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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) 
 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 

1. การแปลงผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ระดับคะแนน 5.00 การด าเนินงาน ระดับ ยอดเยี่ยม  ร้อยละ 80 ขึ้นไป  การด าเนินงาน ระดับ ยอดเยี่ยม 
      ระดับคะแนน 4.00 การด าเนินงาน ระดับ ดเีลิศ   ร้อยละ 70.00 – 79.99 การด าเนินงาน ระดับ ดเีลิศ  
      ระดับคะแนน 3.00 การด าเนินงาน ระดับ ด ี   ร้อยละ 60.00 – 69.99 การด าเนินงาน ระดับ ด ี
      ระดับคะแนน 2.00 การด าเนินงาน ระดับ ปานกลาง  ร้อยละ 50.00 – 59.99 การด าเนินงาน ระดับ ปานกลาง 
      ระดับคะแนน 1.00 การด าเนินงาน ระดับ ก าลังพัฒนา  น้อยกว่าร้อยละ 50.00 การด าเนินงาน ระดับ ก าลังพัฒนา 
 

2. แผนพัฒนาคุณภาพ การวิเคราะห์ช่องว่างและเป้าหมายคุณภาพ : ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) 
 

มาตรฐานคุณภาพ / ประเด็นการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2563 การพัฒนาและปรับปรุง 
เป้าหมายคุณภาพ 
ปีการศึกษา 2563 ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละ / คะแนน คุณภาพ ร้อยละ / คะแนน คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

ร้อยละ 
73.13 

ดีเลิศ  ร้อยละ  
100 

ยอดเย่ียม  

ประเด็นการประเมินที่ 1 
ด้านความรู้ 

ร้อยละ  
100 

ยอดเย่ียม  ร้อยละ  
100 

ยอดเย่ียม  

1.1 
(1) 

ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
(1.6/25) 

5.00 ยอดเยี่ยม - จัดระบบและกลไก ในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยการวางแผน 
ก าหนดโครงการ กิจกรรม ก าหนดตัวช้ีวัด ร่วมทั้ง
ก ากับ ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

5.00 ยอดเยี่ยม - ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
- สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 

ประเด็นการประเมินที่ 2 
ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ร้อยละ 
25.71 

ก าลังพัฒนา  ร้อยละ  
100 

ยอดเย่ียม  

1.2 
(2) 

ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

0.00 ก าลังพัฒนา - จัดระบบและกลไก ในการส่งเสริมให้ผู้ เรียน 
มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ โดยการ

5.00 ยอดเยี่ยม - ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
- สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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มาตรฐานคุณภาพ / ประเด็นการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2563 การพัฒนาและปรับปรุง 
เป้าหมายคุณภาพ 
ปีการศึกษา 2563 ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละ / คะแนน คุณภาพ ร้อยละ / คะแนน คุณภาพ 

(1.3/25) วางแผน ก าหนดโครงการ กิจกรรม ก าหนดตัวช้ีวดั 
ร่วมทั้งก ากับ ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

- หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 

1.3 
(3) 

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
(1.5/25) 

3.00 ด ี - จัดระบบและกลไก ในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ โดยการวางแผน ก าหนด
โครงการ กิจกรรม ก าหนดตัวช้ีวัด ร่วมทั้งก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

5.00 ยอดเยี่ยม - ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
- สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 

ประเด็นการประเมินที่ 3 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ร้อยละ  
93.68 

ยอดเย่ียม  ร้อยละ  
100 

ยอดเย่ียม  

1.4 
(4) 

การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
(1.1/25) 

2.00 ปานกลาง - จัดระบบกลไกในการดูแลผู้เรียน ระบบอาจารย์ 
ที่ปรึกษา 

- ติดตามผู้เรียน มีข้อมูลสรุปอย่างชัดเจน พิจารณา 
KPI / ค่าเป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่
ผู้เรียนควรได้รับ 

5.00 ยอดเยี่ยม - ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
- สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 

1.5 
(5) 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
(1.2/25) 

5.00 ยอดเยี่ยม - จัดระบบการก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน 
การต่อยอดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อการ
น าไปปฏิบัติ การแข่งขัน การประกวด การรับ
รางวัล 

5.00 ยอดเยี่ยม - ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
- ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
- สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 

1.6 
(6) 

การมี งานท าและศึ กษาต่ อของผู้ ส า เร็ จ
การศึกษา 
(1.7/25) 

5.00 ยอดเยี่ยม - จัดระบบและกลไก ในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีงาน
ท าหรือศึกษาต่อ โดยการวางแผน ก าหนด
โครงการ กิจกรรม ก าหนดตัวช้ีวัด ร่วมทั้งก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

- น าข้อมูลการส าเร็จการศึกษา การมีงานท า และ
การศึกษาต่อมาวิเคราะห์ เพื่อการปรับปรุง พัฒนา
และใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร 

5.00 ยอดเยี่ยม - ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
- สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 
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มาตรฐานคุณภาพ / ประเด็นการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2563 การพัฒนาและปรับปรุง 
เป้าหมายคุณภาพ 
ปีการศึกษา 2563 ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละ / คะแนน คุณภาพ ร้อยละ / คะแนน คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 2 
การจัดการอาชีวศึกษา 

ร้อยละ  
100 

ยอดเย่ียม  ร้อยละ  
100 

ยอดเย่ียม  

ประเด็นการประเมินที่ 1 
ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ร้อยละ  
100 

ยอดเย่ียม  ร้อยละ  
100 

ยอดเย่ียม  

2.1 
(7) 

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ 
(2.1/25) 

5.00 ยอดเยี่ยม - จัดท าแผนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง
เป็นระบบ มีการแสดงกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เป็นฐานสมรรถนะ และแสดงให้เห็นถึงกระบวนการ
ในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ และประเมินผลตาม
สภาพจริง 

5.00 ยอดเยี่ยม - ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
- สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 

2.2 
(8) 

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม
หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
(2.2/25) 

5.00 ยอดเยี่ยม -  5.00 ยอดเยี่ยม - ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
- สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 

ประเด็นการประเมินที่ 2 
ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ร้อยละ  
100 

ยอดเย่ียม  ร้อยละ  
100 

ยอดเย่ียม  

2.3 
(9) 

คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สูก่ารปฏบิัต ิ
(2.3/25) 

5.00 ยอดเยี่ยม - จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ มีการแสดงกิจกรรม
การเรียนการสอนทีบู่รณาการกับคุณธรรมจริยธรรม 
และแสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการท ากิจกรรม
ของผู้เรียน และประเมินผลตามสภาพจริง 

5.00 ยอดเยี่ยม - ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
- สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 

2.4 
(10) 

การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
(2.4/25) 

5.00 ยอดเยี่ยม - จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ มีการ
แสดงกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และแสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการท า
กิจกรรมของผู้เรียน และประเมินผลตามสภาพจริง 

5.00 ยอดเยี่ยม - ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
- สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 
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มาตรฐานคุณภาพ / ประเด็นการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2563 การพัฒนาและปรับปรุง 
เป้าหมายคุณภาพ 
ปีการศึกษา 2563 ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละ / คะแนน คุณภาพ ร้อยละ / คะแนน คุณภาพ 

2.5 
(11) 

การจัดการเรียนการสอน 
(3.1/25) 

5.00 ยอดเยี่ยม - จัดท าบันทึกหลังการสอนของรายวิชา ทุกครั้งท่ีสอน 
เพื่อน าประเด็นไปสู่การวิจัยและแก้ปัญหาในช้ัน
เรียน 

- ส่งเสริมให้ผู้สอนมีการท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อ
แก้ปัญหาผู้เรียน ในลักษณะ R&D เพื่อยังคงรักษา
จ านวนผู้เรียนให้อยู่ในระบบ 

5.00 ยอดเยี่ยม - ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
- สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 

2.6 
(12) 

การบริหารจัดการช้ันเรียน 
(3.2/25) 

5.00 ยอดเยี่ยม - จัดท าข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล เพื่อใช้ดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน ในรายวิชาท่ีสอน 

5.00 ยอดเยี่ยม - ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
- สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 

2.7 
(13) 

การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
(3.3/25) 

5.00 ยอดเยี่ยม - ส่งเสริมให้ผู้สอนน าความรู้จากการพัฒนาตนเอง 
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และสร้างผลงาน
หรือนวัตกรรม และเผยแพร่ 

5.00 ยอดเยี่ยม - ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
- สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 

2.8 
(14) 

การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
เพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
(5.5/25) 

5.00 ยอดเยี่ยม -  5.00 ยอดเยี่ยม - ฝ่ายบริหารและวางแผน 
- สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 

ประเด็นการประเมินที่ 3 
ด้านการบริหารจัดการ 

ร้อยละ  
100 

ยอดเย่ียม  ร้อยละ  
100 

ยอดเย่ียม  

2.9 
(15) 

การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
(3.5/25) 

5.00 ยอดเยี่ยม - คณะควรออกประกาศฯ เพื่อก าหนดการสั่งการและ
การสื่อสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย และมีแนวปฏิบัติ
อย่างชัดเจน 

5.00 ยอดเยี่ยม - ฝ่ายบริหารและวางแผน 
- สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 

2.10 
(16) 

อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
(5.1/25) 

5.00 ยอดเยี่ยม -  5.00 ยอดเยี่ยม - ฝ่ายบริหารและวางแผน 
- สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 



 
 
 

5/6 

 

มาตรฐานคุณภาพ / ประเด็นการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2563 การพัฒนาและปรับปรุง 
เป้าหมายคุณภาพ 
ปีการศึกษา 2563 ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละ / คะแนน คุณภาพ ร้อยละ / คะแนน คุณภาพ 

2.11 
(17) 

ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
(5.2/25) 

5.00 ยอดเยี่ยม -  5.00 ยอดเยี่ยม - ฝ่ายบริหารและวางแผน 
- สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 

2.12 
(18) 

แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
(5.3/25) 

5.00 ยอดเยี่ยม -  5.00 ยอดเยี่ยม - ฝ่ายบริหารและวางแผน 
- สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 

2.13 
(19) 

ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
(5.4/25) 
 
 

5.00 ยอดเยี่ยม - คณะควรก าหนดข้อมูลพื้นที่การให้บริการ Internet 
ก าหนด User ส าหรับวิชาการและความความ
บันเทิง เพื่อสามารถจัดท าข้อมูลประกอบการพัฒนา
คณะ 

5.00 ยอดเยี่ยม - ฝ่ายบริหารและวางแผน 
- สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 

ประเด็นการประเมินที่ 4 
ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

ร้อยละ  
100 

ยอดเย่ียม  ร้อยละ  
100 

ยอดเย่ียม  

2.14 
(20) 

การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 
(4.1/25) 

5.00 ยอดเยี่ยม - จัดระบบและกลไก จัดท าแผนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการ และมีระบบ
ติดตามการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของผู้เรียน 
การนิเทศผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

5.00 ยอดเยี่ยม - ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
- สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 

มาตรฐานที่ 3  
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้

ร้อยละ 
73.13 

ดีเลิศ  ร้อยละ  
100 

ยอดเย่ียม  

ประเด็นการประเมินที่ 1 
ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้

ร้อยละ  
100 

ยอดเย่ียม  ร้อยละ  
100 

ยอดเย่ียม  

3.1 
(21) 

การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
(3.4/25) 

5.00 ยอดเยี่ยม -  5.00 ยอดเยี่ยม  

3.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการเรียนการสอน 5.00 ยอดเยี่ยม -  5.00 ยอดเยี่ยม - ฝ่ายวิชาการและวิจัย 



 
 
 

6/6 

 

มาตรฐานคุณภาพ / ประเด็นการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2563 การพัฒนาและปรับปรุง 
เป้าหมายคุณภาพ 
ปีการศึกษา 2563 ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละ / คะแนน คุณภาพ ร้อยละ / คะแนน คุณภาพ 

(22) (4.2/25) - ฝ่ายบริหารและวางแผน 
- สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 

3.3 
(23) 

การบริการชุมชนและจิตอาสา 
(4.3/25) 

5.00 ยอดเยี่ยม - จัดท าแผนการบริการวิชาชีพ ให้เป็นในลักษณะของ
การน าวิชาชีพไปบริการแก่ชุมชนและสังคม และ
ประเมินผลตามสภาพจริง 

5.00 ยอดเยี่ยม - ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
- ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
- สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 

ประเด็นการประเมินที่ 2 
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ร้อยละ  
80.00 

ยอดเย่ียม  ร้อยละ  
100 

ยอดเย่ียม  

3.4 
(24) 

ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
(1.4/25) 

4.00 ดีเลิศ - จัดระบบและกลไก ในการส่งเสริมให้ผู้ เรียนมี
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย โดยการวางแผน ก าหนดโครงการ 
กิจกรรม ก าหนดตัวช้ีวัด ร่วมทั้งก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

5.00 ยอดเยี่ยม - ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
- สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 

เฉลี่ย 3 มาตรฐานคุณภาพ ร้อยละ 88.80 ยอดเย่ียม เป้าหมายคุณภาพ เฉลี่ย 3 มาตรฐานคุณภาพ ร้อยละ 100 ยอดเย่ียม 
 

 
 
 
  
 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงคจ์ันทร์) 

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ผู้อนุมัติแผน 

 


