เข้าร่วมกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงาน

วิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และยังได้เข้าร่วมชมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ 
อศจ.สงขลา เพื่อยกระดับมาตรฐานก าลังคนอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีระดับปฏิบัติการ 

2.3 การประเมินกระบวนการ (C) 
(1) ภาควิชา/วิทยาลัยได้การประเมินผลการด าเนินงาน โดยสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ

ด าเนินโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ และรายงานผลการด าเนินโครงการ หรือกิจกรรมเสนอต่อวิทยาลัยโดยรูปแบบ P-D-C-A  
(2) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากนักศึกษา ช้ันปีที่ 1 เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2563 
จ านวน ..32.... คน ลักษณะของค าถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ปรากฏผลตามตาราง ดังนี้  

1. มีกิจกรรมเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันของ นักศึกษา 4.63 มากที่สุด 
2. มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.72 มากที่สุด 
3. มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 4.53 มากที่สุด 
4. มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความเข้าใจความแตกต่างของวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ 4.75 มากที่สุด 
5. มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ 4.47 มาก 
6. มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร 4.44 มาก 
7. มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ 4.72 มากที่สุด 
8. มีกิจกรรมเสริมสร้างความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความมีเมตตา และความรับผิดชอบต่อสังคม 

4.66 มากที่สุด 
9. นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถน าไปใช้ในการ

ประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ 4.59 มากที่สุด 
เฉลี่ย 4.61 มากที่สุด 
จากตารางผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประจ าปีการศึกษา 2563 พบว่าในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
มากที่สุด. มีคะแนนเฉลี่ย 4.61 เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นการประเมิน พบว่า หัวข้อที่นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด 
ได้แก่ มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความเข้าใจความแตกต่างของวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ อยู่ในระดับ มากที่สุด. มีคะแนน
เฉลี่ย 4.75 รองมา คือ มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิดรเิริม่สร้างสรรค์ และมีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ 
อยู่ในระดับ มากที่สุด. มีคะแนนเฉลี่ย 4.72 มีกิจกรรมเสริมสร้างความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความมีเมตตา และความ
รับผิดชอบต่อสังคม อยู่ในระดับ มากที่สุด. มีคะแนนเฉลี่ย 4.66 มีกิจกรรมเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันของนักศึกษา อยู่ในระดับ มากที่สุด. มีคะแนนเฉลี่ย 4.63 นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ อยู่ในระดับ มากท่ีสุด. มีคะแนนเฉลี่ย 4.59 มี
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า อยู่ในระดับ มากที่สุด. มีคะแนนเฉลี่ย 4.53 มีกิจกรรม



22 
 
เสริมสร้างทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ อยู่ในระดับ มาก. มีคะแนนเฉลี่ย 4.47 สุดท้าย มีกิจกรรม
เสริมสร้างทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร อยู่ในระดับ มาก. มีคะแนนเฉลี่ย 4.44 

(3) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
เพื่อทบทวนกระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยน าผลการ
ด าเนินงาน และผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มาเป็นข้อมูลในการพิจารณาด้วย พบว่า ควรมีการปรับปรุงในด้านที่เกี่ยวกับการให้นักศึกษาได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ 

2.4 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (A) 
หลักสูตร/ภาควิชาไดป้ระชุมคณะกรรมการหลักสตูรเพื่อวิเคราะห์การด าเนินงานในปีการศึกษา 2563 และ

หาแนวทางการปรับปรุงการด าเนินกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษา 2564 ดังนี้  
อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีการระบุกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในคอศ. 2 

และคอศ. 3  
หลักสูตร/ภาควิชาด าเนินการจัดท าโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สามารถน าไปใช้

ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ และเหมาะสมกับสภาวะการปัจจุบัน และต้องให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการ
แพร่โรคระบาดโควิค 19 

3.  การควบคุมดูแลในการจัดท าโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ (สัดส่วนในการควบคุมอาจารย์
ต่อนักศึกษาไม่ควรเกิน 1 : 15) 

อาจารย์ท่ีปรึกษา นักศึกษา ชื่อเร่ือง 

1.นายกฤษณะ ชูจร 1. กล้าณรงค์ ชานันโท ระบบน าไม้แผ่นรองออกจากสายพานล าเลียง 

2. จิตรายสุ์ สองประสม ระบบน าไม้แผ่นรองออกจากสายพานล าเลียง 

3. ธนวัฒน์ จันทภาโส โครงการปลั๊กไฟอัจฉริยะ (Smart Plug) 

4. นิธิวัฒน์ เพชรตีบ โครงการ ชุด Smart Home ไฟ LED ขั้นบรรได
อัจฉริยะ 

5. วรัญญู มังคะลา โครงการปลั๊กไฟอัจฉริยะ (Smart Plug) 

6. วิรชัช เพ็งแพ่ง โครงการ ชุด Smart Home ไฟ LED ขั้นบรรได
อัจฉริยะ 

2.นายชวลิตร หนูเกื้อ 1. วสันต์ บุญดเิรก เครื่องอบขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้าชนิด 1 เฟส ด้วย 
ฮีตเตอร ์

2. ว่าท่ี ร.ท.กฤต วัชรอดิศัย เครื่องอบขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้าชนิด 1 เฟส ด้วย 
ฮีตเตอร ์

3. สุรดิษ รักขา โครงการเครื่องมือวัดแรงดันว่องไว 

4. เฉลิมลาภ พลเยี่ยม โครงการเครื่องมือวัดแรงดันว่องไว 

3.นายธงชัย เธียรประสิทธ์ิ 1. กฤษฎา ชาประสม โครงการพัฒนาเครื่องตั้งตีนสายไฟ 

2. กฤษดา แกล้วกล้า อุปกรณ์เพิ่มแรงบิดส าหรับClamp stick 

3. กุลดิลก ชาล ี อุปกรณ์เพิ่มแรงบิดส าหรับClamp stick 

4. ณัฐวุฒิ สวัสด ี ชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อสายหลักดินของ กฟภ. 

5. ธีรัช แดงคง อุปกรณ์ช่วยอ านวยความสะดวกในการยึดสายด้วย
Preforme 
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อาจารย์ท่ีปรึกษา นักศึกษา ชื่อเร่ือง 

6. วงศธร แต้มแช่ม อุปกรณ์ช่วยอ านวยความสะดวกในการยึดสายด้วย
Preforme 

7. อดิศักดิ์ ใจด า โครงการพัฒนาเครื่องตั้งตีนสายไฟ 

8. อรรถกร วัฒนเชาวน์พิสุทธ์ิ ชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อสายหลักดินของ กฟภ. 

4.นายธนาธรณ์ ศรีหะรัญ 1. ธรารมย์ รตันภญิโญวงศ ์ ระบบล็อคไฟฟ้าอัตโนมัต ิ

2. วชิรวิทย์ ภูมี พัฒนาอุปกรณ์แลเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ 

3. อโนเชาว์ หมัดล๊ะ พัฒนาอุปกรณ์แลเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ 

5.นายศิลป์ เส้งวั่น 1. ชวิษฐ์ พงศ์อินทร์ ชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยภายในบ้านโดยการแจ้งเตือนผ่าน
แอพพิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 

2. ณรงค์ รัตนรังษ ี โครงการอุปกรณ์เปดิลังลูกถ้วยไฟฟ้าชนิดก้านตรง 

3. ธนกร สีจาด ช้ันแกนโรลส าหรับขายสายไฟ และ เครื่องม้วนสาย 

4. ปวรนันท์ ปิยวาทการ โครงการอุปกรณ์เปดิลังลูกถ้วยไฟฟ้าชนิดก้านตรง 

5. วีระศักดิ์ ยาบา ชุดตรวจสอบและควบคุมระดับน้ าในถังน้ าใสผ่าน
โทรศัพท์มือถือ 

6. อามัน จินเดหวา ชุดตรวจสอบและควบคุมระดับน้ าในถังน้ าใสผ่าน
โทรศัพท์มือถอื 

6.นายอัฏฐพล กาญจนเทพ 1. จ.อ.ธราธร มีสมสาร กล่องรับใบแจ้งซ่อมแจ้งเตือนทางไลน ์

2. ณัฐวุฒิ แอร่าหีม เต้ารับอัจฉริยะควบคุมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที ่

3. ธนวัฒน์ เดชโสภา ชุดแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่โดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย ์

4. ปราชิญา บินหล ี ชุดแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่โดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย ์

5. เดโช คงเนียม เต้ารับอัจฉริยะควบคุมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที ่

  
คะแนนที่ได้ 3.00 คะแนน 

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

ปีที่นักศึกษาเข้าเรียน 
ปีการศึกษา 

 

2559 2560 2561 2562 2563 การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 
2559 0 0 0 0 0 0.0 0.0 

2560 0 25 17 0 0 68.0 100.0 

2561 0 0 58 46 4 79.31 91.3 

2562 0 0 0 0 0 0.0 0.0 

2563 0 0 0 0 49 0.0 0.0 
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3.  ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
3.1 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียน

การสอน ประจ าปีการศึกษา 2563 (ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากปีการศึกษา 2563 ไม่มีชั้นปีที่ 2) หลักสูตร/
ภาควิชาได้ด าเนินการประเมินคุณภาพหลักสูตรจากนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ก่อนสิ้นสุดการเรียนการสอนในภาค
เรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2563 จ านวน ...-... คน โดยใช้แบบสอบถามที่คลอบคลุมคุณภาพหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน 6 ด้าน มีลักษณะของการให้คะแนนเป็นแบบ มาตราส่วนประมาณค่า (Ratng Scale) 5 
ระดับ 

 
คะแนนที่ได้ 4.00 คะแนน 
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องค์ประกอบที่ 4 
อาจารย ์

  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
1.  ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์  
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

สถาบัน/วิทยาลัย/ภาควิชามีกระบวนการด าเนินงานการรับ และแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
รายละเอียดดังนี้  

เชิงปริมาณ : มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 คน  
เชิงคุณภาพ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสกอ. 
1.1.1 ระบบและกลไก (P)  

หลักสูตร และคณะ ฯ ร่วมกันพิจารณา คุณวุฒิ ความรู้ ผลงานการวิจัย ประสบการณ์ของผู้ที่จะ
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตราฐาน อว. ตั้งแต่ในการรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแล้วนั้นหลักสูตรจึงมี
ขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบดังน้ี 

(1) หลักสูตรคัดเลือกอาจารย์ภายในหลักสูตร หรือรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ที่เข้าเกณฑ์ อว.  
(2) หลักสูตรเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อภาควิชาเพื่อ

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
(3) ภาควิชาฯเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อสถานศึกษา

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
(4) เมื่อผ่านสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบ ทางสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้  3 แต่งตั้งอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(5) หลักสูตรด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(6) หลักสูตรปฐมนิเทศอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ 
(7) ประเมินผลกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และปรับปรุงกระบวนการ

ด าเนินงาน 
1.1.2 การน าระบบและกลไกไปปฏิบัติ (D) 

หลักสูตรฯ จัดให้มีการประชุมเพื่อส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ทบทวนคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีอยู่ และเสนอปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ได้
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยที่ประชุมไม่ขอเปลี่ยนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เนื่องจากอาจารย์ทุกท่านมีคุณสมบัติครบตาม
เกณฑ์ของ อว. 

1.1.3 การประเมินกระบวนการ (C) 
หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 

2564 เพื่อทบทวนระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมี
คุณสมบัติครบตามเกณฑ์ของ อว. 

1.1.4 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (A) 
ในการพิจารณาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการพัฒนากระบวนการจากหลักสูตรเดิม 
1) เดิมประธานหลักสูตรเป็นผู้น าเสนอช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากอาจารย์ประจ า

หลักสูตรที่มีอยู่เปลี่ยนเป็นการพิจารณาโดยประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนเพื่อท าความเข้าใจร่วมกันช้ีแจง
เกี่ยวกับคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ คัดสรรอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์อว.  
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2) ควรมีการเริ่มปรับปรุงหลักสูตรก่อนครบก าหนดรอบปรับปรุงรอบต่อไปไม่น้อยกว่า1 ปี 
เนื่องจาก ข้ันตอนต่าง ๆในการปรับปรุง การอนุมัติ ใช้ระยะเวลานาน 

1.2 อาจารย์พิเศษท าหน้าที่สอนประจ าหลักสูตร (อาจารย์พิเศษท้ัง 2 กลุ่ม)  
สถาบัน/วิทยาลัย/ภาควิชามีระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์พิเศษท าหน้าที่สอนประจ าหลักสูตรระบบ

เดียวกันทุกหลักสูตร ดังนี้ 
1.2.1 ระบบและกลไก (P)  

- หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษที่จะเปิดรับเป็นไปตามเกณฑ์มามตรฐานหลักสูตรของ อว. 
- หลักสูตรตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษโดย พิจารณาวุฒิการศึกษา งานวิจัยและการ

อบรม และทวนสอบวุฒิการศึกษาสอดคล้องตามค าอธิบายรายวิชาที่สอน 
- ภาควิชาสรุป และเสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษให้สถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
- เมื่อผ่านสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบ ทางสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 แต่งตั้งอาจารย์

พิเศษ 
1.2.2 การน าระบบและกลไกไปปฏิบัติ (D) 

1. หลักสูตรมีการประชุมหารือเพื่อพิจารณาการคัดเลือกอาจารย์ผู้สอน 
2.พิจารณาจากคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 หรือ

จากสถาบันการศึกษาอื่นทั้งในระดับมัธยม อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่นที่มีคุณสมบัติตรงและมีประสบการณ์ใน
หน้าท่ีงานท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอน  

3. ภาควิชาสรุป และเสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษให้สถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
4. เสนอรายช่ือต่อกรรมการวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และสภาสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ตามล าดับเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ 
2.  ระบบการบริหารอาจารย์ 

2.1 ระบบและกลไก (P)  
1. สถาบัน/วิทยาลัย/ภาควิชาก าหนดให้มีระบบการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระบบเดียวกัน

ทุกหลักสูตร โดยการมอบหมายภารกิจให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ...8.. ภาระงานดังนี้ 
1) ภาระงานสอน 
2) ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา และให้ค าปรึกษา 
3) ภาระงานด้านการผลิตผลงานวิชาการ 
4) ภาระงานด้านบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 
5) ภาระงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6) ภาระงานพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
7) ภาระด้านการบริหารงานหลักสูตรฯ และหรือบริหารงานของวิทยาลัย  
8) ภาระงานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากวิทยาลัย/สถาบัน 

2. ประธานหลักสูตรก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอาจารย์ 
3. ทบทวน/ประเมินผลการด าเนินงานบริหารอาจารย์ 
4. วิเคราะห์ สรุปผลการด าเนินงานบริหารอาจารย์ และหาแนวทางปรับปรุงการด าเนินงานจากผลการ

ประเมิน 
2.2 การน าระบบและกลไกไปปฏิบัติ (D)  

หลักสูตรฯ ด าเนินงานบริหารอาจารย์ โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อวันที่ 
15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 เพื่อมอบหมายภาระงานของอาจารย์ และตามที่วิทยาลัย/สถาบันก าหนด 8 ด้าน ดังน้ี  

1. ภาระงานสอน : หลักสูตรฯ มอบหมายภาระงานสอนในรายวิชาให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ แต่
ละคนตามความถนัดและความเช่ียวชาญ ในปีการศึกษา 2563  

2. ภาระงานให้ค าปรึกษานักศึกษา: หลักสูตรฯ มอบหมายอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับผิดชอบให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาแต่ละช้ันปี ดังนี้ 
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- นาย ชวลิตร หนูเกื้อ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา รหัส 63 ช้ัน 1/1  
- นาย ประยุทธิ์ แดงขาว อาจารยท์ี่ปรึกษานักศึกษา รหัส 63 ช้ัน 1/2 
- นาย กฤษณะ ชูจร อาจารย์ที่ปรกึษานักศึกษา รหัส 64 ช้ัน 1/1 
- นาย อัฎฐพล กาญจนเทพ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา รหัส 64 ช้ัน 1/2 

3. ภาระงานด้านการผลติผลงานวิชาการ : หลกัสตูรฯ มอบหมายอาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลกัสตูรรับผดิชอบดังนี ้
- นายธงชัย เธียรประสิทธ์ิ  
- นาย กฤษณะ ชูจร 
- นาย ประยุทธิ์ แดงขาว 
- นาย อัฎฐพล กาญจนเทพ 

4. ภาระงานด้านบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม: หลักสูตรฯ มอบหมายอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รับผิดชอบดังน้ี 

- นาย กฤษณะ ชูจร 
- นาย ชวลิตร หนูเกื้อ 

5. ภาระงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม : หลักสูตรฯ มอบหมายอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รับผิดชอบดังน้ี  

- นาย อัฎฐพล กาญจนเทพ 
- นาย ชวลิตร หนูเกื้อ 

6. ภาระงานพัฒนาสิง่สนับสนุนการเรยีนรู้ : หลักสูตรฯ มอบหมายอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตรรับผิดชอบดังนี ้
- นายธงชัย เธียรประสิทธ์ิ  

7. ภาระด้านการบริหารงานหลกัสูตรฯ หรือการบรหิารงานของวิทยาลัย : หลักสูตรฯ มอบหมายอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับผิดชอบดังนี้ 

- นายธงชัย เธียรประสิทธ์ิ  
- นาย กฤษณะ ชูจร 

8. ภาระงานอ่ืนๆ ท่ีมอบหมาย จากวิทยาลัย/สถาบัน ได้แก่  
- นายธงชัย เธียรประสิทธ์ิ  
- นาย กฤษณะ ชูจร 
- นาย ประยุทธิ์ แดงขาว 
- นาย อัฎฐพล กาญจนเทพ 
- นาย ชวลิตร หนูเกื้อ 

2.3 การประเมินกระบวนการ (C) 
หลักสตูรมีการประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์ ดังนี้ 
(1) ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสตูรต่อการบรหิารอาจารย ์

ก่อนสิ้นปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ต่อการบริหารอาจารย์ โดยการใช้แบบสอบถามที่มีข้อค าถาม 6 ประเด็น ลักษณะของค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scale) 5 ระดับ  

จากตารางผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารอาจารย์ พบว่า 
ในภาพรวมอาจารย์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ .มากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ย 4.58. เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นการประเมิน พบว่า 
การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถของอาจารย์ มีค่าเฉลี่ยคะแนนมากที่สุด คือ 4.91 อยู่ในระดับ 
มากที่สุด รองลงมาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารหลักสูตร การติดตามและทบทวนการ
ด าเนินงานของหลักสูตร คะแนนเฉลี่ย 4.73 อยู่ในระดับ มากที่สุด การก าหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์
มีความชัดเจนและเหมาะสมกับจ านวนภาระงานสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความเหมาะสม คะแนนเฉลี่ย 4.55 
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อยู่ในระดับ มากที่สุด การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร คะแนนเฉลี่ย 4.45 
อยู่ในระดับ มาก สุดท้าย มีการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คะแนนเฉลี่ย 4.27 อยู่
ในระดับ มาก 

(2) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 
2564 เพื่อทบทวนกระบวนการบริหารอาจารย์ โดยน าผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการ
บริหารอาจารย์มาเป็นข้อมูลในการพิจารณา พบว่า มีปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาการบริหาร
อาจารย์ ดังนี้  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ต้องมีการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์มี
ความชัดเจนและเหมาะสม รวมทั้งจัดหาบุคลากรเข้ามาช่วยเพื่อให้ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

(3) หลักสูตร/ภาควิชา ได้น าผลการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารอาจารย์ ดังนี้  

1) จัดหาเจ้าหน้าท่ีเข้ามาช่วยด าเนินการโครงงานต่าง ๆ และพร้อมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆ  
2.4 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (A) 

หลักสูตรฯ ได้น าผลการประชุมพิจารณาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการด าเนินงานบริหารอาจารย์ของ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยมาเพื่อปรับปรุง/พัฒนาส าหรับปีการศึกษา 2564 ดังนี้  

1. จัดท าโครงการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีของภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เข้าสู่แผนปฏิบัติประจ าปี 2564  
3.  ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

3.1 ระบบและกลไก (P)  
หลักสูตร/ภาควิชา/วิทยาลัย/สถาบันมีระบบ และกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ดังน้ี 
(1) จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ท้ังอาจารย์พิเศษที่แต่งตั้งจากครูภายในวิทยาลัยสังกัดสถาบันและ

อาจารย์พิเศษจากบุคคลภายนอกเพื่อให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแผนการสอน (คอศ.2 และ คอศ.3) การจัดการเรียนการ
สอน และการวัดผลประเมินผลในระดับปริญญาตรีที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ปรัชญา และอัตลักษณ์ของ
หลักสูตรที่ก าหนดไว้ใน คอศ.1 รวมทั้งนโยบายของวิทยาลัย/สถาบัน จรรยาบรรณของอาจารย์ และการประกันคุณภาพ
หลักสูตร เป็นต้น 

(2) จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ ทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์พิเศษสอนประจ าหลักสูตร
เพื่อการส่งเสริมให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเองด้านความรู้ในเนื้อหาวิชาที่รับผิดชอบ ให้สามารถก้าวทันวิทยาการสมัยใหม่ มี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ การวิจัย และการพัฒนาศาสตร์ในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ ฯลฯ 

(3) จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ 
ความสามารถในเนื้อหาวิชาที่รับผิดชอบ สามารถก้าวทันวิทยาการสมัยใหม่ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ การวิจัย และ
การพัฒนาศาสตร์ในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/
หรือต่างประเทศ และการศึกษาดูงาน ฯลฯ ไว้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

(4) จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนส าหรับการวิจัย สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานการวิจัยในการเข้าร่วม
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการ
ให้รางวัลแก่ผลงานวิจัยตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(5) จัดประชุม/สัมมนาโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมให้
อาจารย์ให้มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชาที่รับผิดชอบ สามารถก้าวทันวิทยาการสมัยใหม่ มี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ การวิจัย และการพัฒนาศาสตร์ในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ 

(6) ประธานหลักสูตรควบคุม ก ากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเอง และรายงานผลด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาตนเองเสนอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย/สถาบันทราบเป็นระยะ 

(7) ทบทวน/ประเมินผลการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
(8) วิเคราะห์ สรุปผลการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ และหาแนวทางปรับปรุงการด าเนินงาน

จากผลการประเมิน 
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3.2 การน าระบบและกลไกไปปฏบิัติ (D) 
ผลการด าเนินงานตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ประจ าปีการศึกษา 2563 มีดังนี้  
(1) การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  

ปีการศึกษา 2563 ไม่มีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษรายใหม่เพื่อท าหน้าที่สอนในระดับปริญญาตรี  
(2) ด้านการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2563 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ทุกคนเข้าร่วมการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในวิชาชีพด้าน .1.อย่างน้อยคนละ 
1 ครั้ง ดังนี ้

2.1 อาจารย์ ธงชัย เธียรประสิทธิ์.  ได้เข้าร่วมการฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงาน เรื่อง 
หลักสูตรการบริหารจัดการช้ันเรียนด้วยกระบวนการชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพ วันท่ี 7 มีนาคม 2564 

2.2 อาจารย์ ชวลิตร หนูเกื้อ ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ระหว่างวันท่ี 12 -14 พฤศจิกายน 2563  

2.3 อาจารย์ อัฎฐพล กาญจนเทพ ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ระหว่างวันท่ี 12 -14 พฤศจิกายน 2563  

2.4 อาจารย์ ประยุทธ์ิ แดงขาว ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ระหว่างวันท่ี 12 -14 พฤศจิกายน 2563  

2.5 อาจารย์ กฤษณะ ชูจร ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ระหว่างวันท่ี 12 -14 พฤศจิกายน 2563 

3.3 การประเมินกระบวนการ (C) 
(1) ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

ก่อนสิ้นปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ต่อการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยการใช้แบบสอบถามที่มีข้อค าถาม 7 ประเด็น ลักษณะของค าถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ 

จากตารางผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ พบว่าคะแนนความพึงพอใจมากที่สุดได้แก่ ได้รับการส่งเสริมให้ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ
นักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.73 อยู่ระดับ มากที่สุด รองลงมาคือ การประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการ
ส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ คะแนนเฉลี่ย 4.55 อยู่ระดับ มากที่สุด การเสริมสร้างบรรยากาศทาง
วิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร คะแนนเฉลี่ย 4.27 อยู่ระดับ มาก มีระบบการก าหนดภาระงาน และ
แรงจูงใจในการสนับสนุนเพื่อการบริหารหลักสูตรแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และได้ รับการอบรม ประชุมสัมมนาเพื่อ
พัฒนาทางวิชาการ และวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ คะแนนเฉลี่ย 4.09 อยู่ระดับ มาก อาจารผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการ
ส่งเสริมให้ศึกษาต่อ หรือศึกษาดูงานอย่างสม่ าเสมอ คะแนนเฉลี่ย 4 อยู่ระดับ มาก สุดท้าย การส่งเสริมงบประมาณในการท า
วิจัยเพื่อพัฒนาอาจารย์ คะแนนเฉลี่ย 3.82 อยู่ระดับ ปานกลาง 

(2) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อวันท่ี วันท่ี 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 
2564 เพื่อทบทวนกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารยโ์ดยน าผลการประเมนิความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อ
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์มาเป็นข้อมูลในการพิจารณา พบว่า การส่งเสริมงบประมาณในการท าวิจัยเพื่อพัฒนาอาจารย์มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นควรต้องหาทุนจากภานอกเข้ามาสนับสนุนในการจัดท างานวิจัย 

3.4 การปรับปรุงกระบวนการและผลจากการปรับปรุงท่ีเห็นเป็นรูปธรรม (A)  
ในการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ พบว่า 

การส่งเสริมงบประมาณในการท าวิจัยเพื่อพัฒนาอาจารย์ ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรส่งเสริม
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส่งผลงานวิชาการด้านงานวิจัย พร้อมจัดหางบประมาณเพื่อรองรับการท างานวิจัยของอาจารย์
ผู้สอนอย่างสม่ าเสมอ 

 
คะแนนที่ได้ 4.00 คะแนน 
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 ตัวบ่งช้ีที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 

1.  ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการในสถานประกอบการ 
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 5  คน  

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีประสบการณ์ในด้านการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

4  คน  

ร้อยละ 80 %  

คะแนนที่ได้ 5.00  คะแนน  

  
ล าดับ ชื่อ-สกลุ ประสบการณ์ด้านปฏิบัติงาน ปี 

  
2.  ร้อยละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  

จ านวนผลงานทางวิชาการ 0 คน  

ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 0.00  

ร้อยละ 0 %  

คะแนนที่ได้ 0.00 คะแนน  

  
ชื่อผลงานทางวิชาการ/ การเผยแพร่ผลงาน ค่าน้ าหนักผลงาน 

  
คะแนนที่ได้ 2.50 คะแนน 

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

1.  การคงอยู่ของอาจารย์ 
ระหว่างปีการศึกษา 2561-2563 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายช่ือของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผลการด าเนินงาน  

2.  ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของอาจารย์ 
ในปีการศึกษา 2563 หลักสตูรไดท้ าการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน โดย

ใช้แบบประเมินความพึงพอใจฯ ประกอบด้วย 6 ด้าน ลักษณะของการให้คะแนนเป็นแบบ Ratng Scale 5 ระดับ (1-5) 
จากตารางผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปี 2563 พบว่า ในภาพรวมมีความ

พีงพอใจอยู่ในระดับ .มาก. คะแนนเฉลี่ย 4.41.. เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษสอนประจ าวิชาใน
หลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.93 ระดับ มากที่สุด รองลงมาคือด้านการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คะแนน
เฉลี่ย คือ 4.5 ระดับ มาก ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลของอาจารย์ คะแนนเฉลี่ย คือ 4.48 ระดับ 
มาก ด้านการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คะแนนเฉลี่ยคือ 4.4 ระดับ มาก ด้านทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน คะแนนเฉลี่ยคือ 4.17 ระดับ มาก ค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีคะแนนเฉลี่ย 4 ระดับ 
มาก 

 
คะแนนที่ได้ 5.00 คะแนน 
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องค์ประกอบที่ 5 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

  

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
1.  การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

1.1 ระบบและกลไก (P)  
จากปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมีกระบวนการในการออกแบบหลักสูตร โดยใช้ข้อมูลในการพัฒนา

หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 
1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมออกแบบ วางแผน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ทุก 5 ปี  
2) หลักสูตรเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
3) จัดท าร่างหลักสูตร โดยมีการเพิ่มหรือปรับรายวิชา และพัฒนาปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตรให้

เหมาะสม สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีในสถานการณ์
ปัจจุบัน 

4) เสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์หลักสูตรและปรับปรุงตามที่ผู้ทรงเสนอแนะ และหนังสือเสนอรายช่ือ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร  

5) น าเสนอต่อ สภาวิชาการ สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 คณะกรรมการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตร 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส่งให้ อว.รับทราบ ตามล าดับ 

1.2 การน าระบบและกลไกไปปฏิบัติ (D)  
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ได้ปรับปรุงจากหลักสูตรพ.ศ. 2557 เพื่อให้หลักสูตร

มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่ศึกษาต่อ ตอบสนองต่อตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑิต และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี พ.ศ. 2558 และเกณฑ์ที่อว.ก าหนด เริ่มเปิดใช้หลักสูตรเดือนพฤษภาคม ปี 2563 ซึ่งการ
ปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปตามกรอบระยะเวลาของการปรับปรุงหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 

1) โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อท าการปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
ตามแผนพัฒนาของสถาบันฯ และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี พ.ศ. 2558 และเกณฑ์ที่อว.ก าหนด 

2) ในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางด้านวิชาชีพ สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการที่มุ่งผลิต
บัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและประเทศ  

3) ส าหรับกระบวนการปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตรได้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (รายงานการประชุม) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี พ.ศ. 2558 และเกณฑ์ที่อว.ก าหนด และมีการปรับปรุงสาระรายวิชาให้มีความทันสมัยกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน และโดยได้มีการน าข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านผู้ใช้บัณฑิตด้านวิชาชีพจากสถาน
ประกอบการและผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษามาใช้ในการแก้ไข ปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาต่างๆ ให้เข้ากับเทคโนโลยีที่มี
การใช้งานอยู่ในปัจจุบัน และให้เป็นไปตามคอศ. 1 ของหลักสูตร โดยค านึงถึงล าดับก่อนหลังที่เหมาะสมของรายวิชาและ
ข้อก าหนดของหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาส าเร็จได้ทันเวลา 

4) น าหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาผ่านคณะกรรมการวิชาการ และสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
5) น าหลักสูตรที่สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 มีมติเห็นชอบเสนออนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้าน

หลักสูตรอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมอาชีพ  
6) น าหลักสูตรที่ได้รับมติเห็นชอบจากอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและการ

ฝึกอบรมอาชีพ เสนอคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
 
 

1.3 การประเมินกระบวนการ (C) 
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หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อวันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
เพื่อพิจารณาออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ พบว่า 
ภาควิชาได้ด าเนินออกแบบหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า โดยเน้นสาขาวิชาไฟฟ้า ซึ่งขณะนี้
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ได้อยู่ระหว่างด าเนินการเสนอ 
อว. รับทราบผ่านระบบ CHECO 

1.4 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (A) 
จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรให้มีการรวบรวมข้อมูลจากผลการประเมินการออกแบบ

หลักสูตรและสาระวิชาไว้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบ 5 ปี เพื่อเตรียมข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้
เป็นไปตามขั้นตอนไม่ล่าช้า  

2.  การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 
2.1 ระบบและกลไก (P)  

ในการพัฒนาหลักสูตรจ าเป็นต้องกระท าในเชิงรุก โดยพัฒนาหลักสูตรนี้ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ ทุกๆ 5 
ปี เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านไฟฟ้าให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและมีศักยภาพในการแข่งขันได้ในระดับประเทศและสากล 
โดยการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวจ าเป็นต้องมีความพร้อมที่สามารถปฏิบัติงานได้ทันที และมีความสามารถทั้งทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพ  

2.2 การน าระบบและกลไกไปปฏิบัติ (D)  
ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า พ.ศ.2562 โดยปรับเปลี่ยนค าอธิบาย

รายวิชาที่ให้ทันสมัย และทันเทคโนโลยี รวมทั้งปรับรายวิชาใหม่และเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีไฟฟ้า 
2.3 การประเมินกระบวนการ (C) 

หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
เพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ พบว่า ขณะนี้หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) น าเสนอ อว.ผ่านระบบ CHECO  

2.4 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (A) 
ไม่มี 
 

คะแนนที่ได้ 4.00 คะแนน 

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

1.  การก าหนดผู้สอน 
ผลการด าเนินงาน  
1. การก าหนดผูส้อน 

1.1 ระบบและกลไก (P)  
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ได้ด าเนินการในการวางระบบผู้สอนตามความ

เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และผลงานวิชาการ ซึ่งได้วางระบบและกลไกในการวางระบบผู้สอนและการจัดการเรียนการสอนเป็น
ขั้นตอนดังน้ี 

1) มีการประชุมหารือเพื่อพิจารณาการคัดเลือกอาจารย์ผู้สอน 
2) พิจารณาจากคุณสมบัติอาจารย์ผูส้อนในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 หรือจาก

สถาบันการศึกษาอ่ืนท้ังในระดับมัธยม อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติตรงและมีประสบการณ์ใน
หน้าท่ีงานท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอน  

3) เสนอรายชื่อต่อกรรมการวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 3 ตามล าดับเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ 

1.2 การน าระบบและกลไกไปปฏิบัติ (D)  
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ได้มีการจัดประชุมเพื่อแบ่งภาระงานสอน และจัดท าตารางสอนในปีการศึกษา 2563 
1.3 การประเมินกระบวนการ (C) 

หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อวันท่ี 28 เดือน มิถุนายน. พ.ศ. 2564 
เพื่อทบทวนการบวนการก าหนดผู้สอน พบว่า อาจารย์ผู้สอนที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สถาบัน
ก าหนด และหลักสูตรได้ด าเนินการใช้ระบบและกลไกผ่านการประเมินกระบวนการก าหนดผู้สอน ทั้งในด้านภาระงานต่อ
จ านวนนักศึกษา ความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนของนักศึกษา หรือความถนัดและองค์ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน และ
รายงานปัญหาที่พบในในกระบวนการจัดการเรยีนการสอนของแต่ละรายวิชา ซึ่งจะถูกรายงานผลไว้ใน คอศ.4 และคอศ.5 ของ
รายวิชาที่เปิดสอน เพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาในการปรับปรุงต่อไป ในส่ วนของผลการจัดการเรียนการสอนจาก
นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนในปีการศึกษา 2563 ไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ 

1.4 การปรบัปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (A) 
ไม่ม ี

2.  การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ แผนการฝึกและการจัดการเรียน
การสอนทั้งในสถานศึกษาและในสถานประกอบการ 

2.1 ระบบและกลไก (P)  
หลักสูตรมีระบบและกลไก ในการก ากับติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (คอศ.2 และ คอ

ศ.3) โดยหลักสูตมีการประชุมเพื่อก าหนดระยะเวลา พร้อมทั้งติดตามและตรวจสอบการจัดท า คอศ.2 และ คอศ.3 โดยมีการ
ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบทุกรายวิชาส่ง คอศ.2 และ คอศ.3 ก่อนท าการเรียนการสอนตามที่ภาควิชาฯ ก าหนด 

2.2 การน าระบบและกลไกไปปฏิบัติ (D)  
หลักสูตรได้จัดการเร่งรัดและติดตามเพื่อให้ผู้สอนด าเนินการจัดแผนการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่เปิดสอนและ

ส่งตามก าหนดของภาควิชาฯ รวมทั้งหลักสูตรมีการเก็บรวบรวม คอศ. 2 และคอศ. 3 ที่อาจารย์ผู้สอนจัดส่ง แล้วด าเนินการ
ตรวจสอบการเขียนคอศ. 2 และคอศ. 3 ซึ่งต้องสอดคล้องกับ คอศ. 1  

2.3 การประเมินกระบวนการ (C) 
(1) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 

เพื่อทบทวนการบวนการก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ แผนการฝึก (คอศ.2 และ คอศ.3) และการ
จัดการเรียนการสอนทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ พบว่า อาจารย์ผู้สอนมีการจัดส่งคอศ.2 และ คอศ.3 ครบทุก
รายวิชา และการเขียนบางส่วนยังไม่ถูกต้องตามกระบวนการในการท า  

2.4 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (A) 
ปรับปรุงกระบวนการเขียน คอศ. 2 และ คอศ.3 บางส่วนยังไม่ถูกต้องให้มีความถูกต้องตามกระบวนการใน

การเขียน 
3.  การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

3.1 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการด าเนินการดังนี ้
(1) ระบบและกลไก (P)  

1) ให้ความส าคัญกับการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีโดยร่วมมือกับสถานประกอบการในการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก าหนด  

2) จัดเตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ์ คราจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเหมาะสม
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในแต่ละลักษณะการผลิต และพัฒนาผู้เรียน 

3) ก าหนดวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาและการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน และระดับคุณวุฒิของแต่ละประเภทวิชา และสาขาวิชา 

4) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้สู่ปฎิบัติโดยให้ผู้เรียนจัดท าโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพที่
สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน 

5) ส่งเสริม สนับสนุนให้กิจกรรม เพื่อส่งเสริมสมรรถนะแกนกลาง และสมรรถนะอาชีพ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตส านึกและจิตอาสา เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทย และพลโลกในด้านการ
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รักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบบอประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมการด ารงตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้ผู้เรียนท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคม 

(2) การน าระบบและกลไกไปปฏิบตัิ (D)  
1) หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านจัดท า คอศ.2 ส าหรับรายวิชาในสถานศึกษา และคอศ.3 

ส าหรับรายวิชาที่เรียนในสถานประกอบการ ส่งก่อนการจัดการเรียนการสอน ให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
2) หลักสูตรมีการเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ และครูฝีกในสถานประกอบการไปยังสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เพื่อให้ความเห็นชอบ 
3) อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ 
4) อาจารย์ผู้สอนจะต้องวัดผล และประเมินผลการเรียนให้ความสอดคล้องกับท่ีระบุไว้ใน คอศ. 2 และ

คอศ. 3  
5) อาจารย์ผู้สอนต้องด าเนินการวัดผลและประเมินผลให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผลและประเมินที่

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ก าหนด 
6) อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งผลการเรียนในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนให้ทันตามเวลาที่สถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคมใต้ 3 ก าหนด 
7) ครูผู้สอนทุกจนจัดท า คอศ. 4 ส าหรับรายวิชาที่เรียนในสถานศึกษา และ คอศ.5 ส าหรับรายวิชาที่

เรียนในสถานประกอบการส่งเมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนนั้น ๆ ให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
8) ให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดเตรียม จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนให้เรียบร้อย

ก่อนการเปิดภาคเรียนนั้น ๆ 
(3) การประเมินกระบวนการ (C) 

(3.1) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 
2564 เพื่อทบทวนการบวนการด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีพบว่า ในการจัดส่งคอศ.  4 และคอศ. 5 
ของอาจารย์ผู้ไม่เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด ตลอดจนการจัดซื้อวัสดุฝึกท่ีไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด 

(4) การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (A) 
หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ควรก าหนดปฏิทินในการจัดส่งคอศ. 4 

และคอศ. 5 ให้ชัดเจน และมอบหมายให้ครูผู้สอนด าเนินการซื้อวัสดุฝึกให้ทันตามเวลาที่ก าหนดก่อนการเปิดภาคเรียน 
4.  การควบคุมหัวข้อโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ และการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้

สอดคล้องกับโครงงานของผู้เรียน 
4.1 ระบบและกลไก (P)  

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ได้ด าเนินการในการวางระบบผู้สอนตามความ
เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และผลงานวิชาการ ซึ่งได้วางระบบและกลไกในการวางระบบผู้สอนและการจัดการเรียนการสอนเป็น
ขั้นตอนดังน้ี 

-ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและแบ่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
-แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน 
-อาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งด าเนินการสอนตามรายวิชาที่ได้รับการแต่งตั้ง 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบโครงร่างการพัฒนาวิชาชีพ 
-ประชุมสรุปและจัดวางแนวทางการด าเนินงานจัดท าโครงการ 

4.2 การน าระบบและกลไกไปปฏิบัติ (D)  
1) อาจารย์ผู้สอนมีการมอบหมายให้นักศึกษาศึกษา แนวคิด ทฤษฎี จากงานวิจัย เอกสารทางวิชาการต่าง 

ๆ เพื่อน ามาสรุป คิดค้น ประดิษฐ์ และพัฒนาเพื่อก าหนดเป็นหัวข้อในการจัดท าโครงการพัฒนาวิชาชีพ 
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2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาวิชาชีพ โดยผ่านการ
เห็นชอบของประธานหลักสูตร 

3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อโครงร่างการพัฒนาวิชาชีพ ผ่านการ
เห็นชอบของประธานหลักสูตร เพื่อด าเนินการสอบ 

4.3 การประเมินกระบวนการ (C) 
(1) หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 

เพื่อทบทวนกระบวนการควบคุมหัวข้อโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ และการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้สอดคล้องกับ
โครงงานของผู้เรียน พบว่า ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาได้ด าเนินการเสนอหัวข้อโครงร่างการพัฒนาวิชาชีพ เพื่อด าเนินการ
จัดท าในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และหลักสูตร/ภาควิชาได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อโครงร่างการ
พัฒนาวิชาชีพของนักศึกษา ได้แนะน าและค าปรึกษาพร้อมข้อเสนอแนะต่าง ๆ แก่นักศึกษา และนักศึกษาได้น าค าแนะน าจาก
คณะกรรมการไปปรับปรุงของโครงงานของตนเองได้อย่างมีปะสิทธิภาพ 

4.4 การปรบัปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (A) 
ยังไม่มีการด าเนินการปรับปรุง 
 

คะแนนที่ได้ 4.00 คะแนน 

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  การประเมินผู้เรียน 

1.  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและทักษะ
ปฏิบัติงานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และการประเมินสมิทธิภาพทางภาษา 

การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา(Assessment for 
learning) การประเมินที่ท าให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการน าผลการประเมนิไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียน
ของตนเองใหม่จนเกิดการเรียนรู้ (Assessment as learning) และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Assessment oflearning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพื่อจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้น
การได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมิน เพื่อ
จุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย ท้ังนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑ์การประเมิน
มีการก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง (Authentic assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายให้ผลการประเมิน
ที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง (Real world) และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 
ที่ท าให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริง
ของนักศึกษา ในการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานให้ครอบคลุม
ประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และทักษะปฏิบัติงาน การ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ การประเมินสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ และการประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
3. การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (คอศ.4 คอศ.5 และคอศ.6) 
ผลการด าเนินงาน  
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และทักษะปฏิบัติงาน การ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ การประเมินสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ และการประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
1.1 ระบบและกลไก (P)  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ทบทวน
รายละเอียดและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการประเมิน ผลการประเมินในปีการศึกษาที่ผ่านมาแล้วร่วมวางแผนการ
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ประเมินผลการเรยีนรูข้องผู้เรียนให้เป็นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและทักษะปฏิบัติงาน การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ การประเมินสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ และการประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

1.2 การน าระบบและกลไกไปปฏิบัติ (D)  
1) อาจารย์ผู้สอนจัดท าเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา ตลอดจนก าหนดสัดส่วนการให้คะแนน

ให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินใน คอศ. 2 และ คอศ 3 
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเครื่องมือในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า 
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อท าการเตรียมการประเมิน

สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 
4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเครื่องมือในการประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับผู้เรียน 

1.3 การประเมินกระบวนการ (C) 
หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อวันท่ี 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพื่อ

ทบทวนกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และทักษะปฏิบัติงาน การ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ การประเมินสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ และการประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล พบว่า ไม่
มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563  

1.4 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (A) 
ไม่มีการด าเนินการปรับปรุง 

2.  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
2.1 ระบบและกลไก (P)  

หลักสูตร/ภาควิชาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับรายวิชา ซึ่ง
ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า และหัวหน้างานวัดและประเมินผล 

2.2 การน าระบบและกลไกไปปฏิบัติ (D)  
(1) คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับรายวิชาประชุมวางแผนเพื่อจัดท ารายละเอียด

การทวนสอบรายวิชาซึ่งจะเป็นตารางก าหนดเวลาและแบบบันทึกผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
(2) คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับรายวิชาด าเนินการทวนสอบตามก าหนดเวลาที่

ก าหนดซึ่งอาจจะพิจารณาทวนสอบเฉพาะวิชาที่มีผลการเรียนไม่เป็นปกติพร้อมทั้งลงบันทึกผลการทวนสอบ 
(3) งานวัดและประเมินผลรวบรวมผลการทวนสอบทุกรายวิชาเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2.3 การประเมินกระบวนการ (C) 
หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อวันท่ี 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพื่อ

ทบทวนกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา พบว่า ครูฝึกในสถานประกอบการขาดทักษะด้าน
กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนของนักศึกษา 

2.4 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (A) 
หลักสูตร/ภาควิชา ควรจัดการประชุม และสัมมนาครูฝึกเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลให้เน้นการ

ประเมินตามสภาพจริง เพื่อให้ผลการประเมินผลการเรียนของผู้เรียนอย่างประสิทธิภาพ 
3.  การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 

3.1 ระบบและกลไก (P)  
หลักสูตร ได้มีกลไกการก ากับ การประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร โดยใช้ คอศ. 4 

และ คอศ. 5 เป็นเครื่องมือในการก ากับการประเมินการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร โดยหลักสูตรจะมีการประชุมเพื่อ
ก ากับติดตามและจัดท า คอศ. 4 คอศ. 5 และคอศ. 6 ตามแบบฟอร์มของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ก าหนด 

3.2 การน าระบบและกลไกไปปฏิบัติ (D)  
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตาม ก ากับให้ค าแนะน าอาจารย์

ผู้สอนแต่ละรายวิชา ในการจัดท า คอศ.4 คอศ.5 และโดยก าหนดส่งภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดภาคเรียนให้ครบทุกรายวิชา 
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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 หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

3.3 การประเมินกระบวนการ (C) 
หลักสูตร/ภาควิชา ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อวันท่ี 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพื่อ

ทบทวนกระบวนการก ากบัการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร พบว่า จากผลของการปฏิบัติตามกลไก
ที่หลักสูตรได้วางไว้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่เปิดสอนสามารถจัดท ารายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ส่ง คอศ. 4 และ5 ตามก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด (คอศ. 6 อยู่ระหว่างจัดท าในขณะนี้) หลักสูตรเล็งเห็นว่า ควรเพิ่มหรือ
ปรับปรุงวิธีการในการก ากับติดตามการจัดท า คอศ. 4และ5 เนื่องจากบางรายวิชาวางแผนการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลไม่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ พร้อมกันนี้จากการประเมินการแบ่งภาระงานการจัดท า คอศ. 6 ในการประชุม
การแบ่งภาระงานก่อนหน้านี้ พบว่าภาระงานที่แบ่งไม่สมดุล เนื่องจากบางหมวดของ คอศ. 6 มีเนื้อหาและรายละเอียด
มากกว่าหมวดอื่น ๆ อีกท้ังในกระบวนการจัดแบ่งภาระงานในการจัดท าไม่ได้ค านึงถึงความเกี่ยวข้องของผู้รับผิดชอบกับหมวด
ที่รับผิดชอบใน คอศ.6 จึงท าให้การอ้างอิงหลักฐานกระจัดกระจายไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ท าให้เกิดความล่าช้า 

3.4 การปรบัปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (A) 
จากผลการประเมินกระบวนการด้วยการประเมิน หลักสูตรควรมีการประชุมเพื่อจัดแบ่งภาระงานในการ

จัดท า คอศ. 6 ใหม่ เพื่อให้เหมาะสมระหว่างปริมาณงานและปริมาณคนรับผิดชอบ การจัดท า คอศ. 6 เพื่อการประเมิน
หลักสูตร ได้มีการแบ่งภาระความรับผิดชอบแก่อาจารย์และบุคลากรเพื่อร่วมกันจัดท าขึ้นใหม่โดยค านึงถึงความเกี่ยวข้องกับ
หมวดหมู่ภายใต้ คอศ.6 และควรสร้างที่เก็บเอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการจัดท าอยู่ในที่เดียว เพื่อความสะดวกใน
การค้นหาของผู้จัดท าทุกคน ซึ่งท าให้การจัดท า คอศ. 6 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

คะแนนที่ได้ 4.00 คะแนน 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 

1. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

✓  ✓  

2. มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ คอศ.1 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

✓  ✓  

3. มีรายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษาและรายละเอียดของรายวิชาในสถานประกอบการ ตามแบบ คอศ.2 และ คอ
ศ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค การศึกษาใหค้รบทุกรายวิชา 

✓  ✓  

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาในสถานศึกษาและรายงานผลการ ด าเนินการของรายวิชาในสถาน
ประกอบการ ตามแบบ คอศ.4 และ คอศ.5 ภายใน 30วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดิสอนให้ครบทุกรายวิชา 

✓  ✓  

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ คอศ. 6 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา ✓  ✓  

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในแบบ คอศ.2 และ คอศ.3 อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

✓  ✓  

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน 
การด าเนินงานท่ีรายงานในแบบ คอศ.6 ปีท่ีแล้ว 

  

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ไดร้บัการปฐมนิเทศหรือ ค าแนะน าด้านการจัดการเรยีนการสอน ✓  ✓  
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพฒันาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 

  

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคณุภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0  ✓  

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหมเ่ฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  ✓  

คิดเป็นร้อยละ 87.5 81.81 

ค่าคะแนนนเท่ากับ 4.0 4.00 

คะแนนท่ีได ้ 4.00 
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องค์ประกอบที่ 6 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

  

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1.  ระบบการด าเนินงานของหลักสูตรกับสถานประกอบการโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้าน

เทคโนโลยี ความพร้อมด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สถานประกอบการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการ
สอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอื่นๆ รวมทั้งการบ ารุงรักษา ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์  

ผลการด าเนินงาน  
1. ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันกับสถานประกอบการ โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (P) 
ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ร่วมกันกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุมปรึกษาหรือ และวางด าเนินงานจัดหา 

ซ่อมแซม และจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน ทั้งทางด้านกายภาพ อุปกรณ์เทคโนโลยี และสิ่ง
อ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้
ผู้เรียนรู้ได้อย่างประสิทธิผล โดยทาง ทางหลักสูตรได้มีระบบและกลไกในการวาง แผนการด าเนินการดังนี้ 

1) ส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการจัดหาวัสดุฝึก
นักศึกษาให้เป็นไปลักษณะของรายวิชาที่เป็นไปตาม คอศ.2 และ คอศ.3 จากอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
ข้อเสนอแนะจากรายงานผลการด าเนินงานรายวิชา คอศ.4 คอศ.5 

2) เสนอโครงการ เพื่อด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ ด้านวัสดุฝึกทุกรายวิชาได้รับวัสดุ
ฝึกตาม คอศ.2 เพียงพอต่อการเรียนการสอน ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี เช่น เครื่องฉายภาพทึบแสง โน้ตบุ๊ค เครื่อง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ทางภาควิชาเป็นผู้ด าเนินการ 

2. การน าระบบและกลไกไปปฏิบัติ (D) 
ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ก ากับดูแลให้สิ่งสนับสนุนเรียนรู้ พร้อมใช้งาน ตลอดจนการจัดสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ พร้อมจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ และความต้องการของอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
2.  จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

1 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
- ด้านสถานท่ีเรียน สถานศึกษาจัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบิติการ ศูนย์วิทยบริการ  
- ด้านอุปกรณ์ครุภัณฑ์ ประกอบด้วย ชุดฝึก เครื่องทดสอบต่าง ๆ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์

คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
3.  สถานประกอบการ 

สถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษา  
1) บ.PsB 2014 Engineering จ ากัด 2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหาดใหญ่ 3) บ. Exterran 4) บ. Baker 

Hughes 5) บ.Hyundai Endineering Company Limited 6) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสะเดา 7) บ.Spie oil and gas 
service 8) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอถลาง 9) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวี 10) บ.Greatwall Drilling Company 
11) ร้านป่าแก่การไฟฟ้า 12) การไฟฟ้จาส่วนภูมิภาคอ าเภอระโนด 13) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี 14) บ.พาเนล 
พลัส จ ากัด 15) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอจังหวัดสตูล 16) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา 17) หจก. E&E SERVICE 
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LTD,PART 18) บ.PSB 2014 Endineering จ ากัด 19) บ.เกียรติศักดิ์ อิเล็กทรอนิกส์ เซนเตอร์ 20) M.E.E System and 
Supply 21) โรงกลั่นน้ าบางจาก  

4.  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ้
  

คะแนนที่ได้ 4.00 คะแนน 
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ตารางสรุปผลคะแนน 
  

องค์ประกอบในการ 
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้ 

2. บัณฑิต  2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน คณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4.24  

2.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบมาตรฐาน วิชาชีพผ่านในครั้งแรก 4.00  

2.3 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่าน สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเท่า 0.00  

2.4 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่าน มาตรฐานด้านเทคโนโลยดีิจิทัล 0.00  

2.5 ร้อยละของบัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งาน ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 5.00  

3. นักศกึษา  3.1 การรับนักศึกษา 4.00  

3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา 3.00  

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 4.00  

4. อาจารย์  4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ 4.00  

4.2 คุณภาพอาจารย ์ 2.50  

4.21 ร้อยละของอาจารย์ ผูร้ับผดิชอบ หลักสูตรทีม่ีประสบการณด์้านปฏิบัติการ ในสถาน
ประกอบการ 

5.00  

4.22 ร้อยละผลงานทางวิชาการของ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 0.00  

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ 5.00  

5. หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน  

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4.00  

5.2 การวางระบบผูส้อน และกระบวนการ จัดการเรียนการสอน 4.00  

5.3 การประเมินผู้เรียน 4.00  

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง ชาติ 4.00  

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 4.00  

คะแนนรวม 55.74 

คะแนนรวมเฉลี่ย 3.98  

  
ผลการประเมิน คุณภาพการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.98 คะแนน อยู่ในระดับ ดี 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
  

องค์ประกอบท่ี คะแนนผ่าน จ านวนตัวบ่งชี ้ I P O คะแนนเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
 0.01-2.00 ระดับคุณภาพ น้อย 
 2.01-3.00 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 3.01-4.00 ระดับคุณภาพ ด ี
 4.01-5.00 ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 

1.การก ากับมาตรฐาน ผ่านการประเมิน  หลักสตูรได้มาตรฐาน  

2.บัณฑิต 

คะแนนเฉลีย่
ของทุกตัวบ่งช้ี

ใน
องค์ประกอบท่ี 

2-6 

3 
  

4.41 4.41  ดีมาก  

3.นักศึกษา 3 
 

3.50 4.00 3.66  ด ี

4.อาจารย์ 3 2.50 4.00 5.00 3.83  ด ี

5.หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

4 
 

4.00 4.00 4.00  ด ี

6.สิ่งสนับสนนุการ
เรียนรู้ 

1 
 

4.00 
 

4.00  ด ี

รวม 
 

14 2.50 3.87 4.35 3.98 ดี 

ผลการประเมิน 
ปาน
กลาง 

ดี 
ดี

มาก 
ดี 

 

  

ผลการประเมินระดับหลักสูตร 
คะแนนเฉลี่ย:  3.98  
ระดับคุณภาพ:  ดี  
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 2-6 
จุดเด่น 
  
จุดที่ควรพัฒนา 
  
ข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก 
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