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ค าน า 

 
 รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิช า

เทคโนโลยีปิโตรเลียม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจ าปีการศึกษา 2562 เล่มนี้ เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ซึ่งได้มีการ
ด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม จัดท าขึ้นเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและช่างเทคนิคปิโตรเลียม
ที่พร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ได้ตั้งไว้ โดยหลักสู ตรนี้มีจุดเด่น คือ 
นักศึกษาจะได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม เมื่อเรียนครบตาม
หลักสูตรและผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามท่ีทางคณะและมหาวิทยาลัยก าหนด โดยนักศึกษาสามารถออกไป
ประกอบวิชาชีพได้ เมื่อได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม           
หากนักศึกษามีความประสงค์ที่จะกลับเข้ามาศึกษาต่อเพ่ิมเติมในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม สามารถท าได้โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 1) นักศึกษาต้องท างานในสายงานปิโตรเลียมหรือที่เกี่ยวข้อง หรือ
เป็นไปตามประกาศของคณะ และ 2) ภายในระยะเวลาหลังจากจบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ไม่เกิน 5 ปี หรือเป็นไปตามประกาศของคณะ  

การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา “ศรีวิชัย QA” ซึ่ง
เป็นไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางด้านการเรียนการสอน โดยมีการก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรของสาขาวิชา ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชาอ่ืน หรือหลักสูตร หรือคณะอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีผลมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามท่ีระบุในหลักสูตร รวมทั้งก าหนดให้
อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา เพ่ือเป็นมาตรฐานในการ
ติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  อันจะ
ส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ที่ว่า “บัณฑิตนักปฏิบัติ” 

 
 

 
                 (ผศ.จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์) 
        ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 

                                                                  วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
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สารบัญ 

หน้า 

บทสรุปผู้บริหาร                      8 
การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
  หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป           14 
  หมวดที่ 2 อาจารย์          19 
  หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต         46 
  หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอน    83 

             ในหลักสูตรข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
  หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร        149 
  หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน  164 

  หมวดที่ 7 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร      168 

ภาคผนวก 
ตารางที่ 1.1-1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ.2)    177 
ตารางที่ 1.1-2 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ.2) 178 
ตารางที่ 1.1-3 จ านวนอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 179 
ตารางที่ 1.1-4 จ านวนอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัย   182 

                        ปีการศึกษา 2562         
ตารางที่ 1.1-5 จ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2562 183 
ตารางที่ 1.1-6 จ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ปีการศึกษา 2562     184 
ตารางที่ 1.1-7 จ านวนอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2562    185 
ตารางที่ 1.1-8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562   186 
ตารางที่ 1.1-9 ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ    187 
                 นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 
ตารางที่ 1.1-10 ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ   188 
                  ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 
ตารางที่ 1.1-11 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกัน  189 
                  คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

   อุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2562      
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สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

    ตารางที่ 2.2-1   บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง                        200 
    ปีการศึกษา 2562         

    ตารางที่ 2.2-2   บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม   200 
    วิชาการระดับชาติ ปีการศึกษา 2562       

    ตารางที่ 2.2-3   บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ   201 
                   ปีการศึกษา 2562         

    ตารางที่ 2.2-4   บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล  202  
    TCI กลุ่มท่ี 2  ปีการศึกษา 2562        

    ตารางที่ 2.2-5   บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  202  
                   ปีการศึกษา 2562          

    ตารางที่ 2.2-6   บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล  203 
    ระดับนานาชาติ ปีการศึกษา 2562         

    ตารางที่ 2.2-7   งานสร้างสรรค์ท่ีมีการการเผยแพร่ ปีการศึกษา 2562    205 
 ตารางที่ 4.2-1   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน   206 
       สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปีปฏิทิน 2562       
 ตารางที่ 4.2-2   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์และผลงานที่  208 
       ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ปีปฏิทิน 2562      
 ตารางที่ 4.2-3   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ  210 
       ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 ปีปฏิทิน 2562       
 ตารางที่ 4.2-4   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ   211 
       นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปีปฏิทิน 2562      
 ตารางที่ 4.2-5   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ   212 
       นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติและได้รับการรับรองใน 
       รูปแบบอื่น ๆ ปีปฏิทิน 2562        
 ตารางที่ 4.2-6   งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปีปฏิทิน 2562     217 
 ตารางที่ A       ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ    218 
 ตารางที่ B        การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    220 
 ตารางที่ C        ประเด็นที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว   221 
                         และเปูาหมายการพัฒนา 
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สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

 ตารางที่ D        แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเปูาหมาย     221 
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บทสรุปผู้บริหาร 

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ได้เริ่มเปิดการสอนเมื่อปีการศึกษา 2558 ณ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นหลักสูตรปริญญาตรีควบ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และได้มีการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา “ศรีวิชัย QA” ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางด้านการเรียนการสอน
ซึ่งได้มีการด าเนินงาน จ านวน 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1: การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2: 
บัณฑิต องค์ประกอบที ่3: นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตรการเรียนการสอน
การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จากผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 พบว่าผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 5 
องค์ประกอบ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ได้ค่าคะแนนเฉลี่ ยที่ 3.54 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดี 
นอกจากนี้จากการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน พบว่าหลักสูตรมีจุดแข็งดังนี้ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิและประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ที่ตรงและสัมพันธ์กับหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในหลายระดับ 
3. มีบรรยากาศการเรียนแบบพี่ติวน้อง เพ่ือนติวเพ่ือน 
4. นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษา จากการศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริงทุกปี 
5. มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาศตวรรษที่ 21 ผ่านหลากหลายกิจกรรม 
6. หลักสูตรมีการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
7. หลักสูตรมีการบูรณาการการบริการวิชาการ การวิจัย กับการเรียนการสอน อย่างเป็นรูปธรรม 
 จากผลรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้น า

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มาปรับปรุงคุณภาพตามกลไก PDCA เพ่ือให้หลักสูตร
มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-9-  
 

สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม มีการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  “ศรีวิชัย QA”  ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทาง  ด้าน
การเรียนการสอนซึ่งได้มีการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 จ านวน 
6 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1: การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3: 
นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน และ
องค์ประกอบที ่6:  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ได้ด าเนินการประเมินตนเอง โดยสามารถสรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมโดยแบ่งเป็น           
ในเชิงปริมาณคือ จากการประเมินตนเองตามจ านวนตัวบ่งชี้ทั้ง 14 ตัวบ่งชี้และคิดค่าเฉลี่ยจาก 11 ตัวบ่งชี้ 
พบว่าผลการประเมินตนเองโดยรวมอยู่ที่ระดับ 3.54 ซึ่งอยู่ในระดับดี ส าหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ในภาพรวม 
หลักสูตรได้ด าเนินการโดยใช้ระบบและกลไกในการด าเนินงานเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นขั้นตอน 
สามารถประเมิน และตรวจสอบได้ง่าย ตลอดจนการปรับปรุงผลการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
โดยมีรายละเอียดของแต่ละตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 6 องค์ประกอบ พบว่าหลักสูตรฯ ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 3.54 อยู่ใน
ระดับคุณภาพดี โดยด้านปัจจัยน าเข้า (Input) มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 3.32 อยู่ในระดับคุณภาพดี ด้าน
กระบวนการ (Process) มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 3.50 อยู่ในระดับคุณภาพดี และด้านผลลัพธ์ (Output) มีค่า
คะแนนเฉลี่ยที่ 4.37 อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก โดยมีค่าคะแนนในแต่ละองค์ประกอบดังนี้ 

 
องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน 
ผลการประเมิน  :  ผ่าน 

ผลการด าเนินการของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่งก าหนดให้ใช้
เกณฑ์ระดับปริญญาตรี จ านวน 3 ข้อ ครบถ้วน 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
 เป็นหลักสูตร ป.ตรี ควบ ปวส. โดยผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับวุฒิ 2 วุฒิ และมีโอกาสได้รับ Certificate 
ด้านวิชาชีพระหว่างเรียน 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-10-  
 

องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 
ผลการประเมิน : 4.37 ระดับคุณภาพดีมาก 

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีคะแนน 4.36 โดยมีจ านวนของบัณฑิตที่ได้รับการประเมินร้อยละ 37.50 ซึ่ง
มีผลความพึงพอใจในแต่ละด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม เฉลี่ย 4.11 2) ด้านความรู้ เฉลี่ย 3.98 3) ด้าน
ทักษะทางปัญญา เฉลี่ย 3.91 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ฯ เฉลี่ย 3.92 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ 
เฉลี่ย 4.00 และ 6) ด้านอัตลักษณ์ความเป็นบัณฑิต เฉลี่ย 3.96 และตัวบ่งชี้ 2.2 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 87.50 มีค่าคะแนน 4.38 โดยมีจ านวนของบัณฑิตที่ได้รับการ
ส ารวจร้อยละ 100 ซึ่งท างานตรงสาขาท่ีเรียนร้อยละ 14.29 และประกอบอาชีพอิสระร้อยละ 85.71 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
 1. บัณฑิตได้งานท า 100% 
 2. กระบวนการสื่อสารการประเมินภาวะการได้งานท าที่ตรงสายกับบัณฑิตก่อนการประเมิน เพื่อสร้าง
ความเข้าใจที่ตรงกันในประเด็นท างานตรงสาขา 

3. ควรน าข้อมูลการประเมินคุณภาพบัณฑิตในแต่ละด้านมาวิเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูลการพัฒนาบัณฑิต
ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตยิ่งขึ้น 
 
องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 
ผลการประเมิน : 3.33 ระดับคุณภาพดี 

หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการรับนักศึกษา การเตรียมก่อนเข้าศึกษา การส่งเสริมและ
การพัฒนา ตลอดจนพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษา      
มีอัตราคงอยู่ที่สูง มีอัตราการออกกลางคันน้อย ตลอดจนหวังให้นักศึกษาที่จบการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ 
และทักษะสามารถปฏิบัติงานและสามารถเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
1. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยหลักสูตรควรมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุกเพ่ิมข้ึน 
2. แผนการรับนักศึกษาควรวิเคราะห์ผลการรับนักศึกษาแต่ละรอบเพ่ือน ามาปรับปรุงแผนการรับใน

ครั้งต่อไป 
3. อัตราการคงอยู่และอัตราการส าเร็จควรมีแนวทางการปรับปรุงการด าเนินการ เพ่ือเพ่ิมอัตราการคง

อยู่ และอัตราการส าเร็จ ตามแผนที่ชัดเจน 
 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-11-  
 

องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย ์
ผลการประเมิน : 3.41 ระดับคุณภาพดี 

หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบ 5 คน ซึ่งได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยหลักสูตรได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ในด้านการเรียนการสอน
และการวิจัย อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาโท จ านวน 5 คน  

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยอย่างต่อเนื่องตีพิมพ์ในระดับคุณภาพที่มี

แนวโน้มสูงขึ้น 
2.  อาจารย์มีการบริหารจัดการโดยฝึกอบรมทักษะการปฏิบัติด้ านวิชาชีพและฝั งตั ว ใน

ภาคอุตสาหกรรมปิโตรียม เพ่ือน าองค์ความรู้มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษา 
3. หลักสูตรควรมีแผนฝึกอบรมทักษะด้านวิชาชีพและฝังตัวในภาคอุตสาหกรรมของอาจารย์ทุกท่าน 
4. แผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ  

หลักสูตรควรวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและต าแหน่งทาง
วิชาการ และก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง 

5. การตั้งค่าเปูาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของแต่ละตัวบ่งชี้ หลักสูตรควรตั้งค่าเปูาหมายเชิง
ปริมาณและคุณภาพของแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือเป็นเปูาหมายในการพัฒนา 

 
องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ผลการประเมิน : 3.50 ระดับคุณภาพดี 

หลักสูตรได้มีการด าเนินการตามระบบและกลไกในการวางแนวทางด้านการเรียนการสอน และการ
ประเมินผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการพิจารณาและการบริหารหลักสูตรเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพในด้านการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
1. หลักสูตรมีการเชิญผู้สอนสายวิชาชีพปฏิบัติในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมจากภายนอก มาถ่ายทอด

ความรู้ด้านปฏิบัติให้นักศึกษาโดยตรง 
2. การบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจอ่ืนๆ หลักสูตรควรมีการวางแผนการบูรณาการการ

เรียนการสอนกับพันธกิจอ่ืนๆ กับก าติดตาม และรายงานผลการบูรณาการที่สามารถสะท้อนการบูรณาการที่มี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น 

3. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรควรปรับปรุงการรายงานผลจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ที่
สามารถน าไปปรับปรุงได้ในอนาคตที่ชัดเจนขึ้น 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-12-  
 

องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน : 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย เพื่อการบริหารหลักสูตรให้มีสิ่งสนับสนุน
ที่เพียงพอและตรงตามความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาด้วยการประเมินจากแบบสอบถาม และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะด าเนินการพิจารณาน าเสนอต่อคณะเป็นล าดับต่อไป 
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 

- 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-13-  
 

สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ตาม
องค์ประกอบคุณภาพ  

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 
 1. เป็นหลักสูตร ป.ตรี ควบ ปวส. โดยผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับวุฒิ 2 วุฒิ และมีโอกาสได้รับ 
Certificate ด้านวิชาชีพระหว่างเรียน 

2. บัณฑิตได้งานท า 100% มีกระบวนการสื่อสารการประเมินภาวะการได้งานท าที่ตรงสายกับบัณฑิต
ก่อนการประเมิน เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในประเด็นท างานตรงสาขาและควรน าข้อมูลการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตในแต่ละด้านมาวิเคราะห์เพ่ือเป็นข้อมูลการพัฒนาบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตยิ่งขึ้น 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยอย่างต่อเนื่องตีพิมพ์ในระดับคุณภาพที่มี
แนวโน้มสูงขึ้น 

4. อาจารย์มีการบริหารจัดการโดยฝึกอบรมทักษะการปฏิบัติด้านวิชาชีพและฝังตัวใน
ภาคอุตสาหกรรมปิโตรียม เพ่ือน าองค์ความรู้มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษา 

5. หลักสูตรควรมีแผนฝึกอบรมทักษะด้านวิชาชีพและฝังตัว 
6. หลักสูตรมีการเชิญผู้สอนสายวิชาชีพปฏิบัติในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมจากภายนอก มาถ่ายทอด

ความรู้ด้านปฏิบัติให้นักศึกษาโดยตรง 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

1. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร หลักสูตรควรมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุกเพ่ิมข้ึน 
2. แผนการรับนักศึกษาควรวิเคราะห์ผลการรับนักศึกษาแต่ละรอบเพ่ือน ามาปรับปรุงแผนการรับใน

ครั้งต่อไป อัตราการคงอยู่และอัตราการส าเร็จควรมีแนวทางการปรับปรุงการด าเนินการ เพ่ือเพ่ิมอัตราการคง
อยู่ และอัตราการส าเร็จ ตามแผนที่ชัดเจน 

3. แผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ 
หลักสูตรควรวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและต าแหน่งทาง
วิชาการ และก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง 

4. การตั้งค่าเปูาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของแต่ละตัวบ่งชี้ หลักสูตรควรตั้งค่าเปูาหมายเชิง
ปริมาณและคุณภาพของแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือเป็นเปูาหมายในการพัฒนา 

5. การบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจอ่ืนๆ หลักสูตรควรมีการวางแผนการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับพันธกิจอ่ืนๆ กับก าติดตาม และรายงานผลการบูรณาการที่สามารถสะท้อนการบูรณาการที่มี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น 

6. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรควรปรับปรุงการรายงานผลจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ที่
สามารถน าไปปรับปรุงได้ในอนาคตที่ชัดเจนขึ้น 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-14-  
 

การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม พ.ศ 2562 
คณะครุศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ประจ าปีการศึกษา 2562  วันที่รายงาน 31 พฤษภาคม 2562 
 

หมวดที่1: ข้อมูลทั่วไป 
 
รหัสหลักสูตร 25581971101983 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1 , 1.1-2) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม มคอ. 2 
ปัจจุบัน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2562 

หมายเหตุ 
(ระบุครั้งที่/วันที่

ผ่านสภา
มหาวิทยาลัย) 

1.  อาจารย์ณปภัช สมานวงศ์ 
วท.ม. (เทคโนโลยีปิโตรเลียม) 
วศ.บ. (เหมืองแร)่ 

1.  อาจารย์ณปภัช คงฤทธิ์ 
วท.ม. (เทคโนโลยีปิโตรเลียม) 
วศ.บ. (เหมืองแร่) สภามหาวิทยาลัย 

ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร ในคราว

ประชุมครั้งที่ 
128-4/2558 

วันที่ 29 
พฤษภาคม 2558 

 

2.  อาจารย์จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ 
วท.ม. (เทคโนโลยีปิโตรเลียม) 
วศ.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์) 

2.  อาจารย์จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ 
วท.ม. (เทคโนโลยีปิโตรเลียม) 
วศ.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์) 

3.  อาจารย์จุฑามาศ จันโททัย 
วท.ม. (เทคโนโลยีปิโตรเลียม) 
วศ.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์) 

3.  อาจารย์จุฑามาศ จันโททัย 
วท.ม. (เทคโนโลยีปิโตรเลียม) 
วศ.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์) 

4.  อาจารย์ณัฐวุฒิ สุภารัตน ์
วศ.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 

4.  อาจารย์ณัฐวุฒิ สุภารัตน ์
วศ.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 

5.  อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์ 
วศ.ม. (สิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
สบ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 

5.  อาจารย์นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ 
M.Sc. (Petroleum Geochemistry) 
วท.ม. (ธรณีวิทยา) 
วท.บ. (เทคโนโลยีปิโตรเคมี) 

สภามหาวิทยาลัย 
ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร ในคราว

ประชุมครั้งที่ 
173-1/2562 

วันที่ 25 มกราคม 
2562 
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อาจารย์ผู้สอน(อาจารย์ประจ าภายในสถาบัน)(รายละเอียดตารางที่ 1.1-3) 
ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
1. นางณปภัช คงฤทธิ์ วท.ม. (เทคโนโลยีปิโตรเลียม) อาจารย์ 
2. นายจักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ วท.ม. (เทคโนโลยีปิโตรเลียม) ผู้ช่วยศาสตราอาจารย์ 
3. นางสาวจุฑามาศ จันโททัย วท.ม. (เทคโนโลยีปิโตรเลียม) อาจารย์ 
4. นายณัฐวุฒิ สุภารัตน์ วศ.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน) อาจารย์ 
5. นางสาวนภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ วท.ม (ธรณีเคมีปิโตรเลียม) อาจารย์ 
6. นายอรุณ สุขแก้ว ค.อ.ม. (ไฟฟูา) ผู้ช่วยศาสตราอาจารย์ 
7. นางสาวนุชจิเรศ แก้วสกุล ค.อ.ม. (ครุศาสตร์ไฟฟูา) อาจารย์ 
8. นายวิชาญ เพชรมณี วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟูา) ผู้ช่วยศาสตราอาจารย์ 
9. นายอภิรพ แก้วมาก ค.อ.ม. (เครื่องกล) อาจารย์ 
10. นายฐาปนิค ตีระพันธ์ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟูา) อาจารย์ 
คณะศิลปศาสตร์ 
1. นางสาวปวีณ์กร สุรบรรณ์ สม.ม. (สังคมวิทยา) อาจารย์ 
2. นายศักดิ์ชัย คีรีศรี กศ.ม. (การวิจัยและประเมินผล) รองศาสตราจารย์ 
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑาฏา เทพวรรณ ศศ.ม. (ภาษาไทย) อาจารย์ 
4. นางสาววรรษวดี แก้วประพันธ์ ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
5. นายสมบูรณ์ ประสงค์จันทร์ วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) อาจารย์ 
6. นางจุฑาภรณ์ ภารพบ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
7. นายโกสินทร์ ทีปรักษพันธ์ วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
8. นางวิไลลักษณ์ เกตุแก้ว กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
9. นางพรรณพร อุไรวงศ์ กศ.ม. (พลศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
10. นายสมภพ ประดิษฐสาร กศ.ม. (พลศึกษา) อาจารย์ 
11. นางศศิธร สุวรรณปัทมะ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) อาจารย์ 
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อาจารย์ผู้สอน(อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-4) 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 
1. นายทวนชัย กองพิธี วศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม) อดีตผู้จัดการศูนย์เศรษฐพัฒน์ 

แผนกการอบรมช่างเทคนิค
ปิโตรเลียม และครูช่างปิโตรเลียม 
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส ารวจ
และผลิต จ ากัด 

 
สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-17-  
 

การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ตัวบ่งช้ี 1.1) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม มี
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 คน 
อาจารย์ทั้ง 5 คน ประจ าหลักสูตรเพียง
หลักสูตรเดียว และอาจารย์ทั้ง 5 คนเปน็
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตร 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-2 

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีปิโตรเลียม เป็นหลกัสูตรที่เปิด
ใหม่ ในปีการศึกษา 2558 ซึ่งอาจารย์
ประจ าหลักสูตรฯ มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท 
5 คน เป็นคุณวุฒิสอดคล้องและสัมพันธ์กับ
หลักสูตรฯ โดยมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรง
สาขาวิชาที่เปิดสอนจ านวน 4 คน และ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนจ านวน 1 
คน 

ตารางที่ 1.1-2 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีปิโตรเลียม เริ่มด าเนินการใช้
หลักสูตรในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2558 และจะครบรอบระยะเวลาของการ
ปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 ซ่ึง
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีปิโตรเลียม ไดด้ าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2563) และจะเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุง
ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

มคอ.2 

หมายเหตุ :หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 11  



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-18-  
 

 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

1.1 ผ่าน 
 ผ่าน 

 ไม่ผ่าน 

 หลักสูตรได้มาตรฐาน 

 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

 
 

  



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-19-  
 

 

หมวดที่ 2: อาจารย์ 

อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์  
 การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์ เป็นการด าเนินงานเพ่ือให้ได้อาจารย์ ที่มี
คุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีพัฒนาการเพ่ิมยิ่งขึ้นด้วยการวางแผนและ
การลงทุนด้วยงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือให้อัตราก าลังอาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับ
จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตรมีจ านวนอาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทาง
สาขาวิชาของหลักสูตรและมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจาก
วุฒิทางการศึกษาต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการ       
อย่างต่อเนื่อง โดยมีขอบเขตดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 

 

ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 
 

PT 4.1-1 มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาเทคโนโลยี 
พ.ศ. 2560 
 
PT 4.1-2 แผนพัฒนา
อาจารย์ประจ า
หลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีปิโตรเลียม 
พ.ศ. 2560-2564 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-20-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ด าเนินการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

(P)  หลักสูตรฯ ด าเนินการตามกลไกของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ในระบบการ
รับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ เพ่ือ
หาแนวทางและจัดท าแผนการด าเนินงานในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
ปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1) วิเคราะห์ความต้องการอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดย  

1. หลักสูตรสาขาวิชาส ารวจจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2. หลักสูตรสาขาวิชาจัดท าแผนอัตราก าลังเสนอต่อคณะ/วิทยาลัย 
3. คณะ/วิทยาลัย เสนอขออัตราก าลังเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ 

2) วิเคราะห์คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีอยู่ 
1. หลักสูตรสาขาวิชาก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจ า เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร 
2. มหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วงานบริหารงานบุคคลประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก  
ประกาศผล และรับรายงานตัว 

3) ก าหนดเปูาหมายจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตรา 
3. แจ้งผลการพิจารณาจัดสรรอัตรา 
4. สรรหาและคัดเลือกอาจารย์ตามอัตราที่ได้รับจัดสรร 

(D)  ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(C)  ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีปิโตรเลียม มีการรับอาจารย์ผู้สอนเข้ามาใหม่ จ านวน 1 ราย คือ อาจารย์ 
ฐาปนิค ตีระพันธ์  

ทั้งนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีอยู่ในปีการศึกษา 2562 ทั้ง 5 รายมีคุณสมบัติ
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา คืออาจารย์ทุกคนมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโทด้านเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม หรือสาขาท่ีสัมพันธ์กันและอยู่ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา

PT 4.1-3 รายละเอียด
ของหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต 
(มคอ.2) 
 
PT 4.1-4 เอกสารการ
ตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
 
PT 4.1-5 บันทึก
ข้อความ ส ารวจ
รายชื่ออาจารย์ผู้สอน 
ประจ าภาคเรียนที่ 1 
และ 2 ปีการศึกษา 
2562 
 
PT 4.1-6 สรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ต่อการสอนของ
อาจารย์โดยนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 
2562 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-21-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ตลอดหลักสูตร และเมื่อพิจารณาตามประทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 สถาบันการศึกษาต้องจัดอัตราส่วนของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalence Student: 
FTES) ไม่เกิน 1:20 ซึ่งในปีการศึกษา 2562 อัตราส่วนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อ
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (1:15.8) ยังอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ส่วนการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ใน
ปีการศึกษา 2562 สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

1. ด้านคุณวุฒิปริญญาเอก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม ยังไม่มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ซึ่งในปีการศึกษา 2562 อ.จักรพงษ์ 
จิตต์จ านงค์  มีแผนที่จะลาศึกษาระดับปริญญาเอก ในหลักสูตรวิศวกรรมเคมี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยได้รับการตอบรับให้ศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการ
บางส่วน (10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) แต่เนื่องจากมีปัญหาที่เก่ียวกับการจัดตารางสอนระหว่าง
ที่ท างานและตารางสอนที่จะต้องเรียนในช่วงเวลาที่ไม่ลงตัว ท าให้ยังไม่สามารถลาศึกษา
ต่อได้ ทั้งนี้จะต้องมีการปรับแผนเรื่องการลาศึกษาต่อใหม่ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ มีแผนที่จะลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ใน
ปีการศึกษา 2564 ซึ่งกรณีนี้ หากอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ จะต้องลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก อาจจะท าให้หลักสูตรต้องหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรซึ่งมีคุณวุฒิตรงทดแทน 
จ านวน 1 คน ดังนั้น จึงเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่หลักสูตรจึงต้องเตรียมการรับมือและ
วางแนวทางในการก าหนดและสรรหาอัตราทดแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรไว้ เพ่ือให้การ
บริหารจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิ โตรเลียมเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ด้านการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 1 คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพงษ์  
จิตต์จ านงค์ นอกจากนี้ อาจารย์ณปภัช คงฤทธิ์ อยู่ในระหว่างการเตรียมเอกสารส าหรับ
การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

3. ด้านงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการด าเนินการวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติจ านวน 
1 เรื่อง และรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ จ านวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 28 ซึ่งถือ
ว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แต่ยังคงพบปัญหาในลักษณะเดียวกับปีการศึกษาที่ผ่านมา นั่นคือ  
อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ได้มีการด าเนินการทุกคน  

PT 4.1-7 ประกาศ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เรื่อง
หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนค่าตอบแทน
การตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในวารสารวิชาการ 
พ.ศ 2562 
 
PT 4.1-8 ประกาศ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เรื่อง
หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนให้บุคลากร
ไปน าเสนอผลงานวิจัย
ในประเทศ พ.ศ. 2562 
 
PT 4.1-9 การก าหนด
ภาระงานของผู้ด ารง
ต าแหน่งอาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 
2561 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-22-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
โดยผลงานดังกล่าวเป็นบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพงษ์ จิตต์
จ านงค์ และอาจารย์ณปภัช คงฤทธิ์ 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการจ านวน 1 เรื่อง ของอาจารย์ณัฐวุฒิ  
สุภารัตน์ ซึ่งมีค่าน้ าหนักระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ เท่ากับ 0.2 จ านวน 1 ผลงาน 
และ   
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการจ านวน 1 เรื่อง ของอาจารย์นภารัตน์ 
เกษตรสมบูรณ์ และอาจารย์ฐาปนิค ตีระพันธ์ ซึ่งมีค่าน้ าหนักระดับคุณภาพผลงานทาง
วิชาการ เท่ากับ 0.2 จ านวน 1 ผลงาน  

4. ด้านการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ ในศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยี
ปิโตรเลียมและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพอย่างน้อย 1 ครั้งตลอดปีการศึกษา  

(A) จากข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านร่วมกันวางแผน
และหาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขประเด็นปัญหาต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 

1. หลักสูตรจ าเป็นจะต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เพียงพอเหมาะสม เพ่ือ
รองรับข้อบังคับตามประทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 20 มกราคม 2560 พบว่า ในข้อ 13.5 สถาบันการศึกษา
ต้องจัดอัตราส่วนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time 
Equivalence Student : FTES) ไม่เกิน 1:20 ในอนาคต รวมไปถึงการจัดการความเสี่ยง
ที่อาจเกิดข้ึนเนื่องจากการลาศึกษาต่อ การพัฒนาตนเองของอาจารย์ในระดับท่ีสูงขึ้น 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรด้านคุณวุฒิปริญญาเอก เนื่องจาก
หลักสูตรไม่มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ดังนั้นหลักสูตรจึงต้องวางแผนหรือจัดการให้
อาจารย์มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น ซึ่งหลักสูตร ได้วางแผนให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพงษ์ จิตต์
จ านงค์ ด าเนินการลาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2564 

3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ เป็นวุฒิสัมพันธ์กับหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ซึ่งหลักสูตรได้ด าเนินการไปแล้ว 2 คน 
คือ อาจารย์ณัฐวุฒิ สุภารัตน์ (คุณวุฒิสัมพันธ์กับหลักสูตร) ได้ฝังตัวในสถานประกอบการ 

PT 4.1-10 ค าสั่ง
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
ตัวบ่งชี้ตาม
องค์ประกอบคุณภาพ 
ระดับหลักสูตร คณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี 
ประจ าปีการศึกษา 
2562 
 
PT 4.1-11 ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานและ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ครุศาสตร์คลังปัญญา
แนวปฏิบัติที่ดีชุมชน
นักปฏิบัติ (CoP) คณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี 
ประจ าปีการศึกษา 
2562 
 
PT 4.1-12 รายงาน
พิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่ง
ทางด้านวิชาการ จาก
รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้ง
ที่ 184-1/2563 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-23-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ณ ศูนย์เศรษฐพัฒน์ บริษัทเชฟรอน ประเทศไทย ส ารวจและผลิต จ ากัด เป็นระยะเวลา 
6 เดือน เมื่อปีการศึกษา 2561 อาจารย์จุฑามาศ จันโททัย (คุณวุฒิตรงกับหลักสูตร) ได้
ฝังตัวในสถานประกอบการ PTTEP, PSB สงขลา เป็นระยะเวลา 1 เดือน เมื่อปีการศึกษา 
2561 นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพงษ์  จิตต์จ านงค์ อาจารย์ณปภัช คงฤทธิ์ 
อาจารย์นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ (คุณวุฒิตรงกับหลักสูตร) ได้เข้าอบรมงานความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ที่เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วันที่ 5-6 กันยายน 2562 เพ่ือเพ่ิมความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
ปิโตรเลียมให้สูงขึ้น นอกจากนี้หลักสูตรจึงได้จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างประสบการณ์ท างานด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียม ซึ่งหลักสูตรได้วางแผนให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน เข้ารับการอบรมในประเด็นดังกล่าวในปีการศึกษา 
2563 แต่อย่างไรก็ตามหลักสูตรฯ ยังต้องพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรในด้านอ่ืน ๆ 
ต่อไปเพื่อให้มีความเข้มแข็งทั้งทางด้านวิชาการ/วิชาชีพ และการบริหารหลักสูตร รวมทั้ง
การด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 

ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรมดังนี้  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ อาจารย์จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์ณปภัช คงฤทธิ์ ได้ยื่นเอกสารเพ่ือขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 
 
 
 
 
 

ระบบการบริหารอาจารย์  

 
 

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรด าเนินการในการบริหารอาจารย์ ดังนี้ 

(P)  หลักสูตรฯ ด าเนินการตามกลไกของคณะฯ และมหาวิทยาลัยในระบบการ
บริหารอาจารย์ โดยมีการจัดท าแผนการด าเนินงานในการบริหารหลักสูตรปีการศึกษา 
2562 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-24-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

1. หลักสูตรสาขาวิชาก าหนดหน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยอาจารย์
ประจ าหลักสูตรจัดการประชุมเพ่ือทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร และบทบาท
หน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยการน าผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตรและรายงานผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรตามภารกิจด้านต่างๆ ทั้งด้านการเรียนการสอน (มคอ.3 มคอ.4 มคอ. 5 และ 
มคอ.6) งานวิจัย งานบริการวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การ
จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษา การฝึกอบรมพัฒนาตนเอง การน าความรู้ที่
ได้มาใช้ประโยชน์ งานบริหารหลักสูตรอ่ืน ๆ เช่น การประกันคุณภาพหลักสูตร (มคอ.7) 
มาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร รวมถึงการ
พัฒนาตนเองท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพเทคโนโลยีปิโตรเลียม 

2. ก่อนเปิดภาคการศึกษาในแต่ละครั้ง หลักสูตรหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียมด าเนินการจัดส่งรายวิชาที่จะเปิดสอนตามแผนการเรียนของหลักสูตร ผ่านงาน
วิชาการของคณะไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะด าเนินการจัดประชุมเพ่ือร่วมกันพิจารณา
การจัดอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ โดยค านึงถึงความเหมาะสมของคุณวุฒิการศึกษา 
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และผลการประเมินการสอนของอาจารย์แต่ละท่าน 
ซึ่งจะต้องมีค่าคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.51 แต่ถ้าหากรายวิชาใดมีผลการประเมินการสอน
ของอาจารย์โดยนักศึกษาต่ ากว่า 3.51 หลักสูตรจะมีการประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาหา
สาเหตุที่เป็นข้อเท็จจริงก่อนที่จะมีข้อสรุปอนุญาตให้อาจารย์ผู้เดิมสอนหรือเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้สอนใหม่ เมื่อด าเนินการเสร็จจึงแจ้งกลับไปยังงานวิชาการและวิจัยของคณะ
เพ่ือด าเนินการต่อไป และแจ้งไปยังอาจารย์ผู้สอนเพ่ือเตรียมการจัดการเรียนการสอน
ต่อไป 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม มีระบบการก าหนด
ภาระงานสอนของอาจารย์ โดยยึดแนวทางการด าเนินงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 
2561  

(D) 1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม จัดการ
ประชุมเพ่ือทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร และบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร โดยการน าผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-25-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
บริหารหลักสูตร และรายงานผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามภารกิจ
ด้านต่างๆ ทั้งด้านการเรียนการสอน (มคอ.3 มคอ.4 มคอ. 5 และ มคอ.6) งานวิจัย งาน
บริการวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพของนักศึกษา การฝึกอบรมพัฒนาตนเอง การน าความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ 
รวมถึงงานบริหารหลักสูตรอ่ืน ๆ เช่น การประกันคุณภาพหลักสูตร (มคอ.7) มาใช้เป็น
ข้อมูลประกอบในการพิจารณาทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร 

2. ก่อนเปิดภาคการศึกษาในแต่ละครั้ง หลักสูตรหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียมด าเนินการจัดส่งรายวิชาที่จะเปิดสอนตามแผนการเรียนของหลักสูตร ผ่านงาน
วิชาการของคณะไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะด าเนินการจัดประชุมเพ่ือร่วมกันพิจารณา
การจัดอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ โดยค านึงถึงความเหมาะสมของคุณวุฒิการศึกษา 
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และผลการประเมินการสอนของอาจารย์แต่ละท่าน 
ซึ่งจะต้องมีค่าคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.51 แต่ถ้าหากรายวิชาใดมีผลการประเมินการสอน
ของอาจารย์โดยนักศึกษาต่ ากว่า 3.51 หลักสูตรจะมีการประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาหา
สาเหตุที่เป็นข้อเท็จจริงก่อนที่จะมีข้อสรุปอนุญาตให้อาจารย์ผู้เดิมสอนหรือเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้สอนใหม่ เมื่อด าเนินการเสร็จจึงแจ้งกลับไปยังงานวิชาการและวิจัยของคณะ
เพ่ือด าเนินการต่อไป และแจ้งไปยังอาจารย์ผู้สอนเพ่ือเตรียมการจัดการเรียนการสอน
ต่อไป โดยหลักสูตรได้ก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ดังนี้ 

ด้านบริหาร (งานแผน งานงบประมาณ งานพัสดุ) 
ได้มอบหมายให้อาจารย์จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ (หัวหน้าหลักสูตร) และ อาจารย์

จุฑามาศ จันโททัย (หัวหน้าสาขา) เป็นผู้รับผิดชอบ 
ด้านวิชาการ (งานวิจัย งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานบริการ

วิชาการ) 
ได้มอบหมายให้อาจารย์นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ อาจารย์ณัฐวุฒิ สุภารัตน์และ

อาจารย์ณปภัช คงฤทธิ์ เป็นผู้รับผิดชอบ 
ด้านพัฒนานักศึกษา (งานกิจกรรมนักศึกษา การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ

งานพัฒนานักศึกษา) 
ได้มอบหมายให้อาจารย์ณัฐวุฒิ สุภารัตน์ และอาจารย์ฐาปนิค ตีระพันธ์ เป็น

ผู้รับผิดชอบ 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-26-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม มีระบบการก าหนด

ภาระงานสอนของอาจารย์ โดยยึดแนวทางการด าเนินงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 
2561 

ด้านภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการจัดรายวิชาที่สอนให้มี
ความเหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน 

แผนอัตราก าลังประจ าปกีารศึกษา 2562 

อาจารย์ 1/2562 2/2562 

ผศ.จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ 23 17 
อ.จุฑามาศ จันโททัย 16 14 
อ.ณปภัช คงฤทธิ์ 18 12 
อ.ณัฐวุฒิ สุภารัตน ์ 21 22 
อ.นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ 19 16 
 
(C)  จากการประเมินผลด าเนินงานด้านการบริหารอาจารย์ของหลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา 
สามารถสรุปผลเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 

1. การด าเนินงานของหลักสูตรและบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จากการทบทวน พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียมทุกท่านมีการปฏิบัติงานตามภารกิจครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน 
การบริการวิชาการ งานวิจัย และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของหลักสูตร และการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรตามความถนัด
ของตนเอง มีการแต่งตั้ งผู้ก ากับดูแลและจัดเก็บข้อมูลในแต่ละตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบอย่างชัดเจน 

2. การจัดอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร มีความเหมาะสมกับ
คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมา ผลการจัด
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร พบว่าอาจารย์ทุกท่านมีความยินดีและเต็ม
ใจสอนในรายวิชาต่าง ๆ ที่ตนได้รับมอบหมาย และผลการประเมินการสอนของอาจารย์



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-27-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
โดยนักศึกษาในทุกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรตลอดปีการศึกษาไม่มีรายวิชาใดเลยที่มี
ผลการประเมินค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 3.51 

 (A)  จากข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการบริหารอาจารย์ ในปีการศึกษา 2562 
ที่ผ่านมา อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมทุก
ท่านร่วมกันวางแผนหาแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไขประเด็นปัญหาต่างๆ ไว้ดังนี้ 

1. การทบทวนผลการด าเนินงานของหลักสูตร และบทบาทหน้าที่ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรมีแผนงานการประเมินตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

2. ผลการจัดอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา 
พบว่า อาจารย์ทุกท่านมีความยินดีและเต็มใจสอนในรายวิชาต่าง ๆ ที่ตนได้รับมอบหมาย 
และผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาในทุกรายวิชาที่เปิดสอนใน
หลักสูตรตลอดปีการศึกษาไม่มีรายวิชาใดเลยที่มีผลการประเมินค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 
3.51 ตลอดจนการประเมินการเรียนการสอนจากนักศึกษา การใช้เวลาในการสอน กลวิธี
การสอน  

ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์   

 
 
ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรด าเนินการในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ดังนี้ 
     (P)  ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
ด าเนินการตามกลไกของคณะฯ และมหาวิทยาลัยในระบบการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ โดยได้วางแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) การพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยด าเนินการส ารวจ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-28-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
และแจ้งข้อมูลให้กับกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

1. ส ารวจจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีความต้องการไปศึกษาต่อของหน่วยงาน 
2. ด าเนินการตามขั้นตอนการขอไปศึกษาต่อตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
3. ติดตามผู้รับทุนการศึกษาให้ส าเร็จตามหลักสูตรที่ก าหนด 
4. ด าเนินการจัดท าข้อมูลอาจารย์ประจ าศึกษาต่อ 

2) การพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ า โดยมีการสนับสนุนการสร้าง
ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนด 

1. ส ารวจจ านวนอาจารย์ประจ าที่ประสงค์จะท าผลงานทางวิชาการ 
2. ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้กับ

อาจารย์ประจ า 
3. ส ารวจความต้องการพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 
4. ส่งเสริมการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ โดยเสนอต่อมหาวิทยาลัย ขอรับการ

จัดสรรทุนสนับสนุนการเขียนต ารา ทุนวิจัย ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย การจัด
อบรมการท าผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องตามเปูาหมาย 

5. ติดตามการจัดท าผลงานทางวิชาการ 
3) การพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน 

1. สาขาวิชาก าหนดให้อาจารย์ใหม่ เข้ารับการปฐมนิเทศที่จัดโดย กองบริหารงาน
บุคคล เพ่ือให้มีความรู้ในด้านเทคนิควิธีการสอน การวัดผลประเมินผล ตลอดจน
จรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

2. จัดอาจารย์พ่ีเลี้ยงแนะน าการสอนให้กับอาจารย์ใหม่ 
3. ประเมินผลการปฏิบัติราชการและน าผลไปปรับปรุงและพัฒนาอาจารย์ประจ า 
4. มีการพัฒนาความสามารถด้านการเรียนการสอนโดยการจัดอบรมเทคนิคการ

สอน การวัดผลและประเมินอย่างต่อเนื่อง 
5. ส่งเสริมการเข้ารับการฝึกอบรมในวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับสายงาน 

4) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ซึ่งเป็นกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ และเพ่ือสร้างความ
เป็นเลิศทางวิชาการ เป็นการสร้างขวัญก าลังใจและแรงจูงใจแก่อาจารย์ 

(D)  ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียมได้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-29-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ดังนี้  

1. ด าเนินการส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
โดยมีแผนระยะยาว 5 ปี ในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก โดยด าเนินการส ารวจและ
แจ้งข้อมูลให้กับกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตลอดจน
การจัดท าแผนการศึกษาต่อของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2. ด าเนินการสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องเพ่ือเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนด มีการจัด
กิจกรรม KM ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์
ประจ าในหลักสูตรสามารถส่งเสริมการท างานตามความช านาญของแต่ละคนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดย 
  หลักสูตรฯ ผลักดันคณาจารย์ในการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 
ดังนี้ 1) ผลักดันให้ อ.จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ 2) ผลักดันให้ 
อ.ณปภัช คงฤทธิ์ เตรียมเอกสารประกอบการสอนเพ่ือการขอต าแหน่งทางวิชาการต่อไป 

3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด าเนินการจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น 
จ านวน 6,000 บาท/ปีการศึกษา เพ่ือน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน อันจะส่งผลต่อ
คุณภาพของบัณฑิต และต้องมีการรายงานผลการพัฒนาตนเองทุกครั้งหลังจากการเข้า
ร่วม ตลอดจนการจัดท าแผนพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4. ด าเนินการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งเป็นกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ และ
เพ่ือสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นการสร้างขวัญก าลังใจและแรงจูงใจแก่อาจารย์ 

     (C) จากการด าเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ของหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา 
สามารถสรุปผลเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 

1. การลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา ไม่มี
อาจารย์ที่ลาศึกษาในระดับปริญญาเอกในปีการศึกษานี้ แต่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรอีก 
1 คนที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ได้การวางแผนการศึกษาต่อในปี พ.ศ. 2564 
โดยวางแผนให้อาจารย์ฐาปนิค ตีระพันธ์ ซึ่งปัจจุบันเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรเข้ามา
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรแทนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 

2. การเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการระดับชาติและนานาชาติ พบว่าในปี



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-30-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
การศึกษา 2562 ที่ผ่านมา อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีปิโตรเลียม มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการระดับนานาชาติ  จ านวน 1 
เรื่อง และรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ จ านวน 2 เรื่อง 

ผลงานวิจัยในรอบปีปฏิทิน 2562 

ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงาน 
ค่า

น้ าหนัก 
ผศ.จักรพงษ์ จิตต์จ านงค ์
ศ.ดร.อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย 
อ.ณปภัช คงฤทธิ ์
อ.นรินทร์ภพ ช่วยการ 

Biodiesel Production from Canola Oil and 
Methanol Using Ba Impregnated Calcium 
Oxide with Microwave Irradiation-Assistance 
Chiang Mai Journal of Science, 46(5), 
September 2019, 987-1000. 

1.0 

ดร.พิชิต เพ็งสุวรรณ 
อ.อภิรพ แก้วมาก 
อ.ณัฐวุฒิ สุภารัตน ์

ผลกระทบของอุณหภมูิอบคืนไฟท่ีมีต่อโครงสร้าง
จุลภาคและความแข็งของเหล็กท ามีดพร้า 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและน าเสนอ 
ผลงานวิจัยระดับชาต ิ"ราชมงคลสรุินทร์ ครั้งท่ี 10": 
วิจัยและนวตักรรม น าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน. วันท่ี 
19-20 กันยายน 2562. ณ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสรุินทร์.  
หน้า 448-457. 

0.2 

อ.นุชจิเรศ แก้วสกุล 
ผศ.กรภัทร เฉลิมวงศ ์
อ.ฐาปนิค ตีระพันธ์ 
อ.นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ ์

ชุดควบคุมสายพานล าเลียงคดัแยกวัตถุโดย PLC 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและน าเสนอ 
ผลงานวิจัยระดับชาติ ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และวิศวกรรรม ครั้งท่ี 5. วันท่ี 15-16 กรกฎาคม 
2562. ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ อุบล อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธาน.ี  
หน้า 271-276. 

0.2 

 
นอกจากนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ตีพิมพ์ผลงานระหว่าง 1 มกราคม 2563 – 31 

พฤษภาคม 2563 ดังนี้ 

ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงาน 
ค่า

น้ าหนัก 
ผศ.จักรพงษ์ จิตต์จ านงค ์
ดร.ชัชชญา  ธัญรัชตานน 
ศ.ดร.อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย 

Effect of Calcination Temperature of Musa 
Sapientum Linn Peels as a Novel Biobased 
Heterogeneous Catalyst for Soybean Oil-

1.0 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-31-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
อ.ณปภัช คงฤทธิ ์
อ.นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ ์
อ.นรินทร์ภพ ช่วยการ 
นางสาวนลพรรณ  ขันติกลุา
นนท์ 

Derived Fatty Acid Methyl Ester Formation. 
Chiang Mai Journal of Science, 47(3), May 
2020, 484-498. 

ผศ.จักรพงษ์ จิตต์จ านงค ์
ศ.ดร.อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย 
อ.ณปภัช คงฤทธิ ์
อ.นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์
นางสาวนลพรรณ  ขันติกลุา
นนท์ 

Efficiency of zinc ions (II) adsorption using 
activated carbon from palm kernel shell. 
IOP Conference Series: Earth and 
Environmental Science, 463, April 2020, 
012069. 

1.0 

ผศ.จักรพงษ์ จิตต์จ านงค ์
ดร.ชัชชญา  ธัญรัชตานน 
ศ.ดร.อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย 
อ.ณปภัช คงฤทธิ ์
อ.นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ ์
ผศ.ดร.อาริษา โสภาจารย ์
อ.นรินทร์ภพ ช่วยการ 
นางสาวนลพรรณ  ขันติกลุา
นนท์ 

Response surface optimization of biodiesel 
synthesis over a novel biochar-based 
heterogeneous catalyst from cultivated 
(Musa sapientum) banana peels. Biomass 
Conversion and Biorefinery. 21 March 2020. 

1.0 

อ.ณปภัช คงฤทธิ ์
ผศ.จักรพงษ์ จิตต์จ านงค ์
อ.ณัฐวุฒิ สุภารัตน ์
 

การเปรยีบเทียบวสัดุถมกลับจากเถ้ายางพาราและ
เถ้าปาล์มส าหรับใช้ในงานปิโตรเลยีม รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการและน าเสนอ 
ผลงานวิจัยระดับชาติ เทคโนโลยภีาคใต้วิจัย ครั้งท่ี 
10. วันท่ี 21 กุมภาพันธ ์2563. ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช.  
หน้า BO7-BO14. 

0.2 

 
และประเด็นปัญหาที่พบในปีการศึกษา 2562 คือ ควรส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

ประจ าหลักสูตรทุกท่านได้มีโอกาสตีพิมพ์เผยแพร่ งานวิจัย อย่างทั่วถึงทุกท่าน เพ่ือให้
สามารถน ามาใช้ในการขอต าแหน่งทางวิชาการได้ ส าหรับการสร้างผลงานทางวิชาการ ใน
ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา พบว่ามีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ สาขา
วิศวกรรมเคมี ไม่ก่อนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับ



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-32-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
เรื่องพร้อมเอกสารการยื่นค าขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 

3. การพัฒนาอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพ่ือน ามาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนพบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยการเข้าประชุม อบรม และสัมมนาทั้งภายในและนอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อย่างน้อยคนละ 1 ครั้งในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
และหลังจากการเข้าร่วมการพัฒนาตนเองทุกครั้ ง อาจารย์แต่ละท่านจะน าความรู้และ
ประโยชน์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอนและวิจัย ซึ่งส่วน
ใหญ่จะมีการน าความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการกับรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบสอน และจาก
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ก็พบว่ามีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.51–5.00) ในทุกรายวิชา 
ส่วนการพัฒนาตนเองด้านการวิจัย/น าเสนอผลงานวิชาการ/วิจัย คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมให้อีกตามค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริง 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง: หลักเกณฑ์การสนับสนุนให้
บุคลากรไปน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ พ.ศ. 2562 

4. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา พบว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพงษ์  
จิตต์จ านงค์และ อาจารย์ณปภัช คงฤทธิ์ ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ เรื่อง Biodiesel Production from Canola Oil and Methanol 
Using Ba Impregnated Calcium Oxide with Microwave Irradiation-Assistance 
ในวารสาร Chiang Mai Journal of Science ของส านักพิมพ์ Chiang Mai University 
ซึ่งอยู่ในฐาน SCOPUS (Q4) และ ISSN : 0125-2526 ตาม Vol 46 (5) September 
2019 เลขหน้า 987-1000 ได้รับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ 
ประเภทที่ 2 ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ เผยแพร่ บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล ISI หรือปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
เป็นเงินจ านวน 15,000 บาท ซึ่งเป็นกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ 
และเพ่ือสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นการสร้างขวัญก าลังใจและแรงจูงใจแก่
อาจารย์ 

 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-33-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 (A) จากข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ในปี

การศึกษา 2562 ที่ผ่านมา อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านร่วมกันวางแผนและหาแนว
ทางการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขประเด็นปัญหาต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 

1. การลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เนื่องจากในปีการศึกษาที่ผ่านมายังไม่มี
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมลาศึกษาต่อ 
การส ารวจและติดตามแผนการลาศึกษาต่อของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือเป็นการ
กระตุ้นให้อาจารย์มีความพยายามและมุ่งมั่นในการสร้างความก้าวหน้าทางการศึกษา
ให้กับตัวเองมากข้ึน อันจะส่งผลต่อความเข้มแข็งของหลักสูตรด้วย 

2. การเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการระดับชาติและนานาชาติ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรทุกท่านมีความเห็นว่าระบบที่มีอยู่เอ้ือต่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติของอาจารย์อยู่แล้ว เพราะได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ
จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย  

3. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพท่ีสูงขึ้น เพ่ือ
น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านเห็นว่าการพัฒนา
ศักยภาพของอาจารย์เป็นสิ่งส าคัญ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่หลาย
หน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วม ท าให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพียงพอต่อ
ความต้องการและความจ าเป็นอย่างต่อเนื่อง  

4. การสร้างผลงานทางวิชาการ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านมีความเห็นว่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ควรปรับเกณฑ์ภาระงานสอนให้อาจารย์ทุกคนมี
คาบสอนท่ีเท่ากัน เช่น 10 คาบต่อสัปดาห์ ตามภาระงานขั้นต่ า โดยให้มีเวลาท าวิจัยมาก
ขึ้นเพ่ือใช้ในการขอต าแหน่งทางวิชาการและเพ่ิมแรงจูงใจให้อาจารย์มีผลงาน และ
อาจารย์มีสิทธิ์ที่จะลาพักระยะสั้นเพ่ือใช้เวลาในการท าผลงานวิชาการ เป็นต้น  
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้รับนโยบายของมหาวิทยาลัยเรื่องการพัฒนา
ต าแหน่งทางวิชาการ ถ้าได้รับต าแหน่งทางวิชาการจะมีเงินรางวัล 30,000 บาท และ
มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยในการต่อสัญญา ซึ่งจะมีการระบุ
ว่าภายในกี่ปีจะต้องได้รับต าแหน่งทางวิชาการ และผลักดันให้อาจารย์ที่เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-34-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
  หลักสูตรฯ ด าเนินการประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยพิจารณา
จากผลการด าเนินงานตามระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัย ตาม
วงจร PDCA เกิดผลดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และต้องผลักดันให้อาจารย์ณปภัช คงฤทธิ์
ซึ่งมีงานวิจัยเผยแพร่ตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ จัดท าเอกสารประกอบการ
สอนให้แล้วเสร็จเพื่อเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการต่อไป 
  ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ อาจารย์จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2) อาจารย์ณปภัช คงฤทธิ์ มีการจัดท าเอกสารประกอบการ
สอนเพ่ือรองรับการจัดท าต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ.) 

เปูาหมายของปีนี้  :  4  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :    คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเปูาหมาย 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-35-  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

คุณภาพอาจารย์ 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 0 0 ตารางที่ 1.1-2 

ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ 

20 1.67 ตารางที่ 1.1-2 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ 28 5 ตารางที่ 4.2-1 –ตารางที่ 
4.2-6 

เฉลี่ย 2.22  

เปูาหมายของปีนี้  :  2.22  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  2.22  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเปูาหมาย   



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-36-  
 

สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0 ตารางที่ 1.1-2 
อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 5 ตารางที่ 1.1-2 
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 0 ตารางที่ 1.1-2 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 5 ตารางที่ 1.1-2 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตรี ร้อยละ 0  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 100 = (5/5)*100 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 0 = (0/5)*100 
ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก คะแนน 0 = (0/20)*5 

 

สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ศาสตราจารย์ คน 0 ตารางที่ 1.1-2 
รองศาสตราจารย์ คน 0 ตารางที่ 1.1-2 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 1 ตารางที่ 1.1-2 
อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ คน 4 ตารางที ่1.1-2 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 5 ตารางที่ 1.1-2 
รวมอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ  
(ผศ. , รศ. และ ศ.) 

คน 1  

ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ 
 (ผศ. , รศ. และ ศ.)  

ร้อยละ 20 = (1/5)*100 

ค่าคะแนนร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ  
(ผศ. , รศ. และ ศ.) 

คะแนน 1.67 = (20/60)*5 

 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-37-  
 

สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์

ประจ าหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
น้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตี พิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 2 0.4 ตารางที่ 4.2-1 

1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20    

2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตี พิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40    

2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 - - - 

2.3 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการที่ ไม่อยู่ ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศ  
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 - - - 

2.4 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ 
เป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 - - - 

2.5 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - - 
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

0.60 - - - 

3.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

0.60 - - - 

4.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.80 - - - 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-38-  
 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

น้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

4.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.80 - - - 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

0.80    

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มท่ี 1 

0.80 - - - 

5.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 

1.00 - - - 

5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 

1.00 1 1.00 ตารางที่ 4.2-5 

5.3 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - - 
5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่าน
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 - - - 

5.5 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้าง
ให้ด าเนินการ 

1.00 - - - 

5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ
ได้รับการจดทะเบียน 

1.00 - - - 

5.7 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมิน 1.00 - - - 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-39-  
 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

น้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
5.8 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 - - - 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 - - - 

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 - - - 
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
 

0.60 - - - 

9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.80 - - - 

10. งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ 
 

1.00 - - - 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 5 - 

จ านวนและผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

3 1.4 - 

จ านวนและผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

0 0 - 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

- 28 =(1.4/5)*100 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

- 0 - 

ค่าคะแนนของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

- 5.00 = (28/20)* 5 

 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-40-  
 

หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย 
หมายเลข ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหล่งตีพิมพ์/

เผยแพร่ 
ค่าน้ าหนัก 

PT 4.2-1 ดร.พิชิต เพ็งสุวรรณ 
อ.อภิรพ แก้วมาก 
อ.ณัฐวุฒิ สุภารัตน ์

ผลกระทบของอุณหภูมิ
อบคืนไฟที่มีต่อ
โครงสร้างจลุภาคและ
ความแข็งของเหล็กท า
มีดพร้า 

รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวชิาการและ
น าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ "ราช
มงคลสุรินทร์ คร้ังที่ 
10": วิจัยและ
นวัตกรรม น าสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน.  

0.2 

PT 4.2-2 Jitjamnong, J., 
Luengnaruemitchai, A.,  
Samanwonga, N. and 
Chuaykarn, N. 

Biodiesel 
production from 
canola oil and 
methanol using Ba 
impregnated 
calcium oxide with 
microwave 
irradiation-
assistance.  

Chiang Mai 
Journal of 
Science, 46(5), 
September 2019, 
987-1000. 

1.0 

PT 4.2-3 อ.นุชจิเรศ แก้วสกุล 
ผศ.กรภัทร เฉลิมวงศ์ 
อ.ฐาปนิค ตีระพนัธ ์
อ.นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ ์

ชุดควบคุมสายพาน
ล าเลียงคัดแยกวัตถุโดย 
PLC  
 
 

รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวชิาการและ
น าเสนอ 
ผลงานวิจัย
ระดับชาติ ด้าน
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและ
วิศวกรรรม คร้ังที่ 5.  

0.2 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-41-  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์  
ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

การคงอยู่ของอาจารย์   
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ด าเนินการเพ่ือการคงอยู่และเตรียมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรฯ ให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 ดังนี้ 
มหาวิทยาลัย/คณะ จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพ่ือให้ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต เช่น  

1) การให้ทุนส าหรับการฝึกอบรมและการศึกษาต่อแก่อาจารย์ 
2) มีการประเมินผลการท างานที่เป็นธรรมและชัดเจน 
3) มีการสนับสนุนค่าตอบแทนการท าผลงานเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
ตามระเบียบประกาศที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
4) มีการสนับสนุนด้านการท าวิจัยของบุคลากรในคณะฯ/หลักสูตรฯ 
5) มกีารจัดสถานที่ ห้องพักอาจารย์ส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
6) มีการส่งเสริมให้อาจารย์มีกิจกรรมนันทนาการอ่ืน ๆ 
7) มีการสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกในการท าเอกสารหรือต ารา เช่น  

คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกน แผ่นซีดี เป็นต้น 
    8) ศูนย์การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพศรีวิชัยมีการจัดโครงการการเรียนการสอน
รูปแบบสะเต็มศึกษาและการพัฒนาทักษะอาชีพ (STEM Education and TVET 
Development) เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนการสอนตามกระบวนการสะเต็มศึกษา
ให้กับบุคลากรทางการศึกษา 
 การด าเนินงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2562 การ
ด าเนินงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2562 พบว่าการคงอยู่ของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังคงครบ 5 ท่าน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีการลาศึกษาต่อ 
ลาออก และโอนย้าย อัตราการคงอยู่ร้อยละ 100 
 หลักสูตรฯ ได้เสนอชื่ออาจารย์นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ และอาจารย์จุฑามาศ 
จันโททัย เข้าร่วมอบรมโครงการโครงการการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษาและ
การพัฒนาทักษะอาชีพ (STEM Education and TVET Development) เพ่ือพัฒนา
ทักษะการเรียนการสอนตามกระบวนการสะเต็มศึกษาให้กับบุคลากรทางการศึกษา 
    อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ มีการติดตามผลการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าสรุปได้ดังนี้  

1) ในการตรวจสอบผลการด าเนินงานปรากฏไม่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรคนใด  
ได้เกษียณอายุราชการ ลาศึกษาต่อ หรือลาออก 

 
PT 4.3-1 แบบ
ประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารย์ต่อการ
บริหารหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2562 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-42-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม มี

คุณวุฒิทางการศึกษาตรง 4 ท่าน/สัมพันธ์ จ านวน 1 ท่าน 
3) อาจารย์นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ และอาจารย์จุฑามาศ จันโททัย ได้เข้าร่วม

อบรมโครงการโครงการการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษาและการพัฒนาทักษะ
อาชีพ (STEM Education and TVET Development) 
 ในการด าเนินงาน  

- กรณีลาออก หลักสูตรได้จัดหาบุคลากรในการสอน เพ่ือทดแทนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ลาออกไป  
หากมีอาจารย์เกษียณอายุราชการ หรือลาศึกษาต่อ ให้ด าเนินการดังนี้ 

- กรณีเกษียณอายุราชการ หลักสูตรท าบันทึกเสนอต่อคณบดีเพ่ือขอต าแหน่ง
อาจารย์ มาทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุ 

- กรณีลาศึกษาต่อ หลักสูตรได้จัดหาบุคลากรมาสอนทดแทนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 
ตารางแสดงแนวโน้มการคงอยู่ของอาจารย์ 

รายการ ปีการศึกษา 
2559 (คน) 

 ปีการศึกษา 
2560 (คน) 

 ปีการศึกษา
2561 (คน) 

ปีการศึกษา
2562 (คน) 

สถานการ 
เปลี่ยนแปลง 

อัตราการ 
คงอยู่ 

(ร้อยละ) 

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

5 5 5 5 - 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-43-  
 

 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจอาจารย์ต่อการ

บริหารหลักสูตร และการบริหารพัฒนาอาจารย์ ดังนี้ 
จากผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ต่อการบริหาร

หลักสูตรฯ และการบริหารอาจารย์ ในปีการศึกษา 2562 พบว่ามีค่าเฉลี่ยของความพึง
พอใจอยู่ที่ 4.62 คะแนน ระดับมาก มีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมิน
ความพึงพอใจในปีการศึกษา 2561 ที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.61 คะแนน และในปีการศึกษา 2560 ที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 คะแนน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการบริหารจัดการ
ของหลักสูตร  

เมื่อแยกประเด็นการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2562 มีผลคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 

1) ด้านการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร เท่ากับ 4.80  
2) ด้านระบบการบริหารอาจารย์ เท่ากับ 4.75 
3) ด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เท่ากับ 4.32 

โดยมีประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
1) ด้านการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1.1 มีประกาศ ค าสั่ง ระเบียบการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่มีความชัดเจน และถือปฏิบัติ 

1.2 มีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม
ข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

1.3 กระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความชัดเจนและ
โปร่งใส  

2) ด้านระบบการบริหารอาจารย์  
2.1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร 
2.2 การก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรมีความชัดเจน 
2.3 การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถของอาจารย์

ผู้สอน 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-44-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
2.4 จ านวนภาระงานสอนของอาจารย์ในหลักสูตรมีความเหมาะสม 

3) ด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
3.1 การประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนา

ความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 
3.2 อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ

เรียนการสอน เพ่ือให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ สาขา/คณะ/มหาวิทยาลัย
ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน และมอบหมายอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยง เพ่ือให้
ค าแนะน าและปรึกษา เพ่ือเรียนรู้และปรับตัวเข้าสู่การเป็นอาจารย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เน้นถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของความเป็นครูอาจารย์ และการท างาน
ร่วมกันเป็นหมู่คณะ 

3.3 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

3.4 อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อ 
3.5 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่าง

หลักสูตร 
ตารางแสดงแนวโน้มความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 

รายการ 

ปีการศึกษา 
2559 

(ค่าเฉลี่ย 
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา 
2560 

(ค่าเฉลี่ย 
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา 
2561 

(ค่าเฉลี่ย 
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา 
2562 

(ค่าเฉลี่ย 
เต็ม 5) 

สถานะ 
การ

เปลี่ยน 
แปลง 

อัตราการ
คงอยู่ 

(ร้อยละ) 

1) ด้านการรับและ
การแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสตูร  

4.72 4.73 4.79 4.80 เพิ่มขึ้น 100 

2) ด้านระบบการ
บริหารอาจารย์  

4.65 4.70 4.74 4.75 เพิ่มขึ้น 10 

3) ด้านระบบการ
ส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์  

4.16 4.28 4.31 4.32 เพิ่มขึ้น 100 

เฉลี่ย 4.51 4.57 4.61 4.62 เพ่ิมขึ้น 100 
 

เปูาหมายของปีนี้  :  4  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  4  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเปูาหมาย 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย ์
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 

4.1 4 4 4  
4.2 2.22 2.22 2.22 

 
4.2 (1) ร้อยละ 0 ร้อยละ 0  
4.2 (2) ร้อยละ 20 ร้อยละ 20  
4.2 (3) ร้อยละ 20 ร้อยละ 28  

4.3 4 4 4  
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หมวดที่ 3: นักศึกษาและบัณฑิต 
 
ข้อมูลนักศึกษา 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปี

การศึกษาท่ี
เริ่มใช้

หลักสูตร) 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา 
ชั้น
ปีที่ 
1 

ชั้น
ปีที่ 
2 

ชั้น
ปีที่ 
3 

ชั้น
ปีที่ 
4 

ชั้น
ปีที่ 
5 

ชั้น
ปีที่ 
6 

ลาออก/สิ้นสุด
สภาพฯ ระหว่าง

ศึกษา 

ส าเร็จ
การศึกษา 

ตกค้าง 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

2558 23 19 18 18 1 1 6 26.08 16 69.57 1 4.35 
2559 30 27 21 16 2 - 12 40.00 16 53.33 2 6.67 
2560 21 16 16 16   5 23.80     
2561 10 9 8    2 20.00     
2562 28 24     4 14.29     
รวม 112 95 63 50 3  29 25.89 32 28.57 3 2.68 

หมายเหตุ นักศึกษาที่อยู่เกินกว่าอายุของหลักสูตร ให้นับรวมอยู่ในช่องนักศึกษาตกค้าง 
 
ข้อมูลนักศึกษา 
 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกล
และซ่อมบ ารุง สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาโลหะการ สาขาวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่ า หรือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า และต้องมีผลการสอบวัดระดับ
ความสามารถภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 200 คะแนน หรือเทียบเท่า หรือเป็นไปตามประกาศของคณะ
หรือ 

2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาไฟฟูาก าลัง สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาปิโตรเคมี สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมเหมืองแร่ หรือเทียบเท่า โดยวิธีการเทียบโอนผล
การเรียน และต้องมีผลการสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 350 คะแนน หรือ
เทียบเท่า หรือเป็นไปตามประกาศของคณะ 

3. มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ได้เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาในปีการศึกษา 
2562 โดยเปิดรับนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา 30 คน ซึ่งใน ปีการศึกษา 2562 รับนักศึกษาใหม่ได้จริง 
จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของการเปิดรับนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา และเมื่อสิ้นสุดปี
การศึกษา 2562 มีนักศึกษาคงเหลืออยู่ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา  
1. พ้ืนฐานด้านการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสายอาชีพ (ระดับ ปวช.) มีพ้ืนฐานไม่

เท่ากัน เช่น นักศึกษาบางคนส าเร็จการศึกษาสายวิชาชีพ (ระดับ ปวช.) หรือส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษา 
ตอนปลาย (ม.6) วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

2. นักศึกษาใหม่มีความพร้อมในการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา เช่น ทักษะทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษค่อนข้างน้อย 

3. ปัญหาความไม่เข้าใจของระบบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาระบบใหม่ 
หรือ TCAS ซึ่งเป็นระบบกลางที่เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561  

4. การประชาสัมพันธ์ที่ไม่ทั่วถึงท าให้นักศึกษาไม่มีข้อมูลในการตัดสินใจเข้ามาเรียนในหลักสูตร 
5. ปัญหาเศรษฐกิจทางครอบครัว ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 
ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

 ระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของความส าเร็จโดย
หลักสูตรมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร มีการก าหนดคุณสมบัติของ
นักศึกษานักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้
ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่
ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกข้อมูล หรือวิธีการคัดเลือกให้ได้
นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่น ที่จะเรียนและมี
เวลาเรียนเพียงพอเพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  
โดยมีขอบเขตดังนี ้
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การรับนักศึกษา 

 
 
         คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการรับนักศึกษา ประกอบด้วย  
การรับนักศึกษา (โควตา) และการรับนักศึกษา (รับตรง) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
         การรับนักศึกษา  

1) หลักสูตรร่วมวางแผนการรับนักศึกษาโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1.1) วิเคราะห์ปัญหาการรับสมัครนักศึกษาจากปีการศึกษาที่ผ่านมาพร้อม 

น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหา 
1.2) ก าหนดรายชื่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และรายงานตัวของแต่ละ 

หลักสูตร 
1.3) จ านวนนักศึกษา 
1.4) คุณสมบัตินักศึกษา 
1.5) ก าหนดการ/ปฏิทินการรับสมัคร 
1.6) พิจารณาแนวทางการสอบสัมภาษณ์ 
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1.7) การประชาสัมพันธ์และแนะแนวนักศึกษา 
2) ฝุายวิชาการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร และจัดท าประกาศรับ

สมัครของคณะฯ 
3) รับสมัครนักศึกษา/พิจารณาคุณสมบัติ 
4) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน (รับตรง)  
5) ด าเนินการสอบข้อเขียน (รับตรง)  
6) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
7) ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ 
8) ประกาศผล 
9) รายงานตัว 
10) ประชุมสรุปผล 

10.1) จ านวนและคุณสมบัตินักศึกษา 
10.2) ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรด าเนินการรับนักศึกษา โดยใช้ระบบและกลไก

ของคณะฯ ร่วมกับระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย ดังนี้  
(P) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมได้น าผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 มาวางแผน
การปรับปรุงและพัฒนาต่อ โดยในปีการศึกษา 2562 นี้ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรให้ดีขึ้นกว่าเดิม เช่น การปรับปรุงเว็บไซต์ (Facebook Page) ของหลักสูตรฯ 
ให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยการเพ่ิมกิจกรรมของหลักสูตรและ
ศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จเพ่ือดึงดูดใจนักศึกษาให้สนใจในหลักสูตรฯ มากยิ่งขึ้น 
ร่วมกับการจัดท าเว็บไซต์แนะน าหลักสูตรและแผ่นพับเพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์กับ
เครือข่ายโรงเรียนในท้องถิ่น จัดการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก (Road show) ใน
เขตพ้ืนที่จังหวัดสงขลา สตูล ตรัง และพัทลุง โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วม
ในกิจกรรมดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีได้
จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี 3 อันดับแรกของคณะจ านวน  

3 ทุน และทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ เป็นนายกสโมสรนักศึกษาปี
การศึกษาละ  

1 ทุนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีโอกาส
ทางการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งยังได้จัดโครงการ Petroleum Youth Camp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PT 3.1-1 ค าสั่งรายชื่อ
คณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์  
 
PT 3.1-2 แผนการรับ
นักศึกษาปีการศึกษา 
2562 
 
PT 3.1-3 ข้อมูลการ
รับสมัครนักศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 
2562 
 
PT 3.1-4 สรุป
โครงการ Petroleum 
Youth Camp 
ประจ าปีการศึกษา 
2562 
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ประจ าปีการศึกษา 2562 เพ่ือให้นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อ มาเรียนรู้และเป็นการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จักอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ทางหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมยังมีระบบและกลไกการรับนักศึกษาที่มี
มาตรฐาน มีประสิทธิภาพเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับ
นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนเพ่ือให้ได้นักศึกษาครบตามจ านวน มีคุณสมบัติและศักยภาพ
ในการเรียนจนส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดไว้ 

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียมมีกระบวนการและข้ันตอนการรับนักศึกษาดังนี้ 

1. หลักสูตรหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมได้รับ
การการประสานงานจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือขอรับแผนรับ
นักศึกษาปีการศึกษา 2562 ซึ่งทางหลักสูตรฯ ได้มีการจัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเพ่ือร่วมกันก าหนดจ านวนและสัดส่วนการรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2562 โดยน าผลการประเมินการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 มาประกอบการ
พิจารณาในการก าหนดเปูาหมายการรับนักศึกษาซึ่งต้องค านึงถึงความต้องการของ
ตลาดแรงงาน จ านวนความพร้อมของอาจารย์ประจ าที่มีอยู่ ความพร้อมของสถานที่
และสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยผลจากการประชุมเรื่องแผนรับนักศึกษา
ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2562 ทางหลักสูตรฯ ได้ก าหนดเปูาหมายรับนักศึกษา
จ านวนทั้งสิ้น 30 คน โดยน าผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2561 ซึ่งจะรับนักศึกษา
จ านวน 30 คน  ซึ่งมีการก าหนดเกณฑ์การรับนักศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของนักศึกษา
ที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอนและสอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรคือต้อง
ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่าและมีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
มงคลศรีวิชัยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2552 เรื่อง การรับนักศึกษา 

2. ด าเนินการรับนักศึกษาโดยใช้กระบวนการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย ภายใต้การดูแลของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ซึ่งก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีส่วนร่วมในกระบวนการรับนักศึกษา ทั้งนี้
เ พ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีศักยภาพและตรงตามความต้องการของหลักสูตร ซึ่งในปี
การศึกษา 2562 เป็นปีที่ 2 มีการเปิดให้นักศึกษาได้เลือกเรียนตามความสนใจโดยใช้
วิธีการรับสมัครตามรอบรับสมัครเข้าระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา 
(Thai University Central Admission System: TCAS) ของสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) หากจ านวนนักศึกษาไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนด 

PT 3.1-5 ภาพ
กิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร 
 
PT 3.1-6 ภาพ
กิจกรรมโครงการ
บริการวิชาการ
ประจ าปีการศึกษา 
2562 
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จะมีการเปิดรับสมัครอีกครั้งในรอบรับเพิ่มเติม โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัยเปิดการรับสมัครและสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการที่มาจากการเสนอชื่อ

โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผ่านคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีและ
แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

    ส าหรับการสอบสัมภาษณ์ในแต่ละครั้ง คณะกรรมการที่มาจากการเสนอชื่อ
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผ่านคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ
แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้มี
สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความรู้ความสามารถ ด้านปฏิภาณ 

ไหวพริบ ด้านเกรดเฉลี่ย และด้านการแต่งกาย 
   นอกจากนี้ทางหลักสูตรฯ ยั ง ได้มีการวางแผนในการจัดโครงการ 

Petroleum Youth Camp ครั้งที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 ขึ้นเพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอีกทางหนึ่ง ซึ่งจากผลการจัดโครงการ Petroleum Youth 
Camp ในครั้งที่ 1 ส่งผลให้จ านวนนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2562 ที่เข้ามาเรียนใน
หลักสูตรฯ มีจ านวนเพิ่มขึ้น  

(ปีการศึกษา 2561 จ านวน 10 คน ปีการศึกษา 2562 จ านวน 28 คน) 
(D) 1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมได้มีการจัด

ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือร่วมกันก าหนดจ านวนและสัดสวนการรับ
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  โดยน าผลการประเมินการรับนักศึกษาในปี
การศึกษา 2561 มาประกอบการพิจารณาในการก าหนดเปูาหมายการรับนักศึกษา ซึ่งมี
การค านึงถึงความต้องการของตลาดแรงงาน จ านวนความพร้อมของอาจารย์ประจ าที่มี
อยู่ ความพร้อมของสถานที่และสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  โดยผลจากการ
ประชุมเรื่องแผนรับนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2562 ทางหลักสูตรฯ ได้
ก าหนดเปูาหมายรับนักศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 30 คน ซึ่งมีการก าหนดเกณฑ์การรับ
นักศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของนักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอน และ
สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรคือต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่าและมี
คุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2552 เรื่อง การับนักศึกษา 

          2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม
ด าเนินการรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 ตามระบบและกลไกที่วางแผนไว้ โดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีและ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ท าการรับนักศึกษาผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ที่
ก าหนดภายใต้การด าเนินการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทั้งนี้ในปี
การศึกษา 2562 มีการรับนักศึกษา 4 รูปแบบ คือ 1) การรับด้วย Portfolio 2) การรับ
แบบโควตา 3) รับตรงอิสระ 4) การรับเพ่ิมเติม โดยในแต่ละรอบของการรับนักศึกษา 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือถึงจ านวนนักศึกษาที่รับใน
แต่ละรอบ ตลอดจนร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความรู้ความสามารถ ด้านปฏิภาณไหวพริบ 
ด้านเกรดเฉลี่ย และด้านการแต่งกาย โดยการสอบสัมภาษณ์จะเป็นการพูดคุยเพ่ือ
สังเกตพฤติกรรม ความพร้อม ความตั้งใจต่อการเรียนในหลักสูตร รวมถึงการพิจารณา
จากคุณสมบัติขั้นต้นทั้งด้านวิชาการ (ความรู้พ้ืนฐาน) และ/หรือประสบการณ์ กิจกรรม
ที่จ าเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่หลักสูตร
ต้องการและมีศักยภาพในการเรียนเพ่ือส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร
ก าหนด 

      นอกจากนี้ในการจัดโครงการ Petroleum Youth Camp ครั้งที่ 2 ทาง
หลักสูตรฯ ได้ให้นักศึกษาในหลักสูตรทั้ง 4 ชั้นปี ได้เข้ามาด าเนินกิจกรรมในโครงการ 
โดยมีคณาจารย์ในหลักสูตรคอยควมคุมและให้ข้อเสนอแนะตลอดระยะเวลาการจัด
โครงการ โดยในปีการศึกษา 2562 นี้ ทางหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการเปลี่ยนรูปแบบการ
จัดกิจกรรมโดยเปลี่ยนจากการแนะน ากระบวนการผลิตปิโตรเลียมในปี 2561 เป็นการ
ให้นักเรียนที่เข้าร่วมในกิจกรรมการผลิตเจลแอลกอฮอล์ และน าเอากิจกรรมแนะน า
กระบวนการผลิตปิโตรเลียมไปอยู่ร่วมกับกิจกรรมด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม 

(C) เมื่อท าการรับนักศึกษาแล้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ร่วมกันประชุม
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับผลการรับนักศึกษาพบว่าจากการรับนักศึกษาทั้ง 4 รูปแบบตาม
ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา (Thai University Central 
Admission System: TCAS) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม มีนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรทั้งสิ้น จ านวน 28 คน ทั้งนี้เป็นผู้ที่มาจาก
การรายงานตัวรอบ Portfolio จ านวน 6 คน รอบโควตา จ านวน 7 คน รอบรับตรง
อิสระ จ านวน 9 คน และรอบรับเพ่ิมเติม จ านวน 6 คน โดยในปีการศึกษา 2562 มี
จ านวนนักศึกษารายงานตัวทั้งสิ้น 28 คน โดยจากผลการรับนักศึกษาพบว่านักศึกษาใน
รอบรับตรงอิสระ เข้ามาเรียนในหลักสูตรมากที่สุดคือ 9 คน ซึ่งเปรียบเทียบกับปี
การศึกษา 2561 ที่มีจ านวนนักศึกษาเพียง 10 คน อันเป็นผลมาจากการประชาสัมพันธ์
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หลักสูตรที่เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายมากข้ึนกว่าปีการศึกษา 2561 และเป็นผลมาจากการจัด
โครงการ Petroleum Youth Camp ประจ าปีการศึกษา 2562 ท าให้นักเรียน
นักศึกษาที่มีความสนใจหลักสูตรเข้ามาสมัครเรียนเพ่ิมขึ้น โดยหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ด าเนินการร่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี ได้จัดท าการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในรูปแบบที่ทันสมัยและเข้าถึงกลุ่ม
ผู้สนใจมากยิ่งขึ้น ทั้งการปรับปรุงเว็บไซต์ (Facebook Page) ของหลักสูตรฯ ให้มีความ
ทันสมัยและเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยการเพ่ิมกิจกรรมของหลักสูตรและศิษย์เก่าที่
ประสบความส าเร็จเพ่ือดึงดูดใจนักศึกษาให้สนใจในหลักสูตรฯ มากยิ่งขึ้น ร่วมกับการ
จัดท าเว็บไซต์แนะน าหลักสูตรและแผ่นพับเพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์กับเครือข่ายโรงเรียนใน
ท้องถิ่น จัดการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก (Road show) ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
สตูล ตรัง และพัทลุง และในส่วนของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม ได้มีการจัดท าเพจหลักสูตรภายใต้ชื่อ “PetroleumTech RMUTSV” เพ่ือ
เป็นช่องทางในการเข้าถึงและติดตามข่าวสารทางวิชาชีพ การเรียนการสอน และการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตร นักศึกษารุ่นพ่ีที่ก าลังศึกษาอยู่กลับไปประชาสัมพันธ์และ
แนะน าหลักสูตรที่โรงเรียนเก่าของนักศึกษา อีกทั้งหลักสูตรยังได้มีการสร้างการยอมรับ
จากชุมชนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น ผ่านการลงพ้ืนที่ของคณาจารย์และนักศึกษาไปท า
กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมบริการวิชาการให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา
หลายปี โดยในแต่ละปีการศึกษาจะมีกิจกรรม/โครงการที่ลงพ้ืนที่ให้บริการกับคนใน
ชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 โครงการ ซึ่งจากการลงพ้ืนที่จัด
กิจกรรมดังกล่าว ท าให้ประชาชนในชุมชนรู้จักหลักสูตรฯ เกิดการยอมรับและไว้วางใจ 
ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในหลักสูตรเพ่ิมมากขึ้นในทุก ๆ ปี รวมถึงการส่งนักศึกษาชั้นปี
ที่ 4 ออกฝึกประสบการณ์ในการลงพ้ืนที่ไปช่วยชุมชนโดยรอบเขตจังหวัดสงขลา ซึ่ง
หลักสูตรได้รับความนิยมจากนักเรียนนักศึกษาจ านวนไม่น้อยให้ความสนใจและเข้ามา
สมัครเรียนเพ่ิมขึ้นในทุก ๆ ปี และจากการพูดคุยกับบุคลากรของหน่วยงานทางด้าน
ปิโตรเลียมและการสัมภาษณ์นักเรียนที่มาสมัคร ส่วนใหญ่ให้ความเห็นตรงกันว่า
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ 
นักศึกษามีความสามารถที่หลากหลาย มีทักษะการท างานกับชุมชนได้เป็นอย่างดี มี
ความอดทนสูง มีความเป็นผู้น า และมีมนุษยสัมพันธ์ดี จึงได้รับความสนใจและการ
แนะน าให้เข้ามาศึกษาในหลักสูตร ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมมีนักศึกษามาสมัครเรียนและผ่านการคัดเลือกใกล้เคียง
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กับแผนที่ก าหนดไว้  
(A) จากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา ได้น าประเด็นปัญหาเรื่องกิจกรรมและ

สถานที่ในการจัดโครงการ Petroleum Youth Camp มาวางแนวทางในการแก้ไข ซึ่ง
ปีการศึกษา 2561 จากเดิมที่ได้จัดโครงการ Petroleum Youth Camp ในพ้ืนที่เดิม
ของคณะฯ แต่ในปีการศึกษา 2562 ทางคณะมีการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ หลักสูตรฯ 
จึงได้วางแผนในการจัดกิจกรรมและเลือกอาคารเรียนใหม่เป็นพ้ืนที่ในการจัดโครงการ 
ณ อาคารเรียนรวมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ท าให้มีนักเรียนสนใจ
สมัครเข้ามาร่วมโครงการดังกล่าวเพ่ิมมากขึ้น และนอกจากนี้ทางหลักสูตรฯ ร่วมกับ
คณะด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปยังสถานศึกษาต่าง ๆ ท าให้หลักสูตรเป็นที่รู้จัก
มากยิ่งขึ้น ท าให้มีจ านวนนักศึกษาเข้ามาเรียนในหลักสูตรเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่าน
มาร้อยละ 180 (ปีการศึกษา 2561 จ านวน 10 คน ปีการศึกษา 2562 จ านวน  

28 คน และ ปีการศึกษา 2563 จ านวน 32 คน)  
ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ ผลจากการประชาสัมพันธ์เชิง

รุกของหลักสูตรฯ ร่วมกับคณะ และการจัดโครงการ Petroleum Youth Camp ส่งผล
ท าให้จ านวนนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรมีจ านวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 180 

อย่างไรก็ตาม ด้วยทิศทางของจ านวนนักศึกษาในอนาคตมีแนวโน้มลดลงทุก
มหาวิทยาลัย ท าให้หลักสูตรฯ ต้องวางแผน เตรียมรับมือกับผลกระทบดังกล่าวในวัน
ข้างหน้า โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ร่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีความเห็นร่วมกันว่าควรพัฒนา
ประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอย่างต่อเนื่องให้ดีขึ้นกว่าเดิม มีความ
ทันสมัย และเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายอย่างแท้จริงผ่านสื่อออนไลน์ โฆษณา ตลอดจนการให้
นักศึกษาลงพ้ืนที่ไปปฏิบัติงานจริงในชุมชนเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้เห็นเป็นรูปธรรม และพัฒนา
หลักสูตรให้มีความทันสมัย มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและตอบสนองตามความต้องการ
ของท้องถิ่น รวมถึงการวางแผนบุคลากร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เพียงพอต่อ
จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียมเพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา   

 
 
         คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังนี้ 

1)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมพิจารณา 
1.1) จ านวนนักศึกษา 
1.2) คุณสมบัตินักศึกษา 

2)  จัดกลุ่มนักศึกษาเพ่ือเรียนปรับพื้นฐาน 
3)  ด าเนินการปรับพื้นฐาน 
4)  ประเมินผลการปรับพ้ืนฐาน 
5)  ประชุมสรุปผล 

5.1) ผลสัมฤทธิ์การเรียนปรับพื้นฐาน 
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5.2) วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขเพ่ือใช้ในปีถัดไป 
6) ประชุมติดตามและประเมินผลของระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อน

เข้าศึกษา 
6.1) ความพึงพอใจของผู้เรียน 
6.2) ผลการสอบกลางภาคของนักศึกษา 
6.3) รายงานผลจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา 

           ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ใช้กลไกและระบบการรับนักศึกษา ดังนี้ 
(P) ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

ปิโตรเลียม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย ได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

ประจ าปีการศึกษา 2561 มาวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาต่อ โดยในปีการศึกษา 
2562 นี้ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ของนักศึกษาใหม่ โดยด าเนินงานร่วมกับคณะ และส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน (สวท.) โดยได้วางแผน และจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่
ก่อนเปิดภาคเรียน แต่ด้วยข้อจ ากัดด้านสถานที่และงบประมาณในการจัดโครงการ ทาง
หลักสูตรจึงได้ร่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ก าหนดให้มีการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาใหม่ทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
พ้ืนฐานทางวิชาชีพด้านปิโตรเลียมเพ่ิมเติมด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส าหรับเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาใหม่ ได้แก่กิจกรรมปรับพ้ืนฐานความรู้นักศึกษาใหม่ โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่ยุคดิจิทัล
กิจกรรมเส้นทางความส าเร็จในสายอาชีพกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่ด้วยใจ
บริสุทธิ์ กิจกรรมพี่พาน้องขึ้นเขาตังกวน และโครงการต้อนรับวัยใสอย่างสร้างสรรค์ 

(D) นักศึกษาใหม่ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม ได้ท ากิจกรรมตามแผนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษา
ใหม่ โดยการด าเนินงานของหลักสูตรร่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเรียนในภาค
การศึกษาปกติ ดังนี ้

      1. กิจกรรมปรับพ้ืนฐานความรู้นักศึกษาใหม่ 
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมร่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม
ปรับพ้ืนฐานให้กับนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรทางด้านพ้ืนฐานทางด้านอุตสาหกรรม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PT 3.1-7 เอกสาร/
ภาพโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2562 
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ปิโตรเลียมและภาษาอังกฤษ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 
     2. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมร่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เพ่ือต้อนรับ
นักศึกษาผู้ปกครองเข้าสู่ครอบครัวครุศาสตร์และชี้แนะแนวทางในการเรียนการสอน
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยซึ่งมีการแนะน าอาจารย์บุคลากรภายในคณะการบรรยาย
พิเศษจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กองพัฒนานักศึกษากองกลางและ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ยง
ยุทธ  

หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นประธานในพิธี 
      3. โครงการพัฒนานักศึกษาสู่ยุคดิจิทัล 
หลักสูตรร่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ยุคดิจิทัลโดยมีกิจกรรม

การละลายพฤติกรรมการบรรยายพิเศษหัวข้อบทบาทนักศึกษาตามหลักศาสนาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในยุคดิจิทัลโดยคุณเจ๊ะหมีนหะแหระและคณะในวันที่ 24 มิถุนายน 
2562 

      4. กิจกรรมเส้นทางความส าเร็จในสายอาชีพ 
หลักสูตรร่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัยจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษหัวข้อ "เส้นทางความส าเร็จใน

สายอาชีพ" เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษามีเปูาหมายในการเรียนและการประกอบ
อาชีพหลังส าเร็จการศึกษาโดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ 
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในการบรรยายในวันที่ 
26 มิถุนายน 2562 

       5. กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่ด้วยใจบริสุทธิ์ 
หลักสูตรและคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีร่วมกับองค์การ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้อง
ใหม่ด้วยใจบริสุทธิ์  ในวันที่  21 กรกฏาคม 2562 ณ บริ เวณสนามกีฬากลาง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา เพ่ือเป็นการต้อนรับนักศึกษา

PT 3.1-8 เอกสาร/
ภาพกิจกรรมโครงการ
โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาสู่ยุค
ดิจิทัลและกิจกรรม
ปรับพื้นฐานนักศึกษา
ใหม่ 
 
PT 3.1-9 เอกสาร/
ภาพกิจกรรมเส้นทาง
ความส าเร็จในสาย
อาชีพ 
 
PT 3.1-10 เอกสาร/
ภาพกิจกรรมบายศรีสู่
ขวัญต้อนรับน้องใหม่
ด้วยใจบริสุทธิ์ 
 
PT 3.1-11 เอกสาร/
ภาพกิจกรรมกิจกรรม
พ่ีพาน้องขึ้นเขาตังกวน 
 
PT 3.1-12 เอกสาร/
ภาพกิจกรรมโครงการ
ต้อนรับวัยใสอย่าง
สร้างสรรค์ 
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ใหม่ของมหาวิทยาลัย 
        6. กิจกรรมพี่พาน้องขึ้นเขาตังกวน 
หลักสูตรและคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมพ่ีพาน้องขึ้นเขาตังกวน ภายใต้โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 เพ่ือให้นักศึกษาได้ สักการะเจดีย์
พระธาตุหรือพระเจดีย์หลวงคู่เมืองสงขลา โดยมีได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ
ยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานใน
พิธี 

        7, โครงการต้อนรับวัยใสอย่างสร้างสรรค์ประจ าปีการศึกษา2562 
ฝุายพัฒนาศึกษารวมกับสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดโครงการต้อนรับวัยใสอย่าง
สร้างสรรค์ประจ าปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีกิจกรรมการประกวดดาวเดือนและดาว
กิจกรรมรวมถึงการแสดงของนักศึกษาทั้ง 5 หลักสูตรสาขาวิชาโดยได้รับเกียรติจาก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีเป็นประธานในพิธี 

(C) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุม และร่วมกันประเมินระบบและ
กลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาพบว่าทุกกิจกรรมก่อให้เกิดประโยชน์แก่
นักศึกษา นักศึกษามีความพร้อมในการเข้าศึกษาชั้นปีที่ 1 มากขึ้น โดยดูจากผลการ
ด าเนินโครงการในแต่ละกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมการปรับพ้ืนฐานความรู้
นักศึกษาใหม่ ซึ่งผลจากการเรียนจากกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้นักศึกษาใหม่มีความรู้
พ้ืนฐานในรายวิชาและสามารถปรับตัวเข้าการกับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้ดี
ยิ่งขึ้น และจากสถิติของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน. พบว่านักศึกษามีปัญหา
การเพิกถอนรายวิชา และการเรียนซ้ าลดลงจากปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ด าเนินโครงการต่าง ๆ ในปีการศึกษานี้ ซึ่งได้น าปัญหาจากปีที่ผ่านมา มาปรับปรุง ท า
ให้ผ่านไปได้ด้วยดี ไม่มีปัญหา อีกท้ังผลจากการที่นักศึกษาได้รวมกลุ่มกันเพ่ือนติวเพ่ือน 
พ่ีติวน้อง ช่วยติวให้ก่อนสอบตลอดทั้งภาคการศึกษาไม่ว่าจะสอบย่อย สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค ท าให้นักศึกษาที่เข้าเรียนชั้นปีที่ 1 ที่มีสภาวะวิกฤติจ านวน 10 คน ใน
ภาคการศึกษาท่ี 1 สามารถสอบผ่านในปีการศึกษาท่ีผ่านมา และมีผลการเรียนดีขึ้น 

ทุกคน รวมทั้งยังมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 พ้น
จากสภาวะวิกฤติจ านวน 7 คน และยังมีนักศึกษาที่มีผลการเรียนอยู่ในสภาวะวิกฤติ
จ านวน 3 คน  

PT 3.1-13 
Facebook  
– Page หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัยสงขลา  
 
PT 3.1-14 
เว็บไซต์คณะ 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย 
สงขลา 
http://inded.rmuts
v.ac.th/ 
 
PT 3.1-15 
มคอ.2 หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 

http://inded.rmutsv.ac.th/
http://inded.rmutsv.ac.th/
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เปูาหมายของปีนี้  :  3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  3  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเปูาหมาย   

(A) จากผลการประเมินในปีการศึกษาที่ผ่านมา ได้น าประเด็นปัญหาเรื่องวัน
เวลาในการจัดโครงการทั้ง 7 โครงการมาวางแนวทางในการแก้ไข ซึ่งปีการศึกษา 2562 
โดยจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 1 วัน ของนักศึกษาทั้ง 5 หลักสูตรสาขาวิชา 
และโครงการปรับพ้ืนฐานความรู้นักศึกษาใหม่ ณ อาคารเรียนรวมคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีผลการ
ประเมินเรื่องระยะเวลาการจัดโครงการให้มีความเหมาะสมเพ่ิมมากขึ้น (ปีการศึกษา 
2561 คะแนนเฉลี่ย 86.87 และปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ย 93.33) 
     ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ ผลจากการที่ทางหลักสูตรฯ ได้จัด
โครงการปรับพ้ืนฐานความรู้นักศึกษาใหม่ กิจกรรมเพ่ือนติวเพ่ือน พ่ีติวน้อง ก่อนสอบ
ตลอดทั้งเทอม ไม่ว่าจะสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ท าให้นักศึกษาที่เรียน
สามารถสอบผ่านในรายวิชาตามแผน และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีสภาวะวิกฤติกลับมีผล
การเรียนเป็นปกตไิด้ อีกทั้งจากผลของการจัดกิจกรรมดังกล่าวยังส่งผลดีต่อนักศึกษาใน
หลักสูตรฯที่มีผลการเรียนดี ได้รับทุนการศึกษาของคณะฯ ในการยกเว้นค่าเล่าเรียน
ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 ทุน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

ระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานหรือการเตรียมความ

พร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้
อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแล
ให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา ระบบการปูองกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของนักศึกษา เพ่ือให้ความสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด
รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 ให้ได้
มาตรฐานสากล โดยมีขอบเขต ดังนี้ 
 

 
 
การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 

          หลักสูตรมีระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
          1. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมเพ่ือวางแผนการให้ค าปรึกษาด้าน
วิชาการและการแนะแนวแก่นักศึกษา 

          2. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

          3. ก าหนดช่องทางและช่วงเวลาการให้ค าปรึกษากับนักศึกษา 

          4. รายงานผลต่อประธานหลักสูตร 

          5. ประชุมเพ่ือหาแนวทางแก้ไข 

ผลการด าเนินงาน 

        (P) ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ด าเนินการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
1.อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนการให้ค าปรึกษา
แนะแนวแก่นักศึกษาและจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา และวางแผนจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาด าเนินการและเข้าร่วมการจัด
กิจกรรมตามโครงการที่วางแผนไว้ 
4. หลักสูตรร่วมกับคณะจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา  
       (D) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คอยก ากับ ติดตาม
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางการให้ค าแนะน าและการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งในด้าน 
วิชาการและการใช้ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วงวันพฤหัสบดีช่วงเช้าของทุกสัปดาห์ 
เช่น ตอบข้อซักถามและช่วยแก้ปัญหาจากนักศึกษาที่มีข้อสงสัยหรือปัญหาจากการ 
เข้าเรียน เช่น การยกเลิกรายวิชาเรียนการแก้ไขผลการเรียน การเบิกค่ารักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบัติเหตุ การรับทุนการศึกษา เป็นต้น หรือนักศึกษาสามารถขอค าปรึกษาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ที่ห้องพักอาจารย์ตามตารางที่อาจารย์แต่ละท่านได้แจ้งให้ทราบ โดย
มีกรรมการบริหารหลักสูตรก ากับและติดตามให้อาจารย์ที่ปรึกษาจัดเก็บข้อมูลประวัติการ
ให้ค าปรึกษา ประวัตินักศึกษา หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาไว้เพ่ือร่วมกัน

 
 
 
 
 
 
 
 

PT 3.2-1 ค าสั่ง
แต่งตั้งอาจารย์ 
ที่ปรึกษา 
 

PT 3.2-2 คู่มือ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
 

PT 3.2-3 ระเบียน
ประวัตินักศึกษา 
 

PT 3.2-4 แบบฟอร์ม
แผนฟื้นฟูนักศึกษาที่
มีสถานะวิกฤตและ
รอพินิจ 
 

PT 3.2-5 โครงการ
พัฒนานักศกึษา 
 

PT 3.2-6 ตัวอย่าง
ช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารระหว่าง
อาจารย์ทีป่รึกษากบั
นักศึกษา 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-63-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
พิจารณาในวาระการประชุมเพ่ือปรับปรุงกระบวนการควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษา นอกจากนี้อาจารย์ที่ปรึกษายังสามารถสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารกับ
นักศึกษาได้อย่างหลากหลายและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เช่น Facebook, line, 
Instragram, และระบบสารสนเทศของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นต้น 
ซึ่งถ้าหากนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษามีข้อสงสัยหรือเกิดปัญหาและไม่สามารถ
ตัดสินใจหรือไม่มั่นใจในการให้ค าปรึกษาก็สามารถขอรับการช่วยเหลือจากฝุายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องไม่วาจะเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และกองพัฒนานักศึกษา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้ตลอด  
         (C) จากการก ากับ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่นักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา ผลการด าเนินงานพบว่า ในปีการศึกษา 
2562 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการ แนะแนวการใช้ชีวิต 
และการจัดการขอร้องเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.57) ทั้งนี้
เนื่องมาจากมีนักศึกษาเขาไปตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 30.6 จาก
นักศึกษาทั้งหมด อีกท้ังการประเมินความพึงพอใจดังกล่าว เป็นในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ไม่สามารถบอกความพึงพอใจของนักศึกษาฯ ในระดับหลักสูตรได้แท้จริง แต่ทั้งนี้คะแนน
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าปี
การศึกษา 2562 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากเนื่องจากการมีระบบการดูแลนักศึกษา
โดยอาจารย์ที่ปรึกษา ท าให้นักศึกษามีความใกล้ชิด สนิทสนม และกล้าที่จะปรึกษาปัญหา
ต่าง ๆ ของตนเองมากขึ้น ประกอบกับอาจารย์ที่ปรึกษามีช่องทางในการติดต่อกับ
นักศึกษาที่หลากหลาย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาของทางหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถติดต่อขอค าปรึกษาและ
ขอความช่วยเหลือได้ไม่จ ากัดเวลา ท าให้ปัญหาที่นักศึกษาต้องพบเจอในระหว่างที่ศึกษา
ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและทันท่วงที โดยเฉพาะด้านการเรียน ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษา
ร่วมกับนักศึกษาจะดูแลตั้งแต่วางแผนและควบคุมการลงทะเบียนเรียนรายวิชาตาง ๆ ใน
แต่ละภาคการศึกษาเพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร ตลอดจนติดตามก ากับการลงทะเบียนเรียน การช าระค่าลงทะเบียน การเทียบ
โอนรายวิชา และการเพ่ิม-ถอนรายวิชา ซึ่งจะต้องผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา  
และในกรณีที่นักศึกษาตกค้างในรายวิชาใด อาจารย์ที่ปรึกษาจะแจ้งข้อมูลมายังอาจารย์

PT 3.2-7 ผลการ
ประเมินความพึง
พอใจด้านการ
ควบคมุ ดูแล ให้
ค าปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวของ
นักศึกษา 
 
PT 3.2-8 สรุปผล
ประเมินความพึง
พอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ
ของนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-64-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการพิจารณาเปิดรายวิชาที่นักศึกษาตกค้าง เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถลงเรียนในรายวิชาต่อเนื่องอ่ืน ๆ ต่อไปได้ นอกจากนี้ทางหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมได้มีการก าหนดให้การเพ่ิม-ถอนรายวิชาของ
นักศึกษาในหลักสูตรยังคงต้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา แต่ภายหลังจากการหมดเวลาในการ
เพ่ิม-ถอนรายวิชา อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องรายงานข้อมูลการเพ่ิม -ถอนรายวิชาของ
นักศึกษาที่ตนเองรับผิดชอบดูแลพร้อมทั้งระบุเหตุผลประกอบมายังหลักสูตรเพ่ือเก็บไว้
เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรโดยภาพรวมต่อไป 
ซึ่งแนวทางการด าเนินงานดังกล่าวท าให้การบริหารจัดการหลักสูตรด้านการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อแผนการเรียนของ
นักศึกษาน้อยลง นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุก
คนควรร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาทุกชั้นปีประชุมสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ควบคุม ดูแล  
ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาด้วย ทั้งนี้เพ่ือรับฟัง
ปัญหาและข้อเสนอแนะของนักศึกษาในแต่ละชั้นปีที่สะท้อนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาและวางแนวทางปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้กับนักศึกษา 
โดยในปีการศึกษา 2562 นอกจากปัญหาทางการเรียน ทางอาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้การ
ดูแลช่วยเหลือปัญหาส่วนตัว เช่น ปัญหาทางการเงิน โดยการหาแหล่งทุนทางการศึกษา
ให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือประคับประคองนักศึกษาให้สามารถศึกษาต่อ
จนจบการศึกษา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีเช่นเดียวกับเพ่ือนนักศึกษาคนอ่ืน ๆ เป็นต้น  
(A) จากการจัดระบบดูแลนักศึกษาในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ ท าให้มี
การประสานงานติดต่อระหว่างอาจารย์และนักศึกษาที่รวดเร็วรวมทั้งนักศึกษาเข้ามา
พูดคุยและปรึกษาปัญหาต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาทางด้านการเรียน  ซึ่งท าให้
อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถแก้ปัญหาในระดับต่าง ๆ ได้ดีขึ้น ทั้งด้านการเรียนและเรื่อง
ส่วนตัว กล่าวคือ มีการวางแผนการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตามแผนการเรียน แต่เพ่ือ
เป็นการพัฒนาระบบให้ดีขึ้นและครอบคลุมนอกจากอาจารย์ที่ปรึกษาควรมีช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาที่หลากหลาย เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการช่วยเหลือ
นักศึกษาแล้ว ทางหลักสูตรควรมีการเพ่ิมบุคลากรในการดูแลนักศึกษาซึ่งไม่เฉพาะแต่
อาจารย์ที่ปรึกษาเท่านั้น แต่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญภายนอก 
เช่น นักจิตวิทยา เป็นผู้คอยช่วยเหลือสนับสนุนในการให้ค าปรึกษาและค าแนะน ากับ
นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงหลักสูตรควรมีระบบการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาในระดับหลักสูตร เพ่ือ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-65-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
สะท้อนประสิทธิภาพในการท าหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างแท้จริง 
ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ หลักสูตรฯ พยายามช่วยเหลือนักศึกษาที่
ต้องการความช่วยเหลือในการจัดหาทุนให้นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการประชาสัมพันธ์
แหล่งทุนการจัดหาทุน โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ติดตามนักศึกษาโดยตรงในการขอรับ
ทุนต่าง ๆ ท าให้นักศึกษาของหลักสูตรฯ ได้รับทุนเรียนดีจากงบรายได้ของคณะฯ จ านวน 
2 ทุน และนักศึกษาด าเนินโครงงานฯ ได้ส าเร็จในปีการศึกษานี้ทุกคน 
 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

           
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 
         1. ประชุมหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในศตวรรษท่ี 21 
             1.1 กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
             1.2 กลุ่มทักษะสารสนเทศ 
             1.3 กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-66-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
          2. หลักสูตรจัดท าแผนการพัฒนาศักยภาพในศตวรรษที่ 21 
          3. ด าเนินการตามแผนเพื่อให้สอดคล้องกับทักษะ 
          4. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสรุปผลการด าเนินการ 
          5. จัดท าการจัดการความรู้เพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดี 
          6. น าผลจากการจัดการความรู้ไปใช้ 

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ด าเนินการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 
        (P) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพ่ือวางแผนการจัดสรรงบประมาณ ส าหรับการพัฒนา
นักศึกษา เช่น จัดหาทรัพยากร สื่อการสอน วัสดุฝึกและครุภัณฑ์ ให้เพียงพอกับจ านวน
นักศึกษา  โดยจัดโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร และจัดท า
แผนการพัฒนาศักยภาพในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนให้มีกิจกรรม
นักศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น ทางหลักสูตรจึงได้
ก าหนดให้นักศึกษามีทักษะ 3 ด้าน คือ กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม กลุ่มทักษะ
สารสนเทศ และกลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ โดยหลักสูตรได้วางแผนกิจกรรมดังนี้  
- การสอนภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษาภายนอกแก่นักศึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษา 
เนื่องจากการท างานทางด้านอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
เป็นหลัก นอกจากนี้ ทางหลักสูตรฯ ยังได้มีการวางแผนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 
- การทหารเข้ามาฝึกสมรรถภาพทางร่างกายแก่นักศึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษา 
เนื่องจากอุปกรณ์ทางปิโตรเลียมมีขนาดใหญ่และมีน้ าหนักมาก ดังนั้นผู้ที่จะไปท างานจึง
ต้องมีร่างกายที่แข็งแรง โดยมีการวางแผนการฝึกในแต่ละชั้นปี ดังนี้      
          ปีที่ 1 ฝึกระเบียบวินัย สมรรถนะร่างกาย การฟังค าสั่งและการท างานเป็นทีม  
 ปีที่ 2 ฝึกระเบียบวินัย สมรรถนะร่างกาย และว่ายน้ า 
 ปีที่ 3 ฝึกระเบียบวินัย สมรรถนะร่างกาย การใช้เชือก และการโรยตัวจากที่สูง 
          ปีที ่4 ฝึกระเบียบวินัย สมรรถนะร่างกาย การใช้อุปกรณ์ด าน้ าและการด าน้ าลึก 
- การน านักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพ เช่น สถานประกอบการที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร  
- น านักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-67-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
- การน านักศึกษาเข้ าร่ วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ 
มาตรฐานสากล  IC3 
 - การเข้าร่วม การประกวด ผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมในงาน 
“มหกรรมงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย 2562 (RUTS Research Expo 2019)” ณ 
ห้างสรรพสินค้าเซนทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 
2562 
- การทดสอบสมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษาในหลักสูตรชั้นปีที่  2 และชั้นปีที่  4  
ก่อนส าเร็จการศึกษา 
- การจัดโครงการ Petroleum Youth Camp ครั้งที ่2 ประจ าปีการศึกษา 2562 

(D) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ได้ประชุมร่วมกับ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ใน
การด าเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่ได้วางแผนไว้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 

1. มีการจัดจ้างเรียนภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษาภายนอก โดยก าหนดให้เรียน 
4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดหลักสูตร ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อนเพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษให้ดีมากยิ่งขึ้น 

2. หลักสูตรฯ ได้จัดจ้างการฝึกสมรรถภาพทางร่างกายแก่นักศึกษาตลอดหลักสูตร
การศึกษา โดยก าหนดให้เรียน 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดหลักสูตร ยกเว้นภาคการศึกษา
ฤดูร้อน เพ่ือให้นักศึกษามาสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงมีความพร้อมต่อการท างานใน
อนาคต 

3. หลักสูตรฯ ได้น านักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่
ทางคณะศิลปศาสตร์จัดขึ้น เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษให้ดีมากยิ่งข้ึน 

4. หลักสูตรฯ ได้จัดโครงการน านักศึกษาร่วมศึกษาดูงานนอกสถานที่เพ่ือพัฒนา
ทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เช่น 
ศูนย์เศรษฐพัฒน์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทย ส ารวจและผลิต จ ากัด นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด จ.ระยอง เป็นต้น 

5. หลักสูตรฯ ได้น านักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

6. หลักสูตรฯ ได้น านักศึกษาเข้าร่วมการประกวด ผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์
คิดค้นและนวัตกรรม “มหกรรมงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย 2562 (RUTS Research Expo 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-68-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
2019)” ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 20-
21 สิงหาคม 2562เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะการน าเสนอและนักเทคโนโลยีที่สามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีให้กับผู้อื่นได้ 

7. หลักสูตรฯ ได้จัดท าการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพให้กับนักศึกษาชั้นปีที่2 และ
ชั้นปีที่ 4 ก่อนส าเร็จการศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ สมรรถนะด้านเครื่องกล 
สมรรถนะด้านกระบวนการผลิตปิโตรเลียม สมรรถนะด้านความปลอดภัย สมรรถนะด้าน
ไฟฟูา สมรรถนะด้านวัดคุม และสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็นกาพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษาในด้านทักษะการปฏิบัติ ในวิชาชีพที่ ได้ศึกษามาตลอดในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 ปี และระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามล าดับ 

8. หลักสูตรฯ ร่วมกับนักศึกษาได้จัดกิจกรรมค่าย Petroleum Youth Camp 
ครั้งที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2653 ณ อาคารเรียนรวม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

  
 

  
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-69-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

 
 

(C) จากการติดตามผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่า ในปีการศึกษา 2562 หน่วยงาน 
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฯ คณะ กองพัฒนานักศึกษา และมหาวิทยาลัย มีการเพ่ิม
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
อย่างต่อเนื่อง และมีการกระจายกิจกรรมให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้เข้าร่วมมากขึ้นการจัด
กิจกรรมโดยส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ซึ่งทุกกิจกรรมก็สามารถด าเนินการให้ส าเร็จ
ลุล่วงตามท่ีก าหนดไว้ทั้งหมด และเม่ือประเมินผลลัพธ์ของกิจกรรมต่าง ๆ พบว่านักศึกษา
ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมส่วนใหญ่มีความรู้ ความ
เข้าใจ มีประสบการณ์และมีทักษะต่าง ๆ ทางวิชาการและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ตลอดจนความสามัคคีในหมู่คณะมากขึ้น ซึ่งวัดผลได้จากความพึงพอใจในการเขาร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาที่พบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและสังเกต
จากความมั่นใจและกล้าแสดงออกทางวิชาการของนักศึกษา ความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ และการเข้าร่วมกิจกรรมโดยสามารถปฏิบัติการในบทบาทของผู้น าและผู้
ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลเป็นที่พอใจ มีตัวแทนนักศึกษาจากหลักสูตรเป็น
ตัวแทนนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีตัวแทนนักศึกษาที่ได้มีโอกาสเดินทาง
ไปเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ (ปีนัง) และยังมีตัวแทนนักศึกษาของ
หลักสูตรฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในมหกรรมงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย 2562 
(RUTS Research Expo 2019)” นอกจากนี้ผลจากการจัดโครงการค่าย Petroleum 
Youth Camp ครั้งที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 ยังเป็นกิจกรรมที่ท าให้นักศึกษาใน
หลักสูตรได้ฝึกทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติให้กับนักเรียนที่เข้า
มาร่วมโครงการ อีกทั้งยังได้เพ่ิมประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมให้กับตัวนักศึกษาเองอีก
ทางหนึ่งด้วย ซึ่งดูได้จากผลการประเมินความพึงพอใจในด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมและ
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
วิธีการจัดโครงการที่มีค่าร้อยละ 97.50 ซึ่งเป็นผลสะท้อนว่ากิจกรรมดังกล่าวมีผลตอบรับ
ทีด่ีมากจากนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

(A) ทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้และการท างานในศตวรรษที่ 21 จ าเป็นต้องใช้
ระยะเวลาในการเรียนรู้และฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง จึงจะท าให้นักศึกษาได้เกิดทักษะจ าเป็น
ต่อการเรียนรู้และการท างานในศตวรรษท่ี 21 ติดตัวไปในอนาคตและนักศึกษาสามารถใช้
ทักษะนี้ได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ ในการนี้ทางหลักสูตรจึงเห็นควร
สอดแทรกการเรียนรู้ให้นักศึกษาตลอดเวลาไม่เฉพาะแต่การสอดแทรกไปในกิจกรรมที่จัด
เท่านั้น แต่ควรจะสอดแทรกไปในการเรียนการสอน และตลอดเวลาที่นักศึกษาศึกษาอยู่
ภายในมหาวิทยาลัยด้วย และควรลดกิจกรรมที่ซ้ าซ้อนระหว่างหลักสูตร คณะ และ
มหาวิทยาลัย รวมถึงการรวมกิจกรรมโครงการเดียวแต่สามารถตอบโจทย์ที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้และการท างานในศตวรรษที่ 21 ในหลาย ๆ ด้าน เพ่ือเป็นการประหยัดทรัพยากร 
คน เวลา และงบประมาณ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ด าเนินโครงการร่วมด้วยใน
ทุก ๆ ขั้นตอนตลอดจนพยายามผลักดันผลงานนักศึกษาเข้าสู่เวทีวิชาการระดับชาติ 
เนื่องจากการจัดเวทีสัมมนาวิชาการของหลักสูตร และการแสดงผลงานในเวทีการประชุม
ระดับมหาวิทยาลัย ได้รับการชื่นชม และสนับสนุนให้ผลงานนักศึกษาเข้าประกวดสู่เวที
ระดับชาติและนานาชาติในปีถัด ๆ ไป   

ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรมดังนี้ จากการจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ที่ทางหลักสูตรฯ จัดให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ
หล่อหลอมความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรมจริยธรรม และมีทักษะชีวิตในศตวรรษ
ที่ 21 ให้กับตัวของนักศึกษาผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่างๆ ส่งผลให้
นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ผ่านกิจกรรมและโครงการดังกล่าว จนท าให้
นักศึกษาได้รับรางวัลต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

เปูาหมายของปีนี้  :  3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  3  คะแนน  

ผลการด าเนินงาน      บรรลุเปูาหมาย     
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

การคงอยู ่  
ตารางแสดงแนวโน้มการคงอยู่ของนักศึกษา 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวนที่
รับเข้า 

จ านวนที่
ส าเร็จ

การศึกษา 

จ านวนที่คง
อยู่ 

จ านวนที่
หายไป 

ร้อยละ
ของการ
คงอยู่ 

2558 23 16 1 6 73.91 
2559 30 16 2 12 60.00 
2560 21 - 16 5 76.19 

2561 10 - 8 2 80.00 
2562 28 - 24 4 85.71 

 
         ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรด าเนินการเพ่ือการคงอยู่นักศึกษาดังนี้ 
         (P) กรรมการหลักสูตรฯ ได้ร่วมกันวางแผนในการประชุมในประเด็นโครงการปรับ
พ้ืนฐานและการปรับตัวของนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 เพ่ือวางแผนในการจัดกิจกรรม
ในการปรับตัวเรียนในหลักสูตรเทคโนโลยีปิโตรเลียมทั้งในส่วนของงบประมาณและ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่ต้องของบประมาณ ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
กิจกรรมแนะน าหลักสูตร โครงการปรับพ้ืนฐานกิจกรรมการพบอาจารย์ที่ปรึกษา  และ
โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการด้านปิโตรเลียมของนักศึกษาและบุคลากร 
เป็นต้น และได้พิจารณาจัดท าแผนการปรับปรุงปีการศึกษา 2562 ตามผลการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพหลักสูตรฯ ซึ่งได้ด าเนินการโดยประชุมคณาจารย์ในหลักสูตร เพ่ือ
วิเคราะห์สาเหตุที่นักศึกษาลาออกกลางคัน และก าหนดแนวทางในการให้นักศึกษาคงอยู่
ในหลักสูตร โดยประธานหลักสูตรฯ มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน
ดูแลนักศึกษาท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ พร้อมทั้งรายงานผลการติดตาม ให้ค าปรึกษา และ
ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข นอกจากนี้หากหลักสูตรไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาได้
ให้ติดต่อประสานงานไปยังคณะ (ฝุ ายวิชาการ/ฝุ ายพัฒนานักศึกษา) เ พ่ือให้
คณะกรรมการบริหารประจ าคณะร่วมกันแก้ไขและด าเนินการต่อไป 
        (D) ในปีการศึกษา 2562 จากข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการคงอยู่ของนักศึกษา พบว่า  
             ด าเนินกิจกรรมแนะน าหลักสูตรช่วงสัปดาห์แรกของการเรียนการสอน พบที่
ปรึกษาตลอดปีการศึกษา และดูงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียมในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนปี
การศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
PT 3.3-1 รายงาน
สรุปจ านวนนักศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีปิโตรเลียม 

 
PT 3.3-2 รายงาน
สรุปจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาของ
หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีปิโตรเลียม 

 
PT 3.3-3 รายงานผล
การส ารวจความพึง
พอใจของนักศึกษาที่
มีต่อหลักสูตรและ
การจัดการข้อ
ร้องเรียน 
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         - กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่  
21 มิถุนายน 2562  
         - กิจกรรมแนะน าหลักสูตร เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 
         - โครงการปรับพ้ืนฐานความรู้นักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 
         - โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการด้านปิโตรเลียมของนักศึกษาและ
บุคลากร ระหว่างวันที่ 22-27 มิถุนายน 2562 
         - การพบที่ปรึกษาตลอดปีการศึกษา ทั้งการพบโดยตรง หรือผ่านสื่อ Social 
Media 
      (C) สังเกต/สรุปบันทึกในประวัติอาจารย์ที่ปรึกษา/สถิตินักศึกษา 
           หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม เริ่มใช้หลักสูตรและ 
รับนักศึกษาเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558 เป็นปีแรก และมีนักศึกษาทีจ่บตามหลักสูตร 
จ านวน 2 รุ่น ต่อมาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน มคอ.1 และเปิดรับนักศึกษาใน
ปีการศึกษา 2563  
          - นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2558 ลาออก/สิ้นสุดสภาพฯ ระหว่างศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 26.08 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรร้อยละ 63.57 ตกค้างร้อยละ 4.34 และ
อัตราการคงอยู่ตามระยะเวลาของหลักสูตรร้อยละ 73.91 
          - นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 ลาออก/สิ้นสุดสภาพฯ ระหว่างศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 40.00 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรร้อยละ 53.33 และอัตราการคงอยู่ตาม
ระยะเวลาของหลักสูตรร้อยละ 60.00  
          ซึ่งกรรมการหลักสูตรฯ ได้ร่วมกันติดตามการด าเนินงานเรื่องผลการวิเคราะห์
สาเหตุการออกระหว่างการศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชั้นปี
ได้พูดคุยกับนักศึกษาถึงสาเหตุในการออกกลางคัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่เห็นว่ามีสาเหตุจาก  
1) ไม่ได้ตั้งใจมาเรียนในสาขาวิชานี้ จึงไม่ตั้งใจเรียน/ไม่ชอบ 2) มีปัญหาในเรื่อง
ทุนการศึกษา เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดี 
      (A) หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาการลาออกกลางคันของนักศึกษาที่เกิดขึ้น 
โดยการจัดหาทุนการศึกษาให้เปล่า การกู้ยืมเพ่ือการศึกษา การให้ค าปรึกษาโดยการ
จัดตั้งกลุ่ม Facebook หลายกลุ่มเพ่ือเป็นช่องทางการให้ค าปรึกษาของนักศึกษาทั้งกลุ่ม
ที่มีศิษย์เก่าที่จะมีรุ่นพี่และอาจารย์คอยให้ค าปรึกษา เป็นต้น 
            ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ การจัดโครงการหรือกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการคงอยู่ของนักศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปีพบว่า ร้อยละของการคงอยู่ของ
นักศึกษาเพ่ิมขึ้น (ร้อยละของการคงอยู่ของปีการศึกษา 2561 และ 2562 เท่ากับ 80.00 
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และ 85.71 ตามล าดับ) 
อัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวน 
ทีร่ับเข้า 

จ านวนที่ส าเร็จ
การศึกษา 

จ านวน ร้อยละ 

2558 23 16 69.57 
2559 30 16 53.33 
2560 21 - 0 
2561 10 - 0 
2562 28 - 0 

 
        ในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตร 
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 และพ้นสภาพแล้ว 12 คน และกลับเข้ามาศึกษา
ต่อในหลักสูตรอีก 2 คน โดยปัญหาที่มีผลกระทบต่ออัตราการส าเร็จของนักศึกษาใน
หลักสูตรมี 2 ประเด็นหลักคือ 
         1. การคิดอัตราการส าเร็จของนักศึกษาจากจ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาต่อ
จ านวนนักศึกษาแรกเข้า ซึ่งไม่ได้เป็นจ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตรที่แท้จริง โดย
ในปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษารหัส 59 แรกเข้าจ านวน 30 คน โดยในปีการศึกษา 
2562 พบว่ามีนักศึกษาคงเหลือจ านวน 18 คน โดยพบว่ามีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา
จ านวน 16 คน และกลับเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจ านวน 2 คน 
        2. นักศึกษาในหลักสูตรฯ บางคนต้องการจบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เนื่องจากทางครอบครัวมีปัญหาทางการเงิน ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษา
ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรในการก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพ่ือเพ่ิมอัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาตาม
ก าหนดเวลาของหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป         
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

 การส าเร็จการศึกษา  
          ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ด าเนินการเพ่ือให้นักศึกษาสามารถส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร ดังนี้ 
       (P) กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ร่วมกันก าหนดแผนการประชุมเพ่ือติดตามการ
จัดการเรียนตลอดหลักสูตรและทบทวนและจัดท าแผนการประชุม ประจ าปีการศึกษา 
2562  
       (D) อาจารย์ที่ปรึกษาได้มีการติดตามให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนที่วางไว้
ทุกภาคการศึกษา กรณีนักศึกษาเรียนปกติดูแลให้สามารถลงเรียนได้ตามแผน กรณี
นักศึกษาตกค้างในรายวิชาต่างๆ ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาเป็นราย ๆ ไป 
       (C) กรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประชุมเพ่ือติดตาม/ตรวจสอบผลการเรียน
ของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา โดยพิจารณาผลการเรียนและติดตามนักศึกษาตกค้างใน
ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 และภาคการศึกษาท่ี 2/2562  
            หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม เริ่มใช้หลักสูตรและ
รับนักศึกษาเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558 เป็นปีแรก ต่อมาใช้หลักสูตรปรับปรุง 
ปีการศึกษา 2563 ซึ่งเปิดใช้หลักสูตรเป็นปีแรก ปัจจุบันมีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรจ านวน 2 รุ่น ซึ่งส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวน 
ที่รับเข้าโดยเฉลี่ยร้อยละ 61.45 โดยมีอัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของ
หลักสูตรเปรียบเทียบกับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้า ดังนี้ 
            - นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2558 ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 คิดเป็น
ร้อยละ 69.57 
            - นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 คิดเป็น
ร้อยละ 53.33 
              ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษานั้นพบว่าเกิดขึ้นมา
จากหลายปัจจัย เช่น ตกค้างจากผลการเรียนในวิชาศึกษาทั่วไป เนื่องจากพ้ืนฐานด้าน
การศึกษาในระดับมัธยมต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาสายอาชีพ (ระดับ 
ปวช.) มีพ้ืนฐานไม่เท่ากัน เป็นต้น แต่ปีการศึกษา 2562 นี้ ไม่มีนักศึกษาตกค้างเนื่องจาก
นักศึกษาสามารถด าเนินโครงงานฯ ส าเร็จตามเวลาในปีการศึกษา อีกทั้งการติดตาม
นักศึกษา การติวระหว่างเรียน เป็นต้น 
          (A) แจ้งปัญหาที่เกิดเมื่อนักศึกษาไม่จบตามแผนที่หลักสูตรก าหนดในที่ประชุม
หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวมาแล้วในประเด็นการคงอยู่ของ

PT 3.3-4 Print Out 
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นักศึกษา และในการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ การพิจารณาผลการเรียนให้เพ่ิม
ประเด็นการติดตามนักศึกษาตกค้างด้วย 

 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
          (P) หลักสูตรฯ ได้มีการทบทวนความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 พบว่ามีผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ 
น้อยที่สุด โดยหลักสูตรได้มีการวางแผนเพ่ือปรับปรุงความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อม
การจัดการเรียนรู้โดยการพานักศึกษาไปเรียนรู้ ณ สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องให้ 
มากขึ้น นอกจากนี้ได้ประเมินความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
โดยการใช้แบบสอบถาม โดยประเมินทั้งหมด 7 ด้าน ได้แก่ 
  1) ด้านหลักสูตร 
  2) ด้านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 
  3) ด้านอาจารย์ผู้สอน 
  4) ด้านสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ 
  5) ด้านการจัดการเรียนการสอน 
  6) ด้านการวัดและประเมินผล 
  7) ด้านการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา 
         และได้น ากล่องรับข้อร้องเรียนของนักศึกษาไว้บริเวณหน้าห้องพักอาจารย์และให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านได้ช่วยดูแลเรื่องการส่งข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

   (D) ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ได้จัดกล่องรับข้อร้องเรียนและความพึง
พอใจของนักศึกษาไว้บริเวณหน้าห้องพักอาจารย์ประจ าหลักสูตร พบว่าในรอบปี
การศึกษา 2562 ไม่มีข้อร้องเรียนจากนักศึกษา นอกจากนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ยัง
ได้สอบถามความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาด้วยวาจา พบว่า 
นักศึกษามีความประสงค์ที่อยากจะไปเรียนรู้โดยการเข้าไปชมในสถานประกอบการที่
เกี่ยวข้อง และเพ่ือให้นักศึกษาได้รับการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทางหลักสูตร ได้มี
การน านักศึกษาไปเรียนรู้นอกห้องเรียนเพ่ิมมากขึ้น เช่น การดูงานในสถานประกอบการ 
ณ บริษัท Thai Polyacetal Co.,Ltd. และ บริษัท พีทีที แอลเอนจี จ ากัด บริษัท โฟลว์
แล็บ แอนด์ เซอวิส จ ากัด ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ .ระยอง และศูนย์
เศรษฐพัฒน์ จ.สงขลา ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับรายวิชาภาพรวมกระบวนการผลิต
ปิโตรเลียม รายวิชาเคมีอุตสาหกรรม และรายวิชากระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติ  

(C) สรุปผลของแบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา โดยภาพรวมนักศึกษามี
ความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
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4.66 อยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมีรายละเอียดแต่ละด้านดังนี้ 
  1) ด้านหลักสูตร ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 
  2) ด้านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 
  3) ด้านอาจารย์ผู้สอน ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 
  4) ด้านสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 
  5) ด้านการจัดการเรียนการสอน ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 
  6) ด้านการวัดและประเมินผล ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 
  7) ด้านการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.71 
            สรุปผลของแบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา โดยภาพรวมนักศึกษามี
ความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ   
4.67 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีรายละเอียดแต่ละด้านดังนี้ 
  1) ด้านหลักสูตร ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 
  2) ด้านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 
  3) ด้านอาจารย์ผู้สอน ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 
  4) ด้านสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 
  5) ด้านการจัดการเรียนการสอน ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 
  6) ด้านการวัดและประเมินผล ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 
  7) ด้านการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.71 
           สรุปผลของแบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา โดยภาพรวมนักศึกษามี
ความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ   
4.68 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีรายละเอียดแต่ละด้านดังนี้ 
  1). ด้านหลักสูตร ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 
  2). ด้านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 
  3). ด้านอาจารย์ผู้สอน ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 
  4). ด้านสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 
  5). ด้านการจัดการเรียนการสอน ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 
  6). ด้านการวัดและประเมินผล ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 
  7). ด้านการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
                        4.71 
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           เมื่อเปรียบเทียบผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 
และปีการศึกษา 2562 ปรากฏว่า ผลคะแนนเฉลี่ยในด้านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 
ด้านอาจารย์ผู้สอน และด้านสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน  
           ทั้งนี้หลักสูตรมีการด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องในส่วนประเด็นเกี่ยวกับการร้องเรียนของนักศึกษา  พบว่าใน 
ปีการศึกษาท่ีผ่านมาทางหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมได้รับ
เรื่องร้องเรียนจากนักศึกษาทั้งหมด 2 คน โดยเป็นเรื่องของเครื่องมือ อุปกรณ์ สภาพ
ห้องเรียน จ านวน 1 คน สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จ านวน 1 คน โดยระดับ
ความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่เพ่ิมขึ้น
จากปีการศึกษา 2561 ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ซึ่งเป็นผลจากการที่คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2562
และทางหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมได้มีการสร้างช่องทาง
ต่าง ๆ ไว้เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เสนอแนะ ปรึกษา หรือร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ ทั้ง
การเข้ามาร้องเรียนด้วยตนเอง ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา หรือทางสื่อออนไลน์ และมีแนว
ปฏิบัติหากมีข้อร้องเรียนจากนักศึกษา ดังนี้ 1. ประธานหลักสูตรเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือหาข้อเท็จจริง 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมประชุมเพ่ือแก้ไข
ปัญหาและหาทางออกที่ดีที่สุดและ 3. ท าบันทึกชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเป็นรายบุคคลถึง
การแก้ไขในประเด็นข้อร้องเรียนดังกล่าว 
         (A) ในปีการศึกษา 2562 นั้น ไม่มีข้อร้องเรียนจากนักศึกษา แต่หลักสูตรฯ        
ได้ด าเนินการเพื่อให้นักศึกษา ได้รับการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ดังนี้ 
          1. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก จัดกิจกรรม 5 ส+ และอาจารย์แต่ละท่านก ากับ
ดูแลความพร้อมของห้องเรียน 
          2. ด้านการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต 
          3. ด้านการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้แก่นักศึกษา เช่น         
ช่องทางการรับข่าวสารทาง Facebook 
          4. ด้านจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาการ/วิชาชีพแก่
นักศึกษา เช่น โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ การประกวดข้อเสนอโครงงาน
และผลงานนวัตกรรม 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-78-  
 

 
เปูาหมายของปีนี้  :  4  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  3  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเปูาหมาย 

ตารางแสดงแนวโน้มความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

รายการ 

ปีการศึกษา 
2560 

(คะแนน 
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา 
2561 

(คะแนน 
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา 
2562 

(คะแนน 
เต็ม 5) 

สถานะการ
เปลี่ยนแปลง 

ความพึงพอใจ      
และผลการจัดการ
ข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 

4.66 4.67 4.68 เพ่ิมข้ึน 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-79-  
 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการ

ประเมิน 
หมายเหตุ 

3.1 3 3 3  
3.2 3 3 3  
3.3 4 4 3  

 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
ปีการศึกษาที่รับเข้า ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 2561 2562 2563 2562 ค่าเฉลี่ย 

2558 

จ านวนจบในรุ่น 16    

69.57 
จ านวนรับเข้าในรุ่น 23    
ร้อยละของจ านวนที่ส าเร็จ
การศึกษา 

69.57 
   

2559 

จ านวนจบในรุ่น  16   

53.33 
จ านวนรับเข้าในรุ่น  30   
ร้อยละของจ านวนที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

 
53.33 

  

 
หมายเหตุ: 1) แสดงข้อมูลการส าเร็จการศึกษาในปีที่รับเข้าถึงปีท่ีประเมิน 
     2) วิธีคิดร้อยละของจ านวนที่ส าเร็จการศึกษา   =       จ านวนจบในรุ่น 
            จ านวนรับเข้าในรุ่น 
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา  
ปัจจัยที่มีผลกระทบเกิดข้ึนจากหลายปัจจัย ดังนี้ 
 1. นักศึกษาออกกลางคัน เนื่องจาก 

1.1 ไม่ได้ตั้งใจมาเรียนในสาขาวิชานี้ จึงไม่ตั้งใจเรียน/ไม่สามารถปรับตัวในการเรียนการสอนของ
ระบบมหาวิทยาลัยได ้

1.2 ปัญหาเศรษฐกิจของครอบครัว ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา 
 2. นักศึกษาตกค้างจากเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา เนื่องจาก นักศึกษายังไม่สามารถสอบผ่านทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษ เนื่องจากมีพ้ืนฐานทางด้านภาษาอังกฤษน้อย จึงจ าเป็นต้องรักษาสภาพนักศึกษาไว้ 

X 100 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-80-  
 

ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี รุ่นจบปีการศึกษา 2561 (ตัวบ่งชี้ 2.2 หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี) 

หลักสูตรเริ่มเปิดเมื่อปีการศึกษา 2558 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2561 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน รอ้ยละ 
หลักฐาน/ตาราง

ประกอบ 
จ านวนบัณฑิตท้ังหมด 16 69.57  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่อง 
การมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

14 100.00 

ระบบภาวะการมีงานท า
ของบัณฑิต 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปี 
หลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 

6 37.50 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 8 50.00 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน  
1 ปี หลังส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 

14 100 

ตรงสาขาที่เรียน 2 14.29 

ไม่ตรงสาขาที่เรียน 12 85.71 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท า 
ก่อนเข้าศึกษา 

0 0 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิต 
ศึกษา 

1 6.25 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 0 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 1 6.25 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเอง 
ที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 

0 0 

ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 87.50  
คะแนนร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

5.00 
 

เปูาหมายของปีนี้   :  4.00 (ร้อยละ 80) 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  4.38 (ร้อยละ 87.50)  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-81-  
 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี/โทรุ่นจบปีการศึกษา 2561 
(ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 

หลักสูตรเริ่มเปิดเมื่อปีการศึกษา 2558 จึงยังไม่มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

ล า 
ดับที่ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
ผลรวม

ค่า
คะแนน 

จ านวน
ข้อที่
ตอบ 

ค่า 
เฉลี่ย 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 
1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  

(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 
811 31 4.36 สรุปความ

พึงพอใจ
ของ

ผู้ประกอบ
การต่อ
บัณฑิต  

ปี
การศึกษา 

2561 

   (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  5 4.11 
   (2) ด้านความรู้  5 3.98 
   (3) ด้านทักษะทางปัญญา  5 3.91 
   (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  5 3.92 

 
  (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5 4.00 

 
  (6) ตามท่ีองค์กรวิชาชีพก าหนด/ตาม มคอ.2 
ของแต่ละหลักสูตร 

 6 3.96 

2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ทั้งหมด (คน) 16 

3 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

6 

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาใน
หลักสูตร (ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 

37.50 

 
เปูาหมายของปีนี้   : 4 คะแนน (ร้อยละ 80) 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 4.36 คะแนน (ร้อยละ 87.20)   เกณฑ์ประเมิน  :  4.36  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 

วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานท า โดยใช้ข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน      
ภาวะเศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอ่ืนที่เปิดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน    
เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-82-  
 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 

2.1 4 4.36 4.36  
2.2 4 4.38 5.00  

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-83-  
 

 

หมวดที่ 4 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 
ล าดับ รหัส  

ชื่อวิชา 
 

สถานะ 
(แสดง
เครื่อง 
หมาย 
หรือ 
) 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษ

า 

การกระจายของเกรด (คน) จ านวนนักศึกษา 
(คน) 

 
เปิด
สอน 

มี
เนื้อ
หา
ครบ 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลง 
ทะเบียน 

สอบ
ผ่าน 

1 
1021001 
จริยธรรมส าหรับ
มนุษย ์

  
1/ 

2562 
1 5 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 15 15 

2 
1022001 
วัฒนวิถีแห่งการ
ด ารงชีวิต 

  
1/ 

2562 
1 5 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 8 8 

3 
1312001 
ภาษาอังกฤษ 1   

1/ 
2562 

1 5 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 26 18 

4 
1312002 
ภาษาอังกฤษ 2   

1/ 
2562 

1 5 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 8 8 

5 
131200258 
ทักษะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ 

  
1/ 

2562 
1 5 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 3 3 

6 
1312006 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท างาน 

  
1/ 

2562 
1 5 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 12 11 

7 
2031001 
คณิตศาสตร์ทั่วไป   

1/ 
2562 

1 5 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 26 25 

8 
01021005 
จิตวิทยาทั่วไป   

2/ 
2562 

0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 

9 
01021008 
อารยธรรมไทยใน
บริบทโลกาภิวัตน ์

  
2/ 

2562 
7 7 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 18 17 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-84-  
 

ล าดับ รหัส  
ชื่อวิชา 

 

สถานะ 
(แสดง
เครื่อง 
หมาย 
หรือ 
) 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษ

า 

การกระจายของเกรด (คน) จ านวนนักศึกษา 
(คน) 

 
เปิด
สอน 

มี
เนื้อ
หา
ครบ 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลง 
ทะเบียน 

สอบ
ผ่าน 

10 
01022004 
เศรษฐศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

  
2/ 

2562 
1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

11 
01023006 
แบดมินตัน   

2/ 
2562 

5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 

12 
01040006 
ชีวิตกับเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  
2/ 

2562 
12 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 

13 
01312002 
ภาษาอังกฤษ 2   

2/ 
2562 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

14 
01312003 
สนทนาภาษาอังกฤษ   

2/ 
2562 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

15 
01312006 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท างาน 

  
2/ 

2562 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

16 

01312015 
ภาษาอังกฤษเพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้า
สู่อาชีพ 

  
2/ 

2562 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

17 
02031001 
คณิตศาสตร์ทั่วไป   

2/ 
2562 

0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 4 4 

18 
02032008 
แหล่งพลังงาน
ทางเลือก 

  
2/ 

2562 
4 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 

 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-85-  
 

สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 
ล าดับ รหัส  

ชื่อวิชา 
สถานะ 
(แสดง

เครื่องหม
าย 
หรือ 
) 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จ านวนนักศึกษา 
(คน) 

 
เปิด
สอน 

มี
เนื้อ
หา
ครบ 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลง 
ทะเบีย

น 

สอบ
ผ่าน 

1 
14511101 
ภาษาอังกฤษส าหรับ
ปิโตรเลียม 

  
1/ 

2562 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1 0 26 25 

2 
14511102 
เคมีเบื้องต้นส าหรับ
ปิโตรเลียม 

  
1/ 

2562 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1 0 26 25 

3 
14511105 
ปฏิบัติงานทักษะช่าง
พื้นฐาน 2 

  
1/ 

2562 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 9 5 

4 
14512101 
ธรณีวิทยาและการส ารวจ
ปิโตรเลียม 1 

  
1/ 

2562 
4 0 3 2 2 3 11 1 0 0 0 0 26 25 

5 
14512119 
การใช้เครื่องจักรกลทาง
ปิโตรเลียม 

  
1/ 

2562 
3 5 13 3 1 0 0 1 0 0 0 0 26 25 

6 
14512121 
ภาพรวมกระบวนการใน
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 

  
1/ 

2562 
9 4 6 6 3 0 0 1 0 0 0 0 29 28 

7 
14512205 
การเตรียมโครงงาน
เทคโนโลยีปิโตรเลียม 1 

  
1/ 

2562 
7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 7 

8 
14512309 
เศรษฐศาสตร์ปิโตรเลียม   

1/ 
2562 

3 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 15 15 

9 
14512310 
การจัดการพลังงานใน
โรงงานอุตสาหกรรม 

  
1/ 

2562 
6 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 

10 
 

14512311 
เทคโนโลยีปิโตรเลียม   

1/ 
2562 

9 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 15 15 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-86-  
 

 

ล าดับ รหัส  
ชื่อวิชา 

สถานะ 
(แสดง

เครื่องหม
าย 
หรือ 
) 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จ านวนนักศึกษา 
(คน) 

 
เปิด
สอน 

มี
เนื้อ
หา
ครบ 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลง 
ทะเบีย

น 

สอบ
ผ่าน 

11 
14512312 
เคมีอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม 

  
1/ 

2562 
0 7 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0 15 15 

12 
14512313 
เทคโนโลยีวัสด ุ   

1/ 
2562 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

13 
14512416 
โครงงานเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 2 

  
1/ 

2562 
12 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 16 14 

14 
14512417 
การเพิ่มปริมาณการผลิต
น้ ามัน 

  
1/ 

2562 
10 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 

15 
14512418 
การเขียนแบบส าหรับ
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 

  
1/ 

2562 
9 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 16 16 

16 

14513101 
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยเบื้องต้นทาง
ปิโตรเลียม 

  
1/ 

2562 
3 3 2 7 3 2 5 1 0 0 0 0 26 25 

17 

14513303 
การประเมินความเส่ียง
และการจัดการความ
เส่ียงทางอาชีวอนามัย 

  
1/ 

2562 
7 1 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 15 15 

18 
14513409 
การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

  
1/ 

2562 
6 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 

19 
14514102 
อุปกรณ์และปฏิบัติการ
ทางปิโตรเลียม 

  
1/ 

2562 
2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 9 9 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-87-  
 

 

ล าดับ รหัส  
ชื่อวิชา 

สถานะ 
(แสดง

เครื่องหม
าย 
หรือ 
) 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จ านวนนักศึกษา 
(คน) 

 
เปิด
สอน 

มี
เนื้อ
หา
ครบ 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลง 
ทะเบีย

น 

สอบ
ผ่าน 

20 
14514204 
ไฮดรอลิกส์และนิวแม
ติกส์ 

  
1/ 

2562 
2 1 1 1 3 1 0 1 0 0 0 0 10 9 

21 
14514206 
เครื่องมือวัดและการวัด
ไฟฟูา 

  
1/ 

2562 
3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 9 9 

22 

14514210 
ระบบควบคุม
อิเล็กทรอนิกส์ใน
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 

  
1/ 

2562 
4 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 11 11 

23 
14514408 
อุปกรณ์และปฏิบัติการ
ขั้นสูงทางปิโตรเลียม 

  
1/ 

2562 
7 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 16 16 

24 
14515403 
เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน 

  
1/ 

2562 
8 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 15 15 

25 
14516402 
การพัฒนาตนเอง   

1/ 
2562 

13 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 

26 
14511103 
ปฏิบัติงานทักษะช่าง
พื้นฐาน 1 

  
2/ 

2562 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 26 26 

27 
14511104 
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ส าหรับปิโตรเลียม 

  
2/ 

2562 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 15 

28 
14512102 
ธรณีวิทยาและการส ารวจ
ปิโตรเลียม 2 

  
2/ 

2562 
4 4 5 1 7 1 1 0 0 0 0 0 23 23 

29 
14512103 
กระบวนการผลิต
ปิโตรเลียม 

  
2/ 

2562 
4 2 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 15 15 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-88-  
 

ล าดับ รหัส  
ชื่อวิชา 

สถานะ 
(แสดง

เครื่องหม
าย 
หรือ 
) 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จ านวนนักศึกษา 
(คน) 

 
เปิด
สอน 

มี
เนื้อ
หา
ครบ 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลง 
ทะเบีย

น 

สอบ
ผ่าน 

30 
14512120 
การกัดกร่อนและการ
ปูองกัน 

  
2/ 

2562 
7 3 8 2 4 0 0 0 0 0 0 0 24 24 

31 
14512204 
เครือข่ายการ
ติดต่อสื่อสาร 

  
2/ 

2562 
0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 8 8 

32 
14512206 
โครงงานเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 1 

  
2/ 

2562 
0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 

33 

14512207  
การเตรียมความพร้อม
ฝึกงานทางเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 

  
2/ 

2562 
4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 

34 
14512309 
เศรษฐศาสตร์ปิโตรเลียม   

2/ 
2562 

1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

35 
14512314 
กระบวนการผลิตก๊าซ
ธรรมชาติ 

  
2/ 

2562 
7 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 

36 
14512315 
การเตรียมโครงงาน
เทคโนโลยีปิโตรเลียม 2 

  
2/ 

2562 
8 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 

37 

14512326 
การเตรียมความพร้อม
ฝึกงานทางเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 2 

  
2/ 

2562 
10 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-89-  
 

 

ล าดับ รหัส  
ชื่อวิชา 

สถานะ 
(แสดง

เครื่องหม
าย 
หรือ 
) 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จ านวนนักศกึษา 
(คน) 

 
เปิด
สอน 

มี
เนื้อ
หา
ครบ 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลง 
ทะเบีย

น 

สอบ
ผ่าน 

38 
14513208 
เทคโนโลยีสะอาด   

2/ 
2562 

0 1 1 1 0 4 1 0 0 0 0 0 8 8 

39 

14513304 
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

  
2/ 

2562 
9 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 

40 
14513409 
การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

  
2/ 

2562 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

41 
14514101 
อุณหพลศาสตร์   

2/ 
2562 

8 4 3 5 2 1 0 0 0 0 0 0 23 23 

42 
14514103  
ปั๊มและคอมเพรสเซอร์   

2/ 
2562 

7 5 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 

43 
14514207  
การซ่อมบ ารุง
เครื่องจักรกล 

  
2/ 

2562 
3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 

44 
14514209  
ระบบไฟฟูาใน
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 

  
2/ 

2562 
0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 

45 
14515403  
เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน 

  
2/ 

2562 
2 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 

46 
14516301 
การจัดการการเงินส่วน
บุคคล 

  
2/ 

2562 
6 1 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 17 17 

47 
14512102 
ธรณีวิทยาและการส ารวจ
ปิโตรเลียม 2 

  
3/ 

2562 
0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

48 
14512206 
โครงงานเทคโนโลยี   

3/ 
2562 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-90-  
 

ล าดับ รหัส  
ชื่อวิชา 

สถานะ 
(แสดง

เครื่องหม
าย 
หรือ 
) 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จ านวนนักศกึษา 
(คน) 

 
เปิด
สอน 

มี
เนื้อ
หา
ครบ 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลง 
ทะเบีย

น 

สอบ
ผ่าน 

ปิโตรเลียม 1 

49 
14512208 
การฝึกงานทางเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 1 

  
3/ 

2562 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 

50 
14512327 
การฝึกงานทางเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 2 

  
3/ 

2562 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

51 
14513208 
เทคโนโลยีสะอาด   

3/ 
2562 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

52 
14513409 
การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

  
3/ 

2562 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

53 
14514204 
ไฮดรอลิกส์และนิวแม
ติกส์ 

  
3/ 

2562 
5 10 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 24 24 

54 
14514205 
พื้นฐานปรากฏการณ์
ถ่ายเท 

  
3/ 

2562 
6 4 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 24 24 

55 
14515403 
เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน 

  
3/ 

2562 
1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 4 

56 
14515405 
พลังงานชีวภาพและชีว
มวล 

  
3/ 

2562 
6 5 6 3 0 3 0 0 0 0 0 0 23 23 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-91-  
 

คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม เป็นหลักสูตรในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของ

ประเทศท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง ท าให้ต้องมีการพัฒนาความรู้ทางด้าน
ปิโตรเลียม เพ่ือให้เกิดความรู้และสามารถน าความรู้ไปบูรณาการกับสาขาวิชาอ่ืน  ๆ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
และท าให้ประเทศสามารถพ่ึงพาเทคโนโลยีของตนเอง และสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

ระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตร 
       แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหา
ที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหาร
จัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษา เป็นส าคัญ โดย
สนองความต้องการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีขอบเขต ดังนี้ 

 
       มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกระบบและกลไกสาระของรายวิชาในหลักสูตรดังนี้ 

1) 1) ส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ส ารวจอาชีพ/ความต้องการผู้ใช้
บณัฑิต/ผู้ต้องการศึกษาศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบัน/สมรรถนะพ้ืนฐานองค์กรวิชาชีพ/ประกัน
คุณภาพ/อัตลักษณ์/หลักสูตรที่เปิดสอนมหาวิทยาลัยอื่น 

2) 2) น าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจมาท าการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่
สอดคล้องกับความต้องการ โดยมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ
จากภายนอก 

3) 3) โครงสร้าง/ออกแบบหลักสูตรรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-92-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
4)     3.1 ด าเนินการ ยกร่าง วิพากษ์หลักสูตร ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและ

ข้อก าหนดของหน่วยงาน 1. กลุ่มศึกษาทั่วไป 2. กลุ่มวิชาชีพ (2.1 วิชาชีพพ้ืนฐาน 2.2 
วิชาชีพบังคับ 2.3 วิชาชีพเลือก) 3. กลุม่วิชาเลือกเสรี 

5)     3.2 ค าอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับรายวิชา จ านวนหน่วยกิต และมี
เนื้อหาที่ครอบคลุม กว้างขวางครบถ้วน ในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาชีพหรือวิชาที่
เป็นจุดเน้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง สัมพันธ์กันระหว่างวิชาและมีการสังเคราะห์การ
เรียนรู้ 

6)     3.3 เนื้อหาที่ก าหนดรายวิชาไม่มีความซับซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องกัน
เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร 

7)     3.4 การจัดการเรียนการสอน ครอบคลุมสาระเนื้อหาที่ก าหนดในค าอธิบาย
รายวิชาครอบถ้วน 

8) 4) การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(TQF) 

9) 5) หล่อหลอมให้บัณฑิตมีคุณสมบัติตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มทร. 
ศรีวิชัย คือ 1. มีวินัย ซื่อสัตย์ เสียสละ จิตสาธารณะ และภักดีต่อองค์กร 2. เป็นนัก
ปฏิบัติ ใฝุรู้ สู้งาน 3. คิดเป็น ท าเป็น ใช้เป็น 4. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 5. 
เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะการสื่อสารระดับสากล 6. รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
7. สามารถท างานเป็นทีมได้ ทั้งในบทบาทของผู้น าและผู้ตาม 

6) ประเมินบัณฑิต เพ่ือให้ผู้ประกอบการณ์/นายจ้าง ได้ประเมินคุณลักษณะของ
บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ตอบสนองต่อ TQF ทั้ง 5 ด้าน และเพ่ือให้ได้
ข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต น ามาพัฒนาปรับปรุง หลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

 
การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
          หลักสูตรเทคโนโลยีปิโตรเลียมเป็นหลักสูตรสหวิทยาการต้องใช้อาจารย์ผู้สอนที่มี
ความช านาญในศาสตร์หลายแขนงด้วยกัน เช่น ศาสตร์ทางด้านกระบวนการผลิต
ปิโตรเลียม ศาสตร์ทางด้านเครื่องกล ศาสตร์ทางด้านไฟฟูาและวัดคุม ดังนั้นกระบวนการ
ในการออกแบบหลักสูตรฯ ได้ผ่านขั้นตอนต่างๆ ของหลักสูตรฯ คณะฯ และมหาวิทยาลัย
มาเรียบร้อยแล้ว โดยกระบวนการต่างๆ สามารถแสดงได้ดัง Flow chart ดังนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-93-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

 
 
       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตร
ฯ และสาระรายวิชาในหลักสูตรฯ ดังนี้ 
 1) ส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ส ารวจอาชีพ / ความต้องการ
ผู้ใช้บัณฑิต / ผู้ต้องการศึกษา / สมรรถนะพ้ืนฐาน องค์กรวิชาชีพ / ประกันคุณภาพ / 
อัตลักษณ์ / หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยอื่น 
 2) น าข้อมูลที่ได้จาการส ารวจมาท าการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่
สอดคล้องกับความต้องการ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิชาชีพจากภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-94-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
       3) ด าเนินการ ยกร่าง วิพากษ์หลักสูตร ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและ
ข้อก าหนดของหน่วยงาน  
          ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนที่สอนตามเล่มหลักสูตรที่ได้เขียนขึ้นนี้ต้องการปรับเปลี่ยน
สาระของรายวิชาในหลักสูตรโดยด าเนินการตาม Flow chart ดังนี้ 

 
 
ผลการด าเนินงาน  
     หลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน คือ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 ที่มีระบบและกลไกการ
ออกแบบหลักสูตรตามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยสภา
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 128-4/2558 วันที่ 29 พฤษภาคม 
2558  
     (P) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 
เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและช่างเทคนิคปิโตรเลียมที่พร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีและมี
ศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่องได้ตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ได้ตั้งไว้ โดยหลักสูตรนี้มี
จุดเด่น คือ นักศึกษาจะได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-95-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ปิโตรเลียม เมื่อได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
หากนักศึกษามีความประสงค์ที่จะกลับเข้ามาศึกษาต่อเพ่ิมเติมในระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม สามารถท าได้โดยมีเงื่อนไข โดยเป็นหลักสูตรใหม่ 
พุทธศักราช 2558 ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่  11 ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา 
ตลาดแรงงาน ความต้องการของประเทศ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เ พ่ือพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีขั้นตอน
การจัดท า ดังนี้ 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการศึกษา/ส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เช่น ส ารวจอาชีพ/ความต้องการผู้ ใช้บัณฑิต/ผู้ต้องการศึกษาศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบัน/
สมรรถนะพ้ืนฐานองค์กรวิชาชีพ/ประกันคุณภาพ/อัตลักษณ์/หลักสูตรที่เปิดสอน
มหาวิทยาลัยอื่น เพ่ือน าผลการส ารวจที่ได้มาใช้ในการร่างหลักสูตร 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับฝุายวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พิจารณาการจัดท าโครงสร้างหลักสูตร ตาม
มาตรฐานเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรจาก มคอ.1 โดยการศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบ
รายวิชาทั้ งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ  และจ านวนหน่วยกิตจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศ เพ่ือออกแบบให้
รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมหลักตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 มีความก้าวหน้าทางวิชาการ ตรง
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและเพ่ือให้ได้หลักสูตรที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนร่วมกันทบทวนความชัดเจนและความ
สอดคล้องของค าอธิบายรายวิชาให้เหมาะสมกับชื่อวิชาและจ านวนหน่วยกิต โดย
หลักสูตรได้พิจารณาเนื้อหาที่ก าหนดในรายวิชาให้ครอบคลุมครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียน 
และตามจุดเน้นที่หลักสูตรต้องการ มีความลึกในสาขาวิชาและไม่มีความซ้ าซ้อนของ
เนื้อหาการร่วมกันพิจารณากลุ่มวิชาที่มีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน ตลอดจนการใช้ผล
การศึกษาความเป็นไปได้ของหลักสูตรฯเพ่ือจัดล าดับการเปิดรายวิชาก่อน -หลังได้อย่าง
เหมาะสม อันจะเอ้ือให้นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด  นอกจากนี้ยัง
ร่วมกันจัดแผนการเรียนของนักศึกษาตลอดหลักสูตรไว้ เพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จได้ทันตาม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-96-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
เวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรอีกด้วย เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประโยชน์ทั้งทางด้านความรู้
และการน าไปใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การท างาน และได้รับคุณวุฒิ
ปริญาญาตรีควบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ในอนาตค 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้จัดให้มีการยกร่าง วิพากษ์หลักสูตร โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่
มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียม เพ่ือประเมินคุณภาพหลักสูตร
โดยรวม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปรัชญา เปูาประสงค์ของหลักสูตร รายวิชาที่ควร
จัดท ารายวิชา จ านวนหน่วยกิต ค าบรรยายรายวิชา รวมถึงการเปิดรายวิชาตามล าดับ
ก่อนหลัง 
5. เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ จึงยื่นต่อสภาวิชาการ เพ่ือให้ความเห็นชอบ จากนั้นยื่นเข้า
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือให้ความเห็นชอบ และยื่นส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเริ่มรับนักศึกษา ในปี พ.ศ. 2558 

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ มีการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 
ตามวงรอบ 5 ปี และใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 ในปีหน้า ซึ่งรายละเอียดในการ
ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 
 ในปีการศึกษา 2560-2561 คณะฯได้จัดท าแผนปรับปรุงหลักสูตร โดย

ก าหนดให้หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมด าเนินการพัฒนาหลักสูตร และเสนอ
ผ่านคณะกรรมการการกลั่นกรองระดับคณะ กรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการ
กลั่นกรองระดับมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ ซึ่งต้อง
เสร็จสิ้นก่อนเดือนตุลาคม 2562 เพ่ือให้สามารถใช้หลักสูตรนี้ในการรับนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2563  
 หลักสูตรฯ วางแผนส ารวจส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 

ส ารวจอาชีพ/ความต้องการผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ต้องการศึกษาศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบัน/สมรรถนะ
พ้ืนฐานองค์กรวิชาชีพ/ประกันคุณภาพ/อัตลักษณ์ และหลักสูตรที่เปิดสอนมหาวิทยาลัย
อ่ืน 
 หลักสูตรฯ น าผลจากการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งได้รวบรวมปัญหา

ของการบริหารหลักสูตรในภาพรวม และในแต่ละวิชาตาม มคอ .5 ซึ่งมีผลการประเมิน/
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา อีกทั้งอาจารย์ผู้สอนได้เสนอแนะ มาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับเมื่อครบรอบ 5 ปี (ในปีการศึกษา 2563) 

(D) ในปีการศึกษา 2561-2562 หลักสูตรฯ ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยน า
ประเด็นในการพัฒนาหลักสูตรฯ ตามแผนได้วางไว้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-97-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
1. ด าเนินการศึกษา/ส ารวจความพึงพอใจ ความคิดเห็น ความต้องการ และ

ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ส ารวจอาชีพ/ความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ต้องการศึกษาศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบัน/สมรรถนะพ้ืนฐานองค์กร
วิชาชีพ/ประกันคุณภาพ/อัตลักษณ์/หลักสูตรที่เปิดสอนมหาวิทยาลัยอ่ืน 

2. ด าเนินการจัดท าโครงสร้างหลักสูตร ตามมาตรฐานเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร
จาก มคอ.2 โดยการศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบรายวิชาทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ 
และจ านวนหน่วยกิตจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
ในประเทศ 

3. ด าเนินการทบทวนความชัดเจนและความสอดคล้องของสาระรายวิชาให้เหมาะสม
กับทฤษฎีและปฏิบัติในรายวิชา จัดท ารายวิชาปฏิบัติให้มีจ านวนมากขึ้นเพ่ือเสริมทักษะที่
จ าเป็นให้แก่นักศึกษา ก าหนดรายวิชาที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติ 

4. ความทันสมัยของวิชาการและเทคโนโลยี โดยค าอธิบายรายวิชา จ านวนชั่วโมง
เรียน ในหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 

5. ด าเนินการวิพากษ์หลักสูตรประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยรวม และให้ข้อเสนอแนะ
ในประเด็นที่เก่ียวข้อง 

6. ด าเนินการยื่นหลักสูตรต่อสภาวิชาการ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 และด าเนินการยื่นหลักสูตร
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  โดยได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 180-8/2562 เมื่อวันที่ 
27 กันยายน 2562 

 (C) คณะกรรมการหลักสูตรประชุมเกี่ยวกับกระบวนการหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2563 ที่ได้ด าเนินการ ท าการประเมินผลโดยวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และหรือวิธีการ 
กระบวนการดังกล่าว พบว่า หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563 มีโครงสร้างหลักสูตรที่นักศึกษาจะต้องเรียนทั้งหมด 
141 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เรียนไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต โดยรายวิชาต่าง ๆ ในหมวด
นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาออกสู่โลกแห่งการด ารงชีวิตได้
อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ และได้ผ่านการวิพากษ์รายวิชาจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งด าเนินการโดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ
ยังมีการก าหนดรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปที่สามารถตอบอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

 
PT 5.1-1 มคอ.2 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 
 
PT 5.1-2 มคอ.2 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2563 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-98-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นรายวิชาบังคับเรียนอีกด้วย 

2. หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต โดยรายวิชาต่าง ๆ ในหมวดนี้
เป็นรายวิชาที่ทางหลักสูตรได้พัฒนาขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรม ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงในศาสตร์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน เพ่ือให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรมีความรู้ ความสามารถ 
และคุณสมบัติตรงตามที่ตลาดแรงงานต้องการ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มย่อยคือ 

2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน 30 หน่วยกิต จาก 2 กลุ่มวิชา ได้แก่ 1) กลุ่มวิชา
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยศาสตร์ และ2) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี  

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จ านวน 40 หน่วยกิต จาก 2 กลุ่มวิชา ได้แก่ 1) กลุ่มวิชา
เทคโนโลยีเฉพาะสาขา กลุ่มวิชาชีพบังคับ และ2) กลุ่มวิชาโครงงาน  

2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก เรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต  
2.4 กลุ่มวิชาการฝึกปะสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการท างาน 

จ านวน 10 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกิต เป็นหมวดที่ก าหนดให้นักศึกษาเลือกเรียน

รายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรตามความถนัดและความสนใจเพ่ือให้มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น เป็น
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพปัจจุบันและอนาคต โดยต้องเป็นรายวิชาที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศีวิชัย และไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และไม่
เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนแบบไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของ
หลักสูตร อาจจะเป็นวิชาที่สอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับวิชาเฉพาะด้านตามหลักสูตร 

(A) คณะกรรมการหลักสูตรน าข้อสรุปที่ได้จากการประเมินผลการด าเนินการ 
หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2558 เป็นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม มาวางแผนในการปรับปรุงหลักสูตรรอบถัดไป โดยกระบวนการออกแบบ
หลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่มีประสิทธิภาพที่จะท าให้ ได้หลักสูตรที่มี
คุณภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการได้ทั้งของนักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต เพราะ
ในการปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุง 2563 นี้ อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการออกแบบ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับแผนการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ตลอดจนการใช้ มคอ. 2 หลักสูตรทค
โนโลยีบัณฑิต มาเป็นแนวทางให้การก าหนดโครงสร้างของหลักสูตร ตลอดจนการวิพากษ์
หลักสูตร ทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ใช้บัณฑิต และผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ทางเทคโนโลยี
ปิโตรเลียมที่หลากหลาย เช่น จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานส่วนท้องถิ่น 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-99-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
และองค์กรต่าง ๆ มาร่วมออกแบบหลักสูตร ทั้งนี้เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่ตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑิตที่แท้จริง อย่างไรก็ตาม หลักสูตรควรมีการ
ติดตามข้อมูลข่าวสารจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน า
ข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุง/ออกแบบการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพ
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษารวมทั้งการน ามาวางแผนในการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามหลักสูตรปรับปรุงในรอบต่อไป 

แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรในรอบต่อไป ซึ่งการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ได้มีแนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรฯ โดยให้ตอบประเด็นในต่อไปนี้ คือ 

1) การปรับรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 

2) การปรับลดหน่วยกิตของกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน และลดแขนงกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
3) การเพ่ิมกลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการ

ท างาน 
ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรมดังนี้ ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม

วงรอบ โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ใน
คราวประชุมครั้งที่ 180-8/2562 วันที่ 27 กันยายน 2562 และแผนการเรียนของ
นักศึกษาทีก่ าหนดไว้ใน มคอ.2 ของนักศึกษาปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-100-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ 

 
 
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตรฯ 
ให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ ดังนี้ 
 1. ฝุายวิชาการฯแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ 
 2. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรประชุมเพ่ือด าเนินการ 

2.1. ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
2.2. ส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตและนักศึกษาปัจจุบันของหลักสูตรฯ 
2.3. ส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตรฯ 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-101-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
2.4. รวบรวมข้อมูลจากมคอ.7 หรือเล่มรายงานการประเมินตนเองระดับ    
      หลักสูตรฯ (ความคิดข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา)  
2.5. ศึกษาความเหมาะสมและความทันสมัยของเนื้อหาสาระรายวิชา 

 3. ฝุายวิชาการฯ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตร 
3.1. ทบทวนปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ 
3.2. ทบทวนสมรรถนะของบัณฑิตหรือสมรรถนะของหลักสูตรฯ 
3.3. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรฯ (หาก มี มคอ.1 ในหลักสูตรนั้นให้ 
      จัดท าตามโครงสร้างหลักสูตรฯ ตาม มคอ.1)  
3.4. ออกแบบรายวิชาและจัดท าเนื้อหาสาระรายวิชาตาม 

- สมรรถนะของหลักสูตรฯ 
- ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
- ความพึงพอใจของบัณฑิตและนักศึกษาปัจจุบันของหลักสูตรฯ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตรฯ 
- ข้อมูลจากมคอ.7 หรือเล่มรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร  
  (ความคิดข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา)  
- ความเหมาะสมและความทันสมัยของเนื้อหาสาระรายวิชา 

3.5. จัดท าหลักสูตรฯ ตามแบบฟอร์ม มคอ.2 ของมหาวิทยาลัย 
 4. ด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร 
 5. ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฯ ตามข้อเสนอแนะการวิพากษ์หลักสูตร 
 6. ฝุายวิชาการฯ เสนอหลักสูตรฯ แก่คณะกรรมการประจ าคณะ 
 7. เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
 8. เสนอสภาวิชาการ 
 9. หากผ่าน สวท.แจ้ง สกอ. รับทราบภายใน 30 วัน (หากมีการปรับแก้จาก      
สวท. ให้ท าการปรับแก้แล้วเสนอ สกอ. ใหม่ภายใน 30 วัน) 

(P) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม หลักสูตรใหม ่
พุทธศักราช 2558 มีการวางแผนการควบคุม ก ากับหลักสูตรให้มีความทันสมัยก้าวทัน
ศาสตร์สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังนี้ 

1. ในรายวิชาต่าง ๆ อาจารย์ประจ าหลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนจัดเตรียม
เนื้อหาที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยและครอบคลุมโดยค านึงถึงชื่อ
รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา จ านวนหน่วยกิต และความก้าวหน้าของศาสตร์ในรายวิชานั้น 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-102-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ซึ่ งจะต้องระบุ ไว้ อย่ างชัด เจนใน มคอ. 3 รายละเ อียดของรายวิชา  (Course 
Specification) และ มคอ.4 รายละเ อียดของประสบการณ์ภาคสนาม ( Field 
Experience Specification) และภายหลังจากการจัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้น 
อาจารย์ผู้สอนต้องด าเนินการจัดท า มคอ.5 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
(Course Report) หรือรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (Field 
Experience Report) (มคอ.6) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาที่
จะเปิดให้นักศึกษาได้ศึกษาในครั้งต่อไป หรือเสนอแนะเพ่ือให้หลักสูตรด าเนินการแก้ไข 
ในกรณีที่อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเองได้หรือต้องการขอรับการสนับสนุน
จากหลักสูตร 

2. ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะด าเนินการจัดท า มคอ.7 รายงาน
ผลการด าเนินการของหลักสูตร เพ่ือสรุป ทบทวน และติดตามความก้าวหน้าของ
หลักสูตร นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการด าเนินการประเมินตนเองและรับการตรวจประเมิน
ตามเกณฑ์มาตรฐานของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ซึ่งก็จะท า
ให้หลักสูตรรับทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข
ให้ดียิ่งขึ้นในปีการศึกษาต่อไป และในกรณีที่จ าเป็นจะต้องมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระ 
ต่าง ๆ ในหลักสูตรให้มีความทันสมัยในศาสตร์และครอบคลุมมากขึ้น หลักสูตรก็สามารถ
ด าเนินการขอปรับปรุงรายละเอียดตามแบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรได้ ทั้งนี้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยมี
ระบบและกลไกการด าเนินการตามหัวข้อการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน
หลักสูตรดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น 

(D) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรใหม่ 
พุทธศักราช 2558) มีด าเนินการด้านวางแผนหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังนี้ 

1. อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ด าเนินการปรับปรุงและจัดเตรียมเนื้อหาส าหรับ
การจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยและครอบคลุมชื่อรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต และความก้าวหน้าของศาสตร์สาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียมตามขอบเขตของ
รายวิชานั้น ๆ ซึ่งปรากฏอยู่ใน มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา และ มคอ.4 รายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดท ามคอ.5 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ มคอ.
6 รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-103-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการจัดท า มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของ

หลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือสรุป ทบทวน และติดตามความก้าวหน้าของหลักสูตร 
ตลอดจนการด าเนินการประเมินตนเองและรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานของ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร การทบทวนจุดแข็งและจุดอ่อนของ
ตนเอง รวมถึงการปรับปรุงเนื้อหาสาระต่าง ๆ ในหลักสูตรให้มีความทันสมัยในศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียมตามแบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร  

(C)  ด้านการประเมินผลการด า เนิ นการปรับปรุ งหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียมในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมานั้นมี
รายละเอียดการประเมินผล ดังนี้ 

1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม มีรายวิชาที่เปิดสอน
ของในปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1-3 ทั้งสิ้นจ านวน 56 รายวิชา พบว่า 
อาจารย์ผู้สอนในทุกรายวิชามีการเตรียมเนื้อหาที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มี
ความทันสมัยและครอบคลุม มีจัดการเรียนการสอนตาม มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
และ มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ที่ระบุไว้ รวมถึงการจัดท า มคอ.5 รายงานผล
การด าเนินการของรายวิชา และ มคอ.6 รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม ดังเช่น รายวิชา 14515405 พลังงานชีวภาพและชีวมวล มีการสอดแทรก
เนื้อหาใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตถ่านจากชีวมวลเพ่ือใช้ในการดูดซับกลิ่นมา
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน, รายวิชา 14516301 การจัดการการเงินส่วน
บุคคล ผู้สอนได้ด าเนินการปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยการเพ่ิมองค์ความรู้เรื่องระบบภาษี และการลงทุน เป็นต้น 

2. หลักสูตรมีการจัดท า มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ซึ่งพบการ
จัดการเรียนการสอนทันสมัยและหลากหลาย เช่น การเชิญวิทยากรภายนอก การน า
นักศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ดังเช่น รายวิชา 14512119 การใช้เครื่องจักรกลทางปิโตรเลียม ซึ่งมีการลงมือ
ฝึกฝนปฏิบัติจริงในการใช้เครื่องมือถอดประกอบที่เก่ียวข้องกับการใช้งานทางปิโตรเลียม, 
รายวิชา 14515403 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน มีการทดลองทางด้านไบโอดีเซลโดยใช้
เครื่องมือจากห้องปฏิบัติการเคมี เช่น การผลิตไบโอดีเซลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 
เช่น ผักตบชวา เปลือกกล้วย เป็นต้น และรายวิชา 14514204 เครื่องมือวัดและการวัด
ไฟฟูา มีการใช้อุปกรณ์ในการวัดไฟฟูาจากห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ 

(A) จากผลการด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยทันต่อความก้าวหน้า



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-104-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ทางวิทยาการต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา พบว่าอาจารย์ผู้สอนในทุกรายวิชามี
การเตรียมเนื้อหาที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและครอบคลุม 
ตลอดจนการด าเนินการจัดท า มคอ.3 4 และ มคอ.5 6 ทั้งหมด แต่ทั้งนี้ควรมีการจัดท า
การควบคุมก ากับติดตามโดยหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น นอกจากนี้ หลักสูตร
จะต้องหารูปแบบการส่งเสริม ควบคุมก ากับให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชามีการ
ปรับปรุงเนื้อหาที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยอยู่เสมอด้วย 
ตลอดจนการออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายในทุกรายวิชา ทั้งนี้มักจะ
เป็นรายวิชาเดิม ๆ ในกิจกรรมนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม หลักสูตรควรมีการติดตามข้อมูล
ข่าวสารจากภาคอุสาหกรมมพลังงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนา/
ปรับปรุง/ออกแบบการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษารวมทั้งการน ามาวางแผนในการติดตามผลการด าเนินงานตามหลักสูตรปรับปรุง
ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป เพ่ือมีความทันสมัยก้าวหน้าทันวิทยาการต่าง ๆ ในทาง
วิชาชีพ และการสร้างโอกาสให้นักศึกษาทางด้านประสบการณ์ การท างานตลอดจนการ
เป็นนักเทคโนโลยีปิโตรเลียมในอนาคต 

ผลจากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ การปรับปรุงพัฒนา มคอ.3/4 หลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558) มีความทันสมัยตาม
สถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
 
เปูาหมายของปีนี้  :  3  คะแนน  ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  3  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน      บรรลุเปูาหมาย 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-105-  
 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

ระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    มหาวิทยาลัยฯ มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-106-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ต่อ) 

 
 
โดยหลักสูตรมีการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้

ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่
มอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการ
พัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง และ ให้นักศึกษาได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็ม
ตามศักยภาพ  

กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษา
ให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมี
ส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการวางแผนทางการเงิน 
ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้
ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-107-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
เรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอน จะ
เน้นการวิจัยเป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 
การก าหนดผู้สอน 
    มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการก าหนดผู้สอนโดย 

 
1) ศึกษาวิเคราะห์ มคอ.2 และค าอธิบายรายวิชาเพ่ือก าหนดผู้สอนในรายวิชา 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือวิเคราะห์ มคอ.2 และค าอธิบายรายวิชาเพ่ือ
ก าหนดผู้สอนในรายวิชา รวบรวมข้อมูลผู้สอนตามสภาพจริง (คุณวุฒิ/ประสบการณ์/
เกณฑ์วิชาชีพ/สกอ.) 
2) ก าหนดผู้สอนรายวิชา โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอนตามความเหมาะสมจาก
คุณวุฒิ ประสบการณ์ และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ หรือองค์กรวิชาชีพ 
          ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีระบบและกลไกการก าหนดผู้สอน ดังนี้ 
          (P) หลักสูตรฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือทบทวนแผนการ
ด าเนินงานปีการศึกษา 2561 และจัดท าแผนการจัดอัตราก าลัง การก าหนดผู้สอนของ
รายวิชาในหลักสูตรฯ ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 และพิจารณาอัตราก าลังในภาค
การศึกษาที ่2/2562 โดยมีประเด็นดังนี้ 
         1. การจัดภาระโหลดสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ตามความถนัดและ
แผนการเรียนของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี มีการจัดแผนการเรียนของนักศึกษาตามเล่ม 
มคอ. 2 โดยรายวิชาเฉพาะของหลักสูตรฯ จะให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ พิจารณา
แบ่งภาระโหลดสอนตามความถนัด ก่อนน าเสนอคณะฯ ดังนี้ 

อาจารย์   ความถนัด 
อาจารย์จุฑามาศ จันโททัย การกัดกร่อนและภาพรวมกระบวนการผลิต 
อาจารย์ณปภัช คงฤทธิ ์ ธรณีวิทยาและการส ารวจปิโตรเลียม 1 
อาจารย์จักรพงษ์ จิตต์จ านงค ์ กระบวนการผลิตปิโตรเลียม  

เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
อาจารย์นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ เทคโนโลยีปิโตรเลียม 
อาจารย์ณัฐวุฒิ สุภารัตน์ เชื้อเพลิงชีวภาพและการจัดการพลังงาน 

2. การจัดภาระโหลดสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป เป็นหน้าที่ของคณะศิลปศาสตร์ 
ซึ่งเป็นผู้ดูแลรายวิชาและก าหนดอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PT 5.2-1 มคอ.2 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาวิเคราะห์ มคอ.2 และค าอธิบายรายวิชาเพ่ือก าหนดผู้สอนในรายวิชา 

ก าหนดผู้สอนรายวิชา 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-108-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
        3.การพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอนตามความเหมาะสมจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ 
ความรู้ความช านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน ผลงานวิชาการ/วิจัยหรือประสบการณ์ท างาน
ที่เก่ียวข้องกับวิชานั้นๆ  
        4.การวิเคราะห์ภาระงานสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติของอาจารย์ที่เหมาะสม 
โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย หรือองค์กรวิชาชีพ  
        5.กรณีที่มีผู้สอนที่เป็นอาจารย์ใหม่ หรือเป็นรายวิชาที่อาจารย์สอนเป็นครั้งแรก 
จะมีการก าหนดให้มีอาจารย์อาวุโสแนะน าเทคนิคและวิธีการสอน การออกข้อสอบให้
ตลอดภาคการศึกษานอกจากนี้ยังส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่ได้รับการพัฒนาตนเองในด้าน
การสอน 
          (D) หลักสูตรฯ ได้มีการน าระบบกลไกมา ด าเนินการพิจารณาก าหนดผู้สอน ซึ่ง
มีผลการด าเนินดังนี้ 
 1) กรรมการประจ าหลักสูตรฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนการจัดอาจารย์
ผู้สอนตลอดหลักสูตรตามแผนการสอนที่ก าหนดใน มคอ.2 และจัดภาระการสอนให้
ใกล้เคียงกันโดยพิจารณาความช านาญในเนื้อหาวิชา ประสบการณ์การสอน โดย
ก าหนดให้ผู้สอนจัดท ารายละเอียดหัวข้อการสอนให้นักศึกษา  
 2) กรรมการประจ าหลักสูตรฯ ติดตามผลจากภาระการสอนของผู้สอนในแต่ละ
ปีการศึกษาของหลักสูตรฯ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลพิจารณาจาก (1) จ านวนชั่วโมงที่
เหมาะสมของอาจารย์ผู้สอนแต่ละคน (2) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา
ตามความถนัด (3) ภาระหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอน เมื่ออาจารย์ทุกคนในหลักสูตรฯ
พิจารณาเสร็จเรียบร้อยจะท าการส่งแผนอัตราก าลัง (TQF 3.2) ให้แก่ฝุายวิชาการฯ 
และคณะฯ จะท าการส่งไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 3) ในปีการศึกษา 2562 มีการจัดอัตราก าลัง ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 มีผล
ดังนี้ 
       1) อ.จุฑามาศ จันโททัย มีภาระการสอน 16 คาบ 
       2) อ.ณปภัช สมานวงศ์ มีภาระงานสอน 18 คาบ 
       3) อ.จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ มีภาระงานสอน 23 คาบ 
       4) อ.นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ มีภาระงานสอน 19 คาบ 
       5) อ.ณัฐวุฒิ สุภารัตน์ มีภาระงานสอน 21 คาบ 
และจัดอัตราก าลังในภาคการศึกษาท่ี 2/2562 มีผลดังนี้ 
       1) อ.จุฑามาศ จันโททัย มีภาระการสอน 14 คาบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PT 5.2-2 TQF 3.2 
ตารางสรุปผลการจัดท า
รายงาน มคอ.3 และ
มคอ.4 

 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-109-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
       2) อ.ณปภัช คงฤทธิ์ มีภาระงานสอน 12 คาบ 
       3) อ.จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ มีภาระงานสอน 17 คาบ 
       4) อ.นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ มีภาระงานสอน 16 คาบ 
       5) อ.ณัฐวุฒิ สุภารัตน์ มีภาระงานสอน 22 คาบ 
โดยการจัดอัตราก าลังพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอนตามความเหมาะสมจากคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ ความถนัดและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ หรือองค์กร
วิชาชีพ 
 4) ในปีการศึกษา 2562 ได้มีผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ ความรู้ความช านาญใน
ด้านอุตสาหกรรมปิโตรเลียม คือ อาจารย์ทวนชัย กองพิธี  อดีตผู้จัดการศูนย์
เศรษฐพัฒน์ แผนกการอบรมช่างเทคนิคปิโตรเลียมและครูช่างปิโตรเลียม บริษัท 
เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด มาให้ความรู้ทางด้านปฏิบัติการทาง
ปิโตรเลียม ประกอบกับพานักศึกษาไปใช้อุปกรณ์ทางด้านปิโตรเลียม  ณ บริษัท 
เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด เพ่ือเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ในรายวิชา
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานทางทักษะทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
          (C) หลักสูตรฯ ติดตามผลการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาของ
หลักสูตร ในปีการศึกษา 2562 โดยพิจารณาจากการจัดท า มคอ. 3-4 และ มคอ. 5-6 
โดยพิจารณาถึงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน โดยในปี
การศึกษา 1/2562 ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาของภายในหลักสูตร
โดยทีทุ่กรายวิชา มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 4.7 จากคะแนนเต็ม 5.0 
         นอกจากนี้ มีการก ากับและติดตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่
มีต่ออาจารย์ผู้สอนด้านการจัดการเรียนการสอน ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ จะน าผล
การประเมินดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณารายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป โดยน าผลการ
ประเมินที่ได้มาเขียนรายงานใน มคอ.5 เพ่ือพัฒนาใน มคอ.3 ของรายวิชานั้นในปี
การศึกษาถัดไป 
         (A) จากผลการประเมินในแต่ละรายวิชามอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนได้
ด าเนินการตามที่นักศึกษาประเมิน/ให้ข้อเสนอแนะ และด าเนินการตามข้อ 3 
ข้อเสนอแนะแผนการปรับปรุงฯ ในหมวดที่ 6 ตาม มคอ. 5  
         ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการ
ปรับปรุงการจัดท า มคอ. 3 โดยมีความเชื่อมโยงกันกับ มคอ. 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PT 5.2-3 ผลการ
ประเมินอาจารย์ผู้สอน 
1/2562 
 
PT 5.2-4 ผลการ
ประเมินอาจารย์ผู้สอน 
2/2562 
 
PT 5.2-5 TQF 3.3 
ตารางสรุปผลการจัดท า 
รายงาน มคอ.5 และ 
มคอ.6   

 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-110-  
 

 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ.
4) และการจัดการเรียนการสอน 
 

 
 
          (P) ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม มีการก าหนดระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน ตลอดจนการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีรายละเอียดของการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ด าเนินการจัดส่งรายวิชาต่าง ๆ ตามแผนการเรียนที่หลักสูตรก าหนดไว้ในปีการศึกษา 
มายังหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เพ่ือด าเนินการจัดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาให้
เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคการศึกษา 

2. หลักสูตรด าเนินการจัดผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยการประชุมวางแผนร่วมกัน 
เพ่ือจัดระบบการสอน จัดอาจารย์ผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดย
ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แผนการเรียน ค าอธิบายรายวิชา และสรุปคุณลักษณะ ความรู้ความสามารถ ของผู้สอน
ที่สอดคล้องกับแต่ละรายวิชา พร้อมทั้งพิจารณาคุณสมบัติด้านคุณวุฒิ  ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์การท างานและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน 

3. หลักสูตรส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผ่านคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี เพ่ือด าเนินการเปิดระบบให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นล าดับต่อไป และ
ด าเนินการแจ้งข้อมูลการจัดระบบการสอน พร้อมทั้งรายละเอียดของผู้เรียน เช่น 
รายชื่อ กลุ่มเรียน/ชั้นปี และตารางเรียน ไปยังอาจารย์ผู้สอนเพ่ือเตรียมการจัดท า
รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.3 และ 
มคอ.4) โดยหลักสูตรก าหนดให้รายวิชาเดียวกันที่มีหลายกลุ่มเรียน หรืออาจารย์ผู้สอน
หลายคน ให้จัดท าเพียงฉบับเดียวเพ่ือควบคุมการจัดการเรียนการสอนให้เป็นมาตรฐาน

 
 
 
 
 
 
 
 
PT 5.2-2 TQF 3.2 
ตารางสรุปผลการจัดท า
รายงาน มคอ.3 และ
มคอ.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้สอนศึกษารายละเอียดค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตร 

ผู้สอนจัดท า มคอ.3 – มคอ.4 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบ มคอ.3 –มคอ.4 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-111-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
เดียวกัน 

4. อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.3 และ มคอ.4) เพ่ือจัดเตรียมเนื้อหาที่จะใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมและทันสมัยโดยค านึงถึงชื่อรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต ความก้าวหน้าของศาสตร์ ในรายวิชา และครอบคลุมผลลัพธ์การ
เรียนรู้ตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบ (Curriculum mapping) ทั้ง 6 ด้าน
ประกอบด้วย 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ด้านทักษะพิสัย 
นอกจากนี้อาจารย์จะต้องออกแบบการสอนที่ทันสมัยและหลากหลายอยู่เสมอ ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ
ของนักศึกษาระหว่างเรียนให้มีประสบการณ์ในการท างานและการประกอบอาชีพ เช่น 
จัดให้มีการเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้เชี่ยวชาญ การศึกษาดูงาน ตลอดจน
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงการพัฒนารูปแบบและวิธีการสอน
ที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม เพ่ือจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย เน้นการใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือ
ก่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้จากสภาพจริง 

5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดท ารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.3 
และ มคอ.4) ของอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านให้มีความเหมาะสมและทันสมัยทั้งด้าน
เนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้
ครอบคลุมทัง้ 6 ด้านตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ 

6. อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านน ารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.3 และ มคอ.4) ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ส่งเข้าระบบ 
TQF ออนไลน์ก่อนการเปิดภาคการศึกษา ตามช่วงระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก าหนด และก าหนดให้
อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาชี้แจงรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.3 และ มคอ.4) ให้นักศึกษาทุกคนในวันแรกของการเปิด
การเรียนการสอน 

7. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเมื่อเปิดภาคการศึกษา         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-112-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 (D) อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมได้

ด าเนินการตามระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน พบว่าหลักสูตรได้ด าเนินการตามแผนที่วางไว้โดยการน าข้อมูลจัดระบบการสอน 
จัดอาจารย์ผู้สอน แจ้งแก่ผู้สอนแต่ละรายวิชา แจ้งรายชื่อผู้สอนพร้อมกลุ่มเรียน/ชั้นปี 
แก่ส านักวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดตารางเรียนและชี้แจงท า
ความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอนต่อผู้สอนด าเนินการท า มคอ.3 และ มคอ.
4 ส่งออนไลน์เข้าระบบก่อนวันแรกของการเปิดภาคเรียน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
และกรรมการประจ าหลักสูตรได้เน้นย้ าให้ผู้สอนหรือผู้สอนในรายวิชาเดียวกันจัดท า
รายละเอียดของ มคอ.3 และ มคอ.4 ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื้อหาและกิจกรรมให้มี
ความทันสมัย รวมทั้งให้อาจารย์ผู้สอนได้ด าเนินการทวนสอบทั้งในส่วนของการทวน
สอบข้อสอบก่อน และหลังการสอบในแต่ละครั้ง และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 ด้าน 
ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละภาค
การศึกษา โดยผ่านการพิจารณาของกรรมการประจ าหลักสูตร ซึ่งการจัดท าและการส่ง
ของผู้สอนเป็นไปตามก าหนดทุกรายวิชา ก่อนการปฏิบัติการสอนโดยในเนื้อหาสาระ
ของรายวิชา ผู้สอนได้บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ และงานวิจัย 
น าเนื้อหาสาระที่ให้บริการวิชาการรวมทั้งการท างานวิจัยกับกลุ่มเปูาหมายต่าง ๆ มา
สอดแทรกในการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
     (C) จากการด าเนินงานด้านการก าหนดผู้สอน การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ
การจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมสามารถ
สรุปได้ดังนี้ 

1. การจัดอาจารย์ผู้สอน พบว่าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม สามารถจัดอาจารย์ผู้สอนได้ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562 
และเป็นไปตามแผนการเรียนที่หลักสูตรก าหนดไว้ โดยอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ 
ของหลักสูตรทุกท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน และจากการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน พบว่า ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 2562 ของหลักสูตร มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีและดีมาก (ค่าคะแนน
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.50 – 5.00) ท าผลการประเมินคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนกับรายวิชา
นั้น ๆ 

2.  อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ

 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-113-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.3 และ มคอ.4) ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ส่งเข้าระบบ 
TQF ออนไลน์ ทันตามระยะเวลาที่ก าหนดและแจกให้นักศึกษาในวันแรกของการเปิด
การเรียน ครบทุกรายวิชา แต่ประเด็นปัญหาที่พบคือ การพิจารณา มคอ.3 และ มคอ.4 
ที่ด าเนินการโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร บางครั้งมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการออกแบบการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งต้องให้อาจารย์ผู้สอนเข้ามาอธิบายชี้แจง จนท าให้กระบวนการ
ในการพิจารณาค่อนข้างล่าช้า 

3. การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร พบว่าอาจารย์ผู้สอน  
แต่ละท่านมีการออกแบบการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น เช่น 
14513208 เทคโนโลยีสะอาด ก าหนดให้นักศึกษาร่วมกันออกแบบโมเดลสิ่งประดิษฐ์ใน
โลกอนาคต รายวิชา 14515403 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน การออกแบบการเรียน
การสอนโดยให้ผู้เรียนได้ร่วมปฏิบัติการหาปริมาณไบโอดีเซล ซึ่งได้ตัวอย่างจากวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตรที่อยู่ในชุมชน รายวิชา 14514207 การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล 
ให้นักศึกษาถอดประกอบอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม รายวิชา 
14512207 การเตรียมความพร้อมฝึกงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม ก าหนดให้นักศึกษา
มีออกสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในหน่วยงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปีชั้นปีที่ 1 – 3 เพ่ือ
สร้างประสบการณ์และความพร้อมทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษา โดยภายหลัง
จบการสังเกตการณ์นักศึกษาต้องกลับมาน าเสนอเพ่ือสะท้อนสิ่งที่รู้และส่วนขาดของ
ตนเอง ตลอดจนประเมินและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 3 มุมมอง ได้แก่ ตนเอง 
หน่วยงานอุตสาหกรรม และหลักสูตร อันจะส่งผลให้การลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 
14512327 การฝึกงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลียมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รายวิชา 
14516402 การพัฒนาตนเอง โดยให้นักศึกษาไปบ าเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมโดยมี
การบูรณาการการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้อาจารย์
ผู้สอนมีการน าสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น LMS และ Google Classroom มาใช้เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักศึกษาด้วย    
       (A) จากการด าเนินงานด้านการก าหนดผู้สอน การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ
การจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม สามารถ
สรุปข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปปฏิบัติและพัฒนาต่อดังนี้ 

1. การพิจารณารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน อาจารย์ประจ าหลักสูตร



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-114-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
เสนอให้ด าเนินการพิจารณา และหากมีข้อสงสัยใด อาจารย์ผู้สอนสามารถอธิบายชี้แจง
ได้เพ่ือความเข้าใจตรงกัน 

2. การจัดการเรียนการสอน อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะต้องค้นหากระบวนการ/
กลวิธีส่งเสริมหรือสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาจัดการเรียนการสอนที่มี
ความหลากหลายให้มากขึ้น ครอบคลุมผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแผนที่กระจายความ
รับผิดชอบที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และสามารถท าให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่
สามารถน าไปต่อยอดทางด้านวิชาการและการท างาน/การประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการก ากับให้อาจารย์ผู้สอนมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการสอน
ที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 

3. การส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนน าผลจากการประเมินของนักศึกษา และ
เสียงสะท้อนกลับจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน มาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนการ
สอนในปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ หลักสูตรได้ออกแบบการจัดประชุมอาจารย์ผู้สอน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ประจ าภาคการศึกษา ในปี
การศึกษาต่อไป เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับทิศทางและความต้องการของหลักสูตรฯ 
ในการบูรณาการเพ่ือการตอบสนองต่อพันธกิจของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ รวมถึง
การร่วมกันจัดท ามคอ.3 มคอ.4 รายวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่าง
อาจารย์ผู้สอน และคณะกรรมการหลักสูตรฯ 
    ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรมดังนี้  อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้
ด าเนินการจัดท า มคอ.3-4 ครบถ้วนตามเวลาในทุกรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-115-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 

(P) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ก าหนดให้อาจารย์
ผู้สอนในแต่ละรายวิชาพัฒนารูปแบบและวิธีการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือจัดประสบการณ์
ที่หลากหลาย เน้นการใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือก่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้จากสภาพจริง 

(D) อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาได้ด าเนินการพัฒนารูปแบบและวิธีการสอนที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม เพ่ือจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย เน้นการใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือก่อให้เกิด
ทักษะการเรียนรู้จากสภาพจริงให้กับนักศึกษา 

ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนารูปแบบและการจัดการเรียนการสอน
ที่มีการบูรณการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ในรายวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับกระบวนการ
การวิจัย จ านวน 6 เรื่อง ได้แก่ 

1.1 เรื่อง การทดสอบก าลังแรงอัดจากเถ้าหนักของปาล์มเพ่ือมาเป็นวัสดุถมกลับ
ในงานปิโตรเลียม มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 14512101 ธรณีวิทยาและ
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
การส ารวจปิโตรเลียม 1 โดยน าผลมาใช้ประกอบการสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การ
พัฒนาแหล่งปิโตรเลียม ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ก าลังอัดจากเถ้าปาล์มสามารถน ามาใช้
ทดแทนซีเมนต์ได้ ในอัตราส่วนซีเมนต์แทนที่ร้อยละ 15 ยังคงมีค่าความต้านทานก าลัง
อัดที่ดี และอายุการบ่มน้ าที่ระยะเวลา 28 วัน 

1.2 เรื่อง การเปรียบเทียบก าลังแรงอัดของวัสดุถมกลับจากเถ้าหนักชีวมวลเพ่ือ
ใช้ในงานปิโตรเลียม มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 14512102 ธรณีวิทยา
และการส ารวจปิโตรเลียม 2 โดยน าผลการวิจัยมาขยายประกอบการอธิบายในหน่วย
การเรียนรู้ที่ 5 การขุดแบบมีทิศทาง (Directional Drilling) 

1.3 เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพตัวเร่งปฏิกิริยา MgO/CaO ส าหรับการผลิตไบโอ
ดีเซล มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 14515403 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
โดยน าผลการวิจัยมาขยายประกอบการอธิบายในหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 พลังงานชีวมวล 
สัปดาห์ที่ 10-13 

1.4 เรื่อง การสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากน้ ามันพืชใช้แล้วโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ
และการปรับปรุงคุณภาพด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการไฮโดรจีเนชันบางส่วน มา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 14515403 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน โดยน า
ผลการวิจัยมาขยายประกอบการอธิบายในหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 พลังงานชีวมวล 
สัปดาห์ที่ 10-13 

1.5 เรื่อง การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาจากถ่านชีวมวลเพ่ือการสังเคราะห์ไบโอ
ดีเซล มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 14515403 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
โดยน าผลการวิจัยมาขยายประกอบการอธิบายในหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 พลังงานชีวมวล 
สัปดาห์ที่ 10-13 

1.6 เรื่อง Biodiesel Production from Canola Oil and Methanol Using 
Ba Impregnated Calcium Oxide with Microwave Irradiation-Assistance มาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 14515403 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน โดยน า
ผลการวิจัยมาขยายประกอบการอธิบายในหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 พลังงานชีวมวล  

2. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับกระบวนการ
การบริการวิชาการจ านวน 1 โครงการ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน เช่น  
ในรายวิชาพลังงานชีวภาพและชีวมวล และการเตรียมพร้อมฝึกงานทางเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 

3. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับกระบวนการ
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมจ านวน 1 เรื่อง ได้แก่ กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้อง
ใหม ่นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการกับรายวิชา 14516402 การพัฒนาตนเอง 

(C) หลักสูตรฯมีการติดตามผล และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3
และมคอ.4) และตารางสรุปผลการจัดท ารายงาน มคอ.3 และมคอ.4 (TQF 3.2) ดังนี้ 

1. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับกระบวนการ
การวิจัย จ านวน 6 เรื่อง โดยอาจารย์ผู้สอนได้พัฒนารูปแบบการวิจัย ท าให้อาจารย์
ผู้สอน และนักศึกษา ได้มีทักษะในการเขียนวิจัย รวมทั้งการท าผลงานทางวิชาการที่
หลากหลายมากข้ึน 

2. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับกระบวนการ
การบริการวิชาการจ านวน 1 โครงการ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน เช่น  
ในรายวิชาพลังงานชีวภาพและชีวมวล โดยน านักศึกษาบริการวิชาการผ่านกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผลิตน้ าส้มควันไม้ บ้านควนขี้แรด ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อีกทั้งได้น า
นวัตกรรมจากการบริการวิชาการประจ าปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมประกวดแข่งขันใน
งานมหกรรมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2562 วันที่ 20 
สิ งห าคม  2562 ได้ รั บ ร า ง วั ล ร องชนะ เลิ ศ อันดั บ  2 โ ดย ได้ รั บ เ กี ย ร ติ จ า ก 
นายวีระนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้มอบรางวัล 

3. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับกระบวนการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมจ านวน 1 เรื่อง ได้แก่ กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้อง
ใหม่ นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการกับรายวิชา 14516402 การพัฒนาตนเอง โดยให้
นักศึกษาไปบ าเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม ให้เห็นถึงความส าคัญและคุณค่าเรื่องศิลปะ
และวัฒนธรรมที่จ าต้องปลูกฝัง ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งที่ดีงาม ความมีสุนทรีย์และ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สวยงามอย่างมีรสนิยมให้เกิดในจิตส านึก 

และในวิถีชีวิต มีความเชื่อมั่นในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า สามารถรองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งในเรื่องความเชื่อ ค่านิยม และวัฒนธรรมใหม่ ๆ  อนึ่งการ
จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมดังกล่าวข้างต้นก่อให้เกิด
ประโยชน์ทั้งต่อนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน และหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังนี้ 

1. ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
1.1 นักศึกษามีคุณลักษณะของการเป็นผู้น าทางวิชาชีพเทคโนโลยีปิโตรเลียมที่มี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-118-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมและเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

1.2 นักศึกษาสามารถคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ การสังเคราะห์สถานการณ์
ด้านความปลอดภัยได้อย่างเป็นองค์รวม 

1.3 นักศึกษาสามารถวางแผน แก้ปัญหา และปฏิบัติงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม
ร่วมกับชุมชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ 

1.4 นักศึกษามีความสามารถในการให้บริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
และสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องได้ 

1.5 นักศึกษามีทักษะกระบวนการท างานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถ
ในการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ผลที่เกิดกับอาจารย์ผู้สอน 
2.1 อาจารย์ผู้สอนสามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการ

ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาได้หลากหลายมิติมากขึ้น 
2.2 ท าให้อาจารย์ผู้สอนเป็นที่ยอมรับ และเกิดความเข้มแข็งในการท างานร่วมกับ

กับองค์กร/หน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง/ชุมชน 
3. ผลที่เกิดกับหลักสูตรฯ และมหาวิทยาลัย 
3.1 เกิดการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่หลักสูตรฯ และมหาวิทยาลัย 

เนื่องจากกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนดังกล่าว ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดการปฏิบัติ 
และน าไปสู่การใช้ประโยชน์จริงในการให้บริการความรู้เพ่ือการพัฒนาชุมชน 

3.2 เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรู้จักมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการ
น าเสนอหลักสูตรเทคโนโลยีปิโตรเลียม ตลอดจนนักศึกษาให้เป็นที่รู้จักแก่องค์กร/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ชุมชน ซึ่งจะเพ่ิมโอกาสการมีงานท าของนักศึกษาอีกช่องทางหนึ่ง 
        (A) จากผลการพัฒนารูปแบบและวิธีการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย  
การบริการวิชาการทางสังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ของอาจารย์ผู้สอน ในรายวิชาต่าง ๆ อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
เพ่ือการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้ 

1. ส่งเสริมและก ากับให้อาจารย์ผู้สอนมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการสอนที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสั งคม การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เป็นรูปธรรมในรายวิชาของตนเองให้มากยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้ยังคงพบว่าเป็นรายวิชาเดิมท่ีมีการบูรณาการ 

2. การจัดการเรียนการสอน อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะต้องค้นหากระบวนการ/



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-119-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
กลวิธีส่งเสริมหรือสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาจัดการเรียนการสอนที่มี
ความหลากหลายให้มากขึ้น ครอบคลุมผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแผนที่กระจายความ
รับผิดชอบที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และสามารถท าให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่
สามารถน าไปต่อยอดทางด้านวิชาการและการท างาน/การประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการก ากับให้อาจารย์ผู้สอนมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการสอน
ที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 

3. การส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนน าผลการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มา
ใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 
      ทั้งนี้ หลักสูตรได้วางแผนการจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
ประจ าภาคการศึกษา ในปีการศึกษาต่อไป เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับทิศทางและ
ความต้องการของหลักสูตรฯ ในการบูรณาการเพ่ือการตอบสนองต่อพันธกิจของคณะฯ 
และมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงการร่วมกันจัดท า มคอ.3 มคอ.4 รายวิชาต่าง ๆ เพ่ือพัฒนา
รูปแบบและวิธีการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของอาจารย์ผู้สอน โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างอาจารย์ผู้สอน และคณะกรรมการหลักสูตรฯ 

ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้  ในปีการศึกษานี้ได้มีการบูรณา
การการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การบริการวิชาการ การ
วิจัย ครบทั้ง 3 พันธกิจ 

เปูาหมายของปีนี้  :  3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  3 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเปูาหมาย 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-120-  
 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

ระบบและกลไกการประเมินผู้เรียน 
การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการคือการประเมินผลนักศึกษา

เพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน
และนาไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (assessment for learning) การ
ประเมินที่ท าให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็นและมีการน าผลการประเมินไปใช้
ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as learning) 
และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดง  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (assessment of learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพ่ือจุดมุ่งหมาย
ประการหลังคือเน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษาการจัดการ
เรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพ่ือจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย 
 ทั้งนี้ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนด
เกณฑ์การประเมินวิธีการประเมินเครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพและวิธีการให้เกรด   ที่
สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีการก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง 
(authentic assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายให้ผลการประเมิน  ที่
สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง (real world) และมี
วิธีการให้ข้อมูลปูอนกลับ (feedback) ที่ท าให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริม
จุดแข็งของตนเองได้ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริงของ
นักศึกษา โดยมีขอบเขต ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-121-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-122-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
          คณะฯ มีระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 
           1. หน่วยงานต้องท าการประเมินผู้เรียนตามกรอบคุณวุฒิมาตรฐานอุดมศึกษา
แห่งชาติอย่างน้อย 6 ด้าน (Domains) ตามท่ี สกอ. ก าหนด คือ   

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
2) ด้านความรู้   
3) ด้านทักษะทางปัญญา   
4) ความด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
6) ด้านทักษะพิสัย 

           2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรควบคุมดูแลให้แต่ละรายวิชาจัดท า มคอ.3-4  
ให้ครบทุกรายวิชาและแสดงการเขียนให้ชัดเจน สอดคล้องกับ มคอ.2 
           3. หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน อาจารย์ประจ าหลักสูตรควบคุมดูแล โดยจัด
ให้มีการประชุมรับรองเกรด และทุกรายวิชาต้องผ่านการเห็นชอบจากกรรมการเข้าร่วม
ประชุม จึงจะสามารถผ่านและรับรองเกรดจากท่ีประชุม 
           4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรควบคุมดูแล ก าหนดให้ผู้ประสานวิชาด าเนินการ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา มคอ.5-6 ให้สอดคล้องกับ มคอ.2 มอค.3 
มคอ.4 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 
           5. คณะกรรมการทวนสอบควบคุมดูแล หากมีรายวิชาใดที่มีความผิดปกติจะมี
การทวนสอบ เช่น การซักถามจากผู้รับผิดชอบวิชาถึงสาเหตุที่ท าให้รายวิชาผิดปกติ 
และต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมจึงจะสามารถผ่านและ
รับรองเกรดจากที่ประชุม 
          ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ด าเนินการการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติดังนี้ 
           (P)  หลักสูตรฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือทบทวนแผนการ
ด าเนินงานปีการศึกษา 2561 และจัดท าแผนการเพ่ือติดตามการประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยก่อนการเรียนการสอน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรควบคุมดูแลให้แต่ละรายวิชาจัดท ารายละเอียดของวิชา (มคอ.
3) ให้ครบทุกวิชา และแสดงการเขียนแผนการเรียนรู้ให้ชัดเจน สอดคล้องกับ มคอ. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PT 5.3-1 TQF.3.2 
ตารางสรุปการจัดท า
รายงาน มคอ.3 และ 
มคอ.4 
 
PT 5.3-2 TQF 3.3 
ตารางสรุปผลการจัดท า 
รายงาน มคอ.5 และ 
มคอ.6   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-123-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ระหว่ า งการ เ รี ยนการสอน ก าหนดให้ ผู้ ป ระสานงานรายวิ ช าด า เนิ นการ  
ให้สอดคล้องกับ มคอ. 3 โดยการส าหรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา หลักสูตรได้ใช้
เกณฑ์การพิจารณาท่ีคณะก าหนดขึ้นโดยเรียงล าดับตามความส าคัญ ดังนี้ 

1. ในรายวิชานั้นมีผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน ค่าเฉลี่ยต่ ากว่า 3.51 หรือ
ค่าเฉลี่ยสูงกว่า 4.50  

2. เป็นรายวิชาที่จ านวนของนักศึกษามีผลการเรียนระดับ D และ F รวมกัน
แล้ว มากกว่า ร้อยละ 25 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมดในรายวิชานั้น หรือ จ านวนของ
นักศึกษามีผลการเรียนระดับ A มีจ านวน ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

3. เป็นรายวิชาที่มีจ านวนนักศึกษาถอนรายวิชา มากกว่า ร้อยละ 25  
(หมายเหตุ โดยนับเฉพาะการถอนรายวิชา ที่แจ้งผล W ในใบแสดงผลการเรียนของ
นักศึกษาเท่านั้น ) 

4. เป็นรายวิชาที่ผู้สอน เป็นอาจารย์ใหม่ของปีการศึกษานั้น  
5. หากรายวิชาที่จะน าไปทบทวนผลสัมฤทธิ์ ยังไม่ครบร้อยละ 25 ของจ านวน

รายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนในหลักสูตรนั้น ให้คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร 
พิจารณาเลือกรายวิชาให้ครบร้อยละ 25  
        (D)  หลักสูตรฯ ได้มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
เพ่ือให้ประสิทธิภาพของนักศึกษามีผลที่ดีขึ้นในปีการศึกษาถัดไป ซึ่งหลักสูตรได้ทวน
สอบผลสัมฤทธิ์จ านวน 15 รายวิชา จากรายวิชาทั้งหมดที่เปิดในภาคการศึกษา 2562 
จ านวน 56 รายวิชา คิดเป็น 26.79 % คือ วิชาภาษาอังกฤษส าหรับปิโตรเลียม วิชาเคมี
เบื้องต้นส าหรับปิโตรเลียม วิชาธรณีวิทยาและการส ารวจปิโตรเลียม 2 วิชาการใช้
เครื่องจักรกลทางปิโตรเลียม  วิชาการเตรียมโครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 1 วิชาปั๊ม
และคอมเพรสเซอร์ วิชาระบบไฟฟูาในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม  วิชาระบบควบคุม
อิเล็กทรอนิกส์ ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม  วิชาการจัดการพลังงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม วิชาเทคโนโลยีวัสดุ วิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี วิชาการจัดการการเงินส่วนบุคคล วิชาการเขียนแบบส าหรับ
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม วิชาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และวิชาอุปกรณ์และ
ปฏิบัติการขั้นสูงทางปิโตรเลียม เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การพิจารณาพบว่า ทุกรายวิชา
ใช้หลักเกณฑ์ เรื่องผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 4.50/5.00 โดย
กระบวนการในการด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์จะก าหนดให้อาจารย์ผู้สอน
ในรายวิชาดังกล่าวจัดส่งข้อสอบ ใบบันทึกคะแนน ผลการให้เกรด และเอกสารที่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PT 5.3-3 แบบทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-124-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
เกี่ยวข้อง ให้กับคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้ท าการตรวจสอบเนื้อหาการสอน 
วิธีการวัดและประเมินผล ทวนสอบคะแนนและเกรด และอาจมีการสุ่มตรวจข้อสอบ 
คะแนนในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้และสอดคล้องกับ
กับที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 และ มคอ. 5 หรือไม่ ในการประเมินผลการเรียนการสอนนั้น 
อาจารย์ผู้สอนสามารถท าได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ใบงาน การสอบย่อย รายงาน 
เป็นต้น  
         (C)  หลักสูตรฯ ติดตามผล และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) 
เพ่ือติดตามผล และเพ่ือตรวจสอบการจัดท า (มคอ.3) ของภาคการศึกษาที่ 1/2562 
และมคอ.3 ของภาคการศึกษาที่ 2/2562 และมคอ.3 ตามแบบฟอร์มการตรวจสอบ
รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 ที่ตอบคุณวุฒิมาตรฐานอุดมศึกษามาประเมินผู้เรียนทั้ง 
6 ด้าน คือ 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา  
4. ความด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ ความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะพิสัย 
และแนวทางการเขียน มคอ. 3 - 5 ที่แสดงการเชื่อมโยงต่อการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

จากการทวนสอบในหัวข้อด้านเนื้อหาการสอน การวัดและประเมินผล และ
มาตรฐานการเรียนรู้ พบว่าทุกรายวิชา  

1. เนื้อหาการสอนใน มคอ.3 หมวด 5 มีความสอดคล้องกับ มคอ.5  
2. การวัดและการประเมินผล พบว่ามีวิธีการวัดและประเมินผลใน มคอ. 3 มี

ความสอดคล้องกับวิธีการวัดและประเมินผลจริงใน มคอ. 5 ส่วนที่ 2 ส าหรับการทวน
สอบคะแนนและเกรด พบว่าคะแนนที่ก าหนดในแต่ละวิธีการวัดและประเมินมีความ
สอดคล้องกัน และการให้เกรดถูกต้องตามที่ก าหนดไว้และสอดคล้องกับคะแนน
มาตรฐานการเรียนรู้  

3. วิธีการประเมินผล ผู้สอนมีการใช้วิธีการประเมนผลการเรียนรู้หลากหลาย
รูปแบบ เช่น แบบฝึกหัด การสอบ pre test และ post test การท ากิจกรรมกลุ่ม 
problem based learning เป็นต้น และมีการปรับรูปแบบการประเมินให้เหมาะสมกับ
นักศึกษา ทั้งนี้พบว่าวิธีการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ในมคอ.3 หมวด 4 
ตรงกับการวัดและประเมินผลจริง 
          (A)  หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการเพิ่มขั้นตอนในการพิจารณา มคอ. 5-6 และมีการ
ท าความเข้าใจวิธีการเขียนที่เชื่อมโยงในแต่ละ มคอ. ในการประชุมตรวจสอบการจัดท า 
มคอ. 5 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ปรับวิธีการเขียน มคอ . 3 เพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-125-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
และเชื่อมโยงการเขียน มคอ.3 ในการสอนปัจจุบันกับ มคอ.5 ในการสอนของครั้งที่ผ่าน
มา โดยน าผลจาก มคอ.5 ไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของ มคอ .3 ในปี
การศึกษาถัดไป  

ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการ
ปรับปรุงการจัดท า มคอ. โดยมีความเชื่อมโยงกัน และปรับวิธีการเขียน มคอ.5 ในการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบ
รอง) ใน Mapping และมีการประเมินผลนักศึกษาด้วยวิธีที่หลากหลาย จากการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์จ านวน 15 รายวิชา (26.79%) พบว่า ทุกรายวิชามีความสอดคล้องกัน  
 
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
          คณะฯ มีระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
ดังนี้ 
          1.หน่วยงานต้องท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามกรอบคุณวุฒิ
มาตรฐานอุดมศึกษาแห่งชาติโดย 
            1.1 มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วมโดยอาจารย์ผู้สอน
ในแต่ละรายวิชาชี้แจงเกณฑ์การประเมินและสอบถามเพ่ือให้นักศึกษาแสดงความ
คิดเห็นและเสนอแนะเพ่ิมเติมได้ 
            1.2 มีผลการประเมินการเรียนรู้โดยใช้ตามสภาพจริง เช่น ข้อสอบปรนัย 
ข้อสอบอัตนัย การบ้าน งานที่มอบหมาย สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา ทักษะการ
ปฏิบัติงานเพื่อสะท้อนการปฏิบัติงานจริง เป็นต้น 

2. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยทวนสอบตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ใน Mapping ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3-4 ในการเขียนรายงาน มคอ.5 ในข้อ 7 
หมวดที่ 3  
          3.หลักสูตรต้องก าหนดเปูาหมายจ านวนรายวิชาที่ท าการทวนสอบ อย่างน้อยไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาในหลักสูตร 
         ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ด าเนินการการการตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาดังนี้ 
         (P) หลักสูตรฯ ได้มีการทบทวนแผนการด าเนินงานปีการศึกษา 2561 และ
จัดท าแผนระบบและกลไกในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดย
ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรควบคุมดูแล โดย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-126-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
         1. ประชุมอนุมัติผลการ เรียน และทุกวิชาต้องผ่ านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะฯ  
         2. ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้ควบคุมดูแล รายวิชาด าเนินการ
จัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 ให้สอดคล้องกับ มคอ.2 มคอ.3 และ มคอ.4 ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วัน  
         3. มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้รายวิชา เป็นผู้ควบคุมดูแล หากมีรายวิชาใดที่มีความผิดปกติจะมีการทวน
สอบ เช่น จากการซักถามจากผู้รับผิดชอบวิชาถึงสาเหตุที่ท าให้รายวิชาผิดปกติ และ
ต้องผ่านการเห็นชอบจากกรรมการเข้าร่วมประชุม จึงจะสามารถผ่านและรับรองเกรด
จากที่ประชุม 
          4. อาจารย์ผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยก าหนดให้มีการ
ท าแบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน เพ่ือทราบความรู้พ้ืนฐานของ
นักศึกษา ณ เวลาก่อนที่จะเรียน และเพ่ือตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาใน
รายวิชานั้นๆ ตามมาตรฐาน TQF ในรายวิชาของหลักสูตร 
          5. นักศึกษามีการประเมินตนเองของแต่ละรายวิชาหลังจากสิ้นภาคการศึกษา
นั้นๆ ผ่านระบบสาระสนเทศของนักศึกษา 
          หลักสูตรฯ มีการด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในรายงาน 
มคอ.5 โดย มคอ.5 ของภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562 
          (D) หลักสูตรฯ ได้มีการปฏิบัติตามระบบและกลไกในการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนของนักศึกษา โดยมีการประชุมรับรองผลการเรียนทุกครั้งหลังเสร็จ
สิ้นการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา หากมีรายวิชาใดที่มีความผิดปกติ เช่น 
รายวิชาใดมีระดับคะแนน A หรือ F เกิน 25% ประธานหลักสูตรจะต้องท าการชี้แจงถึง
สาเหตุให้ที่ประชุมรับทราบ และต้องผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุม จึงจะสามารถผ่าน
และรับรองเกรดจากท่ีประชุมได้  
          ในการพิจารณาเพ่ือติดตามผล และตรวจสอบการจัดท า มคอ .5 ของภาค
การศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562  ซึ่งจากผลการด าเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่าน
มานั้น พบว่าการทวนสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ ใน Mapping ที่ก าหนดไว้ใน 
มคอ.3-4 ในการเขียนรายงาน มคอ.5 ในข้อ 7 หมวด 3 ยังด าเนินงานไม่ครอบคลุมทุก
รายวิชา จึงมอบหมายให้คณาจารย์ในหลักสูตรด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยทวน
สอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน Mapping ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3-4 ในทุกรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-127-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผู้สอนมีการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาโดยก าหนดให้มีการท าแบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียนและ
หลังเรียน โดยอาจารย์ผู้สอนได้มีการวัดและประเมินผล รวมทั้งมีการแจ้งผลคะแนน
ให้แก่นักศึกษาทราบถึงระดับคะแนนของตนเองให้ทราบ 
           (C) หลักสูตรฯ มีการตรวจสอบเครื่องมือส าหรับประเมินนักศึกษาในรายวิชา
ต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับรายวิชา เช่น การวิเคราะห์ความเหมาะสม
ของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนนักศึกษา และมีการจัดการองค์ความรู้
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
          นักศึกษามีการประเมินตนเองของแต่ละรายวิชาผ่านระบบสาระสนเทศของ
นักศึกษา โดยใช้หัวข้อในการประเมิน ดังนี้ 
         1. ผู้เรียนมีความตั้งใจและสนใจในการเรียน เข้าเรียนตรงเวลาและสม่ าเสมอ 
         2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็น 
         3. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการติดตามเนื้อหาและท างานที่ได้รับมอบหมาย
อย่างสม่ าเสมอ 
         4. ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ เช่น 
จากห้องสมุด จากศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือจาก web site ต่าง ๆ 
         5. ผู้เรียนแต่งกายเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
           จากการตรวจสอบคะแนนประเมินตนเองของแต่ละรายวิชาผ่านระบบสาระ
สนเทศของนักศึกษา พบว่า ทุกรายวิชามีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 5 ด้าน มากกว่า 4.50/5.00 
คะแนน 
           ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ในวาระเพ่ือพิจารณา เพ่ือติดตามผล
และตรวจสอบการจัดท า มคอ.5 ของภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562 ได้มี
การปรับแก ้มคอ.5 ให้ถูกต้อง 
           (A) มีการส่งเสริมการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน TQF เพ่ือน าประเด็น
ดังกล่าวมาพิจารณาส าหรับการทวนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ต่อไป 
           จากการประชุมสรุปผลการด าเนินงาน ในปีการศึกษา 2562 นั้นพบว่า เนื้อหา
การสอนมีการด าเนินงานสอดคล้องกัน การวัดและประเมินผลมีความสอดคล้องกับการ
ทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน Mapping ที่ก าหนดใน มคอ.3-4 วิธีการ
ประเมินผล คะแนนในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้และแผนการประเมินผล มีความ
สอดคล้องกันทุกหมวด และมีการทวนสอบมากกว่า 25% ของรายวิชาที่เปิดในหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-128-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
           ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
มีการปรับปรุงการจัดท า มคอ.3 โดยมีการเชื่อมโยงกัน และปรับวิธีการเขียน มคอ.5 ใน
การทวนผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ใน Mapping ของรายวิชาในหลักสูตร และ
มีการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้คิดเป็น 26.79 % ของรายวิชาที่เปิดสอน  

การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 
มคอ.6 และ มคอ.7) 
          ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกการก ากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ดังนี้ 
          (P) หลักสูตรฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือทบทวนแผนการ
ด าเนินงานปีการศึกษา 2561 และจัดท าแผนการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ดังนี้ 
         1. ผูส้อนต้องก ากับให้ผู้เรียนประเมินผลการสอนของตนเอง 
         2. ผูส้อนมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
         3. ประธานหลักสูตรวเิคราะห์ผลการประเมินผู้สอนและนักศึกษา และ  
ขอพบอาจารย์ผู้สอนเป็นรายบุคคล ส าหรับผลการประเมินที่ต่ ากว่า 3.51 
         4. กรรมการมีการจัดท ามคอ.7 วิเคราะห์ learning Outcomes ของผู้เรียน 
เพ่ือใช้ในการจัดการวิชา หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร ส าหรับผลลัพธ์ที่ยังไม่เด่นชัดในตัว
ผู้เรียน 
            หลักสูตรฯมีการจัดท าแผนการประชุม เพ่ือติดตามการก ากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร โดยติดตามจาก มคอ.5 ของปีการศึกษาที่ 
2562  
 (D) ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ได้ประชุมร่วมกันเพ่ือก ากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรฯ (มคอ. 5 มคอ.6 และ มคอ. 7) โดยมี
การจัดท า มคอ.5 ภายหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา รายงาน
ผลการด าเนินงานของหลักสูตรฯ หลังจากนั้นทางหลักสูตรฯ ได้มีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
รายวิชาประจ าปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทวนสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้และการ
รายงานมคอ.5 ให้ได้มาตรฐาน 
           กรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประเมินการจัดการเรียนการสอน ตาม
รายละเอียดใน มคอ. 5 โดยจัดชี้แจงอาจารย์ ในที่ประชุมสาขาวิชา ถึงรายละเอียดและ

 
 
 
 
 
PT 5.3-4 สรุปการ
ประเมินอาจารย์ผู้สอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 
 
PT 5.3-5 สรุปการ
ประเมินอาจารย์ผู้สอน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 
 
PT 5.3-2 TQF 3.3 
ตารางสรุปผลการจัดท า 
รายงาน มคอ.5 และ 
มคอ.6   
 
PT 5.3-6 มคอ. 7  
 
 
 

 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-129-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ก าหนดการในการจัดส่งหลังจากการอนุมัติผลการศึกษาประจ าภาคการศึกษาภายใน 
30 วัน และมีการประชุมในวาระเพ่ือพิจารณาเพ่ือติดตามผล และตรวจสอบการจัดท า 
มคอ.5 ของภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562  
           ส าหรับการจัดท า มคอ.7 หลักสูตรฯ ได้มีการมอบหมายหน้าที่ในการเขียน
มคอ. 7 พร้อมทั้งรายงานผลรอบ 6 9 และ 12 เดือนพร้อมทั้งหลักฐานการด าเนินงาน
ต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือจัดท าเล่มรายงานและจัดส่งคณะ และ
รองรับการประเมินหลักสูตรฯจากคณะกรรมการ 
 (C) หลักสูตรฯ ได้ติดตามผล และเพ่ือตรวจสอบการจัดท า มคอ.5 นั้นได้
ด าเนินการพิจารณาแบบรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชาที่เปิด
สอน โดยสรุปปัญหาที่อาจารย์ผู้สอนชี้แจง และรายละเอียดของผลการประเมินผู้เรียน 
การตรวจสอบความผิดปกติของการวัดผลประเมินผลแต่ละรายวิชา และรวบรวมข้อมูล
ในแต่ละภาคการศึกษา พบว่า คณาจารย์มีการใช้วิธีการประเมินผลการเรียนการสอนที่
หลากหลายรูปแบบ เช่น การใช้แบบทดสอบ ก่อน-หลัง เรียน การมอบหมายใบงาน 
การสอนแบบ Project Based Learning เป็นต้น อีกทั้งมีการปรับปรุงแบบประเมิน
นักศึกษาตามความเหมาะสมอยู่เสมอ  
 (A) หลักสูตรฯ ได้แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบถึงเกณฑ์การประเมินหรือการตัด
เกรด รวมถึงการกระจายของเกรดที่สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา เพ่ือ
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป  
              ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ การวางแผนท าให้การ
ด าเนินงาน ติดตามผล และทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับปฏิทินการศึกษา และครอบคลุมการท างานทั้งกระบวนการ เพ่ือน าข้อมูล
ผลการด าเนินงานตลอดปีการศึกษามาใช้ในการปรับปรุง มคอ. 7 และพัฒนาการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
เปูาหมายของปีนี้  :  3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  3  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเปูาหมาย 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-130-  
 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-11) 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 

Performance Indicators) 
เป็น 

ไปตาม
เกณฑ์ 
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่าง
น้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
กา รประชุ ม เ พ่ื อ ว า ง แผ น 
ติ ดตาม  และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

  อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ร้อยละ 100 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร  
 

 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่ งชาติ  หรื อ  มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

  หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ผ่าน
คว า ม เ ห็ น ช อบ จ า กส ภ า วิ ช า ก า ร  ส ภ า
มหาวิทยาลัยและส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบ 

PT 5.4-1 
เอกสาร มคอ.2 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา 
แ ล ะ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี )  ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ  
เ ปิ ด ส อ น ใ น แ ต่ ล ะ ภ า ค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

  มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ .3 
ประกอบด้วย 7 หมวด ครบถ้วนทุกรายวิชา
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ ภาคการศึกษา โดยมี
รายวิชาดังนี้ 
14511101 ภาษาอังกฤษส าหรับปิโตรเลียม 
14511102 เคมีเบื้องต้นส าหรับปิโตรเลียม 
14511103 ปฏิบัติงานทักษะช่างพ้ืนฐาน 1 
14511104 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นส าหรับ
ปิโตรเลียม 
14511105 ปฏิบัติงานทักษะช่างพ้ืนฐาน 2 
14512101 ธรณีวิทยาและการส ารวจ
ปิโตรเลียม 1 
14512102 ธรณีวิทยาและการส ารวจ
ปิโตรเลียม 2 
14512103 กระบวนการผลิตปิโตรเลียม 

PT 5.4-2 
เอกสาร มคอ.3 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-131-  
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

14512119 การใช้เครื่องจักรกลทางปิโตรเลียม 
14512120 การกัดกร่อนและการปูองกัน 
14512121 ภาพรวมกระบวนการใน
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
14512204 เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร 
14512205 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 1 
14512206 โครงงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลยีม 1 
14512206 โครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 1 
14512207 การเตรียมความพร้อมฝึกงานทาง
เทคโนโลยี 
14512208 การฝึกงานทางเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 1 
14512309 เศรษฐศาสตร์ปิโตรเลียม 
14512310 การจัดการพลังงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม 
14512311 เทคโนโลยีปิโตรเลียม 
14512312 เคมีอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
14512313 เทคโนโลยีวัสด ุ
14512314 กระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติ 
14512315 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 2 
14512326 การเตรียมความพร้อมฝึกงานทาง
เทคโนโลยีปิโตรเลียม 2 
14512327 การฝึกงานทางเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 2 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-132-  
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

14512416 โครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 2 
14512417 การเพ่ิมปริมาณการผลิตน้ ามัน 
14512418 การเขียนแบบส าหรับอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม 
14513101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เบื้องต้นทางปิโตรเลียม 
14513102 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
14513208 เทคโนโลยีสะอาด 
14513303 การประเมินความเสี่ยงและการ
จัดการความเสี่ยงทางอาชีวอนามัย 
14513304 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
14513409 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
14514101 อุณหพลศาสตร์ 
14514102 อุปกรณ์และปฏิบัติการทาง
ปิโตรเลียม 
14514103 ปั๊มและคอมเพรสเซอร์ 
14514204 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 
14514205 พ้ืนฐานปรากฏการณ์ถ่ายเท 
14514206 เครื่องมือวัดและการวัดไฟฟูา 
14514207 การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล 
14514209 ระบบไฟฟูาในอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม 
14514210 ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ใน
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
14514210 อุปกรณ์และปฏิบัติการข้ันสูงทาง



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-133-  
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ปิโตรเลียม 
14515403 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
14515405 พลังงานชีวภาพและชีวมวล 
14516301 การจัดการการเงินส่วนบุคคล 
14516403 การพัฒนาตนเอง 

4) จั ด ท า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี )  ตามแบบ มคอ.5 และ 
ม ค อ . 6 ภ า ย ใ น  30 วั น     
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอน ให้ครบทุกรายวิชา 

  มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชาตามแบบ มคอ.5 ประกอบด้วย 6 
หมวด ครบถ้วนทุกรายวิชาภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษา โดยมีรายวิชาดังนี้ 
14511101 ภาษาอังกฤษส าหรับปิโตรเลียม 
14511102 เคมีเบื้องต้นส าหรับปิโตรเลียม 
14511103 ปฏิบัติงานทักษะช่างพ้ืนฐาน 1 
14511104 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นส าหรับ
ปิโตรเลียม 
14511105 ปฏิบัติงานทักษะช่างพ้ืนฐาน 2 
14512101 ธรณีวิทยาและการส ารวจ
ปิโตรเลียม 1 
14512102 ธรณีวิทยาและการส ารวจ
ปิโตรเลียม 2 
14512103 กระบวนการผลิตปิโตรเลียม 
14512119 การใช้เครื่องจักรกลทางปิโตรเลียม 
14512120 การกัดกร่อนและการปูองกัน 
14512121 ภาพรวมกระบวนการใน
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
14512204 เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร 
14512205 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยี

PT 5.4-3 
เอกสาร มคอ.5 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-134-  
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ปิโตรเลียม 1 
14512206 โครงงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลยีม 1 
14512206 โครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 1 
14512207 การเตรียมความพร้อมฝึกงานทาง
เทคโนโลยี 
14512208 การฝึกงานทางเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 1 
14512309 เศรษฐศาสตร์ปิโตรเลียม 
14512310 การจัดการพลังงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม 
14512311 เทคโนโลยีปิโตรเลียม 
14512312 เคมีอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
14512313 เทคโนโลยีวัสด ุ
14512314 กระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติ 
14512315 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 2 
14512326 การเตรียมความพร้อมฝึกงานทาง
เทคโนโลยีปิโตรเลียม 2 
14512327 การฝึกงานทางเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 2 
14512416 โครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 2 
14512417 การเพ่ิมปริมาณการผลิตน้ ามัน 
14512418 การเขียนแบบส าหรับอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม 
14513101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เบื้องต้นทางปิโตรเลียม 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-135-  
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

14513102 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
14513208 เทคโนโลยีสะอาด 
14513303 การประเมินความเสี่ยงและการ
จัดการความเสี่ยงทางอาชีวอนามัย 
14513304 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
14513409 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
14514101 อุณหพลศาสตร์ 
14514102 อุปกรณ์และปฏิบัติการทาง
ปิโตรเลียม 
14514103 ปั๊มและคอมเพรสเซอร์ 
14514204 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 
14514205 พ้ืนฐานปรากฏการณ์ถ่ายเท 
14514206 เครื่องมือวัดและการวัดไฟฟูา 
14514207 การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล 
14514209 ระบบไฟฟูาในอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม 
14514210 ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ใน
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
14514210 อุปกรณ์และปฏิบัติการข้ันสูงทาง
ปิโตรเลียม 
14515403 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
14515405 พลังงานชีวภาพและชีวมวล 
14516301 การจัดการการเงินส่วนบุคคล 
14516403 การพัฒนาตนเอง 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-136-  
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

5) จั ด ท า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

  อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 ท่าน ประชุมร่วมกัน
เ พ่ือจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ.7 

PT 5.4-4 
เอกสาร มคอ.7 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้  ที่ก าหนดใน มคอ.3 
และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจากรายวิชาทั้งหมดที่
เปิดในภาคการศึกษา 2562 จ านวน 15 
รายวิชา คิดเป็น 26.79 % คือ  
วิชาภาษาอังกฤษส าหรับปิโตรเลียม  
วิชาเคมีเบื้องต้นส าหรับปิโตรเลียม  
วิชาธรณีวิทยาและการส ารวจปิโตรเลียม 2 
วิชาการใช้ เครื่ องจั กรกลทางปิ โตร เลี ยม  
วิชาการเตรียมโครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 1 
วิชาปั๊มและคอมเพรสเซอร์  
วิชาระบบไฟฟูาในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม  
วิ ช า ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ใ น
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม  
วิชาการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
วิชาเทคโนโลยีวัสดุ  
วิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  
วิชาการจัดการการเงินส่วนบุคคล  
วิช าการ เขี ยนแบบส าหรั บ อุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม 
วิชาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
วิชาอุปกรณ์และปฏิบัติการข้ันสูงทางปิโตรเลียม 

PT 5.4-5 
แบบฟอร์มทวน
สอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาใน
รายวิชา 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-137-  
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผล
ก า ร เ รี ย น รู้  จ า ก ผ ล ก า ร
ประเมินการด า เนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

  รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตรประจ าปี
การศึกษา 2562 

PT 5.4-4 มคอ.7   

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี ) ทุกคน 
ได้ รั บ กา รปฐมนิ เ ทศหรื อ
ค าแนะน าด้ านการจัดการ
เรียนการสอน 

ไม่ขอรับ
การ

ประเมิน 

ไม่ขอรับ
การ

ประเมิน 

ไม่มีอาจารย์ใหม่  
(*หมายเหตุ อาจารย์ใหม่หมายถึง อาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่เพ่ิงย้ายเข้ามาอยู่ในหลักสูตร
ใหม่ แม้ว่าจะเป็นอาจารย์เก่าที่มาจากหลักสูตร
ก็ถือว่าเป็นอาจารย์ใหม่) 

 

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก
ค น ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า ท า ง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

  ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ มีอาจารย์
ประจ าฯ จ านวน 5 ท่าน โดยทุกท่านได้รับการ
พัฒนาฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
อ.จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์  

  น าเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ International Conference 
on Sustainable Energy and Green 
Technology 2020 (SEGT 2020) ในวันที่ 
13-16 ธันวาคม 2562 

 อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบ Flip 
Classroom ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-138-  
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

 อบรมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประจ าปี 2562  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วันที่ 5-6 กันยายน 2562 

 อบรมการใช้และการสืบค้น e-book 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสนับสนุนการศึกษา 
ณ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย วันที่ 15 ตุลาคม 2562 
อ.จุฑามาศ จันโททัย 

 อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบ Flip 
Classroom ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 

 อบรมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประจ าปี 2562  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วันที่ 5-6 กันยายน 2562 
อ.ณปภัช คงฤทธิ์ 

 น าเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 10  
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 

 อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบ Flip 
Classroom ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-139-  
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 

 อบรมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประจ าปี 2562  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
วันที่ 5-6 กันยายน 2562 
อ.ณัฐวุฒิ สุภารัตน์ 

 อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบ Flip 
Classroom ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 

 อบรมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประจ าปี 2562  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วันที่ 5-6 กันยายน 2562 
อ.นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ 

 STEM for TVET Professional 
Development Workshop:  IMP 
(Interactive Mathematics Program) วันที่ 
16 - 17 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เดอะ
ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 

 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจ
ศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจ
ศึกษา” รุ่นที่ 12 วันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 
2562 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-140-  
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

จ.พระนครศรีอยุธยา 

 การพัฒนาครูตามแนวทาง STEM 
Education เพ่ือพัฒนาการคิดขั้นสูง ส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 ในงานสัมมนาวิชาการและแสดง
นิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการ
พัฒนาพื้นที่ภาคใต้ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 
ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก จ.สงขลา 

 อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบ Flip 
Classroom ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 

 อบรมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประจ าปี 2562  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วันที่ 5-6 กันยายน 2562 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 

ไม่ขอรับ
การ

ประเมิน 

ไม่ขอรับ
การ

ประเมิน 

หลักสูตรฯ ไม่มีบุคลากรสนับสนุน   

11) ระดั บ คว าม พึ งพอ ใจขอ ง
นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

  ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อ
คุณภาพของหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย = 3.97) 

PT 5.4-6 แบบ
ประเมินความพึง
พอใจของ
นักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายทีม่ีต่อ



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-141-  
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

คุณภาพหลักสูตร 
PT 5.4-7 สรุป
ประเมินความพึง
พอใจของ
นักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิ ตที่ มี ต่ อบัณฑิ ต ใหม่ 
เฉลี่ ยไม่น้อยกว่า  3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

  ข้อมูลคุณภาพบัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2561 จาก
การประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิต 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.36/5.00 

PT 5.4-8 สรุป
ข้อมูลคุณภาพ
บัณฑิตรุ่นปี
การศึกษา 2561 
 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 10  
จ านวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ด าเนินการผ่าน 10  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้ 100  
หมายเหตุ : ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานให้ประเมินตามจ านวนข้อที่ระบุใน มคอ.2 กรณีมีการเปลี่ยนแปลง
จ านวนข้อหรือรายละเอียดในตัวบ่งชี้ให้แนบมติสภา 
 
เปูาหมายของปีนี้   : ร้อยละ 100 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 100  เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-142-  
 

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 
รหัส  

ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความ

ผิดปกติ 
การ

ตรวจสอบ 
เหตุที่ท าให้
ผิดปกติ 

มาตรการ
แก้ไข 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

14511105 
ปฏิบัติงาน
ทักษะช่าง
พ้ืนฐาน 2 

1/2562 นักศึกษามีผล
คะแ น น  U
จ านวน 4 คน 
จากนักศึกษา
ทั้งหมด 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 
44.4 

สอบถามจาก
อาจารย์ผู้สอน
และ มคอ. 5 

นักศึกษาไม่ส่ ง
งานตามเวลาที่
ก าหนดและขาด
ความรับผิดชอบ
ในการเข้าเรียน
ตามเวลา 

อาจารย์
ประจ าวิชา
ให้นักศึกษา
ท าการ
ลงทะเบียน
เรียนใหม่ใน
ปีการศึกษา
ถัดไป 

PT 5.4-3 มคอ.5 

 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ไม่มี 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-143-  
 

คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
(น ามาจาก มคอ5 แต่ละวิชา) 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการ 
ศึกษา 

ผลการ
ประเมินโดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

มี ไม่มี 
14511105 
ปฏิบัติงาน
ทักษะช่าง
พ้ืนฐาน 2 

1/2562   

มีการพูดคุยเพ่ือปรับทัศนคติในการเรียนกับ
นักศึกษาระหว่าง เรียนเพ่ิมมากขึ้นและ
ก าหนดส่งชิ้นงานที่ ได้รับมอบหมายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-144-  
 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องประเมินอาจารย์ผู้สอน การจัดการเรียนการสอน และ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในด้านต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามหลักสูตรไม่สามารถที่จะติดตามรายละเอียดของข้อมูลใน 
มคอ.ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปได้ครบถ้วน ซึ่งพบว่าคุณภาพโดยรวมมีค่าเกณฑ์การประเมิน เกิน 3.51 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 
และข้อมูลป้อนกลับจาก

แหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม การประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม ควรสอดแทรก    
ในวิชาให้เห็นถึงผลกระทบ
จากการท าผิดคุณธรรม      
โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษา
และให้มีการแสดงความเห็น
กลุ่มย่อย 

ควรสอดแทรกในวิชา ให้เห็นถึงผลกระทบ       
จากการท าผิดคุณธรรม โดยยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาและให้มีการแสดงความเห็นกลุ่ม
ย่อย 

ความรู้  ควรมีการทดสอบความรู้เป็น
ระยะไม่ใช่เพียงการสอบกลาง
ภาคและปลายภาค และเพ่ิม
ก า รท ดสอบ ที่ ไ ม่ ใ ช่ เ พี ย ง     
การสอบ เช่น การฝึกท างาน
เป็นกลุ่มตามท่ีมอบหมาย 

จั ด ให้ มี ข้ อก าหนดในการ วั ดผลความรู้ 
นอกเหนือจากการสอบที่หลากหลาย ในทุก
รายวิชา 

ทักษะทางปัญญา ควรมีการให้นักศึกษา ศึกษา
บางหัวข้อวิชาเรียนและมา
สอนเพ่ือน ๆ ในห้อง 

เตรียมแผนฝึกให้นักศึกษาได้ค้นคว้าด้วย
ตนเองมากขึ้น 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลและความรับผิดชอบ 

ค ว ร มี ก า ร ส ลั บ ต า แ ห น่ ง
หัวหน้ากลุ่มในการน าเสนอ
ง า น เ พ่ื อ ค ว า ม เ ท่ า เ ที ย ม       
ในความรับผิดชอบในงาน 
 

มีการวางแผนให้นักศึกษาส่งรายชื่อ ที่มีการ
สลับต าแหน่งหน้าที่ในกลุ่ม และรายงานผล
การประชุมท างานกลุ่มอย่างสม่ าเสมอ 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-145-  
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 
และข้อมูลป้อนกลับจาก

แหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ทักษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ควรเพิ่มโจทย์ที่มีการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขมากขึ้น และใช้การ
ส่งงานผ่าน E-Mail 

หาโจทย์ที่มีการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเตรียมไว้
ส าหรับการสอนครั้งต่อไป 

ทักษะพิสัย - - 
 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
เนื่องจากหลักสูตรไม่มีอาจารย์ใหม่  

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง อาจารย ์ บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการสหกิจศึกษา 
หลักสูตร “คณาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 
12  ระหว่างวันที่                  
13 – 15 พฤศจิกายน 
2562   ณ โรงแรมกรุงศรีริ
เวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา 

1 - - ได้ความรู้ ความเข้าใจและแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษา 

PT 5.4-9 
ประกาศนียบัตร
การเข้าร่วมการ
อบรมฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการสหกิจ
ศึกษา หลักสูตร 
“คณาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษา” 
รุ่นที่ 12 

การพัฒนาครูตามแนวทาง 
STEM Education เพ่ือ
พัฒนาการคิดข้ันสูง 
ส าหรับศตวรรษที่ 21 ใน
งานสัมมนาวิชาการและ
แสดงนิทรรศการ เรื่อง 

1 - ได้ทราบถึงวิธีการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning 
- ได้เทคนิคการเรียนการสอนและการ
จัดการห้องเรียน 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-146-  
 

กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง อาจารย ์ บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

ศูนย์ความเป็นเลิศกับการ
พัฒนาพื้นที่ภาคใต้ วันที่ 
25 กรกฎาคม 2562 ณ 
โรงแรมบุรีศรีภู บูติก     
จ.สงขลา 
STEM for TVET 
Professional 
Development 
Workshop:  IMP 
(Interactive 
Mathematics Program)    
16 - 17 พฤศจิกายน 
2562   ณ โรงแรม เดอะ
ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 

1 - - ได้กระบวนการจัดการเรียนการสอน
และการจัดการห้องเรียนรูปแบบใหม่ 
(Active Learning และ STEM) 

 

เข้าร่วมอบรมงานความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
ภาคใต้ จังหวัดสงขลา 
ประจ าปี 2562 ระหว่าง
วันที่ 5-6 กันยายน 2562 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย 

4  - ได้ทราบถึงหลักการ วิธีการด้านความ
ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ อ า ชี ว อ น า มั ย ใ น
อุตสาหกรรม  
  ได้ แนวทางในการสอนและการ
จัดการอาชีวอนามัยในรายวิชาอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยเบื้องต้นทาง
ปิ โ ต ร เ ลี ย ม  ร า ยวิ ช า เ ทค โน โ ลยี
สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นต้น 

 

น าเสนอผลงานวิจัย การ
ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ International 
Conference on 

1  ได้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน
งานวิจัย 
- เพ่ือเพ่ิมเครือข่ายในการท าวิจัยและ
เพ่ือความรู้ใหม่ ๆ ในการท าวิจัย 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-147-  
 

กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง อาจารย ์ บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

Sustainable Energy 
and Green Technology 
2020 (SEGT 2020) ใน
วันที่ 13-16 ธันวาคม 
2562 

- เพ่ือทราบความคืบหน้าในงานวิจัยใน
ปัจจุบัน 
- เพ่ือเพ่ิมทักษะกรอบแนวคิด เทคนิค 
และทักษะด้านงานวิจัย 

น าเสนอผลงานวิจัย การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้ง
ที่ 10 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคใต้ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ในวันที่ 
21 กุมภาพันธ์ 2563 

1  ได้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน
งานวิจัย 
- เพ่ือเพ่ิมเครือข่ายในการท าวิจัยและ
เพ่ือความรู้ใหม่ ๆ ในการท าวิจัย 
- เพ่ือทราบความคืบหน้าในงานวิจัยใน
ปัจจุบัน 
- เพ่ือเพ่ิมทักษะกรอบแนวคิด เทคนิค 
และทักษะด้านงานวิจัย 

 

อบรมโครงการส่งเสริม
และพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบ 
Flip Classroom ณ คณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วันที่ 17-
18 มิถุนายน 2562 

5  ได้กระบวนการจัดการเรียนการสอน
และการจัดการห้องเรียนรูปแบบใหม่ 
(Active Learning และ STEM) 

 

อบรมการใช้และการ
สืบค้น e-book หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
สนับสนุนการศึกษา ณ 
ห้องสมุด  

3  ได้ความรู้ ในการใช้ระบบสืบค้น e-
book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
สนับสนุนการศึกษา 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-148-  
 

กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง อาจารย ์ บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย  
วันที่ 15 ตุลาคม 2562 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 

5.1 3 3 3  
5.2 3 3 3  
5.3 3 3 3  
5.4 5 5 5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-149-  
 

หมวดที่ 5 
การบริหารหลักสูตร 

ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร ก าหนดให้มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย 
หัวหน้าสาขาวิชาหรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานคณะกรรมการ และอาจารย์ประจ าหลักสูตรอีก 4 
คนเป็นกรรมการ คณะกรรมการชุดนี้ท าหน้าที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตร โดยคณบดีมอบหมายให้รองคณบดีฝุาย
วิชาการและวิจัยเป็นผู้ก ากับดูแลและให้ค าแนะน า  

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจะมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอน ก าหนดอาจารย์ผู้สอน ติดตาม 
รวบรวมข้อมูลต่างๆ อาทิ วิธีการสอน วิธีสอบ การประเมินผล เครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น มาเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการประชุมทุกภาคการศึกษา และมีการด าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี 
 
การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการ
บริหารหลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อ
สัมฤทธิผลตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน
อนาคต 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

อุปกรณ์เครื่องมือ
ที่ ใช้ ในการเรียน
การสอนยั งมี ไ ม่
เพียงพอกับการฝึก
ปฏิบัตินักศึกษา 

ท าให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยี
และฝึกปฏิบัติในชั้นเรียนได้
ไม่เต็มประสิทธิภาพ 

จัดท าแผนซื้อวัสดุฝึกและครุภัณฑ์ที่จ าเป็น
ต่อการเรียนการสอน เพ่ือให้มีอุปกรณ์ให้
เพียงพอกับการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติของ
นักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติได้
เต็มศักยภาพ 

 

ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์
ส า ห รั บ สื บ ค้ น
ข้ อ มู ล ภ า ย ใ น
คณะฯ ไม่เพียงพอ 

นักศึกษาต้องไปใช้งานจาก
แหล่งภายนอก 

จัดให้ภายในคณะฯ มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาสามารถใช้สืบค้น
ข้อมูลได้ ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
นักศึกษา 
 
 

 

สั ญ ญ า ณ
อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต
ภาย ในคณะฯ /
มหาวิทยาลั ย ไม่
ทั่วถึง 

นักศึกษาที่มีคอมพิวเตอร์ 
note book ไม่สามารถ
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล โ ด ย ใ ช้
สัญญาณอินเตอร์เน็ตของ
มหาวิทยาลัยในการสืบค้น
ข้อมูลได ้

ติ ด ตั้ ง ร ะบ บส่ ง สั ญญา ณ อิน เ ตอ ร์ ใ ห้
ครอบคลุมทั่ วทุก พ้ืนที่ภายในคณะฯ /
มหาวิทยาลัย 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-150-  
 

ปัญหาในการ
บริหารหลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อ
สัมฤทธิผลตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน
อนาคต 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

อาจารย์ ป ระจ า
ห ลั ก สู ต ร มี
ผลงานวิจัยน้อย 

มีผลงานทางวิชาการใน
จ านวนที่น้อย 

ส่งเสริมให้ความช่วยเหลือโดยให้อาจารย์
อาวุโสให้ค าแนะน าในการเขียนข้อเสนอ
งานวิจัยและงานวิจัย 

 

การประชุมต่าง ๆ 
ที่กระทบกับเวลา
ในการเรียน 

ต้องมีการสอนชดเชยนอก
เวลาบ่อยครั้ง การสอนที่
รวบรัดท าให้ความเข้าใจใน
บทเรียนน้อยลงและต้องมี
การทดสอบย่อยนอกเวลา
เรียนจากแผนที่ก าหนดไว้ 

จัดตารางสอนของอาจารย์ให้มีวันไว้ส าหรับ
การประชุม หรือประชุมนอกเวลา 

 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-151-  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

ระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ 
     1) ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ 
     2) ความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา 
สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เน็ต 
ฯลฯ 
     สิ่งเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย โดยพิจารณา
จากการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ โดยมีขอบเขต ดังนี้ 

 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการด าเนินงานของภาควิชา /
คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-152-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

 
              

 1) จัดท าแผนปฏิบัติงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อก าหนดเปูาหมายตามเกณฑ์มาตรฐานหรือ
ตามจุดเน้น ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน (ส ารวจ ด าเนินงาน ประเมินผล) 

     2) ส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดย  
  2.1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการส ารวจสภาพปัจจุบันของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้และเสนอความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ิมเติมที่สอดคล้อง
กับความต้องการของหลักสูตรฯ  



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-153-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
  2.2) น าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินในปีการศึกษาก่อนหน้ามา
พิจารณา 
     3) รวบรวมและพิจาณาสรุปความต้องการ โดยน าผลการส ารวจมาวิเคราะห์
ข้อมูลว่าหลักสูตรฯ มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมหรือไม่และสรุป
ความต้องการ 
     4) จัดท าข้อเสนองบประมาณหรือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยหลักสูตรจัดท า
ข้อเสนองบประมาณหรือจัดท าโครงการเสนอต่อคณะฯ และมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
สนับสนุน 
     5) ด าเนินการจัดหา/พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยหลักสูตรฯจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ตามงบประมาณหรือทรัพยากรที่ได้รับ  
     6) ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยให้อาจารย์และ
นักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
     7) คณะกรรมการพิจารณาผลการประเมิน และเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
          ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกการด าเนินงานของภาควิชา/
คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ดังนี้ 

(P) หลักสูตรฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือทบทวนแผนการ
ด าเนินงานปีการศึกษา 2562 พบว่าทางหลักสูตรฯ ได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์งบประมาฯ
เงินรายได้ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คส าหรับงานประมวลผลระดับสูง 2 เครื่อง วงเงิน 
60,000 บาท ตู้เอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น 2 ตู้ วงเงิน 19,000 บาทและฉากกั้นห้อง 
(Partition) 3 อัน วงเงิน 7,500 บาท และครุภัณฑ์งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตรฯ ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ชุดทดลองการควบคุม
กระบวนการผลิตในงานปิโตรเลียมด้วยการจ าลอง จ านวน 1 ชุด ในวงเงิน 2,500,000 
บาท และจากการประชุมได้จัดท าแผนมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการส ารวจ
สภาพปัจจุบันของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
ต้องการเพ่ิมเติม ความต้องการใช้ครุภัณฑ์ทางการศึกษา วัสดุฝึกส าหรับนักศึกษาใน
หลักสูตรฯ หนังสือ ต ารา และสิ่งพิมพ์ส าหรับนักศึกษาและเสนอความต้องการที่

 
 
 
 
 
 PT 6.1-1 หนังสือจัดซื้อ
วัสดุฝึกและครุภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-154-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
สอดคล้องกับความต้องการ และน าเสนอหลักสูตรฯ เพ่ือท าแผนความต้องการวัสดุฝึก/
ครุภัณฑ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป 

 จากการส ารวจพบว่าทางหลักสูตรฯ ต้องการวัสดุส านักงาน วัสดุฝึกและ
ครุภัณฑ์อีกจ านวนมาก และมีการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมเพ่ือวางแผนการจัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน วัสดุฝึกและครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป และหากครุภัณฑ์
ที่ใช้ในการเรียนการสอนมีราคาสูงเกินวงเงินที่สามารถจัดซื้อได้ทางหลักสูตรฯ ใช้วิธีการ
น านักศึกษาออกศึกษานอกสถานที่ในสถานประกอบการจริง 

 (D) หลักสูตรฯ การจัดซื้อวัสดุส านักงาน วัสดุฝึกและครุภัณฑ์ ในการ
พิจารณาขอครุภัณฑ์งบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น ทาง
หลักสูตรฯ ได้ประชุมร่วมกันและมีความคิดเห็นว่า ให้ควรจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบด้วย ชุด
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีปิโตรเลียม จ านวน 1 ชุด วงเงิน 60,400 บาท และชุด
เครื่องมือถอดประกอบและตู้เก็บอุปกรณ์ จ านวน 1ชุด วงเงิน 49,650 บาท โดยท าการ
ขอจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวส่งไปยังฝุายพัสดุของคณะฯ นอกจากนี้ยังได้น านักศึกษาเข้า
ศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ณ นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เช่น บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด 
(PTTLNG) บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จ ากัด บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จ ากัด และ
บริษัทโฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เป็นต้น  

 (C) หลักสูตรฯ ติดตามผลการพิจารณาครุภัณฑ์ที่เสนอขอตามแผนนั้น 
พบว่าครุภัณฑ์งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับการจัดสรร
จากทางมหาวิทยาลัย ทางหลักสูตรฯ ได้ตรวจสอบความจ าเป็นในการใช้งานและพบว่ามี
ความจ าเป็นที่ต้องจัดซื้อเพ่ือน ามาใช้ในหลักสูตรฯ และหลักสูตรฯ ได้พานักศึกษาไป
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามสถานประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเลียม หลักสูตร
น านักศึกษาไปศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ณ 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เช่น บริษัท พีทีที แอล
เอ็นจี จ ากัด (PTTLNG) บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จ ากัด บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จ ากัด 
และบริษัทโฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เป็นต้น จากแบบประเมินความพึงพอใจ
พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.56 มากที่สุด และจากการพูดคุย
กับนักศึกษาพบว่านักศึกษามีเปูาหมายที่ชัดเจนมากขึ้น และมีความเข้าใจในการเรียน
ที่มากขึ้น และนอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมได้
ชัดเจนมากข้ึนว่านอกจากการขุดเจาะน้ ามันกลางทะเลหรือบนบกแล้วนั้น ตนเองหลังจาก
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จบการศึกษาสามารถท างานในสายงานใดได้บ้าง และได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมคือ อยาก
ให้จัดกิจกรรมนี้ในปีต่อไป  
 (A) หลักสูตรฯ ได้ทบทวนการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 
ตามรายการที่ได้จากการจัดสรรหา และผลการน านักศึกษาไปเยี่ยมชมสถานประกอบการ
นั้น ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรมพบว่าหลักสูตรมีอุปกรณ์การเรียนการสอน
ที่เพียงพอกับนักศึกษามากขึ้น และนักศึกษาหลังจากได้ไปศึกษาดูงาน ณ สถาน
ประกอบการในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมแล้วนั้น นักศึกษาสามารถเห็นภาพกว้างและ
ภาพรวมของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และเข้าใจระบบการ
ท างานมากขึ้น และทางหลักสูตรฯ จึงได้วางแผนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2563 ส่วนครุภัณฑ์ทางปิโตรเลียมที่มีราคาสูงเกินความสามารถในการ
จัดสรรมา ได้แก้ปัญหาโดยการน านักศึกษาไปดูงานตามสถานประกอบการอ่ืน ๆ ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ต่อไป นอกจากนี้หลักสูตรฯ ได้มีการทบทวนถึงจ านวนของวัสดุ
ฝึก วัสดุส านักงาน และครุภัณฑ์ที่หลักสูตรฯ มีอยู่และที่หลักสูตรฯ ต้องการเพ่ิมเติม 
ดังนั้นหลักสูตรฯ จึงได้มีการจัดท าแผนความต้องการครุภัณฑ์ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2564 
- 2568) เพ่ือเป็นการวางแผนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามความต้องการ โดยจัดเรียงตาม
ความจ าเป็นเร่งด่วนและความต้องการในการใช้งานขึ้น 

จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 (P) หลักสูตรฯ มีการทบทวนแผนการด าเนินงานปีการศึกษา 2561 พบว่าวัสดุ
ฝึกและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้นั้นได้จัดซื้อตามความต้องการใช้งานของผู้สอนในแต่ละ
รายวิชา และได้จัดซื้อให้ได้ครบถ้วนตามความต้องการ และในปีการศึกษา 2562 ทาง
หลักสูตรฯ จัดท าแผนแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน
ตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย โดยก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2562 2/2562 
และ 3/2562 หลักสูตรฯ ร่วมประชุมวางแผนส ารวจรายวิชาที่เป็นรายวิชาปฏิบัติ ซึ่งต้อง
ใช้วัสดุฝึกและวัสดุสิ้นเปลือง ตัวอย่างเช่น  
     1) การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล  
     2) ปฏิบัติงานทักษะช่างพ้ืนฐาน 1  
     3) เคมีเบื้องต้นส าหรับปิโตรเลียม 
     4) เคมีอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
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     5) โครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 1 
     6) โครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 2 
     7) ระบบไฟฟูาในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
     8) เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
     9) ปั๊มและคอมเพรสเซอร์  
 และในส่วนของงบประมาณ ทางงานพัสดุของคณะฯ จะท าหนังสือแจ้ง
งบประมาณท่ีสามารถใช้ในการจัดซื้อวัสดุฝึกและวัสดุสิ้นเปลืองมายังหลักสูตรฯ ในแต่ละ
ไตรมาส โดยประธานหลักสูตรจะท าการมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และ
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา จัดท ารายการวัสดุฝึกส่งให้ประธานหลักสูตร เพ่ือรวบรวม
รายการวัสดุฝึกและวัสดุสิ้นเปลืองและประมาณการราคาส่งไปยังงานพัสดุของคณะฯ เพ่ือ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป  
 ในการวางแผนการใช้ห้องเรียนเพื่อเรียนในรายวิชาต่าง ๆ นั้น ทางหลักสูตรฯ จะ
ตรวจสอบรายวิชาว่าต้องใช้อุปกรณ์หรือห้องใดเพ่ือท าการเรียนการสอนเป็นการเฉพาะ
หรือไม่ ถ้ามีจะท าการขอใช้ห้องดังกล่าวในล าดับถัดไป 
 (D) หลักสูตรฯ ได้แจ้งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา
ที่ 1/2562 /2562 และ 3/2562 ที่มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อวัสดุฝึกส าหรับนักศึกษา ให้
ทารจัดท ารายการประมาณการวัสดุฝึกในวงเงินที่ได้รับจัดสรรมาจากฝุายพัสดุของคณะฯ 
ส่งมายังประธานหลักสูตร  
 (C) หลักสูตรฯ ได้น ารายการประมาณการวัสดุมาพิจารณา พบว่ามีอาจารย์บาง
ท่านได้เขียนใบประมาณการวัสดุ เช่น การเขียนรายการวัสดุมากเกินความจ าเป็น ซึ่งท า
ให้เกินงบประมาณที่คณะจัดส่งมาให้ และยังไม่ครอบคุลมทั้งรายวิชาจึงได้มีการแจ้ง
กลับไปยังอาจารย์ผู้ประมาณการวัสดุฝึกใหม่ 
 หลักสูตรฯ ตรวจสอบความเพียงพอต่อการใช้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
ส าหรับท าการเรียนการสอนตามตารางการใช้ห้อง ซึ่งมีความเพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอน โดยหลักสูตรฯ ได้มีความพร้อมทางกายภาพ คือ ห้องเรียน 3 ห้อง คือ ห้อง 
71803 ห้อง 71804 และห้อง 71805 และห้องปฏิบัติการ 4 ห้อง ดังนี้ ห้อง 71806 
(ห้องปฏิบัติการวัดคุมและการควบคุมทางปิโตรเลียม (PLC)) ห้อง 71807 
(ห้องปฏิบัติการเคมีปิโตรเลียม) อาคาร 70 (อาคารฝึกปฏิบัติการคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี) และอาคาร 14 (อาคารฝึกปฏิบัติงานช่างพ้ืนฐาน) และ
เนื่องจากในบางรายวิชาในหลักสูตรฯ นั้นจะต้องเรียนรายวิชาเกี่ยวกับไฟฟูา การ
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ติดต่อสื่อสาร และรายวิชาที่มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หลักสูตรฯ จึงได้มีการขอใช้
ห้องเรียนของหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะเพ่ือเรียนในรายวิชาดังกล่าว และนอกจากนี้ทาง
มหาวิทยาลัยมีสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วารสารวิชาการเพ่ือการสืบค้น 
 (A) การจัดซื้อวัสดุฝึกและวัสดุสิ้นเปลืองนั้น จากผลการชี้แจงพบว่าอาจารย์แต่
ละท่านได้น าใบประมาณการไปแก้ไขและส่งมาให้ประธานหลักสูตรพิจารณารวบรวมใหม่ 
ก่อนส่งไปยังงานพัสดุของคณะฯ 
              หลักสูตรฯ ส ารวจจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้ตรงตามความต้องการของ
รายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ และได้สร้างโรงฝึกปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนใน
ภาคปฏิบัติ  
              และจากที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีได้มีการสร้างอาคาร
เรียนใหม่ ซึ่งแล้วเสร็จตามก าหนดการในปี พ.ศ. 2562 และได้เปิดใช้งานแล้วนั้น ซึ่งส่งผล
ให้ทางหลักสูตรฯ มีห้องเรียนและพ้ืนที่ส าหรับใช้ในการท าการเรียนการสอนและการท า
กิจกรรมที่มากขึ้น 

              ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม คือ นักศึกษามีวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนที่มากเพียงพอ และมีสถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนที่เพียงพอต่อความต้องการและจ านวนของนักศึกษา 
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กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ 
 (P) กระบวนการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยให้อาจารย์
และนักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผ่านระบบสารสนเทศของ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.)ที่ 
https://songkhla.advisor.rmutsv.ac.th/mainInstructor.php ส าหรับอาจารย์ โดย
อาจารย์จะท าการประเมินก่อนการกรอกเกรด และที่ 
https://songkhla.sis.rmutsv.ac.th/ ส าหรับนักศึกษา โดยนักศึกษาจะท าการประเมิน
ก่อนการดูผลการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
           จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ในปี
การศึกษา 2561 พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (4.25 คะแนน) และมี
ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
     1) ไฟฟูาดับบ่อยท าให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกิดความเสียหายได้ง่าย 
           จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาในปี
การศึกษา 2561 พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.59 คะแนน) และมี
ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
     1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน และ/หรือ
ปัญหาที่ต้องการให้มีการแก้ไขปรับปรุง คือ สื่ออุปกรณ์เครื่องมือช่างที่ใช้ในการเรียน
ปฏิบัติ ควรให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพที่ดีกว่านี้ ควรปรับปรุงคอมพิวเตอร์ 
     2) เกี่ยวกับสถานที่การเรียนการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวก และ/หรือ
ปัญหาที่ต้องการให้มีการแก้ไขปรับปรุง คือ สถานที่เรียน ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียน โรงงาน
ช่าง อยากให้มีที่ประจ า ให้เพียงพอ เพราะไม่อยากขอยืมห้องเรียนจากคณะอ่ืนสาขาอ่ืน 
     3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการด้านต่างๆ คือ ด้านบริการต่างๆ ก็
บริการดีอยู่แล้ว แต่อยากให้ทันสมัย มีบริการเทคโนโลยี แจ้งเตือนข่าวสารผ่านระบบมือ
ถือ 
  (D) ด าเนินการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านระบบ
สารสนเทศของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที
http://advisor.rmutsv.ac.th/maininstructor.php ส าหรับอาจารย์ 

 
 
 
 
PT 6.1-2 แบบประเมิน
ค ว า ม พ อ ใ จ ต่ อ สิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 
 
PT 6.1-3 แบบประเมิน
บรรยากาศทางวิชาการ
ของอาจารย์ ผ่าน
เว็บไซต์ 
https://songkhla.advi
sor.rmutsv.ac.th/mai
nInstructor.php 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-159-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

 
 
และท่ี https://songkhla.sis.rmutsv.ac.th/ ส าหรับนักศึกษา 

 
           (C) การประเมินผ่านระบบสารสนเทศของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
     ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในปี
การศึกษา 2562 ในภาพรวมคะแนนอยู่ในระดับมากที่สุด เฉลี่ย 4.66 คะแนน โดย
สามารถแบ่งเป็น 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-160-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 

ล าดับ ประเด็นการประเมิน 
พื้นที่สงขลา 

1/2561 2/2561 1/2562 2/2562 

1 สภาพแวดล้ อมภาย ใน
ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ
โดยรวม(เช่นความสะอาด
แสงการถ่ายเทอากาศ) 

4.31 4.28 4.80 5.00 

2 

สภาพแวดล้อมภายนอก
ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ
โดยรวม(เช่นความสะอาด
ความสงบร่มรื่น) 

4.25 4.22 4.80 5.00 

3 
ขนาดของห้องเรียนมีความ
เหมาะสมและมี อุปกรณ์
เช่นโต๊ะเก้าอ้ี 

4.41 4.30 4.80 5.00 

4 

อ า ค า ร ห้ อ ง เ รี ย น /
ห้ องปฏิ บั ติ ก ารมี ค วาม
เหมาะสมและจ า น ว น
เพียงพอกับจ านวนผู้เรียน 

4.25 4.20 4.80 5.00 

5 
สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป
เหมาะสมกับการเรียนรู้ 

4.22 4.10 4.60 4.80 

6 

ความเพียงพอของอุปกรณ์
สนับสนุนในการจัดการ
เรียนการสอน(เครื่องขยาย
เ สี ย ง เ ค รื่ อ ง ฉ า ย ภ า พ
ก ร ะ ด า น ด า ) ด้ า น
บรรยากาศทางวิชาการที่
เ อ้ืออ านวยต่อการเรียน
การสอน 
 

4.29 4.11 4.80 5.00 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-161-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

ล าดับ ประเด็นการประเมิน 
พื้นที่สงขลา 

1/2561 2/2561 1/2562 2/2562 

7 

มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้มี
กิจกรรม/โครงการในการ
ขอต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ 

4.40 4.37 4.60 4.40 

8 

มหาวิทยาลัยมีบริการทาง
วิ ช า ก า ร / กิ จ ก ร ร ม /
โครงการเ พ่ือประโยชน์
ด้านวิชาการของอาจารย์ 

4.34 4.30 4.20 4.40 

9 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ร้ า ง
บรรยากาศทางวิชาการที่
เ อ้ืออ านวยต่อการเรียน
การสอนและสอดคล้องกับ
สภาพสั งคมในปั จจุ บั น
ความพร้อมการให้บริการ
ด้านทรัพยากรทางวิชาการ 

4.20 4.18 4.40 4.40 

10 
ความเพียงพอของหนังสือ/
สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของ
ห้องสมุด 

4.19 4.19 4.60 4.60 

11 
ความทันสมัยของหนังสือ/
สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของ
ห้องสมุด 

4.15 4.10 4.60 4.60 

12 

ความหลากหลายในการ
ค้นคว้าของสื่อการเรียนรู้
ต่ า งๆ เช่นคอมพิว เตอร์
ร ะบบ อิน เ ตอ ร์ เ น็ ต ที วี
ดาวเทียมสื้อCAIฐานข้อมูล
เป็นต้น 
 

4.20 4.21 4.60 4.60 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-162-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

ล าดับ ประเด็นการประเมิน 
พื้นที่สงขลา 

1/2561 2/2561 1/2562 2/2562 

13 

ความเพียงพอของสื่อการ
เ รี ย น รู้ ต่ า ง ๆ เ ช่ น
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ร ะ บ บ
อินเตอร์เน็ตทีวีดาวเทียม
สื่อCAI ฐานข้อมูลเป็นต้น 

4.19 4.21 4.60 4.20 

รวม 4.26 4.24 4.63 4.69 
เฉลี่ย 4.25 4.66 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ในปี
การศึกษา 2562 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เฉลี่ย 4.74 คะแนน โดยสามารถ
แบ่งเป็น 

ล าดับ 
การประเมินสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ 
เทคโนโลยีปิโตรเลียม 

1/2561 2/2561 1/2562 2/2562 
1 ด้ านสื่ อ / เอกสารและ

อุปกรณ์การเรียนการ
สอน 

4.55 4.56 4.72 4.75 

2 ด้านอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

4.50 4.58 4.72 4.72 

3 ด้านการให้บริการทาง
วิชาการ 

4.64 4.60 4.72 4.74 

4 ด้านการให้บริการทั่วไป
ภายในคณะ 

4.63 4.59 4.71 4.74 

5 ด้านการให้บริการทั่วไป
ภายนอกคณะ 

4.61 4.60 4.72 4.78 

รวม 4.59 4.59 4.72 4.75  

เฉลี่ย 4.59 4.74 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-163-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 และมีข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ควรมีการแชร์เอกสารการเรียนในแต่ละวิชา ผ่านออนระบบออนไลน์ที่เป็น
ทางการ สามารถโหลดและเข้าถึงได้โดยผ่านระบบนักศึกษาท าให้ลดการใช้
ขยะได้และสามารถอ่านก่อนเข้าเรียนได้อีกด้วย 

2) ตอนกลางคืนมีนั กศึกษาไปท างานในบางวิชาหรือ อ่านหนั งสื อใน
มหาวิทยาลัย อยากให้เปิดไฟตามทางถนน และจุดอับเพ่ือนลดอุบัติเหตุและ
สร้างความปลอดภัยให้นักศึกษา 

3) สิทธิประกันอุบัติเหตุของนักศึกษาไม่ชัดเจน ไม่แจ้งวิธีใช้ที่ชัดเจน 
4) ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ คือ โต๊ะอาคารช ารุด (62) อาคาร71 โต๊ะ

เล็กไป ล าบากต่อการเขียนมาก ต่ าไป ท าให้ปวดเมื่อย ยิ่งเพ่ือนที่ตัวโต 
ล าบากต่อการนั่งมาก อยากให้เปลี่ยนรูปแบบโต๊ะ 

 (A) ผลจากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งหลักสูตรฯ จ าเป็นที่จะต้องน าผลดังกล่าว
มาวิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนาต่อไป เช่น สื่อการเรียนการสอน วัสดุฝึกและครุภัณฑ์ 
หรือสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ ในการพัฒนาการเรียนรู้ตามที่นักศึกษาร้องขอ 
          และผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม คือ ผลการประเมินความพึงพอใจ
เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากหลังจากที่ตึกเรียนใหม่เสร็จนั้น ปัญหาเกี่ยวกับ
ห้องเรียนทั้งทางด้านไฟฟูาที่ดับบ่อย เครื่องปรับอากาศที่เสียบ่อย และสภาพห้องเรียนที่
ไม่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเรียนนั้นได้หมดไป รวมถึงสื่อการสอนอ่ืน ๆ ที่มี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้นด้วย และบรรยากาศทางวิชาการที่ดีขึ้น และประเด็นเพ่ิมเติม
ที่ได้เสนอแนะมาทางหลักสูตรได้มีการปรึกษากับทางคณะฯ เพ่ือหาวิธีต่อไป 

เปูาหมายของปีนี้  :  3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  3  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเปูาหมาย 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 
6.1 3 3 3  

 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-164-  
 

หมวดที่ 6 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

 
ข้อคิดเห็น 

หรือสาระจากผู้ประเมิน 
ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร การน าไปด าเนนิการวางแผนหรือ

ปรับปรุงหลักสูตร 
ควรมีการส่งเสริมให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร เช่นศิษย์เก่า พี่ชวนน้อง
ม า เ รี ย น  เ พ่ื อ ใ ห้ ไ ด้ จ า น ว น
นักศึกษาเป็นไปตามแผน 

ควรจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร โดยอาจารย์ นักศึกษาและ
ฝุายประชาสัมพันธ์คณะฯ วางแผน
ในการออกประชาสัมพันธ์ร่วมกัน
เพ่ือแก้ปัญหาจ านวนนักศึกษาที่ไม่
เป็นไปตามแผน 

มีการจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร โดยอาจารย์ นักศึกษาและฝุาย
ประชาสัมพันธ์คณะฯ วางแผนในการ
ออกประชาสัมพันธ์ร่วมกัน 

ควรมี ก า รจั ดท า แผน พัฒนา
อาจารย์รายบุคคล ด้านการเพ่ิม
คุณวุฒิ การขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ การพัฒนาตนเอง
ด้านวิชาการและวิชาชีพ และมี
การก ากับติดตาม เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้กับหลักสูตรและควร
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ใน
การตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารที่มี
ค่า impact factor สูง และ
สนับสนุนให้มีการน าผลงานทาง
วิชาการไปก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ควรจัดท าแผนพัฒนาตนเอง ส่งเสริม
ให้อาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญา
เอก มีงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่
และพัฒนาตอนเองอยู่เสมอ รวมถึง
การบริการวิชาการและวิชาชีพ 

ให้ท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล และ
ติดตามโดยผู้บริหาร 

ควรก าหนดแผนการบูรณาการ
โดยระบุวิธีการบูรณาการ และ
รายงานผลการบูรณาการการ
บริการวิชาการ การวิจัย กับการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่เกิด
ขึ้ นกับนั กศึ กษา  ควรระบุ ใน 
มคอ.5 และสะท้อนผลที่เกิดขึ้น

ควรให้มีการท าแผนการบูรณาการ
การบริการวิชาการ การวิจัยและการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และระบุ
ใน มคอ.5 รวมถึงให้มีกระบวนการ
ทวนสอบ มคอ.3 และเครื่องมือที่ใช้
ในการทวนสอบให้สอดคล้องกับ 
มคอ.2 และให้สะท้อนผลที่เกิดข้ึน 

จัดให้มีการทวนสอบการเขียนการบูรณา
การด้านต่าง ๆ ใน มคอ.5 การทวนสอบ 
มคอ.3 และเครื่องมือที่ใช้ในการทวนสอบ
กับ มคอ.2 โดยร่วมกับฝุายวิชาการ
คณะฯ 
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ข้อคิดเห็น 
หรือสาระจากผู้ประเมิน 

ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร การน าไปด าเนนิการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

และควรมีการด าเนินการทวน
สอบ มคอ.3 ให้สอดคล้องกับ 
มคอ.2 และทบทวนเครื่องมือที่ใช้
ในการทวนสอบและหลักสูตรควร
มี การก ากับติ ดตามให้ มี กา ร
ด าเนินการทวนสบ มคอ.3 ให้
สอดคล้องกับ มคอ2 และมีการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
หลักสู ตรควรมีกระบวนการ 
สหกิจศึกษา 

ก าลังอยู่ ในกระบวนการปรับปรุง
วิพากษ์หลักสูตรเพ่ือให้สหกิจศึกษา
เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 

ในกระบวนการปรับปรุงวิพากษ์หลักสูตร
มีการปรับปรุงกระบวนการสหกิจศึกษา 
เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนานักศึกษาให้
เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยมี
การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ระหว่างอาจารย์กับสถานประกอบการ
และอาจารย์พิเศษ 

อุปกรณ์และสถานที่  โ รงช่ าง 
ส าหรับฝึกปฏิบัติมีการปะปนกัน 
ท าให้พ้ืนที่ในการฝึกปฏิบัติเกิด
การคับแคบ ควรแยกโรงช่าง
ปฏิ บั ติ อ อกจ ากสถานที่ เ ก็ บ
อุปกรณ ์

ก าลั งอยู่ ในช่วงปรับปรุง โรงช่าง
ปฏิบัติ และสถานที่เก็บอุปกรณ์ จัด
แยกกันเป็นพื้นที ่

ในกระบวนการปรับปรุงโรงช่างโดยจัด
พ้ืนที่แต่ละส่วนเพ่ือความสะดวกสบาย
และเหมาะสมกับการใช้งาน 
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สรุปการประเมินหลักสูตร 

การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) วันที่ส ารวจ 30 มิถุนายน 2563 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

ผลการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายตามแบบส ารวจก่อนการ
ส าเร็จการศึกษา 
นกัศึกษาชั้นปีสุดท้ายมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (3.97) ซ่ึง 
ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 
 ด้านหลักสูตรมีความพึงพอใจในระดับมาก 

(3.90) โดยทุกข้อมีผลการประเมินมากกว่า 3.51 

 ด้านอาจารย์ผู้สอนมีความพึงพอใจในระดับ
มาก (4.00) โดยทุกข้อมีผลการประเมินมากกว่า 
3.51 

 ด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้มีความพึง
พอใจในระดับมาก (3.71) โดยทุกข้อมีผลการ
ประเมินมากกว่า 3.51 

 ด้านการจัดการเรียนการสอนมีความพึง
พอใจในระดับมาก (4.04) โดยทุกข้อมีผลการ
ประเมินมากกว่า 3.51 

 ด้านการวัดประเมินผลมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก (4.14) โดยทุกข้อมีผลการประเมิน
มากกว่า 3.51 

 ด้านการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนา
คุณลักษณะของผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 
(4.08) โดยทุกข้อมีผลการประเมินมากกว่า 3.51 

ไมมี่ 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
ไมมี่ 

 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-167-  
 

การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน 
 การประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อบัณฑิต (บัณฑิตที่ส าเร็จปีการศึกษา 2562) 
 การสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ประกอบการในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการ
ต่อบัณฑิต 
 ผู้ ป ร ะกอบการมี ค ว าม พึ งพอใ จขอ ง

ผู้ประกอบการต่อบัณฑิตของหลักสูตรฯ ในภาพรวม
ที่ระดับมาก (4.36) โดยมีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุดคือ 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม (4.11) 2. 
ด้านความรู้ (3.98) 3. ด้านทักษะทางปัญญา (3.91) 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ (3.92) 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์ 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (4.00) 
และพึงพอใจในระดับมากในด้านอัตลักษณ์ความ
เป็นบัณฑิต มทร.ศรีวิชัย (3.96) 

ไมมี่ 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
ไมมี่ 
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หมวดที่ 7 
แผนการด าเนนิการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 
แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 
ควร เพิ่ ม ก า รปร ะช าสั ม พั น ธ์
หลักสูตรเพื่อให้ได้จ านวน ควรมี
การส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
เพื่อแก้ปัญหาจ านวนนักศึกษาที่ไม่
เป็นไปตามแผน 

ตลอดปีการศึกษา 
2562 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร
และอาจารย์ประจ าทุกคน 

- หลั กสู ต ร ร่ วมกับนักศึ กษามี การ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยการไป
ประชาสั มพันธ์ที่ ส ถานศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านสื่อโซเชียล
มากขึ้น 
 

ส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อระดับ
ปริญญา เอก และส่ ง เ สริ ม ให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่าน
ขอต าแหน่งทางวิชาการ 

ตลอดปีการศึกษา 
2562 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าทุกคน 

- หลักสูตรมีแผนให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้มีการพัฒนาคุณวุฒิ โดย
การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
- หลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนมี
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
แ ล ะ ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ
นานาชาติมากข้ึน 

การบูรณาการการเรียนการสอน
กับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ควรก าหนดแผนการบูรณาการโดย
ระบุวิธีการบูรณาการการเรียนการ
ส อ น กั บ ก า ร ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 

ตลอดปีการศึกษา 
2562 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าทุกคน 

หลักสูตรมีการแจ้งให้อาจารย์ผู้สอน
ก าหนดแผนการบูรณาการโดยระบุวิธี
การบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในรายวิชาที่
รับผิดชอบ 

ควรใช้กระบวนการสหกิจศึกษา 
เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 

ตลอดปีการศึกษา 
2562 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าทุกคน 

หลักสูตรมีแผนการศึกษาให้นักศึกษาได้
เลือก คือ แบบฝึกงานและสหกิจศึกษา 

รายวิชาปฏิบัติน้อย ควรเพิ่มใน
รายวิชาให้มีการปฏิบัติมากขึ้น 

ตลอดปีการศึกษา 
2562 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าทุกคน 

หลักสูตรมีการจัดท าหลักสูตรปรับปรุง
2563 โดยมีการเพิ่มจ านวนรายวิชา
ปฏิบัติในหมวดวิชาเฉพาะเพิ่มขึ้น จาก
เดิมร้อยละ 44.6 เป็นร้อยละ 61.5 

อุปกรณ์ และสถานที่  โ ร ง ช่า ง 
ส าหรับฝึกปฏิบัติ ควรแยกโรงช่าง 
ออกจากสถานท่ีเก็บอุปกรณ์ 

ตลอดปีการศึกษา 
2562 

อ า จ า ร ย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
ร า ย วิ ช า อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ
ปฏิบัติการทางปิโตรเลียม   

หลักสูตรมีการจัดห้องฝึกปฏิบัติการ
ทางด้านอุปกรณ์ทางปิโตรเลียม โดยจัด
ห้องปฏิบัติการให้พร้อมส าหรับการเรียน
ในรายวิชาอุปกรณ์และปฏิบัติการทาง
ปิโตรเลียมมากขึ้น 
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ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
      ……………………..................................………………………………………………………………………………… 
      ……………………..................................………………………………………………………………………………… 
 
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ

เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

……………………..................................………………………………………………………………………………… 
……………………..................................………………………………………………………………………………… 
 

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     

3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัย  

1. น าเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference 

on Sustainable Energy and Green Technology 2020 (SEGT 2020) ในวันที่ 13-

16 ธันวาคม 2562 

2. น าเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 10 ณ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 

3.2 โครงการอบรมเทคนิคการเขียนต าราจากงานวิจัย 

3.3 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน เช่น  

1. STEM for TVET Professional Development Workshop:  IMP (Interactive 

Mathematics Program) วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ 

กรุงเทพฯ 

2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่น

ที่ 12 วันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา 

3. การพัฒนาครูตามแนวทาง STEM Education เพ่ือพัฒนาการคิดขั้นสูง ส าหรับศตวรรษที่ 

21 ในงานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพ้ืนที่

ภาคใต้ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก จ.สงขลา 
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4. อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Flip Classroom 

ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วันที่ 

17-18 มิถุนายน 2562 

5. อบรมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประจ าปี 2562 ณ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วันที่ 5-6 กันยายน 2562 

6. อบรมการใช้และการสืบค้น e-book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสนับสนุนการศึกษา ณ 

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วันที่ 15 ตุลาคม 2562 

7. โครงการความปลอดภัยในการท างานบนที่สูง (Working at Height) วันที่ 24 – 25 

สิงหาคม 2562 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
 

ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินการจริง 
  1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจ าหลักสูตรอื่น ๆ อีก 
  2. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย 

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน  ชื่อผลงาน ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่หนึ่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพงษ์  จิตต์จ านงค์ 
ผลงานวิจัย 
1) Jitjamnong, J., Thunyaratchatanon, C., Luengnaruemitchai, A., Kongrit, N., Kasetsomboon, 
N., Chuaykarn, N. and Khantikulanon, N. 2020. Effect of Calcination Temperature of Musa 
Sapientum Linn Peels as a Novel Biobased Heterogeneous Catalyst for Soybean Oil-Derived 
Fatty Acid Methyl Ester Formation. Chiang Mai Journal of Science, 47(3), May 2020, 484-498. 
2) Jitjamnong, J., Thunyaratchatanon, C., Luengnaruemitchai, A., Kongrit, N., Kasetsomboon, 
N., Sopajarn,  A., Chuaykarn, N. and Khantikulanon, N. 2020 Response surface optimization of 
biodiesel synthesis over a novel biochar-based heterogeneous catalyst from cultivated 
(Musa sapientum) banana peels. Biomass Conversion and Biorefinery, 
https://doi.org/10.1007/s13399-020-00655-8. 
3) Jitjamnong, J., Luengnaruemitchai, A., Kongrit, N., Kasetsomboon, N. and Khantikulanon, 
N. 2019. Efficiency of zinc ions (II) adsorption using activated carbon from palm kernel shell. 
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 463, April 2020, 012069. 
4) Jitjamnong, J., Luengnaruemitchai, A., Samanwonga, N. and Chuaykarn, N., 2019. 
Biodiesel production from canola oil and methanol using Ba impregnated calcium oxide with 
microwave irradiation-assistance. Chiang Mai Journal of Science, 46(5), September 2019, 987-
1000. 
5) Jitjamnong, J., Niseng, S., Khantikulanon, N., Samanwong, N. (2018) Catalytic Activity of Ni 
over SiO2-Supported on Partial Hydrogenation of Biodiesel from Waste Cooking Oil. Thaksin 
University Journal, 21(3), October 2018, 99-106. 
6) Samanwong, N., Jitjamnong, J. and Khantikulanon, N. 2018. The Use of Bottom Ash from 
Biomass as Drill Hole Backfill. Proceedings of the 13th National and International Sripatum 
University Conference (SPUCON2018), Research and Innovations for Thailand 4.0, Bangkok, 
Thailand, 20 December 2018. pp. 2508 – 2517. 
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7) Khantikulanon, N., Jitjamnong, J. and Samanwong, N. 2018. Development Oil Skimmer 
Pump Using Adsorbent from Natural Materials. Proceedings of the 13th National and 
International Sripatum University Conference (SPUCON 2018), Research and Innovations for 
Thailand 4.0, Bangkok, Thailand, 20 December 2018. pp. 2536 – 2546. 
8) Jitjamnong, J. (2018) Effect of barium loading on CaO derived from waste egg shell 
heterogeneous catalyst for canola oil biodiesel. MATEC Web of Conferences, 192, 14 August 
2018, 1-4. 
9) Thunyaratchatanon, C., Luengnaruemitchai, A., Jitjamnong, J., Chollacoop, N., Chen, SY. 
Yoshimura, Y. (2018) Influence of Alkaline and Alkaline Earth Metal Promoters on the 
Catalytic Performance of Pd–M/SiO2 (M = Na, Ca, or Ba) Catalysts in the Partial Hydrogenation 
of Soybean Oil-Derived Biodiesel for Oxidative Stability Improvement. Energy Fuels, 32(9), 
August 2018, 9744-9755. 
10) Jitjamnong, J. and Thunyaratchatanon, C. (2018, Feb 7-9) Effect of the Pd-Mg/SiO2 on 
catalytic behavior for partial hydrogenation of soybean oil biodiesel. Proceedings of The 
2018 Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2018), Songkhla, 
Thailand. 
11) Jitjamnong, J. and Luengnaruemitchai, A. (2017, May 23) The Stability of the Palladium-
Magnesium Supported on Silica Catalysts for Partial Hydrogenation of Biodiesel. Proceedings 
of The 8th Research Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Advanced Materials and 
the 23rd PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, Bangkok, Thailand. 1-
6. 
12) Khantikulanon, N. and Jitjamnong, J. (2017, May 23) Effect of Cassava Starch Ratio on 
Biomass Pellet Fuel from Rubber Tree. Proceedings of The 8th Research Symposium on 
Petroleum, Petrochemicals, and Advanced Materials and the 23rd PPC Symposium on 
Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, Bangkok, Thailand. 1-6. 
12) Thunyaratchatanon, C., Jitjamnong, J., Luengnaruemitchai, A., Numwong, N., Chollacoop, 
N. Yoshimura, Y. (2016) Influence of Mg modifier on cis-trans selectivity in partial 
hydrogenation of biodiesel using different metal types. Applied Catalysis A: General, 520, 25 
June 2016, 170-177. 

13) Jitjamnong, J. Luengnaruemitchai, A. and Yoshimura, Y. (2014, April 22) Effect of Modifier 

on Cis-Trans Selectivity and Stability of the Catalyst for Partial Hydrogenation of Soybean Oil 
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Derived FAMEs. Proceedings of The5th Research Symposium on Petroleum, Petrochemicals, 

and Advanced Materials and the 20th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and 

Polymers, Bangkok, Thailand. 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สอง 
นางณปภัช  คงฤทธิ์  
ผลงานวิจัย 
1) Kongrit, N., Jitjamnong, J. and Suparat, N. 2020. Comparison of Backfill Materials from 
Rubber Wood Ash and Palm Ash for Petroleum Operations. Proceedings of the 10th National 
Southern College of Technology Conference, Humanity Empower through Social Innovation, 
Nakhon Si Thammarat, Thailand, 21 February 2020. pp. BO 7-BO 14. 
2) Jitjamnong, J., Thunyaratchatanon, C., Luengnaruemitchai, A., Kongrit, N., Kasetsomboon, 
N., Chuaykarn, N. and Khantikulanon, N. 2020. Effect of Calcination Temperature of Musa 
Sapientum Linn Peels as a Novel Biobased Heterogeneous Catalyst for Soybean Oil-Derived 
Fatty Acid Methyl Ester Formation. Chiang Mai Journal of Science. (Accepted) 
3) Jitjamnong, J., Luengnaruemitchai, A., Kongrit, N., Kasetsomboon, N. and Khantikulanon, 
N. 2019. Efficiency of zinc ions (II) adsorption using activated carbon from palm kernel shell. 
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 463, April 2020, 012069. 
4) Jitjamnong, J., Luengnaruemitchai, A., Samanwonga, N. and Chuaykarn, N., 2019. 
Biodiesel production from canola oil and methanol using Ba impregnated calcium oxide with 
microwave irradiation-assistance. Chiang Mai Journal of Science, 46(5), September 2019, 987-
1000. 
5) Jakkrapong Jitjamnong, Suhdee Niseng, Nonlapan Khantikulanon, Napaphat Samanwong 
(2018) Catalytic Activity of Ni over SiO2-Supported on Partial Hydrogenation of Biodiesel from 
Waste Cooking Oil. Thaksin University Journal, 21(3), October 2018, 99-106. 
6) Samanwong, N., Jitjamnong, J. and Khantikulanon, N. 2018. The Use of Bottom Ash from 
Biomass as Drill Hole Backfill. Proceedings of the 13th National and International Sripatum 
University Conference (SPUCON2018), Research and Innovations for Thailand 4.0, Bangkok, 
Thailand, 20 December 2018. pp. 2508 – 2517. 
7)  Khantikulanon, N., Jitjamnong, J. and Samanwong, N. 2018. Development Oil Skimmer 
Pump Using Adsorbent from Natural Materials. Proceedings of the 13th National and 
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International Sripatum University Conference (SPUCON2018), Research and Innovations for 
Thailand 4.0, Bangkok, Thailand, 20 December 2018. pp. 2536 – 2546. 
8) Napaphat, S. Nuttawut, S. and Juthamas, J. (2017, May 23) Biogas Production from Food 
Scraps of Rajamangala University of Technology Srivijaya. Proceedings of The 8th Research 
Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Advanced Materials and the 23th PPC 
Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, Bangkok, Thailand. 1-6. 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สาม 
นางสาวจุฑามาศ  จันโททัย  
ผลงานวิจัย 
1) Napaphat, S. Nuttawut, S. and Juthamas, J. (2017, May 23) Biogas Production from Food 
Scraps of Rajamangala University of Technology Srivijaya. Proceedings of The 8th Research 
Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Advanced Materials and the 23th PPC 
Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, Bangkok, Thailand. 1-6. 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สี่ 
นายณัฐวุฒิ  สุภารัตน์    
ผลงานวิจัย 
1) Kongrit, N., Jitjamnong, J. and Suparat, N. 2020. Comparison of Backfill Materials from 
Rubber Wood Ash and Palm Ash for Petroleum Operations. Proceedings of the 10th National 
Southern College of Technology Conference, Humanity Empower through Social Innovation, 
Nakhon Si Thammarat, Thailand, 21 February 2020. pp. BO 7-BO 14. 
2) พิชิต เพ็งสุวรรณ, อภิรพ แก้วมาก และณัฐวุฒิ สุภารัตน์. 2562. ผลกระทบของอุณหภูมิอบคืนไฟที่มีต่อ
โครงสร้างจุลภาคและความแข็งของเหล็กท ามีดพร้า . รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ "ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10": วิจัยและนวัตกรรม น าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน. วันที่ 19-
20 กันยายน 2562. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสุรินทร์. หน้า 448-457. 
3) Napaphat, S. Nuttawut, S. and Juthamas, J. (2017, May 23) Biogas Production from Food 
Scraps of Rajamangala University of Technology Srivijaya. Proceedings of The 8th Research 
Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Advanced Materials and the 23th PPC 
Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, Bangkok, Thailand. 1-6. 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ห้า 
นางสาวนภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ 
ผลงานวิจัย 
1) Jitjamnong, J., Thunyaratchatanon, C., Luengnaruemitchai, A., Kongrit, N., Kasetsomboon, 
N., Chuaykarn, N. and Khantikulanon, N. 2020. Effect of Calcination Temperature of Musa 
Sapientum Linn Peels as a Novel Biobased Heterogeneous Catalyst for Soybean Oil-Derived 
Fatty Acid Methyl Ester Formation. Chiang Mai Journal of Science, 47(3), May 2020, 484-498. 
2) Jitjamnong, J., Thunyaratchatanon, C., Luengnaruemitchai, A., Kongrit, N., Kasetsomboon, 
N., Sopajarn,  A., Chuaykarn, N. and Khantikulanon, N. 2020 Response surface optimization of 
biodiesel synthesis over a novel biochar-based heterogeneous catalyst from cultivated 
(Musa sapientum) banana peels. Biomass Conversion and Biorefinery, 
https://doi.org/10.1007/s13399-020-00655-8. 
3) Jitjamnong, J., Luengnaruemitchai, A., Kongrit, N., Kasetsomboon, N. and Khantikulanon, 
N. 2019. Efficiency of zinc ions (II) adsorption using activated carbon from palm kernel shell. 
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 463, April 2020, 012069. 
4) Kheowsakul, N., Chaleamwong, K., Teerapan, T. and Kasetsomboon, N. 2019. Conveyor 
belt Control Unit sort out Objects by PLC. Proceedings of the 5th National Conference on 
Industrial Technology and Engineering (NCITE 2019), Disruptive Industrial Technology, Ubon 
Ratchathani, Thailand, 15 - 16 July 2019. pp. 271–276. 
5) Kasetsomboon, N. and Jitphusa, A. 2019. STEM for TVET Competition. Proceeding of 
Knowledge Management Innovative University (KM12th), Thailand, 25-28 February 2019. 
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร 
 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  

ตารางท่ี 1.1-1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ. 2) 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
 

สาขาวิชา 
 ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 นางณปภัช คงฤทธิ์ 
 

อาจารย์ วท.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีปิโตรเลียม  
เหมืองแร่ 

ตรงกับ
หลักสูตร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2557 
2555 

2 นายจักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์ 

วท.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีปิโตรเลียม 
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 

ตรงกับ
หลักสูตร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2557 
2555 

3 นางสาวจุฑามาศ จันโททัย 
 

อาจารย์ วท.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีปิโตรเลียม 
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 

ตรงกับ
หลักสูตร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2557 
2555 

4 นายณัฐวุฒิ สุภารัตน ์
 

อาจารย์ วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

เทคโนโลยีและการจัด
การพลังงาน 
วิศวกรรมเคมี 

สัมพันธ์กับ
หลักสูตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2556 
 

2553 
5 นางสาวนลพรรณ ขันติกุลานนท์ 

 
อาจารย์ วศ.ม. 

วท.บ. 
ส.บ. 

สิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

สัมพันธ์กับ
หลักสูตร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

2555 
2551 
2557 
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ตารางท่ี 1.1-2 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2) 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
 

สาขาวิชา 
ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 นางณปภัช คงฤทธิ์ 
 

อาจารย์ วท.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีปิโตรเลียม  
เหมืองแร่ 

ตรงกับ
หลักสูตร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2557 
2555 

2 นายจักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์ 

วท.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีปิโตรเลียม 
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 

ตรงกับ
หลักสูตร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2557 
2555 

3 นางสาวจุฑามาศ จันโททัย 
 

อาจารย์ วท.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีปิโตรเลียม 
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 

ตรงกับ
หลักสูตร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2557 
2555 

4 นายณัฐวุฒิ สุภารัตน ์
 

อาจารย์ วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

เทคโนโลยีและการจัด
การพลังงาน 
วิศวกรรมเคมี 

สัมพันธ์กับ
หลักสูตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2556 
 

2553 
5 นางสาวนภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ 

 
อาจารย์ M.Sc. 

วท.ม. 
วท.บ. 

Petroleum Geochemistry 
ธรณีวิทยา 
เทคโนโลยีปิโตรเคมี 

ตรงกับ
หลักสูตร 

Newcastle University, England 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2557 
2555 
2552 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-179-  
 

ตารางท่ี 1.1-3 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 นางณปภัช คงฤทธิ์ 
 

อาจารย์ วท.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีปิโตรเลียม  
เหมืองแร่ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2557 
2555 

2 นายจักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีปิโตรเลียม 
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2557 
2555 

3 นางสาวจุฑามาศ จันโททัย 
 

อาจารย์ วท.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีปิโตรเลียม 
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2557 
2555 

4 นายณัฐวุฒิ สุภารัตน ์
 

อาจารย์ วศ.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน 
วิศวกรรมเคมี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2556 
2553 

5 นางสาวนภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ อาจารย์ MsC 
วท.ม 
วท.บ. 

Petroleum Geochemistry 
ธรณีวิทยา 
เคมีอุตสาหกรรม 

Newcastle University 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
 

2014 
2555 
2551 

6 นางสาวนุชจิเรศ แก้วสกุล อาจารย์ ค.อ.ม. 
อส.บ. 

ครุศาสตร์ไฟฟูา 
เครื่องมือวัดและควบคุม 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2553 
2550 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-180-  
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 
7 นายศักดิ์ชัย คีรีศรี รอง

ศาสตราจารย์ 
กศ.ม. 
กศ.บ. 

การวิจัยและประเมินผล 
การวัดผล 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2535 
2525 

8 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑาฏา เทพวรรณ อาจารย์ ศศ.ม. 
ศศ.บ. 
ศศ.บ. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 
ไทยศึกษา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2556 
2551 
2555 

9 นายสมบูรณ์ ประสงค์จันทร์ อาจารย์ วท.ม. 
วท.บ. 

ชีววิทยา 
เคมี-ชีววิทยา 
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2547 
2540 

10 นางจุฑาภรณ์ ภารพบ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2549 
2528 

11 นายโกสินทร์ ทีปรักษพันธ์ อาจารย์ Ph.D  
วท.ม.  
วท.บ. 

Biotechnology 
เคมีวิเคราะห์ 
เคมี 

Lund University, Sweden 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2013 
2551 
2548 

12 นางพรรณพร อุไรวงศ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ม. 
ค.บ. 

พลศึกษา 
พลศึกษา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาลัยครูสงขลา 

2556 
2535 

13 นายสมภพ ประดิษฐสาร อาจารย์ กศ.ม. 
ค.บ. 

พลศึกษา 
พลศึกษา 

มศว.ประสานมิตร 
มศว.ประสานมิตร 

2542 
2537 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-181-  
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 
14 นางวิไลลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
กศ.ม. 
ค.บ. 

เทคโนโลยีทางการศึกษา 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มหาสารคาม) 
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 

2537 
2535 

15 นางสาววรรษวดี แก้วประพันธ์ อาจารย์ ศษ.ม. 
วท.บ. 

จิตวิทยาการศึกษา 
จิตวิทยาการให้ค าปรึกษาและแนะ
แนว 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2548 
2536 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-182-  
 

ตารางท่ี 1.1-4 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2562 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

หน่วยงาน/ต าแหน่ง 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่

ส าเร็จ 
1 นายทวนชัย กองพิธี อดีตผู้จัดการศูนย์เศรษฐพัฒน์ 

แผนกการอบรมช่างเทคนิค
ปิโตรเลียม และครูช่าง
ปิโตรเลียม บริษัท เชฟรอน
ประเทศไทยส ารวจและผลิต 
จ ากัด 

- ปริญญาโท 
 
- ปริญญาตรี 
 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

- วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 
- สาขาการจัดการ
อุตสาหกรรม  
- ช่างอิเล็กทรอนิกส์  
 
- ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย 
- สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตเทคนิคภาคใต้ 
- โรงเรียนช่างฝีมือทหาร กรุงเทพ 

2549 
 
2544 
 
2524 
 
2521 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-183-  
 

ตารางท่ี 1.1-5 จ านวนอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2562 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ชื่อ
วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ์ 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1        1.    
        2.    
        3.    
        4.    
        5.    
2        1.    
        2.    
        3.    
        4.    
        5.    
3        1.    
        2.    
        3.    
        4.    



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-184-  
 

ตารางท่ี 1.1-6 จ านวนอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ปีการศึกษา 2562 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ชื่อ
วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ์ 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1        1.    
        2.    
        3.    
        4.    
        5.    
2        1.    
        2.    
        3.    
        4.    
        5.    
3        1.    
        2.    
        3.    
        4.    



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-185-  
 

ตารางท่ี 1.1-7 จ านวนอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2562 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

ชื่อ
วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ์ 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

1        1.   
        2.   
        3.   
        4.   
        5.   
2        1.   
        2.   
        3.   
        4.   
        5.   
3        1.   
        2.   
        3.   
        4.   



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-186-  
 

ตารางท่ี 1.1-8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อวิทยานิพนธ์ 

/การค้นคว้าอิสระ 

ชื่อวารสารวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ปี
ที่/ฉบับที่ วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์และ

เลขหน้า) 

วารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์วิชาการที่มี
กรรมการภายนอกร่วมกล่นกรอง 

การจดทะเบียนสิทธิบัตร 
/อนุสิทธิบัตร 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-187-  
 

ตารางท่ี 1.1-9 ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ชื่องานวิจัย 
ระยะเวลาท าวิจัย  

(ว/ด/ป) 
งบประมาณ แหล่งทุน 

ภายใน ภายนอก 
1       
2       
2       
3       
4       

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-188-  
 

ตารางท่ี 1.1-10ผลงานวิจัยของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 
ล าดับ

ที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     
     
     
     

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-189-  
 

ตารางท่ี 1.1-11การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 
80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร  
   

เอกสารวิพากษ์หลักสูตร 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ 
สภาและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

  

เอกสาร มคอ.2 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่าง
น้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 ประกอบด้วย 7 หมวด ครบถ้วน
ทุกรายวิชาก่อนการเปิดสอนในแต่ละ ภาคการศึกษา โดยมีรายวิชาดังนี้ 
14511101 ภาษาอังกฤษส าหรับปิโตรเลียม 
14511102 เคมีเบื้องต้นส าหรับปิโตรเลียม 
14511103 ปฏิบัติงานทักษะช่างพ้ืนฐาน 1 
14512101 ธรณีวิทยาและการส ารวจปิโตรเลียม 1 
14512103 กระบวนการผลิตปิโตรเลียม 

  

เอกสาร มคอ.3/4 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-190-  
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

14512119 การใช้เครื่องจักรกลทางปิโตรเลียม 
14512121 ภาพรวมกระบวนการในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
14512205 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 1 
14512224 เชื้อเพลิงปิโตรเลียมและการเผาไหม้ 
14512309 เศรษฐศาสตร์ปิโตรเลียม 
14512310 การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
14512311 เทคโนโลยีปิโตรเลียม 
14512312 เคมีอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
14512313 เทคโนโลยีวัสด ุ
14513101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้นทางปิโตรเลียม 
14513207 การจัดการสิง่แวดลอ้มทางปิโตรเลียม 
14513303 การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสีย่งทางอาชีวอนามัย 
14514101 อุณหพลศาสตร์ 
14514204 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 
14514206 เครื่องมือวัดและการวัดไฟฟูา 
14514210 ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
14511103 ปฏิบัติงานทักษะช่างพ้ืนฐาน 1 
14511104 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นส าหรับปิโตรเลียม 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-191-  
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

14512102 ธรณีวิทยาและการส ารวจปิโตรเลียม 2 
14512204 เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร 
14512206 โครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 1 
14512207 การเตรียมความพร้อมฝึกงานทางเทคโนโลยี 
14512313 เทคโนโลยีวัสด ุ
14512314 กระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติ 
14512315 การเตรยีมโครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 2 
14512326 การเตรียมความพร้อมฝึกงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม 2 
14513102 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
14513208 เทคโนโลยีสะอาด 
14513304 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมี 
14514103 ปั๊มและคอมเพรสเซอร์ 
14514204 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 
14514205 พ้ืนฐานปรากฏการณ์ถ่ายเท 
14514207 การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล 
14514209 ระบบไฟฟูาในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
14516301 การจัดการการเงินส่วนบุคคล 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-192-  
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี        เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 
ประกอบด้วย 6 หมวด ครบถ้วนทุกรายวิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษา โดยมีรายวิชาดังนี้ 
14511101 ภาษาอังกฤษส าหรับปิโตรเลียม 
14511102 เคมีเบื้องต้นส าหรับปิโตรเลียม 
14511103 ปฏิบัติงานทักษะช่างพ้ืนฐาน 1 
14512101 ธรณีวิทยาและการส ารวจปิโตรเลียม 1 
14512103 กระบวนการผลิตปิโตรเลียม 
14512119 การใช้เครื่องจักรกลทางปิโตรเลียม 
14512121 ภาพรวมกระบวนการในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
14512205 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 1 
14512224 เชื้อเพลิงปิโตรเลียมและการเผาไหม้ 
14512309 เศรษฐศาสตร์ปิโตรเลียม 
14512310 การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
14512311 เทคโนโลยีปิโตรเลียม 
14512312 เคมีอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
14512313 เทคโนโลยีวัสด ุ
14513101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้นทางปิโตรเลียม 

  

เอกสาร มคอ.5/6 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-193-  
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

14513207 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางปิโตรเลียม 
14513303 การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง 
ทางอาชีวอนามัย 
14514101 อุณหพลศาสตร์ 
14514204 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 
14514206 เครื่องมือวัดและการวัดไฟฟูา 
14514210 ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
14511103 ปฏิบัติงานทักษะช่างพ้ืนฐาน 1 
14511104 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นส าหรับปิโตรเลียม 
14512102 ธรณีวิทยาและการส ารวจปิโตรเลียม 2 
14512204 เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร 
14512206 โครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 1 
14512207 การเตรียมความพร้อมฝึกงานทางเทคโนโลยี 
14512313 เทคโนโลยีวัสด ุ
14512314 กระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติ 
14512315 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 2 
14512326 การเตรียมความพร้อมฝึกงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม 2 
14513102 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-194-  
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

14513208 เทคโนโลยีสะอาด 
14513304 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมี 
14514103 ปั๊มและคอมเพรสเซอร์ 
14514204 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 
14514205 พ้ืนฐานปรากฏการณ์ถ่ายเท  
14514207 การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล 
14514209 ระบบไฟฟูาในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
14516301 การจัดการการเงินส่วนบุคคล 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังปีการศึกษา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 ท่าน ประชุมร่วมกันเพ่ือจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7     

เอกสาร มคอ.7 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ     
ปีการศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
จากรายวิชาทั้งหมดท่ีเปิดในภาคการศึกษา 2562 จ านวน 15 รายวิชา คิด
เป็น 26.79 % คือ  
วิชาภาษาอังกฤษส าหรับปิโตรเลียม  
วิชาเคมีเบื้องต้นส าหรับปิโตรเลียม  
วิชาธรณีวิทยาและการส ารวจปิโตรเลียม 2  

  

แบบฟอร์มทวนสอบมาตรฐาน
ผลสั มฤทธิ์ ของนั กศึ กษาใน
รายวิชา 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-195-  
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

วิชาการใช้เครื่องจักรกลทางปิโตรเลียม   
วิชาการเตรียมโครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 1  
วิชาปั๊มและคอมเพรสเซอร์  
วิชาระบบไฟฟูาในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม  
วิชาระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม  
วิชาการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม  
วิชาเทคโนโลยีวัสดุ  
วิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  
วิชาการจัดการการเงินส่วนบุคคล  
วิชาการเขียนแบบส าหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
วิชาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
วิชาอุปกรณ์และปฏิบัติการขั้นสูงทางปิโตรเลียม 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมิน 
การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7  
ปีที่แล้ว 

 

ยังไม่ด าเนินการในปีการศึกษานี้ เนื่องจากหลักสูตรฯ เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 - - มีการปรับรายละเอียดใน มคอ.
3 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-196-  
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

ไม่มีอาจารย์ใหม่  
(*หมายเหตุ อาจารย์ใหม่หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เพ่ิงย้ายเข้ามา
อยู่ในหลักสูตรใหม่ แม้ว่าจะเป็นอาจารย์เก่าที่มาจากหลักสูตรก็ถือว่าเป็น
อาจารย์ใหม่) 

- - ไม่มี 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ มีอาจารย์ประจ าฯ จ านวน 5 ท่าน โดยทุก
ท่านได้รับการพัฒนาฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
อ.จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์  
 น าเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International 
Conference on Sustainable Energy and Green Technology 2020 
(SEGT 2020) ในวันที่ 13-16 ธันวาคม 2562 
อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Flip 
Classroom ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วนัที่ 17-18 มิถุนายน 2562 
อบรมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประจ าปี 
2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วันที่ 5-6 กันยายน 2562 
อบรมการใช้และการสืบค้น e-book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสนับสนุน
การศึกษา ณ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

  

เอกสารการเข้าร่วมการอบรม
ทางวิชาการ/วิชาชีพ 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-197-  
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 
อ.จุฑามาศ จันโททัย 
อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Flip 
Classroom ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วนัที่ 17-18 มิถุนายน 2562 
อบรมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประจ าปี 
2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วันที่ 5-6 กันยายน 2562 
อ.ณปภัช คงฤทธิ์ 
น าเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย 
ครั้งที่ 10 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 
อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Flip 
Classroom ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วนัที่ 17-18 มิถุนายน 2562 
อบรมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประจ าปี 
2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วันที่ 5-6 กันยายน 2562 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-198-  
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

อ.ณัฐวุฒิ สุภารัตน ์
อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Flip 
Classroom ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วนัที่ 17-18 มิถุนายน 2562 
อบรมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประจ าปี 
2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วันที่ 5-6 กันยายน 2562 
อ.นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ 
STEM for TVET Professional Development Workshop:  IMP 
(Interactive Mathematics Program) วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2562 ณ 
โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสห
กิจศึกษา” รุ่นที่ 12 วันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมกรุงศรีริ
เวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา 
โครงการการพัฒนาครูตามแนวทาง STEM Education เพ่ือพัฒนาการคิดขั้น
สูง ส าหรับศตวรรษที่ 21 ในงานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง 
ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ 
โรงแรมบุรีศรีภู บูติก จ.สงขลา 
อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Flip 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-199-  
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

Classroom ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วนัที่ 17-18 มิถุนายน 2562 
อบรมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประจ าปี 
2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วันที่ 5-6 กันยายน 2562 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

 

หลักสูตรฯ ไม่มีบุคลากรสนับสนุน  - - ไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอนของหลักสูตร 

11.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีปิโตรเลียม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย = 3.97 

  - แบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร 
- สรุปประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร 

12.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

ข้อมูลคุณภาพบัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2561 จากการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.98/5.00 

  สรุปข้อมูลคุณภาพบัณฑิตรุ่นปี
การศึกษา 2561 
 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-200-  
 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 

ตารางท่ี 2.2-1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ปีการศึกษา 2562 (ค่าน้ าหนัก 0.10) 
ล าดับ

ที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     

 
ตารางท่ี 2.2-2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติปีการศึกษา 2562 (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-201-  
 

 
ตารางท่ี 2.2-3 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการปีการศึกษา 2562 (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     
     
บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ระดับชาติไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
     
     
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
ล าดับที่ ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ

จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออก
ให้เพ่ือรับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-202-  
 

ตารางท่ี 2.2-4 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ค่าน้ าหนัก 0.60) 
ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     

 
ตารางท่ี 2.2-5 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปีการศึกษา 2562 (ค่าน้ าหนัก 0.80) 
ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
     
     
     



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-203-  
 

ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
     
     

 
ตารางท่ี 2.2-6 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติปีการศึกษา 2562 (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
     
    

 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-204-  
 

ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

 
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
ล าดับที่ ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ

จดทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออก

ให้เพ่ือรับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     

 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-205-  
 

ตารางท่ี 2.2-7งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ปีการศึกษา 2562 
ล าดับที่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

การเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 
     
     

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
     
     

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ(ค่าน้ าหนกั 0.60) 
     
     

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ(ค่าน้ าหนัก 0.80) 
     
     

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ(ค่าน้ าหนัก 1.00) 
     
     



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-206-  
 

 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 
ตารางท่ี 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการปีปฏิทิน 2562 (ค่าน้ าหนัก 0.20) 
ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
1 ผลกระทบของอุณหภูมิอบคืนไฟที่มีต่อโครงสร้าง

จุลภาคและความแข็งของเหล็กท ามีดพร้า 
ดร.พิชิต เพ็งสุวรรณ 
อ.อภิรพ แก้วมาก 
อ.ณัฐวุฒิ สุภารัตน์ 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ "ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 
10": วิจัยและนวัตกรรม น าสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน. วันที่ 19-20 กันยายน 2562. ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย วิทยาเขตสุรินทร์. หน้า 448-457. 

PT4.2-1 

2 ชุดควบคุมสายพานล าเลียงคัดแยกวัตถุโดย PLC อ.นุชจิเรศ แก้วสกุล 
ผศ.กรภัทร เฉลิมวงศ์ 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและน าเสนอ 
ผลงานวิจัยระดับชาติ ด้านเทคโนโลยี

PT4.2-1 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-207-  
 

ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

อ.ฐาปนิค ตีระพันธ์ 
อ.นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ 

อุตสาหกรรมและวิศวกรรรม ครั้งที่ 5. วันที่ 15-
16 กรกฎาคม 2562. ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ 
อุบล อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี.  
หน้า 271-276. 

บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-208-  
 

ตารางท่ี 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปีปฏิทิน 2562 (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     
     
     

บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     
     
     
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
     
     



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-209-  
 

ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
     
     
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
ล าดับที่ ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ

จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออก
ให้เพ่ือรับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-210-  
 

ตารางท่ี 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 ปีปฏิทิน 2562 (ค่าน้ าหนัก 0.60) 
ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
     
     
บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
     
     

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-211-  
 

 
ตารางท่ี 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปีปฏิทิน 2562 (ค่าน้ าหนกั 0.80) 
ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
     
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

     
     

บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-212-  
 

ตารางท่ี 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติและได้รับการรับรองในรูปแบบอ่ืนๆ      
                  ปีปฏิทิน 2562 (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

1 Biodiesel production from canola oil and 
methanol using Ba impregnated calcium 
oxide with microwave irradiation-assistance. 

Jitjamnong, J.,  
Luengnaruemitchai, A.,  
Samanwonga, N.  
Chuaykarn, N. 

Chiang Mai Journal of Science, 46(5), 
September 2019, 987-1000. 

PT4.2-2 

     
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
     
     



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-213-  
 

ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     
     
     
     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร    
ล าดับที่ ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ

จดทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออก

ให้เพ่ือรับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     
     
     
     



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-214-  
 

ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
ล าดับที่ ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  (ไทย/อังกฤษ) ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-215-  
 

ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
ล าดับที่ ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  (ไทย/อังกฤษ) ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม หน่วยงานที่ว่าจ้าง หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

     
     

     
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
ล าดับที่ ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ

ได้รับการจดทะเบียน 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออก

ให้เพ่ือรับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     
     



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-216-  
 

ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
ล าดับที่ ชื่อผลงานวิชาการ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

     
     
     
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
ล าดับที่ ชื่อผลงานวิชาการ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

     
     
     



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-217-  
 

ตารางท่ี 4.2-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ปีปฏิทิน 2562 
ล าดับที่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 
     
     

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
     
     

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ(ค่าน้ าหนกั 0.60) 
     
     

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ(ค่าน้ าหนัก 0.80) 
     
     

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ(ค่าน้ าหนัก 1.00) 
     
     



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-218-  
 

ส่วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 

สรุปผลการประเมิน 

ตารางท่ี A ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน
ของหลักสูตร

2562 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1  
ตัวบ่งชี้ 1.1  ผ่าน  ผ่าน 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4 
4.36 

4.36 4.36 
1 

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

4 
14 

100 5.00 
14 

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์และหรือ
เผยแพร่ 

-- 
 

- - 
 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา 3.00  ระดับ  3.00 
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3.00  ระดับ  3.00 
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 4.00  ระดับ  3.00 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4.00  ระดับ 4.00 

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 2.22   2.22 
ตัวบ่งชี้ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

0 
0 

0 0 
5 

ตัวบ่งชี้ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

0 
1 

20.00 1.67 
5 

ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

5.00 1.40 
28.00 5 

5 
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ตารางท่ี A ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน
ของหลักสูตร

2562 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร 

 
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 4.00  ระดับ 4.00 
องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00  ระดับ 3.00 

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

3.00  
ระดับ 

3.00 

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน 3.00  ระดับ 3.00 
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

5.00 100 ร้อยละ 5.00 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00  ระดับ 3.00 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 3.54 -- -- 3.51 
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ตารางท่ี B การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 

ประกอบท่ี 

คะ 

แนน

ผ่าน 

จ านวน

ตัวบ่งชี้ 

I 

ปัจจัย

น าเข้า 

P 

กระบวน 

การ 

O 

ผลลัพธ์ 
คะแนนเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

0.01–2.00 ระดับ
คุณภาพน้อย 
2.01–3.00 ระดับ
คุณภาพปานกลาง 
3.01–4.00 ระดับ
คุณภาพด ี
4.01–5.00 ระดับ
คุณภาพดีมาก 

1 : การก ากับ

มาตรฐาน 

ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2 : บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 2

 -6
 

2 - - 4.68 4.68 ระดับคุณภาพดมีาก 

3 : นักศึกษา 3 3.00 - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 : อาจารย์ 3 3.41 - - 3.41 ระดับคุณภาพดี 

5 : หลักสูตร การเรียน

การสอน การประเมิน

ผู้เรียน 

4 3.00 3.67 - 3.50 ระดับคุณภาพดี 

6 : สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ 

1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 2  

ผลการประเมิน 3.20 3.50 4.68 3.51 ระดับคุณภาพดี 

ระดับ

คุณภาพ

ดี 

ระดับ

คุณภาพ

ดี 

ระดับ

คุณภาพ

ดีมาก 
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ทิศทางการพัฒนา 
 

ตารางท่ี C ประเด็นที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวและเป้าหมายการพัฒนา 

 
ตารางท่ี D แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 

แผนการพัฒนา ระยะส้ัน 
 - 
  

แผนการพัฒนา ระยะกลาง 
 - 
  
  

แผนการพัฒนา ระยะยาว 
 - 
  

 

ประเด็นที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน 
เป้าหมายแผนการพัฒนา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ระยะสั้น (1-2 ปี)      
      
      
      
ระยะกลาง (3-5 ปี)      
      
      
      
ระยะยาว (5 ปี ขึ้นไป)      
      
      
      


