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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดตั้งเป็นส่วนงาน
ภายในมหาวิทยาลัย ตามประกาศของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิ ชัย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม  
พ.ศ.2552 โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ.2548 และมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายใน  ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 
ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ในคราวประชุมครั้งที่  5/2552 เมื่อวันที่  
29 พฤษภาคม 2552 และ ครั้งท่ี 7/2552 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 

 คณบดีคนปัจจุบัน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ โดยคณะฯ จัดการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิ โตรเลียม มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้ งสิ้น  6 คน  เป็นอาจารย์ที่ ปฏิบัติ งานจริง 
จ านวน 6 คน มีบุคลากรสายสนับสนุนทั้งสิ้น 1 คน ในปีการศึกษา 2562 มีจ านวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้า จ านวน 
27 คน จ านวนนักศึกษาคงอยู่จากจ านวนรับเข้า จ านวน 27 คน จ านวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้า ปีการศึกษา 2563 
จ านวน 33 คน มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 68 จ านวน และนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 
จ านวน 8 คน 

 

 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
 

 

ด้าน 
ข้อการ
ประเมิน 

ร้อยละ
รายด้าน 

ระดับคุณภาพ
รายด้าน 

น า
หนัก 

คะแนน
เต็มด้าน 

ผลคะแนน
ประเมิน 

ร้อยละ
ประเมิน 

1. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

1.1 - 1.8 91.60 ยอดเยี่ยม 50.00 250.00 229.00 45.80 

2. ด้านหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน 

2.1 - 2.2 100.00 ยอดเยี่ยม 10.00 50.00 50.00 10.00 

3. ด้านครูผู้สอนและ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

3.1 - 3.2 100.00 ยอดเยี่ยม 20.00 100.00 100.00 20.00 

4. ด้านการมีส่วนร่วม 4.1 - 4.3 52.00 ปานกลาง 10.00 50.00 26.00 5.20 
5. ด้านปัจจัยพื้นฐาน 5.1 - 5.5 100.00 ยอดเยี่ยม 10.00 50.00 50.00 10.00 

ผลการประเมินคณะ (ร้อยละ) 91.00 
ระดับคุณภาพคณะ ยอดเยี่ยม 
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 แนวทางพัฒนาเร่งด่วน 
 

1. พัฒนาระบบ กลไกและวิธีการ ในการก ากับ ติดตามให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาตามกรอบระยะเวลา 
2. พัฒนาระบบ กลไกและวิธีการ ในการก ากับ ติดตามให้ผู้ เรียนมี ผลงานของผู้ เรียนด้านนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย และเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

3 

รายงานผลการประเมินคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562 (1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) 
ระดับ ปวส. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

INTERNAL QUALITY AUDIT : IQA 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

บทน า 
 

 

 ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 

 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  (รัชกาลที่ 9)  

ทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2548 
และพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม 2548 เล่มที่ 122 
ตอนที่  6 ก ท าให้ เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขึ้น ใหม่  9 แห่ ง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย เป็นหนึ่ งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ ง 9 แห่ง มีฐานะเป็นนิติบุคคลและ 
เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการเดิม)  
โดยให้มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เป็นสถาบัน อุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี 
มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ที่เน้นการปฏิบัติ ท าการเรียนการสอน การวิจัย ผลิต
ครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ก่อตั้งขึ้นเป็นส่วนงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย  ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่  27 สิงหาคม 2552  
โดยปัจจุบันคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดการศึกษา 2 สาขา และในปีการศึกษา 2562 ครบรอบ
ระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ประกอบไปด้วย 

 
สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดการศึกษา 3 หลักสูตรสาขาวิชา ได้แก่ 

1. หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหการ 
2. หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 

2.1 วิชาเอกไฟฟ้าก าลัง 
2.2 วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

3. หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการศึกษา 2 หลักสูตรสาขาวิชา ได้แก่ 
1. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
2. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 

(หลักสูตรปริญญาตรีควบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
จ านวนเงิน 237 ล้านบาท ซึ่งอาคารเรียนดังกล่าวได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 โดย 
ศาสตราจารย์กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประธานใน
พิธีและพระเทพสุธรรมญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง จังหวัดสงขลา 
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และด าเนินการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562 
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 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
 

 
 

 

 
 

    
Education Tech 

เทคโนโลยีการศึกษา 
 

Health Tech 
เทคโนโลยีสุขภาพ 

Clean Tech 
เทคโนโลยีสะอาด 

Digital Content 
ดิจิทัลสารสนเทศ 

 

ปรัชญา (Philosophy)    
มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

ปณิธาน (Determination)  
มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม 

วิสัยทัศน์ (Vision)    
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือผลิตครูอาชีวศึกษาและ
นักเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ 

พันธกิจ (Mission) 
 1. ผลิตก าลังคนเฉพาะทางท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
 

  ผลิตบัณฑิตครูวิชาชีพและนักเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านวิชาชีพบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และ
  เทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วย
  นวัตกรรม 
 2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การน าไปใช้ประโยชน์หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ 
 

สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การผลิตที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาอาชีพให้มีความสามารถ ในการแข่งขัน และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนอย่างยั่งยืน 
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4. สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
 

  อนุรักษ์ สืบทอด บูรณาการ การท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและ
  ชาติโดยใช้นวัตกรรมเป็นฐาน 
 

เอกลักษณ์ (Uniqueness)   
สร้างครูอาชีวศึกษาและนักเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ 
 

อัตลักษณ์ (Identity)    
มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ 
 

อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ (Campus Identity)  
การพัฒนาเมืองด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)   
มีความสุข ทันสมัย ใจบริการ 
 

เป้าประสงค์ (Objective) 
 1. เป็นองค์กรสมัยใหม่ (Modern Organization) 

2. เป็นเสาหลักของภูมิภาคเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและศิลปวัฒนธรรมของชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
3. พัฒนาก าลังคนเฉพาะทางท่ีมีความเชี่ยวชาญ ตอบสนองอุตสาหรรมเป้าหมายของประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
1. สร้างความโดดเด่นและเป็นเลิศเฉพาะทางตามอัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ 
2. สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพ้ืนที่และก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
3. สร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ 
4. สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
5. สร้างระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

 

 
 

 หลักสูตรสาขาวิชาที่จัดการศึกษา 
 

 
ปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ศรีวิชัย จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 5 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1 หลักสูตร โดยจ าแนกการจัด
การศึกษา ดังนี้ 
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หน่วยงาน 
จ านวนหลักสูตรสาขาวิชาที่จัดการศึกษา 

ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1 5 - 6 
 

หลักสูตรสาขาวิชา 
ระดับการศึกษา 

ปวส. ป.ตรี ป.โท 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี) 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

-  - 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี) 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

-  - 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี) 
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

-  - 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (4 ปี) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

-  - 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (4 ปี) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรปริญญาตรีควบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558) 

  - 

 
 

 จ านวนนักศึกษา 
 

 
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีจ านวนนักศึกษาใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รายละเอียด ดังนี้ 
 

ประเภทจ านวนนักศึกษา จ านวน (คน) 
นักศึกษาใหม่ที่รับเข้า    ปีการศึกษา 2561  (1) 10 
นักศึกษาคงอยู่จากนักศึกษาใหม่ที่รับเข้า  ปีการศึกษา 2561  (2) 8 
นักศึกษาใหม่ที่รับเข้า    ปีการศึกษา 2562  (3) 27 
นักศึกษาคงอยู่จากนักศึกษาใหม่ที่รับเข้า  ปีการศึกษา 2562  (4) 27 
นักศึกษาท้ังหมด    ปีการศึกษา 2562 (2) + (4) (5) 35 
นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2562  (6) 8 
นักศึกษาใหม่ที่รับเข้า    ปีการศึกษา 2563  (7) 33 
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ผลการประเมินตามประเด็นคุณภาพ 
 

ผลการประเมินรายด้านและภาพรวม สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ 
หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ หรือการฝึกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา จ านวน 5 ด้าน 25 ข้อการประเมิน ดังนี้ 
 

ด้าน รายการประเมิน น าหนัก ผลคะแนน  ค่าคะแนน 

(1) 
ผู้เรียน และ 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 

1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรยีน 2 4 8 

1.2 ผู้เรียนมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ 2 5 10 

1.3 ผู้เรียนมสีมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

3 3 9 

1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรคห์รืองานวิจัย 

3 2 6 

1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 3 6 

1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 

1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตดิ้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) 

3 5 15 

1.8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 15 5 75 

ผลรวม 50 32 229 

ร้อยละของด้าน 91.60 

ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
  

ด้าน รายการประเมิน น าหนัก ผลคะแนน  ค่าคะแนน 

(2) 
หลักสูตร และ 

การจัดการเรียนการสอน 

2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 5 10 

2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง
รายวิชาหรือปรบัปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชา
เพิ่มเตมิ 

3 5 15 

2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2.2.1 คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบตัิ 2 5 10 

2.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้สู้การปฏิบตัิที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรยีนการสอน 

3 5 15 

ผลรวม 10 10 20 

ร้อยละของด้าน 100.00 

ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
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ด้าน รายการประเมิน น าหนัก ผลคะแนน  ค่าคะแนน 

(3) 
ครูผู้สอน และ 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

3.1 ครูผู้สอน 

3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 

3.1.2 การบริหารจดัการช้ันเรียน 3 5 15 

3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10 

3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 

3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 

3.2.2 การบริหารจดัการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการสถานศึกษา 

5 5 25 

ผลรวม 20 20 25 

ร้อยละของด้าน 100.00 

ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 

ด้าน รายการประเมิน น าหนัก ผลคะแนน  ค่าคะแนน 

(4) 
การมีส่วนร่วม 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 1 6 

4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการเรียนการสอน 2 5 10 

4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวม 10 10 11 

ร้อยละของด้าน 52.00 

ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 

ด้าน รายการประเมิน น าหนัก ผลคะแนน  ค่าคะแนน 

(5) 
ปัจจัยพ้ืนฐาน 

5.1 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10 

5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบรกิาร 2 5 10 

5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เนต็ความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

2 5 10 

ผลรวม 10 10 25 

ร้อยละของด้าน 100.00 

ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
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ผลการประเมินในภาพรวม 
 

ตารางที่ 6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจ าแนกเป็นรายด้าน 

ด้าน 
ข้อการ
ประเมิน 

ร้อยละ 
รายด้าน 

ระดับคุณภาพ
รายด้าน 

น าหนัก 
คะแนน 
เต็มด้าน 

ผลคะแนน
ประเมิน 

ร้อยละ
ประเมิน 

 1. ด้านผู้เรยีนและผูส้ าเรจ็
การศึกษา 

1.1 - 1.8 91.60 ยอดเยี่ยม 50.00 250.00 229.00 45.80 

 2. ด้านหลักสตูรและการจัดการ
เรียนการสอน 

2.1 - 2.2 100.00 ยอดเยี่ยม 10.00 50.00 50.00 10.00 

 3. ด้านครูผูส้อนและผู้บรหิาร
สถานศึกษา 

3.1 - 3.2 100.00 ยอดเยี่ยม 20.00 100.00 100.00 20.00 

 4. ด้านการมีส่วนร่วม 4.1 - 4.3 52.00 ปานกลาง 10.00 50.00 26.00 5.20 

 5. ด้านปัจจัยพื้นฐาน 5.1 - 5.5 100.00 ยอดเยี่ยม 10.00 50.00 50.00 10.00 

ผลการประเมินคณะ (ร้อยละ) 91.00 

ระดับคุณภาพคณะ ยอดเย่ียม 
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จุดแข็ง จุดอ่อนและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์และผลการประเมิน 
 
การสัมภาษณ์ : ผู้แทนอาจารย์ผู้สอน ผู้แทนผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- มีการสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษ 

- 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
- การพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี หรือ 

เทียบเคียง 
- การลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
- การแก้ปัญหาผู้เรียนติด F / รายวิชาต่อเนื่อง 
- ผู้สอนต้องรู้ระเบียบ 

- 

การสัมภาษณ์ : ผู้แทนนักศึกษาปัจจุบัน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- อาจารย์ดูแลดี - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
- อาจารย์ไม่เพียงพอ 
- ห้องปฏิบัติการ/โรงงาน ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติ 

- 

การสัมภาษณ์ : ผู้แทนผู้ส าเร็จการศึกษา (ผู้แทนบัณฑิต) 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- อาจารย์ดูแลดี 
- ห้องปฏิบัติการ/โรงงาน ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติ 

- 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
- - 

 
ข้อเสนอแนะในภาพรวมของคณะ 

- ทบทวนมาตรฐานการศึกษา ระดับ ปวส. ในบางประเด็นการพิจารณา ส าหรับใช้เทียบเคียงการประเมินใน
ประเด็นการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี 

- ก าหนดแผนการพัฒนาศักยภาพผู้สอน โดยก าหนดเป็นรายปีที่แสดงถึงรายละเอียดการพัฒนาศักยภาพ 
หรือ การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

- วางแผนการเพ่ิมอัตราก าลังของครูและบุคลากร 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562 (1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) 
ระดับ ปวส. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

INTERNAL QUALITY AUDIT : IQA 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

1. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 

- ควรแสดงกระบวนการดูแลผู้เรียนของสถานศึกษา 
ให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาตามกรอบระยะเวลาของ
หลักสูตร 

- ควรแสดงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่สะท้อนให้เห็น
ถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนอย่างเป็น
รูปธรรมและใช้ประโยชน์ 

- คณ ะควรวางแผนในการส่ งเสริม ให้ ผู้ เรียนมี
สมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรืออาชีพ
อิสระอย่างเป็นระบบ 

- คณะควรมีระบบและกลไก ในการส่งเสริมการสร้าง
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของผู้ เรียน 
รวมทั้งยกระดับคุณภาพ 

- คณะควรมีระบบและกลไก ในการ ส่่งเสริมการเข้า
แข่งขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ ของผู้เรียน ทั้งใน
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติและนานาชาติ 
รวมทั้งยกระดับคุณภาพ 

- 

ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- อาจารย์มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชา - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
- ควรเพ่ิมจ านวนอาจารย์เพ่ือให้คล้องกับสัดส่วนกับ

ผู้เรียนและผู้สอน และรายวิชาที่จัดการศึกษา 
- 

ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- ผู้บริหารมีนวัตกรรมในการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ แผนงบประมาณและการบริหารหลักสูตร 

 
 

- 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562 (1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) 
ระดับ ปวส. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

INTERNAL QUALITY AUDIT : IQA 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
- ก าหนดแผนการพัฒนาศักยภาพผู้สอน โดยก าหนด

เป็นรายปีถึงรายละเอียดการพัฒนาศักยภาพ หรือ 
การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

- วางระบบการนิเทศการสอนโดยมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์
การสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ 
และให้ข้อเสนอแนะกับผู้สอน 

 

ด้านการมีส่วนร่วม 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- การระดมทรัพยากรเพียงพอต่อการจัดการศึกษา
และมีความหลากหลาย 

- การบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 

- 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
- ผลักดันการลงนามความร่วมมือร่วมกับสถาน

ประกอบการ องค์กรเอกชน หรือภาครัฐ เพ่ือสร้าง
สร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษา 

- การผลักดันการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี หรือ
ระบบเทียบเคียง 

- 

ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- ระบบสาธารณูปโถคในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 
- ระบบไฟฟ้า ประปา อินเตอร์เน็ตมีศักยภาพมาก 

- 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
- ควรเพ่ิมระบบอินเทอร์เน็ตของผู้เรียนให้ครอบคลุม

พ้ืนที ่
- 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562 (1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) 
ระดับ ปวส. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

INTERNAL QUALITY AUDIT : IQA 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562 (1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) 
ระดับ ปวส. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

INTERNAL QUALITY AUDIT : IQA 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

ก าหนดการ 
การรับการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจ าปีการศึกษา 2562 (1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) 

 

24 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings และ Google Hangouts Meet 

 

เวลา กิจกรรม / การด าเนินการ ระบบการประชุมออนไลน ์
08.30 น. – 09.00 น. - คณะกรรมการผู้ประเมินฯ ประชุมหารือร่วมกัน 

 

 
Zoom Cloud Meetings 

09.00 น. – 10.00 น. - ประธานกรรมการฯ ช้ีแจงรายละเอียดและวัตถุประสงค์การ
ประเมินฯ 
- คณบดีฯ บรรยายสรุปข้อมูลพื้นฐาน และผลการด าเนินงาน 
- คณะกรรมการสัมภาษณ์เชิงนโยบาย ร่วมกับผู้บริหารคณะฯ 

 

 
Zoom Cloud Meetings 

10.00 น. – 11.00 น. - สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ผู้แทนอาจารย์ 
- ผู้แทนผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 กรรมการ : อ.ปรียา ตันวิพันฒ์ 
 ผู้ช่วยเลขา : นายชนาธิป ลีนิน 
 กรรมการ : อ.ชริน รัตฉว ี
 ผู้ช่วยเลขา : นางสาวจุฑาทิพย์ ด ามาก 

 

 
Zoom Cloud Meetings 

- ผู้แทนนักศึกษาปัจจุบัน 
- ผู้แทนผู้ส าเร็จการศึกษา 
 กรรมการ : รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง 
 ผู้ช่วยเลขา : นางรุ่งนภา แก้วนวล 

 

 
Google Hangouts Meet 

11.00 น. – 12. 00 น.  - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามประเด็นการประเมิน 
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
 กรรมการ : อ.ปรียา ตันวิพันฒ์ 
 ผู้ช่วยเลขา : นายชนาธิป ลีนิน 

 

 
Zoom Cloud Meetings 

ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 กรรมการ : รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง 
 ผู้ช่วยเลขา : นางรุ่งนภา แก้วนวล 

 

 
Google Hangouts Meet 

ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน 
 กรรมการ : อ.ชริน รัตฉว ี
 ผู้ช่วยเลขา : นางสาวจุฑาทิพย์ ด ามาก 

 

 
Google Hangouts Meet 

12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย) 
13.00 น. – 15.30 น. - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามประเด็นการประเมิน (ต่อ) 
15.30 น. – 16.30 น. - สรุปผลการประเมินคุณภาพ 

 

 
Zoom Cloud Meetings 

 


