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ค าน า 

 รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีปิโตรเลียม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจ าปีการศึกษา 2563 เล่มนี้เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ซึ่งได้มีการด าเนินงาน
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม จัดท าขึ้นเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและช่างเทคนิคปิโตรเลียม
ที่พร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ได้ตั้งไว้ โดยหลักสูตรนี้มีจุดเด่น คือ 
นักศึกษาจะได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม เมื่อเรียนครบตาม
หลักสูตรและผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามท่ีทางคณะและมหาวิทยาลัยก าหนด โดยนักศึกษาสามารถออกไป
ประกอบวิชาชีพได้ เมื่อได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิ ชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม หาก
นักศึกษามีความประสงค์ที่จะกลับเข้ามาศึกษาต่อเพ่ิมเติมในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
สามารถท าได้โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 1) นักศึกษาต้องท างานในสายงานปิโตรเลียมหรือที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นไปตาม
ประกาศของคณะ และ 2) ภายในระยะเวลาหลังจากจบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ไม่เกิน 5 ปี หรือเป็นไปตามประกาศของคณะ  

การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา “ศรีวิชัย QA” ซึ่งเป็นไป
ตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางด้านการเรียนการสอนตามแนวทางของ AUN-QA โดยมีการก าหนด
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชา ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชาอ่ืนหรือหลักสูตรหรือคณะ
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีผลมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร รวมทั้ง
ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา เพ่ือเป็นมาตรฐานใน
การติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อันจะส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ นั่นคือ “มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ” ซึ่งมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

ข้อมูลพื้นฐาน  

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ที่ท าการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตช่างเทคนิคด้านการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมและนักเทคโนโลยีทางด้าน
เทคโนโลยีปิโตรเลียม โดยมีแนวทางและจุดมุ่งหมายในการปรับปรุงใหม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของ
ชาติ พันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียมที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมา
คารวะ รู้จักกาลเทศะ รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคม และ ท าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ และ
ปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเสียสละ มีความรู้ภาคทฤษฎีและทักษะเชิง
ปฏิบัติ ให้เป็นก าลังคนที่มีสมรรถนะสูง ส าหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 
4.0 สามารถคิดค้นหรือต่อยอดนวัตกรรมเพ่ือให้มีสมรรถนะตามที่สังคมและตลาดแรงงานต้องการ มีฝีมือและ
สมรรถนะในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เพ่ือการประกอบวิชาชีพ และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น มี
ความใฝุรู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตน
มีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ คิดเป็น ท าเป็น มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหา และประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะในด้านการท างานเป็นหมู่คณะ 
สามารถบริหารจัดการการท างานได้อย่างเหมาะสม มีจิตส านึกรักองค์กรและเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการท างาน มี
ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิคในการ
ติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี  
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สรุปผลการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม มีการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  “ศรีวิชัย QA”  ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางด้าน
การเรียนการสอน ซึ่งได้มีการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
องค์ประกอบที่ 1 ผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามมาตรฐานของ สกอ. เป็นไปตามเกณฑ์ และ
องค์ประกอบที่ 2 ผลการด าเนินตามเกณฑ์ AUN-QA ตามแนวทางของ AUN-QA Version 4.0 จ านวน 8 ด้าน 
ได้แก่ 

ด้านที่ 1 : ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ผลการประเมินตนเอง ระดับ 2 
ด้านที่ 2 : โครงสร้างโปรแกรมและเนื้อหา ผลการประเมินตนเอง ระดับ 2 
ด้านที่ 3 : แนวทางการจัดเรียนการสอน ผลการประเมินตนเอง ระดับ 2 
ด้านที่ 4 : การประเมินผู้เรียน ผลการประเมินตนเอง ระดับ 2 
ด้านที่ 5 : คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ ผลการประเมินตนเอง ระดับ 2 
ด้านที ่6 : การบริการและการช่วยเหลือผู้เรียน ผลการประเมินตนเอง ระดับ 2 
ด้านที่ 7 : สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน ผลการประเมินตนเอง ระดับ 2 
ด้านที่ 8 : ผลผลิตและผลลัพธ์ ผลการประเมินตนเอง ระดับ 2 
 

สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ในแต่ละด้าน 
(สรุปแบบมองภาพรวมของทกุองค์ประกอบแยกเป็นจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาเร่งด่วน)  

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 
 1. เป็นหลักสูตร ป.ตรี ควบ ปวส. โดยผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับวุฒิ 2 วุฒิ และมีโอกาสได้รับ Certificate 
ด้านวิชาชีพระหว่างเรียน 
 2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยอย่างต่อเนื่องตีพิมพ์ในระดับคุณภาพที่มีแนวโน้ม
สูงขึ้น 
 3. อาจารย์มีการบริหารจัดการโดยฝึกอบรมทักษะการปฏิบัติด้านวิชาชีพและฝังตัวในภาคอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม เพื่อน าองค์ความรู้มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษา 
 4. หลักสูตรมีการเชิญผู้สอนสายวิชาชีพปฏิบัติในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมจากภายนอก มาถ่ายทอดความรู้
ด้านปฏิบัติให้นักศึกษาโดยตรง 
  



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร หลักสูตรควรมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุกเพ่ิมข้ึน 
2. แผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ 

หลักสูตรควรวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและต าแหน่งทาง
วิชาการ และก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง 
 3. เนื่องจากหลักสูตรเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรปรับปรุง 2563) เป็นหลักสูตรที่ไม่ได้ถูกออกแบบ
ด้วยวิธีคิดแบบ Outcome based education (OBE) ตามแนวทางของ AUN-QA  
แนวทางพัฒนาเร่งด่วน  
 1. หลักสูตรวางแผนร่วมกับฝุายวิชาการเพ่ือประชุม และก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(Expect Learning Outcome) 

2. ผลักดันให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเอง เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  
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ส่วนที ่1 : ข้อมูลทั่วไป 
 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  

1. ภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
 
 

 
 
 
 

ในปี พ.ศ. 2531 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อนักเรียนอาชีวศึกษา เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชฯ โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อให้วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาใหม่ว่า “สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล” มีความหมายว่าสถาบันเทคโนโลยีอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2531 
ประกอบกับการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ที่มุ่งเน้นการกระจาย
อ านาจการบริหารจัดการสู่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษาของรัฐด าเนินการโดยบริหารจัดการได้โดย
อิสระและมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการภายใต้การก ากับดูแลสภาการศึกษาแห่งชาติ ดังนั้นเพ่ือให้สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการและยกระดับสถานะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เน้น
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งสามารถจัดการศึกษาได้ถึงระดับปริญญาโท ปริญญาเอก จึงได้มีการยก
ร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่งขึ้น โดยมีการรวมวิทยาเขตที่อยู่ใกล้เคียงกันจัดตั้ง
เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจ านวน 9 แห่ง 

จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีผลให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเดิม ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2518 ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 7 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ 
และวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ท าการสอน ท าการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
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ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีหน่วยงานจัดการศึกษาระดับคณะ จ านวน 15 
หน่วยงาน มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 5,806 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 จังหวัด ได้แก่ สงขลา นครศรีธรรมราช ตรังและ
ชุมพร แบ่งเขตจัดการศึกษาและการบริหารจัดการออกเป็น 5 พื้นที่ ได้แก่  

1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่จังหวัดสงขลา 
2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่จังหวัดตรัง 
3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ 
4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ 
5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนอม 

2. ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีปณิธานที่มุ่งผลิต บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม

อย่างยั่งยืน โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งองค์ความรู้ที่มีอยู่ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัย ไปสู่
องค์กรที่มีความทันสมัย มีใจบริการและคนท างานอย่างมีความสุขอีกทั้งร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคม
อย่างแทจ้ริง 
 นับจากการก่อตั้งจนถึงปัจจุบันบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะ
เฉพาะที่พร้อมจะท างานด้วยความใส่ใจ ห่วงใย และมีเจตนาร่วมกันที่มุ่งสร้างสรรค์สิ่งดีให้กับสังคมและชุมชน อีกทั้ง
พันธกิจและบทบาทหน้าที่ในการผลิตก าลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเปูาหมายของประเทศ
ในการสร้างงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ การ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรม
สร้างสรรค์ ซึ่งภารกิจต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนสะท้อนตัวตนที่ชัดเจนของมหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือ
สังคม” 
 ปรัชญาการศึกษา : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

ปรัชญา : มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
ปณิธาน : มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม 

วัฒนธรรมองค์กร : มีความสุข ทันสมัย ใจบริการ  

วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือสังคม  

พันธกิจ :  

1. ผลิตก าลังคนเฉพาะทางท่ีมีคุณภาพตอบสนองอุตสาหกรรมเปูาหมายของประเทศ 
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ 
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
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4. สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
อัตลักษณ์ : มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  

เอกลักษณ์ : สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

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

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ก่อตั้งขึ้นเป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยตามประกาศของสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 โดยอาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการ
บริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 และ ครั้งที่ 6/2558 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
(4 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมได้ก่อตั้งขึ้น โดยเปิดสอนรับนักศึกษาปีการศึกษา 2558 เป็นปีแรก เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่  
29 พฤษภาคม 2558 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่  
31 มีนาคม 2559 

ต่อมาทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในของคณะฯ 
เพ่ือให้การบริหารงานมีความสะดวกและชัดเจนยิ่งขึ้น โดยแบ่งสาขาออกเป็น  2 สาขา ได้แก่สาขาครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมประกอบไปด้วย  4 สาขาวิชา ได้แก่ 
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม หลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ และหลักสูตรสาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง) ในส่วนของ
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบไปด้วยหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและหลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีปิโตรเลียม  
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4. ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจของคณะ  
ปรัชญา (Philosophy) : มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน  
วิสัยทัศน์ (Vision) : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือผลิต

ครูอาชีวศึกษาและนักเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ  
พันธกิจ (Mission)  
1. ผลิตก าลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเปูาหมายของประเทศ ผลิตบัณฑิตครู

วิชาชีพและนักเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านวิชาชีพบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมี
ความสามารถพร้อมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยนวัตกรรม  

2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การน าไปใช้ประโยชน์หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ สร้าง
งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสู่การผลิต การบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมได้  

3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรม 
เพ่ือพัฒนาอาชีพให้มีความสามารถ ในการแข่งขัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนอย่างยั่งยืน 

4. สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ อนุรักษ์ สืบทอด บูรณาการ การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและชาติโดยใช้นวัตกรรมเป็นฐาน  

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) : มีความสุข ทันสมัย ใจบริการ  
เอกลักษณ์ (Uniqueness) : สร้างครูอาชีวศึกษาและนักเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ  
อัตลักษณ์ (Identity) : มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  
อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ (Campus Identity) : การพัฒนาเมืองด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

เป้าหมายการพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
1. เป็นองค์กรสมัยใหม่  
2. เป็นเสาหลักของภูมิภาคเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและศิลปวัฒนธรรมของชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
3. พัฒนาก าลังคนเฉพาะทางท่ีมีความเชี่ยวชาญ ตอบสนองอุตสาหรรมเปูาหมายของประเทศ  

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

หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ประเภท หลักสูตรปฏิบัติการ  
1. รหัสและช่ือหลักสูตร    
 รหัสหลักสูตร      25581971101983 
 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
  ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Technology Program in Petroleum Technology 
2. ช่ือปริญญา 
  ชื่อเต็มภาษาไทย  เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีปิโตรเลียม) 
  ชื่อย่อภาษาไทย  ทล.บ. (เทคโนโลยีปิโตรเลียม) 
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Technology (Petroleum Technology)   
  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  B.Tech. (Petroleum Technology) 
3. วิชาเอก 

ไม่มี 
4. จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  
   5.2 ประเภทของหลักสูตร  หลักสูตรปฏิบัติการ 
   5.3 ภาษาท่ีใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุกรายวิชาใน
หมวดวิชาเฉพาะ 
   5.4 การรับเข้าศึกษา  รับนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี 
    5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย 
   5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. ปรัชญาของหลักสูตร 
 ผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียมที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ พร้อมเข้าสู่
นานาชาติ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อม 
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7. ความส าคัญของหลักสูตร  
 พลังงานเป็นปัจจัยส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ซึ่งจ าเป็นต่อการเติบโต และเป็นตัวช่วยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ โดยในช่วงที่ผ่านมาประชาคมโลกและประเทศไทยต้องประสบปัญหาวิกฤติเรื่องราคาน้ ามันในตลาดโลก
และต้นทุนพลังงานในตลาดโลกได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ส่งผลกระทบต่อวิถีการด ารงชีวิตและเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ และในปัจจุบันกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานถูกจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
อุตสาหกรรมสนับสนุนในกลุ่มพลังงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมระยะ 20 ปีของประเทศที่มี
ความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งถือเป็นแผนแม่บทในการพัฒนา
ประเทศ ซึ่งมีหลักการที่ส าคัญคือ “ยึดถือคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” ได้มุ่งเน้นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีส าหรับ
คนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี 
รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม และในภาคการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพคนของประเทศใน
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว 
ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” โดยเฉพาะยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ ที่มุ่งหวัง
ให้ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์
บริบทที่เปลี่ยนแปลง 
 จากนโยบายทางด้านการจัดหาและการใช้พลังงานในภูมิภาค เพ่ือส่งเสริมการลงทุนเกี่ยวกับ โครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านพลังงานและส่งเสริมการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะภาคใต้เป็นพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของแหล่งผลิต
ปิโตรเลียม และจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยการยึด “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา” ซึ่งรัฐบาลได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาก าลังคนทั้งในด้านขององค์ความรู้เพ่ือยกระดับ
ความสามารถทางฝีมือ ทักษะอาชีพ และทัศนคติที่ดี รวมถึงเร่งสร้างก าลังคนเพ่ือทดแทนแรงงานที่ก าลังขาดแคลน
เนื่องจากสถานการณ์ที่รัฐบาลได้ท าการเปิดประมูลสัมปทานแหล่งผลิตปิโตรเลียม และยังมีความต้องการในการเตรียม
ความพร้อมของคนและระบบให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ดังนั้นคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงได้ท าการปรับปรุง
หลักสูตรเทคโนโลยีปิโตรเลียมที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และช่างเทคนิคปิโตรเลียมที่พร้อมไปด้วยองค์ความรู้ 
ความสามารถทางฝีมือ ทักษะปฏิบัติ และรวมถึงทัศนคติที่ดี  เ พ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
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8. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
  8.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคม และท าหน้าที่
เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเสียสละ 
  8.2 มีความรู้ภาคทฤษฎีและทักษะเชิงปฏิบัติ สมรรถนะในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมเพ่ื อการ
ประกอบวิชาชีพ และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 
  8.3 มีความใฝุรู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์
ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
  8.4 คิดเป็น ท าเป็น มีความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหา และประยุกต์ใช้
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
  8.5 มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะในด้านการท างานเป็นหมู่คณะ 
สามารถบริหารจัดการการท างานได้อย่างเหมาะสม มีจิตส านึกรักองค์กรและเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการท างาน 
  8.6 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิคในการ
ติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
9. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome: ELO) 

ELO 1 (Generic) แสดงออกถึงการมีภาวะผู้น าและผู้ตาม การมีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบ ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น และสื่อสารกับเพ่ือนร่วมงานเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย 

ELO 2 (Specific) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยี 
    ELO 2.1 อธิบายความรู้พื้นฐานในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียมได้อย่างถูกต้อง 
    ELO 2.2 มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียมอย่างเหมาะสมในการท างาน  

ELO 3 (Generic) ประยุกต์ใช้ความรู้ หลักการ ทฤษฎีตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ ทางเทคโนโลยี
ปิโตรเลียมได้อย่างเหมาะสม อภิปรายในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง และ
เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลก 

ELO 4 (Generic) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่มสามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักองค์กร 

ELO 5 (Generic) มีทักษะในการสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือประกอบ
วิชาชีพในสาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียมได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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ELO 6 (Specific) มีทักษะปฏิบัติในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พ้ืนฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพ่ือประกอบ
วิชาชีพในสาขาที่เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
10. โครงสร้างหลักสูตร 

10.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  141  หน่วยกิต  
10.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า  31  หน่วยกิต  
1.1 กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข    7  หน่วยกิต  
1.2 กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย   6  หน่วยกิต  
1.3 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    12  หน่วยกิต  
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   6  หน่วยกิต  

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า  104 หน่วยกิต  
2.1 วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน  

    2.1.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 12  หน่วยกิต 
        และวิทยาศาสตร์  
2.1.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลย ี 18 หน่วยกิต  

   2.2 วิชาชีพเฉพาะด้าน       
    2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา   
            กลุ่มวิชาชีพบังคับ   36 หน่วยกิต 
    2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน   7 หน่วยกิต 
   2.3 วิชาชีพเลือก   ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
   2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการ 
        การเรียนรู้ร่วมการท างาน   10 หน่วยกิต 
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
11. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้  
  1 ผู้ปฏิบัติงานด้านการขุดเจาะในงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียม  
  2 ผู้ปฏิบัติงานด้านกระบวนการผลิตปิโตรเลียม 
  3 ผู้ปฏิบัติงานด้านปิโตรเคมี 
  4 ผู้ปฏิบัติงานด้านระบบควบคุมและเครื่องมือวัดคุมทางด้านปิโตรเลียม 
  5 ผู้ปฏิบัติงานด้านการซ่อมบ ารุงทางด้านปิโตรเลียม 
  6 ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านอุตสาหกรรมพลังงาน  
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12. ข้อมูลสถิติของหลักสูตร 
12.1  จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่รับเข้าในปีการศึกษาที่รายงาน  32 คน   
        จ านวนนักศึกษาที่ประกาศรับ              30 คน  
        จ านวนนักศึกษามารายงานตัวเข้าเรียน              32 คน 
12.2  จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีท่ีรายงาน            17 คน 
        จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาก่อนก าหนดเวลาของหลักสูตร   คน 
        จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตร 15 คน 
        จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาหลังก าหนดเวลาของหลักสูตร    2 คน 
        จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกต่าง ๆ (ระบุ) 

สาขา/สาขาวิชา                จ านวน    คน 
สาขา/สาขาวิชา    จ านวน    คน 

12.3  รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการส าเร็จการศึกษา 
  ร้อยละของนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร     ร้อยละ 71.43 

12.4  จ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี 

ชั้นปีที่ 
จ านวนนักศึกษา 
ในแต่ละชั้นปี 

จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านตาม
แผนการศึกษาของหลักสูตร 

ร้อยละของนักศึกษาที่สอบ
ผ่าน ตามแผนการศึกษาของ

หลักสูตร 
1 (2563) 32 30 93.75 
2 (2562) 24 22 91.67 
3 (2561) 7 6 85.71 
4 (2560) 15 15 100 
หมายเหตุ นักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตร หมายถึง นักศึกษาที่สอบผ่าน และยังคงศึกษาอยู่ 

12.5  อัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
สัดส่วนของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนก าหนดการศึกษาและยังคงศึกษาต่อในหลักสูตร

เปรียบเทียบกับจ านวนนักศึกษาทั้งหมดของรุ่นในปีที่ผ่านมา 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (32 คน) ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 2 (30 คน)   ร้อยละ 93.75 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (27 คน) ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 3  (22 คน)   ร้อยละ 81.48 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (10.คน) ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 4 (6 คน)   ร้อยละ 60 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (21 คน) ทีจ่บการศึกษา (15 คน)    ร้อยละ 71.43 
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12.6  ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา  
ชั้นปีที่ 1 ลดลง 2  คน เนื่องจาก   - ตกออก  1     คน 

                 - ย้ายสาขา  คน 
                  - ลาออก 1    คน 

ชั้นปีที่ 2 ลดลง  2 คน เนื่องจาก   - ตกออก       คน 
                 - ย้ายสาขา  คน 
                  - ลาออก 2 คน 

ชั้นปีที่ 3 ลดลง 1 คน เนื่องจาก   - ตกออก        คน 
                 - ย้ายสาขา       คน 
                  - ลาออก 1    คน 
 

12.7  ภาวะการได้งานท าของบัณฑิตภายในระยะ 1  ปี หลังส าเร็จการศึกษา 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  16  คน  ร้อยละ 100                

 
การกระจายภาวะการไดง้านท าเทยีบกบัจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 
 
การได้
งานท า 

ได้งานท าแล้ว ผู้ประกอบการ
อิสระ 

ไม่ประสงค์จะท างาน  
ยังไม่ได้งาน ตรงสาขาที่

เรียน 
ไม่ตรงสาขาที่

เรียน 
ศึกษาต่อ ลาบวช อ่ืนๆ 

(ระบุ) 
จ านวน 10 - 6 - - - - 
ร้อยละ 62.5 - 37.5 - - - - 
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ส่วนที่ 2 : ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี 
 

 องค์ประกอบที่ 1 : ผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. (ตัวบ่งช้ี 1.1) 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร มีภาระหน้าที่ในการบริหาร พัฒนาหลักสูตรและควบคุมคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน (รายละเอียดดังภาคผนวกตารางที่ 1.1)   

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ตาม มคอ. 2 

 

ปัจจุบัน 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ปีการศึกษา 2563 

หมายเหตุ 
(ระบุครั้งท่ี/วันที่ผ่านสภา

มหาวิทยาลัย) 
1. นายจักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ 
วท.ม. (เทคโนโลยีปิโตรเลียม), 2557 
วศ.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์), 
2555 

1. นายโกสินทร์ ทีปรักษพันธ์* 
Ph.D. (Biotechnology), 2556 
Lunds University, Sweden 
วท.ม. (เคมีวิเคราะห์), 2551 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วท.บ. (เคมี), 2548 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

198-4/2564 วันที่ 22 
เมษายน 2564 

2. นางสาวจุฑามาศ จันโททัย 
วท.ม. (เทคโนโลยีปิโตรเลียม), 2557 
วศ.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์), 
2555 

2. นางสาวจุฑามาศ จันโททัย 
วท.ม. (เทคโนโลยีปิโตรเลียม), 2557 
วศ.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์), 
2555 

 

3. นางณปภัช คงฤทธิ์ 
วท.ม. (เทคโนโลยีปิโตรเลียม), 2557 
วศ.บ. (วิศวกรรมเหมืองแร่), 2555 

3. นางณปภัช คงฤทธิ์ 
วท.ม. (เทคโนโลยีปิโตรเลียม), 2557 
วศ.บ. (วิศวกรรมเหมืองแร่), 2555 

 

4. นางสาวนภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ 
M.Sc. (Petroleum Geochemistry), 
2557 
วท.ม. (ธรณีวิทยา), 2555 
วท.บ. (เทคโนโลยีปิโตรเคมี), 2552 

4. นายฐาปนิค ตีระพันธ์* 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟูา), 2557 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟูา), 2554 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย 
 

192-9/2563 
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ตาม มคอ. 2 

 

ปัจจุบัน 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ปีการศึกษา 2563 

หมายเหตุ 
(ระบุครั้งท่ี/วันที่ผ่านสภา

มหาวิทยาลัย) 
5. นายณัฐวุฒิ สุภารัตน ์
วศ.ม. (เทคโนโลยีและการจัด
การพลังงาน), 2556 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 2553 

5. นายณัฐวุฒิ สุภารัตน์ 
วศ.ม. (เทคโนโลยีและการจัด
การพลังงาน), 2556 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 2553 

 

  



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรที่เปิดสอน และท า
หน้าที่สอนและค้นคว้า วิจัย ในสาขาดังกล่าว  (รายละเอียดดังภาคผนวกตารางที่ 1.1-1 ถึง 1.1-2) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม มคอ. 2 
 

ปัจจุบัน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ปีการศึกษา 2563 

หมายเหตุ 
(ระบุครั้งท่ี/วันที่ผ่าน
สภามหาวิทยาลัย) 

1. นายจักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ 
วท.ม. (เทคโนโลยีปิโตรเลียม), 2557 
วศ.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์), 
2555 

1. นายโกสินทร์ ทีปรักษพันธ์* 
Ph.D. (Biotechnology), 2556 
Lunds University, Sweden 
วท.ม. (เคมีวิเคราะห์), 2551 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วท.บ. (เคมี), 2548 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

198-4/2564  
วันที่ 22 เมษายน 2564 

2. นางสาวจุฑามาศ จันโททัย 
วท.ม. (เทคโนโลยีปิโตรเลียม), 2557 
วศ.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์), 2555 

2. นางสาวจุฑามาศ จันโททัย 
วท.ม. (เทคโนโลยีปิโตรเลียม), 2557 
วศ.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์), 2555 

 

3. นางณปภัช คงฤทธิ์ 
วท.ม. (เทคโนโลยีปิโตรเลียม), 2557 
วศ.บ. (วิศวกรรมเหมืองแร่), 2555 

3. นางณปภัช คงฤทธิ์ 
วท.ม. (เทคโนโลยีปิโตรเลียม), 2557 
วศ.บ. (วิศวกรรมเหมืองแร่), 2555 

 

4. นางสาวนภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ 
M.Sc. (Petroleum Geochemistry), 
2557 
วท.ม. (ธรณีวิทยา), 2555 
วท.บ. (เทคโนโลยีปิโตรเคมี), 2552 

4. นายฐาปนิค ตีระพันธ์* 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟูา), 2557 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟูา), 2554 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

192-9/2563 
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 

5. นายณัฐวุฒิ สุภารัตน ์
วศ.ม. (เทคโนโลยีและการจัด
การพลังงาน), 2556 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 2553 

5. นายณัฐวุฒิ สุภารัตน์ 
วศ.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน), 
2556 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 2553 

 

หมายเหตุ :  
1) อาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่จ ากัดจ านวน ซ้ าได ้
2) อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมวีุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ ผศ. 



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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   - เฉพาะหลักสูตรร่วมผลติ กลุ่มวิชาชีพ/ปฏิบัติการ อนุโลมให้บุคลากรของสถาบันร่วมผลติที่มีวุฒิปรญิญาตรีแตต่้องมี
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 6 ปี 
3) อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมผีลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 1 รายการ  
   - เฉพาะหลักสูตรร่วมผลติ กลุ่มวิชาชีพ/ปฏิบัติการ ใช้ประสบการณ์ได้ ส าหรับบุคลากรของสถาบันร่วมผลิต  

อาจารย์ผู้สอน เป็นอาจารย์ประจ าภายในสถาบันที่มีคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือใน
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน (รายละเอียดดังภาคผนวกตารางที่ 1.1-3) 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

รายวิชาที่สอน 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
1.  ผศ.ณปภัช คงฤทธิ์ 

 
วท.ม. (เทคโนโลยี
ปิโตรเลียม) 

 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 

14-212-104 ปฏิบัติการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
14-213-108 ธรณีวิทยาและการส ารวจปิโตรเลียม 
14-215-002 การประเมินความเสีย่งและการจัดการ
ความเสีย่งทางอาชีวอนามัย 
14-512-103 กระบวนการผลิตปโิตรเลียม 
14-512-205 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยปีิโตรเลียม 1 
14-512-315 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยปีิโตรเลียม 2 
14-512-416 โครงงานเทคโนโลยปีิโตรเลียม 2 
14-513-102 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
14-513-208 เทคโนโลยสีะอาด 
14-513-303 การประเมินความเสีย่งและการจัดการ
ความเสีย่งทางอาชีวอนามัย 
14-516-301 การจัดการการเงินสว่นบุคคล 

2.  ผศ.จักรพงษ์  
จิตต์จ านงค์ 

 

วท.ม. (เทคโนโลยี
ปิโตรเลียม) 

 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

14-211-101 เคมีปิโตรเลยีม 
14-211-102 ปฏิบัติการเคมีปิโตรเลียม   
14-213-319 เคมีอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
14-215-003 เทคโนโลยสีิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ในอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี
14-216-005 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
14-512-312 เคมีอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
14-512-416 โครงงานเทคโนโลยปีิโตรเลียม 2 
14-513-304 เทคโนโลยสีิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ในอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี
14-515-403 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

รายวิชาที่สอน 

3.  อาจารย์จุฑามาศ  
จันโททัย 

 

วท.ม. (เทคโนโลยี
ปิโตรเลียม) 

 

อาจารย์ 14-211-103 แนะน างานอุตสาหกรรมปโิตรเลยีม 
14-211-104 ปฏิบัติการงานอุตสาหกรรมปโิตรเลยีม 
14-212-105 วัสดุอุตสาหกรรม 
14-213-109 เทคโนโลยีการขุดเจาะ 
14-512-120 การกัดกร่อนและการปูองกัน 
14-512-206 โครงงานเทคโนโลยปีิโตรเลียม 1 
14-512-313 เทคโนโลยีวสัด ุ
14-512-314 กระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาต ิ
14-512-417 การเพิ่มปริมาณการผลิตน้ ามัน 
14-514-102 อุปกรณ์และปฏิบัตกิารทางปิโตรเลยีม 
14-514-408 อุปกรณ์และปฏิบัตกิารขั้นสูงทางปิโตรเลยีม 

4.  อาจารย์ณัฐวุฒิ  
สุภารัตน์ 

 

วศ.ม. (เทคโนโลยี
และการจัด
การพลังงาน) 

 

อาจารย์ 14-211-104 ปฏิบัติการงานอุตสาหกรรมปโิตรเลยีม 
14-211-105 ฟิสิกส์ส าหรับปิโตรเลียม 
14-211-106 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับปิโตรเลียม 
14-214-005 การใช้และควบคุมเครื่องจักรกลทาง
ปิโตรเลียม 
14-214-006 ปฏิบัติการใช้และควบคุมเครื่องจักรกลทาง
ปิโตรเลียม 
14-211-102 ปฏิบัติการเคมีปิโตรเลียม   
14-512-309 เศรษฐศาสตร์ปิโตรเลียม 
14-512-310 การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
14-513-409 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
14-514-102 อุปกรณ์และปฏิบัตกิารทางปิโตรเลยีม 
14-514-207 การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล 
14-514-408 อุปกรณ์และปฏิบัตกิารขั้นสูงทางปิโตรเลยีม 

5.  อาจารย์นภารัตน์  
เกษตรสมบูรณ์ 
 

M.Sc. 
(Petroleum 
Geochemistry) 
วท.ม. 
(ธรณีวิทยา) 

 

อาจารย์ 14-212-103 ความปลอดภยัและอาชีวอนามัย 
14-212-104 ปฏิบัติการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
14-213-106 การเขียนแบบเทคนคิ 
14-213-107 ปฏิบัติการเขียนแบบเทคนิค 
14-215-109 ความปลอดภยัในอุตสาหกรรมปโิตรเลยีม 
14-215-110 ปฏิบัติการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม 



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  ปีการศึกษา 2563                 -25-

 
 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

รายวิชาที่สอน 

14-512-207 การเตรียมความพรอ้มฝึกงานทาง
เทคโนโลย ี
14-512-311 เทคโนโลยีปโิตรเลยีม 
14-512-418 การเขียนแบบส าหรบัอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม 
14-512-428 การเตรียมความพรอ้มสหกิจศึกษา 
14-513-303 การประเมินความเสีย่งและการจัดการ
ความเสีย่งทางอาชีวอนามัย 

6.  อาจารยฐ์าปนิค  
ตีระพันธ์ 

วศ.ม. 
(วิศวกรรมไฟฟูา) 

 

อาจารย์ 14-212-101 พื้นฐานเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
14-212-102 ปฏิบัติงานพ้ืนฐานเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
14-213-107 ปฏิบัติการเขียนแบบเทคนิค 
14-214-111 เครื่องมือวัดและการวัดไฟฟูา 
14-214-112 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดไฟฟูา 
14-214-113 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร ์
14-214-114 ปฏิบัติการเซนเซอรแ์ละทรานสดิวเซอร ์
14-512-418 การเขียนแบบส าหรบังานอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม 
14-514-206 เครื่องมือวัดและการวัดไฟฟูา 
14-514-209 ระบบไฟฟูาในอุตสาหกรรมปโิตรเลยีม 
14-514-210 ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม 

7. ผศ.ดร.โกสินทร์  
ทีปรักษพันธ์ 
 

Ph.D. 
(Biotechnology) 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

00-048-001 เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
02-031-007 ยาและสารเสพติด 
01-001-203  เคมีพื้นฐาน 
02-031-005 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 
02-031-003 มนุษย์กับผลิตภณัฑเ์คม ี

8. อาจารย์นวพล  
เทพนรินทร์ 

วศ.ม.(การจัดการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ)  

อาจารย์ 14-512-204 เครือข่ายการตดิต่อสื่อสาร 

9. อาจารย์ฉารีฝฺะ  
หัดยี 

กศ.ม.(วัดและ
ประเมินผล) 

อาจารย์ 14-516-402 การพัฒนาตนเอง 



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

รายวิชาที่สอน 

10. อาจารย์กฤษฎา  
คงพูน 

ค.อ.ม. (วิศวกรรม
อุตสาหการ) 

อาจารย์ 14-511-105 ปฏิบัติงานทักษะช่างพื้นฐาน 2 
14-212-102 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
อาจารย์ผู้สอน เป็นอาจารย์พิเศษนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือใน
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน (ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า) (รายละเอียดดังภาคผนวกตารางที่ 1.1-4) 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

รายวิชาที่สอน 

    
 
สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
จังหวัดสงขลา 
  



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  ปีการศึกษา 2563                 -27-

 
 

การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร (ตัวบ่งช้ี 1.1) เกณฑ์ 5 ข้อ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
ประเภทปฏิบัติการ 
-ไม่น้อยกว่า 5 คน และ 
-เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 
-ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
(4ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 คน ซึ่งทุกคน
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพียงหลักสูตรเดียว
และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น  

ตารางที่ 
1.1-1 และ 
ตารางที่ 
1.1-2 

2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
ประเภทปฏิบัติการ 
-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน 
-มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
ประเภทปฏิบัติการ 
-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน 
-มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
-อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ทั้ง 5 คน มี
คุณวุฒิ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
สอดคล้องและสัมพันธ์กับหลักสูตรฯ ที่เปิดสอน
โดยบูรณาการศาสตร์การสอนประกอบด้วย
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม วิศวกรรมไฟฟูา
วิศวกรรมเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน 
เพ่ือให้สอดคล้องตามหลักวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
งานในสาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียม และทุกคนมี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยหลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีปิโตรเลียมเป็นหลักสูตรปฏิบัติการ 
ซึ่งมีอาจารย์จ านวน 2 คน ที่มีประสบการณ์ใน
ด้านปฏิบัติการ ดังนี้  
1) อ.จุฑามาศ จันโททัย ผ่านการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียม ณ ฐาน
สนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม บริษัท ปตท. 
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) อ.
สิงหนครจ.สงขลา 
2) อ.ฐาปนิค ตีระพันธ์ ผ่านการพัฒนาทักษะ

ตารางที่ 
1.1-1, 1.1-
2, 2.1-1, 
2.1-2, 2.1-3 
, 2.1-4 และ 
2.1-5 



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
จ านวน 2 ใน 5 คน ต้องมี
ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการ 
 

วิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีปิ โตรเลียม ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอย
สะเก็ด) จ.เชียงใหม่     

3 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ประเภทปฏิบัติการ 
-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน 
-มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
-ไม่จ ากัดจ านวนและประจ าได้
มากกว่าหนึ่งหลักสูตร 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 
ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก 1 คน และระดับปริญญาโท 4 คน 
เป็นคุณวุฒิสอดคล้องและสัมพันธ์กับหลักสูตรฯ 
โดยมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงสาขาวิชาที่เปิด
สอนจ านวน 3 คน และสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอนจ านวน 2 คนและทุกคนมีผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลังและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน
ประจ าหลักสูตรเพียงหลักสูตรเดียวตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร 

ตารางที่ 
1.1-1, 1.1-
2, 2.1-1, 
2.1-2, 2.1-3 
, 2.1-4 และ 
2.1-5 

4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 
ประเภทปฏิบัติการ 
-อาจารย์ประจ า 
-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชา
ที่สอน 
-หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้
ประกาศใช้อนุโลมคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีได้ 

อาจารย์ผู้สอนทุกคนมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญา
โทหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาทีเ่ปิดสอน 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
-อาจารย์พิเศษ 
-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและ 
-มีประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับ
วิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี 
-ทั้งนี้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 
ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ า
เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
ประเภทปฏิบัติการ 
-ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลา
ของหลักสูตรหรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 
ปี 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 
ได้รับความเห็นชอบโดยสภาวิชาการในคราว
ประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 
2563 และสภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 188-5/2563 
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ซึ่งหลักสูตร
เทคโน โลยี บัณฑิต  สาขาวิ ชา เทคโนโลยี
ปิโตรเลียม (4 ปี) เป็นหลักสูตรที่ได้รับการ
ปรับปรุ งจากหลักสู ตร เทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (4 ปี) หลักสูตร
ใหม ่พ.ศ.2558  

 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน 
(แสดงเคร่ืองหมาย  ให้ตรงกับผลการประเมินข้างต้น) 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

1.1 ผ่าน 
 ผ่าน 

 ไม่ผ่าน 

 หลักสูตรได้มาตรฐาน 

 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

  



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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องค์ประกอบที่ 2 : ผลการด าเนินตามเกณฑ์ AUN-QA 
 

เกณฑ์คุณภาพที่ 1 ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
1.1 The programme to show that the expected learning outcomes are appropriately 

formulated in accordance with an established learning taxonomy, are aligned to the vision and 
mission of the university, and are known to all stakeholders. 

1.2 The programme to show that the expected learning outcomes for all courses are 
appropriately formulated and are aligned to the expected learning outcomes of the programme. 

1.3 The programme to show that the expected learning outcomes consist of both generic 
outcomes (related to written and oral communication, problemsolving, information technology, 
teambuilding skills, etc) and subject specific outcomes (related to knowledge and skills of the 
study discipline). 

1.4 The programme to show that the requirements of the stakeholders, especially the 
external stakeholders, are gathered, and that these are reflected in the expected learning 
outcomes. 

1.5 The programme to show that the expected learning outcomes are achieved by the 
students by the time they graduate. 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 1.1 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้รับการจัดท าขึ้นอย่างเหมาะสม
ตามหลักผลการเรียนรู้ (learning taxonomy) โดยผลการเรียนรู้ที่ก าหนดขึ้น
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและมีการสื่อสารไปยังผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 

- จากการที่หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ซึ่งเป็นหลักสูตร
ประเภทหลักสูตรวิชาชีพ ซึ่งจากเล่ม มคอ.2 ได้มีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง (ELOs) ของหลักสูตรตามหลักผลการเรียนรู้ ซึ่งได้น ากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF), มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาเทคโนโลยี ทีร่ะบุในหลักสูตรมาพัฒนาร่วมกับความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียด้วยการจัดโครงการต่าง ๆ รวมถึงการโฟกัสกรุ๊ปและการรวบรวม
ข้อมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย (1) ผู้ใช้บัณฑิตในสถานประกอบการ 

PT 1.1.1 มคอ.2 
https://drive.google.co
m/drive/folders/1NSyp6
VOSPgWeRRJGPROS4m
Ze0ibdc7IR 
PT 1.1.2 มคอ.1 สาขา
เทคโนโลยี 
https://drive.google.co
m/drive/folders/1NSyp6
VOSPgWeRRJGPROS4m
Ze0ibdc7IR 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1NSyp6VOSPgWeRRJGPROS4mZe0ibdc7IR
https://drive.google.com/drive/folders/1NSyp6VOSPgWeRRJGPROS4mZe0ibdc7IR
https://drive.google.com/drive/folders/1NSyp6VOSPgWeRRJGPROS4mZe0ibdc7IR
https://drive.google.com/drive/folders/1NSyp6VOSPgWeRRJGPROS4mZe0ibdc7IR
https://drive.google.com/drive/folders/1NSyp6VOSPgWeRRJGPROS4mZe0ibdc7IR
https://drive.google.com/drive/folders/1NSyp6VOSPgWeRRJGPROS4mZe0ibdc7IR
https://drive.google.com/drive/folders/1NSyp6VOSPgWeRRJGPROS4mZe0ibdc7IR
https://drive.google.com/drive/folders/1NSyp6VOSPgWeRRJGPROS4mZe0ibdc7IR
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
(2) ศิษย์เก่า (3) อาจารย์ผู้สอน (4) นักศึกษาปัจจุบัน (5) ผู้บริหาร เพ่ือสร้างเป็น
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes: ELOs) ตาม
รายละเอียดในเล่ม มคอ. 2 จ านวน 6 ข้อ สามารถแบ่งได้ตามกรอบมาตรฐาน 
TQF ทั้ง 6 ด้าน แสดงดังตารางที่ 2.1 โดยมีความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตรกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและมีการสื่อสารไป
ยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด โดยก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) 
สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย อันได้แก่  
1.วิสัยทัศน์ (มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือสังคม)  
2.พันธกิจ  

2.1. ผลิตก าคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเปูาหมายของ
ประเทศ  

2.2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่การนาไปใช้ประโยชน์ต่อ
สังคมหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์  

2.3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
2.4. สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ และอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
3.อัตลักษณ์ (มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ)  
   ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ จะปรากฏอยู่ในเว็บไซต์และ facebook page ของสาขาวิชา
เทคโนโลยีปิโตรเลียม และซึ่งได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา จ านวนหน่วยกิต แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง) 
   Note การด าเนินการในส่วนนี้ยังไม่สมบูรณ์เนื่องด้วยความถูกต้องของ
ข้อความและผลลัพธ์การเรียนรู้บางส่วนยังไม่ตรงตามเปูาประสงค์ของการ
ประเมินตาม AUN QA อย่างไรก็ตามทางหลักสูตรได้มีการอบรม “โครงการ
พัฒนาทักษะบุคลากรเพ่ือรองรับการจัดการศึกษาโดยใช้ผลลัพธ์เป็นฐาน 
Outcome Base Education, OBE” เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564 เพ่ือให้
สามารถด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร มคอ. 2 บางส่วน เ พ่ือเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยและสามารถเตรียมการตรวจประเมินในปีต่อไปได้ ซึ่งการปรับปรุง 

PT 1.1.3 ตารางที่ 1.1.1 
ตารางความเชื่อมโยง PLO 
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
PT 1.1.4 เว็ปไซต์คณะ 
เฟสบุ๊คหลักสูตร 
https://inded.rmutsv.ac.
th/ 
https://web.facebook.c
om/petroleumtechrmut
sv 
 
 

https://inded.rmutsv.ac.th/
https://inded.rmutsv.ac.th/
https://web.facebook.com/petroleumtechrmutsv
https://web.facebook.com/petroleumtechrmutsv
https://web.facebook.com/petroleumtechrmutsv
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
PLO มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 PLO 1: แสดงออกถึงการมีภาวะผู้น าและผู้ตาม การมีระเบียบวินัย เคารพ
กฎระเบียบ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และสื่อสารกับเพ่ือนร่วมงานเพ่ือให้
บรรลุเปูาหมาย 
 PLO 2: มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎี
และปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยี 
    PLO 2.1 อธิบายความรู้พ้ืนฐานในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียมได้อย่าง
ถูกต้อง 
     PLO 2.2 มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียม
อย่างเหมาะสมในการท างาน  
     PLO 3: ประยุกต์ใช้ความรู้ หลักการ ทฤษฎีตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ ทาง
เทคโนโลยีปิโตรเลียมได้อย่างเหมาะสม อภิปรายในการแก้ปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์บนพ้ืนฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง และเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์โลก 
     PLO 4: รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่
มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่มสามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้ง
ในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสม
กับความรับผิดชอบ และมีความรักองค์กร 
    PLO 5: มีทักษะในการสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศ เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียมได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 
      PLO 6: มีทักษะปฏิบัติในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พ้ืนฐานรวมถึง
เทคโนโลยีเพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
โดยความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 พันธกิจ ดังนี้ 
พันธกิจที่ 1 ผลิตก าลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพตอบสนองอุตสาหกรรม
เปูาหมายของประเทศ  
พันธกิจที่ 2 สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อ
สังคมหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ 
พันธกิจที่ 3 ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
พันธกิจที่ 4 สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
ตารางท่ี 1.1.1 ตารางความเชื่อมโยง PLO กับพันธกจิของมหาวิทยาลัย 

PLO ของหลักสตูร 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

พันธกิจ 
1 

พันธกิจ 
2 

พันธกิจ 
3 

พันธกิจ 
4 

PLO 1: แสดงออกถึงการมีภาวะผู้น า
และผู้ตาม การมรีะเบียบวินัย เคารพ
กฎระเบียบ ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น และสื่อสารกับเพื่อนรว่มงาน
เพื่อให้บรรลุเปูาหมาย 

 

 
  

 

 

PLO 2: มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิง
ทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ใ น เนื้ อ หาขอ ง
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยี 
PLO 2.1 อธิบายความรู้พื้นฐานใน
ศาสตร์ด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียมได้
อย่างถูกต้อง 

    

PLO 2.2 มีความรูใ้นวิธีการและการใช้
เครื่องมือด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียม
อย่างเหมาะสมในการท างาน 

    

PLO 3: ประยุกต์ใช้ความรู้ หลักการ 
ทฤษฎีตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ 
ทางเทคโนโลยีปิ โตรเลียมได้อย่าง
เหมาะสม อภิปรายในการแก้ปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูล
และข้อเท็จจริง และเท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลก 

    

PLO 4: รู้จักบทบาท หน้าที่ และมี
ความรับผิดชอบในการท างานตามที่
มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม
สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่าง
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมี
ความรักองค์กร 
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PLO 5: มีทักษะในการสื่อสาร การใช้
คอมพิวเตอร์  การวิ เคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียมได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

    

PLO 6: มีทักษะปฏิบัติในการใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานรวมถึง
เทคโนโลยี เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 

   

 

 

 1.2 หลักสูตรแสดงผลผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยถูกออกแบบมาและได้รับ
การจัดรูปแบบอย่างเหมาะสมต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และสอดคล้องกับผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
- หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมได้มีการระบุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ด้านความรู้และทักษะทั่วไป (General Learning Outcome) และผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังด้านความรู้และทักษะเฉพาะทาง (Specific Learning Outcome) 
รวมทั้งสิ้น 6 ข้อ แสดงในตารางที่ 1.1 นอกจากนี้หลักสูตรมีวางแผนประชุม
ภายในหลักสูตรและคณะฯ การโฟกัสกรุ๊ป โครงการวิพากย์หลักสูตร การประชุม
ชี้แจงประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียมซึ่ง 
สามารถแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่าง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตรกับ (1) ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับกรอบ
มาตรฐาน TQF (2) การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับคุณลักษณะ
บัณฑิตพึงประสงคข์องมหาวิทยาลัยและคณะฯ (3) ความสัมพันธ์ระหว่างผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 แสดงดังตารางที่ 2.2 (4) 
การกระจายผลการเรียนรู้ที่คาดหวังลงสู่รายวิชา โดยมีการน า ELOs ของ
หลักสูตรฯ มาออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ในรายวิชา CLOs (ดูรายละเอียดใน 
มคอ. 3 และ มคอ.4)  
    เนื่องด้วยการด าเนินการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ตามการกรอบ AUN-QA 

PT 1.2.1 ตารางที่ 2.4 การ
กระจายผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังลงสู่รายวิชา 
PT 1.2.2 มคอ.3 
https://drive.google.co
m/drive/u/0/folders/1C
8uaCgWGbOPbKF7b9TT
cnsLxM8dNJDS6 
PT 1.2.3 ตารางที่ 2.2 การ
เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1C8uaCgWGbOPbKF7b9TTcnsLxM8dNJDS6
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1C8uaCgWGbOPbKF7b9TTcnsLxM8dNJDS6
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1C8uaCgWGbOPbKF7b9TTcnsLxM8dNJDS6
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1C8uaCgWGbOPbKF7b9TTcnsLxM8dNJDS6
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โดยมี CLOs ที่สอดคล้องกับ ELOs รวมถึงการเขียนกิจกรรมแบบ Active 
learning ยังไม่ผ่านการประชุมพิจารณาจากมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามทาง
หลักสูตรได้มีการวางแผนเพ่ือจัดท า มคอ. 3 เบื้องต้นที่รองรับกับเหตุผลดังกล่าว 
 1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังประกอบด้วยทั้งผลลัพธ์ การเรียนรู้ทั่วไป  
(ที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารต่างๆ ทั้ง การเขียน การพูด การแก้ไขปัญหา เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทักษะการท างานเป็นทีม ฯลฯ ) และผลลัพธ์การเรียนรู้เฉพาะทาง 
(ท่ีเกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะของสาขาวิชา) 
- หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมได้มีการระบุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ด้านความรู้และทักษะทั่วไป (General Learning Outcome) และผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังด้านความรู้และทักษะ เฉพาะทาง (Specific Learning Outcome) 
รวมทั้งสิ้น 6 ข้อ แสดงดังตารางที่ 2.1 สามารถแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยความสัมพันธ์
ระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรกับความสัมพันธ์ระหว่างผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังกับกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา TQF เพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์
การเรียนรู้ทั่วไป ที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารต่างๆ ทั้ง การเขียน การพูด การแก้ไข
ปัญหา เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการท างานเป็นทีม แสดงดังตารางที่ 2.3 

PT 1.3.1 เล่ม มคอ.2 หมวด
ที ่4 
https://drive.google.co
m/drive/folders/127O0o
DR45dKuWd4JXEqmT3o
PBwIrudIh 
PT 1.3.2 ตารางที่ 2.1 ผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (ELOs) (ความรู้
และทักษะทั่วไป/ความรู้
และทักษะเฉพาะทาง) 
PT 1.3.3 ตารางที่ 2.3 
ตารางความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับ
กรอบมาตรฐาน TQF 

 1.4 มีการรวบรวมข้อก าหนดหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ครบถ้วน โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและสะท้อนให้เห็นในผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ได้มีการรวบรวมข้อก าหนดเพ่ือ
ปรับปรุงผลการด าเนินการของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเพ่ือพัฒนาร่วมกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประกอบด้วย (1) ผู้ใช้บัณฑิตในสถาน
ประกอบการ (2) ศิษย์เก่า โดยเบื้องต้นมีการรวบรวมข้อมูลจากการโฟกัสกรุ๊ป 
การเก็บข้อมูลจากการนิเทศฝึกงาน การนิเทศสหกิจศึกษา ตลอดจนการท า
แบบฟอร์มเ พ่ือประเมินความพึงพอใจจากผู้ ใช้บัณฑิตของหลักสูตรดั ง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
แบบสอบถาม (ระบบประเมินคุณภาพบัณฑิต) และ (ระบบส ารวจภาวะการมี

PT 1.4.1 แบบฟอร์มส าหรับ
ระบบประเมินคุณภาพ
บัณฑิต 
http://studentwork.rmu
tsv.ac.th/trader62/index
.php 
PT 1.4.2 แบบฟอร์มส าหรับ
ระบบส ารวจภาวะการมีงาน
ท าของบัณฑิต 
http://studentwork.rmu
tsv.ac.th/index.php 

https://drive.google.com/drive/folders/127O0oDR45dKuWd4JXEqmT3oPBwIrudIh
https://drive.google.com/drive/folders/127O0oDR45dKuWd4JXEqmT3oPBwIrudIh
https://drive.google.com/drive/folders/127O0oDR45dKuWd4JXEqmT3oPBwIrudIh
https://drive.google.com/drive/folders/127O0oDR45dKuWd4JXEqmT3oPBwIrudIh
http://studentwork.rmutsv.ac.th/trader62/index.php
http://studentwork.rmutsv.ac.th/trader62/index.php
http://studentwork.rmutsv.ac.th/trader62/index.php
http://studentwork.rmutsv.ac.th/index.php
http://studentwork.rmutsv.ac.th/index.php
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งานท าของบัณฑิต) 
ส าหรับแบบสอบถามในส่วนที่ 2 เป็นการสร้างแบบสอบถามเพ่ือประเมินความ
พึงพอใจรวมถึงข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการจัดท าและปรับปรุงหลักสูตร
ต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ ระบบประเมินคุณภาพบัณฑิต (ความพึงพอใจผู้ใช้
บัณฑิต) http://studentwork.rmutsv.ac.th/trader62/index.php และ 
ร ะ บ บ ส า ร ว จ ภ า ว ะ ก า ร มี ง า น ท า ข อ ง บั ณ ฑิ ต
http://studentwork.rmutsv.ac.th/index.php โดยในแบบสอบถามสามารถ
น ารายละเอียดอาชีพมาวิเคราะห์การได้งานท าที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของ
นักศึกษาที่คาดหวังของหลักสูตรได้ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังภาพที่ 1.4.1 
ภาพที่ 1.4.2 และมีผลการด าเนินการดังภาพท่ี 1.4.3 ตามล าดับ  

 
ภาพที่ 1.4.1 ส่วนแรกของแบบสอบถาม ประกอบด้วยรายละเอียดของผู้

ประเมิน 

PT 1.4.3 แบบประเมิน
นิเทศสหกิจศึกษา 
https://drive.google.co
m/drive/u/0/folders/1F
vWT7DEmPAbi1tJOYQ2
Y5i19a6zyoTrl 
 

http://studentwork.rmutsv.ac.th/trader62/index.php
http://studentwork.rmutsv.ac.th/index.php
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FvWT7DEmPAbi1tJOYQ2Y5i19a6zyoTrl
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FvWT7DEmPAbi1tJOYQ2Y5i19a6zyoTrl
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FvWT7DEmPAbi1tJOYQ2Y5i19a6zyoTrl
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FvWT7DEmPAbi1tJOYQ2Y5i19a6zyoTrl
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ภาพที่ 1.4.2 ส่วนที่ 2 ของแบบสอบถาม ประกอบด้วยผลการประเมินตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ทักษะด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรวมถึง
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ จากผู้ใช้บัณฑิต 

 
ภาพที่ 1.4.3 แบบสอบถามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
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 1.5 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจะสามารถบรรลุผลกับผู้เรียนเมื่อส าเร็จ
การศึกษา 
- หลักสูตรได้มีการก าหนดเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยมีการจัดสอบ
สมรรถนะวิชาชีพก่อนส าเร็จการศึกษา 
- หลักสูตรมีการด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาในระหว่างปีก่อนที่จะ
ส าเร็จการศึกษา ซึ่งจะใช้การส ารวจตามเงื่อนไขที่คณะ ฯ ก าหนด ประกอบด้วย 
รายวิชาอาจารย์ใหม่ รายวิชาที่เกรดผิดปกติ รวมถึงรายวิชาอ่ืนที่เป็นรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2563 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาทั้งหมด 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอน
และการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้นักศึกษาพัฒนาวิธีการเรียนจนเกิด
การเรียนรู้ และเป็นไปตามความคาดหวังของหลักสูตร ด้วยวิธีการ เครื่องมือ
ประเมินที่ เชื่อถือได้  ที่ท าให้ผู้สอนและผู้ เรียนมีแนวทางในการปรับปรุง 
พัฒนาการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป รวมทั้งมีการสอบถามไปยัง
นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มี
ความเชื่อมโยงในระหว่างเรียนแต่ละชั้นปี นอกจากนี้ ทางหลักสูตรยังได้มีการ
ทดสอบสมรรถนะวิชาชีพเพ่ือพิจารณาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังก่อนผู้เรียนส าเร็จ
การศึกษาระเบียบของมหาวิทยาลัย คณะฯ และหลักสูตร โดยมีการจัดสอบ
สมรรถนะวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  (เอกสารการสอบสมรรถนะ
วิชาชีพ มหาวิทยาลัยฯ คณะฯ และหลักสูตรก าหนด) โดยจะมุ่งเน้นรายวิชาที่
เป็นแกนหลักท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยมีกระบวนการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ดังนี้ 
1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา  
1.1 ประเมินรายละเอียดรายวิชาว่าผลการเรียนรู้ที่ก าหนดสอดคล้องกับความ
รับผิดชอบในหลักสูตร  
1.2 การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้
เป็นไปตามแผนการสอน  
1.3 มีการทวนสอบวิธีการวัดผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนการ
สอนหรือในรายละเอียดวิชา มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช้ในการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

PT 1.5.1 ผลการทดสอบ
สมรรถนะวิชาชีพ 
https://drive.google.co
m/drive/u/0/folders/1lg
mqiY_8ATsHpW-
wsDxENixiYbk9UptN 
 
PT 1.5.2 แบบทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา 
https://drive.google.co
m/drive/u/0/folders/1lg
mqiY_8ATsHpW-
wsDxENixiYbk9UptN 
 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lgmqiY_8ATsHpW-wsDxENixiYbk9UptN
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lgmqiY_8ATsHpW-wsDxENixiYbk9UptN
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lgmqiY_8ATsHpW-wsDxENixiYbk9UptN
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lgmqiY_8ATsHpW-wsDxENixiYbk9UptN
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lgmqiY_8ATsHpW-wsDxENixiYbk9UptN
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lgmqiY_8ATsHpW-wsDxENixiYbk9UptN
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lgmqiY_8ATsHpW-wsDxENixiYbk9UptN
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lgmqiY_8ATsHpW-wsDxENixiYbk9UptN
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
1.4 มีการประเมินการสอนของผู้สอนและประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา  

        

                            
                                

(                5                )

                                      .     
(                                        )

       

  .                                    
                                  

(                                        )

                                                    
                              

                       
                              

                           
               

                          

                              
                              .    

 

  .                                               
(                       )

                            
                        

                                

 
ภาพที่ 1.5.1 วิธีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  
2.1 ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จ
การศึกษาในด้านของระยะเวลาในการหางานท า  ความเห็นต่อความรู้
ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ  
2.2 การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบ
การศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ  
2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืนถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความ
พร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับ 
บัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้น ๆ  
2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและ
ความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพ่ือนามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดี
ยิ่งขึ้น  
2.5 มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร 
หรือเป็นอาจารย์พิเศษเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้
ของนักศึกษา  
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  
3.1 นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย โดยต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรและข้อก าหนดของ
สาขาวิชา มีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ากว่าที่หลักสูตรก าหนดไว้ และได้ระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และ ต้องมี
ผลการสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ (TOEIC) ไม่น้อยกว่า 550 
คะแนน หรือเทียบเท่า หรือเป็นไปตามประกาศของคณะ  
3.2 เป็นผู้มีความประพฤติท่ีไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย และต้องผ่านการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และมีใบแสดงผล
กิจกรรม  
3.3 นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดสมรรถนะพ้ืนฐานและสมรรถนะ
วิชาชีพตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และได้รับใบรับรอง 

 
  



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  ปีการศึกษา 2563                 -41-

 
 

ตารางท่ี 2.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs) (ความรู้และทักษะท่ัวไป/ความรู้และทักษะเฉพาะ
ทาง) 
ข้อที่ 

(ELOs) 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

ความรู้และ
ทักษะทั่วไป 

ความรู้และทักษะ
เฉพาะทาง 

1 แสดงออกถึงการมีภาวะผู้น าและผู้ตาม การมรีะเบียบวินัย 
เคารพกฎระเบียบ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และสื่อสาร
กับเพ่ือนร่วมงานเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย 

 

  

2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิง
ทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทาง
เทคโนโลยี 
ELO 2.1 อธิบายความรู้พ้ืนฐานในศาสตร์ด้านเทคโนโลยี
ปิโตรเลียมได้อย่างถูกต้อง 
ELO 2.2 มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยี
ปิโตรเลียมอย่างเหมาะสมในการท างาน 

  

 

3 ประยุกต์ใช้ความรู้ หลักการ ทฤษฎีตลอดจนกระบวนการต่างๆ 
ทางเทคโนโลยีปิโตรเลียมได้อย่างเหมาะสม อภิปรายในการ
แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานของข้อมูลและ
ข้อเท็จจริง และเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลก 

  

 

4 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่
มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่มสามารถปรับตัวและ
ท างานร่วมกับผู้ อ่ืนทั้ ง ในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความ
รับผิดชอบ และมีความรักองค์กร 

 

  

5 มีทักษะในการสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศ เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียม
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

  

6 มีทักษะปฏิบัติในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พ้ืนฐานรวมถึง
เทคโนโลยีเพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย 
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ตารางท่ี 2.2 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ 

คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ข้อที ่

1 2.1 2.2 3 4 5 6 
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย/คณะ        

1) มีวินัย ซื่อสัตย์ เสียสละ จิตสาธารณะ และภัคดีต่อองค์กร        
2) เป็นนักปฏิบัติ ใฝุรู้ สู้งาน        
3) คิดเป็น ท าเป็น ใช้เป็น        
4) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข        
5) เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะการสื่อสารระดับสากล        
6) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม        
7) สามารถท างานเป็นทีมได้ ทั้งในบทบาทของผู้น าและผู้ตาม        
8) อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม        
9) มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ        

คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ของหลักสูตร         
   1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ รับผิดชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพ สังคม และท าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ 
และปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและ
เสียสละ 

       

   2) มีความรู้ภาคทฤษฎีและทักษะเชิงปฏิบัติ สมรรถนะในศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมเพ่ือการประกอบวิชาชีพ และการศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้น 

       

   3) มีความใฝุรู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป 
เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

       

   4) คิดเป็น ท าเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเลือก
วิธีแก้ไขปัญหา และประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในวิชาชีพ
ได้อย่างเหมาะสม 

       

   5) มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
มีทักษะในด้านการท างานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการ
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คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ข้อที ่

1 2.1 2.2 3 4 5 6 
ท างานได้อย่างเหมาะสม มีจิตส านึกรักองค์กรและเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีใน
การท างาน 
   6)  มี ค ว ามสามารถในการติ ดต่ อสื่ อ ส ารและ ใช้ ภ าษา ไทย 
ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิคในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 

       

 
ตารางที่ 2.3 ตารางความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับกรอบมาตรฐาน TQF 

ผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวังของ

หลักสูตร 
(ข้อที)่ 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 

PLO1       
PLO2       
PLO3       
PLO4       
PLO5       
PLO6       
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ตารางท่ี 2.4 การกระจายผลการเรียนรู้ที่คาดหวังลงสู่รายวิชา 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ข้อที ่

1 2 3 4 5 6 
ปีการศึกษาที่ 1 
14-212-105 วัสดุอุตสาหกรรม       
14-213-106 การเขียนแบบเทคนิคส าหรับ

อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
      

14-213-107 ปฏิบัติการเขียนแบบเทคนิค
ส าหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 

      

14-213-108 ธรณีวิทยาและการส ารวจ
ปิโตรเลียม 

      

14-213-109 เทคโนโลยีการขุดเจาะ       
14-214-001  ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์       
14-214-002 ปฏิบัติการไฮดรอลิกส์และนิวเม

ติกส ์
      

14-214-005 การใช้และควบคุมเครื่องจักรกล
ทางปิโตรเลียม 

      

14.214.006 ปฏิบัติการใช้และควบคุม
เครื่องจักรกลทางปิโตรเลียม 

      

14-214-111 เครื่องมือวัดและการวัดไฟฟูา       
14-214-112 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการ

วัดไฟฟูา 
      

14-214-113 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์       
14-214-114 ปฏิบัติการเซนเซอร์และ

ทรานสดิวเซอร์ 
      

14-215-109 ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม 

      

14-215-110 ปฏิบัติการความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ข้อที ่
1 2 3 4 5 6 

14-512-103 กระบวนการผลิตปิโตรเลียม       
ปีการศึกษาที่ 2 
14-512-204 เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร       
14-512-205 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยี

ปิโตรเลียม 1  
      

14-512-206 โครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 1       
14-512-207 การเตรียมความพร้อมการฝึกงาน

ทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม 1 
      

14-512-208 การฝึกงานทางเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 1 

      

14-513-208 เทคโนโลยีสะอาด       
14-514-102 อุปกรณ์และปฏิบัติการทาง

ปิโตรเลียม 
      

14-514-203 ปั๊มและคอมเพรสเซอร์       
14-514-206 เครื่องมือและการวัดไฟฟูา       
14-514-207 การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล       
14-514-209 ระบบไฟฟูาในอุตสาหกรรม

ปิโตรเลียม 
      

14-514-210 ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ใน
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 

      

14-515-403 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน       
ปีการศึกษาที่ 3 
14-213-316 การกัดกร่อนและการปูองกัน       
14-213-317 ปฏิบัติการกัดกร่อนและการ

ปูองกัน 
      

14-213-319 เคมีอุตสาหกรรมปิโตรเลียม       
14-213-321 การเพ่ิมปริมาณการผลิตน้ ามัน       
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ข้อที ่
1 2 3 4 5 6 

14-215-002 การประเมินความเสี่ยงและการ
จัดการความเสี่ยงทางอาชีว 
อนามัย 

      

14-215-003 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและ 
ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมี 

      

14-216-005 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน       
14-512-309 เศรษฐศาสตร์ปิโตรเลียม       
14-512-310 การจัดการพลังงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม 
      

14-512-311 เทคโนโลยีปิโตรเลียม       
14-512-313 เทคโนโลยีวัสดุ       
14-512-312 เคมีอุตสาหกรรมปิโตรเลียม       
14-512-314 กระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติ       
14-512-315 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยี

ปิโตรเลียม 2 
      

14-512-327 การฝึกงานทางเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 2 

      

14-513-303 การประเมินความเสี่ยงและการ
จัดการความเสี่ยงทางอาชีว 
อนามัย 

      

14-513-304 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและ 
ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมี 

      

14-516-301 การจัดการการเงินส่วนบุคคล       
ปีการศึกษาที่ 4 
14-512-416 โครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 2       
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ข้อที ่
1 2 3 4 5 6 

14-512-417 การเพ่ิมปริมาณการผลิตน้ ามัน       
14-512-418 การเขียนแบบส าหรับ

อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
      

14-512-428 การเตรียมความพร้อมสหกิจ
ศึกษา 

      

14-512-429 สหกิจศึกษา       
14-513-409 การประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
      

14-514-408 อุปกรณ์และปฏิบัติการข้ันสูงทาง
ปิโตรเลียม 

      

14-515-403 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน       
14-516-402 การพัฒนาตนเอง 

 
      

 

เปูาหมายของปีนี้  : ระดับ 2  ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 2 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเปูาหมาย           ไม่บรรลุเปูาหมาย 
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เกณฑ์คุณภาพที่ 2 โครงสร้างโปรแกรมและเนื้อหา (Programme Structure and Content) 
2.1 The specifications of the programme and all its courses are shown to be 

comprehensive, up-to-date, and made available and communicated to all stakeholders. 
2.2 The design of the curriculum is shown to be constructively aligned with achieving the 

expected learning outcomes. 
2.3 The design of the curriculum is shown to include feedback from stakeholders, 

especially external stakeholders. 
2.4 The contribution made by each course in achieving the expected learning outcomes is 

shown to be clear. 
2.5 The curriculum to show that all its courses are logically structured, properly 

sequenced (progression from basic to intermediate to specialised courses), and are integrated. 
2.6 The curriculum to have option(s) for students to pursue major and/or minor 

specialisations. 
2.7 The programme to show that its curriculum is reviewed periodically following an 

established procedure and that it remains up-to-date and relevant to industry. 
ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

 2.1 ข้อก าหนดของโปรแกรมและหลักสูตรทั้งหมด มีความครอบคลุมทันสมัย
และพร้อมใช้งานและมีการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม มีการด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (มคอ.2 - หมวดที่ 7 
การประกันคุณภาพหลักสูตร  หมวดที่  8 การประเมินและปรับปรุงการ
ด าเนินการของหลักสูตร และ ภาคผนวก ก รายละเอียดเหตุผลและความจ าเป็น
ในการปรับปรุงหลักสูตร) จากการจัดโครงการส าหรับวิพากษ์หลักสูตร การโฟกัส
กรุ๊ปกับผู้ใช้บัณฑิตในสถานประกอบการ นอกจากนี้หลักสูตรได้มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือวิเคราะห์การปรับปรุงรายละเอียดของ
หลักสูตรเพ่ือให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันโดย
เผยแพร่ทางเว็บไซตแ์ละเพจของหลักสูตรคณะฯ การวิเคราะห์รายละเอียดความ
สอดคล้องของผลการเรียนรู้  
Note ซึ่งหลักสูตรใช้แนวทางและกลไกส าหรับการด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตร
โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

PT 2.1.1 มคอ.2 ฉบับ
ปรับปรุง ปี 2563 
https://drive.google.c
om/drive/u/0/folders
/1ItH2fAaLw-c-
CK18L9kUbDr6cG4Pk
7kH 
PT 2.1.2 มคอ.3 
https://drive.google.c
om/drive/u/0/folders
/1ItH2fAaLw-c-
CK18L9kUbDr6cG4Pk
7kH 
 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ItH2fAaLw-c-CK18L9kUbDr6cG4Pk7kH
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ItH2fAaLw-c-CK18L9kUbDr6cG4Pk7kH
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ItH2fAaLw-c-CK18L9kUbDr6cG4Pk7kH
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ItH2fAaLw-c-CK18L9kUbDr6cG4Pk7kH
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ItH2fAaLw-c-CK18L9kUbDr6cG4Pk7kH
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ItH2fAaLw-c-CK18L9kUbDr6cG4Pk7kH
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ItH2fAaLw-c-CK18L9kUbDr6cG4Pk7kH
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ItH2fAaLw-c-CK18L9kUbDr6cG4Pk7kH
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ItH2fAaLw-c-CK18L9kUbDr6cG4Pk7kH
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ItH2fAaLw-c-CK18L9kUbDr6cG4Pk7kH
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
(1) เมื่อมีการวางกรอบส าหรับการด าเนินการจัดท าหลักสูตรและมีมติผ่านสภา
วิชาการและสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว หลักสูตรด าเนินการแจ้งเพ่ือให้ 
สกอ. รับทราบและประกาศใช้หลักสูตร 
(2) มีการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ตามกรอบระยะเวลาที่ สกอ. ก าหนด 
รวมถึงการเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในรายวิชาสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังใน มคอ.2  
(3) จัดการเรียนการสอนตามเงื่อนไข มคอ.3 และ มคอ.4 
(4) รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชาพร้อมระบุรายละเอียดที่ต้องปรับปรุง
แก้ไขในคราวต่อไปใน มคอ.5 และ มคอ.6 
(5) รายงานผลการด าเนินงานในภาพรวมของหลักสูตร (มคอ.7) 
(6) มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุก 5 ปี โดยมีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเป็นผู้บันทึก ทบทวนผลการด าเนินงานในแต่ละสาระวิชาของหลักสูตร 
รวมถึงการน าผลการด าเนินงานมาออกแบบปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป 
   ระหว่างการทบทวนสาระรายวิชาในรอบ 5 ปี หลักสูตรมีการวางแผนเพ่ือ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ เช่น มีการปรับปรุงรูปแบบ
วิธีการสอนโดยใช้ (1) กิจกรรม Active learning ซึ่งเริ่มจากการให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมอบรมและถ่ายทอดการจัดการเรียนการสอน 
(โครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning) (2) 
เนื้อหารายวิชา และ (3) การปรับปรุงหลักสูตรที่ใช้แนวทางหรือหลักเกณฑ์จาก
หลักสูตรบัณฑิตตามคณะ ดังนั้นทางหลักสูตรได้มีการวางแผนการด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร โดยการน า ELOs มาเป็นหลักในการก าหนดทิศทางของ
หลักสูตร และการก าหนดรายวิชาที่นักศึกษาต้องศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 
(ยังคงรอการด าเนินการของคณะ ฯ และ มหาวิทยาลัย) 
   นอกจากนี้หลักสูตร ฯ ได้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของหลักสูตรและ
คุณลักษณะเฉพาะของรายวิชา ซึ่งมีเนื้อหาที่ครอบคลุมครบถ้วน ทันสมัย และ
สามารถเข้าถึงได้จาก มคอ.2 ฉบับปรับปรุง ปี 2563 โดยได้มีการสื่อสารผ่านการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซต์ของหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย กิจกรรม 
Petroleum Youth Camp และจัดกิจกรรม Road show เพ่ือแนะแนว
การศึกษาร่วมกับคณะฯ และมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์

PT 2.1.3 เว็ปไซต์คณะ 
เฟสบุ๊คหลักสูตร 
และเว็ปไซต์
มหาวิทยาลัย 
https://inded.rmutsv.
ac.th/ 
https://web.faceboo
k.com/petroleumtec
hrmutsv 
https://www.rmutsv.
ac.th/ 
PT 2.1.4 คู่มือการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 
2563 
https://drive.google.c
om/drive/u/0/folders
/1ItH2fAaLw-c-
CK18L9kUbDr6cG4Pk
7kH 
PT 2.1.5 วีดีโอคลิป
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
https://web.faceboo
k.com/watch/?v=846
421019276396 
PT 2.1.6 โครงการ 
Petroleum Youth 
Camp and 
Roadshow 
การจัดกิจกรรม 

https://inded.rmutsv.ac.th/
https://inded.rmutsv.ac.th/
https://web.facebook.com/petroleumtechrmutsv
https://web.facebook.com/petroleumtechrmutsv
https://web.facebook.com/petroleumtechrmutsv
https://www.rmutsv.ac.th/
https://www.rmutsv.ac.th/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ItH2fAaLw-c-CK18L9kUbDr6cG4Pk7kH
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ItH2fAaLw-c-CK18L9kUbDr6cG4Pk7kH
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ItH2fAaLw-c-CK18L9kUbDr6cG4Pk7kH
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ItH2fAaLw-c-CK18L9kUbDr6cG4Pk7kH
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ItH2fAaLw-c-CK18L9kUbDr6cG4Pk7kH
https://web.facebook.com/watch/?v=846421019276396
https://web.facebook.com/watch/?v=846421019276396
https://web.facebook.com/watch/?v=846421019276396
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ผ่านช่องทางสื่อ social media ต่าง ๆ ทั้ง Facebook แผ่นพับ ปูาย
ประชาสัมพันธ์ที่จัดส่งให้กับสถานศึกษาต่าง ๆ ที่เป็นกลุ่มเปูาหมายและมีการท า
สื่อเป็นคลิปวิดีโอเผยแพร่ผ่าน youtube อีกช่องทางหนึ่งด้วย โดยข้อมูลในการ
ประชาสัมพันธ์ทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูลชุดเดียวกัน รวมไปถึงคู่มือการศึกษา ไปยัง
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักศึกษา สถานประกอบการ ศิษย์เก่า 

Petroleum Youth 
Camp 
https://drive.google.c
om/drive/u/0/folders
/1ItH2fAaLw-c-
CK18L9kUbDr6cG4Pk
7kH 
PT 2.1.7 โบรชวัร์
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

 
https://drive.google.c
om/file/d/1GkqNO35
NrAqfT_WSik9ifr9EVe
6243HY/view?usp=sh
aring 

 2.2 การออกแบบหลักสูตรสอดคล้องอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมกับการ
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
- หลักสูตรฯ มีการจัดท ารายละเอียดหลักสูตรที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังทั้ง 6 ด้าน โดยมีการกระจายผลการเรียนรู้ ในแต่ละวิชาตามกรอบ
มาตรฐาน TQF ตามการวิเคราะห์รายละเอียดความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ 
ดังตารางที่  2.3 และ ภาคผนวก ข รายละเอียดความสอดคล้องระหว่าง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา  ซึ่งมีการน าผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
หลักสูตรสู่รายวิชา (curriculum mapping) ดังแสดงในเอกสาร มคอ.2 ของ
หลักสูตร และมีการด าเนินการจัดท า มคอ.3-4 ดังรายละเอียด (มคอ.3 และ 
มคอ.4) ซึ่งรายละเอียดรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษานั้นเริ่มต้นจาก 

PT 2.2.1 มคอ.2 
https://drive.google.c
om/drive/u/0/folders
/1FNwGbfXxHX07lp5
Jnm6vzz2R4FPZCDY
B 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ItH2fAaLw-c-CK18L9kUbDr6cG4Pk7kH
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ItH2fAaLw-c-CK18L9kUbDr6cG4Pk7kH
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ItH2fAaLw-c-CK18L9kUbDr6cG4Pk7kH
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ItH2fAaLw-c-CK18L9kUbDr6cG4Pk7kH
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ItH2fAaLw-c-CK18L9kUbDr6cG4Pk7kH
https://drive.google.com/file/d/1GkqNO35NrAqfT_WSik9ifr9EVe6243HY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GkqNO35NrAqfT_WSik9ifr9EVe6243HY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GkqNO35NrAqfT_WSik9ifr9EVe6243HY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GkqNO35NrAqfT_WSik9ifr9EVe6243HY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GkqNO35NrAqfT_WSik9ifr9EVe6243HY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FNwGbfXxHX07lp5Jnm6vzz2R4FPZCDYB
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FNwGbfXxHX07lp5Jnm6vzz2R4FPZCDYB
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FNwGbfXxHX07lp5Jnm6vzz2R4FPZCDYB
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FNwGbfXxHX07lp5Jnm6vzz2R4FPZCDYB
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FNwGbfXxHX07lp5Jnm6vzz2R4FPZCDYB
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
มคอ.2 ของหลักสูตร เมื่อท าการเปิดสอนรายวิชาใด ๆ ขึ้น อาจารย์ผู้สอนต้อง
จัดท าเอกสาร มคอ.3 ที่สอดคล้องกับรายละเอียดรายวิชาใน มคอ.2 รวมถึงผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) จะถูกก าหนดตามการกระจายผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังใน มคอ.2 เพ่ือให้ครอบคลุมทักษะการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมการศึกษาแห่งชาติ และการน าข้อมูลที่ได้
จากการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษานั้น ๆ ปรับปรุงรายละเอียดของ
รายวิชาให้มีความทันสมัยและใช้งานได้จริง ใน มคอ.5 เพ่ือให้สามารถปรับปรุง
รายวิชาในเทอมหรือปีการศึกษาถัดไป 

PT 2.2.2 มคอ.3 
https://drive.google.c
om/drive/u/0/folders
/1FNwGbfXxHX07lp5
Jnm6vzz2R4FPZCDY
B 
PT 2.2.3 มคอ.5 
https://drive.google.c
om/drive/u/0/folders
/1FNwGbfXxHX07lp5
Jnm6vzz2R4FPZCDY
B 
 

 2.3 ในการออกแบบหลักสูตรมีการค านึงถึงและน าข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียโดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมาออกแบบหลักสูตร 
- หลักสูตรมีการน าข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น ผู้ใช้บัณฑิต
ในสถานประกอบการและศิษย์เก่า มาใช้ในการออกแบบด้วยการใช้วิธีการโฟกัส
กรุ๊ปเป็นหลัก รวมถึงการเก็บข้อมูลจากการออกนิเทศการฝึกงานมาเป็น
องค์ประกอบหลักส าคัญในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร โดยหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2563) ครั้งนี้เป็นการปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีทางด้านการส ารวจ
และผลิตปิโตรเลียมที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
และปรับปรุงตามการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานความรู้และมาตรฐานวิชาชีพ
ทางด้านเทคโนโลยี (มคอ.1) โดยมีรายละเอียดประเด็นที่น ามาพิจารณาและ
ปรับปรุงดังนี้โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงดังต่อไปนี้  (มคอ.2 – ภาคผนวก ก 
รายละเอียดเหตุผลและความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร) 
 
 
 

PT 2.3.1 เอกสาร
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
https://drive.google.c
om/drive/u/0/folders
/1JPonko26IQAVMPc
zycoc2PGVe6LehUx8 
PT 2.3.2 คู่มือการศึกษา 
2563 
https://drive.google.c
om/drive/u/0/folders
/1JPonko26IQAVMPc
zycoc2PGVe6LehUx8 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FNwGbfXxHX07lp5Jnm6vzz2R4FPZCDYB
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FNwGbfXxHX07lp5Jnm6vzz2R4FPZCDYB
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FNwGbfXxHX07lp5Jnm6vzz2R4FPZCDYB
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FNwGbfXxHX07lp5Jnm6vzz2R4FPZCDYB
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FNwGbfXxHX07lp5Jnm6vzz2R4FPZCDYB
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FNwGbfXxHX07lp5Jnm6vzz2R4FPZCDYB
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FNwGbfXxHX07lp5Jnm6vzz2R4FPZCDYB
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FNwGbfXxHX07lp5Jnm6vzz2R4FPZCDYB
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FNwGbfXxHX07lp5Jnm6vzz2R4FPZCDYB
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FNwGbfXxHX07lp5Jnm6vzz2R4FPZCDYB
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JPonko26IQAVMPczycoc2PGVe6LehUx8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JPonko26IQAVMPczycoc2PGVe6LehUx8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JPonko26IQAVMPczycoc2PGVe6LehUx8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JPonko26IQAVMPczycoc2PGVe6LehUx8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JPonko26IQAVMPczycoc2PGVe6LehUx8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JPonko26IQAVMPczycoc2PGVe6LehUx8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JPonko26IQAVMPczycoc2PGVe6LehUx8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JPonko26IQAVMPczycoc2PGVe6LehUx8
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(1) สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 

 
 
 
 

PT 2.3.3 เว็ปไซต์คณะ
เฟสบุ๊คหลักสูตร 
และเว็ปไซต์
มหาวิทยาลัย 
https://inded.rmutsv.
ac.th/ 
https://web.faceboo
k.com/petroleumtec
hrmutsv 
https://www.rmutsv.
ac.th/ 
PT 2.3.4 แบบประเมิน
ความพึงพอใจโครงการ
ค่ายปิโตรเลียม 

https://inded.rmutsv.ac.th/
https://inded.rmutsv.ac.th/
https://web.facebook.com/petroleumtechrmutsv
https://web.facebook.com/petroleumtechrmutsv
https://web.facebook.com/petroleumtechrmutsv
https://www.rmutsv.ac.th/
https://www.rmutsv.ac.th/
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(2) สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ซึ่ งในส่วนของการปรับปรุงจากผลของการส ารวจและรวบรวมข้อมูลมี
รายละเอียดในการปรับปรุงหลักสูตรดังต่อไปนี้ 
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(3) ผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
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 2.4 การด าเนินการของหลักสูตรที่เน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เห็นถึงการ
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 
- หลักสูตรฯ มีการออกแบบรายวิชาเพ่ือให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ตามรายละเอียดใน (มคอ. 2 - ภาคผนวก ข รายละเอียดความสอดคล้องระหว่าง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา) หรือ (ใช้ข้อมูลดังตารางที่ 2.4 การ
กระจายผลการเรียนรู้ที่คาดหวังลงสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน) โดยหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563 นี้ได้จัดท าขึ้นเพ่ือผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติการด้าน
เทคโนโลยีปิโตรเลียม เพ่ือรองรับความต้องการในงานด้านอุตสาหกรรม 

PT 2.4.1 มคอ.2 
https://drive.google.c
om/drive/u/0/folders
/1- 
PT 2.4.2 มคอ.3 
https://drive.google.c
om/drive/u/0/folders
/1-

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-NJDIS8IYjjQlYxfkBmRGdS3pbuTwP6T
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-NJDIS8IYjjQlYxfkBmRGdS3pbuTwP6T
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-NJDIS8IYjjQlYxfkBmRGdS3pbuTwP6T
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ตลาดแรงงานและสถานประกอบการต่าง ๆ โดยเน้นให้บัณฑิตมีทักษะด้าน
ปฏิบัติการ สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย คิดเป็น ท า เป็น มี
จิตอาสา มีทักษะพ้ืนฐานในการน าเสนอผลงานด้วยภาษาต่างประเทศ และ
สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับ
จากการปรับปรุงหลักสูตรในครั้ งนี้จะท าให้ได้บัณฑิตที่มีคุณสมบัติตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยได้แสดงรายละเอียดของรายวิชาต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร ELOs แต่ละข้อดังต่อไปนี้ เช่น 

 

NJDIS8IYjjQlYxfkBmR
GdS3pbuTwP6T 
 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-NJDIS8IYjjQlYxfkBmRGdS3pbuTwP6T
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-NJDIS8IYjjQlYxfkBmRGdS3pbuTwP6T
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*เอกสารเพิ่มเติมแสดงใน มคอ. 2 ภาคผนวก ข* 
Note นอกจากนี้ยังสามารถพิจารณาในภาพกว้างซึ่งมีรายละเอียดของการแยก
กลุ่มรายวิชาหลักท่ีสนับสนุนผลการเรียนรู้สามารถแสดงไดด้ังนี้ 
     ELO 1 แสดงออกถึงการมีภาวะผู้น าและผู้ตาม การมีระเบียบวินัย เคารพ
กฎระเบียบ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และสื่อสารกับเพ่ือนร่วมงานเพ่ือให้
บรรลุเปูาหมาย 
    ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังนี้ ปกติแล้วทุกรายวิชาจะเน้นเรื่องของการมี
คุณธรรม จริยธรรม แต่เนื่องด้วยหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมเป็น 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ซึ่งท าให้กลุ่มรายวิชาชีพจะเป็นส่วนในการสนับสนุน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในข้อนี้ 
 ELO 2: มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎี
และปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยี 
    ELO 2.1 อธิบายความรู้พ้ืนฐานในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียมได้อย่าง
ถูกต้อง       
    ELO 2.2 มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียม
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อย่างเหมาะสมในการท างาน 
    เนื่องด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมเป็นสาขาวิชาแบบสหวิทยาการท าให้
รายวิชาที่ออกแบบนั้นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ
เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตามล าดับ ซึ่งท า
ให้กลุ่มรายวิชาชีพเฉพาะสาขาจะเป็นส่วนในการสนับสนุนผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังในข้อนี้ 
     ELO 3 ประยุกต์ใช้ความรู้ หลักการ ทฤษฎีตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ ทาง
เทคโนโลยีปิโตรเลียมได้อย่างเหมาะสม อภิปรายในการแก้ปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์บนพ้ืนฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง และเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์โลก          
     ปกติแล้วรายวิชาในหลักสูตรมีการเน้นการน าเสนอเพ่ือเพ่ิมทักษะในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งหลากหลายวิชาจะเป็นส่วนกระตุ้นให้นักศึกษาสามารถ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีความตระหนักและยึดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญจากการทดลองบรรยายและการสอนหน้าห้อง โดยในรายวิชาวิธีการสอน
เฉพาะทางเทคโนโลยี จะเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนให้เกิดทักษะ นอกจากนี้
ยังมีโครงการ Petroleum Youth Camp ที่เป็นการฝึกนักศึกษาปัจจุบันในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียมให้กับนักเรียนระดับ ปวช.และ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจเข้ามาเรียนในหลักสูตรฯ ที่สนับสนุนผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวังในข้อนี้  
     ELO 4  รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่
มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่มสามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้ง
ในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสม
กับความรับผิดชอบ และมีความรักองค์กร 
      ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังนี้ ปกติแล้วรายวิชาโดยส่วนใหญ่ของ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต จะเน้นเรื่องของการมีจิตอาสา และด าเนินชีวิตตาม
วิถีประชาธิปไตย มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบ 
ยึดมั่นในความถูกต้อง เคารพสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
นอกเหนือการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตอาสาทุก ๆ รายวิชาแล้วนั้น ในกลุ่มของ
หมวดวิชาเฉพาะด้านวิชาชีพเฉพาะและโครงการจิตอาสาและโครงการบริการ
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วิชาการท่ีให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังชุมชนหรือ
สถานศึกษาท่ีเป็นส่วนในการสนับสนุนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในข้อนี้                   
     ELO 5  มีทักษะในการสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศ เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียมได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 
     ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังนี้ ปกติแล้วรายวิชาเฉพาะในหลักสูตรจะ
เน้นการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรม Active Learning ซึ่งท าให้นักศึกษา
จะต้องเรียนรู้และพัฒนาเพ่ือให้มีทักษะ แบบบูรณาการ ด้วยการแก้ปัญหาใน
สถานประกอบการในระหว่างฝึกสหกิจศึกษา รวมถึงมีทักษะในการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และสามารถน าความรู้พัฒนาตนเองและผู้เรียนในขณะออกฝึกปฏิบัติการใน
สถานประกอบการทั้งการฝึกงานและการฝึกสหกิจศึกษาได้ ซ่ึงรายวิชาที่จะเน้น
หลักในรายวิชาโครงงาน โดยมีรายวิชาอ่ืนที่เป็นส่วนสนับสนุนให้แก่รายวิชาหลัก
ดังกล่าว ตามล าดับ 
     ELO 6 มีทักษะปฏิบัติในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พ้ืนฐานรวมถึง
เทคโนโลยีเพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขาที่เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
          ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังนี้ โดยรายวิชาในหลักสูตรในหมวดวิชา
เฉพาะมีสัดส่วนของชั่วโมงปฏิบัติ มากกว่า ร้อยละ 70 โดยหลักสูตรมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีทักษะปฏิบัติในสายงานวิชาชีพอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังนี้  รายวิชาที่สามารถตอบสนองและ
เห็นผลได้ชัดเจนที่สุดคือ รายวิชาสหกิจศึกษา และรายวิชาฝึกงานทางเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในน าความรู้ของรายวิชาเฉพาะด้าน
บูรณาการส าหรับการจัดการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้และมีความสุขในการเรียน โดยใช้ศาสตร์ในด้านทักษะปฏิบัติมาใช้จริง
ในการท างานกับสถานประกอบการในช่วงระหว่างการเรียนในรายวิชาข้างต้น  
 2.5. หลักสูตรมีโครงสร้างรายวิชามีการจัดล าดับวิชาอย่างเป็นระบบและ
เหมาะสมเหมาะสม (ตั้งแต่ ระดับขั้นพ้ืนฐาน ระดับกลางไปจนถึงรายวิชาเฉพาะ
ทาง) และมีการบูรณาการ (ซึ่งกันและกัน) 
   เนื่องจากหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิ โตรเลียมเป็นหลักสูตรแบบ 
สหวิทยาการเป็นศาสตร์ที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ ซึ่งมีการจัดเรียงรายวิชา

PT 2.5.1 แผนการศึกษา
ของหลักสูตร  
PT 2.5.2 มคอ. 3 
PT 2.5.3 มคอ. 5  
https://drive.google.c

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Un6gEb1jJUuMfj8Mj7IKRqHG-IYtJUUd
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หมวดวิชาเฉพาะด้านตามศาสตร์หลักๆ ประกอบด้วย ศาสตร์ทางด้านวิชาชีพ
ด้านกระบวนการผลิตปิโตรเลียม ศาสตร์ทางด้านการเครื่องมือกล ศาสตร์
ทางด้านไฟฟูาและการวัดคุม ศาสตร์ทางด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรม  
รวมถึงรายวิชาที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญส าหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม โดยมี
การเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับพืน้ฐานน าไปสู่รายวิชาขั้นประยุกต์เพ่ือในไปสู่การจัดท า
โครงงานและการฝึกสหกิจศึกษาในชั้นปีที่ 2, 4 ตามล าดับ ประกอบกับการ
พิจารณาจัดท าหลักสูตรโดยการใช้วิธีการออกแบบการเรียนรู้ย้อนกลับ 
(Backward Curriculum Design : BCD) เพ่ือให้สอดคล้อง ELOs ของหลักสูตร
และ CLOs ของรายวิชา ซึ่งมีการเชื่อมโยงรายวิชาตามศาสตร์วิชาต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ (มคอ. 2 แผนการศึกษา) 

om/drive/u/0/folders
/1Un6gEb1jJUuMfj8M
j7IKRqHG-IYtJUUd 
 
 

 2.6 หลักสูตรที่มีตัวเลือกส าหรับผู้เรียนในการเรียนวิชาเอก และ/หรือความ
เชี่ยวชาญพิเศษ 
   หลักสูตรมีการจัดรายวิชาเลือกเพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาเลือกและรายวิชาเอกวิชาเอก โดยให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียน
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ (1) รายวิชาเลือกเสรี เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียน 
ความความสนใจหรือตามความถนัดและความชอบของตัวนักศึกษาเอง (2) 
รายวิชาเลือกวิชาชีพเฉพาะ เพ่ือสร้างความเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาวิชาแก่
ผู้เรียน โดยโครงสร้างหลักสูตรมีความยืดหยุ่นตามความต้องการของผู้เรียนและมี
การจัดการเรียนการสอนตามความต้องการ (3) วิชาชีพเลือก มีรายละเอียดดังนี้ 

PT 2.6.1 มคอ.2 
https://drive.google.c
om/drive/u/0/folders
/1R4r-
NtJPOcdbHavc6fuJzf
boUceRMUEk 
 
 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Un6gEb1jJUuMfj8Mj7IKRqHG-IYtJUUd
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Un6gEb1jJUuMfj8Mj7IKRqHG-IYtJUUd
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Un6gEb1jJUuMfj8Mj7IKRqHG-IYtJUUd
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1R4r-NtJPOcdbHavc6fuJzfboUceRMUEk
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1R4r-NtJPOcdbHavc6fuJzfboUceRMUEk
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1R4r-NtJPOcdbHavc6fuJzfboUceRMUEk
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1R4r-NtJPOcdbHavc6fuJzfboUceRMUEk
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1R4r-NtJPOcdbHavc6fuJzfboUceRMUEk


 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  ปีการศึกษา 2563                 -63-

 
 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 2.7 หลักสูตรได้รับการทบทวนเป็นระยะๆ ตามขั้นตอนที่ก าหนด เพ่ือให้
มั่นใจว่าหลักสูตรมีความทันสมัย เป็นปัจจุบันและมีความเกี่ ยวข้องกับ
อุตสาหกรรม 
    หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด และมีการ
ทบทวนเพื่อปรับปรุงด้วยการพิจารณาผลของการสอนที่เกิดจากรายงานแผนการ
สอน มคอ.3 และผลการสอนใน มคอ.5 ก่อนที่จะส่งไปยังสาขาและงานวิชาการ
ทราบ เพ่ือเชื่อมโยงไปยังแผนการสอน มคอ.3 ที่จะเปิดการเรียนการสอนใน
เทอมถัดไป นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังมีการส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
เข้าร่วมโครงการวิชาการต่างๆ ที่เก่ียวกับสาขาวิชา เพ่ือให้ผู้สอนนั้นมีการกระตุ้น
และน าผลเรียนรู้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหารายวิชา กิจกรรมการเรียนการ
สอน ให้ทันสมัยอย่างสม่ าเสมอ  

PT 2.7.1 เว็บไซต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย และ
เว็บไซต์คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี  
https://www.rmutsv.
ac.th/ 
https://inded.rmutsv.
ac.th/ 
PT 2.7.2 มคอ.3 
https://drive.google.c
om/drive/u/0/folders
/1cGVQxdsF7WY1ddt
bD_C1nl1fp6oEiNOi 
PT 2.7.3 มคอ.5 

https://drive.google.c
om/drive/u/0/folders
/1cGVQxdsF7WY1ddt
bD_C1nl1fp6oEiNOi 
 

 

เปูาหมายของปีนี้  : ระดับ 2  ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 2 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเปูาหมาย           ไม่บรรลุเปูาหมาย 
 

  

https://www.rmutsv.ac.th/
https://www.rmutsv.ac.th/
https://inded.rmutsv.ac.th/
https://inded.rmutsv.ac.th/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cGVQxdsF7WY1ddtbD_C1nl1fp6oEiNOi
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cGVQxdsF7WY1ddtbD_C1nl1fp6oEiNOi
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cGVQxdsF7WY1ddtbD_C1nl1fp6oEiNOi
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cGVQxdsF7WY1ddtbD_C1nl1fp6oEiNOi
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cGVQxdsF7WY1ddtbD_C1nl1fp6oEiNOi
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cGVQxdsF7WY1ddtbD_C1nl1fp6oEiNOi
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cGVQxdsF7WY1ddtbD_C1nl1fp6oEiNOi
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cGVQxdsF7WY1ddtbD_C1nl1fp6oEiNOi
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เกณฑ์คุณภาพที่ 3 แนวทางการจัดเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 
3.1 The educational philosophy is shown to be articulated and communicated to all 

stakeholders. It is also shown to be reflected in the teaching and learning activities. 
3.2 The teaching and learning activities are shown to allow students to participate 

responsibly in the learning process. 
3.3 The teaching and learning activities are shown to involve active learning by the 

students. 
3.4 The teaching and learning activities are shown to promote learning, learning how to 

learn, and instilling in students a commitment for life-long learning (e.g., commitment to critical 
inquiry, information-processing skills, and a willingness to experiment with new ideas and 
practices). 

3.5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new ideas, 
creative thought, innovation, and an entrepreneurial mindset. 

3.6 The teaching and learning processes are shown to be continuously improved to 
ensure their relevance to the needs of industry and are aligned to the expected learning 
outcomes. 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 3.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและมีการสื่อสารถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งหมด นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน 

   หลักสูตรเทคโนโลยีปิโตรเลียม ได้มีประกาศปรัชญาการศึกษาของคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ “มือ
อาชีพด้านนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการออกแบบกิจกรรมและมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้บรรลุผล
ที่สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย “ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ” 
หลักสูตร ฯ ยังได้มีการก าหนดวิธีการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
เน้นการปฏิบัติและใช้กิจกรรม Active Laerning เป็นกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้ 
และผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้มาสามารถปฏิบัติได้ มีการจัดการเรียนการสอน
ที่เหมาะสม และสามารถบูรณาการข้ามศาสตร์ พร้อมทั้งมีการปรับตัวให้ได้ทัน
ต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และมีการเผยแพร่กิจกรรมข่าวสารของหลักสูตร
ผ่านสื่อช่องทางโซเชียล (Facebook Fanpage) ท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ

PT 3.1.1 ปรัชญา
การศึกษาของคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 

 

 
 
 
 



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  ปีการศึกษา 2563                 -68-

 
 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหลักสูตรได้ง่าย หลักสูตร ฯ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และพูดคุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู้ใช้บัณฑิตในสถานประกอบการ นักศึกษา 
บัณฑิต และผู้ที่ท ากิจกรรมร่วมมือทางวิชาการกับหลักสูตร ฯ และคณะครุ
ศาสตร์ ฯ เพ่ือให้พัฒนาหลักสูตรฯ และการเรียนการสอนตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน นอกจากนี้ หลักสูตร ฯ ยังมีแบบประเมินผลการฝึกงาน และ
การพูดคุยกับสถานประกอบการสายงานวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมที่มีนักศึกษา
เข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจและฝึกงาน เพ่ือน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรฯ ต่อไป 

PT 3.1.2 Facebook 
หลักสูตร  

 

PT 3.1.3 เอกสาร
ประเมินการฝึกงาน
และสหกิจศึกษา 
https://drive.google.c
om/drive/folders/1R
hwKsNfLQjPBIofctxd8
A_Qoo5k0uXUx?usp
=sharing 

 3.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรเทคโนโลยีปิโตรเลียมได้ใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่
รอบ 5 ปี โดยมีโครงสร้างหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้สอดคล้องกับต้องการของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ทางหลักสูตรฯ ได้จัดกิจกรรมเสริมการเรียนและ
การจัดการอบรบเชิงปฏิบัติการต่างๆ ให้แก่นักศึกษาภายในหลักสูตรตลอดปี
การศึกษา เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
นักศึกษาด้านการประเมินความเสี่ยง  การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษาด้านการผลิตน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ เป็นตัน 
และนักศึกษายังมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในรายวิชาให้กับผู้เรียนที่
สนใจ เช่น โครงการ Open House 2020 และโครงการบริการวิชาชีพของ
นักศึกษาเพ่ือการสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม เป็นต้น นอกจากนี้หลักสูตร
ฯ มีการชี้แจงแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนและให้
นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น ที่มุ่งเน้นผลที่ตอบโจทย์ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่

PT 3.2.1 รายงานสรุป
การด าเนินโครการ 
https://drive.google.c
om/ drive/ folders/ 1 t
OGEHv5 -
Q2moFpTgYVo72jIOX
MxN5Vnz?usp=sharin
g 
PT 3.2.2 มคอ. 2 
https://drive.google.
com/file/d/1vEKGZ7i
Id2UghHheKt5ZHxnk
Yv3TJViS/view?usp=s
haring 

https://drive.google.com/drive/folders/1RhwKsNfLQjPBIofctxd8A_Qoo5k0uXUx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RhwKsNfLQjPBIofctxd8A_Qoo5k0uXUx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RhwKsNfLQjPBIofctxd8A_Qoo5k0uXUx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RhwKsNfLQjPBIofctxd8A_Qoo5k0uXUx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RhwKsNfLQjPBIofctxd8A_Qoo5k0uXUx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tOGEHv5-Q2moFpTgYVo72jIOXMxN5Vnz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tOGEHv5-Q2moFpTgYVo72jIOXMxN5Vnz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tOGEHv5-Q2moFpTgYVo72jIOXMxN5Vnz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tOGEHv5-Q2moFpTgYVo72jIOXMxN5Vnz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tOGEHv5-Q2moFpTgYVo72jIOXMxN5Vnz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tOGEHv5-Q2moFpTgYVo72jIOXMxN5Vnz?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vEKGZ7iId2UghHheKt5ZHxnkYv3TJViS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vEKGZ7iId2UghHheKt5ZHxnkYv3TJViS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vEKGZ7iId2UghHheKt5ZHxnkYv3TJViS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vEKGZ7iId2UghHheKt5ZHxnkYv3TJViS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vEKGZ7iId2UghHheKt5ZHxnkYv3TJViS/view?usp=sharing
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คาดหวังของหลักสูตร  (ELOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังในรายวิชา (CLOs) 
โดยใช้เนื้อหาตามค าอธิบายรายวิชา (เอกสาร มคอ. 2) ซึ่งนักศึกษาจะสามารถ
แสดงแนวทางในการการเรียน การให้ข้อคิดเห็นทั้งด้านเนื้อหา การจัดกิจกรรม 
การส่งงาน รวมถึงการวัดและประเมินผลได้ เพ่ือให้ผู้สอนพิจารณาและปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนในเทอมถัดไป 

PT 3.2.3 ภาพกิจกรรม
นักศึกษาในการถ่ายทอด
ความรู้ 
https://drive.google.
com/file/d/14F1sc1q
gVrB4Hb5aVJ2leL3Fh
5ETYCVr/view?usp=s
haring  

 3.3 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ยึดหยุ่นสอดคล้องกับ
ผู้เรียน  
   หลักสูตรเทคโนโลยีปิโตรเลียม ได้ค านึงถึงผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษา
เป็นส าคัญ ในปีการศึกษา 2563 จึงได้มีการด าเนินกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะ
การเรียนการสอนที่หลากหลายนอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน เช่น 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษาด้านความ
ปลอดภัยในการท างานบนที่สูงและการท างานในที่อับอากาศ การศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการ รวมถึงการเชิญผู้ เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้าน
ปิโตรเลียมและการซ่อมบ ารุง มาให้ความรู้แก่นักศึกษาในหลักสูตร ฯ เพ่ือเป็น
การเน้นสร้างเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ท าให้นักศึกษามีทักษะ
การเรียนรู้ที่หลากหลาย แก้ปัญหาได้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ที่ปรากฏใน
การเรียนรู้ สามารถน าแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานต่าง ๆ ให้ส าเร็จ
เสร็จลุล่วงได้ และสามารถแสดงผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลาย ยึดหยุ่นสอดคล้องกับนักศึกษาในหลักสูตรฯ 

PT 3.3.1 รายงานสรุป
การด าเนินโครการ 
https://drive.google.c
om/drive/folders/1O
FenHstPBt3 5 i0 7 QtO
MN6 YdMzZq5 dw-
s?usp=sharing 
PT 3.3.2 ภาพ
บรรยากาศการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมสอน 
https://drive.google.c
om/file/d/1y1jarYzkS
5 p3 F7 sw_-
4U82zheHbDreB3/vie
w?usp=sharing 

 3.4 มีกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อช่วยสนับสนุนส่งเสรมิให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ รู้จักวิธีแสวงหาความรู้และปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (เช่น 
การตั้งค าถามอย่างสร้างสรรค์และมีมีวิจารณญาณ ทักษะในการรับและ
ประมวลผลข้อมูล การน าเสนอแนวความคิดใหม่ๆ และแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ ) 
   หลักสูตรเทคโนโลยีปิโตรเลียม ได้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ โดยมีการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning เช่น ให้

PT 3.4.1 มคอ. 3 
https://drive.google.c
om/drive/ folders/1C
8uaCgWGbOPbKF7b9
TTcnsLxM8dNJDS6?u
sp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/14F1sc1qgVrB4Hb5aVJ2leL3Fh5ETYCVr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14F1sc1qgVrB4Hb5aVJ2leL3Fh5ETYCVr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14F1sc1qgVrB4Hb5aVJ2leL3Fh5ETYCVr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14F1sc1qgVrB4Hb5aVJ2leL3Fh5ETYCVr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14F1sc1qgVrB4Hb5aVJ2leL3Fh5ETYCVr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OFenHstPBt35i07QtOMN6YdMzZq5dw-s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OFenHstPBt35i07QtOMN6YdMzZq5dw-s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OFenHstPBt35i07QtOMN6YdMzZq5dw-s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OFenHstPBt35i07QtOMN6YdMzZq5dw-s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OFenHstPBt35i07QtOMN6YdMzZq5dw-s?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y1jarYzkS5p3F7sw_-4U82zheHbDreB3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y1jarYzkS5p3F7sw_-4U82zheHbDreB3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y1jarYzkS5p3F7sw_-4U82zheHbDreB3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y1jarYzkS5p3F7sw_-4U82zheHbDreB3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y1jarYzkS5p3F7sw_-4U82zheHbDreB3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1C8uaCgWGbOPbKF7b9TTcnsLxM8dNJDS6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1C8uaCgWGbOPbKF7b9TTcnsLxM8dNJDS6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1C8uaCgWGbOPbKF7b9TTcnsLxM8dNJDS6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1C8uaCgWGbOPbKF7b9TTcnsLxM8dNJDS6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1C8uaCgWGbOPbKF7b9TTcnsLxM8dNJDS6?usp=sharing
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ผู้เรียนเรียนรู้จากการท าโครงการ งานวิจัย และคิดค้นนวัตกรรม และการศึกษา
จากกรณีศึกษา เป็นต้น รวมถึงนักศึกษาได้มีโอกาสน าเสนอผลงานของตนแก่
เพ่ือนในชั้นเรียน โดยมีการเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยน ซักถาม ท าให้นักศึกษาเกิด
ทักษะในการเรียนรู้ และคิดวิเคราะห์ ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ทางหลักสูตร ฯ
ยังมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ผ่าน
กระบวนการเวทีการแข่งขัน เช่น การแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
และผลงานสร้างสรรค์ ด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ในงานประชุม
วิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5 ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  โดยมี นายกฤษณ์  คงเคว็จ นายกิตติวินท์  หมัดสี และนายวีระ
ศักดิ์  แก้วหนู ได้ส่งผลงานชื่อ การออกแบบและพัฒนาการควบคุมการเคลื่อนที่
ของรถเข็นผู้พิการ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขัน  

 
ภาพที่ 3.4.1 เกียรติบัตรการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และ

ผลงานสร้างสรรค์ ด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี 
   ได้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 32nd 
Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and 
international Conference (TSB2020) โดยนายชิษณุพงศ์  ภักดีสุวรรณ์  
และ นายฟาอีส  เดชพลรุ่งเรือง ชื่อผลงาน “Bioethanol Production from 
Jackfruit Seeds with Baker’s Yeast” 

PT 3.4.2 การประกวด
โครงงานวิจัยร่วมกับ
สถานประกอบการ ใน
รายวิชาสหกิจศึกษา 
https://drive.google.c
om/file/d/1bAZmbrH
DDF9y8gg8Yns044Aq
aKs22J4Y/view?usp=s
haring 

https://drive.google.com/file/d/1bAZmbrHDDF9y8gg8Yns044AqaKs22J4Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bAZmbrHDDF9y8gg8Yns044AqaKs22J4Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bAZmbrHDDF9y8gg8Yns044AqaKs22J4Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bAZmbrHDDF9y8gg8Yns044AqaKs22J4Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bAZmbrHDDF9y8gg8Yns044AqaKs22J4Y/view?usp=sharing
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ภาพที่ 3.4.2 โปสเตอร์การน าเสนอผลงาน 

และ การประกวดโครงงานวิจัยร่วมกับสถานประกอบการ ในรายวิชาสหกิจ
ศึกษา เป็นต้น เพ่ือให้นักศึกษาได้แสวงหาความรู้รวมถึงปลูกฝังให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (life-long learning skill) โดยมุ่งให้นักศึกษาเกิดแรงจูงใจที่จะ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - directed Learning) มุ่งพัฒนาบุคคลให้สามารถ
พัฒนาตนเอง พร้อมทั้งปรับตนเองให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สมัยใหม่ 
 3.5 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือปลูกฝังผู้เรียน มีความคิดใหม่ๆ มี
ความคิดสร้างสรรค ์การคิดค้นนวัตกรรมและความคิดของการเป็นผู้ประกอบการ 
   หลักสูตรเทคโนโลยีปิโตรเลียมมุ่งเน้นให้นักศึกษามีแนวคิดในการแก้ปัญหา 
และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และเพ่ือเป็นการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ผ่าน
กระบวณการคิดการวิจัย โครงงานทางด้านเทคโนโลยี โดยนักศึกษาจะได้รับ
มอบหมายให้มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
รายวิชาต่าง ๆ เพ่ือตอบโจทย์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาปัจจุบัน และยังมีการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม โดยทางหลักสูตรฯ ได้ส่ง
ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการการเป็นผู้ประกอบการ 

PT 3.5.1 ฐานข้อมูล
ผู้เรียนที่ต้องการพัฒนา
ความเป็นผู้ประกอบการ
และประกอบอาชีพอิสระ 
https://drive.google.c
om/ file/d/1uu5yuJh
X-
mY_AEWOmIjdMgQf
Q0XWPJoy/ view?usp

https://drive.google.com/file/d/1uu5yuJhX-mY_AEWOmIjdMgQfQ0XWPJoy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uu5yuJhX-mY_AEWOmIjdMgQfQ0XWPJoy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uu5yuJhX-mY_AEWOmIjdMgQfQ0XWPJoy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uu5yuJhX-mY_AEWOmIjdMgQfQ0XWPJoy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uu5yuJhX-mY_AEWOmIjdMgQfQ0XWPJoy/view?usp=sharing
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และทางหลักสูตร ฯ ได้มีแผนในการจัดเวทีเพ่ือให้นักศึกษาได้น าเสนอผลงาน
ผ่านการแข่งขัน Petroleum Pitching เพ่ือเป็นแนวทางในการต่อยอดส าหรับ
การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต 

=sharing 
PT 3.5.2 แผนโครงการ 
Petroleum Pitching  
https://drive.google.c
om/file/d/1bAZmbrH
DDF9y8gg8Yns044Aq
aKs22J4Y/view?usp=s
haring 

 3.6. กระบวนการและกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนมีการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมและ
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
หลักสูตรเทคโนโลยีปิโตรเลียมมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินนักศึกษามีการทบทวนทุกภาคการศึกษาใน มคอ. 5 รวมถึงมีการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา เพ่ือให้ประสิทธิภาพของ
นักศึกษามีผลที่ดีขึ้นในปีการศึกษาถัดไป ซึ่งหลักสูตรได้ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
จ านวน 20 รายวิชา จากรายวิชาทั้งหมดที่เปิดในปีการศึกษา 2563 จ านวน 71 
รายวิชา คิดเป็น 28.16% เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การพิจารณาพบว่า ทุก
รายวิชาใช้หลักเกณฑ์ เรื่องผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 
4.50/5.00 นอกจากนี้ทางหลักสูตร ฯ ยังตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนา
บัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในประกอบการ จึงได้มีการ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
และเพ่ือความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ ทันสมัยตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 
โดยสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง โดยทางหลักสูตร ฯ ได้มีแผนในการท าความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ เพ่ือสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่างอาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตรกับสถานประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 

PT 3.6.1 แบบทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา 
https://drive.google.c
om/file/d/1uu5yuJh
X-
mY_AEWOmIjdMgQf
Q0XWPJoy/view?usp
=sharing 
PT 3.6.2 มคอ. 5 
https://drive.google.c
om/drive/ folders/15
c3 sGLghg_coeXeS9 Z
51bKdKrBXQ4SDF?us
p=sharing  
PT 3.6.3 หนังสือขอท า
ความร่วมมือทางด้าน
วิชาการกับ บริษัท เซ้า
เทอร์น เซฟตี้ จ ากัด 
https://drive.google.c
om/file/d/1RcIDOor3

https://drive.google.com/file/d/1uu5yuJhX-mY_AEWOmIjdMgQfQ0XWPJoy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bAZmbrHDDF9y8gg8Yns044AqaKs22J4Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bAZmbrHDDF9y8gg8Yns044AqaKs22J4Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bAZmbrHDDF9y8gg8Yns044AqaKs22J4Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bAZmbrHDDF9y8gg8Yns044AqaKs22J4Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bAZmbrHDDF9y8gg8Yns044AqaKs22J4Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uu5yuJhX-mY_AEWOmIjdMgQfQ0XWPJoy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uu5yuJhX-mY_AEWOmIjdMgQfQ0XWPJoy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uu5yuJhX-mY_AEWOmIjdMgQfQ0XWPJoy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uu5yuJhX-mY_AEWOmIjdMgQfQ0XWPJoy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uu5yuJhX-mY_AEWOmIjdMgQfQ0XWPJoy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uu5yuJhX-mY_AEWOmIjdMgQfQ0XWPJoy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15c3sGLghg_coeXeS9Z51bKdKrBXQ4SDF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15c3sGLghg_coeXeS9Z51bKdKrBXQ4SDF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15c3sGLghg_coeXeS9Z51bKdKrBXQ4SDF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15c3sGLghg_coeXeS9Z51bKdKrBXQ4SDF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15c3sGLghg_coeXeS9Z51bKdKrBXQ4SDF?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RcIDOor3p2GrInbb6qCpmM0zpqiT7kFz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RcIDOor3p2GrInbb6qCpmM0zpqiT7kFz/view?usp=sharing
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
p2GrInbb6qCpmM0 z
pqiT7kFz/view?usp=s
haring 

 

เปูาหมายของปีนี้  : ระดับ 2  ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 2 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเปูาหมาย           ไม่บรรลุเปูาหมาย 
 

  

https://drive.google.com/file/d/1RcIDOor3p2GrInbb6qCpmM0zpqiT7kFz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RcIDOor3p2GrInbb6qCpmM0zpqiT7kFz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RcIDOor3p2GrInbb6qCpmM0zpqiT7kFz/view?usp=sharing
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เกณฑ์คุณภาพที่ 4 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)  
4.1 A variety of assessment methods are shown to be used and are shown to be 

constructively aligned to achieving the expected learning outcomes and the teaching and 
learning objectives. 

4.2 The assessment and assessment-appeal policies are shown to be explicit, 
communicated to students, and applied consistently. 

4.3 The assessment standards and procedures for student progression and degree 
completion, are shown to be explicit, communicated to students, and applied consistently. 

4.4 The assessments methods are shown to include rubrics, marking schemes, timelines, 
and regulations, and these are shown to ensure validity, reliability, and fairness in assessment. 

4.5 The assessment methods are shown to measure the achievement of the expected 
learning outcomes of the programme and its courses. 

4.6 Feedback of student assessment is shown to be provided in a timely manner. 
4.7 The student assessment and its processes are shown to be continuously reviewed 

and improved to ensure their relevance to the needs of industry and alignment to the expected 
learning outcomes. 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 4.1. มีวิธีการประเมินผู้เรียนที่หลากหลายและสอดคล้องกันอย่างสร้างสรรค์
เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและวัตถุประสงค์การเรียนการสอน 
1) การประเมินแรกเข้า หลักสูตรมีเกณฑ์รับนักศึกษาแรกเข้าตามรอบต่างๆ เช่น 
การสอบเข้า การสัมภาษณ์ และการตรวจ Portfolio เป็นต้น และจากนั้น
หลักสูตรมีการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาก่อนเข้าเรียนเพ่ือให้นักศึกษามี พ้ืน
ฐานความรู้ใกล้เคียงกัน 
2) การประเมินระหว่างเรียน หลักสูตรก าหนดวิธีการเรียนการสอนและประเมิน
เพ่ือให้บรรลุตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาทั้ง 6 ด้าน (TQF) 
โดยผู้สอนท าการประเมินผู้เรียนด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ตามความสอดคล้องและ
เหมาะสม เช่น การตอบค าถาม การอภิปราย การประมวลความรู้ด้วยการบ้าน 
การจัดท ารายงาน การน าเสนอผลงาน การมีส่วนร่วมในห้องเรียน การปฏิบัติ 
การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค เป็นต้น  
   ซึ่งวิธีการประเมินเป็นการวัดทั้งความรู้ ทักษะ และเจตคติของผู้เรียน ซึ่งการ

PT 4.1.1 มคอ.2 
https://drive.google.c
om/file/d/1OwaPjxl0
yQYgXxSakJChCoikgc
U4t1f-
/view?usp=sharing 
PT 4.1.2 มคอ.3 
https://drive.google.c
om/drive/folders/1u
TUKa_ETPUCLUQQca
8zTMiRRtn9S68Sm?u
sp=sharing 
 

https://drive.google.com/file/d/1OwaPjxl0yQYgXxSakJChCoikgcU4t1f-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OwaPjxl0yQYgXxSakJChCoikgcU4t1f-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OwaPjxl0yQYgXxSakJChCoikgcU4t1f-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OwaPjxl0yQYgXxSakJChCoikgcU4t1f-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OwaPjxl0yQYgXxSakJChCoikgcU4t1f-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uTUKa_ETPUCLUQQca8zTMiRRtn9S68Sm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uTUKa_ETPUCLUQQca8zTMiRRtn9S68Sm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uTUKa_ETPUCLUQQca8zTMiRRtn9S68Sm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uTUKa_ETPUCLUQQca8zTMiRRtn9S68Sm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uTUKa_ETPUCLUQQca8zTMiRRtn9S68Sm?usp=sharing
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ประเมินผลของรายวิชาสอดคล้องและครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (ELOs) และ TQF ในทุกรายวิชาที่หลักสูตรที่เปิดการสอนในภาค
การศึกษาที่ 1/2563 และ 2/2563 โดยได้ระบุไว้ใน มคอ.3 ซึ่งทุกรายวิชาจะมี
การประเมินผลผู้เรียนผ่านระบบตัดเกรดของทางมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ดังนี้  
 

 
  
 ในกรณีที่นักศึกษาค้างงานส่งหรือขาดการทดสอบย่อยในบางส่วนซึ่ง
เป็นองค์ประกอบหลักในรายวิชาที่ยังไม่สมบูรณ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
สามารถให้เกรดแก่นักศึกษาเป็นเกรด I ไว้ก่อน หลังจากที่นักศึกษาสามารถส่ง
งานตามเกณฑ์และระยะเวลาที่ผู้สอนก าหนด จากนั้นอาจารย์ผู้สอนสามารถ
ประเมินผลงานด้วยเกรด A - F ตามเกณฑ์คะแนน หรือกรณีที่นักศึกษาไม่ส่งงาน
เกรด I จะแปลงสภาพกลายเป็นเกรด F ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ตามล าดับ 
3) การประเมินก่อนการส าเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยก าหนดให้นักศึกษาที่จะ
ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการสอบสมรรถนะทางวิชาชีพ สมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษ และสมรรถนะด้านสารสนเทศ (IC3) 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 4.2 มีนโยบายการประเมินผลและการอุทธรณ์ผลการประเมินที่ชัดเจน มีการ
สื่อสารไปยังผู้เรียนและน าไปใช้อย่างสม่ าเสมอ 
การวิเ ทางหลักสูตรมีนโนบายส าหรับการอุธรณ์ในการวัดประเมินทุกรายวิชา
ซึ่งการอุธรณ์จะมี 2 รูปแบบ ประกอบด้วย  
 (1) การอุธรณ์ในชั้นเรียน หลังจากที่นักศึกษาทราบผลการประเมินใน
ส่วนของการสอบแบบเก็บคะแนนย่อย เนื่องจากผู้สอนจะต้องมีการประกาศ
คะแนนให้นักศึกษา ทราบคะแนนอย่างสม่ าเสมอเมื่อที่มาของคะแนนไม่มีความ
ยุติธรรมผู้เรียนสามารถทักท้วงได้ทันที หากผู้สอนไม่ยินยอม ผู้เรียนสามารถเข้า
พบอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าหลักสูตรเพ่ือปรึกษาแนวทางส าหรับการ
ด าเนินการแก้ไขผลคะแนนที่เกิดข้ึน  
 (2) กรณีการอุธรณ์หลังจากการอนุมัติเกรดในระบบเรียบแล้ว นักศึกษา
สามารถยื่นอุธรณ์โดย (ระบบกลไกการอุธรณ์เนื่องจากผลการเรียนไม่เป็นธรรม) 
การท าบันทึกข้อความ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ล าดับต่อไปจะเป็นการเห็นชอบ
จาก หัวหน้าหลักสูตร หัวหน้าสาขา รองวิชาการ และ คณบดี เพ่ือด าเนินการ
เก็บรวบรวมหลักฐาน และเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือด าเนินการ
ต่อไป ตามล าดับ 
 อีกทั้งก่อนการส่งเกรดผ่านระบบโดยอาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชา
หลักสูตรได้มีการประเมินผลการด าเนินการตามมาตรการ และประเมินความพึง
พอใจเพ่ือใช้ในการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาโดยสูงสุด 

PT 4.2.1 ชั้นเรียน
ออนไลน์ 
https://drive.google.c
om/drive/folders/1Af
GusszqFXXxKO_GiirZ
7eBgCyk7gGIS?usp=s
haring 
 
 

 4.3 มีมาตรฐานและขั้นตอนการประเมินผลผู้เรียนที่ชัดเจน ส าหรับติดตาม
ความก้าวหน้าของผู้เรียนและการส าเร็จการศึกษาของผู้เรียน มีการสื่อสารไปยัง
ผู้เรียนและน าไปใช้อย่างสม่ าเสมอ 
   หลักสูตรก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) โดยก าหนดให้
นักศึกษาต้องมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาศึกษาของ
รายวิชา  ก าหนดการประเมินผลการศึกษาส าหรับรายวิชาที่มีการประเมินผล
เป็นระดับคะแนน ตามล าดับขั้น ตั้งแต่ระดับ A – F กรณีไม่มีการประเมินผล
ระดับคะแนนให้ประเมินเป็นสัญลักษณ์ W, I, S U และนักศึกษาสามารถ
ประเมินผู้สอนหลังจบภาคการศึกษา เพ่ือให้ผู้สอนน าผลการประเมินจาก
นักศึกษาไปพิจารณาและปรับปรุงการสอนในครั้งถัดไป 

PT 4.3.1 มคอ.2 
https://drive.google.c
om/file/d/17oOjyjuF
Yc8UDxHeiJtuG7pJs7
kyutH5/view?usp=sh
aring 

https://drive.google.com/drive/folders/1AfGusszqFXXxKO_GiirZ7eBgCyk7gGIS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AfGusszqFXXxKO_GiirZ7eBgCyk7gGIS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AfGusszqFXXxKO_GiirZ7eBgCyk7gGIS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AfGusszqFXXxKO_GiirZ7eBgCyk7gGIS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AfGusszqFXXxKO_GiirZ7eBgCyk7gGIS?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17oOjyjuFYc8UDxHeiJtuG7pJs7kyutH5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17oOjyjuFYc8UDxHeiJtuG7pJs7kyutH5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17oOjyjuFYc8UDxHeiJtuG7pJs7kyutH5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17oOjyjuFYc8UDxHeiJtuG7pJs7kyutH5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17oOjyjuFYc8UDxHeiJtuG7pJs7kyutH5/view?usp=sharing
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 4.4 มีวิธีการประเมินผลที่คลอบคลุมวิธีการแบบรูบิค ระยะเวลาการประเมิน 
การก าหนดเกณฑ์การประเมิน การกระจายค่าน้ าหนักการประเมิน ไปจนถึง
เกณฑ์การให้คะแนนและการตัดเกรดที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้และเป็นธรรมใน
การประเมิน 
   หลักสูตรก าหนดหลักเกณฑ์การให้ระดับคะแนน (เกรด) ด้วยวิธีอิงเกณฑ์ในทุก
รายวิชา โดยผู้สอนแจ้งเกณฑ์การประเมินให้ผู้เรียนทราบทุกครั้ง และก่อนการ
อนุมัติเกรดหลักสูตรได้จัดประชุมผู้สอนในหลักสูตรทุกคนเพ่ือตรวจสอบการ
ประเมินและการให้คะแนนในทุกรายวิชา เพ่ือความถูกต้อง ปูองกันความ
ผิดพลาดและความผิดปกต ิ
   โดยผู้สอนมีการก าหนดเกณฑ์ประเมินที่ชัดเจนโดยแจ้งให้ผู้เรียนทราบด้วย
วิธีการที่หลากหลายเนื่องจากเป็นการสอนโดยใช้กิจกรรมแบบ Active learning 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทราบว่า ผลของการด าเนินงานของ การส่งชิ้นงาน การสอบย่อย 
การน าเสนอหน้าชั้นเรียน การสืบค้นฐานข้อมูล หรือการส่งเอกสารต่างๆ มีเกณฑ์
อย่างไร โดยผู้สอนจะแจ้งประชาชาสัมพันธ์ผ่านรายวิชา 
   เพ่ือให้มีการติดต่อสื่อสารข้อมูล การนัดหมาย และการชี้แจงให้นักศึกษาได้
ทราบถึงการแจ้งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ค าอธิบายรายวิชา เกณฑ์การให้คะแนน การ
ตัดเกรด ต ารา/เอกสารประกอบการสอน แผนการสอน ก าหนดการสอบทั้งการ
สอบย่อย การสอบกลางภาคและปลายภาคหรือการส่งงาน ให้แก่นักศึกษาทราบ 
รวมถึงการแสดงความคิดเห็นและแสดงความเห็นชอบต่อการให้คะแนนในคาบ
แรกของการเรียนการสอน 

PT 4.4.1 มคอ.3 
https://drive.google.c
om/drive/folders/1o
OXfcbA49FSIg5Ikns1E
loRlp2jkny3y?usp=sh
aring 

 4.5 มีวิธีการประเมินเพ่ือวัดผลส าเร็จของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตรที่มีความชัดเจน 
 รายวิชาของหลักสูตรมีการก าหนดแผนการสอนให้เป็นไปตามผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา CLOs และมีปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอทุกครั้งที่มีการ
เปิดสอนดังในเอกสาร มคอ. 3 และมีการสรุปผลลัพธ์การเรียนรู้ การประเมินผล
นักศึกษาโดยอ้างอิงตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและมีความสอดคล้องกับ TQF 
โดยได้สรุปไว้ในเอกสาร มคอ. 5 เพ่ือเป็นส่วนยืนยันวิธีการประเมินเพ่ือวัดผล
ส าเร็จของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และ
ประเด็นของหัวข้อที่ไม่ครอบคลุมตามแผน รวมถึงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

PT 4.5.1 มคอ.5 
https://drive.google.c
om/drive/folders/1y
uN-
PxfBfqWNps5WW2Xg
bx6AE87lcLpA?usp=s
haring 

https://drive.google.com/drive/folders/1oOXfcbA49FSIg5Ikns1EloRlp2jkny3y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1oOXfcbA49FSIg5Ikns1EloRlp2jkny3y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1oOXfcbA49FSIg5Ikns1EloRlp2jkny3y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1oOXfcbA49FSIg5Ikns1EloRlp2jkny3y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1oOXfcbA49FSIg5Ikns1EloRlp2jkny3y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yuN-PxfBfqWNps5WW2Xgbx6AE87lcLpA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yuN-PxfBfqWNps5WW2Xgbx6AE87lcLpA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yuN-PxfBfqWNps5WW2Xgbx6AE87lcLpA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yuN-PxfBfqWNps5WW2Xgbx6AE87lcLpA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yuN-PxfBfqWNps5WW2Xgbx6AE87lcLpA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yuN-PxfBfqWNps5WW2Xgbx6AE87lcLpA?usp=sharing


 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  ปีการศึกษา 2563                 -78-

 
 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
นักศึกษา ที่สามารถสรุปได้ใน มคอ.5 เพ่ือที่จะปรับปรุงในแผนการสอน มคอ.3 
เทอมถัดไป ตามล าดับ 

 4.6 มีการให้ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียนที่เหมาะสมแก่เวลา
และช่วยพัฒนาการเรียนรู้ 
 1. มีการก าหนดให้ทุกรายวิชาแจ้งคะแนนสอบกลางภาคให้นักศึกษา
ทราบก่อนก าหนดการถอนรายวิชา เพ่ือให้นักศึกษาได้ปรับแก้ไขและพัฒนาการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
 2. การประเมินชิ้นงาน/รายงาน มีการแจ้งนักศึกษารับรู้ ล่วงหน้าและ
สะท้อนผลการประเมินกลับให้ผู้เรียนได้ ทราบว่าควรมีการแก้ไขอย่างไร 
 ส าหรับข้อมูลสะท้อนกลับเกี่ยวกับการวัดประเมินผลนักศึกษานั้น เมื่อ
ผู้เรียนได้น าเสนองาน ผู้สอนบางรายวิชาสามารถประเมินผลผู้เรียนได้ภายใน
เวลาที่เหมาะสม โดยการสะท้อนกลับได้หลังจากน าเสนองานเสร็จ ก่อนที่ผู้สอน
จะประเมินผลการเรียนและตัดเกรดต่อไป อันเป็นวิธีการสะท้อนกลับซึ่งท า ให้
นักศึกษาทราบถึงข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงเพ่ิมเติมเพ่ือให้งานสมบูรณ์ต่อไป 

 3. กรณีของการเก็บคะแนนก่อนสอบปลายภาคผู้สอนจะต้องด าเนินการ
กระตุ้นและสนับสนุนให้นักศึกษา ส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จตาม
เงื่อนไขของรายวิชาก าหนด  
 4. นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนรวมถึงการขอ
ค าปรึกษาเพ่ิมเติมในระหว่างภาคเรียนหรือสามารถนัดอาจารย์ผู้สอนสอนชดเชย
ได ้
 5. นักศึกษาสามารถประเมินผลการสอนเพ่ือเสนอการปรับปรุงของ
ผู้สอนได้ในระบบของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้สอนสามารถปรับปรุงวิธีการสอน สื่อ 
กิจกรรมต่างๆ ได้ สามารถแสดงตัวอย่างการประเมินได้ ดังภาพที่ 4.6.1 ตัวอย่าง
ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

 

 

 
ภาพที่ 4.6.1 ตัวอย่างผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 4.7 การประเมินผลผู้เรียนและกระบวนการต่างๆ มีการทบทวนและปรับปรุง
อย่างต่อเนื่ อง  เ พ่ือให้มั่นใจว่ามี ความสอดคล้องกับความต้องการของ
อุตสาหกรรมและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
   หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาสามารถประเมินผู้สอนหลังจบภาคการศึกษาผ่าน
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้นักศึกษาได้สะท้อนปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ ให้อาจารย์ผู้สอนได้น าไปพิจารณาและปรับปรุงในครั้งถัดไป 
นอกจากนี้หลักสูตรยังน าผลสะท้อนจากการนิเทศนักศึกษา และค าแนะน าจาก
สถานประกอบการในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับความต้องการที่จะให้หลักสูตรเน้น
พัฒนาผู้เรียนก่อนส าเร็จการศึกษา 

PT 4.7.1 แบบ
ประเมินผลฝึกงาน/สห
กิจ  
https://drive.google.c
om/drive/folders/1ya
uM0GacBMGiE8tzKsW
JyeoSMd8k1t9s?usp=
sharing 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1yauM0GacBMGiE8tzKsWJyeoSMd8k1t9s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yauM0GacBMGiE8tzKsWJyeoSMd8k1t9s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yauM0GacBMGiE8tzKsWJyeoSMd8k1t9s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yauM0GacBMGiE8tzKsWJyeoSMd8k1t9s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yauM0GacBMGiE8tzKsWJyeoSMd8k1t9s?usp=sharing
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ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 
ตารางท่ี 2.7 ตารางสรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา  
                 (ระบุทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ตามแผนการศึกษา) 
 

รหัสและ 
ชื่อรายวิชา 

จ านวนนักศึกษา การกระจายระดับคะแนน (คน) 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

A B+ B C+ C D+ D E I W F S U 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1/2563                
00046001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 31 29 7 9 9 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
1421110163 เคมีปิโตรเลียม 31 29 3 3 8 5 10 0 0 0 0 1 1 0 0 
1421110263 ปฏิบัตกิารเคมีปิโตรเลียม 32 30 5 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1421110363 แนะน างานอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม 

31 29 0 4 6 3 15 1 0 0 0 1 1 0 0 

1421110463 ปฏิบัตกิารงานอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม 

31 29 0 4 6 3 15 1 0 0 0 1 1 0 0 

1421210163 พื้นฐานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 32 30 8 7 14 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
1421210263 ปฏิบัตกิารเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

32 30 8 7 14 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

1421210363 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 31 30 7 7 9 5 1 0 1 0 0 0 1 0 0 
1421210463 ปฏิบัตกิารความปลอดภยัและอา
ชีวอนามยั 

32 31 23 6 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

14213106 การเขียนแบบเทคนิค 31 29 22 4 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
14213107 ปฏบิัติการเขยีนแบบเทคนคิ 32 30 23 4 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
14213108 ธรณีวิทยาและการส ารวจ
ปิโตรเลียม 

31 29 4 3 4 11 7 0 0 0 0 0 2 0 0 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2/2563                
00035001 สนทนาภาษาอังกฤษ 29 29 10 8 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
14211105 ฟิสิกส์ส าหรับอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม 

30 30 4 2 6 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

14211106 ปฏบิัติการฟิสกิส์ส าหรับ
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 

30 30 7 10 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14212105 วัสดุอุตสาหกรรม 29 29 4 4 2 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0 
14213109 เทคโนโลยกีารขุดเจาะ 29 29 11 8 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 
14214005 การใช้และการควบคุม
เครื่องจักรกลทางปิโตรเลียม 

29 29 1 9 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14214006 ปฏบิัติการใช้และการควบคมุ
เครื่องจักรกลทางปิโตรเลียม 

29 29 8 8 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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รหัสและ 
ชื่อรายวิชา 

จ านวนนักศึกษา การกระจายระดับคะแนน (คน) 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

A B+ B C+ C D+ D E I W F S U 

14214111 เครื่องมือวัดและการวัดไฟฟาู 29 29 16 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14214112 ปฏบิัติการเครื่องมือวัดและการวัด
ไฟฟูา 

29 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14214113 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 29 29 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14214114 ปฏบิัติการเซนเซอร์และ
ทรานสดิวเซอร์ 

29 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14215109 ความปลอดภยัในอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม 

29 29 14 8 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

14215110 ปฏบิัติการความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 

29 29 22 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 3/2563                

14511104 คอมพวิเตอร์เบื้องต้นส าหรับ
ปิโตรเลียม 

6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 

14512103 กระบวนการผลิตปิโตรเลียม 7 7 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1/2563                
01022004 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 23 22 8 7 6 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
01312002 ภาษาอังกฤษ 2 22 21 10 1 2 3 2 1 2 0 0 0 1 0 0 
14511105 ปฏบิัติงานทักษะชา่งพื้นฐาน 2 28 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 1 
14512205 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 1 

23 21 15 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

14512313 เทคโนโลยวีัสดุ 20 20 7 1 0 4 2 4 2 0 0 0 0 0 0 
14513208 เทคโนโลยีสะอาด 21 21 6 8 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 
14514206 เครื่องมือวัดและการวัดไฟฟาู 25 24 0 3 14 6 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
14514210 ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ใน
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 

23 22 3 7 7 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2/2563                
010110011 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 23 23 4 5 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 
01021002 มนุษย์สัมพันธ์และการพัฒนา
บุคลิกภาพ 

23 22 2 7 4 4 5 0 0 0 0 0 1 0 0 

01023006 แบดมินตัน 23 23 11 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14512204 เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร 23 22 17 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
14512206 โครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 1 21 17 10 1 3 0 1 0 2 0 0 0 4 0 0 
14512207 การเตรียมความพร้อมฝกึงานทาง
เทคโนโลยี 

22 22 15 1 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

14513102 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 21 20 8 2 5 2 1 0 2 0 0 0 1 0 0 
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รหัสและ 
ชื่อรายวิชา 

จ านวนนักศึกษา การกระจายระดับคะแนน (คน) 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

A B+ B C+ C D+ D E I W F S U 

14514102 อุปกรณ์และปฏบิัติการทาง
ปิโตรเลียม 

20 20 7 3 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

14514207 การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล 22 22 10 4 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
14514209 ระบบไฟฟาูในอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม 

22 22 7 7 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 3/2563                

14512208 การฝึกงานทางเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 1 

22 22 15 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1/2563                
01021001 จริยธรรมส าหรับมนุษย ์ 6 6 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
01312006 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 10 9 6 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
14512309 เศรษฐศาสตร์ปิโตรเลียม 6 6 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14512310 การจัดการพลังงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

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

14512311 เทคโนโลยีปโิตรเลียม 7 6 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
14512312 เคมีอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 6 6 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
14513303 การประเมินความเส่ียงและการ
จัดการความเส่ียงทางอาชีวอนามัย 

4 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2/2563                
01021008 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน ์ 6 6 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01040006 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพยีง 4 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14512314 กระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติ 6 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14512315 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 2 

6 6 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14512428 การเตรียมความพร้อมสหกจิศึกษา 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14513304 เทคโนโลยีสิ่งแวดลอ้มและความ
ปลอดภัยในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

6 6 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14516301 การจัดการการเงินส่วนบุคคล 6 6 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1/2563                
14512416 โครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 2 15 12 8 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 
14512417 การเพิ่มปริมาณการผลิตน้ ามัน 18 18 11 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
14512418 การเขียนแบบส าหรับอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม 

17 15 12 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 

14512428 การเตรียมความพร้อมสหกจิศึกษา 15 15 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14514408 อุปกรณ์และปฏบิัติการขั้นสงูทาง 18 17 5 5 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
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ปิโตรเลียม 
14515403 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 13 13 9 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
14516402 การพัฒนาตนเอง 17 17 12 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2/2563                
14512429 สหกจิศึกษา 14 14 10 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 3/2563                

14512416 โครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 2 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 
14512418 การเขียนแบบส าหรับอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม 

2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

14513409 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

เปูาหมายของปีนี้  : ระดับ 2  ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 2 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเปูาหมาย           ไม่บรรลุเปูาหมาย 
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เกณฑ์คุณภาพที่ 5 คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff)  
5.1 The programme to show that academic staff planning (including succession, 

promotion, re-deployment, termination, and retirement plans) is carried out to ensure that the 
quality and quantity of the academic staff fulfil the needs for education, research, and service. 
 5.2 The programme to show that staff workload is measured and monitored to improve 
the quality of education, research, and service. 
 5.3 The programme to show that the competences of the academic staff are determined, 
evaluated, and communicated. 
 5.4 The programme to show that the duties allocated to the academic staff are 
appropriate to qualifications, experience, and aptitude. 
 5.5 The programme to show that promotion of the academic staff is based on a merit 
system which accounts for teaching, research, and service. 
 5.6 The programme to show that the rights and privileges, benefits, roles and 
relationships, and accountability of the academic staff, taking into account professional ethics 
and their academic freedom, are well defined and understood. 
 5.7 The programme to show that the training and developmental needs of the academic 
staff are systematically identified, and that appropriate training and development activities are 
implemented to fulfil the identified needs. 
 5.8 The programme to show that performance management including reward and 
recognition is implemented to assess academic staff teaching and research quality. 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 5.1 มีการวางแผนบุคลากรสายวิชาการ (รวมถึงการสืบทอดต าแหน่ง การ
เลื่อนต าแหน่ง การโปรโมทขึ้นท างานในต าแหน่งใหม่ การเลิกจ้างและแผนการ
เกษียณอายุ) ด าเนินการเพ่ือให้แน่ใจว่าคุณภาพและปริมาณของบุคลากรทาง
วิชาการตอบสนองความต้องการด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการทาง
วิชาการ 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม มีการจัดท าแผน 
5 ปี โดยใช้เอกสารฉบับที่ว่าด้วย การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งรายละเอียด
ประกอบด้วย (1) ข้อมูลพ้ืนฐานและข้อมูลบุคลากร (2) ทิศทางการพัฒนา
บุคลากร (3) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2565) 

PT 5.1.1 แผนพัฒนา
อาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 
https://drive.google.co
m/file/d/1-
vsL5sx6zdw7guUwyjD19
0E6zLH5MWie/view?usp
=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1-vsL5sx6zdw7guUwyjD190E6zLH5MWie/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-vsL5sx6zdw7guUwyjD190E6zLH5MWie/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-vsL5sx6zdw7guUwyjD190E6zLH5MWie/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-vsL5sx6zdw7guUwyjD190E6zLH5MWie/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-vsL5sx6zdw7guUwyjD190E6zLH5MWie/view?usp=sharing
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
(4) แนวทางในการพัฒนาในอนาคต ซึ่งในรายละเอียดจะมีแนวทางส าหรับการ
เลื่อนต าแหน่งทั้งการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รวมถึงการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ นอกจากนี้ในแผนพัฒนาบุคลากรยังมีแผนถึงการพัฒนาด้านการเรียน
การสอน วิจัยและบริการวิชาการ  

ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม ได้มีการวางแผน 
1. มีการทบทวนอัตราก าลังในที่ประชุมหลักสูตรและแจ้งกรอบเวลาการขอ
ต าแหน่งวิชาการหรือขอต าแหน่งวิชาการในระดับที่สูงขึ้นให้คณาจารย์ได้รับ
ทราบ 
2. หลักสูตรมีการติดตามผลการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าสรุปได้ดังนี้  
    ในการตรวจสอบผลการด าเนินงานปรากฏไม่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรคนใด
ได้เกษียณอายุราชการหรือลาออก  
- กรณีลาออก หลักสูตรได้จัดหาบุคลากรในการสอน เพ่ือทดแทนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ลาออกไป  
หากมีอาจารย์เกษียณอายุราชการ หรือลาศึกษาต่อ ให้ด าเนินการดังนี้ 
- กรณีเกษียณอายุราชการ หลักสูตรท าบันทึกเสนอต่อคณบดีเพ่ือขอต าแหน่ง
อาจารย์ มาทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุ 
- กรณีลาศึกษาต่อ หลักสูตรได้จัดหาบุคลากรมาสอนทดแทนอาจารย์ที่ลาศึกษา
ต่อ ซึ่งในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร จ านวน 2 ราย คือ 
1) ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 192-9/2563 วันที่ 29 ตุลาคม 2563
จากเดิม นางสาวนภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ เปลี่ยนแปลงเป็น นายฐาปนิค ตีระพันธ์ 
เนื่องจาก นางสาวนภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
2) ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 198 -4/2564 วันที่ 22 เมษายน 
2564 จากเดิม ผศ.จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ เปลี่ยนแปลงเป็น ผศ.ดร.โกสินทร์ 
ทีปรักษพันธ์  เนื่องจาก ผศ.จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
3. มีการสนับสนุนให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการเพ่ือปรับต าแหน่งวิชาการให้
สูงขึ้นและลาศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิให้สูงขึ้น 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ในปีการศึกษา 2563 อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีปิโตรเลียม ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งวิชาการ จ านวน 1 ราย 
คือ อาจารย์ณปภัช คงฤทธิ์ ได้รับอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณีและเหมือ งแร่  ในคราวประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 193-10/2563 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 
4. มีการสนับสนุนให้อาจารย์ได้มีเวทีในการน าเสนอผลงานวิชาการ 
 5.2 มีการวัดและติดตามปริมาณงานของบุคลากรสายวิชาการ เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน ด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการทาง
วิชาการ 
          หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม มีการจัดการ
ส าหรับการด าเนินทางด้านวัดและติดตามผลของปริมาณงานของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรอยู่เสมอ โดยยึดแนวทางการด าเนินงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561 
ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ประกอบด้วย การสอน วิจัย บริการวิชาการ และการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการจัด
รายวิชาที่สอนให้มีความเหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน 
          ในปีการศึกษา 2564 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรลาศึกษา ดังนั้นทาง
หลักสูตรได้มีการวางแผนเตรียมตัวเพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรมีความ
คล่องตัวมากยิ่งข้ึน รวมถึงการปรับสมดุลของการบริหารงานหลักสูตรต่อไป โดย
การจ้างอาจารย์รายชั่วโมง คือ อ.ทวนชัย กองพิธี  
         ในด้านสัดส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.2560 เท่ากับ 1 : 20 
(FTES) ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีจ านวนอาจารย์ในสาขาวิชา 6 ท่าน โดยสัดส่วนของ
จ านวนอาจารย์ยังคงมีความสมดุลและเพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 

PT 5.2.1 การก าหนดภาระ
งานของผู้ด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561 
https://drive.google.co
m/file/d/1I_OyIrEo-
5KxiKbDMRxzVDRPxMM-
8fdr/view?usp=sharing 
PT 5.2.2 อัตราก าลังของ
หลักสูตร 1/2563 
https://drive.google.co
m/file/d/1RW5Tlsox-
geY9IFzZZmR0J8hn-
_dGYC3/view?usp=shari
ng 
PT 5.2.3 อัตราก าลังของ
หลักสูตร 2/2563 
https://drive.google.co
m/file/d/1IBWIFy-
5URYO1tja2ML92igz178
91MgE/view?usp=sharin
g 

https://drive.google.com/file/d/1I_OyIrEo-5KxiKbDMRxzVDRPxMM-8fdr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I_OyIrEo-5KxiKbDMRxzVDRPxMM-8fdr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I_OyIrEo-5KxiKbDMRxzVDRPxMM-8fdr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I_OyIrEo-5KxiKbDMRxzVDRPxMM-8fdr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RW5Tlsox-geY9IFzZZmR0J8hn-_dGYC3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RW5Tlsox-geY9IFzZZmR0J8hn-_dGYC3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RW5Tlsox-geY9IFzZZmR0J8hn-_dGYC3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RW5Tlsox-geY9IFzZZmR0J8hn-_dGYC3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RW5Tlsox-geY9IFzZZmR0J8hn-_dGYC3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IBWIFy-5URYO1tja2ML92igz17891MgE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IBWIFy-5URYO1tja2ML92igz17891MgE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IBWIFy-5URYO1tja2ML92igz17891MgE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IBWIFy-5URYO1tja2ML92igz17891MgE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IBWIFy-5URYO1tja2ML92igz17891MgE/view?usp=sharing
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
PT 5.2.4 อัตราก าลังของ
หลักสูตร 3/2563 
https://drive.google.co
m/file/d/1IR93Ye_7sVKl
Yqpx0lGWoqdkOQ5RoW
Lw/view?usp=sharing 

 5.3 มีการก าหนดสมรรถนะความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ การ
ประเมินผล และมีการสื่อสารให้ทราบ 
         หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ใช้การก าหนด
สมรรถนะความสามารถโดยกลไกขับเคลื่อนของคณะเป็นหลัก ซึ่งคณะ (ฝุาย
บริหารฯ) มีการแจ้งการประชุมชี้แจงเพ่ือก าหนดสมรรถนะก่อนการประเมินทุก
รอบการประเมิน (รอบ 6 เดือนต่อการประเมิน 1ครั้ง) เพ่ือให้อาจารย์ประจ าทุก
ท่านเข้าใจเพ่ือด าเนินการและสามารถวางแผนการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
ซึ่งประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ของงานด้านการปฏิบัติงาน (40%) ผลสัมฤทธิ์ของ
งานด้านยุทธศาสตร์ (20%) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ 
(30%) โดยมีการมอบหมายงานตามเกณฑ์ที่คณะก าหนด และอาจารย์ทุกท่าน
สามารถเลือกสายงานส าหรับการประเมินได้ตามความถนัด โดยใช้ข้อตกลงและ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สายวิชาการ) ประกอบด้วย (1) ด้านการจัด
การศึกษา (2) ด้านการสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม (3) ด้านการบริการวิชาการ (4) ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม (5) ด้านการบริหารจัดการ และผลส าเร็จจากการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา (10%) 
        หลังจากฝุายบริหารได้ชี้แจงและเป็นอันทราบในมิติเดียวกัน อาจารย์
ประจ าหลักสูตรสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลในระบบตรวจสอบข้อมูลบุคลากร
แสดง website ได้ดังภาพที่ 5.3.1 โดยมีการแสดงทั้งรายงานข้อตกลงเพ่ือเป็น
หลักฐานบันทึกร่วมกันและการแจ้งผลการประเมินในระบบ หลังจากผ่าน
กระบวนการของการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชา ตามล าดับ 

PT 5.3.1 แบบฟอร์ม 
Competency ของอาจารย์
ด้านต่างๆ  
https://drive.google.co
m/file/d/1M4WFohObH
ABxwr3jG3bFRon21TXB
9sUe/view?usp=sharing 
PT 5.3.2 ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ.2563 
https://drive.google.co
m/file/d/1MxfjXrgatmaC
oWLZ9gRI8DvKm7fffiQA
/view?usp=sharing 
PT 5.3.3 แบบฟอร์ม 
Competency ข้อตกลง
และการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ (สาย

https://drive.google.com/file/d/1IR93Ye_7sVKlYqpx0lGWoqdkOQ5RoWLw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IR93Ye_7sVKlYqpx0lGWoqdkOQ5RoWLw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IR93Ye_7sVKlYqpx0lGWoqdkOQ5RoWLw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IR93Ye_7sVKlYqpx0lGWoqdkOQ5RoWLw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M4WFohObHABxwr3jG3bFRon21TXB9sUe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M4WFohObHABxwr3jG3bFRon21TXB9sUe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M4WFohObHABxwr3jG3bFRon21TXB9sUe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M4WFohObHABxwr3jG3bFRon21TXB9sUe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MxfjXrgatmaCoWLZ9gRI8DvKm7fffiQA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MxfjXrgatmaCoWLZ9gRI8DvKm7fffiQA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MxfjXrgatmaCoWLZ9gRI8DvKm7fffiQA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MxfjXrgatmaCoWLZ9gRI8DvKm7fffiQA/view?usp=sharing
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ภาพที่ 5.3.1 แบบประเมินการปฏิบัติงาน 

วิชาการ) ส่วนที่ 3 
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่
หน่วยงานก าหนด (40%) 
https://drive.google.co
m/file/d/1eKPXI4_xye02
iI1i4fnTuAShLQAFiVgT/vi
ew?usp=sharing 
PT 5.3.4 ระเบียบฯว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2564 
https://drive.google.co
m/file/d/196guvWhhm
mTHu0irhtR0d1o7efaCS
_oL/view?usp=sharing 
PT 5.3.5 ระเบียบฯว่าด้วย
การเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานมหาวิทยาลัย(ฉบับ
ที2่) พ.ศ.2564 
https://drive.google.co
m/file/d/1N-
CF8U1wkowTUlUu5A0ej
_5xSjhTf7Z_/view?usp=
sharing 

 5.4 มีการก าหนดต าแหน่งหน้าที่และจัดสรรบุคลากรสายวิชาการที่มีความ
เหมาะสมกับคุณสมบัต ิความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความถนัด 
1. ทางหลักสูตรมีการก าหนดหน้าที่ตามความเหมาะสม โดยมีการจัดสรรการ
แบ่งงานเป็นระยะๆ ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบการประชุมที่แบ่งภาระหน้าที่ตามความ

PT 5.4.1 อัตราก าลังของ
หลักสูตร 1/2563 
https://drive.google.co
m/file/d/1_mpKNnlMtw

https://drive.google.com/file/d/1eKPXI4_xye02iI1i4fnTuAShLQAFiVgT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eKPXI4_xye02iI1i4fnTuAShLQAFiVgT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eKPXI4_xye02iI1i4fnTuAShLQAFiVgT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eKPXI4_xye02iI1i4fnTuAShLQAFiVgT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/196guvWhhmmTHu0irhtR0d1o7efaCS_oL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/196guvWhhmmTHu0irhtR0d1o7efaCS_oL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/196guvWhhmmTHu0irhtR0d1o7efaCS_oL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/196guvWhhmmTHu0irhtR0d1o7efaCS_oL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N-CF8U1wkowTUlUu5A0ej_5xSjhTf7Z_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N-CF8U1wkowTUlUu5A0ej_5xSjhTf7Z_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N-CF8U1wkowTUlUu5A0ej_5xSjhTf7Z_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N-CF8U1wkowTUlUu5A0ej_5xSjhTf7Z_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N-CF8U1wkowTUlUu5A0ej_5xSjhTf7Z_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_mpKNnlMtwAADM5FV4wtcvOoAEfhJ-gZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_mpKNnlMtwAADM5FV4wtcvOoAEfhJ-gZ/view?usp=sharing
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ถนัด ประกอบด้วยงานด้านวิชาการ การพัฒนานักศึกษา การประกันคุณภาพ
หลักสูตรและ 5ส. การวางแผนจัดเตรียมวัสดุและครุภัณฑ์แก่หลักสูตร รวมถึง
งานบริหารในภาพรวมจะเป็นหน้าที่หลักของหัวหน้าหลักสูตรที่จะคอย
ควบคุมดูแลในทุกๆ ด้าน โดยจะใช้สายงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะฯ เป็น
ส่วนหนึ่งในการพิจารณารูปแบบและการรับภาระหน้าที่ของงานในแต่ละด้าน
ตามล าดับ 
2. หลักสูตรและบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยก าหนดให้
อาจารย์ทุกท่านมีการปฏิบัติงานตามภารกิจครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการเรียน
การสอน การบริการวิชาการ งานวิจัย และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และทุกคน
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของหลักสูตร และการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรตามความถนัดของตนเอง มีการแต่งตั้งผู้ก ากับดูแลและจัดเก็บข้อมูลใน
แต่ละตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบอย่างชัดเจน 
3. การจัดอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร มีความเหมาะสมกับ
คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ 

AADM5FV4wtcvOoAEfhJ
-gZ/view?usp=sharing 
PT 5.4.2 อัตราก าลังของ
หลักสูตร 2/2563 
https://drive.google.co
m/file/d/1gnzs93CiqaS
WgPa4evnaKNA0XAE3g3
IQ/view?usp=sharing 
PT 5.4.3 อัตราก าลังของ
หลักสูตร 3/2563 
https://drive.google.co
m/file/d/1G5fXfaxHQIL9
PDP9syVolVY5wV6G5eQ
7/view?usp=sharing 

 5.5 มีการวัดประเมินผล และการเลื่อนต าแหน่งของบุคลากรสายวิชาการ ที่มี
ความเหมาะสมตามระบบคุณธรรม ที่สอดคล้องกับงานด้านการศึกษา การวิจัย
และการบริการทางวิชาการ 
        หลักสูตรน ากลไกการเลื่อนต าแหน่ง หรือประเมินความสามารถของ
มหาวิทยาลัยมาใช้โดยค านึงถึงความถูกต้องเหมาะสมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
โดยมีการวัดประเมินผลในทุก ๆ 6 เดือนต่อ 1 รอบการประเมิน หลังจากการ
ประเมินมหาวิทยาลัยจะมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามความสามารถที่ปรากฏผลใน
แบบฟอร์มของการประเมิน ตามล าดับ นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีการกระตุ้น
เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้วางแผนการพัฒนาตนเองอยู่สม่ าเสมอ โดยการ
น าผลการพิจารณาจากการประเมินในแต่ละรอบประเมินเข้าร่วมประชุมภายใน
หลักสูตรอย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถวางแผน
และการขอสนับสนุนทรัพยากรหรือสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือการเลื่อนขั้น
ต าแหน่ง เช่น การขอต าแหน่งทางวิชาการที่สู งขึ้นหรือการลาศึกษาต่อ 
ตามล าดับ 

PT 5.5.1 เอกสารการ
ประเมินการปฏิบัติงาน 
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ 
ศาสตราจารย์ 
https://drive.google.co
m/file/d/1paMkXyK6e3y
cXB1AkgY2Neo-
JcIwfrbL/view?usp=shari
ng 
PT 5.5.2 ข้อก าหนดการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

https://drive.google.com/file/d/1_mpKNnlMtwAADM5FV4wtcvOoAEfhJ-gZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_mpKNnlMtwAADM5FV4wtcvOoAEfhJ-gZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gnzs93CiqaSWgPa4evnaKNA0XAE3g3IQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gnzs93CiqaSWgPa4evnaKNA0XAE3g3IQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gnzs93CiqaSWgPa4evnaKNA0XAE3g3IQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gnzs93CiqaSWgPa4evnaKNA0XAE3g3IQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G5fXfaxHQIL9PDP9syVolVY5wV6G5eQ7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G5fXfaxHQIL9PDP9syVolVY5wV6G5eQ7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G5fXfaxHQIL9PDP9syVolVY5wV6G5eQ7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G5fXfaxHQIL9PDP9syVolVY5wV6G5eQ7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1paMkXyK6e3ycXB1AkgY2Neo-JcIwfrbL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1paMkXyK6e3ycXB1AkgY2Neo-JcIwfrbL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1paMkXyK6e3ycXB1AkgY2Neo-JcIwfrbL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1paMkXyK6e3ycXB1AkgY2Neo-JcIwfrbL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1paMkXyK6e3ycXB1AkgY2Neo-JcIwfrbL/view?usp=sharing
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

 
PT 5.5.3 ประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย เรื่อง วิธีการ
ประเมิน การก าหนดตัวชี้วัด
และเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ของ
ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 
3) 
https://drive.google.co
m/file/d/1NYL96MxV5es
pMdK2Tii5E5dZKWBGs0
LU/view?usp=sharing 

 5.6 มีการก าหนดบทบาท หน้าที่ ความความรับผิดชอบของบุคลากรสาย
วิชาการที่ชัดเจน โดยค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพและ
เสรีภาพทางวิชาการ และมีการสื่อสารให้ทราบ 
           หลักสูตรได้ก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร อย่างชัดเจน โดยค านึงถึงเสรีภาพทางวิชาการ ดังนี้  โดยจะแบ่ง
หน้าที่เพ่ือให้ทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่โดยเท่าเทียมกันและไม่เกิดความเหลื่อมล้ า 
และประกาศกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องตามภาระหน้าที่ เพ่ือให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรทราบทั่วกัน โดยส่วนใหญ่ทางหลักสูตรจะมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดการ
บริหารจัดการ เรื่องบทบาทที่ส าคัญ 

 งานด้านบริหาร (งานแผน งานงบประมาณ) ได้มอบหมายให้ ผศ.ณปภัช  

PT 5.6.1 ประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง การเบิก
จ่ายเงินค่าชดเชยกรณีการ
เลิกจ้างของพนักงาน
มหาวิทยาลัย(22 ม.ค. 
2564) 
https://drive.google.co
m/file/d/1vNPd8q4tH-
rqqNgdLMXib1xvZTvTM
Pnj/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1NYL96MxV5espMdK2Tii5E5dZKWBGs0LU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NYL96MxV5espMdK2Tii5E5dZKWBGs0LU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NYL96MxV5espMdK2Tii5E5dZKWBGs0LU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NYL96MxV5espMdK2Tii5E5dZKWBGs0LU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vNPd8q4tH-rqqNgdLMXib1xvZTvTMPnj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vNPd8q4tH-rqqNgdLMXib1xvZTvTMPnj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vNPd8q4tH-rqqNgdLMXib1xvZTvTMPnj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vNPd8q4tH-rqqNgdLMXib1xvZTvTMPnj/view?usp=sharing
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
คงฤทธิ์ (หัวหน้าหลักสูตร) และ อาจารย์จุฑามาศ จันโททัย (หัวหน้าสาขา) เป็น
ผู้รับผิดชอบ 

 งานด้านวิชาการ (การวิจัย งานวัสดุ) ได้มอบหมายให้อาจารย์นภารัตน์ 
เกษตรสมบูรณ์ และ ผศ.จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ เป็นผู้รับผิดชอบ 

 งานด้านพัฒนานักศึกษา (งานกิจกรรมนักศึกษา การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการ)  ได้มอบหมายให้อาจารย์ณัฐวุฒิ  
สุภารัตน์ และอาจารย์ฐาปนิค ตีระพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบ 

มหาวิทยาลัยมีการก าหนดสิทธิประโยชน์/สวัสดิการของบุคลากร โดยมี
การประกาศหรือสื่อสารไปยังอาจารย์ได้ทราบ เช่น บ้านพักอาศัย สิทธิการเบิก
ค่าเล่าเรียน สิทธิการ เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ 

PT 5.6.2 ประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง การเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงาน
มหาวิทยาลัย(22 ม.ค. 
2564) 
https://drive.google.co
m/file/d/11t0EhrQk5iajl
uVoWFhldeiqAmmne0
WQ/view?usp=sharing 
PT 5.6.3 ประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง การเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
เงินทดแทนกรณีทุพพลภาพ 
หรือเงินสงเคราะห์กรณีถึง
แก่ความตาย ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย(22 ม.ค. 
2564) 
https://drive.google.co
m/file/d/153ksWEHxNa
Xr-
LK2MWfhmUfu0S2nes7
K/view?usp=sharing 
PT 5.6.4 ประกาศฯเรื่อง 
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
(28 ธ.ค. 2561) 
https://drive.google.co

https://drive.google.com/file/d/11t0EhrQk5iajluVoWFhldeiqAmmne0WQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11t0EhrQk5iajluVoWFhldeiqAmmne0WQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11t0EhrQk5iajluVoWFhldeiqAmmne0WQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11t0EhrQk5iajluVoWFhldeiqAmmne0WQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/153ksWEHxNaXr-LK2MWfhmUfu0S2nes7K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/153ksWEHxNaXr-LK2MWfhmUfu0S2nes7K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/153ksWEHxNaXr-LK2MWfhmUfu0S2nes7K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/153ksWEHxNaXr-LK2MWfhmUfu0S2nes7K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/153ksWEHxNaXr-LK2MWfhmUfu0S2nes7K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BxNZ6leUVEt0njw9OkowqZbF65KVzbRS/view?usp=sharing
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
m/file/d/1BxNZ6leUVEt
0njw9OkowqZbF65KVzb
RS/view?usp=sharing 
5.6.5 website 
ประชาสัมพันธ์ข่าวที่พักทาง
ราชการ 

 
 5.7 มีการก าหนดและวางแผนความต้องการด้านการฝึกอบรมและพัฒนาการ
ของบุคลากรสายวิชาการอย่างเป็นระบบและมีการด าเนินกิจกรรมด้านการ
ฝึกอบรมและพัฒนาที่เหมาะสมเพ่ือตอบสนองความต้องการที่ได้ก าหนดไว้ 
          หลักสูตรใช้แนวทางเพ่ือการวางแผนการฝึกอบรมให้แก่อาจารย์ประจ า
หลักสูตรหลักๆ 2 รูปแบบด้วยกัน ประกอบด้วย (1) การฝึกอบรมตามการ
ประเมินการปฏฺบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยจะต้องมีการเข้า
ฝึกอบรมตามกรอบ SMART TEACHER ซึ่งมารายละเอียดดังภาพที่ 5.7.1 โดย
สามารถเข้ารับการฝึกอบรมในเว็บไซต์ THAI-MOOC หรือ ตามที่มหาวิทยาลัย/
คณะ/หน่วยงานภายนอก เปิดรับการสมัครการเข้าฝึกอบรม 

 
ภาพที่ 5.7.1 กรอบการฝึกอบรมตามแนว SMART TEACHER 

 (2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถเข้าร่วมอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง 
ตามความเหมาะสมที่เก่ียวข้องกับสายงาน โดยให้อาจารย์ทุกท่านได้มีการพัฒนา
ตนเองอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี ซึ่งการอบรมสามารถเข้าอบรมได้จากโครงการที่เข้า
ร่วมทั้งแบบมีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย แสดงดังตารางที่ 2.13 เพ่ือสามารถน า

PT 5.7.1 แบบฟอร์ม 
Competency ของอาจารย์
ด้านต่างๆ  
https://drive.google.co
m/file/d/1JitRyPuPigcDN
nECTB6tO7j140sxU8w3/
view?usp=sharing 
 

https://drive.google.com/file/d/1BxNZ6leUVEt0njw9OkowqZbF65KVzbRS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BxNZ6leUVEt0njw9OkowqZbF65KVzbRS/view?usp=sharing
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ความรู้มาพัฒนาตนเองและผู้เรียนได้ ตามล าดับ นอกจากนี้ทางคณะได้จัดเวทีให้
บุคลากรในหลักสูตรเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรเพ่ือรองรับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน Outcome Based Education : OBE 
เพ่ือให้อาจารย์ได้ทราบแนวคิดของการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้
แบบ OBE และเพ่ือให้อาจารย์สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน วิธีการวัดและการประเมินผลอย่างมี
ประสิทธิภาพตาม Course Learning Outcomes (CLOs) 
 5.8 มีการบริหารจัดการผลการปฎิบัติงาน รวมถึงการให้รางวัลและการ
ยอมรับ เพ่ือประเมินคุณภาพที่สอดคล้องกับงานด้านการศึกษา การวิจัยและการ
บริการทางวิชาการ 
1. การข้ึนเงินเดือนโดยมหาวิทยาลัย หลังจากการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย
ใช้แนวทางการบริหารและแนวทางประเมินตามตัวบ่งชี้ ซึ่งปกติแล้วหลักสูตรจะ
มีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีการ
วางแผนในการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ เพ่ือสามารถให้ประเมินผ่านในแต่ละข้อ
ของผลการปฏิบัติงาน 
2. หลักสูตร ได้รับนโยบายของมหาวิทยาลัยเรื่องการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ 
ถ้าได้รับต าแหน่งทางวิชาการจะมีเงินรางวัล 30,000 บาท และมหาวิทยาลัยฯ มี
นโยบายส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยในการต่อสัญญา ซึ่งจะมีการระบุว่าภายใน
กี่ปีจะต้องได้รับต าแหน่งทางวิชาการ และผลักดันให้อาจารย์ที่เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้คณาจารย์ในหลักสูตรได้รับ
ต าแหน่งวิชาการจ านวน 1 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณปภัช คงฤทธิ์ 
3.  มหาวิทยาลัยมาการสนับสนุนค่าตอบแทนการตี พิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้าง
แรงจูงใจในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียง 

PT 5.8.1 ประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย เรื่อง 
หลักเกณฑ์การสนับสนุน
ค่าตอบแทนการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2563 
https://drive.google.co
m/file/d/17hbpU_eYjicv
Buzga4exx-
MOCT78zr8W/view?usp
=sharing 
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ตารางท่ี 2.12 ตารางสรุปจ านวนบุคลากรสายวิชาการ 
ประเภท ชาย หญิง รวม ร้อยละของ

ปริญญาเอก จ านวน FTE 
ศาสตราจารย์ - - - - - 
รองศาสตราจารย์ - - - - - 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 1 3 2  
อาจารย์ 2 2 4 4 - 
อาจารย์พิเศษ      
ผู้บรรยายพิเศษ      
อ่ืนๆ (ระบุ)      

 
ตารางท่ี 2.13 ตารางโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ 
 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม อาจารย์ท่ีเข้าร่วม ความรู้/ทักษะท่ีได้ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
นักศึกษาด้านการประเมิน 
ความเสี่ยงในอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม 
(27-30 ตุลาคม 2563) 

ผศ.ณปภัช คงฤทธิ์ 
ผศ.จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ 
อ.จุฑามาศ จันโททัย 
อ.นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ 
อ.ณัฐวุฒิ สุภารัตน ์
อ.ฐาปนิค ตีระพันธ์ 

1. เข้าใจหลักการของการจัดการบริหาร
ความเสี่ยงในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
2. ตระหนักและค านึงถึงหลักความ
ปลอดภัยในการท างาน 
3. สามารถเลือกใช้มาตรการและอุปกรณ์
ปูองกันภัยได้อย่างเหมาะสม 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
นักศึกษาด้านการผลิตน้ ามันและ
ก๊าซธรรมชาติ 
(2-4 ธันวาคม 2563) 

ผศ.ณปภัช คงฤทธิ์ 
ผศ.จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ 
อ.จุฑามาศ จันโททัย 
อ.นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ 
อ.ณัฐวุฒิ สุภารัตน ์
อ.ฐาปนิค ตีระพันธ์ 

1. เสริมทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับ
การผลิตน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ 
2. เข้าใจในเรื่องการแยกและกระบวน
ส่งพิก 
3. ได้เรียนรู้การอ่านแบบ P & ID (Piping 
and Instrument Diagram) 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
นักศึกษาด้านความปลอดภัยของ
ผู้ปฏิบัติงานไฟฟูา 

ผศ.ณปภัช คงฤทธิ์ 
ผศ.จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ 
อ.จุฑามาศ จันโททัย 
อ.นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ 

1. เรียนรู้ถึงกฎหมายเกี่ยวกับงานไฟฟูา 
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง และ
ความส าคัญของความปลอดภัย 
2. เรียนรู้ถึงหลักการทางด้านเทคนิค
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม อาจารย์ท่ีเข้าร่วม ความรู้/ทักษะท่ีได้ 
(19-20 ธันวาคม 2563) อ.ณัฐวุฒิ สุภารัตน ์

อ.ฐาปนิค ตีระพันธ์ 
เกี่ยวกับไฟฟูาพ้ืนฐาน เพ่ือความปลอดภัย
ในการท างาน 
3. เรียนรู้ถึงอันตราย การประสบอันตราย
จากไฟฟูา และวิธีปูองกันที่ถูกต้อง 
4. เรียนรู้ถึงระบบการจัดการด้านความ
ปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับไฟฟูา 

โครงการพัฒนาทักษะบุคลากร
เพ่ือรองรับการจัดการศึกษาโดย
ใช้ผลลัพธ์เป็นฐาน (Outcome 
Based Education : OBE) 

ผศ.ณปภัช คงฤทธิ์ 
ผศ.จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ 
อ.จุฑามาศ จันโททัย 
อ.นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ 
อ.ณัฐวุฒิ สุภารัตน ์
อ.ฐาปนิค ตีระพันธ์ 

ทราบแนวคิดของการจัดการศึกษาแบบ
มุง่ผลลัพธ์การเรียนรู้แบบ OBE และ
เพ่ือให้อาจารย์สามารถใช้เป็นเครื่องมือใน
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การ
จัดการเรียนการสอน วิธีการวัดและการ
ประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพตาม 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

โครงการบริการวิชาชีพของ
นักศึกษาเพ่ือการสร้างประโยชน์
แก่ชุมชนและสังคม 
(1 มีนาคม 2564) 

ผศ.ณปภัช คงฤทธิ์ 
ผศ.จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ 
อ.จุฑามาศ จันโททัย 
อ.นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ 
อ.ณัฐวุฒิ สุภารัตน ์
อ.ฐาปนิค ตีระพันธ์ 

ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการท า
สารซักล้างและสเปรย์แอลกอฮอล์ 
ตลอดจนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
นักศึกษาด้านความปลอดภัยใน
การท างานบนที่สูงและการ
ท างานในท่ีอับอากาศ 
(2-5 มีนาคม 2564) 

ผศ.ณปภัช คงฤทธิ์ 
ผศ.จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ 
อ.จุฑามาศ จันโททัย 
อ.นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ 
อ.ณัฐวุฒิ สุภารัตน ์
อ.ฐาปนิค ตีระพันธ์ 

1. ทราบหลักการและวิธีการปฏิบัติงานที่
ปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
2. ทราบแนวทางปูองกันและควบคุม
อันตรายที่เกิดจากปฏิบัติงาน 
3. สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ปูองกัน
อันตรายส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสม 

โครงการอบรมหลักสูตรเรื่อง 
Outcome-Based Education 

ผศ.ณปภัช คงฤทธิ์ 
ผศ.จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ 

ทราบแนวคิดของการจัดการศึกษาแบบ
มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้แบบ OBE และ
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม อาจารย์ท่ีเข้าร่วม ความรู้/ทักษะท่ีได้ 
(OBE) และวิธีการเขียนผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO Writing) 
ส าหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

อ.จุฑามาศ จันโททัย 
อ.นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ 
อ.ณัฐวุฒิ สุภารัตน ์
อ.ฐาปนิค ตีระพันธ์ 

เพ่ือให้อาจารย์สามารถใช้เป็นเครื่องมือใน
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การ
จัดการเรียนการสอน วิธีการวัดและการ
ประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพตาม 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

กิจกรรมครุศาสตร์คลังปัญญา 
แนวปฏิบัติที่ดีชุมชนนักปฏิบัติ 
(CoP) ประจ าปีการศึกษา 2563 
(17-21 พฤษภาคม 2564) 

ผศ.ณปภัช คงฤทธิ์ 
ผศ.จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ 
อ.จุฑามาศ จันโททัย 
อ.นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ 
อ.ณัฐวุฒิ สุภารัตน ์
อ.ฐาปนิค ตีระพันธ์ 

ได้แนวปฏิบัติที่ดี จกกองค์ความรู้ทั้งท่ีมี
อยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้ที่มี
ประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้อ่ืนตาม
ประเด็นความรู้ ครอบคลุมพันธกิจและมี
การจัดเก็บเป็นระบบ โดยเผยแพร่เป็น
ลายลักษณ์อักษรผ่านคลังความรู้และ
น ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ระบบการสอนอัจฉริยะ  
Intelligent Tutoring System 
(21 พฤษภาคม 2564) 

ผศ.จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ ความหมายและความส าคัญของระบบ
การสอนอัจฉริยะ ระบบการสอนอัจฉริยะ 
ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน 
รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ปัญญาประดิษฐ์ องค์ประกอบที่เก่ียวข้อง
ระบบการสอนอัจฉริยะ ขั้นตอนการสร้าง
ระบบการสอนอัจฉริยะ และการ
ประยุกต์ใช้ระบบการสอนอัจฉริยะ 

การใช้ Google App for 
Education ส าหรับการจัดการ
ห้องเรียน  Google App for 
Education in Classroom 
(21 พฤษภาคม 2564) 

ผศ.จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ ความรู้พื้นฐานการออกแบบการเรียนการ
สอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน การ
ออกแบบการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชุด
เครื่องมือ Google App for Education 
ในการจัดการเรียนการสอน มีทักษะใน
การสร้างเอกสาร ฟอร์ม เว็บไซต์ และ 
Google Classroom สามารถประยุกต์ใช้



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม อาจารย์ท่ีเข้าร่วม ความรู้/ทักษะท่ีได้ 
งานในการเรียนการสอน สามารถ
แก้ปัญหาทางการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา
งานวิจัย  Use of technology 
for research development  
(11 พฤษภาคม 2564) 

ผศ.จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการวิจัย รูปแบบ
และประเภทของเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
สืบค้นและรวบรวมสารสนเทศส าหรับการ
ก าหนดกรอบความคิด สารสนเทศ
เกี่ยวกับเนื้อหาที่ก าลังวิจัย สารสนเทศท่ี
ได้จากข้อมูลการทดลอง ส ารวจ สังเกต 
สัมภาษณ์ ฯลฯ สารสนเทศเก่ียวกับแหล่ง
เผยแพร่งานวิจัย การน าข้อมูลมา
ประมวลด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสรุป
ทางสถิติ การเปรียบเทียบ การจ าแนก 
หรือ จัดกลุ่ม ฯลฯ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับ
แหล่งสารสนเทศด้านการวิจัย ที่ช่วยให้
การด าเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพถุประสงค์ของรายวิชา
เลือกใช้และกลยุทธ์การใช้สื่อใหม่ เทคนิค
การน าเสนอผ่านสื่อใหม่ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา  
(26 มกราคม 2564) 

ผศ.จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ แนวคิดของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา ประเภทของนวัตกรรมทาง
การศึกษา การก าหนดนวัตกรรมทาง
การศึกษา ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษา การประเมินนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

การออกแบบการเรียนการสอน
ผ่านเว็บ   
(26 มกราคม 2564) 

ผศ.จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ ขั้นตอนการออกแบบเว็บเพ่ือการเรียน
การสอน ห้องเรียนเสมือน บทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ 



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม อาจารย์ท่ีเข้าร่วม ความรู้/ทักษะท่ีได้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและ 
ประเมินผล เพ่ือเป็นแนวทางการ
ประยุกต์ใช้ส าหรับการเรียนแบบ
ผสมผสาน อีเลิร์นนิง และออนไลน์เลิร์
นนิง 

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
ยุคสร้างสรรค์   
(26 มกราคม 2564) 

ผศ.จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด 
เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
ยุคสร้างสรรค์ องค์ประกอบของ
นวัตกรรมการเรียนรู้ การวิเคราะห์ การ
ออกแบบ การสร้างและพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้ การทดลองใช้ การประเมิน 
และการรายงานผลการพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้ การน าไปใช้และผลกระทบ
ของนวัตกรรมการเรียนรู้ยุคสร้างสรรค์ 

การผลิตเชื้อเพลิงแข็งและ
ถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตร  
(26 มกราคม 2564) 

ผศ.จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ ความรู้ความเข้าใจการผลิตถ่านอัดแท่ง 
กระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์ เพ่ือแปลง
วัสดุเหลือทิ้งให้เกิดประโยชน์และมี
มูลค่าเพ่ิม นอกจากนี้บทเรียนยังอธิบาย
ถึงการวิเคราะห์การผลิตในเชิง
เศรษฐศาสตร์เพ่ือเพ่ิมความสามารถของ
เกษตรผู้ผลิตให้สามารถด าเนินการได้ใน
เชิงพานิชย์ และไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
วิชาชีพของอาจารย์ในสถาน
ประกอบการ ณ บริษัท ไวภพ 
วิศวกรรม จ ากัด ที่ตั้ง ๔๕๒ ม.๕ 
ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 

อ.ฐาปนิค ตีระพันธ์ 
 

1, มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟูา  
2. การติดตั้งระบบไฟฟูาแรงสูงและไฟฟูา
แรงต่ า  
3. งานเขียนแบบออกแบบระบบ
ไฟฟูาแรงสูงและไฟฟูาแรงต่ า  



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม อาจารย์ท่ีเข้าร่วม ความรู้/ทักษะท่ีได้ 
๙๐๑๐๐ (14-25 มิถุนายน 
2564) 

4. อุปกรณ์ไฟฟูาในระบบไฟฟูาแรงสูง
และไฟฟูาแรงต่ า  
5. งานตรวจสอบระบบไฟฟูาในโรงงาน 
6.  งานติดตั้งตู้และสายเมนแรงต่ า  
7. งานระบบไฟฟูาแสงสว่าง  
8. งานหม้อแปลงไฟฟูา  
9. งานปรับปรุงระบบจ าหน่าย 

AUN-QA Implementation 
and Gap Analysis version 4 
รุ่นที่ 2 (19-20 กรกฎาคม 2564) 

ผศ.ณปภัช คงฤทธิ์ แนวทางการเขียนประเมินคุณภาพ
หลักสูตรเพื่อตอบตัวชี้วัดมาตรฐานตามที่
ก าหนด 

สัมนาออนไลน์การท างานกลาง
ทะเล (Offshore) 
(1 มิถุนายน 2564) 

ผศ.ณปภัช คงฤทธิ์ หลักการเริ่มต้นของการท างานกลางทะเล 
มาตรฐานด้าน Safety งานกลางทะเล 
และอันตรายและการจัดการอันตราย
ส าหรับงานกลางทะเล 

มุ่งเปูาสู่การพัฒนานักวิจัยบน
เส้นทางความก้าวหน้าทาง
วิชาการท่ีสูงขึ้น 
(21 พฤษภาคม 2564) 

ผศ.ณปภัช คงฤทธิ์ เรียนรู้เทคนิคการเขียนเอกสาร
ประกอบการสอน เอกสารค าสอน และ
ต าราทั่วไป ให้เข้าใจ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา  
(27 มกราคม 2564) 

ผศ.ณปภัช คงฤทธิ์ แนวคิดของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา ประเภทของนวัตกรรมทาง
การศึกษา การก าหนดนวัตกรรมทาง
การศึกษา ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษา การประเมินนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

การออกแบบการเรียนการสอน
ผ่านเว็บ   
(27 มกราคม 2564) 

ผศ.ณปภัช คงฤทธิ์ ขั้นตอนการออกแบบเว็บเพื่อการเรียน
การสอน ห้องเรียนเสมือน บทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ 
กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและ 



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม อาจารย์ท่ีเข้าร่วม ความรู้/ทักษะท่ีได้ 
ประเมินผล เพ่ือเป็นแนวทางการ
ประยุกต์ใช้ส าหรับการเรียนแบบ
ผสมผสาน อีเลิร์นนิง และออนไลน์เลิร์
นนิง 

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
ยุคสร้างสรรค์   
(27 มกราคม 2564) 

ผศ.ณปภัช คงฤทธิ์ ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด 
เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
ยุคสร้างสรรค์ องค์ประกอบของ
นวัตกรรมการเรียนรู้ การวิเคราะห์ การ
ออกแบบ การสร้างและพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้ การทดลองใช้ การประเมิน 
และการรายงานผลการพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้ การน าไปใช้และผลกระทบ
ของนวัตกรรมการเรียนรู้ยุคสร้างสรรค์ 

การผลิตเชื้อเพลิงแข็งและ
ถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตร  
(29 มกราคม 2564) 

ผศ.ณปภัช คงฤทธิ์ ความรู้ความเข้าใจการผลิตถ่านอัดแท่ง 
กระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์ เพื่อแปลง
วัสดุเหลือทิ้งให้เกิดประโยชน์และมี
มูลค่าเพ่ิม นอกจากนี้บทเรียนยังอธิบาย
ถึงการวิเคราะห์การผลิตในเชิง
เศรษฐศาสตร์เพ่ือเพ่ิมความสามารถของ
เกษตรผู้ผลิตให้สามารถด าเนินการได้ใน
เชิงพานิชย์ และไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อ
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
ยุคสร้างสรรค์ 
(27 มกราคม 2564) 

อ.นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด 
เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
ยุคสร้างสรรค์ องค์ประกอบของ
นวัตกรรมการเรียนรู้ การวิเคราะห์ การ
ออกแบบ การสร้างและพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้ การทดลองใช้ การประเมิน 



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม อาจารย์ท่ีเข้าร่วม ความรู้/ทักษะท่ีได้ 
และการรายงานผลการพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้ การน าไปใช้และผลกระทบ
ของนวัตกรรมการเรียนรู้ยุคสร้างสรรค์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา 
(27 มกราคม 2564) 

อ.นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ แนวคิดของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา ประเภทของนวัตกรรมทาง
การศึกษา การก าหนดนวัตกรรมทาง
การศึกษา ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษา การประเมินนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

การผลิตเชื้อเพลิงแข็งและ
ถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตร 
(30 มกราคม 2564) 

อ.นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ ความรู้ความเข้าใจการผลิตถ่านอัดแท่ง 
กระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์ เพื่อแปลง
วัสดุเหลือทิ้งให้เกิดประโยชน์และมี
มูลค่าเพ่ิม นอกจากนี้บทเรียนยังอธิบาย
ถึงการวิเคราะห์การผลิตในเชิง
เศรษฐศาสตร์เพ่ือเพ่ิมความสามารถของ
เกษตรผู้ผลิตให้สามารถด าเนินการได้ใน
เชิงพานิชย์ และไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อ
สิ่งแวดล้อม 

Developing Urban Energy 
for a Carbon Neutral Future  
(15 มิถุนายน 2564) 

อ.นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ ความรู้ความเข้าใจแนวโน้มการพัฒนา
พ้ืนที่เพ่ือการขยายตัวของเมืองอย่าง
ต่อเนื่องที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านการใช้พลังงานและการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งจะต้องมี
กระบวนการในการควบคุมปริมาณ
คาร์บอนไดอออกไซด์ที่ปล่อยออกมาจน
ส่งผลกระทบต่อภาวะการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม อาจารย์ท่ีเข้าร่วม ความรู้/ทักษะท่ีได้ 
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
ยุคสร้างสรรค์ 
(1 มีนาคม 2564) 
 

อ.ณัฐวุฒิ สุภารัตน ์ ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด 
เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
ยุคสร้างสรรค์ องค์ประกอบของ
นวัตกรรมการเรียนรู้ การวิเคราะห์ การ
ออกแบบ การสร้างและพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้ การทดลองใช้ การประเมิน 
และการรายงานผลการพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้ การน าไปใช้และผลกระทบ
ของนวัตกรรมการเรียนรู้ยุคสร้างสรรค์ 

 

เปูาหมายของปีนี้  : ระดับ 2  ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 2 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเปูาหมาย           ไม่บรรลุเปูาหมาย 
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เกณฑ์คุณภาพที่ 6 การบริการและการช่วยเหลือผู้เรียน (Student Support Services) 
6.1 The student intake policy, admission criteria, and admission procedures to the 

programme are shown to be clearly defined, communicated, published, and up-to-date. 
6.2 Both short-term and long-term planning of academic and non-academic support 

services are shown to be carried out to ensure sufficiency and quality of support services for 
teaching, research, and community service. 

6.3 An adequate system is shown to exist for student progress, academic performance, 
and workload monitoring. Student progress, academic performance, and workload are shown to 
be systematically recorded and monitored. Feedback to students and corrective actions are 
made where necessary. 

6.4 Co-curricular activities, student competition, and other student support services are 
shown to be available to improve learning experience and employability. 

6.5 The competences of the support staff rendering student services are shown to be 
identified for recruitment and deployment. These competences are shown to be evaluated to 
ensure their continued relevance to stakeholders needs. Roles and relationships are shown to be 
well-defined to ensure smooth delivery of the services. 

6.6 Student support services are shown to be subjected to evaluation, benchmarking, and 
enhancement. 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 6.1 มีการก าหนดและประกาศนโยบายการรับผู้เรียน เกณฑ์การรับเข้าและ
ขั้นตอนการรับเข้าเรียนในหลักสูตรอย่างชัดเจน มีการสื่อสารเผยแพร่และเป็น
ปัจจุบัน 

คณะและหลักสูตรมีระบบการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับนักศึกษา 
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

- การทบทวนและระบุคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา โดยระบุไว้ในเล่ม
หลักสูตร 

- การทบทวนและระบุรับแผนการนักศึกษาอย่างชัดเจนในทุกปีการศึกษา 
โดยคณะฯ จัดท าคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในคณะฯ และส่งให้ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการ
รับนักศึกษาท าการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การประกาศรับสมัครนักศึกษาซึ่งระบุ

PT 6.1.1 มคอ. 2 (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
https://drive.google.co
m/file/d/1Vz05f7V8ZkG
0-
TVVz8cawfVnC57p3Kny/
view?usp=sharing 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1Vz05f7V8ZkG0-TVVz8cawfVnC57p3Kny/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vz05f7V8ZkG0-TVVz8cawfVnC57p3Kny/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vz05f7V8ZkG0-TVVz8cawfVnC57p3Kny/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vz05f7V8ZkG0-TVVz8cawfVnC57p3Kny/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vz05f7V8ZkG0-TVVz8cawfVnC57p3Kny/view?usp=sharing
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
คุณสมบัติ จ านวนที่รับและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกไว้หน้าเว็บไซต์งานรับ
นักศึกษา และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รวมทั้งประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์เข้าศึกษาผ่านเว็บไซต์ https://admission.rmutsv.ac.th/ และเปิดระบบ
การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ยืนยันสิทธิ์ ประมวลผลออกรหัสนักศึกษา และ
ส่งข้อมูลรายชื่อนักศึกษาทั้งหมดมายังคณะฯ นอกจากนี้หลักสูตรสาขาวิชาและ
คณะฯ ยังได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ในสื่อ Social media 
ต่างๆ เช่น Website Facebook และ Line 

- การรับนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระบบ TCAS 
โดย ทปอ. เป็นผู้ดูแลระบบ จัดการรับนักศึกษาออกเป็น 5 รอบ ประกอบด้วย 

- TCAS 1 Portfolio  
- TCAS 2 Quota 
- TCAS 3 Admission 
- TCAS 4 Direct Admission 
- TCAS 5 รับตรงอิสระ 

- การรับนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มหาวิทยาลัยจัดการรับนักศึกษา
ออกเป็น 3 รอบ ประกอบด้วย 

- รอบท่ี 1 แบบโควตา  
- รอบท่ี 2 แบบรับตรง 
- รอบท่ี 3 แบบรับตรงอิสระ  

- การสอบสัมภาณ์ หลักสูตรสาขาวิชาได้มีการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใน
การรับเข้าเรียน ซึ่งก าหนดคุณสมบัติและจ านวนการรับเข้าโดยหลักสูตร
สาขาวิชา 

- การประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาและการรับนักศึกษาได้มีการจัด
กิจกรรม Petroleum Youth Camp และจัดกิจกรรม Road show เพ่ือแนะ
แนวการศึกษาร่ วมกับคณะฯ  และมหาวิทยาลั ย  นอกจากนี้ ยั งมีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อ social media ต่าง ๆ ทั้ง Facebook แผ่นพับ 
ปูายประชาสัมพันธ์ที่จัดส่งให้กับสถานศึกษาต่าง ๆ ที่เป็นกลุ่มเปูาหมายและมี
การท าสื่อเป็นคลิปวิดีโอเผยแพร่ผ่าน youtube อีกช่องทางหนึ่งด้วย โดยข้อมูล

PT 6.1.2 เว็บไซต์งานรับ
นักศึกษาและข่าวสารงานรับ
นักศึกษา 
-PT 6.1.2.1  
www.inded.rmutsv.ac.th   

 
และ  
- PT 6.1.2.2 
www.admission.rmutsv.
ac.th  

 
 
PT 6.1.3 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบวุฒิ
และสัมภาษณ์บุคคลเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
และปริญญาโท 

https://drive.google.c
om/drive/folders/1K4p5

http://www.inded.rmutsv.ac.th/
http://www.admission.rmutsv.ac.th/
http://www.admission.rmutsv.ac.th/
https://drive.google.com/drive/folders/1K4p5xK0fC9Nrxq9_G02JSI_Zu8w3buve
https://drive.google.com/drive/folders/1K4p5xK0fC9Nrxq9_G02JSI_Zu8w3buve
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ในการประชาสัมพันธ์ทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูลชุดเดียวกัน xK0fC9Nrxq9_G02JSI_Zu

8w3buve 
PT 6.1.4 การจัดกิจกรรม 
Petroleum Youth Camp 
https://drive.google.co
m/file/d/1IiFxHT46ZOXS
al_6CTLlmbUrhf8F0Be7
/view?usp=sharing 
PT 6.1.5 การจัดกิจกรรม 
Road Show 
https://drive.google.co
m/file/d/1y_LrL6ICMW2
FVFjztz59yiH8a-vT-
IGL/view?usp=sharing 
PT 6.1.6 smo iedruts 
youtube channel 
https://www.youtube.c
om/channel/UCKZf7HV
GAqu1i91hAPuufjA/vide
os 

 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1K4p5xK0fC9Nrxq9_G02JSI_Zu8w3buve
https://drive.google.com/drive/folders/1K4p5xK0fC9Nrxq9_G02JSI_Zu8w3buve
https://drive.google.com/file/d/1IiFxHT46ZOXSal_6CTLlmbUrhf8F0Be7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IiFxHT46ZOXSal_6CTLlmbUrhf8F0Be7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IiFxHT46ZOXSal_6CTLlmbUrhf8F0Be7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IiFxHT46ZOXSal_6CTLlmbUrhf8F0Be7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y_LrL6ICMW2FVFjztz59yiH8a-vT-IGL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y_LrL6ICMW2FVFjztz59yiH8a-vT-IGL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y_LrL6ICMW2FVFjztz59yiH8a-vT-IGL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y_LrL6ICMW2FVFjztz59yiH8a-vT-IGL/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCKZf7HVGAqu1i91hAPuufjA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCKZf7HVGAqu1i91hAPuufjA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCKZf7HVGAqu1i91hAPuufjA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCKZf7HVGAqu1i91hAPuufjA/videos
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
PT 6.1.7 IED RUTS 
youtube channel 
https://www.youtube.c
om/channel/UCf0c2Kv4
f90ukOh7wU1ldzQ/vide
os 

 
PT 6.1.8 Facebook 
หลักสูตรสาขาวิชา  
https://www.facebook.c
om/petroleumtechrmut
sv 

 
PT 6.1.9 โบรชวัร์
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
https://drive.google.co
m/file/d/1GkqNO35NrA
qfT_WSik9ifr9EVe6243H
Y/view?usp=sharing 

https://www.youtube.com/channel/UCf0c2Kv4f90ukOh7wU1ldzQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCf0c2Kv4f90ukOh7wU1ldzQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCf0c2Kv4f90ukOh7wU1ldzQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCf0c2Kv4f90ukOh7wU1ldzQ/videos
https://www.facebook.com/petroleumtechrmutsv
https://www.facebook.com/petroleumtechrmutsv
https://www.facebook.com/petroleumtechrmutsv
https://drive.google.com/file/d/1GkqNO35NrAqfT_WSik9ifr9EVe6243HY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GkqNO35NrAqfT_WSik9ifr9EVe6243HY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GkqNO35NrAqfT_WSik9ifr9EVe6243HY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GkqNO35NrAqfT_WSik9ifr9EVe6243HY/view?usp=sharing
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 6.2 มีการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ของการบริการสนับสนุน
ทางด้านวิชาการและที่ไม่ใช่ทางวิชาการ เพ่ือให้แน่ใจว่าการบริการสนับสนุนงาน
ด้านการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการมีความเพียงพอและมีคุณภาพ 

- หลักสูตรได้มีการด าเนินการวางแผนส าหรับการสนับสนุนนักศึกษาทั้ง
ระยะสั้น และระยะยาว โดยการสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียน จะเป็นการน าผลการปรับปรุงการเรียนการสอน หรือ
กระบวนการในการสอนตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่สามารถ
ปรับปรุงได้จากมคอ. 5 และผลจากการสอบถามจากอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา 
เพ่ือมาปรับปรุงให้เหมาะสม สอดคล้องและเพียงพอกับการใช้งาน หากต้องมีการ
ใช้งบประมาณนั้นหลักสูตรสามารถด าเนินการวางแผนของบประมาณใน
งบประมาณไตรมาสถัดไปหรือในปีงบประมาณถัดไปได ้ในส่วนของการสนับสนุน
แก่นักศึกษาในด้านอื่น ๆ รวมถึงการให้ค าปรึกษานอกเวลาแก่นักศึกษา อาจารย์
ประจ าหลักสูตรสามารถด าเนินการและน าข้อมูลมาประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ในส่วนของการให้บริการต่าง ๆ เช่น การให้ทุนการศึกษา การกู้ยืมเงิน 
ส่วนนี้จะใช้แผนของคณะเป็นกลไกขับเคลื่อน รับผิดชอบโดยฝุายพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยหลักสูตรมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มของอาจารย์ที่
ปรึกษา และช่องทาง Social Media ต่างๆ เช่น กลุ่ม Line, Facebook พร้อม
ทั้งการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา รวมไปถึงการลงทะเบียนเรียนหรือ
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการวางระบบส าหรับการมอบหมายให้แก่
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์กิจกรรมของหลักสูตรเป็นผู้ด าเนินการและ
ประสานงานมายังหลักสูตร ในส่วนของระบบสารสนเทศส าหรับการเรียนรู้ เช่น 
การบริการห้องสมุด การบริการระบบสารสนเทศ จะใช้นโยบายและแนวทางการ
พัฒนาจากมหาวิทยาลัยเป็นตัวขับเคลื่อน นอกจากนี้ในส่วนของการวางแผน
ระยะยาว ในปีการศึกษานี้หลักสูตรและคณะฯ (หมายรวมถึงหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่
เปิดสอนในคณะฯ) ได้มีการวางแผนส าหรับการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  เพ่ือให้เกิด
ความคล่องตัวส าหรับการเรียนการสอนและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และเป็นการใช้พ้ืนที่ใช้ท ากิจกรรมส่วนรวมมากยิ่งข้ึน 

PT 6.2.1 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
https://drive.google.co
m/drive/folders/1hEKn9
jzBg977CFwu1ArDwhH2s
uy-2yCv 
 
PT 6.2.2 รายงานการ
ประชุมกรรมการบริหาร
คณะครั้งที่ 7-2563 
https://drive.google.co
m/file/d/1UptBou1gpM
zc6KhlNerTbBa5kdKlU_
PS/view?usp=sharing 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1hEKn9jzBg977CFwu1ArDwhH2suy-2yCv
https://drive.google.com/drive/folders/1hEKn9jzBg977CFwu1ArDwhH2suy-2yCv
https://drive.google.com/drive/folders/1hEKn9jzBg977CFwu1ArDwhH2suy-2yCv
https://drive.google.com/drive/folders/1hEKn9jzBg977CFwu1ArDwhH2suy-2yCv
https://drive.google.com/file/d/1UptBou1gpMzc6KhlNerTbBa5kdKlU_PS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UptBou1gpMzc6KhlNerTbBa5kdKlU_PS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UptBou1gpMzc6KhlNerTbBa5kdKlU_PS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UptBou1gpMzc6KhlNerTbBa5kdKlU_PS/view?usp=sharing
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 6.3 มีระบบติดตามความก้าวหน้า ผลการเรียน และการตรวจสอบภาระการ
เรียนของผู้เรียนที่เพียงพอ โดยมีการบันทึกไว้อย่างเป็นระบบ โดยมีการให้ข้อมูล
ย้อนกลับ และข้อเสนอแนะแก่ผู้ เรียนและด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องได้
ทันท่วงทหีากจ าเป็น 

- หลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา โดยได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาของนักศึกษาในแต่ละชั้นปีเพ่ือเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา ซึ่งท าหน้าที่
ในการให้ค าปรึกษาทั้งในด้านวิชาการและด้านที่ไม่ใช่ด้านวิชาการและการใช้ชีวิต
ในมหาวิทยาลัย เช่น การลงทะเบียนเรียน การให้ทุนการศึกษา การกู้ยืมเงินเพ่ือ
การศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
เ ป็ น ต้ น  แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร ใ ช้ ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ส า ห รั บ อ า จ า ร ย์ 
(advisor.rmutsv.ac.th) ของมหาวิทยาลัยในการติดตามผลและเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการติดตามสถานะของนักศึกษา ซึ่งผลการเรียนของนักศึกษาจะแจ้งสู่
อาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบสารสนเทศส าหรับอาจารย์ (advisor.rmutsv.ac.th) 

- หลักสูตรได้จัดให้มีการพบปะระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา
อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้งเพ่ือติดตามผลการศึกษา ในกรณีที่พบว่ามี
นักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียน เช่น ได้เกรดน้อยและติดสถานะวิกฤต/รอพินิจ 
จะไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนจนกว่านักศึกษาจะมีการวางแผนการ
เรียนร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษากลุ่มนี้จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียน
ได้เกินกว่า 16 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 6 หน่วยกิตในภาค
การศึกษาฤดูร้อน และอาจารย์ที่ปรึกษาท าการติดตามการเรียนของนักศึกษา
กลุ่มนี้อย่างใกล้ชิด และหลักสูตรมีการประชุมและติดตามอย่างสม่ าเสมอ  

- หลักสูตรสาขาวิชามีการประชุมเพ่ือพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา
เพ่ือตรวจสอบผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนทุกภาคการศึกษา นอกจากนี้
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ยั ง มี ร ะ บ บ ส า ร ส า ร เ ท ศ ส า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า 
(https://sis.rmutsv.ac.th/) ให้นักศึกษาได้ตรวจสอบผลการเรียนสถานะของ
ตัวเองระหว่างเรียนหรือยื่นจบการศึกษา 

PT 6.3.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาประจ าปีการศึกษา 
2564 
https://drive.google.co
m/drive/folders/1HCazK
Qj7pFkt1ufVutvYzuKSlR
dPip2b 
PT 6.3.2 ระบบสารสนเทศ
ส าหรับอาจารย์ 
https://advisor.rmutsv.a
c.th/ 

 
 
PT 6.3.3 ระบบสารสารเทศ
ส าหรับนักศึกษา 
https://sis.rmutsv.ac.th/ 

 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1HCazKQj7pFkt1ufVutvYzuKSlRdPip2b
https://drive.google.com/drive/folders/1HCazKQj7pFkt1ufVutvYzuKSlRdPip2b
https://drive.google.com/drive/folders/1HCazKQj7pFkt1ufVutvYzuKSlRdPip2b
https://drive.google.com/drive/folders/1HCazKQj7pFkt1ufVutvYzuKSlRdPip2b
https://advisor.rmutsv.ac.th/
https://advisor.rmutsv.ac.th/
https://sis.rmutsv.ac.th/
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 6.4 มีการให้ค าแนะน าทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การเข้าแข่งขัน
ของผู้เรียนและการบริการสนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียนด้านต่างๆ เพ่ือปรับปรุง
ประสบการณ์การเรียนรู้ ทั้งทางด้านความรู้ ทักษะและความสามารถในการ
ท างาน 
 - หลักสูตรสาขาวิชาได้มีการจัดท าแผนเพ่ือก าหนดกิจกรรมให้นักศึกษา
เพ่ือพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ และเพ่ือเน้นจุดเด่นของนักศึกษา โดยได้มีการจัดท า
โครงการต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตาม ELOs ที่วางไว้ เช่น การพานักศึกษา
ไปเยี่ยมชมสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้รับประสบการณ์การท างานจริง รวมทั้งจัด
กิจกรรมให้หน่วยงานภายนอกและศิษย์เก่าเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ
นักศึกษา นอกจากนีห้ลักสูตรสาขาวิชาได้สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทั้ง
ทางด้านวิชาการหรือด้านอ่ืน ๆ เช่น การเข้าร่วมการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
โดยในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา นักศึกษาได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการ
แข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ด้านสุขภาพ 
สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้ง
ที่ 5 ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ชื่อผลงาน การออกแบบ
และพัฒนาการควบคุมการเคลื่อนที่ของรถเข็นผู้พิการ (นายกฤษณ์  คงเคว็จ 
นายกิตติวินท์  หมัดสี และนายวีระศักดิ์  แก้วหนู) และนักศึกษายังได้เข้าร่วม
น าเสนอผลงานวิจัยประกวดในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 32nd 
Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and 
international Conference (TSB2020) ชื่อผลงาน “Bioethanol 
Production from Jackfruit Seeds with Baker’s Yeast” (นายชิษณุพงศ์  
ภักดีสุวรรณ์และนายฟาอีส  เดชพลรุ่งเรือง) การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและจัด
ให้มีกิจกรรมนอกชั้นเรียนโดยเน้นให้นักศึกษาเป็นผู้ด าเนินการหลัก เช่น การจัด
กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในหลักสูตร กิจกรรม Big cleaning และ
กิจกรรม Open house เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมทักษะการวางแผน การท างานเป็น
ทีม การสื่อสาร การกล้าแสดงออก และการตัดสินใจ โดยมีการประเมินผล
กิจกรรมเมื่อเสร็จสิ้นแต่ละโครงการได้ ตัวอย่างโครงการ เช่น 
 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ

PT 6.4.1 โครงการอบรมเชิง
ป ฏิ บั ติ ก า ร เ พ่ื อ พั ฒ น า
ส ม ร ร ถ น ะ วิ ช า ชี พ ข อ ง
นักศึกษาด้านการประเมิน
ความเสี่ยงในอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม 
https: / / drive. google. co
m/file/d/1ujFbIEPImwto
XbYIm44RAW-
pVTkOCsw8/view?usp=s
haring 
PT 6.4.2 โครงการอบรมเชิง
ป ฏิ บั ติ ก า ร เ พ่ื อ พั ฒ น า
ส ม ร ร ถ น ะ วิ ช า ชี พ ข อ ง
นักศึกษาด้านความปลอดภัย
ในการท างานบนที่สูงและ
การท างานในที่อับอากาศ 
https: / / drive. google. co
m/ file/d/1bOLUb5_6Bb
cD-
DC1Na4qmkXMNXq1vl1
b/view?usp=sharing 
PT 6.4.3 โครงการบริการ
วิชาชีพของนักศึกษาเ พ่ือ
การสร้างประโยชน์แก่ชุมชน
และสังคม 
https: / / drive. google. co
m/ file/d/1NFqhYqpuC0
eM33yP125wn89_tYEKIe

https://drive.google.com/file/d/1ujFbIEPImwtoXbYIm44RAW-pVTkOCsw8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ujFbIEPImwtoXbYIm44RAW-pVTkOCsw8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ujFbIEPImwtoXbYIm44RAW-pVTkOCsw8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ujFbIEPImwtoXbYIm44RAW-pVTkOCsw8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ujFbIEPImwtoXbYIm44RAW-pVTkOCsw8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bOLUb5_6BbcD-DC1Na4qmkXMNXq1vl1b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bOLUb5_6BbcD-DC1Na4qmkXMNXq1vl1b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bOLUb5_6BbcD-DC1Na4qmkXMNXq1vl1b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bOLUb5_6BbcD-DC1Na4qmkXMNXq1vl1b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bOLUb5_6BbcD-DC1Na4qmkXMNXq1vl1b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NFqhYqpuC0eM33yP125wn89_tYEKIefn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NFqhYqpuC0eM33yP125wn89_tYEKIefn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NFqhYqpuC0eM33yP125wn89_tYEKIefn/view?usp=sharing


 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  ปีการศึกษา 2563                 -111-

 
 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
นักศึกษาด้านการประเมินความเสี่ยงในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
นักศึกษาด้านความปลอดภัยในการท างานบนที่สูงและการท างานในที่อับอากาศ 
 3. โครงการบริการวิชาชีพของนักศึกษาเพ่ือการสร้างประโยชน์แก่ชุมชน
และสังคม 
 4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
นักศึกษาด้านการผลิตน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ 
 5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
นักศึกษาด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานไฟฟูา เป็นต้น  
   นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพานักศึกษาเยี่ยมชมสถานประกอบการ คือ โรงไฟฟูา
จะนะ และโรงแยกก๊าซธรรมชาติทรานส์ไทย – มาเลเซีย อ. จะนะ จ. สงขลา อีก
ด้วย ซึ่งการน านักศึกษาเยี่ยมชมสถานประกอบการนั้นตามแผนของหลักสูตรนั้น
มีจ านวนสถานประกอบการที่หลากหลาย แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด – 19 ที่
รุนแรงจึงท าให้ไม่สามารถพานักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ได้ตามแผนที่
วางไว้ 

fn/view?usp=sharing 
PT 6.4.4 โครงการอบรมเชิง
ป ฏิ บั ติ ก า ร เ พ่ื อ พั ฒ น า
ส ม ร ร ถ น ะ วิ ช า ชี พ ข อ ง
นักศึกษาด้านการผลิตน้ ามัน
และก๊าซธรรมชาติ 
https: / / drive. google. co
m/file/d/1DMEUPVrp8W
A_uDF_43RC0iCB-
1do46ga/view?usp=shar
ing 
PT 6.4.5 โครงการอบรมเชิง
ป ฏิ บั ติ ก า ร เ พ่ื อ พั ฒ น า
ส ม ร ร ถ น ะ วิ ช า ชี พ ข อ ง
นักศึกษาด้านความปลอดภัย
ของผู้ปฏิบัติงานไฟฟูา 
https: / / drive. google. co
m/file/d/1tPY4HQ8xisxh
SM1SpGju78tI5mqWoZr
Y/view?usp=sharing 

 6.5. มีการก าหนดสมรรถนะ ความสามารถของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่
ชัดเจน เกี่ยวข้องกับความสามารถในการให้บริการผู้เรียน มีการก าหนดวิธีการ
ประเมินผลที่มีความชัดเจน เพ่ือให้มั่นใจว่า สามารถให้บริการได้อย่างราบรื่น มี
ประสิทธิภาพแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้มารับบริการได้อย่างมีราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพ 
   หลักสูตรมีเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ประกอบด้วย สายสนับสนุนที่ประจ าสาขา 
และประจ าคณะ โดยเจ้าหน้าที่ฝุายสนับสนุนจะใช้แนวทางการก าหนดสมรรถนะ
ตามที่คณะได้ด าเนินการจัดท ากรอบส าหรับการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับตาม
มหาวิทยาลัยก าหนดดังภาพที่ 6.5.1  

PT 6.5.1 มาตรฐานการ
ให้บริการและการปฏิบัติงาน 
http://inded.rmutsv.ac.t
h/main/th/servicestand
ardsand?fbclid=IwAR26F
f0yQh86Xd-kF-
I0Xosh4iuMZbKENcia91
vieeqDEm4yWckxaH_Cb
-4 

https://drive.google.com/file/d/1NFqhYqpuC0eM33yP125wn89_tYEKIefn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DMEUPVrp8WA_uDF_43RC0iCB-1do46ga/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DMEUPVrp8WA_uDF_43RC0iCB-1do46ga/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DMEUPVrp8WA_uDF_43RC0iCB-1do46ga/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DMEUPVrp8WA_uDF_43RC0iCB-1do46ga/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DMEUPVrp8WA_uDF_43RC0iCB-1do46ga/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tPY4HQ8xisxhSM1SpGju78tI5mqWoZrY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tPY4HQ8xisxhSM1SpGju78tI5mqWoZrY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tPY4HQ8xisxhSM1SpGju78tI5mqWoZrY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tPY4HQ8xisxhSM1SpGju78tI5mqWoZrY/view?usp=sharing
http://inded.rmutsv.ac.th/main/th/servicestandardsand?fbclid=IwAR26Ff0yQh86Xd-kF-I0Xosh4iuMZbKENcia91vieeqDEm4yWckxaH_Cb-4
http://inded.rmutsv.ac.th/main/th/servicestandardsand?fbclid=IwAR26Ff0yQh86Xd-kF-I0Xosh4iuMZbKENcia91vieeqDEm4yWckxaH_Cb-4
http://inded.rmutsv.ac.th/main/th/servicestandardsand?fbclid=IwAR26Ff0yQh86Xd-kF-I0Xosh4iuMZbKENcia91vieeqDEm4yWckxaH_Cb-4
http://inded.rmutsv.ac.th/main/th/servicestandardsand?fbclid=IwAR26Ff0yQh86Xd-kF-I0Xosh4iuMZbKENcia91vieeqDEm4yWckxaH_Cb-4
http://inded.rmutsv.ac.th/main/th/servicestandardsand?fbclid=IwAR26Ff0yQh86Xd-kF-I0Xosh4iuMZbKENcia91vieeqDEm4yWckxaH_Cb-4
http://inded.rmutsv.ac.th/main/th/servicestandardsand?fbclid=IwAR26Ff0yQh86Xd-kF-I0Xosh4iuMZbKENcia91vieeqDEm4yWckxaH_Cb-4
http://inded.rmutsv.ac.th/main/th/servicestandardsand?fbclid=IwAR26Ff0yQh86Xd-kF-I0Xosh4iuMZbKENcia91vieeqDEm4yWckxaH_Cb-4
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

 
ภาพที่ 6.5.1 กรอบมาตรฐานและกลไกของการให้บริการแก่นักศึกษา 

 รายละเอียดมาตรฐานการให้บริการและการปฏิบัติงานในแต่ละฝุาย
ประกอบด้วย คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูล
เชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ โดย
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนทั้งในส่วนของสาขาและคณะจะเป็นผู้คอยให้บริการแก่
นักศึกษาตามสายงานที่ก าหนด พร้อมทัง้มีระบบเพื่อให้สามารถประเมินผลความ
พึงพอใจต่อการบริการ แสดงได้ดังภาพ 6.5.2 

 
ภาพที่ 6.5.2 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 

PT 6.5.2 ระบบสารสนเทศ
แบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 
http://inded.rmutsv.ac.t
h/main/th/serviceevalu
ation?fbclid=IwAR2SZ-
FD4z0_bf78L7gVlZxxxzA
ROLNngG8_jOt4morCvF
VmeaOM-TgnDfM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://inded.rmutsv.ac.th/main/th/serviceevaluation?fbclid=IwAR2SZ-FD4z0_bf78L7gVlZxxxzAROLNngG8_jOt4morCvFVmeaOM-TgnDfM
http://inded.rmutsv.ac.th/main/th/serviceevaluation?fbclid=IwAR2SZ-FD4z0_bf78L7gVlZxxxzAROLNngG8_jOt4morCvFVmeaOM-TgnDfM
http://inded.rmutsv.ac.th/main/th/serviceevaluation?fbclid=IwAR2SZ-FD4z0_bf78L7gVlZxxxzAROLNngG8_jOt4morCvFVmeaOM-TgnDfM
http://inded.rmutsv.ac.th/main/th/serviceevaluation?fbclid=IwAR2SZ-FD4z0_bf78L7gVlZxxxzAROLNngG8_jOt4morCvFVmeaOM-TgnDfM
http://inded.rmutsv.ac.th/main/th/serviceevaluation?fbclid=IwAR2SZ-FD4z0_bf78L7gVlZxxxzAROLNngG8_jOt4morCvFVmeaOM-TgnDfM
http://inded.rmutsv.ac.th/main/th/serviceevaluation?fbclid=IwAR2SZ-FD4z0_bf78L7gVlZxxxzAROLNngG8_jOt4morCvFVmeaOM-TgnDfM
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 6.6 มีการประเมินผลการให้การบริการและช่วยเหลือผู้เรียน โดยมีการ
เทียบเคียงสมรรถนะ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 นักศึกษาสามารถประเมินผลส าหรับการให้บริการจาก เมื่อได้ผลการ
ประเมินตามรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการดังภาพที่ 6.6.1 
คณะจะมีการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงแก้ไข ทั้งระบบการด าเนินงาน การบริการ 
สิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา  รวมถึงข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและ
ปรับปรุงต่อไป  

 
ภาพที่ 6.6.1 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 

 

PT 6.6.1 การตอบกลับ
ระบบสารสนเทศแบบ
ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
https://docs.google.co
m/spreadsheets/d/1egT
yZvENbFsl7WKyanw2bN
VLj4Lkff0EhujY_Ul6kZw/
edit#gid=956118527 

 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1egTyZvENbFsl7WKyanw2bNVLj4Lkff0EhujY_Ul6kZw/edit#gid=956118527
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1egTyZvENbFsl7WKyanw2bNVLj4Lkff0EhujY_Ul6kZw/edit#gid=956118527
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1egTyZvENbFsl7WKyanw2bNVLj4Lkff0EhujY_Ul6kZw/edit#gid=956118527
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1egTyZvENbFsl7WKyanw2bNVLj4Lkff0EhujY_Ul6kZw/edit#gid=956118527
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1egTyZvENbFsl7WKyanw2bNVLj4Lkff0EhujY_Ul6kZw/edit#gid=956118527
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ตารางท่ี 2.14 จ านวนเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 

เจ้าหน้าที่สนับสนุน ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก จ านวนทั้งหมด 
บุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3 
 

  3 

บุคลากรด้านงาน
บริหารงานบุคคล 

 3 
 

1 
 

 4 

บุคลากรด้านงาน 
บริการนักศึกษา (ระบุ 
ประเภทงานบริการ) 
ด้านงานพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ 

   2 
 

  2 

อ่ืนๆ (ระบุ) บุคลากร
ด้านงานวิชาการ 

 7 
 

2 
 

 9 

จ านวนทั้งหมด  15 3  18 
 

ตารางท่ี 2.15 ปริมาณนักศึกษาปีแรก (ห้าปีย้อนหลัง) 

 
ปีการศึกษา 

ผู้สมัคร 

จ านวนที่สมัครเรียน จ านวนที่ประกาศรับ 
จ านวนที่รับเข้า/จ านวนที่

ลงทะเบียน 
2563 71 30 34/32 
2562 62 30 29/27 
2561 37 35 10/10 
2560 53 35 21/21 
2559 137 30 30/30 

 
  



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  ปีการศึกษา 2563                 -115-

 
 

ตารางท่ี 2.16 จ านวนนักเรียนทั้งหมด (ห้าปีย้อนหลัง) 

ปีการศึกษา 
นักศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 > ปีท่ี 4 รวม 
2563 32 (30) (63) 23 6 15 2 78 (76) 
2562 27 (24) (62) 7 15 14 - 63 (60) 
2561 10 (9) (61) 16 19 18 (16) - 63 (60) 
2560 21 (18) (60) 24 18 N/A - 63 (60) 
2559 30 (27) (59) 21 (58) N/A N/A - 51 (48) 

หมายเหตุ กรณีที่หลักสตูรจดัการศึกษาเป็นจ านวนเวลา 5 ปี ให้ระบุ ปีที่ 1- ปีท่ี 5 และ >ปีท่ี 5 

 

เปูาหมายของปีนี้  : ระดับ 2  ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 2 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเปูาหมาย           ไม่บรรลุเปูาหมาย 
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เกณฑ์คุณภาพที่ 7 สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน (Facilities and Infrastructure) 
7.1 The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, material, and 

information technology, are shown to be sufficient. 
7.2 The laboratories and equipment are shown to be up-to-date, readily available, and 

effectively deployed. 
7.3 A digital library is shown to be set-up, in keeping with progress in information and 

communication technology. 
7.4 The information technology systems are shown to be set up to meet the needs of 

staff and students. 
7.5 The university is shown to provide a highly accessible computer and network 

infrastructure that enables the campus community to fully exploit information technology for 
teaching, research, service, and administration. 

7.6 The environmental, health, and safety standards and access for people with special 
needs are shown to be defined and implemented. 

7.7 The university is shown to provide a physical, social, and psychological environment 
that is conducive for education, research, and personal wellbeing. 

7.8 The competences of the support staff rendering services related to facilities are 
shown to be identified and evaluated to ensure that their skills remain relevant to stakeholder 
needs. 

7.9 The quality of the facilities (library, laboratory, IT, and student services) are shown to 
be subjected to evaluation and enhancement. 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 7.1 มีทรัพยากรทางกายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีใช้ในการ
ด าเนินการหลักสูตรรวมถึงเครื่องมือ วัสดุอุปกรณแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่างๆ เพียงพอ 
   การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ สิ่งอ านวย
ความสะดวก และเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนและการเรียนรู้ โดยนักศึกษา
ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคการปฎิบัติจริง (Practical learning) จาก
เครื่องมือวัสดุที่มีอยู่อย่างเพียงพอ พร้อมใช้งาน และมีความทันสมัย รวมถึงการ
สนับสนุนการท าวิจัยจาก 3 แหล่ง ได้แก่ หลักสูตรสาขาวิชา คณะ และ

PT 7.1.1 ระบบการจอง
งานยานพาหนะ 
กองกลาง มทร.ศรีวิชัย 
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มหาวิทยาลัย มีรายละเอียดดังนี้ 
ระดับมหาวิทยาลัย : โดยมหาวิทยาลัยมีอาคารเรียนรวม ห้องสมุด หอประชุม
รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีส าคัญ ได้แก่ สนามกีฬา ห้องพยาบาล โรงยิม โรง
อาหาร เป็นต้น 
   การให้บริการยานพาหนะแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ผู้ขอใช้จะต้อง
จองผ่านระบบออนไลน์กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ระดับคณะ : คณะมีห้องเรียน 30 ที่นั่ง จ านวน 20 ห้อง ส าหรับรายวิชาที่มี
นักศึกษาเรียนหรือรายวิชาเลือก และห้องขนาดใหญ่ส าหรับนักศึกษาประมาณ 
50-70 ที่นั่ง จ านวน 4 ห้อง ส าหรับรายวิชาบังคับหรือสัมมนา มีห้องประชุมที่
เอ้ือสาหรับการจัดสัมมนาหรือใช้เป็นห้องสอบ ซึ่งมี Projector ขนาดใหญ่ ระบบ
ท าความเย็นที่เอ้ือต่อบรรยากาศในการเรียน รวมถึงมีโรงงานฝึกปฏิบัติการงาน
ช่างพ้ืนฐาน โรงงานฝึกปฏิบัติการเฉพาะทาง 
   มีฝุายอาคารสถานที่ ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางของคณะดูแลความเรียบร้อย
และความพร้อมของห้องเรียนห้องประชุม ยานพาหนะ ระบบสาธารณูปการ
ภายในคณะ โดยในส่วนของห้องเรียนและห้องประชุมจะมีพนักงานท าความ
สะอาดตรวจความเรียบร้อยตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ ส่งให้ฝุายอาคารสถานที่ 
หากมีอุปกรณ์ช ารุดจะแจ้งซ่อมผ่านทางไลน์กลุ่มของคณะ  
ระดับหลักสูตรสาขาวิชา : หลักสูตรสาขาวิชามีห้องเรียน 30 ที่นั่ง จ านวน 4 
ห้อง ห้องประชุม ห้องท างาน ห้องน้ า ห้องปฏิบัติการที่จ าเป็นส าหรับในการใช้
สนับสนุนทางการเรียนและการท าวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์อย่างเพียงพอ 
และมี อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนในห้องบรรยาย ซึ่ งประกอบไปด้วย 
คอมพิวเตอร์, เครื่องฉายแผ่นทึบ, โปรเจคเตอร์, ล าโพง เครื่องขยายเสียง, 
ไมโครโฟน และอุปกรณ์เครื่องเสียง โดยจัดเป็นชุดอุปกรณ์มาตรฐานในห้อง  

PT 7.1.2 แบบฟอร์ม
บ ารุงรักษาท าความ
สะอาดภายในหลักสูตร 
https://drive.google.c
om/drive/folders/1o
2LH1vjOLpVn_EpyQy
usKSYiocVxRDoJ?usp
=sharing 

 7.2 มีห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณท์ี่มีความทันสมัยพร้อมใช้งานและ
สามารถปรับใช้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
   หลักสูตร มีหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการ โดยจะมีแผนการการดูแลบ ารุงรักษา 
และการตรวจประเมิน 5ส+ ประจ าปี อีกทั้งการด าเนินการดูแลห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับแจ้งและแก้ปัญหาในวันเวลาราชการ โดย
อาจารย์ผู้สอนสามารถแจ้งปัญหาการใช้งานผ่าน Line แบบ real time ได้ทันท ี

PT 7.2.1 แบบฟอร์ม
บ ารุงรักษาท าความ
สะอาดภายในคณะ 
https://drive.google.c
om/drive/folders/1S
UDoE1D3iy9Q6BKqU

https://drive.google.com/drive/folders/1o2LH1vjOLpVn_EpyQyusKSYiocVxRDoJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1o2LH1vjOLpVn_EpyQyusKSYiocVxRDoJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1o2LH1vjOLpVn_EpyQyusKSYiocVxRDoJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1o2LH1vjOLpVn_EpyQyusKSYiocVxRDoJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1o2LH1vjOLpVn_EpyQyusKSYiocVxRDoJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SUDoE1D3iy9Q6BKqUWEiq__TAFESetqO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SUDoE1D3iy9Q6BKqUWEiq__TAFESetqO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SUDoE1D3iy9Q6BKqUWEiq__TAFESetqO?usp=sharing
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   หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม มีสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการ
สอน ดังนี้ 
1. ห้องบรรยายสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ตั้งอยู่ที่ชั้น 8 อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
2. จ านวนอุปกรณ์การจัดการเรียนสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมได้
เตรียมการและพัฒนาคุณภาพ ของอุปกรณ์ในแต่ละห้องเรียน โดยมี วิชวล
ไลเซอร์ (Visualizer) หรือเครื่องฉายภาพสามมิติ เครื่องฉายภาพจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และระบบเครื่องเสียง 1 ชุดในแต่ละห้อง ซึ่งสนับสนุนให้การ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างสะดวก 
3. ห้องปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะด้าน มีอุปกรณ์ท่ีเพียงพอและทันสมัยเช่น 
   3.1 ห้องปฏิบัติการเคมีส าหรับปิโตรเลียม (Chemical for petroleum Lab.) 
   3.2 ห้องปฏิบัติการระบบวัดคุมทางปิโตรเลียม (Instrumentaion & control 
for petroleum Lab.) 
   3.3 โรงฝึกปฏิบัติการอุปกรณ์และการซ่อมบ ารุงทางปิโตรเลียม  
   งานอาคารและสถานที่ ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางของคณะ จัดให้มีการดูแล
ความเรียบร้อยและความพร้อมของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โดยในส่วนของ
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ จะมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละห้องเป็นผู้ตรวจสอบ
ความเรียบร้อยของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนและเมื่อ
อุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้ก็จะด าเนินการแจ้งผ่านหัวหน้าหลักสูตร 
หัวหน้าสาขา และเจ้าหน้าที่พัสดุของคณะ ตามล าดับ เพ่ือด าเนินการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาต่อไป ในส่วนของการรักษาความสะอาดของพ้ืนที่ จะมีพนักงานท า
ความสะอาด (แม่บ้าน) ท าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยและท าความสะอาด
ตามแบบฟอร์มทีท่างงานพัสดุของคณะก าหนดให้  
 การใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน เครื่องมือ ครุภัณฑ์ต่างๆ 
นอกตารางเรียน ผู้ขอใช้ต้องขออนุญาตผ่านหัวหน้าหลักสูตรโดยจะเขียนบันทึก
ข้อความขอใช้ห้องปฏิบัติการรวมถึงการขออนุมัติใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ 
เพ่ือให้สามารถทราบได้ถึงรายละเอียดที่เก่ียวข้องส าหรับการใช้งาน ตามล าดับ 

WEiq__TAFESetqO?u
sp=sharing 
 
PT 7.2.2 แบบฟอร์มขอ
ใช้เครื่องมือ
ห้องปฏิบัติการเคมี
ส าหรับปิโตรเลียม 
https://drive.google.c
om/file/d/1gWtll9SW
8wmKSXfRFKzm2sU
WNGwBObIa/view?us
p=sharing 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1SUDoE1D3iy9Q6BKqUWEiq__TAFESetqO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SUDoE1D3iy9Q6BKqUWEiq__TAFESetqO?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gWtll9SW8wmKSXfRFKzm2sUWNGwBObIa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gWtll9SW8wmKSXfRFKzm2sUWNGwBObIa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gWtll9SW8wmKSXfRFKzm2sUWNGwBObIa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gWtll9SW8wmKSXfRFKzm2sUWNGwBObIa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gWtll9SW8wmKSXfRFKzm2sUWNGwBObIa/view?usp=sharing
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 7.3 มีการจัดเตรียมห้องสมุดดิจิทัลเพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   บุคลากรและนักศึกษาสามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้อย่าง
ครอบคลุมทั่วพื้นที่มหาวิทยาลัย 
   มหาวิทยาลัยมีหอสมุดหรือแหล่งให้บริการสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับ
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย รองรับจ านวนนักศึกษาได้เป็นจ านวน
มาก และมีทรัพยากร (หนังสือ/ตารา/วารสาร และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์) ที่
เพียงพอ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08:30 น. ถึงเวลา 18:00 น. 
และวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 08:30 น. ถึงเวลา 15:00 น. ทั้งนี้ นักศึกษายัง
สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ห้องสมุดได้ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยัง
สามารถต่อผ่านระบบ Virtual Private Network (VPN) จากเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตภายนอกได้เช่นกัน โดยห้องสมุดมีการส่งมอบบริการต่าง ๆ อย่าง
หลากหลาย ดังนี้ 
1. ให้บริการผ่านระบบยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ระบบการพิมพ์อัตโนมัติ 
2. จัดสถานที่ส าหรับการค้นคว้าและการอ่านของนักศึกษา โดยมีพ้ืนที่นั่งอ่าน
หนังสือกระจายอยู่ในอาคาร ห้องอบรมคอมพิวเตอร์และมีห้องศึกษาเฉพาะกลุ่ม 
(Study Room) ห้องฉายภาพยนตร์ ฯลฯ 
3. มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เช่น ต าราวารสารระบบ E-Database E-Journal, 
E-Book และ E-Magazine เป็นต้น 
4. มีระบบแจ้งรายชื่อหนังสือเพ่ือจัดซื้อเข้าห้องสมุด รวมถึงการจัดสรรเงิน
งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือให้แก่คณะต่าง ๆ 
5. บริการห้องประชุม/ห้องอบรมคอมพิวเตอร์/ห้องฉายภาพยนตร์ 
6. มกีารประเมินความพึงพอใจ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการ 
นอกจากนี้ ห้องสมุดได้มีการส ารวจความต้องการในช่วงต้นภาคการศึกษาของทุก
ปีการศึกษาผ่านทางหลักสูตรสาขาวิชา เพ่ือให้ทราบความต้องการเพ่ิมเติมของ
ผู้สอนในแต่ละรายวิชา รวมทั้งความเพียงพอ และความเป็นปัจจุบันของ
ทรัพยากรที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร/หลักสูตรสาขาวิชา เพ่ือจัดเตรียมให้เหมาะสม
และเพียงพอต่อการเรียนการสอน รวมทั้งมีระบบแจ้งเตือนทางอีเมล เพ่ือให้
ทราบถึงการได้รับทรัพยากรตามที่ผู้สอนได้ร้องขอให้จัดหา จัดซื้อ และผู้สอน

PT 7.3.1 เว็บไซต์
ห้องสมุด 
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สามารถติดตามผลการจัดหา จัดซื้อ ผ่านทางเจ้าหน้าที่ของห้องสมุดได้อีก
ช่องทางเช่นกัน 

 
ภาพที่ 7.3.1 แหล่งทรัพยากรสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 7.4 มีการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
บุคลากรและผู้เรียน 
   หลักสูตรร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้บริการกับบุคลากรและผู้เรียน ในทุกพ้ืนที่ภายใน
มหาวิทยาลัย รวมถึงมีการจัดเตรียมสื่อสารสนเทศที่ใช้ประกอบในการเรียนการ
สอนให้กับบุคลากรและผู้เรียนเพ่ือให้รองรับกับการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น 
การจัดการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom , LMS, การประชุมผ่าน 
Zoom , Google Meet และ Microsoft team เป็นต้น แสดงตัวอย่างได้ดัง
ภาพที่ 7.4.1  

 
                 (ก) Google Classroom  (ข) LMS 

ภาพที่ 7.4.1 สื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
 

   นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้มแีผนเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ Thaimooc เพ่ือให้ผู้เรียนมีความ

PT 7.4.1 เว็บไซต์ระบบ
จัดการเรียนการสอน 

 
PT 7.4.2 ระบบลงชื่อ
เข้า-ออก การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

 



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  ปีการศึกษา 2563                 -121-

 
 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
สะดวกในการเรียนยิ่งขึ้น 
 ในส่วนของสื่อส าหรับบุคลากรเพ่ือความสะดวกทางคณะได้ด าเนินการ
จัดและให้ใช้ระบบออนไลน์ส าหรับ การลงชื่อเข้า-ออก เป็นต้น 

 
ภาพที่ 7.4.2 ระบบลงชื่อเข้า-ออกการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 7.5 มหาวิทยาลัยมีการจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ายที่สามารถเข้าถึงได้ในพ้ืนที่ในมหาวิทยาลัย โดยสามารถใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการและการบริหารงานได้อย่างเต็มที ่
   มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายโดยมอบหมายให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
ผู้รับผิดชอบ (แหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่จัดสรรโดยส านักวิทยบริการ) Link: 
https://arit.rmutsv.ac.th/th/services  โดยท าหน้าที่เป็นศูนย์บริการวิชาการ
และสารสนเทศท่ีทันสมัยเพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
รวมทั้งพัฒนาระบบงานการบริการและการบริหาร ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง
ระบบแสดงดังได้ภาพที่ 7.5.1 ซึ่งจะมีพันธกิจดังนี้ 
 1. บริการวิชาการและสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และ
การวิจัยของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร 
 2. บริการวิชาการและสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ และการวิจัย
แก่ประชาชนทั่วไป เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีพ 
 3. ดูแลและจัดการ การให้บริการระบบเครือข่ายให้ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ แก่มหาวิทยาลัย 
 4 .วิจัยและพัฒนาระบบงานการบริการและการบริหาร โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ปัจจุบันทางส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้บริการกับ

PT 7.5.1 แหล่ง
ทรัพยากรสารสนเทศที่
จัดสรรโดยส านักวิทย
บริการ 

 

https://arit.rmutsv.ac.th/th/services
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ทางหลักสูตร เช่น ระบบการลงทะเบียน E-Passport ระบบอีเมล์ของ
มหาวิทยาลัย การให้บริการซอร์ฟแวร์ที่ถูกต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น  

 
(ก) ข้อมูลด้านการบริการ 

 

 
(ข) Network Diagram หรือ แผนผังเครือข่าย  

ภาพที่ 7.5.1 การด าเนินการส าหรับการให้บริการแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ 
 7.6 มีการก าหนดและด าเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและ
ความปลอดภัย รวมถึงในการเข้าถึงส าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ 
   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีก าหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพและความปลอดภัย เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในภาพรวม เช่น จัด
เจ้าหน้าที่ดูแลสิ่งแวดล้อมและพ้ืนที่โดยรอบ การห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารของ
คณะตามที่กฎหมายก าหนดโดยจัดพ้ืนที่ให้เฉพาะส าหรับผู้ที่ประสงค์ การตรวจ 

PT 7.6.1 ก าหนดการ
ตรวจติดตาม 5 ส+ 
https://drive.google.c
om/file/d/1QvYBViqg
hqfdM9BYMTxDqxihL
z4I_CUT/view?usp=s

https://drive.google.com/file/d/1QvYBViqghqfdM9BYMTxDqxihLz4I_CUT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QvYBViqghqfdM9BYMTxDqxihLz4I_CUT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QvYBViqghqfdM9BYMTxDqxihLz4I_CUT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QvYBViqghqfdM9BYMTxDqxihLz4I_CUT/view?usp=sharing
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5 ส+ ประจ าปี การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เช่น ขยะทางเคมีอันตรายจะมีสถานที่ทิ้ง
เป็นการเฉพาะ  
- หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม สนับสนุนมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยและห้องปฏิบัติการ โดยเข้าร่วมกิจกรรมตรวจ 5 ส+ และมีพ้ืนที่สูบ
บุหรี่ส าหรับผู้ที่ประสงค์ 
- หลักสูตรสาขาวิชาจัดให้มีการอบรบเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของนักศึกษาด้านความปลอดภัยในการท างานบนที่สูงและการท างานในที่อับ
อากาศ มีการตรวจสอบถังดับเพลิงภายในชั้นของหลักสูตร มีระบบสแกนนิ้วมือ
ก่อนเข้าอาคาร มีระบบตรวจควันภายในอาคาร ระบบจ่ายไฟส ารอง ลิฟต์ ทาง
ลาดส าหรับผู้พิการนั่งรถเข็น และห้องน้ าส าหรับผู้พิการ โดยมีการเตรียมความ
พร้อมดังนี ้
1. มีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิงทุก 6 เดือน 
2. มีการตรวจสอบและบ ารงุรักษาลิฟต์ทุกเดือน 
3. มีการตรวจประเมินมาตรฐาน 5 ส+ ทุกปี 
   นอกจากนี้ ในช่วงของการระบาดของโควิด 19 ทางหลักสูตรและคณะ ได้จัด
ให้มีจุดตรวจเช็คอุณหภูมิ จัดให้มีแอลกอฮอล์ก่อนเข้าอาคาร ก่อนเข้าลิฟท์ ก่อน
เข้าห้องเรียน มียาสามัญประจ าบ้านและชุดปฐมพยาบาล และในส่วนของห้อง
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นจะใช้ห้องปฐมพยาบาลของทางมหาวิทยาลัยซึ่งจะมี
เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะประจ าการอยู่ 
 

 
(ก) แผนการด าเนินงานส าหรับการตรวจ 5ส+ 

 

haring 
PT 7.6.2 โครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของนักศึกษาด้าน
ความปลอดภัยในการ
ท างานบนที่สูงและการ
ท างานในท่ีอับอากาศ 
https://drive.google.c
om/file/d/1EbPVYq6
yDTp72rXvAr62pjFAN
aFFmmX4/view?usp
=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1QvYBViqghqfdM9BYMTxDqxihLz4I_CUT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EbPVYq6yDTp72rXvAr62pjFANaFFmmX4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EbPVYq6yDTp72rXvAr62pjFANaFFmmX4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EbPVYq6yDTp72rXvAr62pjFANaFFmmX4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EbPVYq6yDTp72rXvAr62pjFANaFFmmX4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EbPVYq6yDTp72rXvAr62pjFANaFFmmX4/view?usp=sharing
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(ข) การตรวจประเมินผลการด าเนินการ 5ส+ 

ภาพที่ 7.6.1 การด าเนินการก ากับมาตฐาน 5ส+ 

 7.7 มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมและจิตใจที่เอ้ือต่อการ
เรียน การวิจัยและคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล 
   ทางคณะมีการก าหนดพ้ืนที่สิ่งแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น มี
ห้องน้ าท่ีมีความสะอาด มีแม่บ้านดูแลประจ าชั้น มีบรรยากาศท่ีร่มรื่น มีระบบ
สแกนนิ้วมือตรวจสอบการเข้าออกของบุคคลากรและนักศึกษา 
1 ในการเรียนในหลักสูตรสาขาวิชา หรือก่อนการลงปฏิบัติการ หรือโครงงานได้มี
การให้ความรู้ด้านความปลอดภัย 
2 จัดท าระบบการเข้าออกคณะฯนอกเวลาราชการ และจัดเตรียมทางออก
ฉุกเฉินในคณะฯ กรณีท่ีเกิดเหตุอันตราย 
3 มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการท างาน เช่น มีแสงสว่างเพียงพอ มี
แผนการปรับปรุงระบบระบายอากาศ มีทางเดินและห้องน้ าคนพิการ 
4 มีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ ในส่วนของคณะ หน่วยอาคาร

PT 7.7.1 แบบฟอร์ม
แผนการบ ารุงรักษาใน
คณะและหลักสูตร 
https://drive.google.c
om/drive/folders/11
oyfPhVMGx1hnqJY2
m2bbYzMEFGO6s1m
?usp=sharing 
 

https://drive.google.com/drive/folders/11oyfPhVMGx1hnqJY2m2bbYzMEFGO6s1m?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11oyfPhVMGx1hnqJY2m2bbYzMEFGO6s1m?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11oyfPhVMGx1hnqJY2m2bbYzMEFGO6s1m?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11oyfPhVMGx1hnqJY2m2bbYzMEFGO6s1m?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11oyfPhVMGx1hnqJY2m2bbYzMEFGO6s1m?usp=sharing
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สถานที่ฯ มีหน้าที่ดูแลสภาพแวดล้อมภายในคณะให้มีสุขอนามัยที่ดีและ
ปลอดภัย โดยมียามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน มีไฟส ารองกรณี
ไฟดับ ระบบตรวจจับควันภายในอาคาร สัญญาณเตือนอัคคีภัย ระบบจ่ายไฟฟูา
ส ารอง ลิฟต์ ทางลาดส าหรับผู้พิการนั่งรถเข็นและห้องน้ าส าหรับผู้พิการ โดยมี
ความพร้อมดังนี้ 
 - มีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิงตามแผนทุก 6 เดือน 
 - มีการตรวจสอบบ ารุงรักษาลิฟต์ทุกเดือน 
 7.8 มีการก าหนดสมรรถนะของเจ้าหน้าทีส่ายสนับสนุนที่ท าหน้าทีใ่ห้บริการ
ที่เก่ียวข้องกับสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนมี
ทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   มีการก าหนดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่ท าหน้าที่ให้บริการที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนมีทักษะ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการก าหนดสมรรถนะ
บุคลากรสายสนับสนุนจะอยู่ภายใต้การดูแลของหัวหน้าส านักงานคณะ ซึ่งใช้
เกณฑ์การก าหนดสมรรถนะการให้บริการที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ซึ่งมี
เอกสารแสดงตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ โดยบุคลากรฝุายสนับสนุนท าหน้าที่
ดูแลสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ได้แก่ 
   เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการงานโสตศึกษา นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ ที่ท าหน้าที่พัฒนาระบบ ดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ที่ติดตั้งอยู่
ในหลักสูตร เช่น Computer ,Server ,Router ,Projecter  และอุปกรณ์ตาม
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ ซึ่ง
ทางคณะฯ จัดให้มีช่างเทคนิคประจ าอาคารที่สามารถเตรียมความพร้อมของ
อุปกรณ์เครื่องมือช่าง ท าให้สามารถบริการงานซ่อมได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดการ
ช ารุดเสียหาย 

   นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ฝุายสนับสนุนสามารถพัฒนาความเชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ได้จากการอบรมท่ีจัดทั้งภายในและภายนอกคณะ โดย
ทางคณะมีการจัดสรรงบประมาณให้กับบุคลากรตามความเหมาะสม 

PT 7.8.1 แผนการ
บริหารและการพัฒนา
บุคลากร-พ.ศ.2560-
2564 
https://drive.google.c
om/file/d/1anHMm8
snwPvx1iQK_3PSQcZ
e8ZpYHJgP/view?usp
=sharing 
PT 7.8.2 ข้อบังคับฯ 
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2557 

 

https://drive.google.com/file/d/1anHMm8snwPvx1iQK_3PSQcZe8ZpYHJgP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1anHMm8snwPvx1iQK_3PSQcZe8ZpYHJgP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1anHMm8snwPvx1iQK_3PSQcZe8ZpYHJgP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1anHMm8snwPvx1iQK_3PSQcZe8ZpYHJgP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1anHMm8snwPvx1iQK_3PSQcZe8ZpYHJgP/view?usp=sharing
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 7.9 มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพของสิ่งอ านวยความสะดวก 
(ห้องสมุดห้องปฏิบัติการไอทีและบริการนักศึกษา)  
   มหาวิทยาลัยจัดให้มีการบริการห้องสมุด เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษาซึ่งมีบริการการให้ยืม-คืน หนังสือ การฝึกทักษะทางภาษาผ่านสื่อต่าง ๆ 
มีการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมหาวิทยาลัยมีการส ารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษา และอาจารย์ เป็นประจ าทุกปี เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงคุณภาพ
และให้มั่นใจว่ามีทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัย ซึ่งนักศึกษาสามารถ
ประเมินผ่านระบบหลังจากหมดภาคการศึกษา หรือสามารถประเมินหลังจาก
การใช้งานแสดงได้ดังภาพท่ี 7.9.1 
 

 
ภาพที่ 7.9.1 การประเมินการให้บริการแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ 

 
   นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถประเมินการให้บริการด้านทรัพยากร
สารสนเทศภายในคณะได้ โดยการเข้าระบบคณะเพ่ือประเมินการด าเนินงาน
และการจัดเตรียมรวมถึงการให้บริการแก่นักศึกษา ซึ่งผลของการประเมิน 
คณะฯ สามารถน าผลที่ได้จากการประเมินเพ่ือ ปรับปรุง/จัดหาทรัพยากรการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในส่วนของ
การบ ารุงรักษาประกอบไปด้วย การเตรียมความพร้อมของห้องเรียน ความพร้อม
ของระบบอินเตอร์เน็ต โดยประสานความร่วมมือกับส านักวิทยบริการ (มี

PT 7.9.1 แบบประเมิน
ความพึงพอใจงานวิทย
บริการและสารสนเทศ 

 
PT 7.9.2 แบบประเมิน
ความพึงพอใจงาน
บริการเครือข่ายและ
คอมพิวเตอร์ 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
เจ้าหน้าที่ประจ าคณะที่ดูแลเรื่อง Wi-Fi โดยเฉพาะ) เพ่ือตรวจสอบความพร้อม
ของอุปกรณ์และแจ้งไปยังส านักวิทยบริการ เพื่อให้ติดตั้งเพ่ิมเติม ปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์ หรือมีซ่อมแซมเมื่อมีอุปกรณ์ด้านสารสนเทศช ารุด 

 

เปูาหมายของปีนี้  : ระดับ 2  ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 2 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเปูาหมาย           ไม่บรรลุเปูาหมาย 
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เกณฑ์คุณภาพที่ 8 ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcomes) 
8.1 The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are shown to be 

established, monitored, and benchmarked for improvement. 
8.2 Employability as well as self-employment, entrepreneurship, and advancement to 

further studies, are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement. 
8.3 Research and creative work output and activities carried out by the academic staff 

and students, are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement. 
8.4 Data are provided to show directly the achievement of the programme outcomes, 

which are established and monitored. 
8.5 Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be established, monitored, 

and benchmarked for improvement. 
ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

 8.1 มีระบบการก ากับติดตาม และเทียบเคียงสมรรถนะ อัตราการจบ
การศึกษา อัตราการออกกลางคันและเวลาเฉลี่ยในการจบการศึกษา เพ่ือใช้ใน
การปรับปรุง 
- ฝุายวิชาการและวิจัย ได้เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการรับเข้าและพ้นสภาพของ
นักศึกษาเป็นประจ าทุกปี หลักสูตรได้ด าเนินการสอบถามและวิเคราะห์การคงอยู่ 
อีกทั้งมอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษา คอยติดตามนักศึกษาที่มีภาวะวิกฤติ โดยใช้
ช่วงวางแผนฟ้ืนฟูนักศึกษาและวางแผนการศึกษาแก่นักศึกษา 
- ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมนั้น พบว่า ระดับ
ปริญญาตรีมีผู้ส าเร็จการศึกษาคิดเป็น 76.19% และลาออกกลางคัน 23.81%  
- คณะได้บันทึกข้อมูล ติดตาม และเปรียบเทียบระยะเวลาเฉลี่ยในการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาทุกปี ทั้งนี้จากการส ารวจการส าเร็จของนักศึกษาใน
หลักสูตร พบว่าปีการศึกษา 2563 นักศึกษาได้ส าเร็จการศึกษาตามแผนการ
ศึกษา (4 ปี) ทุกคน 

PT 8.1.1 ตารางที่ 2.17 
อัตราการจบการศึกษา
และอัตราการออก
กลางคัน (ห้าปยี้อนหลัง) 
 

 8.2 มีระบบการก ากับติดตาม และเทียบเคียงสมรรถนะ อัตราการได้งานท า 
การเป็นผู้ประกอบการและการศึกษาต่อของผู้เรียน เพ่ือใช้ในการปรับปรุง 
- มีการติดตามให้นักศึกษาลงทะเบียนระบบภาวะการมีงานท าเมื่อส าเร็จ
การศึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประชุมเพ่ือติดตาม/
ตรวจสอบสถานะของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกภาคการศึกษา 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
- หลักสูตรมีการจัดเก็บข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต (Employability of 
graduates) เพ่ือการปรับปรุงพัฒนา โดยใช้ฐานข้อมูลเดียวกันกับการจัดเก็บ
ข้อมูลดังกล่าวของคณะ/มหาวิทยาลัย และมีการติดตามอัตราการได้งานท าของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาจากภาวะการได้งานท าภายในระยะเวลา 1 ปีหลังส าเร็จ
การศึกษาทุกปี โดยฝุายวิชาการและงานวิจัยของคณะฯ จะมีการตรวจสอบ
ติดตามภาวะการได้งานท าของบัณฑิตเมื่อกลับมาเข้าร่วมพิธีรับปริญญาบัตรเพ่ือ
ใช้ในการออกแบบกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับตลาดหรื อ
ผู้ประกอบการ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
1. บัณฑิตกรอกและบันทึกข้อมูลในระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  
และแบบประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิต มทร.ศรีวิชัย ผ่าน
เว็บไซต์ 
2. หลังจากที่บัณฑิตได้กรอกข้อมูลผ่านระบบไปแล้ว มหาวิทยาลัยขอความ
ร่วมมือมายังคณะ ให้ด าเนินการติดตามข้อมูลการได้งานท าของบัณฑิตให้
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
3. คณะฯ ด าเนินการแจ้งหลักสูตร ประชาสัมพันธ์ถึงบัณฑิต เพ่ือติดตามให้
บัณฑิตปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม/ปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน ทาง 
Facebook ของหลักสูตร พร้อมแนบลิงค์ข้อมูลสถานภาพการท างานของบัณฑิต
ที่ยังไม่ได้งานท าและข้อมูลเพ่ือการติดต่อบัณฑิต เมื่อข้อมูลครบถ้วนแล้ว ทาง
ฝุายวิชาการและงานวิจัยจะเก็บข้อมูลเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาภาวะการได้
งานท าของคณะต่อไป 

PT 8.2.1 ระบบ
ภาวะการมีงานท า
บัณฑิต 

 
PT 8.2.2 ระบบประเมิน
ความคิดเห็นของผู้ใช้
บัณฑิต 

 

 8.3 มีระบบการก ากับติดตาม และเทียบเคียงสมรรถนะในการท างานวิจัยของ
ผู้เรียนที่สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ด าเนินการโดย
เจ้าหน้าที่วิชาการเพ่ือปรับปรุง  
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีกระบวนการส่งเสริมในการท าวิจัยร่วมกับนักศึกษา
และจะใช้รูปการติดตามผลงานวิจัย ของอาจารย์ และ นักศึกษาจากระเบียบของ
มหาวิทยาลัย  
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาโครงงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลียมได้ชี้ แจงให้
นักศึกษาทุกคนรับทราบขั้นตอนในการท าโครงงานวิจัย ดังนี้ 
ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและสอบโครงร่าง

PT 8.3.1 แบบรายงาน
ความก้าวหน้า
โครงงานวิจัย 
https://drive.google.c
om/drive/folders/1_
Q9rvwHdfIHeg7E4xsG
vl77QJLFhdOIr?usp=s
haring 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1_Q9rvwHdfIHeg7E4xsGvl77QJLFhdOIr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_Q9rvwHdfIHeg7E4xsGvl77QJLFhdOIr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_Q9rvwHdfIHeg7E4xsGvl77QJLFhdOIr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_Q9rvwHdfIHeg7E4xsGvl77QJLFhdOIr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_Q9rvwHdfIHeg7E4xsGvl77QJLFhdOIr?usp=sharing
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
โครงงานวิจัย  
ปีการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 ด าเนินงานวิจัยและสอบโครงงานวิจัย  
- หลักสูตรมีการติดตามการด าเนินโครงงานวิจัยผ่านการรายงานความก้าวหน้า
การท าโครงงานวิจัย  
- ฝุายวิชาการและงานวิจัยของคณะฯ มีระบบบริหารงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ตลอดถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ มีการก ากับดูแลการด าเนินการด้านวิจัยให้เป็นไปตามแผน 
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีได้สร้างระบบและกลไกในการ
สนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในหลายมิติ โดยใช้งบประมาณ
จากกองทุนวิจัยคณะฯ เพ่ือขับเคลื่อนงานวิจัยและงานด้านบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 
เช่น  การสนับสนุนทุน ในการท าวิ จั ย  การสนับสนุนผลงานตี พิม พ์ ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การสนับสนุนและส่งเสริมการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมให้มากข้ึน 

PT 8.3.2 ตารางที่ 2.19 
ประเภทและจ านวน
สิ่งพิมพ์ผลงงาน
สร้างสรรค์ 
 

 8.4 มีระบบก ากับติดตามข้อมูลเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จของหลักสูตร
ตามเปูาหมายทีม่ีการจัดตั้งและก าหนดขึ้น  
- มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ เข้าศึกษาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2559 ที่จะส าเร็จการศึกษา ต้องมีผลคะแนนทดสอบความสามารถ
ด้านสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานที่หลักสูตรก าหนด โดยให้ด าเนินการสอบวัด
สมรรถนะวิชาชีพตามท่ีได้ก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  
- ในปีการ 2563 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมได้จัดสอบสมรรถนะ
วิชาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยนักศึกษาที่ผ่านต้องมีผลคะแนนสอบ
มากกว่า 60 คะแนน จากผลการด าเนินงานพบว่า นักศึกษาสอบผ่านสมรรถนะ
วิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 100  
- มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ เข้าศึกษาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2559 ที่จะส าเร็จการศึกษา ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานความสามารถ
ด้านสารสนเทศ ( IC3) ในปีการ 2563 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสอบความสามารถ
ด้านสารสนเทศ (IC3) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยนักศึกษาที่ผ่านต้องมี
ผลคะแนนสอบไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน จากผลการด าเนินงานพบว่า นักศึกษา

PT 8.4.1 ผลการ
ด าเนินงานสอบ
สมรรถนะวิชาชีพ 
https://drive.google.c
om/file/d/1OC1rXIrO
LAo16w_RCZQkK_eIC
z6RVnL4/view?usp=s
haring 
 

https://drive.google.com/file/d/1OC1rXIrOLAo16w_RCZQkK_eICz6RVnL4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OC1rXIrOLAo16w_RCZQkK_eICz6RVnL4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OC1rXIrOLAo16w_RCZQkK_eICz6RVnL4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OC1rXIrOLAo16w_RCZQkK_eICz6RVnL4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OC1rXIrOLAo16w_RCZQkK_eICz6RVnL4/view?usp=sharing
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
สอบผ่านสมรรถนะด้านสารสนเทศ (IC3) คิดเป็นร้อยละ 100 
- มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนส าเร็จการศึกษา พ.ศ.
2560 ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ในปีการ 2563 
พบว่า นักศึกษาสอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 100 

 8.5 มีระบบการก ากับติดตาม และเทียบเคียงสมรรถนะระดับความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เพ่ือใช้ในการปรับปรุง 
- หลักสูตรก าหนดให้มีการส ารวจความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ 
นักศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตร ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต โดยด าเนินการผ่าน
แบบสอบถามและมีการเก็บข้อมูล เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสะท้อนกลับแก่หลักสูตร 
ส าหรับการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความพึงพอใจที่ระดับที่สูงขึ้นในอนาคต
ต่อไป 

PT 8.5.1 ผลการ
ประเมินอาจารย์ผู้สอน 

 
PT 8.5.2 ระบบประเมิน
ความคิดเห็นของผู้ใช้
บัณฑิต 
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ตารางท่ี 2.17 อัตราการจบการศึกษาและอัตราการออกกลางคัน (ห้าปีย้อนหลัง)  (กรณีหลักสูตร 4 ปี) 

ปี
การศึกษา 

จ านวน
นักศึกษา
แรกเข้า 

ร้อยละของผู้เรียนที่จบ
ภายใน 

ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคัน 

หมายเหตุ 
3 ปี 4 ปี >4 ปี 

ชั้นปีที่ 
1 

ชั้นปีที่ 
2 

ชั้นปีที่ 
3 

ชั้นปี
ที่ 4 

ขึ้นไป 
2559 30 0 46.67 6.66 10 20 16.67 0 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2558 

2560 21 0 71.43 0 14.29 9.52 4.76 0 
2561 10 0 - - 10 20* 10 0 
2562 27 0 - - 14.81 3.70 0 - 
2563 32 0 - - 6.25 0 - - หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2563 
 

ตารางท่ี 2.18 ประเภทและจ านวนสิ่งพิมพ์งานวิจัย 

ปี (ปฏิทิน) 

ประเภทผลงานตีพิมพ์ 

Proceeding 
ระดับชาติ 

Proceeding 
ระดับ

นานาชาติ/ 
อนุสิทธิบัตร 

TCI  
กลุ่ม 2 

TCI  
กลุ่ม 1 

วารสาร
ระดับ

นานาชาติ/
สิทธิบัตร/

ต ารา 

รวม 

จ านวน
ผลงาน
ตีพิมพ์

ต่อ
บุคลากร 

2563 2 1 1 1 3 8 8/7 
หมายเหตุ อ้างอิงตารางในภาคผนวกที่ 2.1-1 ถึง 2.1-5 
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ตารางท่ี 2.19 ประเภทและจ านวนสิ่งพิมพ์ผลงงานสร้างสรรค์ 

ปี (ปฏิทิน) 

ประเภทผลงานตีพิมพ์ 
งานสร้างสรรค์
ที่มีการเผยแพร่
สู่สาธารณะใน

ลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง
หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ 
online 

งานสร้างสรรค์
ที่ได้รับการ
เผยแพร่ใน

ระดับสถาบัน 

งาน
สร้างสรรค์ท่ี
ได้รับการ
เผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

งาน
สร้างสรรค์ท่ี
ได้รับการ
เผยแพร่ใน
ระดับความ

ร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ 

งาน
สร้างสรรค์ท่ี
ได้รับการ
เผยแพร่ใน

ระดับ
ภูมิภาค
อาเซียน/
นานาชาติ 

รวม 

จ านวน
ผลงาน
ตีพิมพ์

ต่อ
บุคลากร 

        
        

หมายเหตุ อ้างอิงตารางในภาคผนวกที่ 2.1-6 
 

เปูาหมายของปีนี้  : ระดับ 2  ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ระดับ 2 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเปูาหมาย           ไม่บรรลุเปูาหมาย 
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ส่วนที่ 3 : สรุปผลการประเมินตนเอง 
 

ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ ์AUN-QA  (เปูาหมายและผลการประเมินตนเองตาม Rating Scale 7 ระดับ) 

เกณฑ ์ รายละเอียด เป้าหมาย 
คะแนนประเมนิ

ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย
กรรมการ 

1. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
1.1 The programme to show that the expected learning 

outcomes are appropriately formulated in 
accordance with an established learning taxonomy, 
are aligned to the vision and mission of the 
university, and are known to all stakeholders. 

2 2  

1.2 The programme to show that the expected learning 
outcomes for all courses are appropriately 
formulated and are aligned to the expected learning 
outcomes of the programme. 

2 2  

1.3 The programme to show that the expected learning 
outcomes consist of both generic outcomes (related 
to written and oral communication, problemsolving, 
information technology, teambuilding skills, etc) and 
subject specific outcomes (related to knowledge 
and skills of the study discipline). 

2 2  

1.4 The programme to show that the requirements of 
the stakeholders, especially the external 
stakeholders, are gathered, and that these are 
reflected in the expected learning outcomes. 

2 2  

1.5 The programme to show that the expected learning 
outcomes are achieved by the students by the time 
they graduate. 

2 2  

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)    
2. โครงสร้างโปรแกรมและเนื้อหา (Programme Structure and Content) 

2.1 The specifications of the programme and all its 
courses are shown to be comprehensive, up-to-
date, and made available and communicated to all 

2 2  
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เกณฑ ์ รายละเอียด เป้าหมาย 
คะแนนประเมนิ

ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย
กรรมการ 

stakeholders. 
2.2 The design of the curriculum is shown to be 

constructively aligned with achieving the expected 
learning outcomes. 

2 2  

2.3 The design of the curriculum is shown to include 
feedback from stakeholders, especially external 
stakeholders. 

2 2  

2.4 The contribution made by each course in achieving 
the expected learning outcomes is shown to be 
clear. 

2 2  

2.5 The curriculum to show that all its courses are 
logically structured, properly sequenced 
(progression from basic to intermediate to 
specialised courses), and are integrated. 

2 2  

2.6 The curriculum to have option(s) for students to 
pursue major and/or minor specialisations. 

2 2  

2.7 The programme to show that its curriculum is 
reviewed periodically following an established 
procedure and that it remains up-to-date and 
relevant to industry. 

2 2  

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)    
3. แนวทางการจัดเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 

3.1 The educational philosophy is shown to be 
articulated and communicated to all stakeholders. It 
is also shown to be reflected in the teaching and 
learning activities. 

2 2  

3.2 The teaching and learning activities are shown to 
allow students to participate responsibly in the 
learning process. 

2 2  

3.3 The teaching and learning activities are shown to 
involve active learning by the students. 

2 2  
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เกณฑ ์ รายละเอียด เป้าหมาย 
คะแนนประเมนิ

ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย
กรรมการ 

3.4 The teaching and learning activities are shown to 
promote learning, learning how to learn, and 
instilling in students a commitment for life-long 
learning (e.g., commitment to critical inquiry, 
information-processing skills, and a willingness to 
experiment with new ideas and practices). 

2 2  

3.5 The teaching and learning activities are shown to 
inculcate in students, new ideas, creative thought, 
innovation, and an entrepreneurial mindset. 

2 2  

3.6 The teaching and learning processes are shown to 
be continuously improved to ensure their relevance 
to the needs of industry and are aligned to the 
expected learning outcomes. 

2 2  

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)    
4. การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 

4.1 A variety of assessment methods are shown to be 
used and are shown to be constructively aligned to 
achieving the expected learning outcomes and the 
teaching and learning objectives. 

2 2  

4.2 The assessment and assessment-appeal policies are 
shown to be explicit, communicated to students, 
and applied consistently. 

2 2  

4.3 The assessment standards and procedures for 
student progression and degree completion, are 
shown to be explicit, communicated to students, 
and applied consistently. 

2 2  

4.4 The assessments methods are shown to include 
rubrics, marking schemes, timelines, and regulations, 
and these are shown to ensure validity, reliability, 
and fairness in assessment. 
 

2 2  
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4.5 The assessment methods are shown to measure the 
achievement of the expected learning outcomes of 
the programme and its courses. 

2 2  

4.6 Feedback of student assessment is shown to be 
provided in a timely manner. 

2 2  

4.7 The student assessment and its processes are 
shown to be continuously reviewed and improved 
to ensure their relevance to the needs of industry 
and alignment to the expected learning outcomes. 

2 2  

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)    
5. คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff) 

5.1 The programme to show that academic staff 

planning (including succession, promotion, re-
deployment, termination, and retirement plans) is 
carried out to ensure that the quality and quantity 
of the academic staff fulfil the needs for education, 
research, and service. 

2 2  

5.2 The programme to show that staff workload is 
measured and monitored to improve the quality of 
education, research, and service. 

2 2  

5.3 The programme to show that the competences of 
the academic staff are determined, evaluated, and 
communicated. 

2 2  

5.4 The programme to show that the duties allocated 
to the academic staff are appropriate to 
qualifications, experience, and aptitude. 

2 2  

5.5 The programme to show that promotion of the 
academic staff is based on a merit system which 
accounts for teaching, research, and service. 
 

2 2  
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5.6 The programme to show that the rights and 

privileges, benefits, roles and relationships, and 
accountability of the academic staff, taking into 
account professional ethics and their academic 
freedom, are well defined and understood. 

2 2  

5.7 The programme to show that the training and 
developmental needs of the academic staff are 
systematically identified, and that appropriate 
training and development activities are 
implemented to fulfil the identified needs. 

2 2  

5.8 The programme to show that performance 
management including reward and recognition is 
implemented to assess academic staff teaching and 
research quality. 

2 2  

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)    
6. การบริการและการช่วยเหลือผู้เรียน (Student Support Services) 

6.1 The student intake policy, admission criteria, and 
admission procedures to the programme are shown 
to be clearly defined, communicated, published, 
and up-to-date. 

2 2  

6.2 Both short-term and long-term planning of 
academic and non-academic support services are 
shown to be carried out to ensure sufficiency and 
quality of support services for teaching, research, 
and community service. 

2 2  

6.3 An adequate system is shown to exist for student 
progress, academic performance, and workload 
monitoring. Student progress, academic 
performance, and workload are shown to be 
systematically recorded and monitored. Feedback 

2 2  
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to students and corrective actions are made where 
necessary. 

6.4 Co-curricular activities, student competition, and 
other student support services are shown to be 
available to improve learning experience and 
employability. 

2 2  

6.5 The competences of the support staff rendering 
student services are shown to be identified for 
recruitment and deployment. These competences 
are shown to be evaluated to ensure their 
continued relevance to stakeholders needs. Roles 
and relationships are shown to be well-defined to 
ensure smooth delivery of the services. 

2 2  

6.6 Student support services are shown to be subjected 
to evaluation, benchmarking, and enhancement. 

2 2  

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)    
7. คุณภาพบุคลากรสายสนับสนนุ (Support Staff Quality) 

7.1 The physical resources to deliver the curriculum, 
including equipment, material, and information 
technology, are shown to be sufficient. 

2 2  

7.2 The laboratories and equipment are shown to be 
up-to-date, readily available, and effectively 
deployed. 

2 2  

7.3 A digital library is shown to be set-up, in keeping 
with progress in information and communication 
technology. 

2 2  

7.4 The information technology systems are shown to 
be set up to meet the needs of staff and students. 

2 2  

7.5 The university is shown to provide a highly 
accessible computer and network infrastructure that 
enables the campus community to fully exploit 

2 2  
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information technology for teaching, research, 
service, and administration. 

7.6 The environmental, health, and safety standards 
and access for people with special needs are shown 
to be defined and implemented. 

2 2  

7.7 The university is shown to provide a physical, social, 
and psychological environment that is conducive for 
education, research, and personal wellbeing. 

2 2  

7.8 The competences of the support staff rendering 
services related to facilities are shown to be 
identified and evaluated to ensure that their skills 
remain relevant to stakeholder needs. 

2 2  

7.9 The quality of the facilities (library, laboratory, IT, 
and student services) are shown to be subjected to 
evaluation and enhancement. 

2 2  

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)    
8. ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcomes) 

8.1 The pass rate, dropout rate, and average time to 
graduate are shown to be established, monitored, 
and benchmarked for improvement. 

2 2  

8.2 Employability as well as self-employment, 
entrepreneurship, and advancement to further 
studies, are shown to be established, monitored, 
and benchmarked for improvement. 

2 2  

8.3 Research and creative work output and activities 
carried out by the academic staff and students, are 
shown to be established, monitored, and 
benchmarked for improvement. 

2 2  

8.4 Data are provided to show directly the achievement 
of the programme outcomes, which are established 
and monitored. 

2 2  
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8.5 Satisfaction level of the various stakeholders are 

shown to be established, monitored, and 
benchmarked for improvement. 

2 2  

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion) 2 2  
ระดับคะแนนในภาพรวมท้ังหมด 2 2  

 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนพัฒนา 
เกณฑ ์ รายละเอียด 
1. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
1.1 The programme to show that the expected learning outcomes are appropriately formulated in 

accordance with an established learning taxonomy, are aligned to the vision and mission of the 
university, and are known to all stakeholders. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

1.2 The programme to show that the expected learning outcomes for all courses are appropriately 
formulated and are aligned to the expected learning outcomes of the programme. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
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เกณฑ ์ รายละเอียด 
 

1.3 The programme to show that the expected learning outcomes consist of both generic outcomes 
(related to written and oral communication, problemsolving, information technology, teambuilding 
skills, etc) and subject specific outcomes (related to knowledge and skills of the study discipline). 
จุดเด่น 
 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 

 แผนพัฒนา 
 
 
 

1.4 The programme to show that the requirements of the stakeholders, especially the external 
stakeholders, are gathered, and that these are reflected in the expected learning outcomes. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

1.5 The programme to show that the expected learning outcomes are achieved by the students by the 
time they graduate. 
 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
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2. โครงสร้างโปรแกรมและเนื้อหา (Programme Structure and Content) 
2.1 The specifications of the programme and all its courses are shown to be comprehensive, up-to-

date, and made available and communicated to all stakeholders. 
จุดเด่น 
 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

2.2 The design of the curriculum is shown to be constructively aligned with achieving the expected 
learning outcomes. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

2.3 The design of the curriculum is shown to include feedback from stakeholders, especially external 
stakeholders. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
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2.4 The contribution made by each course in achieving the expected learning outcomes is shown to be 
clear. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

2.5 The curriculum to show that all its courses are logically structured, properly sequenced (progression 
from basic to intermediate to specialised courses), and are integrated. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

2.6 The curriculum to have option(s) for students to pursue major and/or minor specialisations. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 

2.7 The programme to show that its curriculum is reviewed periodically following an established 
procedure and that it remains up-to-date and relevant to industry. 
จุดเด่น 
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จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

3. แนวทางการจัดเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 
3.1 The educational philosophy is shown to be articulated and communicated to all stakeholders. It is 

also shown to be reflected in the teaching and learning activities. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

3.2 The teaching and learning activities are shown to allow students to participate responsibly in the 
learning process. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

3.3 The teaching and learning activities are shown to involve active learning by the students. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  ปีการศึกษา 2563                 -146-

 
 

เกณฑ ์ รายละเอียด 
แผนพัฒนา 
 
 

3.4 The teaching and learning activities are shown to promote learning, learning how to learn, and 
instilling in students a commitment for life-long learning (e.g., commitment to critical inquiry, 
information-processing skills, and a willingness to experiment with new ideas and practices). 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

3.5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new ideas, creative thought, 
innovation, and an entrepreneurial mindset. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

3.6 The teaching and learning processes are shown to be continuously improved to ensure their 
relevance to the needs of industry and are aligned to the expected learning outcomes. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
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4. การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 
4.1 A variety of assessment methods are shown to be used and are shown to be constructively aligned 

to achieving the expected learning outcomes and the teaching and learning objectives. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

4.2 The assessment and assessment-appeal policies are shown to be explicit, communicated to 
students, and applied consistently. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

4.3 The assessment standards and procedures for student progression and degree completion, are 
shown to be explicit, communicated to students, and applied consistently. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
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4.4 The assessments methods are shown to include rubrics, marking schemes, timelines, and 
regulations, and these are shown to ensure validity, reliability, and fairness in assessment. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

4.5 The assessment methods are shown to measure the achievement of the expected learning 
outcomes of the programme and its courses. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

4.6 Feedback of student assessment is shown to be provided in a timely manner. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

4.7 The student assessment and its processes are shown to be continuously reviewed and improved to 
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เกณฑ ์ รายละเอียด 
ensure their relevance to the needs of industry and alignment to the expected learning outcomes. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

5. คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff) 
5.1 The programme to show that academic staff planning (including succession, promotion, re-

deployment, termination, and retirement plans) is carried out to ensure that the quality and 
quantity of the academic staff fulfil the needs for education, research, and service. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

5.2 The programme to show that staff workload is measured and monitored to improve the quality of 
education, research, and service. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

5.3 The programme to show that the competences of the academic staff are determined, evaluated, 
and communicated. 
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จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

5.4 The programme to show that the duties allocated to the academic staff are appropriate to 
qualifications, experience, and aptitude. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

5.5 The programme to show that promotion of the academic staff is based on a merit system which 
accounts for teaching, research, and service. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

5.6 The programme to show that the rights and privileges, benefits, roles and relationships, and 
accountability of the academic staff, taking into account professional ethics and their academic 
freedom, are well defined and understood. 
จุดเด่น 
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เกณฑ ์ รายละเอียด 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 

5.7 The programme to show that the training and developmental needs of the academic staff are 
systematically identified, and that appropriate training and development activities are implemented 
to fulfil the identified needs. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

5.8 The programme to show that performance management including reward and recognition is 
implemented to assess academic staff teaching and research quality. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

6. การบริการและการช่วยเหลือผู้เรียน(Student Support Services) 
6.1 The student intake policy, admission criteria, and admission procedures to the programme are 

shown to be clearly defined, communicated, published, and up-to-date. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
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เกณฑ ์ รายละเอียด 
 แผนพัฒนา 

 
 
 
 

6.2 Both short-term and long-term planning of academic and non-academic support services are shown 
to be carried out to ensure sufficiency and quality of support services for teaching, research, and 
community service. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

6.3 An adequate system is shown to exist for student progress, academic performance, and workload 
monitoring. Student progress, academic performance, and workload are shown to be systematically 
recorded and monitored. Feedback to students and corrective actions are made where necessary. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

6.4 Co-curricular activities, student competition, and other student support services are shown to be 
available to improve learning experience and employability. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
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เกณฑ ์ รายละเอียด 
แผนพัฒนา 
 
 
 
 

6.5 The competences of the support staff rendering student services are shown to be identified for 
recruitment and deployment. These competences are shown to be evaluated to ensure their 
continued relevance to stakeholders needs. Roles and relationships are shown to be well-defined 
to ensure smooth delivery of the services. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

6.6 Student support services are shown to be subjected to evaluation, benchmarking, and 
enhancement. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

7. คุณภาพบุคลากรสายสนับสนนุ (Support Staff Quality) 
7.1 The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, material, and information 

technology, are shown to be sufficient. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
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เกณฑ ์ รายละเอียด 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

7.2 The laboratories and equipment are shown to be up-to-date, readily available, and effectively 
deployed. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

7.3 A digital library is shown to be set-up, in keeping with progress in information and communication 
technology. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

7.4 The information technology systems are shown to be set up to meet the needs of staff and 
students. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 

 แผนพัฒนา 
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เกณฑ ์ รายละเอียด 
 
 

7.5 The university is shown to provide a highly accessible computer and network infrastructure that 
enables the campus community to fully exploit information technology for teaching, research, 
service, and administration. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

7.6 The environmental, health, and safety standards and access for people with special needs are 
shown to be defined and implemented. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

7.7 The university is shown to provide a physical, social, and psychological environment that is 
conducive for education, research, and personal wellbeing. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
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เกณฑ ์ รายละเอียด 
7.8 The competences of the support staff rendering services related to facilities are shown to be 

identified and evaluated to ensure that their skills remain relevant to stakeholder needs. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

7.9 The quality of the facilities (library, laboratory, IT, and student services) are shown to be subjected 
to evaluation and enhancement. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

8. ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcomes) 
8.1 The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are shown to be established, monitored, 

and benchmarked for improvement. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

8.2 Employability as well as self-employment, entrepreneurship, and advancement to further studies, 
are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement. 
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เกณฑ ์ รายละเอียด 
จุดเด่น 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 

8.3 Research and creative work output and activities carried out by the academic staff and students, are 
shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

8.4 Data are provided to show directly the achievement of the programme outcomes, which are 
established and monitored. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

8.5 Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be established, monitored, and 
benchmarked for improvement. 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
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เกณฑ ์ รายละเอียด 
แผนพัฒนา 
 
 
 

 
การด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักูตร 
 
ตารางท่ี 2.19 ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา  
 

แผนการด าเนินการ 
ก าหนดเวลา 
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน 
เหตุผลที่ไม่สามารถ
เนินการได้ส าเร็จ 

     
     
     
     
     

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

 - ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน  รายวิชาเลือกฯ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา ฯ)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตารางท่ี 2.20 แผนการด าเนนิงานในปีถัดไป 
 

แผนปฏิบัติการ วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 
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ส่วนที่ 4 : ภาคผนวก 
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 ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตารางท่ี 1.1-1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ. 2)  

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน 
ปีที่

ส าเร็จ 
1 นายจักรพงษ์  จิตต์จ านงค์ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Master of Science  

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
Petroleum Technology  
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 

ตรงกับ
หลักสูตร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2557 
2555 

2 นางสาวจุฑามาศ  จันโททัย 
 

อาจารย์ Master of Science  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

Petroleum Technology  
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 

ตรงกับ
หลักสูตร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2557 
2555 

3 นางณปภัช  คงฤทธิ์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Master of Science  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

Petroleum Technology  
วิศวกรรมเหมืองแร่ 

ตรงกับ
หลักสูตร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2557 
2555 

4 นางสาวนภารัตน์  
เกษตรสมบูรณ์ 
 

อาจารย์ Master of Science  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

Petroleum Geochemistry 
ธรณีวิทยา 
เทคโนโลยีปิโตรเคมี 

ตรงกับ
หลักสูตร 

Newcastle University 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 
 

2557 
2555 
2552 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน 
ปีที่

ส าเร็จ 
5 นายณัฐวุฒิ สุภารัตน ์

 
อาจารย์ วิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
 

เทคโนโลยีและการจัดการ 
พลังงาน 
วิศวกรรมเคมี 

ตรงกับ
หลักสูตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

2556 
 
2553 

 
ตารางท่ี 1.1-2 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2) 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

ตรง/
สัมพันธ์

กับ
หลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน 
ปีที่

ส าเร็จ 

1 นายโกสินทร์ ทีปรักษพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Doctor of Philosophy 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

Biotechnology 
เคมีวิเคราะห์ 
เคมี 

สัมพันธ์
หลักสูตร 

Lunds University, Sweden 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2556 
2551 
2548 

2 นางสาวจุฑามาศ จันโททัย 
 

อาจารย์ Master of Science  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

Petroleum Technology  
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 

ตรงกับ
หลักสูตร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2557 
2555 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

ตรง/
สัมพันธ์

กับ
หลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน 
ปีที่

ส าเร็จ 

3 นางณปภัช คงฤทธิ์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Master of Science  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

Petroleum Technology  
วิศวกรรมเหมืองแร่ 

ตรงกับ
หลักสูตร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2557 
2555 

4 นายฐาปนิค ตีระพันธ์ อาจารย์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

วิศวกรรมไฟฟูา 
วิศวกรรมไฟฟูา 

สัมพันธ์
หลักสูตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย 

2557 
2554 

5 นายณัฐวุฒิ สุภารัตน ์
 

อาจารย์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
 

เทคโนโลยีและการจัด
การพลังงาน 
วิศวกรรมเคมี 

ตรงกับ
หลักสูตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

2556 
 

2553 

 
  



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ตารางท่ี 1.1-3 จ านวนอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน 
ปีที่

ส าเร็จ 
1 นายจักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Master of Science  Petroleum Technology  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557 
2 นางณปภัช คงฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Master of Science  Petroleum Technology  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557 
3 นางสาวจุฑามาศ จันโททัย อาจารย์ Master of Science  Petroleum Technology  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557 
4 นางสาวนภารัตน์  

เกษตรสมบูรณ์ 
อาจารย์ Master of Science  

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
Petroleum Geochemistry 
ธรณีวิทยา 

Newcastle University 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2557 
2555 

5 นายณัฐวุฒิ สุภารัตน ์ อาจารย์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีและการจัด
การพลังงาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 

2556 
 

6 นายฐาปนิค ตีระพันธ์ อาจารย์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2557 
7 นายนวพล เทพนรินทร์ อาจารย์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2558 

8 นางสาวฉารีฝฺะ หัดยี  อาจารย์ การศึกษามหาบัณฑิต วัดและประเมินผล  มหาวิทยาลัยทักษิณ 2555 
9 นายกฤษฎา คงพูน อาจารย์ ครุศาสตรอุตสาหกรรม

มหาบัณฑิต 
วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2559 

 



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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องค์ประกอบที่ 2 ตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ AUN-QA (ผลงานอาจารย์) 

ตารางท่ี 2.1-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปีปฏิทิน 2563(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 หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
1 การแปรรูปถ่านไม้ไผ่ตงเพ่ือใช้ในการดูดซับกลิ่น ใน

ชุมชนบ้านควนขี้แรด ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
ณัฐวุฒิ สุภารัตน,์ และ  
จุฑามาศ จันโททัย 

การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงาน
ทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 
(TREC13), 5 – 7 พฤศจิกายน 2563, คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, หน้า 304 – 
310. 

 

2 การเปรียบเทียบวัสดุถมกลับจากเถ้ายางพาราและเถ้า
ปาล์มส าหรับใช้ในงานปิโตรเลียม 

ณปภัช คงฤทธิ์, จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์, 
ณัฐวุฒิ สุภารัตน ์

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและน าเสนอ 
ผลงานวิจัยระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 
10. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563. ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช.  

 



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ล าดับที่ 
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

หน้า BO7-BO14. 
 
 

บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     
     

 
  



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ตารางท่ี 2.1-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปีปฏิทิน 2563 (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 
1 Development of Bio-Oil Production from 

Sugar Palm Residues in Tah-Hin Community, 
Songkhla 

Suparat, N.; and Janthothai, J. Proceeding of 2020 International 
Conference on Power, Energy and 
Innovations (ICPEI 2020), Chiangmai, 
THAILAND, 14th – 16th October 2020. 

 

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



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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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 

     
     

 



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ตารางท่ี 2.1-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปีปฏิทิน 2563 (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 
1 การทดสอบก าลังอัดจากตะกรันเหล็กแทนที่ซีเมนต์

เพ่ือใช้ในงานสละหลุม 
ณปภัช คงฤทธิ์, ณัฐวุฒิ สุภารตัน์,  
จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์, และนภารัตน์  
เกษตรสมบูรณ์ 

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม. 
21(2), 1-9 

 

บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
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ตารางท่ี 2.1-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปีปฏิทิน 2563 (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 

1 การพัฒนาเตาชีวมวลประหยัดพลังงานส าหรับการ
แปรรูปหอยตลับโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนลุ่มน้ า
ปะเหลียน จังหวัดตรัง 

สุปราณี วุ่นศรี, นพดล โพชก าเหนิด, 
ชมพูนุช โสมาลีย์, และ โกสินทร์  
ทีปรักษพันธ์ 

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่, 12(3), 223-
236. 

 

บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 
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ตารางท่ี 2.1-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และได้รับการรับรองในรูปแบบอ่ืนๆ      
ปีปฏิทิน 2563 (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 หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

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

1 Effect of Calcination Temperature of Musa 
Sapientum Linn Peels as a Novel Biobased 
Heterogeneous Catalyst for Soybean Oil-
Derived Fatty Acid Methyl Ester Formation 

Jitjamnong, J., 
Thunyaratchatanon, C., 
Luengnaruemitchai, A., Kongrit, 
N., Kasetsomboon, N., 
Chuaykarn, N. and 
Khantikulanon, N. 

Chiang Mai Journal of Science, 47(3), 
March 2020, 484-498. 

 

2 Efficiency of zinc ions (II) adsorption using 
activated carbon from palm kernel shell. 

Jitjamnong, J., 
Luengnaruemitchai, A., Kongrit, 
N., Kasetsomboon, N. and 
Khantikulanon, N. 

IOP Conference Series: Earth and 
Environmental Science, 463, April 2020, 
012069. 
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ล าดับที่ 
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

3 Response surface optimization of biodiesel 
synthesis over a novel biochar-based 
heterogeneous catalyst from cultivated 
(Musa sapientum) banana peels 

Jitjamnong, J., 
Thunyaratchatanon, C., 
Luengnaruemitchai, A., Kongrit, 
N., Kasetsomboon, N.,  
Arisa, S., Chuaykarn, N. and 
Khantikulanon, N. 

Biomass Conversion and Biorefinery. 21 
March 2020. 

 

บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร    
ล าดับที่ ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ

จดทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้

เพ่ือรับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 



 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ล าดับที่ 
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

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

/ตาราง
ประกอบ 

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

/ตาราง
ประกอบ 

     
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
ล าดับที่ ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้ หลักฐาน 
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ล าดับที่ 
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

ได้รับการจดทะเบียน เพ่ือรับรองการจดทะเบียน /ตาราง
ประกอบ 

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

/ตาราง
ประกอบ 

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

/ตาราง
ประกอบ 
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  ปีการศึกษา 2563                  -175-  
 

ตารางท่ี 2.1-6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปีปฏิทิน 2563 

ล าดับที่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ 
หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 
     
     

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
     

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.60) 
     
     

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.80) 
     
     

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
     

 


