
บทที่ 4  

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

ประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี โดยใชรูปแบบการประเมิน CIPP Model ของสตัฟเฟลบีม 

(Stufflebeam) ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ตามลําดับดังน้ี 

 

ลําดับขั้นตอนในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิจัยการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนยการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะหและ

นําเสนอผลการวิเคราะหโดยใชตารางประกอบคําบรรยายและการวิเคราะหเน้ือหา โดยจําแนกเปนตอน 

ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 ผลของการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูบริหาร ตัวแทน 

สถานประกอบการ ครู และนักศึกษา 

 ตอนที่ 2 ผลของการวิเคราะหการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ดาน

บริบทของผูบริหาร ตัวแทนสถานประกอบการ ครู และนักศึกษา 

 ตอนที่ 3 ผลของการวิเคราะหการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ดาน

ปจจัยนําเขาของผูบริหาร ครู และนักศึกษา 

 ตอนที่ 4 ผลของการวิเคราะหการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ดาน

กระบวนการของผูบริหาร ครู และนักศึกษา 

 ตอนที่ 5 ผลของการวิเคราะหการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ดาน

ผลผลิตจากการตรวจสอบเอกสาร 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี มีรายละเอียด ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลของการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูบริหาร ตัวแทน         

สถานประกอบการ ครู และนักศึกษา 

ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ        

ซึ่งเปนของผูบริหาร ตัวแทนสถานประกอบการ ครู และนักศึกษา ดังปรากฏในตารางที่ 4.1 - 4.4 

 

ตารางท่ี 4.1 สถานภาพท่ัวไปของครูท่ีตอบแบบสอบถาม 

 

ดานสถานภาพ 
จํานวน (คน) 

(N = 6) 
รอยละ 

1. วุฒิการศึกษาสูงสุด 

ปริญญาตร ี

 

6 

 

100.00 

2. อายุ 

2.1  20 - 35 ป 

2.2  มากกวา 45 ป 

 

5 

1 

 

083.30 

016.70 

3. ประสบการณการสอนในศูนยการศึกษานอกระบบ    

   และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสรุาษฎรธานี 

3.1  นอยกวา 5 ป 

3.2  5 - 10 ป 

 

 

3 

3 

 

 

050.00 

050.00 

4. สอนตรงตามวิชาเอก/โท 

ตรงวิชาเอก/โท 

 

6 

 

100.00 

 

 

จากตารางที่ 4.1 แสดงขอมูลสถานทั่วไปของครูที่ตอบแบบสอบถาม พบวา ครูสวนใหญ      

มี วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตร ีจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 100.00 อายุสวนใหญอยูระหวาง 

20 - 35 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 83.30 และอายุมากกวา 45 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 

16.70 ประสบการณการสอนในศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมือง       

สุราษฎรธานี นอยกวา 5 ป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 50.00 และ 5 - 10 ป จํานวน 3 คน               

คิดเปนรอยละ 50.00 สวนใหญสอนตรงวิชาเอก/โท จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 100.00  
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ตารางท่ี 4.2 สถานภาพท่ัวไปของนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม 

 

ดานสถานภาพ 
จํานวน (คน) 

(N = 42) 
รอยละ 

1. เพศ 

1.1  ชาย 

1.2  หญิง 

 

10 

32 

 

23.80 

76.20 

2. อายุ 

2.1  15 - 20 ป 

2.2  21 - 25 ป 

2.3  26 - 30 ป 

2.4  มากกวา 30 ป 

 

11 

22 

07 

02 

 

26.20 

52.40 

16.70 

04.80 

3. อาชีพของผูปกครองนักศึกษา 

3.1  รับราชการ 

3.2  ธุรกิจสวนตัว 

3.3  คาขาย 

3.4  รับจาง 

 

03 

09 

19 

11 

 

07.10 

21.40 

45.20 

16.20 

 

 

จากตารางที่ 4.2 แสดงขอมูลสถานทั่วไปของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม พบวา นักศึกษา

สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 76.20 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 10 คน 

คิดเปนรอยละ 23.80 อายุสวนใหญอยูระหวาง 21 - 25 ป จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 52.40 

รองลงมาคือ อายุ 15 - 20 ป จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 26.20 อายุ 26 - 30 ป จํานวน 7 คน 

คิดเปนรอยละ 16.70 และอายุมากกวา 30 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 4.80 สวนอาชีพของ

ผูปกครองนักศึกษาสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 45.20 รองลงมา

เปนอาชีพรับจาง จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 16.20 ธุรกิจสวนตัว จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 

21.40 และรับราชการ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 7.10 
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ตารางท่ี 4.3 สถานภาพท่ัวไปของผูบริหารท่ีสัมภาษณ 

 

ดานสถานภาพ 
จํานวน (คน) 

(N = 6) 
รอยละ 

1. เพศ 

1.1 ชาย 

1.2 หญิง 

 

2 

4 

 

33.33 

66.67 

2. ตําแหนง 

   2.1 ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและ 

        การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี 

   2.2 ขาราชการ 

   2.3 หัวหนางานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 

 

1 

4 

1 

 

 

16.67 

66.66 

16.67 

 

 

จากตารางที่ 4.3 แสดงขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูบริหารที่สัมภาษณ พบวา สวนใหญ  

เปนเพศหญิง จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 66.68 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 2 คน คิดเปน     

รอยละ 33.34 ตําแหนงกลุมเปาหมายที่ตอบแบบสํารวจสวนใหญเปนขาราชการ จํานวน 4 คน      

คิดเปนรอยละ 66.68 ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมือง     

สุราษฎรธานี จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 16.67 และหัวหนางานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 16.67  

 

ตารางท่ี 4.4 สถานภาพท่ัวไปของตัวแทนสถานประกอบการท่ีสัมภาษณและตอบแบบสอบถาม 

 

ดานสถานภาพ 
จํานวน (แหง) 

(N = 11) 
รอยละ 

1. ประเภทหนวยงาน 

1.1  สวนราชการ 

1.2  หนวยงานเอกชน 

1.3  อื่น ๆ 

 

3 

5 

3 

 

27.27 

45.45 

27.27 

2. ความตองการนักศึกษาดานสาขาวิชาของหนวยงาน 

2.1  สาขาการบัญชี 

2.2  สาขาการตลาด 

 

2 

9 

 

18.18 

81.82 
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จากตารางที่ 4.4 แสดงขอมูลสถานทั่วไปของตัวแทนสถานประกอบการที่สัมภาษณและ 

ตอบแบบสอบถาม พบวา เปนหนวยงานเอกชน จํานวน 5 แหง คิดเปนรอยละ 45.45 สวนราชการ 

จํานวน 3 แหง คิดเปนรอยละ 27.27 และเปนหนวยงานอื่น ๆ จํานวน 3 แหง คิดเปนรอยละ 27.27 

สวนใหญมีความตองการนักศึกษาดานสาขาวิชาการตลาด จํานวน 9 แหง คิดเปนรอยละ 81.82 

รองลงมาเปนสาขาการบัญชี จํานวน 2 แหง คิดเปนรอยละ 18.18 

 

ตอนท่ี 2 ผลของการวิเคราะหการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี 

ดานบริบทของผูบริหาร ตัวแทนสถานประกอบการ ครู และนักศึกษา 

ผลของการวิเคราะหการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ดานบริบท โดย

วิเคราะหหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเปรียบเทียบกับเกณฑระดับคุณภาพที่กําหนดไว 

ปรากฏผลตามรายละเอียดในตามรางที่ 4.5 - 4.10 

 

ตารางท่ี 4.5 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับผลการประเมินหลักสตูรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ดานบริบทของครูผูสอน 

 

รายการประเมิน μ σ ระดับการประเมิน 

นโยบายสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย 
 

 
 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด มีความ

สอดคลองกับนโยบายของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

 

 

4.16 

 

 

0.75 

 

 

มาก 

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาดในดานนโยบาย

ของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมี

ความสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

 

 

4.33 

 

 

0.51 

 

 

มาก 

3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด สงเสริมสนับสนุน

นโยบายของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย 

 

 

4.16 

 

 

0.75 

 

 

มาก 

4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด สงเสริมสนับสนุน

นโยบายของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย และสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาประเทศในปจจุบัน 

 

 

4.00 

 

 

0.00 

 

 

มาก 

 คาเฉล่ียรวม 4.17 0.51 มาก 
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ตารางท่ี 4.5 (ตอ) 

 

รายการประเมิน μ σ ระดับการประเมิน 

นโยบายของสถานศึกษา    

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด มีความ

สอดคลองกับนโยบายของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี 4.33 0.51 มาก 

2. หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ในดานนโยบาย

ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมือง       

สุราษฎรธานี มีความสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 4.16 0.40 มาก 

3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด สนับสนุนนโยบาย

ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมือง         

สุราษฎรธานี 4.50 0.54 มาก 

4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด สนับสนุนนโยบาย

ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมือง         

สุราษฎรธานี และสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาประเทศในปจจุบัน 4.16 0.40 มาก 

 คาเฉล่ียรวม 4.29 0.46 มาก 

สภาพแวดลอมภายนอกของสถานศึกษา    

1. ที่ตั้งของสถานศึกษาอยูในสภาพแวดลอมที่มีความเหมาะสม การคมนาคม

สะดวกปลอดภัย 4.50 0.55 มาก 

2. ที่ตั้งของสถานศึกษาอยูหางจากส่ิงรบกวนภายนอก  4.17 0.98 มาก 

3. ชุมชนมีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย  4.33 0.52 มาก 

4. ชุมชนใหความมือรวม สนับสนุน ชวยเหลือตอการจัดการศึกษา ของ

สถานศึกษา 4.33 0.52 มาก 

 คาเฉล่ียรวม 4.33 0.64 มาก 

ความตองการแรงงานในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธาน ี    

1. ความตองการแรงงงานในปจจุบัน ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด 4.17 0.41 มาก 

2. ความรู ทักษะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด 4.17 0.41 มาก 

3. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ของนักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด 4.33 0.52 มาก 

4. นโยบาย Thailand 4.0 มีผลตอความตองการแรงงาน สําหรับนักศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 4.33 0.52 มาก 

 คาเฉล่ียรวม 4.25 0.46 มาก 

 คาเฉล่ียรวมดานบริบท 4.26 0.52 มาก 
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จากตารางที่ 4.5 ผลการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสรุาษฎรธานี ดานบริบทของครูผูสอน 

ในภาพรวมดานบรบิท มีผลการประเมนิอยูในระดับมาก (μ = 4.26, σ = 0.52) เมื่อพิจารณาเปนภาพรวม

รายประเด็น พบวาทุกประเด็นมีผลการประเมินอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ สภาพแวดลอม

ภายนอกของสถานศึกษา รองลงมาคือ นโยบายของสถานศึกษา นโยบายสํานักงานสงเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และความตองการแรงงานในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี 

ตามลําดับ 
ดานสภาพแวดลอมภายนอกของสถานศึกษา เมื่อพิจารณาเปนประเด็นขอ พบวาทุกประเด็นมี

ผลการประเมินอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ ที่ต้ังของสถานศึกษาอยูในสภาพแวดลอมที่มีความ

เหมาะสม การคมนาคมสะดวกปลอดภัย รองลงมาคือ ชุมชนมีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ชุมชนให

ความมือรวม สนับสนุน ชวยเหลือตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่ต้ังของสถานศึกษาอยูหางจาก

สิ่งรบกวนภายนอก ตามลําดับ  
ดานนโยบายของสถานศึกษา เมื่อพิจารณาเปนประเด็นขอ พบวาทุกประเด็นมีผลการประเมิน

อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด 

สนับสนุนนโยบายของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี 

รองลงมาคือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด มีความสอดคลองกับนโยบาย

ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ในดานนโยบายของศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี มีความสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด สนับสนุนนโยบายของศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี และสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาประเทศใน

ปจจุบัน ตามลําดับ  
ดานนโยบายสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เมื่อพิจารณา

เปนประเด็นขอ พบวา ทุกประเด็นมีผลการประเมินอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาดในดานนโยบายของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยมีความสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน รองลงมาคือ มีความสอดคลอง

กับนโยบายของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สงเสริมสนับสนุน

นโยบายของสํานักงานสงเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และสงเสริมสนับสนุน

นโยบายของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสอดคลองกับ

นโยบายการพัฒนาประเทศในปจจุบัน ตามลําดับ 
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ดานความตองการแรงงานในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี เมื่อพิจารณาเปนประเด็นขอ พบวา 

ทุกประเด็นมีผลการประเมินอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณในวิชาชีพ ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด 

รองลงมาคือ นโยบาย Thailand 4.0 มีผลตอความตองการแรงงาน สําหรับนักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ความตองการแรงงงานในปจจุบันของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด และความรู ทักษะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 4.6 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับผลการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภอเมืองสุราษฎรธานี ดานบริบทของนักศึกษา 

 

รายการประเมิน μ σ ระดับการประเมิน 

สภาพแวดลอมภายนอกสถานศึกษา    

1. ที่ต้ังของศูนยการศึกษาอยูในสภาพแวดลอมที่มีความเหมาะสม 

การคมนาคมสะดวกปลอดภัย 4.55 0.55 มากที่สุด 

2. ที่ต้ังของสถานศึกษาอยูหางจากสิ่งรบกวนภายนอก  4.38 0.62 มาก 

3. ชุมชนมีแหลงเรยีนรูทีห่ลากหลาย  4.43 0.77 มาก 

4. ชุมชนใหความมือรวม สนับสนุน ชวยเหลือตอการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 4.48 0.67 มาก 

 คาเฉลี่ยรวม 4.46 0.65 มาก 

 คาเฉลี่ยรวมดานบริบท 4.46 0.65 มาก 

 

จากตารางที่ 4.6 ผลการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ดานบริบทของนักศึกษา  

ในภาพรวมดานบริบท มีผลการประเมินอยูในระดับมาก (μ = 4.46, σ = 0.65) เมื่อพิจารณาเปนราย

ขอยอย พบวาสวนใหญผลการประเมินอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ ที่ต้ังของศูนยการศึกษา 

อยูในสภาพแวดลอมที่มีความเหมาะสม การคมนาคมสะดวกปลอดภัย ชุมชนใหความมือรวม 

สนับสนุน ชวยเหลือตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ชุมชนมีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย และที่ต้ัง

ของสถานศึกษาอยูหางจากสิ่งรบกวนภายนอก ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 4.7 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับผลการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภอเมืองสุราษฎรธานี ดานบริบทของตัวแทน สถานประกอบการ (คุณลักษณะ

ของนักศึกษาตามความตองการ) 

 
รายการประเมิน μ σ ระดับการประเมิน 

ดานความรูความสามารถที่สงผลตอการทํางาน    

1. มีความรูพื้นฐานมีคุณวุฒิตรงตามตําแหนงงานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอยู

ในเกณฑดีสามารถนํามาใชในวิชาชีพได 4.57 0.53 มากที่สุด 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะหสามารถเสนอแนวทางแกไขปญหาโดยใช

ความรูในสาขาวิชาและศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของได 4.29 0.95 มาก 

3. หม่ันแสวงหาความรูอยูเสมอโดยประยุกตใชความรูเหตุผลและวิจารณญาณ

อยางเหมาะสมเม่ือตองเผชิญกับสถานการณตางๆ 4.43 0.98 มาก 

4. มีความตระหนักในการเปล่ียนแปลงของโลกและสังคมรวมทั้งสามารถวิเคราะห

การเปล่ียนแปลงเพื่อนามาเชื่อมโยงกับวิชาชีพไดอยางเปนระบบและเหมาะสม 4.29 0.76 มาก 

5. ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมโดยประยุกตใชกระบวนการศึกษาและวิจัย 3.43 1.13 ปานกลาง 

6. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการทํางาน 4.29 0.76 มาก 

7. มีความรูในสาขาวิชาและศาสตรที่เก่ียวของและสามารถประยุกตใชในวิชาชีพได 4.43 0.79 มาก 

8. มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถส่ือสารได 4.00 0.82 มาก 

9. ผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพตรงตามที่ไดรับมอบหมาย 4.14 0.90 มาก 

 คาเฉล่ียรวม 4.21 0.85 มาก 

ดานคุณธรรมจริยธรรมตามลักษณะวิชาชีพ    

1. มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.14 0.90 มาก 

2. เคารพกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม 4.43 0.53 มาก 

3. เคารพสิทธิรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืนและมีความเปนประชาธิปไตย 4.14 0.69 มาก 

4. มีทัศนคติที่ดีตออาชีพและแสดงออกซ่ึงคณุธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 4.29 0.76 มาก 

5. มีการพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรมและจรยิธรรม รวมทัง้เพิ่มพูน ความรู ความ 

สามารถและทักษะในการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 4.00 0.82 มาก 

6. ปฏิบัติหนาทีอ่ยางเต็มกําลังความสามารถรอบคอบ รวดเร็วขยันหม่ันเพียร 

ถูกตองสมเหตุสมผลโดยคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ 4.57 0.53 มากที่สุด 

7. มีความซ่ือสัตยสุจริตสามารถจัดการปญหาดานจริยธรรมและความขัดแยง

ระหวางผลประโยชนที่ไดรับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.43 0.79 มาก 

8. ดูและรักษาและใชทรัพยสินขององคกรอยางประหยัด คุมคา โดยระมัดระวัง 

มิใหเกิดความเสียหายหรือส้ินเปลืองตอทรัพยสินของตนเองและสวนรวม 4.43 0.79 มาก 

9. ปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานตลอดจนผูเก่ียวของดวยความสุภาพ มีนํ้าใจและ

มนุษยสัมพันธอันดี 4.57 0.53 มากที่สุด 

 คาเฉล่ียรวม 4.33 0.70 มาก 
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ตารางท่ี 4.7 (ตอ) 

 

รายการประเมิน μ σ ระดับการประเมิน 

ดานทักษะ และบคุลิกภาพที่สงผลตอการทํางาน    

1. มีความเชื่อม่ันในตัวเองกลาแสดงออกหรือแสดงความคิดเห็น 4.57 0.53 มากที่สุด 

2. มีความสามารถในการตัดสินใจมีไหวพริบปฏิภาณแกไขปญหาเฉพาะหนาได 4.57 0.53 มากที่สุด 

3. มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี 4.57 0.53 มากที่สุด 

4. มีความใฝรูกระตือรือรนในการใฝศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองอยูเสมอ 4.29 0.49 มาก 

5. มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 4.43 0.53 มาก 

6. มีจิตบริการและมนุษยสัมพันธที่ดี 4.43 0.79 มาก 

7. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 4.71 0.49 มากที่สุด 

8. มีความอดทน มุงม่ัน และตรงตอเวลา 4.71 0.49 มากที่สุด 

9. มีความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 4.57 0.53 มากที่สุด 

 คาเฉล่ียรวม 4.54 0.55 มากที่สุด 

 คาเฉล่ียรวมดานบริบท 4.36 0.70 มาก 

 

จากตารางที่ 4.7 ผลการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ดานบริบทของตัวแทน

สถานประกอบการ ในภาพรวมดานบริบท มีผลการประเมินอยูในระดับมาก (μ = 4.36, σ = 0.70) 

เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวาสวนใหญผลการประเมินอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ ดาน

ทักษะ และบุคลิกภาพที่สงผลตอการทํางาน รองลงมาคือ ดานคุณธรรมจริยธรรมตามลักษณะวิชาชีพ 

และดานความรูความสามารถที่สงผลตอการทํางาน ตามลําดับ  
ดานทักษะ และบุคลิกภาพที่สงผลตอการทํางาน เมื่อพิจารณาเปนประเด็นขอ พบวาประเด็น 

สวนใหญมีผลการประเมินอยูในระดับมากที่สุด เรียงตามลําดับ คือ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการ

ทํางาน รองลงมาคือ มีความอดทน มุงมั่น และตรงตอเวลา มีความเช่ือมั่นในตัวเองกลาแสดงออกหรือ

แสดงความคิดเห็น มีความสามารถในการตัดสินใจมีไหวพริบปฏิภาณแกไขปญหาเฉพาะหนาได 

ตามลําดับ 
ดานคุณธรรมจริยธรรมตามลักษณะวิชาชีพ เมื่อพิจารณาเปนประเด็นขอ พบวาประเด็น 

สวนใหญมีผลการประเมินอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ ปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานตลอดจน

ผูเกี่ยวของดวยความสุภาพ มีนํ้าใจและมนุษยสัมพันธอันดี รองลงมาคือ ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลัง

ความสามารถรอบคอบ รวดเร็วขยันหมั่นเพียร ถูกตองสมเหตุสมผลโดยคํานึงถึงประโยชนของสวนรวม

เปนสําคัญ มีความซื่อสัตยสุจริตสามารถจัดการปญหาดานจริยธรรมและความขัดแยงระหวาง

ผลประโยชนที่ไดรับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ดูและรักษาและใชทรัพยสินขององคกร
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อยางประหยัดคุมคา โดยระมัดระวังมิใหเกิดความเสียหายหรือสิ้นเปลืองตอทรัพยสินของตนเองและ

สวนรวม ตามลําดับ  
ดานความรูความสามารถที่สงผลตอการทํางาน เมื่อพิจารณาเปนประเด็นขอ พบวาประเด็น

สวนใหญมีผลการประเมินอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ มีความรูพื้นฐานมีคุณวุฒิตรงตาม

ตําแหนงงานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอยูในเกณฑดีสามารถนํามาใชในวิชาชีพได รองลงมาคือ หมั่น

แสวงหาความรูอยูเสมอโดยประยุกตใชความรูเหตุผลและวิจารณญาณอยางเหมาะสมเมื่อตองเผชิญ

กับสถานการณตาง ๆ มีความรูในสาขาวิชาและศาสตรที่เกี่ยวของและสามารถประยุกตใชในวิชาชีพได 

มีความสามารถในการคิดวิเคราะหสามารถเสนอแนวทางแกไขปญหาโดยใชความรูในสาขาวิชาและ

ศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของได มีความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมรวมทั้งสามารถ

วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงเพื่อนามาเช่ือมโยงกับวิชาชีพไดอยางเปนระบบและเหมาะสม ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 4.8 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับผลการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภอเมืองสุราษฎรธานี ดานบริบทของตัวแทน สถานประกอบการ (คุณลักษณะ

ของนักศึกษาตามสภาพการณท่ีเกิดขึ้น) 
 

รายการประเมิน μ σ ระดับการประเมิน 

ดานความรูความสามารถที่สงผลตอการทํางาน    

1. มีความรูพื้นฐานมีคุณวุฒิตรงตามตําแหนงงานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

อยูในเกณฑดีสามารถนํามาใชในวิชาชีพได 4.00 1.00 มาก 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะหสามารถเสนอแนวทางแกไขปญหา

โดยใชความรูในสาขาวิชาและศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของได 4.00 1.00 มาก 

3. หม่ันแสวงหาความรูอยูเสมอโดยประยุกตใชความรูเหตุผลและ

วิจารณญาณอยางเหมาะสมเม่ือตองเผชิญกับสถานการณตาง ๆ 3.57 0.53 มาก 

4. มีความตระหนักในการเปล่ียนแปลงของโลกและสังคมรวมทั้งสามารถ

วิเคราะหการเปล่ียนแปลงเพื่อนามาเชื่อมโยงกับวิชาชีพไดอยางเปน

ระบบและเหมาะสม 3.86 0.90 มาก 

5. ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมโดยประยุกตใชกระบวนการศึกษาและวิจัย 3.14 0.90 ปานกลาง 

6. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการทํางาน 4.00 0.82 มาก 

7. มีความรูในสาขาวิชาและศาสตรที่เก่ียวของและสามารถประยุกตใช        

ในวิชาชีพได 4.29 0.76 มาก 

8. มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถส่ือสารได 3.14 0.69 ปานกลาง 

9. ผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพตรงตามที่ไดรับมอบหมาย 4.00 0.82 มาก 

 คาเฉล่ียรวม 3.78 0.82 มาก 
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ตารางท่ี 4.8 (ตอ) 
 

รายการประเมิน μ σ ระดับการประเมิน 

ดานคุณธรรมจริยธรรมตามลักษณะวิชาชีพ    

1. มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.14 0.69 มาก 

2. เคารพกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม 4.43 0.79 มาก 

3. เคารพสิทธิรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืนและมีความเปนประชาธิปไตย 4.00 0.58 มาก 

4. มีทัศนคติที่ดีตออาชีพและแสดงออกซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน 4.14 0.90 มาก 

5. มีการพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูน ความรู 

ความสามารถและทักษะในการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลยิง่ขึ้น 4.00 0.82 มาก 

6. ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถรอบคอบ รวดเร็ว ขยันหม่ันเพียร 

ถูกตองสมเหตุสมผลโดยคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ 4.29 0.76 มาก 

7. มีความซ่ือสัตยสุจริตสามารถจัดการปญหาดานจริยธรรมและความขัดแยง

ระหวางผลประโยชนที่ไดรับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.29 0.76 มาก 

8. ดูและรักษาและใชทรัพยสินขององคกรอยางประหยัด คุมคา โดย 

ระมัดระวังมิใหเกิดความเสียหายหรือส้ินเปลืองตอทรัพยสินของตนเอง

และสวนรวม 4.00 0.82 มาก 

9. ปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานตลอดจนผูเก่ียวของดวยความสุภาพ มีนํ้าใจและ 

มนุษยสัมพันธอันดี 4.29 0.76 มาก 

 คาเฉล่ียรวม 4.17 0.76 มาก 

ดานทักษะ และบคุลิกภาพที่สงผลตอการทํางาน    

1. มีความเชื่อม่ันในตัวเองกลาแสดงออกหรือแสดงความคดิเห็น 4.29 0.76 มาก 

2. มีความสามารถในการตัดสินใจมีไหวพริบปฏิภาณแกไขปญหาเฉพาะ

หนาได 4.14 0.90 มาก 

3. มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี 4.43 0.79 มาก 

4. มีความใฝรูกระตือรือรนในการใฝศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองอยูเสมอ 4.14 0.69 มาก 

5. มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 4.29 0.76 มาก 

6. มีจิตบริการและมนุษยสัมพันธที่ดี 4.43 0.79 มาก 

7. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 4.14 0.90 มาก 

8. มีความอดทน มุงม่ัน และตรงตอเวลา 4.29 0.95 มาก 

9. มีความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 4.29 0.76 มาก 

 คาเฉล่ียรวม 4.27 0.81 มาก 

 คาเฉล่ียรวมดานบริบท 4.07 0.80 มาก 
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จากตารางที่ 4.8 ผลการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ดานบริบทของตัวแทน

สถานประกอบการ ในภาพรวมดานบริบท มีผลการประเมินอยูในระดับมาก (μ = 4.07, σ = 0.80) 

เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา สวนใหญผลการประเมินอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ  

ดานทักษะ และบุคลิกภาพที่สงผลตอการทํางาน รองลงมาคือ ดานคุณธรรมจริยธรรมตามลักษณะ

วิชาชีพ และดานความรูความสามารถที่สงผลตอการทํางาน ตามลําดับ 
ดานทักษะและบุคลิกภาพที่สงผลตอการทํางาน เมื่อพิจารณาเปนประเด็นขอ พบวาประเด็น

สวนใหญมีผลการประเมินอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี รองลงมาคือ 

มีจิตบริการและมนุษยสัมพันธที่ดี มีความอดทน มุงมั่น และตรงตอเวลา มีความเช่ือมั่นในตัวเองกลา

แสดงออกหรือแสดงความคิดเห็น ตามลําดับ 
ดานคุณธรรมจริยธรรมตามลกัษณะวิชาชีพ เมื่อพิจารณาเปนประเด็นขอ พบวา ทุกประเด็น

มีผลการประเมินอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ เคารพกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและ

สังคม รองลงมาคือ ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถรอบคอบ รวดเร็วขยันหมั่นเพียร ถูกตอง

สมเหตุสมผลโดยคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ มีความซื่อสัตยสุจริตสามารถจัดการปญหา

ดานจริยธรรมและความขัดแยงระหวางผลประโยชนที่ไดรับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

ปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานตลอดจนผูเกี่ยวของดวยความสุภาพ มีนํ้าใจและมนุษยสัมพันธอันดี ตามลําดับ 
ดานความรูความสามารถที่สงผลตอการทํางาน เมื่อพิจารณาเปนประเด็นขอ พบวาทุกประเด็น

มีผลการประเมินอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ มีความรูในสาขาวิชาและศาสตรที่เกี่ยวของและ

สามารถประยุกตใชในวิชาชีพได รองลงมาคือ มีความรูพื้นฐานมีคุณวุฒิตรงตามตําแหนงงานทั้ง

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติอยูในเกณฑดีสามารถนํามาใชในวิชาชีพได มีความสามารถในการคิดวิเคราะห

สามารถเสนอแนวทางแกไขปญหาโดยใชความรูในสาขาวิชาและศาสตรอื่น  ๆ ที่เกี่ยวของได มี

ความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการทํางาน ตามลําดับ 
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ผลการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาและตัวแทนสถานประกอบการ ดานบริบท 
 
ตารางท่ี 4.9 ผลการสัมภาษณผูบริหารการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                      

อําเภอเมืองสุราษฎรธานี ดานบริบท 
 

คําถามในการสัมภาษณ ผลการสัมภาษณผูบริหาร 

1. ในฐานะที่ทานเปนผูบริหาร ทาน

มีนโนบาย และวิธีปฏิบัติในการ

บริหารหลักสูตรของทานอยางไร 

ในดานตอไปนี ้

1. มีการนํายุทธศาสตรการบริหารประเทศดานการศึกษา นโยบายกระทรวงศึกษาธกิาร 

นโยบายสํานักงาน กศน. และกรอบในการกําหนดยุทธศาสตรและจุดเนนการดาํเนินงาน

ของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มาเปนกรอบในการ

กําหนดทิศทางในการดําเนินงาน 

2. การนํากลยุทธสูการปฏิบัติในรูปของแผนปฏิบัติการประจําป สถานศึกษามีดําเนินการ โดย

กําหนดตัวชีว้ัดความสําเร็จใหครอบคลุมและสอดคลองกับมาตรฐานที่ใชในการประเมิน มี

การดําเนินการกํากับ ติดตาม นาํผลจากการประเมินไปพัฒนาการบริหาร 

3. มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปดโอกาสใหทุกฝายที่เก่ียวของมีสวนรวมในการบริหาร

หลักสูตร มีการดําเนินการจัดการศึกษาใหมีความทันสมัย ยดืหยุน สอดคลองกับความ

ตองการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ 

4. มีการจัดทําแผนการดําเนินการตามแผนการบริหารหลักสูตรโดยการกําหนดแผนปฏิบัติการ

ปงบประมาณ 2560  มีการประชุมวางแผนการดําเนินงาน การเตรียมการ และการสํารวจ

ความตองการโดยครู ปวช. เพ่ือนําขอมูลมาใชในการวางแผนจัดกระบวนการเรียนรู เพ่ือให

มีการดําเนินการหลักสูตรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายของหลักสูตร 

5. สถานศึกษาไดมีนําระบบการประกันคุณภาพมาใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพของ

สถานศึกษาไดแตงตัง้คณะทาํงานผูรับผิดชอบแยกตามมาตรฐาน ตวับงชี้ จัดทําคูมือระบบ

ประกันคุณภาพ ดําเนินงานตามคูมือระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา สรางระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดวยการถายทอดมาตรฐาน ตวับงชี้ สูโครงการ/กิจกรรม 

และทุกสิ้นปมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม มาตรฐาน ตัวบงชี ้กศน. เพ่ือนําขอมูลการ

ประเมินที่ไดสูการวางแผนพัฒนาอยางตอเนื่อง 

1.1 ทานมีวิธีการในการแปลง

วิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติ

อยางไร 

1.2 โครงสรางในการบริหาร

หลักสูตรเปนอยางไร 

1.3 ทานมีการวางแผน 

ดําเนินงานตามแผนการ

บริหารหลักสูตร และการนํา

หลักสูตร ปวช.ไปใช กับ

ศูนยการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภอเมืองสุราษฎรธานี

อยางไร 

1.4 ทานมีแนวทางในการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร

อยางไรบาง 

 

 

สรุปผลการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา ดานบริบท พบวา ศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ไดนํายุทธศาสตรการบริหารประเทศดานการศึกษา 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสํานักงาน กศน. และกรอบในการกําหนดยุทธศาสตรและ

จุดเนนการดําเนินงานของสํานักงานสงเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย             

ที่เกี่ยวของมาเปนกรอบในการกําหนดทิศทางในการดําเนินงานของศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมอืงสุราษฎรธานี โดยมุงจัดการศึกษาตลอดชีวิตรวมกับภาคีเครือขาย

ใหแกประชาชนเพื่อใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู และพัฒนาการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ  
การนํากลยุทธสูการปฏิบัติในรูปของแผนปฏิบัติการประจําป สถานศึกษามีดําเนินการ        

โดยกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จใหครอบคลุมและสอดคลองกับมาตรฐานที่ใชในการประเมิน มีการ
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ดําเนินการกํากับ ติดตาม นําผลจากการประเมินไปพัฒนาการบริหาร การจัดกิจกรรมการเรียน        

การสอน และกิจกรรมเสรมิ หลักสูตรเปนระบบครบวงจรและรวมกันออกแบบและเก็บขอมูลที่มีอยูมา

จัดทําสารสนเทศใหเปนระบบ แลวจัดเก็บไวในฐานขอมูลโดยในเบื้องตน เก็บในลักษณะใหครอบคลุม

ขอมูลทั่ว ๆ ไป เชน ขอมูลผูเรียน ครู ชุมชน ภูมิปญญาทองถ่ิน งบประมาณ ฯลฯ สําหรับขอมูล         

ในสวนอื่น อาจเก็บตามตัวบงช้ีที่ใชในการประเมินหรือ ตามประเด็นการพิจารณาในแตละตัวบงช้ี            

แตละมาตรฐาน ซึ่งสงผลตอการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตอไป 
การบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี มีจุดมุงหมายหลักเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา เปดโอกาสใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการบริหารหลักสูตร มีการดําเนินการจัด

การศึกษาใหมีความทันสมัย ยืดหยุน สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ

และการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อการดํารงชีวิตตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม ทองถ่ิน วัฒนธรรม 

เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม มุงเนนการปฏิบัติงานจริง ตามความพรอมและศักยภาพของสถานศึกษา 

โดยประสานความรวมมือกับสถานศึกษาและหนวยงานอื่น ทั้งในดานการจัดการวิชาการ การใช

บุคลากรทั้งจากรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน เอกชน องคกร

เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น รวมทั้งความรวมมือในการ

จัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อพัฒนาใหผูเรียนเปนผูมีสมรรถนะทางวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพเปน

พลเมืองดีของสังคม มีความสามารถ ในการคิด เรียนรู วางแผน และพัฒนาตนเองได 
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฏรธานี ไดจัดทํา

แผนการดําเนินการตามแผนการบริหารหลักสูตรโดยการกําหนดแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2560  

มีการประชุมวางแผนการดําเนินงาน การเตรียมการ และการสํารวจความตองการโดยครู ปวช. เพื่อนํา

ขอมูลมาใชในการวางแผนจัดกระบวนการเรียนรู ในปงบประมาณ 2560 และหลักการการสําคัญ       

ในการนําหลักสูตรไปใช เพื่อใหมีการดําเนินการหลักสูตรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุ

เปาหมายของหลักสูตร ดังน้ี 
มีการวางแผนและเตรียมการในการประชาสัมพันธหลักสูตร และทําความเขาใจแกบุคลากร

ที่เกี่ยวของ ตลอดจนวางแผนเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การแสวงหาความรวมมือในการจัดการศึกษา

จากภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
มีข้ันตอนกระบวนการนําหลักสูตรไปใชอยางมีระบบ นับต้ังแตการอบรมครู การจัดครูเขา

สอนตามหลักสูตร การจัดแผนการเรียน ตารางสอน ตารางเรียน วิธีการจัดการเรียนการสอน และ        

การวัดผลประเมินผล 
มีการจัดปจจัยสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในสถานศึกษาใหเหมาะสมกับ

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ไดแก งบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ วัสดุ ครุภัณฑ สื่อการเรียน

การสอน รวมทั้งอาคารสถานที่ หองสมุดและแหลงเรียนรูตาง ๆ 
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มีการพัฒนาครูผูสอนทั้งดานเทคนิควิธีการสอน การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู การผลิต 

และใชสื่อการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล ตลอดจนการสงเสริมสนับสนุนใหครูไดมีโอกาส

พัฒนาความรูทักษะและประสบการณจาการศึกษา อบรม ทัศนศึกษา ฯลฯ เพื่อใหทันตอวิทยาการ

และเทคโนโลยีใหม ๆ 
มีการนิเทศติดตามประเมินผลการใชหลักสูตร ต้ังแตระดับรายวิชาและระดับสาขาวิชา         

โดยครูผูสอน หัวหนางานที่เกี่ยวของและผูบริหารศึกษา เพื่อเปนขอมูลในการปรับแกไขปญหา และ

พัฒนาการนําหลักสูตรไปใชใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
สถานศึกษาไดมีนําระบบการประกันคุณภาพมาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ       

ของสถานศึกษา โดยการสรางความเขาใจกับบุคลากร เกี่ยวกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ซึ่งถือเปนสวนหน่ึงที่สถานศึกษาจะตองดําเนินงานอยางตอเน่ือง เพื่อใหผลการดําเนินงาน

มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด ไดแตงต้ังคณะทํางานผูรับผิดชอบแยกตามมาตรฐาน ตัวบงช้ี จัดทํา

คูมือระบบประกันคุณภาพ ดําเนินงานตามคูมือระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา สรางระบบ  

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดวยการถายทอดมาตรฐาน ตัวบงช้ี สูโครงการ/กิจกรรม และ

ทุกสิ้นปมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม มาตรฐาน ตัวบงช้ี กศน. เพื่อนําขอมูลการประเมินที่ไดสู

การวางแผนพัฒนาอยางตอเน่ือง 
 

ตารางท่ี 4.10  ผลการสัมภาษณตัวแทนสถานประกอบการ การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ดานบริบท เรื่องความตองการแรงงาน             

ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี 
 

คําถามในการสัมภาษณ 
ผลการสัมภาษณตัวแทนสถานประกอบการ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 

1. ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอความ

ตองการแรงงงานในปจจุบัน ของ

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด 

ยังเปนที่ตองการของ

ตลาดแรงงานในพ้ืนที่

จังหวัดสุราษฎรธานี 

ยังเปนที่ตองการของ

ตลาดแรงงานในพ้ืนที่

จังหวัดสุราษฎรธานี 

ยังเปนที่ตองการของ

ตลาดแรงงานในพ้ืนที่

จังหวัดสุราษฎรธานี 

ยังเปนที่ตองการของ

ตลาดแรงงานในพ้ืนที่

จังหวัดสุราษฎรธานี 

2. เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานนักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา

การตลาด ทานคิดวานักศึกษาควรมี

ความรูและทักษะดานใดเปนพิเศษ 

- ดานภาษาอังกฤษ 

- ดานคอมพิวเตอร 

- มีความคิดริเร่ิม

สรางสรรค 

- มีความซ่ือสัตยและ

ศรัทธาในอาชีพ 

- ดานภาษาอังกฤษ 

- ดานการตลาด

อิเล็กทรอนกิส 

- ดานเศรษฐศาสตร 

- ดานตลาดเงิน+

ตลาดทุน 

- ดานภาษาอังกฤษ 

- ดานคอมพิวเตอร 

- ควรศึกษาหาความรู

เพ่ิมเติมในเร่ืองตาง 

ๆ อยางรอบดานให

ทันกับความ

เปลี่ยนแปลงของ

โลก 

- ดานภาษาอังกฤษ 

- ดานคอมพิวเตอร 

- มีมนุษยสัมพันธทีด่ ี

- มีความสามารถใน

การตัดสินใจและ

แกปญหา 
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ตารางท่ี 4.10  (ตอ) 
 

คําถามในการสัมภาษณ 
ผลการสัมภาษณตัวแทนสถานประกอบการ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 

3. เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพโดยรวม 

ทานคิดวานักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา

การตลาด ควรมีคุณลักษณะและ

คุณสมบัติอยางไร เพ่ือใหตรงตามควร

ตองการของสถานประกอบการ 

- มีประสบการณใน

การทํางาน 

- มีความสามารถใน

การบริหารจัดการ   

ไดด ี

- มีบุคลิกของผูนํา 

- มีความซ่ือสัตย 

- มีประสบการณใน

การทํางาน 

- มีความเปนมืออาชีพ 

- มีความกระตือรือรน 

- มีทักษะการเจรจา

ตอรองตัดสินใจได

ทันเวลา 

มีประสบการณในการ

ทํางาน โดยการใช

เทคนิคการขาย และ

ศิลปะการขาย เพ่ือให

การนําเสนอขายสินคา

ประสบความสําเร็จ 

- มีประสบการณใน

การทํางาน 

- มีความรูที่ดี ทั้ง

สินคาที่ขาย บริษัทที่

ขายสินคาและความรู

เก่ียวกับเทคนิคการ

ขาย 

3. เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพโดยรวม 

ทานคิดวานักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา

การตลาด ควรมีคุณลักษณะและ

คุณสมบัติอยางไร เพ่ือใหตรงตามควร

ตองการของสถานประกอบการ (ตอ) 

มีวิสัยทัศนและมี

เปาหมายเดียวกับ

องคกร 

 

มีความรูที่ด ี

 

 มีความซ่ือสัตยทัง้ตอ

ตนเอง บริษัท และ

ลูกคา 

4. ทานคิดวาแนวโนมในอนาคตตอความ

ตองการแรงงงาน ของนักศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) สาขาการตลาด เปนอยางไร 

ยังเปนที่ตองการของ

ตลาดแรงงานใน

อนาคต 

 

ยังเปนที่ตองการของ

ตลาดแรงงานใน

อนาคต 

 

ยังเปนที่ตองการของ

ตลาดแรงงานใน

อนาคต 

 

ยังเปนที่ตองการของ

ตลาดแรงงานใน

อนาคต 

 

5. ทานมีขอเสนอแนะอยางไร ในการ

ผลิตนักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา

การตลาด 

หลักสูตรมีออกแบบ

มาเหมาะสม เพ่ือให

นักศึกษามีความรู

ครอบคลุมทุกดาน 

หลักสูตรมีพัฒนาและ

ออกแบบมาเหมาะสม 

ครอบคลุมทั้งดาน

ความรูพ้ืนฐาน ความรู

ดานวิชาการ และมี

การปลูกฝงจริยธรรม

กับนักศึกษา 

หลักสูตรมีออกแบบ

มาเหมาะสม มีการ

อบรมใหความรู จัด

กิจกรรมและ

ประสบการณที่ความรู

ทางดานความรู

พ้ืนฐาน ความรูดาน

วิชาการ และปลูกฝง

คุณธรรมจริยธรรม 

หลักสูตรมีออกแบบ

มาเหมาะสม 

สอดคลองกับความ

ตองการของประเทศ 

และกําหนดคุณสมบัติ

ของผูจบการศึกษาที่

เหมาะสม 

5.1 ดานความรูความสามารถทาง

วิชาการเหมาะสมกับงาน 

5.2 ดานความรูพ้ืนฐานที่สงผลตอ

การทํางาน 

5.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

6. ถาตองปรับปรุงหลักสูตรทานตองการ

ใหมีการเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงความรู

และทักษะดานใดเขาไปในหลักสูตร 

- เพ่ิมเติมระยะเวลา

ในการฝก

ประสบการณใน

สถานประกอบการ 

- ทําขอตกลงกับ

สถานศึกษาใหรับนํา

ศึกษาที่ทาํงานดีเขา

ทํางาน เพ่ือลด

ปญหาการวางงาน 

เพ่ิมเติมระยะเวลาใน

การฝกประสบการณ

ในสถานประกอบการ 

- เพ่ิมเติมระยะเวลา

ในการฝก

ประสบการณใน

สถานประกอบการ 

- ใหนักศึกษานํา

ประสบการณที่ไดรับ

จากการไปฝก

ประสบการณแตละ

แหงมาแลกเปลี่ยน

เรียนรูกัน 

เพ่ิมเติมระยะเวลาใน

การฝกประสบการณ

ในสถานประกอบการ 
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ตารางท่ี 4.10  (ตอ) 
 

คําถามในการสัมภาษณ 
ผลการสัมภาษณตัวแทนสถานประกอบการ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 

7. จากการที่รัฐบาลไดจัดทําแผนการ

พัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนประเทศดวย

นโยบาย Thailand 4.0 ทานคิดวาจะ

มีผลตอความตองการแรงงาน สําหรับ

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) หรือไม อยางไร 

สงผลดีกับนักศึกษา 

เพราะมีความตองการ

แรงงานของนักศึกษา

หลักสูตร

ประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) เพ่ิมขึ้น 

นักศกึษาตองปรับตัว

ใหทันตอโลกที่

เปลี่ยนแปลงไปควร

ศึกษาทักษะและ

ความรูทางการตลาด 

Online เพ่ิมขึ้น 

การพัฒนาที่ดีนั้นตอง

เปนไปตามเนื้อแทของ

บุคคลดวย โดยมี

จุดเร่ิมตนจากการ

พัฒนาตนเองและ

ปรับตัวใหเหมาะสมกับ

ความเปลี่ยนแปลง 

มีความตองการแรงงาน

ของนักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) เพ่ิมขึ้น 

หมายเหตุ : คนที่ 1 คือ ตัวแทนจัดหางานจังหวัดสุราษฎรธานี 
 คนที่ 2 คือ ตัวแทนแรงงานจังหวัดสุราษฎรธานี 
 คนที่ 3 คือ ตัวแทนหอการคาจังหวัดสุราษฎรธานี 
 คนที่ 4 คือ ตัวแทนพาณิชยจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

สรุปผลการสัมภาษณตัวแทนสถานประกอบการ ดานบริบท เรื่องความตองการแรงงาน         

ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา 

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ยังเปนที่ตองการของตลาด 

แรงงานในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี เน่ืองจากองคกรทุกองคกรจําเปนอยางย่ิงที่จะตองดําเนินกิจกรรม

ซึ่งเกี่ยวของกับการขายและการตลาด ทั้งในลักษณะทางตรง คือการขายสินคาและบริการ เพื่อให

ไดมาซึ่งรายได และทางออมคือ เพื่อชวยสนับสนุนใหขายสินคาหรือบริการไดงายข้ึน โดยเฉพาะ      

อยางในปจจุบันการตลาดไมไดจํากัดอยูเพียงการขายสินคาหนารานเพียงอยางเดียว แตยังเปนการทํา

การตลาดในโลกออนไลนอีกดวย ซึ่งนักศึกษาเองจะตองมีการเรยีนรูพรอมที่จะปรบัตัวใหสอดคลองกับ

ความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเปน

กระบวนการในการพัฒนางานขายใหมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ควรมีความรูและ

ทักษะที่จะทําใหประสบความสําเร็จในดานตาง ๆ ดังตอไปน้ี 
ทักษะดานภาษาอังกฤษ เพราะภาษาอังกฤษถือเปนภาษาที่สําคัญและถือเปนภาษากลาง

ของโลกใชติดตอระหวางกันเปนหลัก การมีความรูดานทักษะภาษาอังกฤษที่ดีน้ันจะเพิ่มการขยาย

โอกาสทางธุรกิจใหเพิ่มข้ึน  
ทักษะดานคอมพิวเตอร ปจจุบันการตลาดในโลกออนไลนมีบทบาทและความสําคัญมาก 

การทําการขายและการตลาดที่ดีจะสงผลตอยอดขายและความความสําเร็จของธุรกิจโดยตรง การนํา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาพัฒนาในเรื่องสื่อโฆษณา การประชาสัมพันธ การออกบรรจุภัณฑ             

การออกแบบโลโก ถือเปนวาเปนและมีสวนสําคัญที่จะทําใหการขายประสบความสําเร็จ  
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ความรูดานการตลาดอิเล็กทรอนิกส โดยใชเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส เครื่องมือดิจิตอล

เขามาชวยในการทําการตลาดการทํากิจกรรมในทุก ๆ ข้ันตอนของกระบวนการธุรกิจผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ 
ความรูดานเศรษฐศาสตร เพราะในการตัดสินใจการลงทุนทําธุรกิจไมวาจะเปนการเลือก

โครงการลงทุน การกําหนดปริมาณการผลิตและกําหนดราคาสินคา จําเปนตองอาศัยหลักเกณฑ       

ทางเศรษฐศาสตรเขาชวยในการตัดสินใจ เพราะจะมีผลกระทบตอการลงทุนโดยตรง 
ความรูดานตลาดเงินและตลาดทุน เพื่อจะชวยสงเสริมการลงทุนและการผลิต สงเสริมดาน

การคาภายในและภายนอกประเทศ และสงเสริมการบริโภค ชวยทําใหเศรษฐกิจขยายตัวและมีการ

จางงานเพิ่มข้ึน เน่ืองจากมีการลงทุนและการบริโภคของผูบริโภคเพิ่มข้ึน 
นอกจากน้ีนักศึกษาที่จะเปนพนักงานขายที่ดีในอนาคตควรมีคุณลักษณะในดานการมีมนุษย

สัมพันธที่ดี มีความสามารถในการตัดสินใจและแกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความซื่อสัตย

และศรัทธาในอาชีพ และควรศึกษาหาความรูเพิ่มเติมในเรื่องตาง ๆ อยางรอบดานใหทันกับความ

เปลี่ยนแปลงของโลกยุคปจจุบันอีกดวย 
ดานคุณลักษณะและคุณสมบัติของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา

การตลาด ที่ตรงตามควรตองการของสถานประกอบการควรมีคุณลักษณะและคุณสมบัติมีดังตอไปน้ี  
ทักษะดานมนุษยสัมพันธที่ดี คนที่มีทักษะทางดานน้ีอยูที่ไหนใคร ๆ ก็รูสึกดีดวย และ        

เปนคุณสมบัติพิเศษที่แมเพิ่งไดพบปะ กันครั้งแรกก็สามารถรูสึกได คุณสมบัติน้ีมีผลดีอยางมากในการ

นําเสนอการขายสินคา เพราะจะทําใหลูกคารูสึกไดวา พนักงานขายเปนมิตรและเขากับผูอื่นไดดี 
มีความสามารถในการบริหารจัดการไดดี คุณสมบัติน้ีเปนจุดเริ่มตน ของความเปนผูนํา  

หากสามารถบริหารจัดการงานในมือของตนเองไดดี ก็จะไดรับมอบหมายใหบริหารจัดการงาน         

ของผูอื่นตอไป น่ันคือโอกาสที่จะไดเลื่อนข้ัน และไดทํางานบริหารมากข้ึน 
มีบุคลิกของผูนํา คุณสมบัติน้ีดูไดเบื้องตนจากมาดของพนักงานขาย ต้ังแตกาวแรกในการ

ทํางาน ผูนําที่ดีตองมีความมั่นใจ พูดจาฉะฉาน นาเช่ือถือ มีความคิดริเริ่ม คิดอยางเปนระบบ และ

แกปญหาเฉพาะหนา ไดดี เปนตน 
มีความซื่อสัตย ยุติธรรม ตองเปนทั้งคนเกง ขยัน อดทน และเปนคนดี ตองทํางาน โดย

ปราศจากอคติ ไมแบงพรรคแบงพวก มีความสุจริตทั้งตอตนเอง และผูอื่น เพราะคนดียอมจะนําพา 

แตสิ่งดี ๆ มาสูองคกรและนําพา องคกรไปสูความสําเร็จ 
มีวิสัยทัศนและมีเปาหมายเดียวกับองคกร ไมวาองคกรไหน ตางก็ตองการคนที่เหมาะกับ

องคกร หากคุณเปนคนมองการณไกล และมีเปาหมายเดียวกับองคกร จงแสดงออกมาใหนายจางเห็น 
มีความเปนมืออาชีพ คนที่เปนมืออาชีพไมเพียงทํางานเต็มศักยภาพที่มี แตยังทํางานเกิน

ความคาดหวังเสมอ เพราะมีความมุงมั่นในความ เปนเลิศและสมบูรณของทุก ๆ งานที่ทํา 
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มีความกระตือรือรน และมองโลกในแงดี ความ กระตือรือรนเปน คุณสมบัติที่จะทําใหเกิด

การเรียนรูงานไดไว ทํางานไดเร็ว สวนการมองโลก ในแงดีจะทําใหคุณมีทัศนคติที่ดีตอสิ่งตาง ๆ 

สามารถทํางานอยางมีความสุข และสําเร็จลงไดดวยดี 
มีทักษะการเจรจาตอรอง ผูประกอบการตองการคนทํางานที่สามารถสรางความไดเปรียบ

ใหกับองคกรได หรืออยางนอยคือไดประโยชนดวยกันทั้งสองฝาย ไมยอมตกเปนรองผูอื่น เพราะฉะน้ัน

ทักษะในเรื่องการเจรจาตอรอง จึงเปนอีกสิ่งหน่ึงที่ผูประกอบการตองการ 
ตัดสินใจไดทันเวลา ในชวงเวลาที่คับขัน คนที่กลาตัดสินใจไดอยางเด็ดขาด เปนคุณสมบัติ  

ที่สําคัญของคนทํางาน ที่จะกาวข้ึนสูตําแหนงที่สูงข้ึนและมีความรับผิดชอบมากข้ึนในอนาคต 
มีความรูที่ดี ความรูในที่น้ีจะประกอบไปดวยความรูเกี่ยวกับสินคาที่ขาย บริษัทที่ขายสินคา

และความรูเกี่ยวกับเทคนิคการขาย เราตองหมั่นฝกฝนและฝกอบรมใหตนเองมีความรูอยางตอเน่ือง 

ทันสมัยตลอดเวลา 
นอกจากน้ีแลวยังใหความสําคัญในเรื่องประสบการณในการทํางานเปนพิเศษ เน่ืองจากการ

เรียนรูทางดานวิชาการอยางเดียว ไมสามารถทําใหการขายน้ันเปนความสําเร็จได แตงานขายเปนงาน

ที่ตองใชประสบการณและความชํานาญ การใชเทคนิคการขาย และศิลปะการขาย เพื่อใหการนําเสนอ

ขายสินคาประสบความสําเร็จ ดังน้ันสถานศึกษาควรเพิ่มช่ัวโมงในการฝกประสบการณการปฏิบัติงาน

หรือใหมีการฝกประสบการณในการขายในหองเรียนกอนที่จะไปขายสินคาจริง เพราะสถานประกอบการ

ไมใชสถานที่ที่จะไปเรียนรูในตอนน้ัน แตสถานประกอบการเปนสนามทีนั่กศึกษาจะตองปฏิบัติงานจริง 

ถานักศึกษาไปเรียนในตอนปฏิบัติงานจริงจะเสียเปรียบคนอื่น แตถาฝกประสบการณไปกอน จะเปน

การรับประกันไดวานักศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพจริง  
แนวโนมความตองการแรงงงานของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา

การตลาดในอนาคต ยังมีแนวโนมเปนไปในทิศทางที่ดี เพราะสถานประกอบการตาง ๆ มีการผลิต

สินคาใหม ๆ เขาสูตลาดเพิ่มข้ึนทุกวัน การตลาดจึงมีเยอะข้ึนตามไปดวย และที่สําคัญปจจุบันการตลาด

ไมไดหยุดน่ิงอยูแคหนารานเทาน้ัน แตการตลาดยังอยูในโลกออนไลน ดังน้ันการทําการตลาดจึงสามารถ

ทําไดทุกที่ ทุกเวลา ข้ึนอยูกับวาเราจะตอยอดสินคาที่จะขายอยางไร และผูประกอบการเช่ือวาสาขา

การตลาดเปนอาชีพที่ไมมีทางตกงานแนนอน แตนักศึกษาเองก็ตองมีการเตรียมความพรอมโดยการ

ปรับตัวใหเทาทันกับสถานการณและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว อยางเชน ในอดีต

การขายสงถือวาเปนสิ่งจําเปนสําหรับการขายและการตลาด แตในยุคปจจุบันน้ีการคาขายเปนการตลาด

อิเล็กทรอนิกสมีการคาขายผานทางเฟสบุค อินสตาแกรม ผานทางแอปพลเิคช่ันตาง ๆ เปนตน เพราะฉะน้ัน

ถานักศึกษามีประมวลองคความรูจากประสบการณในการทํางานและการฝกประสบการณทักษะ

วิชาชีพแลว ยอมจะทราบถึงแนวโนมทางการตลาดในอนาคตวาจะเปนอยางไร จะตองปรับเปลี่ยนกล

ยุทธทางการตลาดไปตามสถานการณแบบไหน แนวโนมผูบริโภคจะเปนอยางไร และทําอยางไรบริษัท

ถึงจะสามารถปรับตัวไปตามสถานการณและประสบความสําเร็จได  
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สถาบันการศึกษามีการผลิตนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา

การตลาด โดยมีกระบวนการในการจัดทาํหลกัสตูรที่มีประสิทธิภาพและใหสอดคลองกับความตองการ

ของชุมชน โดยมุงเนนใหนักศึกษามีความรูพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน มีความรูความสามารถ

ทางดานวิชาการที่เหมาะสมกับงาน และมีการสงเสริมและปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณในวิชาชีพสาขาการตลาด รวมทั้งมีการฝกประสบการณในการทํางาน และมีการจัดทํา

ขอตกลงกับสถานประกอบการ ซึ่งหลักสูตรไดออกแบบมาเหมาะสมอยูแลว แตถาหากจะตองมี

ปรับปรุงหลักสูตรเพิ่มเติมเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันน้ัน ควรเพิ่มเติมในเรื่องระยะเวลา

ในการฝกประสบการณใหเพิ่มข้ึน และใหนักศึกษานําความรูและประสบการณที่ไดรับจากการไปฝก

ประสบการณแตละแหงมาแลกเปลีย่นเรยีนรูกนั เพื่อจะไดประสบการณทีห่ลากหลาย และอาจทําเปน

ขอตกลงระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการวาถาหากนักศึกษาปฏิบัติงานไดดี ใหสถาน

ประกอบการรับนักศึกษาเขาทํางาน เพื่อเปนการลดปญหาการวางงานอีกทางหน่ึงดวย 
จากการจัดทําแผนการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนประเทศดวยนโยบาย Thailand 4.0 ที่รัฐบาล

ไดจัดทําข้ึน ตัวแทนสถานประกอบการคิดวาจะสงผลดีใหกับตอความตองการแรงงานของนักศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เน่ืองจากนโยบาย Thailand 4.0 เปนการนําหุนยนตมา

ทํางานแทนคนเพื่อเปนการเพิ่มผลผลิต เพิ่มโลกจิสติกน้ัน ซึ่งคนไทยในปจจุบันไมชอบงานหนัก งาน

ยากลําบาก และงานสกปรกอยูแลว แตกลับเลือกตกงานมากกวาจะไปทํางานทดแทนแรงงานตางดาว 

ดังน้ันการนําหุนยนตมาใชจึงไมเปนปญหาสําหรับแรงงานไทย แตในทางตรงกันขามปจจุบันมีความ

ตองการแรงงานคุณภาพสายอาชีพเพิ่มมากข้ึนถึง 500,000 คนตอป ซึ่งในการเปนไทยแลนด 4.0 ชวง 

5 ปตอจากน้ี สถาบันการศึกษาตองเรงสรางแรงงานฝมือสายอาชีวะ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด 

4.0 เน่ืองจากความตองการแรงงานฝมือในภาคอุตสาหกรรมที่สูงข้ึน ตลาดแรงงานในป 2568 จะมี

ความตองการบุคลากรในสายธุรกจิ, บริการและสาขาอื่นๆในระดับ ปวช. จะเพิ่มข้ึนจาก 8 แสนเปน 2 

ลานคน ภาคเศรษฐกิจจะเติบโตไปในทิศทางที่ตองใชกําลังคนดาน STEM มากข้ึน นักศึกษาที่จบสาย 

วิทยาศาสตร (Science) เทคโนโลยี (Technology) จึงมีโอกาสที่จะไดรับการจางงานมากกวาผูเรียน 

ไมไดจบสายวิทยาศาสตร (Science) เทคโนโลยี (Technology) ความหวังจึงอยูที่การขยายตัวของ

ภาคบริการของประเทศทั้งในสวนงานบริการ คาขายปลีก - สง งานซอมบํารุง งานอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยว ภาคบริการอยางโรงแรม ที่พัก และรานอาหาร งานที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย งานภาค

การศึกษาและงานที่เกี่ยวของกับการดูแลผูสูงอายุ หากนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ไมเลือกงาน ก็จะมีโอกาสไดทํางานเหลาน้ีมากข้ึน 

อยางไรก็ตามการพัฒนาที่ดีน้ันตองเปนไปตามเน้ือแทของบุคคลดวย ซึ่งควรมีจุดเริ่มตนจาก

ตนเองวามีตนเองพื้นฐานมีอะไร จะพัฒนาไปในทางไหน และจะมีการปรับตัวไปในทิศทางใด ซึ่งเราจะ

เห็นไดวานักศึกษาไมวาระดับใดก็ตาม บางคนก็สําเร็จในชีวิต แตบางคนก็ไมประสบความสําเร็จ 

เน่ืองจากตัวเองไมพาตัวเองไปพัฒนา ดังน้ันนโยบายอะไรก็เปนเพียงนโยบาย แตในขอขอเท็จจริงตอง
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อยูที่บุคคลน้ันๆ จะตองพัฒนาตัวเองใหทันกับสถานการณทั้งโลกปจจุบันและโลกอนาคต ฝก

ประสบการณและการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหตนเองประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ต้ังไวตอไป 
 
ตอนท่ี 3 ผลของการวิเคราะหการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี 

ดานปจจัยนําเขาของผูบริหาร ครู และนักศึกษา 
ผลของการวิเคราะหการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ดานปจจัยนําเขา โดย

วิเคราะหหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเปรียบเทียบกับเกณฑระดับคุณภาพที่กําหนดไว 

ปรากฏผลตามรายละเอียดในตามรางที่ 4.11 - 4.13 
 

ตารางท่ี 4.11 คาเฉลี่ยสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับผลการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ดานปจจัยนําเขาของครูผูสอน 
 

รายการประเมิน μ σ ระดับการประเมิน 

วิสัยทัศนของหลักสูตร    

1. มีความสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย 4.33 0.52 มาก 

2. มีความสอดคลองกับนโยบายสถานศึกษา 4.50 0.55 มาก 

3. มีความสอดคลองกับสภาพสถานศึกษาและสภาวะปจจุบัน 4.00 0.00 มาก 

4. มีความสอดคลองกับสภาพชุมชนและสังคมปจจุบัน 4.17 0.41 มาก 

5. มีความสอดคลองกับวิสัยทัศนของสถานศึกษา 4.00 0.00 มาก 

 คาเฉล่ียรวม 4.20 0.29 มาก 

พันธกิจของหลักสูตร    

1. มีความสอดคลองกับพันธกิจของสถานศึกษา 3.67 0.52 มาก 

2. พันธกิจแสดงวิธีดําเนินการของสถานศึกษาเพื่อบรรลุวิสัยทัศน 4.00 0.89 มาก 

3. พันธกิจสะทอนความคิดและการปฏิบัตขิองสถานศึกษาและชุมชน 4.33 0.52 มาก 

 คาเฉล่ียรวม 4.00 0.64 มาก 

จุดมุงหมายของหลักสูตร    

1. มีความสอดคลองกับสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย 4.00 0.00 มาก 

2. มีความสอดคลองกับสภาพชุมชนและสังคมปจจุบัน 4.17 0.98 มาก 

3. มีความชัดเจน  เขาใจงาย 3.83 0.75 มาก 

4. นําไปสูการปฏิบัติได 4.33 0.52 มาก 

 คาเฉล่ียรวม 4.08 0.56 มาก 
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ตารางท่ี 4.11 (ตอ) 
 

รายการประเมิน μ σ ระดับการประเมิน 

โครงสรางของหลักสูตร    

1. มีความสอดคลองกับโครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

พ.ศ. 2556 สาขาการตลาด 4.50 0.55 มาก 

2. มีความเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นเรียน 4.17 0.98 มาก 

3. มีความสอดคลองกับสภาพชมุชนและสังคมปจจุบัน 4.17 0.98 มาก 

 คาเฉล่ียรวม 4.28 0.84 มาก 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร    

1. มีความชัดเจน  เขาใจงาย 4.33 0.52 มาก 

2. มีความเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นเรียน 4.17 0.41 มาก 

3. นําไปสูการปฏิบัติไดจริง 4.50 0.55 มาก 

4. มีความสอดคลองกับสภาพชุมชนและสังคมปจจุบัน 3.83 0.41 มาก 

 คาเฉล่ียรวม 4.21 0.47 มาก 

การสนับสนุนของผูบริหาร    

1. มีความชัดเจน  เขาใจงาย 3.67 0.52 มาก 

2. มีความเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นเรียน 4.00 0.63 มาก 

 คาเฉล่ียรวม 3.83 0.57 มาก 

คุณสมบัติของครูผูสอน    

1. มีความศรัทธาและภาคภูมิใจในความเปนครูหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี 4.50 0.55 มาก 

2. มีความรู ความเขาใจ ในเน้ือหารายวิชาที่สอนอยางลึกซ้ึง 4.67 0.52 มาก 

3. มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนไดอยางหลากหลาย 4.17 0.41 มาก 

4. มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณในการสอน 4.83 0.41 มาก 

5. มีความรับผิดชอบในการเรียนการสอน 4.83 0.41 มาก 

6. มีความรู ความเขาใจ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา

การตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ

เมืองสุราษฎรธานี 4.50 0.55 มาก 

 คาเฉล่ียรวม 4.58 0.47 มาก 
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ตารางท่ี 4.11 (ตอ) 
 

รายการประเมิน μ σ ระดับการประเมิน 

ส่ือวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน    

1. มีการพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ ใฝรูใฝเรียนในการแสวงหาความรูและ

เทคนิควิธีการใหม ๆ ในวิชาที่สอนอันนําไปสูการจัดการเรียนการสอน        

ใหมีประสิทธิภาพ 4.17 0.41 มาก 

2. มีการเขารวมอบรม/สัมมนา/ดูงาน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 4.17 0.98 มาก 

3. มีส่ือวัสดุอุปกรณที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพียงพอและมีความ

เหมาะสม 4.17 0.98 มาก 

4. มีส่ือการเรียนรูที่เหมาะสมกับเน้ือหาสาระการเรียนรู 3.83 0.41 มาก 

5. มีส่ือการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน 3.67 0.52 มาก 

6. มีส่ือการเรียนรูที่ทันสมัย และมีความนาสนใจ 3.50 0.55 มาก 

7. มีส่ือวัสดุอุปกรณการสอนเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา 3.83 0.41 มาก 

 คาเฉล่ียรวม 3.90 0.61 มาก 

แหลงเรียนรู    

1. มีแหลงเรียนรูในและนอกสถานศึกษาที่หลากหลาย 4.00 0.00 มาก 

2. มีแหลงเรียนรูที่นาสนใจเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 4.50 0.55 มาก 

3. มีแหลงการเรียนรูที่เพียงพอตอจํานวนนักศึกษา 4.17 0.98 มาก 

 คาเฉล่ียรวม 4.22 0.51 มาก 

งบประมาณ    

1. มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดทําส่ือการเรียนรูอยางเพียงพอ 3.67 0.82 มาก 

2. มีงบประมาณในปรับปรุงพัฒนาแหลงการเรียนรูอยางเพียงพอ 3.83 0.41 มาก 

3. มีงบประมาณสนับสนุน และพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากร

อยางเพียงพอ 4.00 0.00 มาก 

 คาเฉล่ียรวม 3.83 0.41 มาก 

อาคาร สถานที่    

1. มีหองเรียนและหองปฏิบัติการที่พรอมใชในการเรียน 3.67 0.52 มาก 

2. มีการจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศในหองเรยีนเหมาะสมตอการเรียนรู 3.50 0.55 มาก 

 คาเฉล่ียรวม 3.58 0.53 มาก 

 คาเฉล่ียรวมดานปจจัยนําเขา 4.07 0.54 มาก 

 

จากตารางที่ 4.11 ผลการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ดานปจจัยนําเขาของ

ครูผูสอน ในภาพรวมดานปจจัยนําเขา มีผลการประเมินอยูในระดับมาก (μ = 4.07, σ = 0.54) เมื่อ
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พิจารณาเปนรายประเด็น พบวา สวนใหญผลการประเมินอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ 

คุณสมบัติของครูผูสอน รองลงมาคือ โครงสรางของหลกัสตูร แหลงเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวังของ

หลักสูตร ตามลําดับ 
ดานคุณสมบัติของครูผูสอน เมื่อพิจารณาเปนประเด็นขอ พบวาทุกประเด็นมีผลการ

ประเมินอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ มีความเช่ียวชาญและมีประสบการณในการสอน 

รองลงมาคือ มีความรับผิดชอบในการเรียนการสอน มีความรู ความเขาใจ ในเน้ือหารายวิชาที่สอน

อยางลึกซึ้ง ตามลําดับ 
ดานโครงสรางของหลักสูตร เมื่อพิจารณาเปนประเด็นขอ พบวาทุกประเด็นมีผลการ

ประเมินอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ มีความสอดคลองกับโครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556 สาขาการตลาด รองลงมาคือ มีความเหมาะสมกับวัยและระดับช้ันเรียน 

และมีความสอดคลองกับสภาพชุมชนและสังคมปจจุบัน ตามลําดับ  
ดานแหลงเรียนรู เมื่อพิจารณาเปนประเด็นขอ พบวา ทุกประเด็นมีผลการประเมินอยูใน

ระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ มีแหลงเรียนรูทีน่าสนใจเหมาะสมกับวัยของผูเรียน มีแหลงการเรียนรูที่

เพียงพอตอจํานวนนักศึกษา และมีแหลงเรียนรูในและนอกสถานศึกษาที่หลากหลาย ตามลําดับ  
ดานผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร เมื่อพิจารณาเปนประเด็นขอ พบวาทุกประเด็นมี

ผลการประเมินอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ นําไปสูการปฏิบัติไดจริง รองลงมาคือ มีความ

ชัดเจน เขาใจงาย  มีความเหมาะสมกับวัยและระดับช้ันเรียน ตามลําดับ  
ดานวิสัยทัศนของหลักสูตร เมื่อพิจารณาเปนประเด็นขอ พบวาทุกประเด็นมีผลการประเมิน

อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ มีความสอดคลองกับนโยบายสถานศึกษา รองลงมาคือ มีความ

สอดคลองกับนโยบายของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีความ

สอดคลองกับสภาพชุมชนและสังคมปจจุบัน ตามลําดับ 
ดานจุดมุงหมายของหลักสูตร เมื่อพิจารณาเปนประเด็นขอ พบวาทุกประเด็นมีผลการ

ประเมินอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ นําไปสูการปฏิบัติได รองลงมาคือ มีความสอดคลองกับ

สภาพชุมชนและสังคมปจจุบัน มีความสอดคลองกับสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย ตามลําดับ 
ดานพันธกิจของหลักสูตร เมื่อพิจารณาเปนประเด็นขอ พบวาทุกประเด็นมีผลการประเมิน

อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ พันธกิจสะทอนความคิดและการปฏิบติัของสถานศึกษาและชุมชน  

พันธกิจแสดงวิธีดําเนินการของสถานศึกษาเพือ่บรรลุวิสัยทัศน และมีความสอดคลองกับพันธกิจของ

สถานศึกษา ตามลําดับ 
ดานสื่อวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน เมื่อพิจารณาเปนประเด็นขอ พบวาทุกประเด็นมีผล

การประเมินอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ มีการเขารวมอบรม/สัมมนา/ดูงาน เพื่อการพัฒนา

ศักยภาพของตนเอง รองลงมา คือ มีสื่อวัสดุอุปกรณที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพียงพอ และมี
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ความเหมาะสม  มีการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ ใฝรูใฝเรียนในการแสวงหาความรูและเทคนิค

วิธีการใหม ๆ ในวิชาที่สอนอันนําไปสูการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ ตามลําดับ 
ดานการสนับสนุนของผูบริหาร เมื่อพิจารณาเปนประเด็นขอ พบวาทุกประเด็นมีผลการ

ประเมินอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ มีความเหมาะสมกับวัยและระดับช้ันเรียน รองลงมาคือ มี

ความชัดเจน เขาใจงาย ตามลําดับ 
ดานงบประมาณ เมื่อพิจารณาเปนประเด็นขอ พบวาทุกประเด็นมีผลการประเมินอยูใน

ระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ มีงบประมาณสนับสนุน และพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากร

อยางเพียงพอ รองลงมาคือ มีงบประมาณในปรับปรุงพัฒนาแหลงการเรียนรูอยางเพียงพอ และมี

งบประมาณสนับสนุนในการจัดทําสื่อการเรียนรูอยางเพียงพอ ตามลําดับ 
ดานอาคาร สถานที่ เมื่อพิจารณาเปนประเด็นขอ พบวาทุกประเด็นมีผลการประเมินอยูใน

ระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ มีหองเรียนและหองปฏิบัติการที่พรอมใชในการเรียน รองลงมาคือ         

มีการจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศในหองเรียนเหมาะสมตอการเรียนรู  
 

ตารางท่ี 4.12 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับผลการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภอเมืองสุราษฎรธานี ดานปจจัยนําเขาของนักศึกษา 
 

รายการประเมิน μ σ ระดับการประเมิน 

โครงสรางของหลักสูตร    

1. มีความเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นเรียน 4.64 0.53 มากที่สุด 

2. มีความสอดคลองกับสภาพชุมชนและสังคมปจจุบัน 4.43 0.63 มาก 

 คาเฉล่ียรวม 4.54 0.58 มาก 

สาระการเรียนรูของหลักสูตร    

1. มีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 4.40 0.63 มาก 

2. จัดลําดับความยากงายของเน้ือหาไดอยางเหมาะสม 4.38 0.62 มาก 

3. มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอน 4.50 0.59 มาก 

4. มีความเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นเรียน 4.45 0.67 มาก 

5. มีความสอดคลองกับสภาพชุมชนและสังคมปจจุบัน 4.40 0.66 มาก 

 คาเฉล่ียรวม 4.43 0.64 มาก 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร    

1. มีความชดัเจน  เขาใจงาย 4.67 0.53 มากที่สุด 

2. มีความเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นเรียน 4.55 0.55 มาก 

3. นําไปสูการปฏิบัติไดจริง 4.45 0.67 มาก 

4. มีความสอดคลองกับสภาพชุมชนและสังคมปจจุบัน 4.52 0.55 มาก 

 คาเฉล่ียรวม 4.55 0.57 มาก 
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ตารางท่ี 4.12 (ตอ) 
 

รายการประเมิน μ σ ระดับการประเมิน 

คุณสมบัติของครูผูสอน    

1. ครูมีความรูความสามารถในวิชาที่สอนและจัดการเรียนการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 4.50 0.55 

มาก 

2. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนไดอยางหลากหลาย 4.31 0.64 มาก 

3. ครูความเชี่ยวชาญและมีประสบการณในการสอน 4.67 0.53 มากที่สุด 

3. ครูมีความรับผิดชอบในการเรียนการสอน 4.69 0.56 มากที่สุด 

4. ครูมีความตรงตอเวลาในการเรียนการสอน 4.69 0.56 มากที่สุด 

5. ครูมีการเตรียมพรอมในการสอนและตั้งใจสอน 4.76 0.53 มากที่สุด 

6. ครูมีการตรวจสอบงานที่มอบหมายและขอมูลยอนกลับอยางสมํ่าเสมอ 4.40 0.54 มาก 

7. ครูผูสอนเปนแบบอยางที่ดีใหแกนักศึกษา 4.36 0.53 มาก 

 คาเฉล่ียรวม 4.55 0.56 มาก 

คุณสมบัติของผูเรียน    

1. นักศึกษามีทัศนคติที่ดีตอวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

พุทธศักราช 2556 สาขาการตลาด 4.50 0.59 มาก 

2. นักศึกษาเอาใจใสตอการเรียน  4.24 0.62 มาก 

3. นักศึกษาติดตามผลการเรียนของตนเอง 4.40 0.66 มาก 

4. นักศึกษามีการทบทวนพัฒนาตนเองในการเรียนรู 4.24 0.69 มาก 

 คาเฉล่ียรวม 4.35 0.64 มาก 

ส่ือวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน    

1. มีส่ือ วัสดุ อุปกรณที่ใชในการจัดกิจกรรมการสอนเหมาะสม 4.31 0.56 มาก 

2. มีส่ือการเรียนรูที่เหมาะสมกับเน้ือหาสาระการเรียนรู  4.45 0.50 มาก 

3. มีส่ือการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน 4.38 0.66 มาก 

4. มีส่ือการเรียนรูที่ทันสมัย และมีความนาสนใจ 4.45 0.63 มาก 

5. มีส่ือวัสดุอุปกรณการสอนเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา 4.38 0.58 มาก 

 คาเฉล่ียรวม 4.40 0.59 มาก 

แหลงเรียนรู    

1. มีแหลงเรียนรูในและนอกสถานศึกษาที่หลากหลาย 4.48 0.59 มาก 

2. มีแหลงเรียนรูที่นาสนใจเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 4.40 0.59 มาก 

3. มีแหลงการเรียนรูที่เพียงพอตอจํานวนนักศึกษา 4.40 0.63 มาก 

 คาเฉล่ียรวม 4.43 0.60 มาก 
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ตารางท่ี 4.12 (ตอ) 
 

รายการประเมิน μ σ ระดับการประเมิน 

อาคาร สถานที่    

1. มีหองเรียนและหองปฏิบัติการที่พรอมใชในการเรียน 4.50 0.63 มาก 

2. มีการจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศในหองเรียนเหมาะสมตอการเรียนรู 4.40 0.66 มาก 

 คาเฉล่ียรวม 4.45 0.65 มาก 

 คาเฉล่ียรวมดานปจจัยนําเขา 4.46 0.60 มาก 

 

จากตารางที่ 4.12 ผลการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ดานปจจัยนําเขาของ

นักศึกษา ในภาพรวมดานปจจัยนําเขา มีผลการประเมินอยูในระดับมาก (μ = 4.46, σ = 0.60) เมื่อ

พิจารณาเปนรายประเด็น พบวาสวนใหญผลการประเมินอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ ผลการ

เรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร รองลงมาคือ คุณสมบัติของครูผูสอน โครงสรางของหลักสูตร อาคาร 

สถานที่ ตามลําดับ 
ดานผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร เมื่อพิจารณาเปนประเด็นขอ พบวาประเด็น สวน

ใหญมีผลการประเมินอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ มีความชัดเจน เขาใจงาย รองลงมาคือ มี

ความเหมาะสมกับวัยและระดับช้ันเรียน มีความสอดคลองกับสภาพชุมชนและสังคมปจจุบัน และ

นําไปสูการปฏิบัติไดจริง ตามลําดับ 
ดานคุณสมบัติของครูผูสอน เมื่อพิจารณาเปนประเด็นขอ พบวาประเด็นมีผลการประเมิน 

สวนใหญอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ ครูมีการเตรียมพรอมในการสอนและต้ังใจสอน 

รองลงมาคือ ครูมีความรับผิดชอบในการเรียนการสอน ครูมีความตรงตอเวลาในการเรียนการสอน  

ครูความเช่ียวชาญและมีประสบการณในการสอน ตามลําดับ  
ดานโครงสรางของหลักสูตร เมื่อพิจารณาเปนประเด็นขอ พบวาผลการประเมินในภาพ

รวมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ มีความเหมาะสมกับวัยและระดับช้ันเรียน รองลงมาคือ มี

ความสอดคลองกับสภาพชุมชนและสังคมปจจุบัน  
ดานอาคาร สถานที่ เมื่อพิจารณาเปนประเด็นขอ พบวาทุกประเด็นมีผลการประเมินอยูใน

ระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ มีหองเรียนและหองปฏิบัติการที่พรอมใชในการเรียน รองลงมาคือ มี

การจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศในหองเรียนเหมาะสมตอการเรียนรู  
ดานสาระการเรียนรูของหลักสูตร เมื่อพิจารณาเปนประเด็นขอ พบวาทุกประเด็นมีผลการ

ประเมินอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอน รองลงมาคือ มี

ความเหมาะสมกับวัยและระดับช้ันเรียน มีความสอดคลองกับสภาพชุมชนและสังคมปจจุบัน  มีความ

สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ตามลําดับ 
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ดานแหลงเรียนรู เมื่อพิจารณาเปนประเด็นขอ พบวาทุกประเด็นมีผลการประเมินอยูใน

ระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ มีแหลงเรียนรูในและนอกสถานศึกษาที่หลากหลาย รองลงมาคือ มี

แหลงการเรียนรูที่เพียงพอตอจํานวนนักศึกษา มีแหลงเรียนรูที่นาสนใจเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 

ตามลําดับ 
ดานสื่อวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน เมื่อพิจารณาเปนประเด็นขอ พบวาทุกประเด็นมีผล

การประเมินอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ มีสื่อการเรียนรูที่ทันสมัย และมีความนาสนใจ 

รองลงมาคือ มีสื่อการเรียนรูที่เหมาะสมกับเน้ือหาสาระการเรียนรู มีสื่อการเรียนรูที่เหมาะสมกับ

ผูเรียน มีสื่อวัสดุอุปกรณการสอนเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา ตามลําดับ 
ดานคุณสมบัติของผูเรียน เมื่อพิจารณาเปนประเด็นขอ พบวาทุกประเด็นมีผลการประเมิน

อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ นักศึกษามีทัศนคติที่ดีตอวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาการตลาด รองลงมาคือ นักศึกษาติดตามผลการเรียนของตนเอง 

นักศึกษามีการทบทวนพัฒนาตนเองในการเรียนรู นักศึกษาเอาใจใสตอการเรียน ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 4.13 ผลการสัมภาษณผูบริหารการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                     

อําเภอเมืองสุราษฎรธานี ดานปจจัยนําเขา 
 

คําถามในการสัมภาษณ ผลการสัมภาษณผูบริหาร 

วิสัยทัศน พันธกิจ จดุมุงหมายของหลกัสูตร  

1. ทานมีความคิดเห็นตอหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี อยางไรในดานตอไปนี ้

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและนโยบายของหลักสตูร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนยการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี 

มีความเหมาะสม สอดคลองกับความตองการของชุมชน คนใน

จังหวัดสุราษฎรธานี และสอดคลองกับสถานการณปจจุบันกับ

นโยบายการขับเคลื่อนประเทศดวยนโยบาย Thailand 4.0 

1.1 ความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมาย และสภาพ 

แวดลอมภายนอกกับความตองการของชุมชนของศูนย

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมือง

สุราษฎรธาน ี

1.2 ความสอดคลองกับวิสัยทศัน พันธกิจ จุดมุงหมาย ของ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ

เมืองสุราษฎรธานีเทียบกับสถานการณปจจุบันยังสามารถ

ตอบสนองกับความตองการของชุมชนและสภาพแวดลอม

ภายนอกไดหรือไม อยางไร 

1.3 ความสอดคลองกับนโยบายของศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธาน ี

1.4 ความสอดคลองกับนโยบายของศูนยการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานยีัง

สามารถตอบสนองกับสถานการณปจจุบันไดหรือไม อยางไร 
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ตารางท่ี 4.13 (ตอ) 
 

คําถามในการสัมภาษณ ผลการสัมภาษณผูบริหาร 

โครงการสรางของหลักสูตร  

2. ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับโครงสรางหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ศูนยการศกึษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมืองสุราษฎรธานี ที่จะสามารถ

นําไปสูการบรรลุตามเปาหมาย 

โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา

การตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั

อําเภอเมืองสุราษฎรธานี มีความเหมาะสม สามารถพัฒนา

ผูเรียนใหมีคณุสมบัติตามเปาหมายหลักสูตร 

3. สถานศึกษามีเตรียมความพรอมในการใชหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อยางไร 

1. ใหขาราชครูผูสอนทําหนาที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน หากไมมีใหสรรหา ครู ปวช. 

2. การสรรหา ครู ปวช. ที่มีวุฒิการศึกษาและมีความรู 

ความสามารถตรงตามสาขาวิชาที่เปดสอน 

3. สถานที่เรียน สถานที่ฝกปฏิบัติ มีความเหมาะสมตอ

สาขาวิชาที่เปดสอนทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ

4. มีการสํารวจและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการฝกปฏิบัติของ

ผูเรียนใหพรอม 

5. จัดหาวิทยากรสอนภาคปฏิบัต ิ

6. สถานศึกษามีการประสานงานกับเครือขาย หนวยงาน สถาน

ประกอบการ เพ่ือทําความเขาใจและตกลงรวมกันในการจัด

การศึกษา ปวช. 

7. มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ กับสถานศึกษาในสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

 

สรุปผลการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา ดานปจจัยนําเขา 

ผลการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา ดานปจจัยนําเขา พบวา วิสัยทศัน พันธกิจ เปาหมาย

และนโยบายของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสรุาษฎรธานี มีความเหมาะสม สอดคลองกับความตองการของ

ชุมชน คนในจังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อใหคนในจังหวัดสุราษฎรธานีไดมีการเรียนรูตลอดชีวิต อยาง

ทั่วถึง เทาเทียมกัน อยางมีคุณภาพ ที่จะเปดโอกาสใหคนที่วางงานหรือคนที่ประกอบอาชีพแลวไดมี

โอกาสศึกษาตอ และเพิ่มเติมองคความรูและทักษะการทํางานใหเพิ่มข้ึน นอกจากน้ียังความสอดคลอง

กับสถานการณปจจุบนักับนโยบายการขับเคลื่อนประเทศดวยนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลที่ให

ความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และใหความสําคัญกับ

นักศึกษาแรงงานในสายวิชาชีพ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมือง สุ

ราษฎรธานี เองก็เปนหนวยงานหน่ึงที่ใหความสําคัญกับการผลิตนักศึกษาที่ดีที่มีคุณภาพออกสู

ตลาดแรงงาน เพื่อตอบสนองความตองการของประเทศ  

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี มีการกําหนดจุดมุงหมาย โครงสรางหลักสูตร รายวิชา
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เน้ือหาสาระ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคลองกับหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ความตองการของชุมชนและสังคมปจจุบัน  
ดานโครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี มีความเหมาะสมที่จะสามารถพัฒนาผูเรยีน

ใหมีคุณสมบัติตามเปาหมายหลักสูตร โดยผูที่จะสําเร็จการศึกษาจะตองศึกษาในรายวิชาจากหมวดวิชา

ตาง ๆ ไดแก หมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี รวมไมนอยกวา 

103 หนวยกิต และจะเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งครูผูสอนพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู 

จัดการเรียนรู โดยชวยใหผูเรียน เรียนรูผานการศึกษาในรายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ สงเสริมการเรียนรู 

รวมทั้งปลูกฝงเสริมสรางคุณลักษณะคุณลักษณะอันพึงประสงค พัฒนาทักษะตาง ๆ อันเปนสมรรถนะ

สําคัญใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพที่ไดกําหนดไวในหลักสูตร 
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี มีเตรียม

ความพรอมในการใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยไดดําเนินการเตรียมความพรอมดังน้ี 
 1. ใหขาราชครูผูสอนทําหนาที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หากไมมีใหสรรหา 

ครู ปวช. 
 2. การสรรหาครู ปวช. ที่มีวุฒิการศึกษาไมนอยกวาปรญิญาตรหีรือมีการเรียนในสาขาวิชา

ที่จะเปดสอนไมนอยกวา 15 หนวยกิต หรือมีความรู ความสามารถตรงตามสาขาวิชาที่เปดสอน 
 3. สถานที่เรียน สถานที่ฝกปฏิบั ติ สถานศึกษาจะตองจัดเตรียมสถานที่เรียนที่

เหมาะสมใหกับผูเรียนในสาขาวิชาที่เปดสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติหรือประสานงานกับ

เครือขาย/หนวยงานหรือสถานประกอบการเพื่อสงผูเรียนเขาไปฝกปฏิบัติตามความพรอม 
 4. วัสดุอุปกรณในการฝกปฏิบัติ สถานศึกษาจะตองสํารวจและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ

ในการฝกปฏิบัติของผูเรียนในสาขาวิชาที่เปดสอนใหพรอมหรือประสานงานกับเครือขายหรือสถาน

ประกอบการเพื่อสงผูเรียนไปฝกปฏิบัติ ทั้งน้ีสถานศึกษาตองจัดหาวัสดุอุปกรณในสวนที่เครือขายหรือ

สถานประกอบการไมมีใหพรอมดวย 
 5. วิทยากรสอนภาคปฏิบัติ สถานศึกษาตองจัดหาวิทยากรสอนภาคปฏิบัติในรายวิชาที่

มีการฝกปฏิบัติหรือประสานงานกับเครือขายหรือสถานประกอบการที่มีบุคลากรที่มีความรู

ความสามารถในรายวิชาน้ัน ๆ  
 6. หนวยงานเครือขายที่รวมจัดการเรียนรูสถานศึกษาตองประสานงานกับเครือขาย 

หนวยงาน สถานประกอบการ เพื่อทําความเขาใจและตกลงรวมกันในการจัดการศึกษา ปวช. วาจะ

สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานไดรับการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช 2556 โดยเครือขาย หนวยงาน สถานประกอบการ จะตองรวมดําเนินการในดานตาง ๆ 

เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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 7. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ สถานศึกษาตองประสานงานและทําความเขาใจ ตก

ลงกับสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในการจัดสงผูเรียนไปเขารับการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสรุาษฎรธานี มีความรูความสามารถดี 

เหมาะสม จบการศึกษาตามสาขาวิชาที่กําหนดมีประสบการณในการสอน มีความรับผิดชอบดีในการ

ทํางานและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการพัฒนาตนเองในการเขารวมการอบรม มีการจัด

กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูใหแกนักศึกษา รวมกับกิจกรรมของสถานศึกษา 
การสนับสนุนงบประมาณสื่อ วัสดุ อุปกรณการเรียนการสอน เพียงพอในการสนับสนุน

การศึกษาในการพัฒนาครู นักศึกษา และการจัดกิจกรรม สื่อ วัสดุ อุปกรณการเรียนการสอน ใน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ตามที่ขอเพียงพอตามความเหมาะสม สําหรับดานอาคารสถานที่ ทั้ง

ภายในและภายนอกหองเรียน มีความรมรื่นเปนสัดสวนเอื้อตอการจัดการเรียนรูของผูเรียนไดอยาง

เหมาะสม 
 
ตอนท่ี 4 ผลของการวิเคราะหการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี 

ดานกระบวนการของผูบริหาร ครู และนักศึกษา 
ผลของการวิเคราะหการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ดานกระบวนการ โดย

วิเคราะหหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเปรียบเทียบกับเกณฑระดับคุณภาพที่กําหนดไว 

ปรากฏผลตามรายละเอียดในตามรางที่ 4.14 - 4.16 
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ตารางท่ี 4.14  คาเฉลีย่และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับผลการประเมนิหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ดานกระบวนการของครูผูสอน 

 

รายการประเมิน μ σ ระดับการประเมิน 

การเตรียมการใชหลักสูตร    

1. เปดโอกาสใหผูเก่ียวของเขามามีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร 4.00 0.89 มาก 

2. สถานศึกษาจัดประชุมชี้แจงบุคลากรเก่ียวกับรายละเอียดของเอกสาร

หลักสูตรและแผนการจัดการเรียน 4.17 0.98 มาก 

 คาเฉล่ียรวม 4.08 0.94 มาก 

การดําเนินการใชหลักสูตร    

1. การจัดการเรียนรู    

 1.1 มีการจัดเตรียมการเก่ียวกับกระบวนการเรียนการสอนกอนสอน 4.50 0.84 มาก 

 1.2 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับความถนัดและความสนใจ

ของผูเรียน 4.33 0.82 มาก 

 1.3 ครูผูสอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย 4.00 0.63 มาก 

 1.4 ครูมีการทบทวนความรูเดิมกอนเรียน 4.50 0.55 มาก 

 1.5 นักศึกษามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน 4.67 0.52 มากที่สุด 

 1.6 ครูใหเวลาที่เหมาะสมในการแสวงหาความรู 4.33 0.52 มาก 

 คาเฉล่ียรวม 4.39 0.64 มาก 

2. การวัดและประเมินผล    

 2.1 ใชวิธีการและเครื่องมือหลายๆชนิดในการประเมินเพื่อใหไดขอมูลใน

การประเมินอยางเพียงพอ 3.83 0.41 มาก 

 2.2 เปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล 4.17 0.41 มาก 

 2.3 มีการประเมินผลกอนเรียน 4.50 0.55 มาก 

 2.4 มีการประเมินผลระหวางเรียน 4.67 0.52 มากที่สุด 

 2.5 มีการประเมินผลหลังเรียน 4.67 0.52 มากที่สุด 

 2.6 มีการประเมินผลทุกหนวยการเรียนรู 3.67 0.82 มาก 

 2.7 มีการรายงานผลใหผูเรียนไดทราบ 3.83 0.41 มาก 

 2.8 นําผลการประเมินมาปรับใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา

นักศึกษาใหเต็มศักยภาพ                    3.83 0.41 มาก 

 คาเฉล่ียรวม 4.15 0.50 มาก 

การนิเทศตดิตามการใชหลักสูตร     

1. มีการนิเทศ ติดตาม การใชหลักสูตร 3.67 0.52 มาก 

2. มีการสรุปผลการนิเทศภายหลังการนิเทศ 3.83 0.75 มาก 

 คาเฉล่ียรวม 3.75 0.63 มาก 
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ตารางท่ี 4.14  (ตอ) 

 

รายการประเมิน μ σ ระดับการประเมิน 

การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร    

1. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาในการใชหลักสูตร 3.50 0.84 มาก 

2. มีการนําขอมูลและปญหามาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 3.67 0.52 มาก 

 คาเฉล่ียรวม 3.58 0.68 มาก 

 คาเฉล่ียรวมดานกระบวนการ 3.99 0.68 มาก 

 
 

จากตารางที่ 4.14 ผลการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ดานกระบวนการของ

ครูผูสอน ในภาพรวมดานปจจัยนําเขา มีผลการประเมินอยูในระดับมาก (μ = 3.99, σ = 0.68)      

เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวาสวนใหญผลการประเมินอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ           

การดําเนินการใชหลักสูตรการจัดการเรียนรู รองลงมาคือ การดําเนินการใชหลักสูตร การวัดและ

ประเมินผล การเตรียมการใชหลักสูตร การนิเทศติดตามการใชหลักสูตร และการปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตร ตามลําดับ 
ดานการดําเนินการใชหลักสูตร การจัดการเรียนรู เมื่อพิจารณาเปนประเด็นขอ พบวา สวน

ใหญประเด็นมีผลการประเมินอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ นักศึกษามีสวนรวมในการจัดการ

เรียนการสอนในหองเรียน รองลงมาคือ มีการจัดเตรียมการเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนกอน

สอน ครูมีการทบทวนความรูเดิมกอนเรียน ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับความถนัดและ

ความสนใจของผูเรียน ตามลําดับ  
ดานการดําเนินการใชหลักสูตร การวัดและประเมินผล เมื่อพิจารณาเปนประเด็นขอ พบวา 

สวนใหญทุกประเด็นมีผลการประเมินอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ มีการประเมินผลระหวาง

เรียน รองลงมาคือ มีการประเมินผลหลังเรียน มีการประเมินผลกอนเรียน เปดโอกาสใหนักศึกษาไดมี

สวนรวมในการวัดและประเมินผล ตามลําดับ 
ดานการเตรียมการใชหลักสูตร เมื่อพิจารณาเปนประเด็นขอ พบวาทุกประเด็นมีผลการ

ประเมินอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ สถานศึกษาจัดประชุมช้ีแจงบุคลากรเกี่ยวกับรายละเอียด

ของเอกสารหลักสูตรและแผนการจัดการเรียน รองลงมาคือ เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของเขามามีสวนรวม

ในการจัดทําหลักสูตร  
ดานการนิเทศติดตามการใชหลักสูตร เมื่อพิจารณาเปนประเด็นขอ พบวาทุกประเด็นมีผล

การประเมินอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ มีการสรุปผลการนิเทศภายหลังการนิเทศ รองลงมา

คือ มีการนิเทศ ติดตาม การใชหลักสูตร   
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ดานการปรับปรงุและพฒันาหลักสูตร เมื่อพจิารณาเปนประเด็นขอ พบวาทุกประเด็นมีผล

การประเมินอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ มีการนําขอมูลและปญหามาปรบัปรุงพฒันาหลักสูตร 

รองลงมาคือ มกีารรวบรวมขอมูลและปญหาในการใชหลักสตูร  
 

ตารางท่ี 4.15  คาเฉลีย่และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับผลการประเมนิหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ดานกระบวนการของนักศึกษา 
 

รายการประเมิน μ σ ระดับการประเมิน 

การดําเนินการใชหลักสูตรการจัดการเรียนรู    

1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับความถนัดและความสนใจของผูเรียน 4.55 0.55 มาก 

2. ครูผูสอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย 4.24 0.62 มาก 

3. ครูมีการทบทวนความรูเดิมกอนเรียน 4.45 0.59 มาก 

4. นักศึกษามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน 4.38 0.58 มาก 

5. ครูใหเวลาที่เหมาะสมในการแสวงหาความรู 4.26 0.66 มาก 

 คาเฉล่ียรวม 4.38 0.60 มาก 

การวัดและประเมินผล    

1. ใชวิธีการและเครื่องมือหลาย ๆ ชนิดในการประเมินเพื่อใหไดขอมูลในการ

ประเมินอยางเพียงพอ 4.50 0.63 มาก 

2. เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล 4.45 0.59 มาก 

3. มีการประเมินผลกอนเรียน 4.14 0.78 มาก 

4. มีการประเมินผลระหวางเรียน 4.31 0.68 มาก 

5. มีการประเมินผลหลังเรียน 4.14 0.78 มาก 

6. มีการประเมินผลทุกหนวยการเรียนรู 4.24 0.85 มาก 

7. มีการรายงานผลใหนักศึกษาไดทราบ 4.52 0.71 มาก 

 คาเฉล่ียรวม 4.33 0.72 มาก 

 คาเฉล่ียรวมดานกระบวนการ 4.35 0.66 มาก 

 

จากตารางที่ 4.15 ผลการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ดานกระบวนการของ

นักศึกษา ในภาพรวมดานกระบวนการ มีผลการประเมินอยูในระดับมาก (μ = 4.35, σ = 0.66) เมื่อ

พิจารณาเปนรายประเด็น พบวาสวนใหญผลการประเมินอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ การ

ดําเนินการใชหลักสูตร การจัดการเรียนรู รองลงมาคือ การดําเนินการใชหลักสูตร และการวัดและ

ประเมินผล ตามลําดับ 
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ดานการดําเนินการใชหลักสูตร การจัดการเรียนรู เมื่อพิจารณาเปนประเด็นขอ พบวา สวน

ใหญทุกประเด็นมีผลการประเมินอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูที่

สอดคลองกับความถนัดและความสนใจของผูเรียน รองลงมาคือ ครูมีการทบทวนความรูเดิมกอนเรียน  

นักศึกษามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน ครูใหเวลาที่เหมาะสมในการแสวงหา

ความรู ตามลําดับ 
ดานการดําเนินการใชหลักสูตร การวัดและประเมินผล เมื่อพิจารณาเปนประเด็นขอ พบวา 

สวนใหญทุกประเด็นมีผลการประเมินอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ มีการรายงานผลให

นักศึกษาไดทราบ รองลงมาคือ ใชวิธีการและเครื่องมือหลาย ๆ ชนิดในการประเมินเพื่อใหไดขอมูลใน

การประเมินอยางเพียงพอ เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล มีการ

ประเมินผลระหวางเรียน ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 4.16 ผลการสัมภาษณผูบริหาร การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                      

อําเภอเมืองสุราษฎรธานี ดานกระบวนการ 
 

คําถามเกี่ยวดานกระบวนการ ผลการสัมภาษณผูบริหาร 

1.  ทานมีการสนับสนุนใหครูพัฒนาความรูความสามารถ

ในการสอน ใหมีประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ

สอนของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภอเมืองสุราษฎรธานี อยางไร 

สถานศึกษามีการสนับสนุนใหครูหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

สาขาการตลาด ใหมีการพัฒนาความรูความสามารถ และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 

2.  ทานมีแนวทางในการกํากับ ติดตาม นักศึกษาให

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดใน

ดานผลสัมฤทธิท์างการเรียนและคุณลักษณะอันพึง

ประสงค ตามหลักสูตรอยางไร 

สถานศึกษามีการกํากับ ติดตาม นักศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

การศึกษาตามโครงสรางหลักสูตรที่กําหนดไวในตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาการตลาด ทั้งใน

ดานผลสัมฤทธิท์างการเรียน ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

3. ในฐานะที่ทานเปนผูบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาการตลาด 

ซ่ึงมีการจัดการเรียนการสอนมาเปนเวลา 5 ป ทานมี

ความคิดเห็นอยางไรในดานตอไปนี ้

1. จุดเดนของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด  

1.1 เปนหลักสูตรที่ใหผูเรียนสามารถนําความรูไปประกอบอาชีพไดจริง 

1.2 เปนหลักสูตรที่ตรงกับความตองการแรงงานในพ้ืนที ่

1.3 เปนอีกทางเลือกหนึ่งในการเปดโอกาสใหผูขาดแคนโอกาส

การศึกษาและคนทํางานมีโอกาสไดศึกษาตอ 

2. จุดดอยของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด  

2.1 กลุมเปาหมายของหลักสูตรนี้ จะรับแตผูมีงานทําแลวเทานั้น 

2.2 ระยะเวลาในการเรียน ซ่ึงไมแตกตางจากการศึกษาในระบบ 

2.3 ถาจะตองมีการปรับปรุงหลักสูตร ควรจัดทําหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซ่ึงเปนของสํานักงานสงเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยเฉพาะ  

3.1  จุดเดนและขอควรพัฒนาของหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 

2556 สาขาการตลาด 

3.2  ถาตองปรับปรุงหลักสูตรทานตองการหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด 

ลกัษณะอยางไร 

สรุปผลการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา ดานกระบวนการ พบวา 
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ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี มีการ

สนับสนุนใหครูหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ใหมีการพัฒนาความรู

ความสามารถ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน โดยการจัดอบรมครูภายในสถานศึกษา

และสนับสนุนใหครูเขารวมอบรมในโครงการตาง ๆ ที่มีความเกี่ยวของกับหลักสูตรที่เปดสอน เชน 

ดานทักษะวิชาชีพการตลาด ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการจัดกิจกรรมการเรยีน

การสอน ดานการจัดทําแผนการจัดการเรยีนรู การทําวิจัยช้ันเรยีน ดานการสงเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม

และจรรยาบรรณที่ดีในวิชาชีพ เปนตน เพื่อใหครูผูสอนนําความรูมาพัฒนาตนเองและผูเรียนใหมี

คุณภาพตอไป 
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี มีการกํากับ 

ติดตาม นักศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาตามโครงสรางหลักสูตรที่กําหนดไวในตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาการตลาด ทั้งในดานผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค และสถานศึกษามีการติดตามการใชหลักสูตรในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน การนิเทศการสอน มีการรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต

ละภาคเรียนอยางสม่ําเสมอ 
ผูบริหารมีความเห็นตอหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนย

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานีดังน้ี 
 1. จุดเดนของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนยการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี  
  1.1 เปนหลักสูตรที่ใหผูเรียนจัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ โดยบูรณาการความรู 

ทักษะและประสบการณจากสิ่งที่ไดเรียนรูจากการเรียนสาขาการตลาด และสามารถนําไปประกอบ

อาชีพไดจริง 
  1.2 ผูเรียนสามารถความรูที่ไดรับนําไปตอยอดในการทําธุรกิจ การขายสินคาหรือ

บริการ ไดมากข้ึน 
  1.3 เปนหลักสูตรที่ตรงกับความตองการแรงงานในพื้นที่ 
  1.4 เปนอีกทางเลือกหน่ึงในการเปดโอกาสใหผูขาดแคลนโอกาสการศึกษาและ

คนทํางานมีโอกาสไดศึกษาตอ 
 2. จุดดอยของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนยการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี  
  2.1 กลุมเปาหมายของหลักสูตรน้ี จะรับแตผูมีงานทําแลวเทาน้ัน  
  2.2 ระยะเวลาในการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีระยะเวลาใน

การเรียน 3 ป ซึ่งไมแตกตางจากการศึกษาในระบบ 
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 3. ถาจะตองมีการปรับปรงุหลักสตูร ควรจัดทําหลกัสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ซึ่งเปนของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยเฉพาะ เพื่อให

สามารถจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับอยางเน่ืองจากหลักสูตรที่ใชอยูในปจจุบันน้ีเปนหลักสูตร

ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแทจริง  
 
ตอนท่ี 5 ผลของการวิเคราะหการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี 

ดานผลผลิต จากการตรวจสอบเอกสาร 
 

ตารางท่ี 4.17  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนในรายวิชาของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                      

อําเภอเมืองสุราษฎรธานี  
 

นักศึกษา 
ผลการเรียนรวมในทุกรายวิชา 

รวม ดีเยี่ยม 

(4) 
ดีมาก 

(3.5) 
ดี 

(3) 
คอนขางด ี

(2.5) 
 ปานกลาง 

(2) 
พอใช 

(1.5) 
เกณฑขั้นต่ํา 

(1) 
ต่ํากวาเกณฑ

(0) 

สาขา

การตลาด 

จํานวน 

รอยละ 

4 

9.52 

11 

26.19 

8 

19.05 

7 

16.67 

11 

26.19 

0 

0.00 

0 

0.00 

1 

2.38 

42 

100.00 

รอยละสะสม 9.52 35.71 54.76 71.43 97.62 97.62 97.62 100.00 100.00 

 
 

จากตารางที่ 4.17 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาของหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมือง           

สุราษฎรธานี เมื่อพิจารณาจํานวนรอยละของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับดี พบวา                 

มีอยูรอยละ 54.76 ซึ่งตํ่ากวาเกณฑการประเมินที่ต้ังไววานักศึกษาไมนอยกวารอยละ 70 
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ตารางท่ี 4.18 ผลการวิเคราะหการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในรายวิชาของหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบ            

และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี 
 

นักศึกษา 
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

รวม 
ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผาน (1) ไมผาน (0) 

สาขาการตลาด จํานวน 

รอยละ 

32 

76.19 

7 

16.67 

2 

4.76 

1 

2.38 

42 

100.00 

รอยละสะสม 76.19 92.86 97.62 100.00 100.00 

 
 

จากตารางที่ 4.18 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในรายวิชาของหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภอเมืองสุราษฎรธานี เมื่อพิจารณาจํานวนรอยละของนักศึกษาที่มีการประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงคระดับดี พบวามีอยูรอยละ 92.86 ซึ่งสูงกวาเกณฑการประเมินที่ต้ังไววานักศึกษาไมนอยกวา

รอยละ 80 


