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 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2561 ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 689/2562 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 
เรื่อง แต่งตั้ งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
ประจ าปีการศึกษา 2561 และให้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 
เพ่ือตรวจสอบผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ตลอดจนการด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นั้น 

 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2561 มุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ยึดหลักความ
เที่ยงตรง เป็นธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามสภาพความเป็นจริง โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ
และทุกฝ่าย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 

 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2561 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินจะเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ที่ก าหนดไว้ และขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่กรุณาประสานงานและให้ความร่วมมือ ตลอดจนให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์อย่างดียิ่ง 

 

 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
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1. บทสรุปผู้บริหาร 
 
 

1.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

ตามแนวทางการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561  
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดประเด็นการประเมินคุณภาพไว้  
5 ด้าน จ านวน 25 ข้อการประเมิน เพ่ือเป็นแนวทางให้สถานศึกษาทุกสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ นั้น 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้มีการด าเนินการจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 1 สาขาวิชา คือ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ซ่ึงเป็นหลักสูตรปริญญา
ตรี (ป.ตรี) ควบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นักศึกษาจะได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม เมื่อเรียนครบตามหลักสูตรและผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจ าปีการศึกษา 2561 มีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับยอดเยี่ยม (ร้อยละ 81.60) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ด้าน 
ค่า 

น ้าหนัก 
ผลการ
ประเมิน 

ร้อยละของคะแนนที่ได้จากการประเมิน 
ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมินของด้าน x 

น้ าหนักคะแนนของด้าน 
คะแนนรวมของด้าน 

1. ด้านผู้เรียนและผู้ส้าเร็จการศึกษา 50 198 
198 X 50 

= 39.60 
250 

 

2. ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 10 48 
48 X 10 

= 9.60 
50 

 

3. ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 20 96 
96 X 20 

= 19.20 
100 

 

4. ด้านการมีส่วนร่วม 10 18 
18 X 10 

= 3.60 
50 

 

5. ด้านปัจจัยพื นฐาน 10 48 
48 X 10 

= 9.60 
50 

 

ร้อยละคะแนนที่ไดจากการประเมิน (ผลรวมร้อยละ ข้อ 1 - 5) 81.60 
เทียบระดับคะแนน (เต็ม 5 คะแนน) (ค่าร้อยละ X5/100) 4.08 

ระดับคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ นไป)   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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และมีผลคะแนนคิดเป็นร้อยละรายด้าน จ านวน 5 ด้าน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ด้าน ผลคะแนน คิดเป็นร้อยละ ระดับคุณภาพ 
1. ด้านผู้เรยีนและผูส้ าเร็จการศึกษา 198 79.20 ดีเลิศ 

2. ด้านหลักสตูรและการเรยีนการสอน 48 96.00 ยอดเยี่ยม 

3. ด้านครูผูส้อนและผู้บริหารสถานศึกษา 96 96.00 ยอดเยี่ยม 

4. ด้านการมสี่วนร่วม 18 36.00 ก าลังพัฒนา 

5. ด้านปัจจัยพื้นฐาน 48 96.00 ยอดเยี่ยม 

 

แผนภูมิแสดงผลการประเมิน (ค่าคะแนนร้อยละ) แยกเป็นรายด้าน 

 
 

1.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1.2.1 จุดเด่น 

1. ผู้บริหารมีการชี้แจงนโยบายต้นสังกัดให้กับคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรอย่าง
ทั่วถึง 

2. บุคลากรได้รับการพัฒนาตามสายงานครบ ร้อยละ 100 
3. มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ เหมาะสมตามงบประมาณรายจ่ายตามประเภท

ต่างๆ 
4. มีการด าเนินการกิจกรรม 5ส+ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนด าเนินการกิจกรรม

ตามนโยบายจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด 
5. มีสถานที่ฝึกงานเพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

1. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเรจ็
การศึกษา

2. ด้านหลักสูตรและการ
เรียนการสอน

3. ด้านครูผู้สอนและ
ผู้บริหารสถานศึกษา

4. ด้านการมีส่วนร่วม

5. ด้านปัจจัยพื้นฐาน
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 1.2.2 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม ตามประเด็นการ
ประเมิน ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการประกันคุณภาพ 

2. ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนและมีแผนปรับปรุงและพัฒนา 
3. ควรมีการสนับสนุนให้บุคลากรในทุกระดับได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 
4. ควรแยกประเภท งบประมาณ รายจ่ ายระหว่างระดับปริญ ญ าตรีและระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ออกจากกันอย่างชัดเจน 

 1.2.3 แนวทางเพื่อการพัฒนา 

1. ควรจัดให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบ มีก าหนดการเข้านิเทศ และมี
บันทึกผลการนิเทศเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

2. ควรส่งเสริมให้ผู้สอนท าการศึกษาหรือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
3. ควรให้ผู้สอนจัดท าแผนการสอนที่มีลักษณะสอดคล้องกับประเด็นการประเมินใน

มาตรฐานที่ก าหนด 
4. มีระบบและกลไกการสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนปรับเนื้อหาในรายวิชาที่สอนให้ทันสมัยสอดคล้องกับ

เทคโนโลยีและเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยใช้ข้อมูลความต้องการของสถานประกอบการและ
ข้อมูลจากแหล่งวิทยาการที่เชื่อถือได้  

6. ส่งเสริมผู้สอนให้ได้เข้ารับการอบรม การพัฒนาตนเอง การฝังตัวสถาน ประกอบการ 
และสนับสนุนด้านการวิจัย 

7. จัดท าแผนการพัฒนาศักยภาพในศตวรรษที่ 21 เพ่ือพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนให้มี
กิจกรรมนักศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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2. บทน ำ 
 

 

2.1 ข้อมูลพื้นฐำน 

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ก่อตั้งขึ้นเป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ตามประกาศ
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2552 โดยอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 และ ครั้งที่ 7/2552 
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มีการจัดการ
เรียนการสอน 2 สาขาวิชา ได้แก่ 1) สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มี 3 หลักสูตรสาขาวิชา คือ 1.1) หลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 1.2) หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และ
1.3) หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยในโครงสร้างหลักสูตรของสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีการ
จัดการศึกษาในหมวดวิชาชีพครูและหมวดวิชาเฉพาะ และ 2) สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มี 2 หลักสูตร
สาขาวิชา คือ 2.1) หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่ อสารมวลชน (เปิดสอนปีการศึกษา 2555) และ  
2.2) หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (เปิดสอนปีการศึกษา 2558) 

2.2 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
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2.3 บุคลำกรและนักศึกษำ 

ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

ประเภท 
ชั้นปี 

รวม 
1 2 

ผู้เรียน 9 16 25 

ผู้ส าเร็จการศึกษา - 8 8 
  

ข้อมูลด้านบุคลากรของสถานศึกษา 

บุคลำกร 
จ ำนวน
(คน) 

สถำนภำพ วุฒิกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งทำง

วิชำกำร 

พน
ักง

ำน
รำ

ชก
ำร

/
พน

ักง
ำน

มห
ำว

ิทย
ำล

ัย 

ลูก
จ้ำ

งช
ั่วค

รำ
ว 

ปร
ิญ

ญ
ำต

รี 

ปร
ิญ

ญ
ำโ

ท 

อำ
จำ

รย
 ์

ผู้ช
่วย

ศำ
สต

รำ
จำ

รย
์ 

อาจารย์ 5 5 - - 5 5 - 

บุคลากรสายสนับสนุน 1 - 1 1 - - - 

 

2.4 อำคำรสถำนที่ 

 ห้องบรรยำย  ใช้อาคารเรียนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี อาคารเรียนคณะ              
ศิลปศาสตร์ อาคารเรียนส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกอบด้วย ห้องบรรยาย ขนาด 60 ที่นั่ง 
จ านวน 3 ห้อง และขนาด 30 ที่นั่ง จ านวน 2 ห้อง 

 ห้องปฏิบัติกำร ใช้อาคารฝึกปฏิบัติการเฉพาะทางปิโตรเลียม 2 ห้อง อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1 ห้อง อาคารปฏิบัติงานทางไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 ห้อง 
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2.5 งบประมำณ 

 
 

2.6 ปรัชญำ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ และกลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำของคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 

  ปรัชญำ “มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” 

 อัตลักษณ์ “มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ” 

 เอกลักษณ์ “สร้างครูอาชีวศึกษาและนักเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ” 

 วิสัยทัศน์ “คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือ
ผลิตครูอาชีวศึกษาและนักเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ” 

 พันธกิจ  1. ผลิตก าลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ 

 2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือ
สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ ได้แก่ 

2.1 ผลิตบัณฑิตครูวิชาชีพและนักเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านวิชาชีพบน
พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถ
พร้อมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยนวัตกรรม 

2.2 สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสู่การผลิต การบริการที่
สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ 
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2.3 บริการวิชาการแก่สั งคมด้วยนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาอาชีพให้มี
ความสามารถ ในการแข่งขัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนอย่างยั่งยืน 

2.4 อนุรักษ์ สืบทอด บูรณาการ การท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและชาติโดยใช้นวัตกรรมเป็นฐาน 

3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

4. สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์  

 เป้ำประสงค์ 1. เป็นองค์กรสมัยใหม ่

 2. เป็นเสาหลักของภูมิภาคเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและศิลปวัฒนธรรมของ
ชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

3. พัฒนาก าลังคนเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศ 

 กลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

   1. สร้างความโดดเด่นและเป็นเลิศเฉพาะทางตามอัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ 

2. สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพ้ืนที่และก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ 

3. สร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ 

4. สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

5. สร้างระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
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3. วิธีการประเมินคุณภาพ 
 

 

3.1. การวางแผนการตรวจประเมิน 
 

 คณ ะกรรมการตรวจประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานการอาชี วศึ กษา               
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2561 ประกอบไปด้วยคณะกรรมการ    
จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 
 

  1. อาจารย์ปรียา   ตันวิพัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการ 
  2. รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ 
  3. อาจารย์ชริน   รัตฉวี  ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการและเลขานุการ 
 

โดยด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2561 ด้วยการศึกษารายงานการประเมินตนเอง 
ออกแบบการประเมิน ว่างแผนการประเมิน และ แบ่งงานการประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ประชุมท า
ความเข้าใจมาตรฐานเกณฑ์การประเมินร่วมกัน ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โดยรวบรวมข้อมูลจากการศึกษา
เอกสารหลักฐาน และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน สรุปผลการตรวจประเมินฯ และรายงานผล
การตรวจประเมินฯ ด้วยวาจา จากนั้นจึงจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2561 และส่งข้อมูลให้
สถานศึกษารับทราบ รับรองและยืนยันข้อมูล 
 

 3.1.1 แผนก่อนการตรวจประเมิน 
  1) ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินการสัมภาษณ์ผู้แทนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
  2) ก าหนดผู้รับผิดชอบตรวจสอบรายงานเอกสาร/หลักฐาน ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 3.1.2 แผนระหว่างการตรวจประเมิน 

  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลจากเอกสาร หลักฐาน การสังเกต        
การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ผู้แทนผู้ส าเร็จการศึกษา (ผู้แทนศิษย์เก่า) ผู้แทนนักศึกษาปัจจุบัน ผู้แทนอาจารย์ผู้สอน และ ผู้แทนบุคลากร
สายสนับสนุน 
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 3.1.3 แผนหลังการตรวจประเมิน 

  จัดท ารายงานและสรุปผลการประเมินน าเสนอต่อผู้บริหารด้วยวาจา เมื่อสิ้นสุดการประเมิน
ขณะตรวจเยี่ยม หลังจากนั้นด าเนินการจัดส่งรายงานผลแก่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทราบ 

3.2 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
 

 ข้อมูลที่น ามาประมวลผล วิเคราะห์เพ่ือการประเมินคุณภาพ เป็นผลมาจากการเก็บรวบรวมข้อมูล     
3 วิธีการ ได้แก่  
  1. การตรวจสอบหลักฐานเพ่ือยืนยันความเป็นจริงของข้อมูล ที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี ได้รายงานไว้ในรายการประเมินตนเอง (SAR) และ ตามหลักฐานที่สะท้อนสภาพตามความเป็น
จริง และตรวจสออบความหน้าเชื่อถือของข้อมูลในส่วนต่างๆ ตลอดจนตรวจสอบกระบวนการและวิธีการที่
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ใช้ในการให้ได้มาซึ่งข้อมูล/หลักฐาน ตามที่ปรากฏในรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ว่ามีความเหมาะสม ครอบคลุม ครอบถ้วน และ เป็นไปตามสภาพความเป็นจริงหรือไม่ 
  2. การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ใช้
ผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้แทนผู้ส าเร็จการศึกษา (ผู้แทนศิษย์เก่า) ผู้แทนนักศึกษาปัจจุบัน ผู้แทนอาจารย์ผู้สอน และ 
ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน 
  3. การสังเกตด้านกายภาพ / สิ่งแวดล้อม ข้อมูลทางสังคมแวดล้อมของคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลที่น าเสนอภายในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
หรือไม ่
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4. ผลการประเมินคุณภาพ 
 

 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจ าปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังนี้ 

4.1 ด้านที่ 1 : ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

ข้อที ่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่า

น  าหนัก 
(50) 

คะแนนที่ได้จากการ
ประเมิน 

(ค่าน  าหนัก x ค่าคะแนน) คะแนน ระดับคุณภาพ 

1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน 1 ก าลังพัฒนา 2 2 
1.2 ผู้เรยีนมีคณุลักษณะที่พึงประสงค ์ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
1.3 ผู้เรยีนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ  

หรือการประกอบอาชีพอิสระ    
0 - 3 0 

1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวตักรรม สิ่งประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 ด ี 3 9 

1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 1 ก าลังพัฒนา 2 2 
1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 20 100 
1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ    

ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
0 - 3 0 

1.8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 5 ยอดเยี่ยม 15 75 
ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน 198 

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 1 = ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100/250 79.20 
ระดับคุณภาพ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)    ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)     
 ดี  (ร้อยละ 60.00 – 96.99)              ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 
  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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4.2 ด้านที่ 2 : ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน            

ข้อที ่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่า

น  าหนัก 
(๑๐) 

คะแนนที่ได้จากการ
ประเมิน 

(ค่าน  าหนัก x ค่าคะแนน) คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ   5  

2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือการ

ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

2.2 การจัดการเรยีนรูสู้่การปฏิบตัิที่เนน้ผูเ้รยีนเป็นส าคญั   5  
2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 4 ดีเลิศ 2 8 
2.2.2 การจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้สูก่ารปฏิบัต ิ

ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญและน าไปใช้ ในการ
จัดการเรียนการสอน 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน 48 
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 2 = ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100/50 96.00 

ระดับคุณภาพ 
  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)    ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)     
 ดี  (ร้อยละ 60.00 – 69.99)              ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 
  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 

4.3 ด้านที่ 3 : ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา      

ข้อที ่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่า

น  าหนัก 
(๒๐) 

คะแนนที่ได้จากการ
ประเมิน 

(ค่าน  าหนัก x ค่าคะแนน) คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
3.1 ครูผูส้อน   10  

3.1.1 การจัดการเรยีนการสอน 5 ยอดเยี่ยม 5 25 
3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรยีน 5 ยอดเยี่ยม 3 15 
3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 3 ด ี 2 6 
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา   10  

3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมสี่วนร่วม 5 ยอดเยี่ยม 5 25 
3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อ

การบริหารจัดการสถานศึกษา 
5 ยอดเยี่ยม 5 25 

ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน 96 
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 3 = ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100/100 96.00 

ระดับคุณภาพ 
  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)    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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4.4 ด้านที่ 4 : ด้านการมีส่วนร่วม    

ข้อที ่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่า

น  าหนัก 
(๑๐) 

คะแนนที่ได้จากการ
ประเมิน 

(ค่าน  าหนัก x ค่าคะแนน) คะแนน ระดับคุณภาพ 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 0 - 6 0 
4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน 

การสอน 
4 ดีเลิศ 2 8 

4.3 การบริการชุมชนและจติอาสา 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน 18 

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 4 = ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100/50 36.00 
ระดับคุณภาพ 
  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)    ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)     
 ดี  (ร้อยละ 60.00 – 69.99)              ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 
  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 

4.5 ด้านที่ 5 : ด้านปัจจัยพื นฐาน 

ข้อที ่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่า

น  าหนัก 
(๑๐) 

คะแนนที่ได้จากการ
ประเมิน 

(ค่าน  าหนัก x ค่าคะแนน) คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
5.1 อาคารสถานท่ี ห้องเรยีน ห้องปฏบิัติการ    

โรงฝึกงาน หรืองานฟารม์ 
5 ยอดเยี่ยม 2 10 

5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 4 ดีเลิศ 2 8 
5.4 ระบบอินเทอร์เนต็ความเร็วสูง เพื่อการใช้งาน 

ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา   
5 ยอดเยี่ยม 2 10 

5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
เพื่อการจัดการเรยีนการสอนในช้ันเรียน 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน 48 
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 5 = ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100/50 96.00 

ระดับคุณภาพ 
  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)    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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4.6 ภาพรวม (ผลการประเมินในภาพรวม) 

ด้าน 
ค่า 

น  าหนัก 
ผลการ
ประเมิน 

ร้อยละของคะแนนที่ได้จากการประเมิน 
ผลรวมคะแนนทีไ่ด้จากการประเมนิของด้าน x 

น้ าหนักคะแนนของด้าน 
คะแนนรวมของด้าน 

1. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 50 198 
198 X 50 

= 39.60 
250 

 

2. ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 10 48 
48 X 10 

= 9.60 
50 

 

3. ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 20 96 
96 X 20 

= 19.20 
100 

 

4. ด้านการมีส่วนร่วม 10 18 
18 X 10 

= 3.60 
50 

 

5. ด้านปัจจัยพื นฐาน 10 48 
48 X 10 

= 9.60 
50 

 

ร้อยละคะแนนที่ไดจากการประเมิน (ผลรวมร้อยละ ข้อ 1 - 5) 81.60 
เทียบระดับคะแนน (เต็ม 5 คะแนน) (ค่าร้อยละ X5/100) 4.08 

ระดับคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ นไป)   ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 

4.7 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 จุดเด่น 

1. ผู้บริหารมีการชี้แจงนโยบายต้นสังกัดให้กับคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรอย่าง
ทั่วถึง 

2. บุคลากรได้รับการพัฒนาตามสายงานครบ ร้อยละ 100 
3. มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ เหมาะสมตามงบประมาณรายจ่ายตามประเภท 
4. มีการด าเนินการกิจกรรม 5ส+ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนด าเนินการกิจกรรม

ตามนโยบายจากมหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด 
5. มีสถานที่ฝึกงานเพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน 
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 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม ตามประเด็นการ
ประเมิน ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการประกันคุณภาพ 

2. ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนและมีแผนปรับปรุงและพัฒนา 
3. ควรมีการสนับสนุนให้บุคลากรในทุกระดับได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 
4. ควรแยกประเภท งบประมาณ รายจ่ ายระหว่างระดับปริญ ญ าตรีและระดั บ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ออกจากกันอย่างชัดเจน 

 แนวทางเพื่อการพัฒนา 

1. ควรจัดให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบ มีก าหนดการเข้านิเทศ และมี
บันทึกผลการนิเทศเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

2. ควรส่งเสริมให้ผู้สอนท าการศึกษาหรือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
3. ควรให้ผู้สอนจัดท าแผนการสอนที่มีลักษณะสอดคล้องกับประเด็นการประเมินใน

มาตรฐานที่ก าหนด 
4. มีระบบและกลไกการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนปรับเนื้อหาในรายวิชาที่สอนให้ทันสมัยสอดคล้องกับ

เทคโนโลยีและเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยใช้ข้อมูลความต้องการของสถานประกอบการและ
ข้อมูลจากแหล่งวิทยาการที่เชื่อถือได้  

6. ส่งเสริมผู้สอนให้ได้เข้ารับการอบรม การพัฒนาตนเอง การฝังตัวสถาน ประกอบการ 
และสนับสนุนด้านการวิจัย 

7. จัดท าแผนการพัฒนาศักยภาพในศตวรรษที่ 21 เพ่ือพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนให้มี
กิจกรรมนักศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก : ผลการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 

  นักศึกษา 

จุดเด่น 

1. อาจารย์ดูแลนักศึกษาได้ดี และอาจารย์มีศักยภาพ ที่สามารถสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับหลักสูตรได้ 

2. นักศึกษามีโอกาสในการศึกษาความรู้จากการดูงานในสถานประกอบการ 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ชุดประดาน ้าและชุดอุปกรณ์ด้าน ้ามีจ้านวนไม่เพียงพอ 

2. ตารางเรียน ในแต่ละวันมากเกินไป 

 ศิษย์เก่า 

จุดเด่น 

1. หลักสูตรได้จัดวิชาเสริมเพ่ือเตรียมพร้อมในการท้างาน เช่น วิชาภาษาอังกฤษ
และวิชาทหาร 

2. อุปกรณ์และเครื่องมือปฏิบัติการในหลักสูตรมีเพียงพอ 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรลดค่าบ้ารุงการศึกษา (ค่าบ้ารุงการศึกษา 40,000 บาท ต่อภาคการศึกษา)  
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IED DIPLOMA IQA 

ภาคผนวก ข : ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน 
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IED DIPLOMA IQA 
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IED DIPLOMA IQA 
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IED DIPLOMA IQA 

ภาคผนวก ค : ก าหนดการตรวจประเมิน 

 
ก้าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปวส. ประจ้าปีการศึกษา 2561 

ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
วันที่ 9 สิงหาคม 2562  

 

เวลา ภารกิจ 
08.30 น. – 09.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน 
09.00 น. – 10.00 น. - ประธานคณะกรรมการประเมินฯ ชี แจงวัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพ

ภายใน แนะน้ากรรมการ และชี แจงตารางการตรวจประเมิน 
- สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

10.00 น. – 12.00 น. - ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

12.00 น. – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 15.30 น. - ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 
15.30 น. – 16.30 น. - สัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 

- สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ส้าเร็จการศึกษา 
- สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ประกอบการ/นายจ้าง 
- ประชุมสรุปผลการด้าเนินงาน 



 


