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แบบเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพงาน กิจกรรมติดดาวผลงานการจัดการความรู้ของ ทบ. 
 

1. ชื่อโครงการ:  เทคนิคการสอน ทฤษฏี การทดลอง และการประยุกต์ใช้ วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 

                    ประเภทโครงการ:        โครงการต่อเนื่อง 
2. หน่วย:   กฟส.สกศ.รร.จปร.  
3. ชื่อกลุ่ม/สมาชิกกลุ่ม  
 3.1  ชื่อกลุ่ม  กฟส.สกศ.รร.จปร.   
       3.2 สมาชิกกลุ่ม   

3.2.1 ผู้จัดท าโครงการ 
                 พ.อ.สุวัฒน์วงศ์  จันทร์ฉายแสง อจ.สกศ.รร.จปร. 
        พ.อ.ธัญญะ       โพธิ์รัง  อจ.สกศ.รร.จปร. 
                  พ.ต.เปนไท       ปิ่นม่วง  อจ.สกศ.รร.จปร. 
        ร.ต.ชาญวิทย์     กตาภินิหารย์ รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. 
    3.2.2 ที่ปรึกษาโครงการ  
         3.2.2.1 พ.อ.เกรียงไกร นิตยสุทธิ       ผอ.กฟส.สกศ.รร.จปร. 
                  3.2.2.2 พ.อ.ช านาญ    ส าเภาพ่อค้า  อจ.สกศ.รร.จปร. 
4. ที่มา/มูลเหตุจูงใจของโครงการ  
 ในช่วงหลายๆปีท่ีผ่านมา วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป มีความจ าเป็นท่ีต้องขยายขีดความสามารถ การใช้
งานของห้องทดลองและอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากจะต้องสามารถตอบสนองการสอน นนร. 
หลายๆตอนเรียน ในช่วงเวลาเดียวกันได้ ท าให้การเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ทดลอง การเรียนการสอน จะต้อง
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ การเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป นอกจากท่ีจะต้องการ
ความยืดหยุ่นในท่ีมากขึ้น แล้ว ยังจะต้องเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมให้มากขึ้น ระบบการสอบปากเปล่าตอนท้าย
ช่ัวโมง (หรือ check out)  ได้ถูกน ามาใช้เพื่อให้อาจารย์ ผู้สอนจะท าการประเมินผู้เรียน เป็นการถามตอบ
ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนเพื่อทดสอบการเข้าใจของแต่ละการทดลอง    
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสอนและอาจารย์ผู้สอนเองมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากอาจารย์แต่ละท่าน 
จะต้องรับผิดชอบการทดลองท่ีหลายการทดลองมากขึ้น และ จ าเป็นต้องท าความเข้าใจเนื้อหาการทดลองทุกการ
ทดลองให้ได้เป็นอย่างดี     
   
5. วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวช้ีวัด  
 5.1 วัตถุประสงค์ 

     1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 
     2) เพื่อให ้นนร. ได้รับทักษะการทดลอง ประกอบทฤษฏีฟิสิกส์ท่ีดียิ่งขึ้น  
5.2 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
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      ในการก าหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของโครงการ เทคนิคการสอน ทฤษฏี การทดลอง และ
การประยุกต์ใช้ วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป ได้น ามิติคุณภาพ ในเรื่อง 1) ความมีประสิทธิภาพ  2) ความมี
ประสิทธิผล และ 3) ความพึงพอใจ  มาใช้ในการประเมินความส าเร็จของโครงการ ดังมีรายละเอียดดังนี้  

 

ตารางที่ 1  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของโครงการในมิติคุณภาพด้านความมีประสิทธิภาพ 
 

1. มิติคุณภาพด้านความมีประสิทธิภาพ 
ล าดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
1.1 จ านวนอาจารย์และบุคลากรห้องปฏิบัติการ ท่ีเข้ารับการสัมนาเชิงปฏิบัติการวิชา

ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป  

> 75% 

1.2 จ านวนช่ัวโมงในการสัมมนา 30 ช่ัวโมง 
 
 
ตารางที่ 2  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของโครงการในมิติคุณภาพด้านความมีประสิทธิผล 
 

2. มิติคุณภาพด้านความมีประสิทธิผล 
ล าดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
2.1 อาจารย์แต่ละท่านสามารถท าการสอนได้ครบท้ัง 5 การทดลองในห้องปฏิบัติการท่ีท า

การสอน 
>= 5 การ
ทดลอง   

2.2 นนร. มีความเข้าในเนื้อหา และมีทักษะด้านการทดลองท่ีดีขึ้น (ประเมินโดยการให้
คะแนนโดยอาจารย์) 

เกรดเฉล่ีย > 
2.5 

 
 
ตารางที่ 3  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของโครงการในมิติคุณภาพด้านความพึงพอใจ 
 

3. มิติคุณภาพด้านความพึงพอใจ 
ล าดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
3.1 ความพึงพอใจของผู้บังคับหน่วยต่อผลงานการสอนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป > 75% 

3.2 ความพึงพอใจของ อาจารย์ ต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป > 75% 

3.3 คะแนนความพึงพอใจของ นนร. ในการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป  > 75% 
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6. สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  
 6.1 การหาสาเหตุของปัญหาโดยการใช้เคร่ืองมือแผนภูมิก้างปลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ภาพท่ี 1  แผนภูมิก้างปลาแสดงการหาสาเหตุของปัญหา 

 
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยการอธิบายแผนภูมิก้างปลา 
 

สาเหตุหลัก สาเหตุ 
1. บุคลากร   1.1 อาจารย์ผู้สอนแต่ละนาย มีความเช่ียวชาญในการทดลองท่ีแตกต่างกัน ในบางครั้ง

อาจารย์ท่ีเช่ียวชาญในการทดลองนั้นๆ ติดภารกิจ เช่น การประชุม อาจารย์ท่านอื่นอาจ
ไม่เช่ียวชาญในการทดลองดังกล่าว 
  1.2 อาจารย์ขาดการซักซ้อมการปฏิบัติ ในการแนะน าการทดลองเบ้ืองต้น และการสอบ
ปากเปล่า (Check Out) แก่ นนร. 

2. เคร่ืองมือ   2.1 อุปกรณ์ช ารุดระหว่างการทดลองอยู่บ่อยครั้ง 

3. กระบวนการ   3.1 กฟส.ฯ มีความต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการสอนให้ดียิง่ขึ้น 
   

4. ผู้รับการสอน   4.1 เนื่องด้วย นนร. ช้ันปีท่ี 1 มีภารกิจอื่นท่ีต้องท ามาก ประกอบกับความเหนื่อยล้า จึง
ขาดการเตรียมตัวในการเรียน 
  4.2 นนร. ช้ันปีท่ี 1 มีความเหนื่อยล้า 

 

อจ. ขาดการ

ซักซ้อมใตการปฏิบัติ 

 

ความต้องการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
กระบวนการสอน การปรับปรุง

เทคนิคการสอน
วิชาปฏิบัติการ

ฟิสิกส์ 
นนร. ชั้นปี่ 1 ขาดการ

เตรียมตัว  

อาจารย์ 

เคร่ืองมือ ผู้รับการสอน 

กระบวนการ 
ขาดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ระหว่าง

อาจารย์ 

เครื่องมือมีการ

ช ารุดบ่อยครั้ง

ระหว่างการ

ทดลอง 

นนร. มีความเหนื่อยล้า 
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จากการวิเคราะห์ปัญหาจากโมเดลก้างปลา พบว่า สาเหตุมาจากท้ังอาจารย์ เครื่องมือ และ
กระบวน และ การเตรียมตัวของ นนร. จึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินการแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
การสอนให้ดียิ่งขึ้น 
 
7. สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ด าเนินการ  

รายละเอียดมาตรการและแนวทางในการแก้ปัญหาจากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ดังแสดงใน
ตารางท่ี 5  
ตารางที่ 5  มาตรการและแนวทางในการแก้ปัญหาจากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
 

การก าหนดมาตรการ/แนวทางแก้ปัญหา จากสาเหตุของปัญหา 
สาเหตุหลัก สาเหตุ มาตรการ/แนวทางการแก้ปัญหา 

1. บุคลากร   1.1 อาจารย์ ผู้สอนแต่ละนาย มีความ
เช่ียวชาญในการทดลองท่ีแตกต่างกัน ใน
บางครั้งอาจารย์ท่ีเช่ียวชาญในการทดลอง
นั้นๆ ติดภารกิจ เช่น การประชุม อาจารย์
ท่านอื่นอาจไม่ เช่ียวชาญในการทดลอง
ดังกล่าว 

- จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วิชา
ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป ในช่วงปิดภาคฤดู
ร้อนเพื่อแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างอาจารย์ 

     1.2 อาจารย์ขาดการซักซ้อมการปฏิบัติ 
ในการแนะน าการทดลองเบื้องต้น และการ
สอบปากเปล่า (Check Out) แก่ นนร. 

- ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วิชา
ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป อาจารย์ได้มีโอกาส
ได้ซักซ้อมการแนะน าการทดลองต้นช่ัวโมง
สอน การ Check Out และถ่ายทอดเทคนิค
ต่างๆ ให้แก่กัน 

2. เคร่ืองมือ 2.1 อุปกรณ์ช ารุดระหว่างการทดลองอยู่
บ่อยครั้ง 

- แนะน าการแก้ปัญหาเบ้ืองต้นแก่อาจารย์ 
- ขอรับการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม/ทดแทน 
จากหน่วยเหนือ 
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ตารางที่ 5  มาตรการและแนวทางในการแก้ปัญหาจากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (ต่อ) 
 

การก าหนดมาตรการ/แนวทางแก้ปัญหา จากสาเหตุของปัญหา 

สาเหตุหลัก สาเหตุ มาตรการ/แนวทางการแก้ปัญหา 
2. เคร่ืองมือ 2.1 อุปกรณ์ช ารุดระหว่างการทดลองอยู่

บ่อยครั้ง 
- แนะน าการแก้ปัญหาเบ้ืองต้นแก่อาจารย์ 
- ขอรับการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม/ทดแทน 
จากหน่วยเหนือ 

3. กระบวนการ 3.1 กฟส.ฯ มีความต้องการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการสอนให้ดียิง่ขึ้น 
 

- ปรับปรุงคู่มือทดลองวางบนโต๊ะทดลองใน
แ ต่ ล ะ ก ลุ่ ม ท ด ล อ ง เพื่ อ ให้  น น ร . ดู
ประกอบการทดลอง  

4. ผู้รับการสอน 4.1  เนื่องด้วย นนร. ช้ันปีท่ี 1 มีภารกิจอื่น
ท่ีต้องท ามาก ประกอบกับความเหนื่อยล้า 
จึงขาดการเตรียมตัวในการเรียน 

ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วิชาปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ท่ัวไป อาจารย์ได้ร่วมถกแถลงเพื่อ
ปรับปรุงใหก้ารแนะน าการทดลองต้นช่ัวโมง
มีความกระชับ นนร. มีความเข้าใจและลง
มือทดลองได้ทันที 

 
 7.1 การแก้ไขปรับปรุงที่ได้ด าเนินการ ปี 2562 มีดังนี้  

     7.1.1  จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 2 
     7.1.2  ปรับปรุงคู่มือการทดลองประจ าโต๊ะทดลองในแต่ละการทดลอง  
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ภาพที่ 2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 
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8. ผลลัพธ์การด าเนินการ  
 

จากการด าเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์และการพัฒนาปรับปรุงการ

เรียนการสอน ได้มีการเก็บรวมรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลตัวช้ีวัดเปรียบเทียบผลก่อน-หลังการ
ปรับปรุง และเทียบกับค่าเป้าหมาย แสดงดังในตารางท่ี 6 
 
ตารางที่ 6  ตัวช้ีวัดเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุงการด าเนินงานเทียบกับค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ก่อน
ปรับปรุง 

 

หลัง
ปรับปรุง 

 
1. จ านวนอาจารย์และบุคลากรห้องปฏิบัติการ ท่ีเข้ารับ
การสัมนาเชิงปฏิบัติการวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป  
 

>75% 75% 100% 

2. จ านวนช่ัวโมงในการสัมมนา 30 ช่ัวโมง 30 ช่ัวโมง 100% 
3.  อาจารย์แต่ละท่านสามารถท าการสอนได้ครบท้ัง 5 
การทดลองในห้องปฏิบัติการท่ีท าการสอน 

>= 5 - >= 5 

4. นนร. มีความเข้าในเนื้อหา และมีทักษะด้านการ
ทดลองท่ีดีขึ้น (ประเมินโดยการให้คะแนนของอาจารย์) 

>75% 50 % > 85% 

5. ความพึงพอใจของผู้บังคับหน่วยต่อผลงานการสอน
วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 

>75% 75% 100% 

6. ความพึงพอใจของ อาจารย์ ต่อการอบรมเชิง
ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 

>75% 75% 100% 

7. คะแนนความพึงพอใจของ นนร. ในการจัดการเรียน
การสอนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป  

>75% 75% 93% 

 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ (ทางตรง-ทางอ้อม) 
       ประโยชน์ทางตรง 

1. นนร. มีทักษะในการทดลองที่ด ีและมีความรู้ทางด้านฟิสิกส์ดียิ่งขึ้น  
2. การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  
3. ต้นไม้ใหญ่ใน รร.จปร. ได้รับการตัดแต่งอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  โดยมีความร่มรื่น 

สวยงาม  สง่างาม และมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น 
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 ประโยชน์ทางอ้อม 
1. อาจารย์สามารถน าความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ บริการทางวิชาการให้หน่วยงานภายนอกได้  
2. นนร. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่หรือใช้ในการรับราชการในอนาคตได้ 

 
9. การก าหนดมาตรฐาน  
 9.1 อาจารย์ต้องท าการแนะน าการทดลองตอนต้นช่ัวโมงแลท าการสอบปากเปล่าตอนท้ายช่ัวโมงแก่ 
นนร. อย่างมีประสิทธิภาพทุกครั้ง ในการทดการสอนแต่ละครั้ง   

9.2 นนร. ปฏิบัติการทดลอง ตามมาตรฐานท่ีก าหนดได และ นนร.ทุกคนต้องได้รับการสอบปาก
เปล่าท้ายช่ัวโมงทุกนาย 
 
10. การขยายผลโครงการ และสิ่งที่จะด าเนินการต่อไป  
 10.1 พัฒนาประสิทธิภาพของก าลังพลผู้ปฏิบัติงานในแต่ละปีให้สามารถตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่ได้ถูกต้อง 
ร้อยละ 100 
  
  

 
ลงช่ือ ประธานกลุ่ม :  
                        พ.อ.สุวัฒน์วงศ์   จันทร์ฉายแสง 
                             (สุวัฒน์วงศ์   จันทร์ฉายแสง) 

                             วันที่ : 18 มิ.ย. 2562 

 
ลงช่ือ ผู้ประสานงานการจัดการความรู้ของหน่วย:   
                         พ.อ. ธัญญะ โพธ์ิรัง 

                 (ธัญญะ โพธ์ิรัง) 
                    วันที่ : 19 มิ.ย. 2562 

ลงช่ือ ผู้บริหารที่ก ากับดูแล         : พ.อ.   เกรียงไกร   นิตยสุทธิ 

                                                 (เกรียงไกร   นิตยสุทธิ) 
                                             วันที่ : 20 มิ.ย. 2562 

 
 
 
 


