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บทสรุปผูบริหาร
สรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปโตรเลียม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเปนไปตาม
กระบวนการในการบริหารจัดการทางดานการเรียนการสอนซึ่งไดมีการดําเนินงานระหวางวันท่ี 1 สิงหาคม 2561
– วันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 จํานวน 5 องคประกอบ คือ องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน องคประกอบ
ท่ี 3 นักศึกษา องคประกอบท่ี 4 อาจารย องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
และองคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต ยังไมมีการรายงานผลและประเมินผล
เนื่องจากในปประเมินยังไมมีบัณฑิตจบ)

ผลการประเมินในภาพรวมท้ัง 5 องคประกอบของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ปโตรเลียม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พบวา อยูในระดับคุณภาพดี มีคาคะแนนเฉลี่ยท่ี 3.33
โดยดานปจจัยนําเขา (Input) อยูในระดับคุณภาพปานกลางมีคาคะแนนเฉลี่ยท่ี 3.24 ดานกระบวนการ
(Process) อยูในระดับคุณภาพดมีีคาคะแนนเฉลี่ยท่ี 3.50 และดานผลผลิต (Output) ยังไมสามารถประเมินได
เนื่องจากยังไมมีบัณฑิตจบ โดยมีคาคะแนนในแตละองคประกอบดังนี้

องคประกอบท่ี 1 : การกํากับมาตรฐาน
ผลการประเมิน : ผาน (หลักสูตรไดมาตรฐาน) ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ มีผลการ

ดําเนินงานขององคประกอบท่ี 1 ดังนี้
1.1 หลักสูตรฯ มีอาจารยประจําหลักสูตรจํานวน 5 คน ซึ่งทุกคนเปนอาจารยประจําหลักสูตร

เพียง 1 หลักสูตร
1.2 อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท 5 คน โดยมีอาจารยท่ีตรงสาขาวิชาท่ีเปด

สอนจํานวน 4 คน และสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนจํานวน 1 คน
1.3 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปโตรเลียม มีการดําเนินการปรับปรุงตาม

รอบระยะเวลาของการปรับปรุงหลักสูตร

องคประกอบท่ี 2 : บัณฑิต
ยังไมมีการรายงานผลและประเมินผล เนื่องจากในปประเมินยังไมมีบัณฑิตจบ

องคประกอบท่ี 3: นักศึกษา
ผลการประเมิน : 3.33 ระดับคุณภาพดี ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ มีผลการดําเนินงาน

ขององคประกอบท่ี 3 ดังนี้
ตัวบงชี้ 3.1 การรับนักศึกษามีผลการดําเนินงานในระดับ 3
ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษามีผลการดําเนินงานในระดับ 3
ตัวบงชี้ 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษามีผลการดําเนินงานในระดับ 4



ข

สรุปจุดแข็ง จากผลการประเมินคุณภาพ
1. มีบรรยากาศการเรียนแบบพ่ีติวนอง เพ่ือนติวเพ่ือน
2. นักศึกษาไดมีโอกาสศึกษา จากการศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริงทุกป
3. มีกระบวนการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาศตวรรษท่ี 21 ผานหลากหลายกิจกรรม

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ
1. ควรมีการสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในการประชาสัมพันธหลักสูตร เพ่ือแกปญหาจํานวน

นักศึกษาท่ีไมเปนไปตามแผน

องคประกอบท่ี 4: อาจารย
ผลการประเมิน : 3.22 ระดับคุณภาพดี ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ มีผลการดําเนินงาน

ขององคประกอบท่ี 4 ดังนี้
ตัวบงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารยมีผลการดําเนินงานในระดับ 4
ตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารยผลการดําเนินงานมีคะแนนเฉลี่ย 1.67

ตัวบงชี้  4.2.1 อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 0.00 คะแนน
ตัวบงชี้  4.2.2 อาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 0.00 คะแนน
ตัวบงชี้  4.2.3 มีผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 5.00 คะแนน

ตัวบงชี้ 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารยมีผลการดําเนินงานในระดับ 4

สรุปจุดแข็ง จากผลการประเมินคุณภาพ
1. อาจารยประจําหลักสูตรมีการตีพิมพเผยแพรในหลายระดับ

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ
1. ควรสงเสริมใหอาจารยศึกษาตอระดับปริญญาเอก และสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรทุก

ทานขอตําแหนงทางวิชาการ

องคประกอบท่ี 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
ผลการประเมิน :  3.50 ระดับคุณภาพดี ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ มีผลการดําเนินงาน

ขององคประกอบท่ี 5 ดังนี้
ตัวบงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตรมีผลการดําเนินงานในระดับ 3
ตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีผลการดําเนินงานใน

ระดับ 3
ตัวบงชี้ 5.3 การประเมินผูเรียน มีผลการดําเนินงานในระดับ 3
ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5

คะแนน



ค

สรุปจุดแข็ง จากผลการประเมินคุณภาพ
1. หลักสูตรมีการสรางความรวมมือกับสถานประกอบการ
2. หลักสูตรมีการบูรณาการการบริการวิชาการ การวิจัย กับการเรียนการสอน อยางเปน

รูปธรรม

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ
1. ควรกําหนดแผนการบูรณาการโดยระบุวิธีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม
2. ควรใชกระบวนการสหกิจศึกษา เปนสวนหนึ่งของหลักสูตร

องคประกอบท่ี 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ผลการประเมิน :  3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ มีผลการ

ดําเนินงานขององคประกอบท่ี 6 ดังนี้
ตัวบงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูมีผลการดําเนินงานในระดับ 3

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ
1. ควรแยกโรงชาง ออกจากสถานท่ีเก็บอุปกรณ

แนวทางพัฒนาเรงดวน 3 – 5 ขอ
1. ควรมีการสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในการประชาสัมพันธหลักสูตร เพ่ือแกปญหาจํานวน

นักศึกษาท่ีไมเปนไปตามแผน
2. ควรสงเสริมใหอาจารยศึกษาตอระดับปริญญาเอก และสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรทุก

ทานขอตําแหนงทางวิชาการ
3. ควรกําหนดแผนการบูรณาการโดยระบุวิธีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม
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บทนํา

ประวัติความเปนมาของหลักสูตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีพัฒนาการจากการจัดตั้งเปนสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา
ครั้งแรกเม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2518 โดยพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. 2518 ใชชื่อ
สถาบันวา “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” ตอมาเม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2531 ไดรับพระมหากรุณาธิคุณ
จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานนามวา “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” และมีพระราชบัญญัติ
เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเปนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ใน พ.ศ. 2532

ตอมาเม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2547 รัฐสภามีมติใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล และในวันอังคารท่ี 18 มกราคม 2548 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ประกาศใชในพระราชกฤษฎีกา โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ป พ.ศ. 2548 ท่ีมุง
กระจายอํานาจและการบริการทางการศึกษาท่ีสนองตอบตอพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ท่ีมุงให การจัดการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา ท่ีมีความคลองตัวมีอิสระทางการบริหารและวิชาการ และเปนนิติบุคคล ท่ีสามารถบริหาร
จัดการดวย ตัวเองอยางสมบูรณ จึงไดเปลี่ยนสถานะเปน “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย”

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีปโตรเลียม ซึ่งเปน 1 ใน 4 ของกลุมอุตสาหกรรมหลัก จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 มีความตองการกําลังคนท่ีมีทักษะวิชาชีพเฉพาะทางจํานวนมาก เนื่องจากบุคลากร
ในสายวิชาชางอุตสาหกรรมท่ีอยูในตลาดแรงงานสวนใหญมีคุณสมบัติไมตรงตอความตองการของอุตสาหกรรม
ปโตรเลียม เพ่ือตอบสนองตอความตองการดังกลาว โดยในปการศึกษา 2558 เริ่มตนเปดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยี
ปโตรเลียม ณ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปนหลักสูตร
ปริญญาตรีควบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปโตรเลียม จัดทําข้ึนเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและชางเทคนิคปโตรเลียมท่ี
พรอมปฏิบัติงานไดทันทีและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานท้ังทางดานวิชาการและ
วิชาชีพอยางตอเนื่อง ตามปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีไดตั้งไว โดยหลักสูตรนี้มีจุดเดน คือ นักศึกษาจะ
ไดรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีปโตรเลียม เม่ือเรียนครบตามหลักสูตรและผาน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรตามท่ีทางคณะและมหาวิทยาลัยกําหนด โดยนักศึกษาสามารถออกไปประกอบวิชาชีพได
เม่ือไดรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีปโตรเลียม หากนักศึกษามีความประสงคท่ีจะ
กลับเขามาศึกษาตอเพ่ิมเตมิในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีปโตรเลียม สามารถทําไดโดยมีเงื่อนไขดังนี้ 1)
นักศึกษาตองทํางานในสายงานปโตรเลียมหรือท่ีเก่ียวของ หรือเปนไปตามประกาศของคณะ และ 2) ภายใน
ระยะเวลาหลังจากจบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีปโตรเลียม ไมเกิน 5 ป
หรือเปนไปตามประกาศของคณะ
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ผลการประเมินรายตัวบงช้ี ตามองคประกอบคุณภาพ
ตารางท่ี 1  ผลการประเมินรายตัวบงช้ี ตามองคประกอบคุณภาพ

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ

ระดับคุณภาพตัวตั้ง ผลลัพธ (%
หรือ

สัดสวน)

คะแนน
ประเมินตัวหาร

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน
ตัวบงชี้ 1.1 การบริหารจัดการ
หลักสูตร ตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ.

ผาน ผาน ผาน ไดมาตรฐาน

ระดับปริญญาตรี
1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร ผาน ผาน ผาน
2. คุณสมบัติของอาจารยประจํา
หลักสูตร ผาน ผาน ผาน

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด ผาน ผาน ผาน

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต
ตัวบงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
ตัวบงชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิต
ปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระ ภายใน 1 ป
องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา
ตัวบงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา 3 - - 3.00 ปานกลาง
ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 3 - - 3.00 ปานกลาง

ตัวบงชี้ 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 3 - - 4.00 ดี
องคประกอบท่ี 4 อาจารย
ตัวบงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย 4 - - 4.00 ดี

ตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย 1.67 - - 1.67 นอย
ตัวบงชี้ 4.2.1รอยละของอาจารย
ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 0 0 รอยละ 0 0.00 ไมมีผลคะแนน5
ตัวบงชี้ 4.2.2รอยละของอาจารย
ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ

0
0

รอยละ 0 0.00 ไมมีผลคะแนน5
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ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการ

ระดับคุณภาพตัวตั้ง ผลลัพธ (%
หรือ

สัดสวน)

คะแนน
ประเมินตัวหาร

ตัวบงชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของ
อาจารยประจําหลักสูตร

5 3.20 รอยละ 64.00 5.00 ดีมาก
5

ตัวบงชี้ 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 4 - - 4.00 ดี
องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
ตัวบงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 3 - - 3.00 ปานกลาง

ตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 3 - - 3.00 ปานกลาง

ตัวบงชี้ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 - - 3.00 ปานกลาง

ตั ว บ ง ชี้  5 . 4 ผลการดํ า เ นิ น ง าน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

5 - รอยละ 100 5.00 ดีมาก

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ตัวบงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 3 - - 3.00 ปานกลาง

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี 3.33 ดี
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ตารางท่ี 2 การวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
องค

ประกอบ
ท่ี

คะ
แนน
ผาน

จํานวน
ตัวบงช้ี

I P O คะแนน
เฉลี่ย

ผลการประเมิน
0.01–2.00 ระดับคุณภาพนอย
2.01–3.00 ระดับคุณภาพปาน
กลาง
3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

1 ผานการประเมิน หลักสูตรไดมาตรฐาน
2

คะ
แน

นเฉ
ลี่ย

ขอ
งทุ

กต
ัว

บง
ชี้ใ

น
อง

คป
ระ

กอ
บที่

 2
-6

2 - - - - ยังไมมีบัณฑิตจบ
3 3 3.33 - - 3.33 ระดับคุณภาพดี
4 3 3.22 - - 3.22 ระดับคุณภาพดี
5 4 3.00 3.67 - 3.50 ระดับคุณภาพดี
6 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง

รวม 13 7 4 2
ผลการประเมิน 3.24 3.50 - 3.33 ระดับคุณภาพดี

ระดับคุณภาพ
ดี

ระดับคุณภาพดี -
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จุดแข็ง จุดออนและขอเสนอแนะจากการสัมภาษณ

1. ผลการสัมภาษณตัวแทนนักศึกษาปจจุบัน
จุดแข็ง แนวทางเสริม

1.มีหอง Lab สาขาและมีอุปรณท่ีตอบสนองความ
ตองการใชเรียนและทํา Project ไดดี
2.นักศึกษามีโอกาสไดเรียนรูงานจริงจากการศึกษาดู
งาน ตั้งแตป 1
3.การท่ีมีเพ่ือนจบมาจาก ม.6 และ ปวช. ทําใหมี
โอกาสไดเรียนรู ท้ังสายชางและทฤษฎี จากวิธีการ
เพ่ือนติวเพ่ือน พ่ีติวนอง และสรางความสัมพันธอันดี
ระหวาง เพ่ือน และรุนพ่ีรุนนอง
4.จบแลวได 2 วุฒิ
5.อาจารยดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด
6.มีความใกลชิดกันระหวางรุนพ่ีและรุนนอง
7.ไดมีโอกาสเรียนรูหลายๆดานท้ังวิชาการ ปฏิบัติ และ
ความพรอมดานรางกาย
8.นักศึกษามีความพรอมในการเรียนรูท้ังดานทฤษฎี
และปฏิบัติ

1.นักศึกษามีความพรอมในการเรียนรูท้ังดานทฤษฎีและ
ปฏิบัติ แตยังตองการใหสนับสนุนในดานการฝกปฏิบัติ
เพ่ิมเติม และเครื่องมือท่ีเปนอุปกรณทางชาง เครื่องทุน
แรง ใหเพียงพอ

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางแกไข
1.ความรูดานทฤษฎีวิชาการดีมาก เม่ือเปรียบเทียบกับ
นักศึกษาสถาบันอ่ืน แตทักษะดานการปฏิบัติอาจจะ
นอยกวาเม่ือเทียบกับสถาบันอ่ืนๆท่ีไปฝกงานดวยกัน
2.คาเทอมสูงแตไมไดการันตีวาจะมีงานทําในอนาคต
และเงินเดือนอาจจะข้ึนอยูกับประสบการณ
3.การประชาสัมพันธหลักสูตร

1.ควรมีการสงเสริมใหนักศึกษาไดมีโอกาสฝกปฏิบัติจาก
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน เพ่ือเปด
โอกาสในการทํางานในอนาคต
2.อุปกรณมีเขามาเรื่อยๆ แตไมมีสถานท่ีวางอุปกรณและ
เก็บของ หองปฏิบัติการกับท่ีเก็บของท่ีเดียวกัน ทําใหมี
พ้ืนท่ีนอย
3.ควรมีเครื่องยกหรือ อุปกรณทุนแรง
4.อุปกรณเชน ประแจไมเพียงพอกับจํานวน
นักศึกษา
5.ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธหลักสูตรใหเปนท่ีรูจักเพ่ิม
มากข้ึน
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2. ผลการสัมภาษณตัวแทนศิษยเกา
จุดแข็ง แนวทางเสริม

1.ไดนําความรูท้ังดานทฤษฎีและปฏิบัติไปใชในสาย
งานจริง

-

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางแกไข
1.ควรใหหลักสูตรจัดวิชาเลือกเปนสายงาน 1.ควรมีการแยกการเรียนวิชาเลือกเปนสายงานได ไมได

เรียนกวางเกินไป ทําใหดึงศักยภาพมาไดเต็มท่ี เชน สาย
ขุดเจาะ สายโรงกลั่น
2.ควรฝกทักษะการสื่อสารการแสดงออก การถาม ตอบ
ท่ีเปนภาษาอังกฤษ



7

ผลการประเมินในภาพรวมของแตละองคประกอบคุณภาพ
องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน(หมวด 1)

จุดแข็ง แนวทางเสริม
- -

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางแกไข
- -

องคประกอบท่ี 2  บัณฑิต(หมวด 3)
จุดแข็ง แนวทางเสริม

- -
จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางแกไข

- -

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา(หมวด 3)
จุดแข็ง แนวทางเสริม

1.มีบรรยากาศการเรียนแบบพ่ีติวนอง เพ่ือนติว
เพ่ือน
2.นักศึกษาไดมีโอกาสศึกษา จากการศึกษาดูงาน
จากสถานประกอบการจริงทุกป
3.มีกระบวนการส ง เสริมและพัฒนานักศึกษา
ศตวรรษท่ี 21 ผานหลากหลายกิจกรรม

1.ควรมีแผนพัฒนาทักษะของนักศึกษาตามชั้นป และ
มีกํากับติดตามประเมินผลตามแผน เพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและสะทอนถึงสมรรถนะท่ี
นักศึกษาจะไดแตละชั้นป ทุก 2 หรือ 4 ป

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางแกไข
1.ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธหลักสูตรเพ่ือใหได
จํานวนนักศึกษาตามแผน

1.ควรมีการสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
ประชาสัมพันธหลักสูตร เ พ่ือแกปญหาจํ านวน
นักศึกษาท่ีไมเปนไปตามแผน

องคประกอบท่ี 4  อาจารย(หมวด 2)
จุดแข็ง แนวทางเสริม

1.อาจารยประจําหลักสูตรมีการตีพิมพเผยแพรใน
หลายระดับ

1.ควรสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรทุก
ทานไดมีโอกาสตีพิมพเผยแพร งานวิจัย อยางท่ัวถึง
ทุกทาน เพ่ือใหสามารถนํามาใชในการขอตําแหนง
ทางวิชาการได

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางแกไข
1.ควรสงเสริมใหอาจารยศึกษาตอระดับปริญญาเอก
และสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานขอ
ตําแหนงทางวิชาการ

-
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องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน(หมวด 4)
จุดแข็ง แนวทางเสริม

1.หลักสูตร มีการสร างความรวมมือกับสถาน
ประกอบการ
2.หลักสูตรมีการบูรณาการการบริการวิชาการ การ
วิจัย กับการเรียนการสอน อยางเปนรูปธรรม

-

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางแกไข
1.การบูรณาการการเรียนการสอนกับการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
2.กระบวนการสหกิจศึกษา
3.รายวิชาปฏิบัตินอย

1.ควรกําหนดแผนการบูรณาการโดยระบุวิธีการบูรณา
ก า ร ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น กั บ ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
2.ควรใชกระบวนการสหกิจศึกษา เปนสวนหนึ่งของ
หลักสูตร

องคประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู(หมวด 5)
จุดแข็ง แนวทางเสริม

- -
จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางแกไข

1.อุปกรณและสถานท่ี โรงชาง สําหรับฝกปฏิบัติ 1.ควรแยกโรงชาง ออกจากสถานท่ีเก็บอุปกรณ


