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แผนพัฒนาคุณภาพ การวิเคราะห์ช่องว่างและเป้าหมายคุณภาพ QA Improvement Plan, Gap Analysis and QA Goal 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ประจ าปีการศึกษา 2564 (1 กรกฎาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) 
 

 ระดับคณะ 
 

1. การแปลงผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ระดับคะแนน 4.51 – 5.00   การด าเนินงาน ระดับ ดมีาก 
      ระดับคะแนน 3.51 – 4.50   การด าเนินงาน ระดับ ด ี
      ระดับคะแนน 2.51 – 3.50   การด าเนินงาน ระดับ พอใช้ 
      ระดับคะแนน 1.51 – 2.50   การด าเนินงาน ระดับ ปรบัปรุง 
      ระดับคะแนน 0.00 – 1.50 การด าเนินงาน ระดับ ปรบัปรุงเรง่ด่วน 
 

2. แผนพัฒนาคุณภาพ การวิเคราะห์ช่องว่างและเป้าหมายคุณภาพ : ระดับคณะ 
 

มาตรฐานคุณภาพ / ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2563 การพัฒนาและปรับปรุง 
เป้าหมายคุณภาพ 
ปีการศึกษา 2564 ผู้รับผิดชอบ 

คะแนน คุณภาพ คะแนน คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 3.77 ดี     

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
: ผลลัพธ์ 

ผ่าน เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

- วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) จากผลการ
ประเมิน AUN QA ของหลักสูตร 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหลักสูตร น าแนวปฏิบัติ
ที่ดีมาปรับปรุงและพัฒนา 

- จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ 
- สร้างความรู้และความเข้าใจด้าน AUN QA แก่

บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษา 
เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินในปี
การศึกษา 2564 

ผ่าน เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

- ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
: ปัจจัยน าเข้า 

ร้อยละ 14.63 
1.83 

ปรับปรุง - ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญา
เอกของบุคลากรสายวิชาการ 

- จัดระบบการส่งเสริมและก ากับติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง 

ร้อยละ 20.00 
2.00 

พอใช้ - ฝ่ายบริหารและ
วางแผน 
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มาตรฐานคุณภาพ / ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2563 การพัฒนาและปรับปรุง 
เป้าหมายคุณภาพ 
ปีการศึกษา 2564 ผู้รับผิดชอบ 

คะแนน คุณภาพ คะแนน คุณภาพ 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
: ปัจจัยน าเข้า 

ร้อยละ 43.90 
3.66 

ด ี - มีมาตรการเชิงรุกในการพัฒนาและเร่งรัดการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 

- จัดให้มีระบบพี่เลี้ยงในการท าผลงานทางวิชาการ 
(ผศ. แนะน า อาจารย์, รศ. แนะน า ผศ.) 

ร้อยละ 50.00 
4.00 

ดี - ฝ่ายบริหารและ
วางแผน 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 
: ปัจจัยน าเข้า 

ร้อยละ -34.60 
5.00 

ดีมาก -  
 

ร้อยละน้อยกว่า 
หรือเท่ากับ 0 

5.00 

ดีมาก - ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
: กระบวนการ 

6 ข้อ 
5.00 

ดีมาก -  
 

6 ข้อ 
5.00 

ดีมาก - ฝ่ายพัฒนานักศกึษา
และศิษยเ์ก่าสัมพันธ์ 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
: กระบวนการ 

6 ข้อ 
5.00 

ดีมาก - การประเมินกิจกรรมนักศึกษาควรประเมินผลลัพธ์
ตามกรอบ TQF 5 ด้าน และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

- ส่ ง เสริ มการจัดกิจกรรม Focus Group เพื่ อ
ประเมินผลลัพธ์ของคุณลักษณะของนักศึกษาที่พึง
ประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ทุก
หลักสูตร 

6 ข้อ 
5.00 

ดีมาก - ฝ่ายพัฒนานักศกึษา
และศิษยเ์ก่าสัมพันธ์ 

1.7 ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ 
ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
: ผลลัพธ์ 

ร้อยละ 72.73 
5.00 

ดีมาก -  
 

ร้อยละ 100 
5.00 

ดีมาก - ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

1.8 ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะ 
ด้านภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
: ผลลัพธ์ 

ร้อยละ 12.20 
0.60 

ปรับปรุง 
เร่งด่วน 

- ก ากับติดตามการพัฒนาภาษาอังกฤษของอาจารย์
ผ่านโปรแกรม Speexx 

ร้อยละ 15.00 
2.00 

พอใช้ - ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 5.00 ดีมาก  5.00 ดีมาก  

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ 
: กระบวนการ 

6 ข้อ 
5.00 

ดีมาก - จัดระบบกลไกพี่เลี้ยงนักวิจัย หน่วยวิจัย เพื่อการ
ด าเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

6 ข้อ 
5.00 

ดีมาก - ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
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มาตรฐานคุณภาพ / ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2563 การพัฒนาและปรับปรุง 
เป้าหมายคุณภาพ 
ปีการศึกษา 2564 ผู้รับผิดชอบ 

คะแนน คุณภาพ คะแนน คุณภาพ 

- จัดการอบรมให้ความรู เสริมการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย การตีพิมพ์ ด้านการเข้าสู่กระบวนการ
ทรัพย์สินทางปัญญา ให้กับนักวิจัย 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
: ปัจจัยน าเข้า 

ร้อยละ 24.65 
5.00 

ดีมาก -  
 

ร้อยละ 30.00 
5.00 

ดีมาก - ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 
และนักวิจัย 
: ผลลัพธ์ 

ร้อยละ 36.59 
5.00 

ดีมาก - มีระบบ กลไก ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับและ
ติดตามการพัฒนาคุณภาพของผลงานวิชาการ 
น าไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีคุณภาพ
มากขึ้น 

ร้อยละ 40.00 
5.00 

ดีมาก - ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

2.4 จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
และงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
: ผลลัพธ์ 

ร้อยละ 13.33 
5.00 

ดีมาก -  ร้อยละ 15.00 
5.00 

ดีมาก - ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก  5.00 ดีมาก  

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
: กระบวนการ 

6 ข้อ 
5.00 

ดีมาก - ก าหนดแนวทางและวางแผนการบริการวิชาการที่
ก่อให้เกิดรายได้ของคณะ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
เป็นรูปธรรม 

- ออกแบบ วางแผนและปรับปรุงโครงการบริการ
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ ให้มีความยืดหยุ่นต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และส่งเสริมการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องตามแผนที่ได้วางไว้ 

6 ข้อ 
5.00 

ดีมาก - ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

3.2 ร้อยละผลงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการ
เรียนการสอนและพันธกิจอื่น อย่างน้อย 1 ด้าน 
: ผลลัพธ์ 

 

ร้อยละ 100 
5.00 

ดีมาก -  
 

ร้อยละ 100 
5.00 

ดีมาก - ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
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มาตรฐานคุณภาพ / ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2563 การพัฒนาและปรับปรุง 
เป้าหมายคุณภาพ 
ปีการศึกษา 2564 ผู้รับผิดชอบ 

คะแนน คุณภาพ คะแนน คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5.00 ดีมาก  5.00 ดีมาก  

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
: กระบวนการ 

6 ข้อ 
5.00 

ดีมาก - จัดระบบ กลไก ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับและ
ติดตามการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ (ข้อ 7) 

7 ข้อ 
5.00 

ดีมาก - ฝ่ายพัฒนานักศกึษา
และศิษยเ์ก่าสัมพันธ์ 

4.2 ร้อยละของผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจ
อื่น อีกอย่างน้อย 1 ด้าน 
: ผลลัพธ์ 

ร้อยละ 100 
5.00 

ดีมาก - เพิ่มมิติการประเมินความส าเร็จของโครงการใน
แผน ในมิติเชิงคุณภาพ เพื่อสามารถน าผลเชิง
คุณภาพมาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินโครงการ 
หรือปรับปรุงแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ร้อยละ 100 
5.00 

ดีมาก - ฝ่ายพัฒนานักศกึษา
และศิษยเ์ก่าสัมพันธ์ 

องค์ประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 4.84 ดีมาก  5.00 ดีมาก  

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
: กระบวนการ 

7 ข้อ 
5.00 

ดีมาก - เสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานบริหารของคณะ
เพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ 
5.00 

ดีมาก - ฝ่ายวิชาการและวิจยั 
- ฝ่ายบริหารและ
วางแผน 

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
: กระบวนการ 

6 ข้อ 
5.00 

ดีมาก - มีการก ากับ ติดตามการด าเนินการจากแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement Plan) ที่ได้วางแผนการ
ด าเนินการ 

6 ข้อ 
5.00 

ดีมาก - ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

5.3 ร้อยละตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
ทีบ่รรลุเป้าหมาย 
: ผลลัพธ์ 

ร้อยละ 65.63 
4.69 

ดีมาก - จัดท าแผนพัฒนาเพื่อผลักดันการด าเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานของคณะ 

ร้อยละ ... 
5.00 

ดีมาก - ฝ่ายบริหารและ
วางแผน 

เฉลี่ย 5 มาตรฐานคุณภาพ 4.58 ดีมาก เป้าหมายคุณภาพ เฉลี่ย 5 มาตรฐานคุณภาพ   

 
 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงคจ์ันทร์) 

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ผู้อนุมัติแผน 

 


