
 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

Diploma Internal Quality Audit 
 
 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
ประจ าปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 

 
 
 
 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
 
 

 
 

วันทีร่ับการประเมิน : 30 สิงหาคม 2563 
 

ส ำหรับผูป้ระเมินระดับ ปวส. 



 
 

 

 

ข 

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

 

INTERNAL QUALITY AUDIT : IQA 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) 

ประจ าปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 
คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั 

 
รายนามคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 

 
 
 
 

(นางปรียา ตันวิพัฒน)์ 
ประธานกรรมการ 

 
 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง) 
กรรมการ 

 
 
 
 
 

(นายชริน รัตฉวี) 
กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

ค 

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

 

INTERNAL QUALITY AUDIT : IQA 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

 
สารบัญ 

 
     หน้า 

 

บทสรุปผู้บริหาร           1 
บทน า            3 
ผลการประเมินตามประเด็นคุณภาพ        7 
ผลการประเมนิในภาพรวม         9 
จุดแข็ง จุดอ่อนและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์และผลการประเมิน    10 
ภาคผนวก           13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

1 

INTERNAL QUALITY AUDIT : IQA 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

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

 
 

 บทสรปุผู้บริหาร 
 
 

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
จัดตั้งเป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ตามประกาศของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิ ชัย 
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2552 โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทค โน โลยี ราชมงคล  พ .ศ .2548 และมาตรา 4  แห่ งพ ระราชบัญ ญั ติ ก ารบริห ารส่ วน งานภายใน 
ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 และ ครั้งที่ 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 2563 มีจ านวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้า จ านวน 
34 คน มีจ านวนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1) จ านวน 30 คน ชั้นปีที่ 2 (ปวส.2) จ า น ว น  24 ค น  ร ว ม จ า น ว น
นักศึกษา ในปีการศึกษา 2563 จ านวน 54 คน 
 

 ผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐาน 
 

 
 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน ร้อยละ 
ค่า

น้ าหนัก  
ค่าคะแนน

ที่ได ้
ระดับ 

คุณภาพ  
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาทีพ่ึงประสงค ์

73.13 46.00 198.00 ดีเลิศ 

1.1 ด้านความรู ้ 100.00 20.00 100.00  
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช ้ 25.71 7.00 9.00 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที่พึงประสงค ์ 93.68 19.00 89.00 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 100.00 41.00 185.00 ยอดเยี่ยม 
2.1 ด้านหลักสตูรอาชีวศึกษา 100.00 5.00 25.00  
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100.00 17.00 85.00 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100.00 13.00 65.00 
2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100.00 6.00 10.00 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 90.00 13.00 61.00 ยอดเย่ียม 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู ้ 100.00 9.00 45.00  
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 80.00 4.00 16.00 

ผลรวม 100.00 444.00 
ยอดเยี่ยม 

ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษา 88.80 
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ระดับคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา (คณะ) 

  ยอดเยี่ยม (88.80)  ร้อยละ 80 ขึน้ไป 

  ดีเลิศ  ร้อยละ 70.00 – 79.99 

  ดี  ร้อยละ 60.00 – 69.99 
  ปานกลาง  ร้อยละ 50.00 – 59.99 

  ก าลังพัฒนา  น้อยกว่าร้อยละ 50.00 
 
 แนวทางพัฒนาเร่งด่วน 
 

1. คณะควรวางระบบกลไกในการดูแลผู้เรียน ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และมีการติดตามผู้เรียน 
2. คณะจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ควรมีการแสดงกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการกับคุณธรรม

จริยธรรม แสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการท ากิจกรรมของผู้เรียน และการประเมินผล ตามสภาพจริง 
3. คณะควรก าหนดให้มีการจัดท าข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล เพื่อใช้ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ในรายวิชาที่สอน 
4. คณะควรก าหนดให้มีการการบันทึกหลังการสอนของรายวิชา ทุกครั้งที่สอน เพื่อน าประเด็นไปสู่การวิจัย

และแก้ปัญหาในชั้นเรียน 
5. คณะควรส่งเสริมให้ผู้สอนมีการท าวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน ในลักษณะ R&D เพื่อยังคงรักษา

จ านวนผู้เรียนให้อยูใ่นระบบ 
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บทน า 
 

 

 ข้อมูลพื้นฐานของคณะ 
 
 

ประวัติโดยย่อ 
 

 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 เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขึ้นใหม่  9 แห่ง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลศรีวิชัย เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง มีฐานะเป็นนิติบุ คคลและเป็นส่วน
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการเดิม) โดยให้มหาวิทยาลัย
เทค โน โลยี ราชมงคลศรี วิ ชั ย  เป็ น สถาบั นอุ ดมศึ กษ าด้ าน วิช าชีพ แ ละเทค โน โลยี  มี วั ตถุ ป ระสงค์ 
ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ที่เน้นการปฏิบัติ ท าการเรียนการสอน การวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ 
ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ก่อตั้งขึ้นเป็นส่วนงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 โดย
ปัจจุบันคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดการศึกษา 2 สาขา ประกอบไปด้วย 
 สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดการศึกษา 4 หลักสูตรสาขาวิชา ได้แก่ 

1. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาอุตสาหการ 
2. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาไฟฟ้า 
3. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
4. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง) 

 สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการศึกษา 2 หลักสูตรสาขาวิชา ได้แก่ 
1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 

(หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (2 ปี) ควบระดับปริญญาตรี) 
 

                    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้รับจัดสรร
งบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
จ านวนเงิน  237 ล้านบาท ซึ่ งอาคารเรียนดั งกล่ าวได้
ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 โดย 
ศาสตราจารย์กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป อดีตนายก
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประธานในพิธี
และพระเทพสุธรรมญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18  

เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง จังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และด าเนินการก่อสร้างอาคารแล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ 2562 
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สภาพชุมชน เศรษฐกิจและสังคมโดยรอบ 
 

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต าบล
บ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีลักษณะเป็นแหลมอยู่ ระหว่างทะเลสาบสงขลากับฝั่ งอ่าวไทย  
พื้นที่ 9.27 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 5,793.75 ไร่ ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตอ าเภอสิงหนคร ทิศใต้ ติดต่อกับ
เขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย ทิศตะวันตก ติดต่อกับทะเลสาบสงขลา 
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล มีลักษณะเอียงลาดจากฝั่งทะเลหลวงไปทางด้านทะเลสาบ รูปร่างของพื้นที่มี
ลักษณะเป็นแหลมแคบยาวตามแนวทิศใต้สู่ทิศเหนือลงสู่ทะเล ระหว่างทะเลสาบสงขลาทางด้านตะวันตกและทะเล
อ่าวไทย ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มคน 3 เชื้อชาติ คือ ไทย จีน และอิสลาม 
ซึ่ งอาศัยอยู่  ณ  ดินแดนแห่งนี้ ร่วมกันมานานนับร้อยกว่าปี  (ข้อมูลจากเว็บไซต์ เทศบาลนครสงขลา : 
https://www.songkhlacity.go.th) 
 

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด าเนินงานตามพันธ
กิจ โดยมุ่ งเน้นอัตลักษณ์ เชิงพื้นที่  (Campus Identity) ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ระยะปานกลาง (5 ปี) พ.ศ.2561 – 2565 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะยาว (20 ปี) พ.ศ.2561 - 2580 คือ “การพัฒนาเมืองด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 
 
 

 ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
 

 
 

 

 
 

    
Education Tech 

เทคโนโลยีการศึกษา 
 

Health Tech 
เทคโนโลยีสุขภาพ 

Clean Tech 
เทคโนโลยีสะอาด 

Digital Content 
ดิจิทัลสารสนเทศ 
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ปรัชญา (Philosophy)  
  

มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
 

ปณิธาน (Determination)  
 

มุ่งผลิตนักปฏิบตัิมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
    

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษาและ
นักเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ 
 

พันธกิจ (Mission) 
 
 1. ผลิตก าลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
 

  ผลิตบัณฑิตครูวิชาชีพและนักเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และ
  เทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วย
  นวัตกรรม 
 
 2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การน าไปใช้ประโยชน์หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย ์
 

สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การผลิตที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 
 

3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรม เพื่อพัฒนาอาชีพให้มีความสามารถ ในการแข่งขัน และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
 

4. สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
 

  อนุรักษ์ สืบทอด บูรณาการ การท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและ
  ชาติโดยใช้นวัตกรรมเป็นฐาน 
 
 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
   

สร้างครูอาชีวศึกษาและนักเทคโนโลยีอยา่งมืออาชีพ 
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อัตลักษณ์ (Identity)  
   

มีทักษะการสื่อสาร เช่ียวชาญปฏิบัติ 
 

อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ (Campus Identity) 
  

การพัฒนาเมืองด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) 
   

มีความสุข ทันสมัย ใจบริการ 
 

เป้าประสงค์ (Objective) 
 
 1. เป็นองค์กรสมัยใหม่ (Modern Organization) 

2. เป็นเสาหลักของภูมิภาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและศิลปวัฒนธรรมของชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
3. พัฒนาก าลังคนเฉพาะทางที่มีความเช่ียวชาญ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 

1. สร้างความโดดเด่นและเป็นเลิศเฉพาะทางตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที ่
2. สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพ้ืนที่และก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
3. สร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ 
4. สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
5. สร้างระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
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 หลักสูตรสาขาวิชาที่จัดการศึกษา 
 

การจัดการศึกษา 
 

ปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 6 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 1 หลักสูตร 
โดยเป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรองโดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สามารถจ าแนกการ 
จัดการศึกษา ดังนี ้

 

หน่วยงาน 
จ านวนหลักสูตรสาขาวิชาที่จัดการศึกษา 

ปวส. ปริญญาตร ี ปริญญาโท รวม 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1 6 - 7 
 

หลักสูตรสาขาวิชา 
ระดับการศึกษา 

ปวส. ป.ตร ี ป.โท 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  (ค.อ.บ.) (4 ปี) 
สาขาวิชาอุตสาหการ   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

-  - 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  (ค.อ.บ.) (4 ปี) 
สาขาวิชาไฟฟ้า    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

-  - 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  (ค.อ.บ.) (4 ปี) 
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

-  - 

หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต   (ทล.บ.)  (4 ปี) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

-  - 

หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต   (ทล.บ.)  (4 ปี) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
* หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
* หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (2 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 

  - 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  (อส.บ.) (2 ปี) 
สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย  (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) 

-  - 
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INTERNAL QUALITY AUDIT : IQA 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

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

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี ้
 

รายประเด็นการประเมิน (5 ด้าน 24 ข้อ) : 
 

ประเดน็การประเมิน (5 ด้าน 24 ข้อ) 
น าหนัก 

(W) 
ผล

คะแนน 
ค่า

คะแนน 
1. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2.00 2.00 4.00 
1.2 ผู้เรียนมีคณุลักษณะที่พึงประสงค ์ 2.00 5.00 10.00 
1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 4.00 0.00 0.00 
1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 4.00 4.00 16.00 
1.5 ผลการแขง่ขันทักษะวิชาชีพ 3.00 3.00 9.00 
1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20.00 5.00 100.00 
1.7 การมีงานท าและศึกษาตอ่ของผู้ส าเร็จการศึกษา 15.00 5.00 75.00 

รวม 50.00 24.00  
2. ด้านหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอน 
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2.00 5.00 10.00 
2.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชา
เดิมหรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

3.00 5.00 15.00 

2.3 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2.00 5.00 10.00 
2.4 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู้การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

3.00 5.00 15.00 

รวม 10.00 20.00  
3. ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
3.1 การจัดการเรียนการสอน 5.00 5.00 25.00 
3.2 การบริหารจัดการช้ันเรียน 3.00 5.00 15.00 
3.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2.00 5.00 10.00 
3.4 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5.00 5.00 25.00 
3.5 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 5.00 5.00 25.00 

รวม 20.00 25.00  
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ประเดน็การประเมิน (5 ด้าน 24 ข้อ) 
น าหนัก 

(W) 
ผล

คะแนน 
ค่า

คะแนน 
4. ด้านการมีสว่นร่วม 
4.1 การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 6.00 5.00 30.00 
4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 2.00 5.00 10.00 
4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2.00 5.00 10.00 

รวม 10.00 15.00  
5. ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 2.00 5.00 10.00 
5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2.00 5.00 10.00 
5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2.00 5.00 10.00 
5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 2.00 5.00 10.00 
5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอรเ์น็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 2.00 5.00 10.00 

รวม 10.00 25.00  
รวมทั้งหมด 100.00 109.00  

 
 

รายมาตรฐาน ประเด็นการประเมินและภาพรวม : 
 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่าคะแนน
ประเมนิ 

ค่าคะแนน
ที่ได ้

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ์ 73.13 ดีเลิศ 
ประเดน็การประเมินที่ 1 ด้านความรู ้
1 (1.6) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20.00 5.00 100.00  

ผลรวม 20.00 
5.00 100.00 

ค่าน้ าหนักด้าน  100.00 
ร้อยละของคะแนน  100.00 ยอดเยี่ยม 

ประเดน็การประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช ้
1 (1.3) ผู้เรียนมสีมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ

ประกอบอาชีพอิสระ 
4.00 0.00 0.00  

2 (1.5) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 3.00 3.00 9.00 
ผลรวม 7.00 

3.00 9.00 
ค่าน้ าหนักด้าน  35.00 

ร้อยละของคะแนน 25.71 ก าลังพัฒนา 
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INTERNAL QUALITY AUDIT : IQA 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

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

 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่าคะแนน
ประเมนิ 

ค่าคะแนน
ที่ได ้

ระดับ 
คุณภาพ 

ประเดน็การประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคณุลักษณะที่พงึประสงค ์
1 (1.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2.00 2.00 4.00  
2 (1.2) ผู้เรียนมคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2.00 5.00 10.00 
3 (1.7) การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 15.00 5.00 75.00 

ผลรวม 19.00 
12.00 89.00 

ค่าน้ าหนักด้าน 95.00 
ร้อยละของคะแนน 93.68 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 100.00 ยอดเยี่ยม 
ประเดน็การประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
1 (2.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยา่งเป็นระบบ 2.00 5.00 10.00  
2 (2.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรอืปรับปรุงรายวิชา 

หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
3.00 5.00 15.00 

ผลรวม 5.00 
10.00 25.00 

ค่าน้ าหนักด้าน 25.00 
ร้อยละของคะแนน 100.00 ยอดเยี่ยม 

ประเดน็การประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
1 (2.3) คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2.00 5.00 10.00  
2 (2.4) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สูก่ารปฏิบัติที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
3.00 5.00 15.00 

3 (3.1) การจัดการเรียนการสอน 5.00 5.00 25.00 
4 (3.2) การบริหารจัดการช้ันเรียน 3.00 5.00 15.00 
5 (3.3) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2.00 5.00 10.00 
6 (5.5) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการ

เรียนการสอนในชั้นเรียน 
2.00 5.00 10.00 

ผลรวม 17.00 
30.00 85.00 

ค่าน้ าหนักด้าน 85.00 
ร้อยละของคะแนน 100.00 ยอดเยี่ยม 

ประเดน็การประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจดัการ 
1 (3.5) การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ 

เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
5.00 5.00 25.00  
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INTERNAL QUALITY AUDIT : IQA 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

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

 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่าคะแนน
ประเมนิ 

ค่าคะแนน
ที่ได ้

ระดับ 
คุณภาพ 

2 (5.1) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
หรืองานฟาร์ม 

2.00 5.00 10.00 

3 (5.2) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2.00 5.00 10.00 
4 (5.3) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วทิยบริการ 2.00 5.00 10.00 
5 (5.4) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน

สารสนเทศภายในสถานศึกษา 
2.00 5.00 10.00 

ผลรวม 13.00 
25.00 65.00 

ค่าน้ าหนักด้าน 65.00 
ร้อยละของคะแนน 100.00 ยอดเยี่ยม 

ประเดน็การประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบตัิ 
1 (4.1) การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 6.00 5.00 30.00  

ผลรวม 6.00 
5.00 30.00 

ค่าน้ าหนักด้าน 30.00 
ร้อยละของคะแนน 100.00 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ 90.00 ยอดเยี่ยม 
ประเดน็การประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
1 (3.4) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5.00 5.00 25.00  
2 (4.2) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 2.00 5.00 10.00 
3 (4.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา 2.00 5.00 10.00 

ผลรวม 9.00 
15.00 45.00 

ค่าน้ าหนักด้าน 45.00 
ร้อยละของคะแนน 100.00 ยอดเยี่ยม 

ประเดน็การประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิง่ประดิษฐ์ งานสรา้งสรรค์ งานวิจัย 
1 (1.4) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน

สร้างสรรค์ งานวิจัย 
4.00 4.00 16.00  

ผลรวม 4.00 
4.00 16.00 

ค่าน้ าหนักด้าน 20.00 
ร้อยละของคะแนน 80.00 ยอดเยี่ยม 
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INTERNAL QUALITY AUDIT : IQA 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

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

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวม : 
 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน ร้อยละ 
ค่า

น้ าหนัก  
ค่าคะแนน

ที่ได ้
ระดับ 

คุณภาพ  
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาทีพ่ึงประสงค ์

73.13 46.00 198.00 ดีเลิศ 

1.1 ด้านความรู ้ 100.00 20.00 100.00  
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช ้ 25.71 7.00 9.00 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที่พึงประสงค ์ 93.68 19.00 89.00 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 100.00 41.00 185.00 ยอดเยี่ยม 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100.00 5.00 25.00  
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100.00 17.00 85.00 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100.00 13.00 65.00 
2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100.00 6.00 10.00 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 90.00 13.00 61.00 ยอดเยี่ยม 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู ้ 100.00 9.00 45.00  
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 80.00 4.00 16.00 

ผลรวม 100.00 444.00 
ยอดเยี่ยม 

ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษา 88.80 
 

ระดับคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา (คณะ) 

  ยอดเยี่ยม (88.80)  ร้อยละ 80 ขึน้ไป 
  ดีเลิศ  ร้อยละ 70.00 – 79.99 
  ดี  ร้อยละ 60.00 – 69.99 

  ปานกลาง  ร้อยละ 50.00 – 59.99 
  ก าลังพัฒนา  น้อยกว่าร้อยละ 50.00 
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INTERNAL QUALITY AUDIT : IQA 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

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

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา : 
 

ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
1. ควรวางระบบกลไกในการดูแลผู้เรียน ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และมีการติดตามผู้เรียน มีข้อมูลสรุป

อย่างชัดเจน พิจารณา KPI / ค่าเป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ผู้เรียนควรได้รับ 
2. ควรมีระบบการก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน การต่อยอดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อการน าไป

ปฏิบัติ การแข่งขัน การประกวด การรับรางวัล 
3. คณะควรมีระบบและกลไก ในการส่งเสริม ให้ผู้เรียน มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ โดยการ

วางแผน ก าหนดโครงการ กิจกรรม ก าหนดตัวชี้วัด ร่วมทั้งก ากับ ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
4. คณะควรมีระบบและกลไก ในการส่งเสริม ให้ผู้เรียน มีผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์

หรืองานวิจัย โดยการวางแผน ก าหนดโครงการ กิจกรรม ก าหนดตัวชี้วัด ร่วมทั้งก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

5. คณะควรมีระบบและกลไก ในการส่งเสริม ให้ผู้เรียน มีการแข่งขันทักษะวิชาชีพ โดยการวางแผน 
ก าหนดโครงการ กิจกรรม ก าหนดตัวชี้วัด ร่วมทั้งก ากับ ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

6. คณะควรมีระบบและกลไก ในการส่งเสริม ให้ผู้เรียน มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยการวางแผน 
ก าหนดโครงการ กิจกรรม ก าหนดตัวชี้วัด ร่วมทั้งก ากับ ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

7. คณะควรมีระบบและกลไก ในการส่งเสริม ให้ผู้เรียน มีมีงานท าหรือศึกษาต่อ โดยการวางแผน ก าหนด
โครงการ กิจกรรม ก าหนดตัวชี้วัด ร่วมทั้งก ากับ ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

8. คณะควรมีระบบการน าข้อมูล การส าเร็จการศึกษา การมีงานท า และการศึกษาต่อ มาวิเคราะห์ เพื่อ
การปรับปรุง พัฒนาและใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร 

 

ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
1. คณะควรจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ควรมีการแสดงกิจกรรมการเรียนการสอน ทีมีการบูรณาการกับ

คุณธรรมจริยธรรม และแสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการท ากิจกรรมของผู้เรียน และการประเมินผล 
ตามสภาพจริง 

 

ด้านครูผู้สอนและผูบ้ริหารสถานศึกษา 
1. คณะควรก าหนดให้มีการจัดท าข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล เพื่อใช้ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ในรายวิชาที่สอน 
2. คณะควรก าหนดให้มีการการบันทึกหลังการสอนของรายวิชา ทุกครั้งที่สอน เพื่อน าประเด็นไปสู่การวิจัย

และแก้ปัญหาในชั้นเรียน 
3. คณะควรส่งเสริมให้ผู้สอนมีการท าวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน ในลักษณะ R&D เพื่อยังคงรักษา

จ านวนผู้เรียนให้อยู่ในระบบ 
4. คณะควรส่งเสริมให้ผู้สอน น าความรู้จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และสร้าง

ผลงานหรือนวัตกรรม และเผยแพร่ 
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ด้านการมีส่วนร่วม 
1. คณะควรมีระบบและกลไกในการจัดท าแผนการฝึกประสบการณ์วชิาชีพร่วมกับสถานประกอบการ และ

มีระบบติดตามการออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพของผู้เรียน การนิเทศผู้เรียน 
2. คณะควรควรปรับรูปแบบในการบริการวิชาชีพ ให้เป็นในลักษณะของการน าวิชาชีพไปบริการแก่ชุมชน

และสังคม 
 

ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
1. คณะควรออกประกาศคณะฯ เพื่อก าหนดการสั่งการและการสื่อสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย และมีแนว

ปฏิบัติอย่างชัดเจน 
2. คณะควรก าหนดพืน้ที่การให้บริการ Internet ก าหนด User ส าหรับวิชาการและความความบันเทิง เพือ่

สามารถจัดท าข้อมลูประกอบการพัฒนาคณะ 
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ภาคผนวก 
ค าสั่งแต่งต้ังผู้เข้าร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2563 

และ ก าหนดการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ประจ าปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 
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