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ค าน า 

 
 รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีปิโตรเลียม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจ าปีการศึกษา 2558 เล่มนี้ เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ซึ่งได้มีการ
ด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2558 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม จัดท าขึ้นเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและช่างเทคนิคปิโตรเลียม
ที่พร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ได้ตั้งไว้ โดยหลักสูตรนี้มีจุดเด่น คือ 
นักศึกษาจะได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม เมื่อเรียนครบตาม
หลักสูตรและผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่ทางคณะและมหาวิทยาลัยก าหนด โดยนักศึกษาสามารถออกไป
ประกอบวิชาชีพได้ เมื่อได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเท คโนโลยีปิ โตรเลียม           
หากนักศึกษามีความประสงค์ที่จะกลับเข้ามาศึกษาต่อเพ่ิมเติมในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม สามารถท าได้โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 1) นักศึกษาต้องท างานในสายงานปิโตรเลียมหรือที่เกี่ยวข้อง หรือ
เป็นไปตามประกาศของคณะ และ 2) ภายในระยะเวลาหลังจากจบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ไม่เกิน 5 ปี หรือเป็นไปตามประกาศของคณะ  

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

 
 
 
 

 
 
                 (นางสาวจุฑามาศ จันโททัย) 
        ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 

                                                                      วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
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สารบัญ 
หน้า 

บทสรุปผู้บริหาร                     6 
การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 

-  หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป           10 
-  หมวดที่ 2 อาจารย์          13 
-  หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต         27 
-  หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอน    44 
-              ในหลักสูตรข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
-  หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร         75 
-  หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน   80 
-  หมวดที่ 7 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร       82 

ภาคผนวก 
ตารางที่ 1.1-1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ.2)     86 
ตารางที่ 1.1-2 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ.2)  87 
ตารางที่ 1.1-3 จ านวนอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558  88 
ตารางที่ 1.1-4 จ านวนอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัย    90 

                        ปีการศกึษา 2558         
ตารางที่ 1.1-5 จ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2558  92 
ตารางที่ 1.1-6 จ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ปีการศึกษา 2558      93 
ตารางที่ 1.1-7 จ านวนอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2558     94 
ตารางที ่1.1-8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558    95 
ตารางที่ 1,1-9 ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ     96 
                 นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 
ตารางที่ 1.1-10 ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ    97 
                   ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 
ตารางที่ 1.1-11 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกัน   98 
                   คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

   อุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2558       
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สารบัญ (ตอ่) 
หน้า 

    ตารางที่ 2.2-1   บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง                        101 
    ปีการศึกษา 2558         

    ตารางที่ 2.2-2   บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม   101 
    วิชาการระดับชาติ ปีการศึกษา 2558        

    ตารางที่ 2.2-3   บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ   102 
                   ปีการศึกษา 2558         

    ตารางที่ 2.2-4   บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล  103  
    TCI กลุ่มท่ี 2  ปีการศึกษา 2558        

    ตารางที่ 2.2-5   บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  103  
                   ปีการศึกษา 2558          

    ตารางที่ 2.2-6   บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล  104 
    ระดับนานาชาติ ปีการศึกษา 2558         

    ตารางที่ 2.2-7   งานสร้างสรรค์ท่ีมีการการเผยแพร่ ปีการศึกษา 2558    105 
 ตารางที่ 4.2-1   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน   106 
       สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปีปฏิทิน 2559       
 ตารางที่ 4.2-2   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์และผลงานที่  107 
       ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ปีปฏิทิน 2559        
 ตารางที่ 4.2-3   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ  109 
       ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 ปีปฏิทิน 2559       
 ตารางที่ 4.2-4   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ   110 
       นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปีปฏิทิน 2559      
 ตารางที่ 4.2-5   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ   111 
       นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติและได้รับการรับรองใน 
       รูปแบบอื่น ๆ ปีปฏิทิน 2559         
 ตารางที่ 4.2-6   งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่ ปีปฏิทิน 2559     115 
 ตารางที่ A       ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ    116 
 ตารางที่ B        การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    118 
 ตารางที่ C        ประเด็นที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว   119 
                         และเป้าหมายการพัฒนา 
 ตารางที่ D        แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย      119 
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บทสรุปผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีพัฒนาการจากการจัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับ
ปริญญาครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2518 โดยพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา     
พ.ศ. 2518 ใช้ชื่อสถาบันว่า “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2531 ได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล”  
และมีพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึ กษาเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล             
ใน พ.ศ. 2532 

ต่อมาเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 รัฐสภามีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล และในวันอังคารที่ 18 มกราคม 2548 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ประกาศใช้ในพระราชกฤษฎีกา โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ปี พ.ศ. 2548    
ที่มุ่งกระจายอ านาจและการบริการทางการศึกษาที่สนองตอบต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่มุ่งให้  
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีความคล่องตัวมีอิสระทางการบริหารและวิชาการ และเป็นนิติบุคคล     
ที่สามารถบริหารจัดการด้วย ตัวเองอย่างสมบูรณ์ จึงได้เปลี่ยนสถานะเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย” 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีปิโตรเลียม ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ของกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก จากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 มีความต้องการก าลังคนที่มีทักษะวิชาชีพเฉพาะทางจ านวนมาก 
เนื่องจากบุคลากรในสายวิชาช่างอุตสาหกรรมที่อยู่ในตลาดแรงงานส่วนใหญ่มีคุณสมบัติไม่ตรงต่อความ
ต้องการของอุตสาหกรรมปิโตรเลียม เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว  

โดยในปีการศึกษา 2558 เริ่มต้นเปิดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ณ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโน โลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นหลักสูตรปริญญาตรีควบ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-8-  
 

สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม มีการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  “ศรีวิชัย QA”  ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทาง  ด้าน
การเรียนการสอนซึ่งได้มีการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2558 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 จ านวน 
6 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1: การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา 
องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6:       
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ได้ด าเนินการประเมินตนเอง โดยสามารถสรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมโดยแบ่งเป็น           
ในเชิงปริมาณคือ จากการประเมินตนเองตามจ านวนตัวบ่งชี้ทั้ง 14 ตัวบ่งชี้และคิดค่าเฉลี่ยจาก 13 ตัวบ่งชี้ 
พบว่าผลการประเมินตนเองโดยรวมอยู่ที่ระดับ 2.91 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ส าหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ           
ในภาพรวม หลักสูตรได้ด าเนินการโดยใช้ระบบและกลไกในการด าเนินงานเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่าง
เป็นขั้นตอน สามารถประเมิน และตรวจสอบได้ง่าย ตลอดจนการปรับปรุงผลการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดของแต่ละตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 6 องค์ประกอบ พบว่าหลักสูตรฯ ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 1.91 อยู่ใน
ระดับน้อย โดยด้านปัจจัยน าเข้า (Input) มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 1.71 อยู่ในระดับน้อย ด้านกระบวนการ 
(Process) มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 2.25 อยู่ในระดับปานกลาง และด้านผลผลิต (Output) มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ -
โดยมีค่าคะแนนในแต่ละองค์ประกอบดังนี้ 

 

องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน 
ผลการประเมิน  :  ผ่าน 

ผลการด าเนินการของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่งก าหนดให้ใช้
เกณฑ์ระดับปริญญาตรี จ านวน 4 ข้อ ครบถ้วน 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิและประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ที่ตรงและสัมพันธ์กับหลักสูตร ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 
ผลการประเมิน :N/A 

ยังไม่มีนักศึกษาจบการศึกษา เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ 2558 
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 

ยังไม่มีนักศึกษาจบการศึกษา เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ 2558 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-9-  
 

องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 
ผลการประเมิน : 2.00 ระดับน้อย 

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

1. นักศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาทุกชั้นปี  
2. นักศึกษาและอาจารย์มีความสัมพันธ์ที่ดี โดยนักศึกษาสามารถเข้ามารับค าปรึกษาได้หลายช่องทาง  
3. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และ

สามารถใช้ศัพท์เทคนิคในการสื่อสาร รวมถึงพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกายและระเบียบวินัย 
เพ่ือให้พร้อมที่ออกไปสู่ตลาดแรงงานได้ 

องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์ 
ผลการประเมิน : 1.33 ระดับน้อย 

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

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิและประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ทีต่รงและสัมพันธ์กับหลักสูตร 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษามีช่องทางในการให้ค าแนะน าและปรึกษาปัญหา  

การเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยที่หลากหลายช่องทาง เช่น ในชั่วโมงให้ค าปรึกษา หรือ  
ผ่านโซเชียล 

องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ผลการประเมิน : 2.5 ระดับปานกลาง 

หลักสูตรได้มีการด าเนินการตามระบบและกลไกในการวางแนวทางด้านการเรียนการสอน และการ
ประเมินผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการพิจารณาและการบริหารหลักสูตรเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพในด้านการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 

หลักสูตรสนับสนุนการพัฒนาตนเองด้านวิชาการและวิชาชีพ  เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-10-  
 

องค์ประกอบที่ 6 : ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน : 1 ระดับน้อย 

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

1. ควรจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์ ส าหรับโรงปฏิบัติงาน และห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 

2. ควรสร้างความร่วมมือในการใช้ อุปกรณ์  และเครื่องมือกับหน่วยงานภายนอกหรือสถาน
ประกอบการภายนอก 

 
สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ตาม
องค์ประกอบคุณภาพ  

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิและประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ที่ตรงและสัมพันธ์กับหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
2. นักศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาทุกชั้นปี  
3. นักศึกษาและอาจารย์มีความสัมพันธ์ที่ดี โดยนักศึกษาสามารถเข้ามารับค าปรึกษาได้หลาย

ช่องทาง  
4. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และ

สามารถใช้ศัพท์เทคนิคในการสื่อสาร รวมถึงพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกายและระเบียบวินัย 
เพ่ือให้พร้อมที่ออกไปสู่ตลาดแรงงานได้ 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ 2558 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
3. ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานประกอบการเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์แก่นักศึกษา 
4. ควรหาแนวทางป้องกันปัญหานักศึกษาที่ผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกแต่ไม่มารายงานตัว 

แนวทางพัฒนาเร่งด่วน  
1. จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์ ส าหรับโรงปฏิบัติงาน และห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยี

ปิโตรเลียม 
2. สร้างความร่วมมือในการใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือกับหน่วยงานภายนอกหรือสถานประกอบการ

ภายนอก 
3. ส่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรเรียนต่อปริญญาเอกเพ่ือให้อาจารย์มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรเร่งท างานวิจัยเพื่อใช้ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม พ.ศ 2558 
คณะครุศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ประจ าปีการศึกษา 2558  วันที่รายงาน 25 กรกฎาคม 2559 
 

หมวดที่1: ข้อมูลทั่วไป 
 
รหัสหลักสูตร...................................................(14 หลัก) 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1 , 1.1-2) 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม มคอ. 2 

 

ปัจจุบัน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ปีการศึกษา 2558 

หมายเหตุ 
(ระบุครั้งที่/วันที่

ผ่านสภา
มหาวิทยาลัย) 

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

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

สภามหาวิทยาลัย 
ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร ในคราว

ประชุมครั้งที ่
128-4/2558 

วันที่ 29 
พฤษภาคม 2558 

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

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

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

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

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

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

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

5.  อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์ 
วศ.ม. (สิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
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อาจารย์ผู้สอน(อาจารย์ประจ าภายในสถาบัน)(รายละเอียดตารางที่ 1.1-3) 
ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
1. นางสาวณปภัช สมานวงศ์ วท.ม. (เทคโนโลยีปิโตรเลียม) อาจารย์ 
2. นายจักรพงษ ์จิตต์จ านงค์ วท.ม. (เทคโนโลยีปิโตรเลียม) อาจารย์ 
3. นางสาวจุฑามาศ จันโททัย วท.ม. (เทคโนโลยีปิโตรเลียม) อาจารย์ 
4. นายณัฐวุฒิ สุภารัตน ์ วศ.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน) อาจารย์ 
5. นางสาวนลพรรณ ขันติกุลานนท์ วศ.ม. (สิ่งแวดล้อม) อาจารย์ 
6. นางสาวนุชจิเรศ แก้วสกุล ค.อ.ม. (ครุศาสตร์ไฟฟ้า) อาจารย์ 
7. นายเอกศักดิ์ อักษรศรี ค.อ.ม. (บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา) อาจารย์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1. นายอุดร นามเสน ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คณะศิลปะศาสตร์ 
1. นางสาวฐิตินาร์ถ ค ายอด ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา

นานาชาติ) 
อาจารย์ 

2. นายศักดิ์ชัย คีรีศรี กศ.ม. (การวิจัยและประเมินผล) รองศาสตราจารย์ 
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑาฏา เทพวรรณ ศศ.ม. (ภาษาไทย) อาจารย์ 
4. นางสาวนวลศรี อุทัยเชฏฐ ์ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
5. นายสมบูรณ์ ประสงค์จันทร์ วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) อาจารย์ 
 
อาจารย์ผู้สอน(อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-4) 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 
1.นายไพศาล  อินทร์ด า ปวส. (ไฟฟ้าก าลัง) - 
 
สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-13-  
 

การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งช้ี 1.1) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม มี
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 คน 
อาจารย์ทั้ง 5 คน ไม่ได้ประจ าหลักสูตรเกิน 
1 หลักสูตร และอาจารย์ทั้ง 5 คนเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตร 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-2 

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

เนื่ อ งจากหลั กสู ต ร เทค โน โลยีบั ณ ฑิ ต 
สาขาวิช า เท ค โน โลยีปิ โต ร เลี ยม  เป็ น
หลักสูตรที่เปิดใหม่ฯ ในปีการศึกษา 2558 
ซ่ึงอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโท 5 คน เป็นคุณวุฒิสอดคล้องและ
สัมพันธ์กับหลักสูตรฯ โดยมีอาจารย์ที่ตรง
สาขาวิชาที่ เปิดสอนจ านวน 3 คน และ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนจ านวน 2 
คน 

ตารางที่ 1.1-2 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

หลักสู ตรเทคโนโลยีบัณ ฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีปิโตรเลียม ยังไม่มีการปรับปรุง
หลักสูตร เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2558 โดยเริ่มด าเนินการใช้หลักสูตรในภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 และจะ
ครบรอบระยะเวลาของการปรับปรุ ง
หลักสูตรในปีการศึกษา 2561 

 

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

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

1.1 ผ่าน 
 ผ่าน 

 ไม่ผ่าน 

 หลักสูตรได้มาตรฐาน 

 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

 

  



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-14-  
 

หมวดที่ 2: อาจารย์ 

อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์  
 การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์ เป็นการด าเนินงานเพ่ือให้ได้อาจารย์  
ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีพัฒนาการเพ่ิมยิ่งขึ้น
ด้วยการวางแผนและการลงทุนด้วยงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือให้อัตราก าลัง
อาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตรมีจ านวน
อาจารย์ที่ มี ค วามรู้  ค วาม เชี่ ยวชาญ ทางสาขาวิช าของหลั กสู ต รและ                
มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิทางการศึกษา
ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการ       
อย่างต่อเนื่อง โดยมีขอบเขตดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 

 

ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

1) ประชุมเพ่ือวิเคราะห์ความต้องการอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดย  
1.1) คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1.2) อาจารย์ก าลังจะเกษียณ 
1.3) อาจารย์ที่ต้องการลาศึกษาต่อ 

 - PT-4 .1/01 ประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพ่ือสรร
หาและเลื อกสรรเป็ น
พนักงานมหาวิทยาลัย 
สั ง กั ด ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ครั้งที ่4/2559 
- PT-4 .1 /02 ประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการสรรหาและ
ก า ร เลื อ ก ส ร ร แ ล ะ
สถานที่การสรรหาและ
การเลือกสรรบุคคลเข้า
เ ป็ น พ นั ก ง า น
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
1.4) อาจารย์ที่ก าลังกลับมารายงานตัวหลังจากลาศึกษาต่อ 

2) หลักสูตรรายงานผลการวิเคราะห์ให้กับฝ่ายบริหารของคณะฯ 
     2.1) หลักสูตรรายงานผลการวิเคราะห์ความต้องการอาจารย์ประจ า
หลักสูตรแก่ฝ่ายบริหารคณะฯ 
3) ฝ่ายบริหารของคณะฯ จัดท าแผนการรับ หรือแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
     3.1) ฝ่ายบริหาร (งานบุคลากร) ของคณะฯ จัดท าแผนการรับอาจารย์
ประจ า   
     หลักสูตรเสนอต่อมหาวิทยาลัย (กองบริหารงานบุคคล) 
     3.2) มหาวิทยาลัย (กองบริหารงานบุคคล) ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก   
     ประกาศผล และรับรายงานตัว 
4) ประเมินและติดตาม  
(หมายเหตุ: กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้พิจารณา

คุณสมบัติอาจารย์ประจ าที่มีอยู่เดิมก่อนเป็นอันดับแรก) 
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ด าเนินการรับและแต่งตั้งอาจารย์

ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
(P)   หลักสูตรได้ร่วมประชุมเพ่ือวางระบบในการรับและแต่งตั้งอาจารย์

ประจ าหลักสูตรที่คณะฯ ได้จัดท าขึ้นเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่         
1 มิถุนายน 2558 และจัดท าแผนการส ารวจวิเคราะห์ความต้องการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ปีการศึกษา 2558 เพ่ือจัดท าแผนทดแทนอาจารย์ที่จะไปศึกษาต่อ 
เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน ยังไม่มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก 
เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 

(D)   ในปีการศึกษา 2558 ผลการด าเนินงานปรากฏว่า ได้มีการเตรียมความพร้อม
เพ่ือทดแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ต้องไปศึกษาต่อ จึงเปิดรับอาจารย์ที่มี  
วุฒิการศึกษา ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ. ก าหนด หลักสูตรฯได้
ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามความต้องการของหลักสูตรฯ จ านวน 1 อัตรา เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 
4/2559 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 

(C)   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ท าการทบทวนคุณวุฒิการศึกษาของ
บุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จากผลการเลือกสรรปรากฏว่าได้ ผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามความต้องการของหลักสูตรฯ จ านวน 1 อัตรา คือ นางสาวนภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ 
เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 

   (A)   จากการทวนสอบคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ปรากฏว่าได้
อาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษา ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ. ก าหนด    

ม ห า วิ ท ย า ลั ย สั ง กั ด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 
4/2559 
-PT-4 .1 /03 ป ร ะ ก า ศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง
ประกาศรายชื่ อผู้ ผ่ าน
ก า รส ร รห าแ ล ะก า ร
เลือกสรร ภาคการสอบ
ภาษาอังกฤษ และภาค
การสอบข้อเขียน เพ่ือ
จ้ า ง เ ป็ น พ นั ก ง า น
ม ห าวิ ท ย าลั ย  สั งกั ด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 
4/2559 
 
-PT-4 .1 /04 ป ร ะ ก า ศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง
ประกาศผลการสรรหา
บุคคลเข้าเป็นพนักงาน
ม ห าวิ ท ย าลั ย  สั งกั ด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 
4/2559 
-PT-4.1/05 รายงาน
การประชุมครั้งที่ 
1/2558 เมื่อวันที่ 1 
มิถุนายน 2558 
-PT-4.1/06 รายงาน
การประชุมประชุมครั้งที่ 
3/2559 เมื่อวันที่ 9 
มีนาคม 2559 
-PT-4.1/07 รายงาน



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-16-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได ้ 
 
ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ท าการประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือ
สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 4/2559 และได้รับอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการ
ของหลักสูตรฯ 

การประชุมประชุมครั้งที่ 
4/2559 เมื่อวันที่ 18 
เมษายน 2559 
-PT-4.1/08 รายงาน
การประชุมประชุมครั้งที่ 
6/2559 เมื่อวันที่ 13 
มิถุนายน 2559 

ระบบการบริหารอาจารย์  

 
          คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมีระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ ดังนี ้

1) ประชุมเพ่ือหาแนวทางและจัดท าแผนในการบริหารอาจารย์ 
1.1) วิเคราะห์ภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1.2) จัดสรรสวัสดิการแก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1.3) จัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2) หลักสูตรก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

3) อาจารย์ประจ าหลักสูตรรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งเสนอแนะต่อ
ประธานหลักสูตร 

4) ประชุมปรับปรุงแผนในการบริหารอาจารย์  

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรด าเนินการในการบริหารอาจารย์ ดังนี้ 
(P)  หลักสูตรจัดท าแผนในการบริหารอาจารย์ เพ่ือให้อาจารย์แต่ละท่าน     

มีภาระการสอนตามแผนของภาระการสอนตามกรอบภาระงานของคณะ      
เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 

-PT-4.1/05 รายงาน
การประชุมครั้งที่ 
1/2558 เมื่อวันที่        
1 มิถุนายน 2558 
-PT-4.1/08 รายงาน
การประชุมประชุมครั้งที่ 
6/2559 เมื่อวันที่      
13 มิถุนายน 2559 
-PT-4.1/09 รายงาน
การประชุมครั้งที่ 
2/2558 เมื่อวันที่        
1 กรกฎาคม 2558 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-17-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
(D)  หลักสูตร ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยท าแผน

อัตราก าลังประจ าปี 2558 จากจ านวนนักศึกษาที่คงเหลือ รายวิชาที่เปิดสอนให้
เพียงพอ และทบทวนงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เมื่อคราวประชุมครั้ง
ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 
อัตราก าลัง 

อาจารย์ 1/2558 2/2558 

1. อาจารย์จุฑามาศ จันโททัย 10 5 
2. อาจารย์ณปภัช สมานวงศ์ 12 5 
3. อาจารย์จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ 9 6 
4. อาจารย์ณัวุฒิ สุภารัตน์ 6 11 
5. อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์ 7 4 

จากอัตราก าลังของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษา 2558 จะเห็นได้
ว่าภาระการสอนของอาจารย์ในหลักสูตรฯ น้อย เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ในปี
การศึกษา 2558 และมีนักศึกษาจ านวน 1 ชั้นปี โดยอาจารย์มีภาระงานสอน
ดังนี้  

1. อ.จุฑามาศ จันโททัย เป็นผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับปิโตรเลียม 
รายวิชาภาพรวมกระบวนการในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม รายวิชาธรณีวิทยาและ
การส ารวจปิโตรเลียม 1 และรายวิชาการกัดกร่อนและการป้องกัน  

2. อ.ณปภัช สมานวงศ์ เป็นผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับปิโตรเลียม 
รายวิชาธรณีวิทยาและการส ารวจปิโตรเลียม 1 รายวิชากระบวนการผลิต
ปิโตรเลียม รายวิชาภาษาและวัฒนธรรม และรายวิชาธรณีวิทยาและการส ารวจ
ปิโตรเลียม 2  

3. อ.จักรพงษ์  จิตต์จ านงค์ เป็นผู้สอนในรายวิชาเคมี เบื้องต้นส าหรับ
ปิโตรเลียมและกระบวนการผลิตปิโตรเลียม รายวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 
รายวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 และรายวิชาธรณีและการส ารวจปิโตรเลียม 2 

4. อ.ณัฐวุฒิ สุภารัตน์ เป็นผู้สอนในรายวิชาอุณหพลศาสตร์ รายวิชาภาษา
และวัฒนธรรม รายวิชาปฏิบัติ งานช่างพ้ืนฐาน 1 และรายวิชาปั๊มและ
คอมเพรสเซอร์  

5. อ.นลพรรณ ขันติกุลานนท์ เป็นผู้สอนในรายวิชาเคมีเบื้องต้นส าหรับ
ปิโตรเลียม รายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้นทางปิโตรเลียมและ
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

ในการจัดท าวิจัย คณาจารย์ในหลักสูตรฯ มีงานวิจัยประจ าปี 2559 คือ  
อาจารย์ณปภัช สมานวงศ์ ร่วมกับ อาจารย์จุฑามาศ จันโททัย และอาจารย์

ณัฐวุฒิ สุภารัตน์ มีงานวิจัยงบประมาณรายงานได้  1 เรื่อง คือการผลิตก๊าซ
ชีวภาพจากเศษอาหารโรงอาหารกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-18-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
วงเงิน 30,000 บาท   

การอบรมวิชาการวิชาชีพต่างๆ เพ่ือพัฒนาตนเองด้านการสอนในรายวิชา
รับผิดชอบ หลักสูตรมีนโยบายให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการอบรมอย่างน้อย 1 ครั้ง
ต่อปี และหลักสูตรได้มีการจัดโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการใน   
กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเลียม  

(C)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มีการประชุมเพ่ือสรุปผลการ
ด าเนินงาน และติดตามผลการพัฒนาตนเอง เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มีการทบทวนการจัดอัตราก าลัง เห็นว่า
ภาระการสอนของอาจารย์ในหลักสูตรฯ รวมถึงเวลาในการท าวิจัยของอาจารย์ 
ยังน้อย เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ปีการศึกษา 2558  
     (A)  หลักสูตรฯ ได้มีการทวนสอบอัตราก าลังและงานวิจัยของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรฯ ดังนี้ 

1) จากการทวนสอบอัตราก าลังของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 
2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีภาระการสอนเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีการเปิดรับ
นักศึกษาในปีการศึกษาใหม ่

2) จากการทวนสอบงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ปรากฏว่า 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ได้มีการเขียนข้อเสนองานวิจัย ในปีงบประมาณ 2560 ดังนี้ 

อาจารย์ณัฐวุฒิ สุภารัตน์ ร่วมกับ ดร.พิชิต เพ็งสุวรรณ และ อาจารย์อภิรพ 
แก้วมาก งานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 1 เรื่อง คือการพัฒนากระบวนการผลิต
น้ ามันชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้จากต้นตาลโตนดในชุมชนท่าหิน จังหวัดสงขลา 
วงเงิน 286,200 บาท   

ดร.พิชิต เพ็งสุวรรณ ร่วมกับ อาจารย์ณัฐวุฒิ สุภารัตน์ และ อาจารย์อภิรพ 
แก้วมาก งานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 1 เรื่อง คือการออกแบบและพัฒนาเตาอบ
คืนไฟเพ่ือวิสาหกิจชุมชนมีดพร้านาป้อ ต าบลควนปริง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
วงเงิน 260,336 บาท   

อาจารย์จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ ร่วมกับ อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์ 
งานวิจัยงบประมาณรายงานได้ 1 เรื่อง คือการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจาก
ใบยางพารา กิ่งยางพารา และขี้เลื่อยยางพาราโดยใช้แป้งเปียกเป็นตัวประสาน 
วงเงิน 45,000 บาท ซึ่งอยู่ในกระบวนพิจารณารอการอนุมัติโครงการ  
 
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  -PT-4.1/06 รายงาน

การประชุมประชุมครั้งที่ 
3/2559 เมื่อวันที่        
9 มีนาคม 2559 
-PT-4.1/07 รายงาน



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-19-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ ดังนี้ 

1) ประชุมเพ่ือหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
1.1) ความต้องการต าแหน่งทางวิชาการ 
1.2) ความต้องการการศึกษาต่อของอาจารย์ 
1.3) ความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพของอาจารย์ 

2) อาจารย์ประจ าหลักสูตร จัดท าแผนการส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์ 
2.1) จัดท าแผนด้านอัตราก าลัง การหาต าแหน่งทดแทน การเลิกจ้างและ

เกษียณอายุ 
2.2) จัดท าแผนเพื่อเสนอของบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ 

3)  หลักสูตรรายงานผลแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ให้กับฝ่าย 
     บริหารของคณะฯ (งานแผนฯ) 

3.1 การส่งเสริมอาจารย์ด้านการเรียนการสอน 
3.2 การส่งเสริมอาจารย์ด้านการท างานวิจัยเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ 
3.3 การส่งเสริมอาจารย์ด้านท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม  
3.4 การส่งเสริมอาจารย์ด้านบริการวิชาการ 

4) ประเมินและติดตามผล ตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรด าเนินการในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ดังนี้ 

      (P)  หลักสูตรฯ มีการประชุมวางแผนเพ่ือเขียนข้อเสนอโครงการในการ
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น เช่น 
โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ และมีแผนในการส่งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเข้าร่วมสังเกตการณ์ในสถานประกอบการ ในคราวประชุมครั้งที่ 
3/2559 เมือ่วันที่ 9 มีนาคม 2559 
      (D)  หลักสูตรฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เรื่อง การ

การประชุมประชุมครั้งที่ 
4/2559 เมื่อวันที่      
18 เมษายน 2559 
-PT-4.1/08 รายงาน
การประชุมประชุมครั้งที่ 
6/2559 เมื่อวันที่       
13 มิถุนายน 2559 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-20-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
เขียนข้อเสนอโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ณ แหล่งน้ ามันสิริกิติ์  
อ.ลานกระบือ จ.ก าแพงเพชร และสถาบันวิริยะสิริเมธี อ.วังจันทร์ จ.ระยอง และ
ได้มีการส่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมสังเกตการณ์ในสถานประกอบการ    
ณ ศูนย์เศรษฐพัฒน์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
จ ากัด ในคราวประชุมครัง้ที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 
     (C)  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ได้มีการประชุมเพ่ือสรุปผลจากการส่ง
ข้อเสนอโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ในคราวประชุมครั้งที่ 
6/2559 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 พบว่าได้รับการอนุมัติข้อเสนอโครงการ
จากทางมหาวิทยาลัย โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการ
จ านวน 70,100 บาท และได้จัดโครงการในระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2559  

นอกจากนี้ อาจารย์นลพรรณ  ขันติกุลานนท์  และอาจารย์จักรพงษ์  
จิตต์จ านงค์ ได้รับการตอบรับและเข้าร่วมสังเกตการณ์ในสถานประกอบการ ณ    
ศูนย์เศรษฐพัฒน์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด 
เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2559 
     (A) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ได้ประชุมเพ่ือทบทวนผลจากการศึกษา
ดูงานในสถานประกอบการ ณ แหล่งน้ ามันสิริกิติ์  อ .ลานกระบือ       จ .
ก าแพงเพชร และสถาบันวิริยะสิริเมธี อ .วังจันทร์ จ.ระยอง และการเข้าร่วม
สังเกตการณ์ในสถานประกอบการ ณ ศูนย์เศรษฐพัฒน์ บริษัท เชฟรอนประเทศ
ไทยส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด ปรากฏว่าได้น าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา
องค์ความรู้ของตนเอง เพ่ือน ามาใช้ถ่ายทอดสู่นักศึกษาในหลักสูตรต่อไป 
 

เป้าหมายของปีนี้  : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 3  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

คุณภาพอาจารย์ 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 0 0 ตารางที่ 1.1-2 
ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ 

0 0 
ตารางที่ 1.1-2 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ 0 0 
ตารางที่ 4.2-1 -ตารางที่ 
4.2-6 

เฉลี่ย 0  

เป้าหมายของปีนี้  : 0  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 0  คะแนน 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-21-  
 

ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย 

สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

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

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-22-  
 

สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

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

คน 0  

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

ร้อยละ 0  

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

คะแนน 0  

 
สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ระดับปริญญา............(ตรี/โท/เอก) 

น้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

- - - - 

1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

- - - - 

2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตี พิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

- - - - 

2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

- - - - 

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

- - - - 

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

- - - - 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-23-  
 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ระดับปริญญา............(ตรี/โท/เอก) 

น้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

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

- - - - 

3.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

- - - - 

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

- - - - 

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

- - - - 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

- - - - 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มท่ี 1 

- - - - 

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

- - - - 

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

- - - - 

5.3 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - - - - 
5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่าน
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- - - - 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ระดับปริญญา............(ตรี/โท/เอก) 

น้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

5.5 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้าง
ให้ด าเนินการ 

- - - - 

5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ
ได้รับการจดทะเบียน 

- - - - 

5.7 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- - - - 

5.8 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

- - - - 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

- - - - 

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - - - - 
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
 

- - - - 

9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

- - - - 

10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ 
 

- - - - 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 - - 
จ านวนและผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

0 0 - 

จ านวนและผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

0 0 - 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

- 0 - 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

- 0 - 

ค่าคะแนนของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

- 0 - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

 

การคงอยู่ของอาจารย์   
(P) หลักสูตรได้มีรวบรวมและพิจารณาถึงการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา

ศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น  เพ่ือให้ส่งผลต่อการ  
คงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เช่น  

1) การให้ทุนส าหรับการฝึกอบรมและการศึกษาต่อแก่อาจารย์ 
2) มีการประเมินผลการท างานที่เป็นธรรมและชัดเจน 
3) มีการสนับสนุนค่าตอบแทนการท าผลงานเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  

ตามระเบียบประกาศท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
4) มีการสนับสนุนด้านการท าวิจัยของบุคลากรในคณะฯ/ หลักสูตร 
5) มีการจัดสถานที่ ห้องพักอาจารย์ส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
6) มีการส่งเสริมให้อาจารย์มีกิจกรรมนันทนาการอ่ืนๆ 
7) มีการสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกในการท าเอกสารหรือต ารา เช่น    

คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องแสกน แผ่นดิสก์ เป็นต้น 
 (D) หลักสูตรเป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 พบว่าการคงอยู่ของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรยังคงครบ 5 คน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีการลาศึกษาต่อ ลาออก และ
โอนย้าย  
     (C)  1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ มีการประชุมติดตามผลเรื่องการขอทุนวิจัยของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 9 มีนาคม 2559 สรุปได้
ดังนี้ อาจารย์ได้รับการจัดสรรงบวิจัย (งบรายได้ 2559) จ านวน 1 งานวิจัย และงบวิจัย 
(งบประมาณแผ่นดิน 2560) จ านวน 2 งานวิจัย  
          2) ในการตรวจสอบผลการด าเนินงานปรากฏไม่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรคนใด  
ได้เกษียณอายุราชการ ลาศึกษาต่อ หรือลาออก 

 (A) ในการด าเนินงานหากมีอาจารย์เกษียณอายุราชการ ลาศึกษาต่อ หรือลาออก 
ให้ด าเนินการดังนี้ 

 - กรณีเกษียณอายุราชการ หลักสูตรท าบันทึกเสนอต่อคณบดีเพ่ือของต าแหน่ง
อาจารย์ มาทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุ 

      - กรณีลาศึกษาต่อ หลักสูตรได้จัดหาบุคลากรมาสอนทดแทนอาจารย์ที่ลา
ศึกษาต่อ 
           - กรณีลาออก หลักสูตรต้องจัดหาบุคลากรในการสอนอย่างเร่งด่วน ไม่เกิน     
6 เดือน เพ่ือทดแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ลาออกไป 
 
 
 
 

-PT-4.1/06 รายงาน
การประชุมประชุมครั้ง
ที่ 3/2559 เมื่อวันที่   
9 มีนาคม 2559 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-26-  
 

ตารางแสดงแนวโน้มการคงอยู่ของอาจารย์ 
รายการ ปี

การศึกษา 
2558 
(คน) 

ปี
การศึกษา 

2559 
(คน) 

ปี
การศึกษา

2558 
(ปี

ประเมิน) 
(คน) 

สถานะ
การ

เปลี่ยน
แปลง 

อัตรา
การคง

อยู่ (ร้อย
ละ) 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

5 5 5 - 100 

 
ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 

(P)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกับคณะฯ เพ่ือก าหนดแนวทางในการ
จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร  

(D)  หลักสูตรได้น าแนบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร
จากคณะฯ มาใช้ท าการประเมิน โดยประเมินทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่  

1) ด้านการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2) ด้านระบบการบริหารอาจารย์ 
3) ด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
4) ด้านการบริหารหลักสูตร 
5) ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

(C)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมเพ่ือสรุปผลของแบบส ารวจความพึงพอใจ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 
2559 โดยภาพรวมอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร    
มีผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 อยู่ในระดับมาก 

1) ด้านการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 
2) ด้านระบบการบริหารอาจารย์ ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 
3) ด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 
4) ด้านการบริหารหลักสูตร ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 
5) ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 

     (A)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมเพ่ือสรุปผลและปรับปรุงแผนการบริหาร
หลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ปรากฏว่าด้าน 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  3.20 ซึ่ งอยู่ ในระดับปานกลาง         
ทางหลักสูตรได้มีการแก้ปัญหา โดยการจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่ อีกทั้งยังได้รับครุภัณฑ์      
ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอุตสาหกรรมปิโตรเลียม เพ่ือ
ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนแก่นักศึกษา ส าหรับห้องเรียนและสถานที่ท ากิจกรรมของ
นักศึกษายังมีน้อยเนื่องจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีก าลังก่อสร้างตึก
ใหม่ นอกจากนี้อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการเปิดบริการ 
ให้นักศึกษาเข้าไปใช้งานเพ่ือการสืบค้นข้อมูลได ้

-PT-4.1/08 รายงาน
การประชุมประชุมครั้ง
ที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 
13 มิถุนายน 2559 
- PT-4.3/01 แบบ
ประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
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ตารางแสดงแนวโน้มความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 
รายการ ปี

การศึกษา 
2558 

(ค่าเฉลี่ย
เต็ม 5) 

ปี
การศึกษา 

2559 
(ค่าเฉลี่ย 
เต็ม 5) 

ปี
การศึกษา

2558 
(ค่าเฉลี่ย
เต็ม 5) 

สถานะ
การ

เปลี่ยน
แปลง 

อัตรา
การคง

อยู่  
(ร้อยละ) 

ความพึงพอใจของ
อาจารย์ต่อการ
บริหารหลักสูตร 

4.18 - 4.18 - 100 

 

เป้าหมายของปีนี้  : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 3  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย ์

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 
4.1 ระดับ 3 ระดับ 2 2 
4.2    

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

4.3 ระดับ 3 ระดับพอใช้ 2 2 
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หมวดที่ 3: นักศึกษาและบัณฑิต 
 
ข้อมูลนักศึกษา 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปี

การศึกษาท่ี
เริ่มใช้

หลักสูตร) 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา 
ชั้น
ปีที่ 
1 

ชั้น
ปีที่ 
2 

ชั้น
ปีที่ 
3 

ชั้น
ปีที่ 
4 

ชั้น
ปีที่ 
5 

ชั้น
ปีที่ 
6 

ลาออก/สิ้นสุด
สภาพฯ ระหว่าง

ศึกษา 

ส าเร็จ
การศึกษา 

ตกค้าง 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

2558 23      2 8.70 - - - - 
2559 30 21     0 0 - - - - 
รวม 53 21     2 3.77 - - - - 

หมายเหตุ นักศึกษาที่อยู่เกินกว่าอายุของหลักสูตร ให้นับรวมอยู่ในช่องนักศึกษาตกค้าง 
 
ข้อมูลนักศึกษา 
 คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา 

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

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

3. มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม เริ่มใช้หลักสูตรและรับนักศึกษาเข้าศึกษา
ในปีการศึกษา 2558 เป็นปีแรก โดยเปิดรับนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา 30 คน ซึ่งใน ปีการศึกษา 2558 
รบันักศึกษาใหม่ได้จริง จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 76.67 ของการเปิดรับนักศึกษาตามแผนการรับ
เนื่องจากหลักสูตรผ่านการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 128-
4/2558 วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ท าให้ช่วงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอยู่ในช่วงเวลาอันสั้น ส่งผลให้การ
รับนักศึกษาในปีการศึกษาแรกจึงต่ ากว่าแผนการรับนักศึกษา และเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษา
คงเหลืออยู่ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 91.30  
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ในปีการศึกษา 2559 ได้เปิดรับนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา 30 คน โดยรับนักศึกษาใหม่ได้จริง 
จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 และมีนักศึกษาคงเหลืออยู่ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของการ
เปิดรับนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา 

 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา  
1. นักศึกษามีพ้ืนฐานทางด้านความรู้และความสามารถไม่เท่ากัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายวิชา    

ปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ ซึ่งอาจส่งผลต่อผลการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาดังกล่าวและรายวิชาที่ต่อเนื่อง เพราะ
นักศึกษาบางคนส าเร็จการศึกษาสายวิชาชีพ (ระดับ ปวช.) หรือส าเร็จการศึกษาสายสามัญ (วิทยาศาสตร์ -
คณิตศาสตร์) 

2. นักศึกษาใหม่มีความพร้อมในการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษาเช่น ทักษะทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษค่อนข้างน้อย 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 
ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

ระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
          คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีรับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของ 
ความส าเร็จ โดยหลักสูตรมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร มีการก าหนด 
คุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การก าหนดเกณฑ์ 
ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติของ 
นักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกข้อมูล หรือวิธีการ 
คัดเลือกให้ได้นักศึกษาท่ีมีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่น 
ที่จะเรียนและมีเวลาเรียนเพียงพอเพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลา ที ่
หลักสูตรก าหนด โดยมีขอบเขตดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PT-3.1/01 ขั้นตอนการรับ
นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย 
PT-3.1/02 เว็บไซต์รับสมัคร
สอบ มทร.ศรีวิชัย  
PT-3.1/03 รายงานการ
ประชุมแผนการรับนักศึกษา 
PT-3.1/04 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเขียน 
สอบสัมภาษณ์ และรับ
รายงานตัวโควตา) 
PT-3.1/05 เอกสาร
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักศึกษา 
PT-3.1/06 ประกาศการรับ
สมัครนักศึกษา 
PT-3.1/07 ประกาศรายชื่อผู้
มีสิทธิ์สอบสัมภาษณน์ักศึกษา 
PT-3.1/08 ประกาศรายชื่อผู้
มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 
-PT-3.1/09 รายงานประชุม
ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 16 
กรกฎาคม 2558 
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การรับนักศึกษา 
การรับนักศึกษา (โควตา) 

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

1) หลักสูตรร่วมวางแผนการรับนักศึกษาโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1.1) วิเคราะห์ปัญหาการรับสมัครโควตาจากปีการศึกษาท่ีผ่านมาพร้อม 

น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหา 
1.2) ก าหนดรายชื่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และรายงานตัวของแต่ละ 

หลักสูตร 
1.3) จ านวนนักศึกษา 
1.4) คุณสมบัตินักศึกษา 
1.5) ก าหนดการ/ปฏิทินการรับสมัคร 
1.6) พิจารณาแนวทางการสอบสัมภาษณ์ 
1.7) การประชาสัมพันธ์และแนะแนวนักศึกษา 

2) ฝ่ายวิชาการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร และจัดท าประกาศ 
รับสมัครของคณะฯ 

-PT-4.1/05 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อ
วันที่ 1 มิถุนายน 2558 
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3) รับสมัครนักศึกษา/พิจารณาคุณสมบัติ 
4) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
5) ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ 
6) ประกาศผลโควตา 
7) รายงานตัวโควตา 
8) ประชุมสรุปผล 

8.1) จ านวนและคุณสมบัตินักศึกษา 
8.2) ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 

         ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรก าเนินการรับนักศึกษา (โควตา) โดยใช้
ระบบและกลไกของคณะฯ ร่วมกับระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย ดังนี้  
    (P)  หลักสูตรก าหนดการรับนักศึกษา (โควตา) ในปีการศึกษา 2558 โดยใช้
ระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยร่วมกับคณะฯ มาใช้ในการรับนักศึกษาใหม่ 
โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ร่วมประชุมวางแผนการรับนักศึกษา และสรุปผล 
ก าหนดรายชื่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และรับรายงานตัวส่งไปยังคณะฯ 
(ฝ่ายวิชาการ) เพ่ือด าเนินการแจ้งงานทะเบียนประกาศรับสมัครนักศึกษา      
ตามมหาวิทยาลัยประกาศก าหนด ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่       
1 มิถุนายน 2558 
    (D)  หลักสูตรมีการน าระบบมาใช้สู่การปฏิบัติ/ด าเนินการ ในปีการศึกษา 
2558 หลักสูตรได้ใช้กระบวนการตามระบบและกลไกการรับนักศึกษา ดังนี้ 

  หลักสูตรก าหนดการรับนักศึกษา (โควตา) ในปีการศึกษา 2558 จ านวน 
30  คน (รับเฉพาะภาคปกติ) โดยก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชา
เครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาโลหะการ สาขาวิชา
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
แผนการเรียนวิทย์ -คณิต และต้องมีผลการสอบวัดระดับความสามารถ
ภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 200 คะแนน หรือเทียบเท่า หรือเป็นไปตาม
ประกาศของคณะฯ มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ ประกาศผล  
การสอบ (โควตา) 
    (C)  หลักสูตรร่วมประชุมสรุปผลการรับสมัครนักศึกษา (โควตา) ในคราว
ประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 จากผลการด าเนินงานการ
รับนักศึกษา(โควตา) ปรากฏว่า มีนักศึกษาเข้าเรียนหลังจากรายงานตัวจ านวน 
23 คน โดยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา
เครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชา
โลหะการ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า จ านวน 5 คน และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย์-คณิต จ านวน 18 คน  
    (A)  หลักสูตรด าเนินการประชุมสรุปผลจากผลการด าเนินงานการรับ
นักศึกษา (โควตา) เพ่ือพิจารณาจ านวนและคุณสมบัตินักศึกษา ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ปรากฏว่าจ านวนนักศึกษาที่มารายงานตัวไม่สอดคล้องกับ
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แผนการรับนักศึกษา เนื่องมาจากนักศึกษาสอบติดมหาวิทยาลัยอ่ืน และ
เนื่องจากค่าเทอมแบบเหมาจ่ายจ านวน 40,000 บาทนั้นสูงเกินไป จึงท าให้ผู้ที่
สอบได้บางคนไม่สามารถหาเงินค่าลงทะเบียนมาช าระได้ทันตามก าหนด ดังนั้น
หลักสูตรจึงมีแนวทางในการปรับปรุงแผนการรับนักศึกษา (โควตา) ในปีถัดไป 
โดยการประกาศรายชื่อนักศึกษา (โควตา) เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือชดเชยความเสี่ยงที่
นักศึกษาไม่มารายงานตัวและจะเพ่ิมจ านวนการรับตรงให้มากขึ้นเพ่ือลดอัตรา
เสี่ยงที่จะได้จ านวนนักศึกษาไม่พอ และมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็น      
ที่รู้จักมากขึ้น และในระยะยาวได้มีการกระตุ้นให้อาจารย์สร้างผลงานทาง
วิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรให้มากขึ้น เพ่ือสร้างชื่อเสียง         
ให้นักศึกษาอยากมาเรียนมากขึ้น 
 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา   

 
 
         คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังนี้ 

1)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมพิจารณา 
1.1) จ านวนนักศึกษา 
1.2) คุณสมบัตินักศึกษา 

2)  จัดกลุ่มนักศึกษาเพ่ือเรียนปรับพื้นฐาน 
3)  ด าเนินการปรับพื้นฐาน 

PT-4.1/09 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 
PT-3.1/10 รายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการค่ายคุณธรรม
จริยธรรม  
PT-3.1/11 เอกสาร/ภาพ
กิจกรรมโครงการ 
PT-3.1/12 รายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
PT-3.1/13 เอกสาร/ภาพ
กิจกรรมโครงการ 
PT-3.1/14 ผลการเรียน
รายวิชาปรับพื้นฐาน 
-PT-3.1/15 รายงานประชุม
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 
มกราคม 2559 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-33-  
 

4)  ประเมินผลการปรับพ้ืนฐาน 
5)  ประชุมสรุปผล 

5.1) ผลสัมฤทธิ์การเรียนปรับพื้นฐาน 
5.2) วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขเพ่ือใช้ในปีถัดไป 

 6) ประชุมติดตามและประเมินผลของระบบและกลไกการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา 

6.1) ความพึงพอใจของผู้เรียน 
6.2) ผลการสอบกลางภาคของนักศึกษา 
6.3) รายงานผลจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา 

        ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้ใช้กลไกและระบบการรับนักศึกษา ดังนี้ 
    (P) อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ประชุมวางแผนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 โดยจะ
พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาที่สมัคร คุณสมบัติของนักศึกษาที่สมัคร คะแนน
สอบ และปัญหาต่างๆซึ่งจะได้จากการสอบสัมภาษณ์ในเบื้องต้น 

    (D) 1) หลักสูตรได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาโดยการ
เรียนวิชาปรับพ้ืนฐาน โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน ต้องเข้าเรียนปรับพื้นฐาน
ในรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษส าหรับปิโตรเลียม      
วิชาเคมี เบื้ องต้นส าหรับปิ โตรเลียม  วิชาปฏิบัติ งานทักษะช่างพ้ืนฐาน1         
วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นส าหรับปิโตรเลียม และวิชาปฏิบัติงานทักษะช่าง
พ้ืนฐาน2 โดยการประเมินผลเข้าเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพจะไม่มีการ
ประเมินผลเป็นระดับคะแนนแต่จะประเมินผลเป็น S และ U เท่านั้น 

2) หลักสูตรร่วมมือกับคณะฯ ได้จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรม และ
โครงการปฐมนิเทศ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและให้ความรู้
เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา 
    (C) หลักสูตรร่วมประชุมสรุปผลการด าเนินงานตามระบบการเตรียม      
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 
2559 เพ่ือประเมินและทบทวนระบบกลไกการรับนักศึกษาและร่วมกันพิจารณา
แก้ไข ปรับปรุงระบบในส่วนที่ยังขาดตกบกพร่อง และไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โดย
พิจารณาจากผลการเรียนปรับพ้ืนฐาน 
-  14-511-101 ภาษาอังกฤษส าหรับปิโตรเลียม (English for Petroleum)     
มีนักศึกษาลงทะเบียนจ านวน 23 คน และมีนักศึกษาผ่านการประเมินจ านวน 
23 คน 
-  14-511-102 เค มี เบื้ อ งต้ น ส าห รั บ ปิ โต ร เลี ย ม  (Basic Chemistry for 
Petroleum) มีนักศึกษาลงทะเบียนจ านวน 23 คน และมีนักศึกษาผ่านการ
ประเมินจ านวน 23 คน 
- 14-511-103 ปฏิ บั ติ งานทั กษะช่ าง พ้ื น ฐาน  1 (Basic Technical Skills 
Workshop I) มีนักศึกษาลงทะเบียนจ านวน 22 คน และมีนักศึกษาผ่านการ
ประเมินจ านวน 16 คน ไม่ผ่านการประเมินจ านวน 6 คน 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-34-  
 

เป้าหมายของปีนี้  : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 3  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

ระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานหรือการ

เตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย ในระหว่าง
การศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ทั้ง
กิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี
ที่มีจิตส านึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์          
ที่ปรึกษา ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา 
เพ่ือให้ความสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดรวมทั้ง
การส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 ให้ได้
มาตรฐานสากล โดยมีขอบเขต ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PT-3.1/09 รายงานประชุม
ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 16 
กรกฎาคม 2558 
PT-3.2/02 ค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2558 
PT-3.2/03 รายงานประชุม
ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 
กุมภาพันธ์ 2559 
PT-3.2/04 แบบบันทึกการให้
ค าปรึกษา 
PT 3.2/05 แผนฟ้ืนฟู
นักศึกษาท่ีมีสถานะวิกฤต  

นอกจากนี้การเข้าร่วมโครงการคุณธรรมจริยธรรมและโครงการปฐมนิเทศ 
จะมีประโยชน์ต่อนักศึกษา โดยท าให้นักศึกษามีการเตรียมตัวในการเรียนและ
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น 
    (A) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ร่วมพิจารณาแผนการด าเนินงาน     
ตามระบบและกลไกที่ได้วางไว้ และพบว่าระบบและกลไกดังกล่าวสามารถช่วย
เตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนเข้าเรียนได้ 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-35-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี 

 
 

          หลักสูตรมีระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
          1. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมเพ่ือวางแผนการให้ค าปรึกษา
ด้านวิชาการและการแนะแนวแก่นักศึกษา 
          2. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
          3. ก าหนดช่องทางและช่วงเวลาการให้ค าปรึกษากับนักศึกษา 
          4. รายงานผลต่อประธานหลักสูตร 
          5. ประชุมเพ่ือหาแนวทางแก้ไข 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ด าเนินการควบคุมการดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
    (P) อาจารย์ประจ าหลักสูตร ร่วมประชุมในคราวประชุมครั้งที่  3/2558 
วันที่16 กรกฎาคม 2558 เพ่ือวางแผนการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการแนะ
แนว            แก่นักศึกษาด้านอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังพิจารณาเลือกและแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2558 ส่งไปยังคณะฯ (ฝ่ายวิชาการ) 
และจัดส่งให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือบันทึกข้อมูลอาจารย์ที่
ปรึกษาลงในระบบต่อไป โดยมีการวางแผนเพื่อให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในหัวข้อดังนี้ 
 1. การจัดตารางและเวลาให้ค าปรึกษา 
 2. การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
 3. การแนะแนวเรื่องทุนการศึกษา 
 4. การช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียน 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-36-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
นอกจากนี้ประธานหลักสูตรยังมอบอาจารย์ผู้สอนให้ควบคุมดูแลนักศึกษาและ 
ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างทั่วถึง 
    (D) จากการประชุมหลักสูตรได้มีข้อสรุปการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งในปี
การศึกษา 2558 ได้แต่งตั้งให้อาจารย์ณัฐวุฒิ สุภารัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของ
นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 โดยอาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่หลัก คือ ให้ค าแนะน า
การลงทะเบี ยนแก่นั กศึกษา การใช้ ชี วิตในมหาวิทยาลัย  กองทุนกู้ ยืม            
เพ่ือการศึกษา การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร การเข้ าร่วมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยและด้านอ่ืนๆ ตามที่นักศึกษาต้องการ โดยการใช้ช่องทางการ
สื่อสารระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา เช่น ตารางนัดหมายในแผนการสอน      
สื่อออนไลน์ โทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษา
และอาจารย์ทุกคนต้องมีการจัดเก็บข้อมูลประจ าตัวนักศึกษา 
**กรณีที่นักศึกษามีปัญหาเร่งด่วน ให้อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งประธานหลักสูตรให้
ทราบอย่างเร่งด่วน  
    (C) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมประเมินผลการด าเนินงาน ในคราว
ประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เพ่ือทบทวนผลการ
ด าเนินงาน โดยมีการน าข้อมูลของนักศึกษาจากหลายๆ คน เกี่ยวกับปัญหา
ทางด้านการเงิน ด้านการเรียน ปัญหาส่วนตัว ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 
    (A) อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมก ากับติดตามผลการให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาและแนวทางแก้ไข เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตในการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข ลดอัตราการลาออกกลางคัน ทั้ งนี้ให้มีการ
รายงานผลพร้อมหลักฐานอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง เพ่ือด าเนินการและ        
วางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา ให้สามารถส าเร็จการศึกษา
ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด กรณีที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ในขั้นต้น ให้เสนอเรื่อง   
ไปยังคณะฯ (ฝ่ายวิชาการ) เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 นอกจากนี้หลักสูตรได้มีการประชุมร่วมกับคณะ ในเรื่องแบบฟอร์มแผน
ฟ้ืนฟูนักศึกษาที่มีสถานะวิกฤต โดยมีการมอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามและ
รายงานผลมายังคณะฯอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-37-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 

         1. ประชุมหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในศตวรรษที่ 21 
             1.1 กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
             1.2 กลุ่มทักษะสารสนเทศ 
             1.3 กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ 
          2. หลักสูตรจัดท าแผนการพัฒนาศักยภาพในศตวรรษที่ 21 
          3. ด าเนินการตามแผนเพื่อให้สอดคล้องกับทักษะ 
          4. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสรุปผลการด าเนินการ 
          5. จัดท าการจัดการความรู้เพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดี 
          6. น าผลจากการจัดการความรู้ไปใช้ 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ด าเนินการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ดังนี้ 
   (P)  หลักสูตรฯ ร่วมประชุมและจัดท าแผนการพัฒนาศักยภาพในศตวรรษที่ 
21 ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

PT-3.1/09 รายงานประชุม
ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 16 
กรกฎาคม 2558 
PT-3.1/15 รายงานประชุม
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่    
12 มกราคม 2559 
PT-4.1/07 รายงานการ
ประชุมประชุมครั้งที่ 4/2559 
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 
PT-4.1/08 รายงานการ
ประชุมประชุมครั้งที ่6/2559 
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 
PT-3.2/05 ผลประเมินการ
เรียนภาษาอังกฤษจาก
สถาบันภาษาภายนอก 
PT-3.2/06 ผลประเมินการ
เรียนฝึกสมรรถภาพทาง
ร่างกาย 
PT-3.2/07 ภาพกิจกรรมไป
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์
เศรษฐพัฒน์ บริษัท เชฟรอน 
ประเทศไทยส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากัด 
PT-3.2/08 ภาพกิจกรรมไป
ศึกษาดูงาน ณ บริษัท Vause 
Wireline Services 
 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwj79Kedj7HOAhXBsY8KHf9QCDIQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2Fpages%2FVause-Wireline-Services%2F378124348954246&usg=AFQjCNGcLEydCu1Hui0AGBCsSYNF0q6JVw&bvm=bv.129391328,d.c2I
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwj79Kedj7HOAhXBsY8KHf9QCDIQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2Fpages%2FVause-Wireline-Services%2F378124348954246&usg=AFQjCNGcLEydCu1Hui0AGBCsSYNF0q6JVw&bvm=bv.129391328,d.c2I


 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-38-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
และสนับสนุนให้มีกิจกรรมนักศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ใน  
ศตวรรษที่ 21 โดยก าหนดให้มีทักษะ 3 ด้าน คือ กลุ่มทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม กลุ่มทักษะสารสนเทศ และกลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ โดยหลักสูตร  
ไดว้างแผนกิจกรรมดังนี้  

- การสอนภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษาภายนอกแก่นักศึกษาตลอด
หลักสูตรการศึกษา 

- การทหารเข้ามาฝึกสมรรถภาพทางร่างกายแก่นักศึกษาตลอดหลักสูตร
การศึกษา 

- การน านักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ เช่น สถานประกอบการที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร  

- น านักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามแนวนโยบาย
สถานศึกษา 3D 
   (D)  หลักสูตรได้ด าเนินตามแผนการพัฒนาศักยภาพในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเป็น
การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะ   
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยมีการจัดจ้างเรียนภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษา
ภายนอก จัดจ้างการฝึกสมรรถภาพทางร่างกายแก่นักศึกษาตลอดหลักสูตร
การศึกษา น านักศึกษาร่วมศึกษาดูงานนอกสถานที่เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ เช่น สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร และเข้าร่วม
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3D 
   (C)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร ร่วมกันพิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนการ
พัฒนาศักยภาพในศตวรรษที่ 21 พบว่าผลสัมฤทธิ์จากการประเมินการเรียน
ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาภายนอก และการเข้าฝึกสมรรถภาพทางร่างกาย
ของนักศึกษาบางรายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการแก้ปัญหาโดย
การจัดท าแผนการเรียนการสอนของนักศึกษาที่มีปัญหาเป็นรายบุคคล ในคราว
ประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 นอกจากนี้การเข้าร่วมศึกษา
ดูงานนอกสถานที่เพ่ือพัฒนาทักษะ ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ พบว่านักศึกษา
เข้าร่วมมากกว่าร้อยละ 80 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 
2559 ส าหรับโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 
3D พบว่านักศึกษาเข้าร่วมมากกว่าร้อยละ 80 ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 
 

เป้าหมายของปีนี้  : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 3  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน      บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-39-  
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การคงอยู่   
อัตราการคงอยู่ : 
ตารางแสดงแนวโน้มการคงอยู่ของนักศึกษา 

รายการ ปีการศึกษา 
2558 
(คน) 

ปีการศึกษา 
2559 
(คน) 

ปีการศึกษา
2558 
 (คน) 

สถานะ
การ

เปลี่ยน
แปลง 

อัตราการ
คงอยู่ 

(ร้อยละ) 

จ านวนนักศึกษาคงอยู ่ 21 30 21 ลาออก 
2 คน 

91.30 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม เริ่มใช้หลักสูตรและ
รับนักศึกษาเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558 เป็นปีแรก พบว่าในปีการศึกษา 2558 มี
นักศึกษาออกกลางคันจ านวน 2 คน เนื่องจากพ้ืนฐานด้านการศึกษาในระดับมัธยมต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาสายอาชีพ (ระดับ ปวช.) มีพ้ืนฐานไม่เท่ากัน ซึ่ง
หลักสูตรได้ท าการชี้แจงให้อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษารับฟังปัญหาของนักศึกษาทั้ง
ด้านการเรียนและด้านปัญหาส่วนตัว ทั้งในเวลาเรียน หรือนอกเวลาเรียน รวมถึงสื่อ
ทางด้านโซเชียลด้วย เพ่ือหลักสูตรจะได้ช่วยนักศึกษาได้ทันก่อนที่จะหยุดเรียนระหว่าง
ภาคเรียน รีไทรห์รือลาออกกลางคัน  
        (P) หลักสูตรฯ มีการประชุมเพ่ือวางแผนในประเด็นของการคงอยู่ของนักศึกษา    
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 โดยในการวิเคราะห์จะมี
ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการคงอยู่ของนักศึกษา ดังต่อไปนี้  
             1. ด้านการปรับตัวของนักศึกษา เช่น ความรู้พ้ืนฐาน การวางแผนการเรียน 
วิธีการเรียนรู้ ทัศนคติต่อหลักสูตรที่เรียน  
             2. เงินทุนเพ่ือการศึกษา เช่น ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าครองชีพ  
             3. มีการจัดกิจกรรมโฮมรูม (Home Room) 2 คาบต่อสัปดาห์ 
          ประธานหลักสูตรฯ มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนดูแล
นักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ พร้อมทั้งรายงานผลการติดตาม ให้ค าปรึกษา และ
ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข นอกจากนี้หากหลักสูตรไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาได้
ให้ ติดต่อประสานงานไปยั งคณะ (ฝ่ ายวิชาการ/ฝ่ ายพัฒนานักศึกษา) เพ่ื อให้
คณะกรรมการบริหารประจ าคณะร่วมกันแก้ไขและด าเนินการต่อไป 
        (D) ในปีการศึกษา 2558 จากข้อมูลทีเก่ียวข้องกับการคงอยู่ของนักศึกษา พบว่า  
            ปีการศึกษา 2558 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 91.30 จากการหายไปเกิด
จากสาเหตุ เรื่องส่วนตัวและเรื่องการเรียน ในการด าเนินการเพ่ือให้มีอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาเท่าเดิมนั้น หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการดังนี้ 
             1. จัดเรียนปรับพ้ืนฐานในรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับปิโตรเลียม วิชาเคมี

PT-3.1/15 
รายงานประชุมครั้ง
ที่ 1/2559 เมื่อ
วันที่ 12 มกราคม 
2559 
PT-3.2/04 แบบ
บันทึกการให้
ค าปรึกษา 
PT-3.3/01 หนังสือ
ขอทุนการศึกษา 
PT-3.3/02 ตาราง
เช็คเวลาเรียนคาบ 
home room 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-40-  
 

เบื้องต้นส าหรับปิโตรเลียม วิชาปฏิบัติงานทักษะช่างพ้ืนฐาน1 วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ส าหรับปิโตรเลียม และวิชาปฏิบัติงานทักษะช่างพ้ืนฐาน 2 ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานที่ใช้ในการ
เรียนรายวิชาของหลักสูตรในหมวดวิชาเฉพาะ  
             2. มอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางการให้ค าปรึกษาแก่นัก ศึกษาใน      
ความรับผิดชอบ นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้จัดให้มีบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าอาคาร
ส านักงานหลักสูตรฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารในด้านต่างๆ ให้แก่นักศึกษา เช่น ปฏิทิน
การศึกษา ตารางเรียน ตารางสอน ทุนการศึกษา แหล่งงาน และงานด้านพัฒนานักศึกษา  
ปีการศึกษา 3/2558 นักศึกษาในหลักสูตรได้รับทุนการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์ จ านวน 2 ทุน 
             3. จัดกิจกรรมโฮมรูม (Home Room) 2 คาบต่อสัปดาห์  
         (C) หลักสูตรร่วมพิจารณาประเด็นปัญหาการออกกลางคัน ที่ส่งผลให้จ านวน
นักศึกษาหายไปพร้อมทั้งหาทางแก้ไข โดยการให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรดูแลนักศึกษาที่
มีปัญหาอย่างใกล้ชิด จัดกิจกรรมโฮมรูม (Home Room) 2 คาบต่อสัปดาห์ โดยการ
ประเมินผลแบบผ่าน (S) และไม่ผ่าน (U) 
         (A) หลักสูตรได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาการลาออกกลางคันที่เกิดขึ้น โดยการจัด
ทุนการศึกษาให้เปล่า และการให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
การส าเร็จการศึกษา  
          เนื่องจากหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมเป็นหลักสูตร 
2558 จึงยังไม่มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
         (P) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ร่วมประชุมวางแผนการจัดการร้องเรียนของ
นักศึกษา และความพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร 
         (D) หลักสูตรได้น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหาร
หลักสูตร น ามาใช้ท าการประเมิน โดยประเมินทั้งหมด 7 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านหลักสูตร 
2). ด้านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 
3). ด้านอาจารย์ผู้สอน 
4). ด้านสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ 
5). ด้านการจัดการเรียนการสอน 
6). ด้านการวัดและประเมินผล 
7). ด้านการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา 
         (C) สรุปผลของแบบส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้     
โดยภาพรวมอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร       
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.6 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีรายละเอียดแต่ละด้านดังนี้ 
1) ด้านหลักสูตร ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.7 
2). ด้านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.7 
3). ด้านอาจารย์ผู้สอน ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.6 

PT-3.3/03
แบบสอบถามความ
พึงพอใจของ
นักศึกษา 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-41-  
 

 
เป้าหมายของปีนี้  : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 3  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย 

4). ด้านสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.4 
5). ด้านการจัดการเรียนการสอน ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.6 
6). ด้านการวัดและประเมินผล ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.7 
7). ด้านการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.7 
         (A) ในปีการศึกษา 2558 นั้น ไม่มีข้อร้องเรียนจากนักศึกษา แต่หลักสูตรฯ        
ได้ด าเนินการเพื่อให้นักศึกษา ได้รับการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ดังนี้ 
          1. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก จัดกิจกรรม 5 ส+ และอาจารย์แต่ละท่านก ากับ
ดูแลความพร้อมของห้องเรียน 
          2. ด้านการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต 
          3. ด้านการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่ เป็นประโยชน์ ให้แก่นักศึกษา เช่น         
ช่องทางการรับข่าวสารทาง Facebook  
 
ตารางแสดงแนวโน้มความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

รายการ ปีการศึกษา 
2558 

(คะแนน 
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา 
2559 

(คะแนน 
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา
2558 

(ปีประเมิน) 
(คะแนน 
เต็ม 5) 

สถานะ
การ

เปลี่ยน
แปลง 

อัตราการ
คงอยู่ 

(ร้อยละ) 

ความพึงพอใจและผล
การจัดการข้อร้องเรียน
ของนักศึกษา 

4.6 - 4.6 คงเดิม/
เปลี่ยน 
แปลง

จากปีท่ี
ผ่านมา 
เนื่องจาก
........ 

91.3 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-42-  
 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการ

ประเมิน 
หมายเหตุ 

3.1 3 3 2  
3.2 3 3 2  
3.3 3 3 2  

 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรเริ่มเปิดเมื่อปีการศึกษา 2558 จึงยังไม่มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษาที่รับเข้า ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 25.. 25.. 25.. ปีประ 

เมิน 
ค่าเฉลี่ย 

25.. จ านวนจบในรุ่น      
 
 

ค่าเฉลี่ย
ของร้อย

ละแต่ละปี 

จ านวนรับเข้าในรุ่น     
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น     

25.. จ านวนจบในรุ่น     
จ านวนรับเข้าในรุ่น     
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น     

25.. จ านวนจบในรุ่น     
จ านวนรับเข้าในรุ่น     
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น     

25.. จ านวนจบในรุ่น     
จ านวนรับเข้าในรุ่น     
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น     

 
หมายเหตุ: 1) แสดงข้อมูลการส าเร็จการศึกษาในปีที่รับเข้าถึงปีท่ีประเมิน 
     2) วิธีคิดร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น =       จ านวนจบในรุ่น 
       จ านวนรับเข้าในรุ่น 
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา ……………………………..............................…................………………… 
…...……………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 

X 100 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-43-  
 

ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี รุ่นจบปีการศึกษา 25.. (ตัวบ่งชี้ 2.2 หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี) 

หลักสูตรเริ่มเปิดเมื่อปีการศึกษา 2558 จึงยังไม่มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน ร้อยละ 
หลักฐาน/ตาราง

ประกอบ 
จ านวนบัณฑิตท้ังหมด N/A   
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่อง 
การมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

N/A   

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปี 
หลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 

N/A   

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ N/A   
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน  
1 ปี หลังส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 

N/A   

ตรงสาขาที่เรียน N/A   
ไม่ตรงสาขาที่เรียน N/A   
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท า 
ก่อนเข้าศึกษา 

N/A   

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิต 
ศึกษา 

N/A   

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท N/A   
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร N/A   
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเอง 
ที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 

N/A   

ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   
คะแนนร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

  

เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ N/A 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ N/A  เกณฑ์ประเมิน  :  .......  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-44-  
 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี/โทรุ่นจบปีการศึกษา 25.. 
(ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 

หลักสูตรเริ่มเปิดเมื่อปีการศึกษา 2558 จึงยังไม่มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

ล า 
ดับที่ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
ผลรวม

ค่า
คะแนน 

จ านวน
ข้อที่
ตอบ 

ค่า 
เฉลี่ย 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 
1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  

(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 
  

N/A 
 

   (1)ด้านคุณธรรมจริยธรรม   N/A 
   (2)ด้านความรู้   N/A 
   (3)ด้านทักษะทางปัญญา   N/A 
   (4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล   N/A 

 
  (5)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  N/A 

 
  (6) ตามท่ีองค์กรวิชาชีพก าหนด/ตาม มคอ.2 
ของแต่ละหลักสูตร 

  N/A 

2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ทั้งหมด (คน) N/A 

3 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

N/A 

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาใน
หลักสูตร (ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 

N/A 

 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ.... 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ ....  เกณฑ์ประเมิน  :  .......  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 

วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานท า โดยใช้ข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน      
ภาวะเศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอ่ืนที่เปิดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน    
เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 

2.1 N/A N/A N/A  
2.2 N/A N/A N/A  

 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-45-  
 

หมวดที่ 4 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 
รหัส  

ชื่อวิชา 
สถานะ 
(แสดง
เครื่อง 
หมาย 
หรือ 
) 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จ านวนนักศึกษา 
(คน) 

เปิด
สอน 

มี
เนื้อ
หา
ครบ 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลง 
ทะเบีย

น 

สอบ
ผ่าน 

01312001 
ภาษาอังกฤษ 1   1/ 

2558 
8 0 2 6 1 3 1 1 0 0 0 0 22 21 

02031001 
คณิตศาสตร์
ทั่วไป 

  1/ 
2558 

2 0 0 4 1 2 3 9 0 0 0 2 23 12 

01011001
1 ภาษาไทย
เพ่ือการ
สื่อสาร 

  2/ 
2558 

0 1 7 6 3 2 1 1 0 0 0 0 21 20 

02031001 
คณิตศาสตร์
ทั่วไป 

  2/ 
2558 

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

02032008  
แหล่ง
พลังงาน
ทางเลือก 

  2/ 
2558 

6 5 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 
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สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 
รหัส  

ชื่อวิชา 
สถานะ 
(แสดง

เครื่องหม
าย 
หรือ 
) 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จ านวนนักศึกษา 
(คน) 

เปิด
สอน 

มี
เนื้อ
หา
ครบ 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลง 
ทะเบีย

น 

สอบ
ผ่าน 

14511101  
ภาษาอังกฤษ
ส าหรับ
ปิโตรเลียม 

  1/ 
2558 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 23 23 

14511102 
เคมีเบื้องต้น
ส าหรับ
ปิโตรเลียม 

  1/ 
2558 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 23 23 

14512101 
ธรณีวิทยา
และการ
ส ารวจ
ปิโตรเลียม 1 

  1/ 
2558 

3 8 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 23 23 

14512103 
กระบวนการ
ผลิตปิโตรเลียม 

  1/ 
2558 

3 1 2 4 6 3 4 0 0 0 0 0 23 23 

14512121 
ภาพรวม
กระบวนการใน
อุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม 

  1/ 
2558 

3 4 4 3 2 5 2 0 0 0 0 0 23 23 

14513101 
อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย
เบื้องต้นทาง
ปิโตรเลียม 

  1/ 
2558 

9 2 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 
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14514101 
อุณหพลศาสตร์   1/ 

2558 
2 1 2 6 9 3 0 0 0 0 0 0 23 23 

14511103 
ปฏิบัติงาน
ทักษะช่าง
พ้ืนฐาน 1 

  2/ 
2558 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 7 0 21 14 

14511104 
คอมพิวเตอร์
เบื้องต้น
ส าหรับ
ปิโตรเลียม 

  2/ 
2558 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 21 21 

14512102  
ธรณีวิทยาและ
การส ารวจ
ปิโตรเลียม 2 

  2/ 
2558 

9 6 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 21 21 

14512120  
การกัดกร่อน
และการป้องกัน 

  2/ 
2558 

2 3 4 4 2 2 4 0 0 0 0 0 21 21 

14513102  
สุขศาสตร์
อุตสาหกรรม 

  2/ 
2558 

10 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 

14514103  
ปั๊มและ
คอมเพรสเซอร์ 

  2/ 
2558 

3 3 1 11 3 0 0 0 0 0 0 0 21 21 

 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม เป็นหลักสูตรในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง ท าให้ต้องมีการพัฒนาความรู้ทางด้าน
ปิโตรเลียม เพ่ือให้เกิดความรู้และสามารถน าความรู้ไปบูรณาการกับสาขาวิชาอ่ืนๆ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและ
ท าให้ประเทศสามารถพ่ึงพาเทคโนโลยีของตนเอง และสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

ระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตร 
       แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชาต่าง ๆ ให้มี
เนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการ
บริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษา   
เป็นส าคัญ โดยสนองความต้องการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน ส าหรับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
โดยมีขอบเขต ดังนี้ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-49-  
 

การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
          หลักสูตรเทคโนโลยีปิโตรเลียมเป็นหลักสูตรสหวิทยาการต้องใช้อาจารย์ผู้สอนที่มีความ
ช านาญในศาสตร์หลายแขนงด้วยกัน เช่น  ศาสตร์ทางด้านกระบวนการผลิตปิโตรเลียม      
ศาสตร์ทางด้านเครื่องกล ศาสตร์ทางด้านไฟฟ้าและวัดคุม ดังนั้นกระบวนการในการออกแบบ
หลักสูตรฯ ได้ผ่านขั้นตอนต่างๆ ของหลักสูตรฯ คณะฯ และมหาวิทยาลัยมาเรียบร้อยแล้ว โดย
กระบวนการต่างๆ สามารถแสดงได้ดัง Flow chart ดังนี ้  

 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตร
ฯ และสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 
 1) ส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ส ารวจอาชีพ / ความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑิต / ผู้ต้องการศึกษา / สมรรถนะพ้ืนฐาน องค์กรวิชาชีพ / ประกัน
คุณภาพ / อัตลักษณ์ / หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยอื่น 
 2) น าข้อมูลที่ได้จาการส ารวจมาท าการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ได้หลักสูตร    
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ที่สอดคล้องกับความต้องการ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวิชาชีพจากภายนอก 
       3) ด าเนินการ ยกร่าง วิพากษ์หลักสูตร ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและ
ข้อก าหนดของหน่วยงาน  
          ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนที่สอนตามเล่มหลักสูตรที่ ได้ เขียนขึ้นนี้ต้องการ
ปรับเปลี่ยนสาระของรายวิชาในหลักสูตรโดยด าเนินการตาม Flow chart ดังนี้ 

 
 ผลการด าเนินงาน  
     หลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน คือ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 ที่มีระบบและกลไกการ
ออกแบบหลักสูตรตามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ        
โดยสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 128-4/2558 วันที่          
29 พฤษภาคม 2558  
     (P) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาเพ่ือวิเคราะห์ประเด็นที่
เกี่ยวข้องค าอธิบายรายวิชา จ านวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาที่ครอบคลุมตามความ
เหมาะสมกับหลักสูตรตามแผนการด าเนินงานข้างต้น 

(D) ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้มีการด าเนินการเกี่ยวกับการออกแบบหลักสูตรใน 
สาระรายวิชาของหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 
     1) ในระยะเริ่มต้นของการจัดท าหลักสูตรอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PT-3.1/15 รายงานประชุม
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่   
12 มกราคม 2559 
PT-4.1/08 รายงานการ
ประชุมประชุมครั้งที่ 
6/2559 เมื่อวันที่           
13 มิถุนายน 2559 
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ประจ าทุกคนได้มีการประชุมทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 17.00 - 19.00 น. เริ่มตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน 2557 เป็นต้นมาและได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าหลักสูตรใหม่
ส าหรับใช้ในปีการศึกษา 2558 โดยข้อมูลที่ได้ทั้งหมดเป็นต้นแบบในการออกแบบ
หลักสูตรเน้นรายวิชาที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีปิโตรเลียม มีรายละเอียดดังนี้ 
     - รายวิชาศึกษาท่ัวไป ควรมีเนื้อหาที่สามารถน าไปใช้ได้จริงและมีความเกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีปิโตรเลียม เช่น รายวิชา 02-032-008 แหล่งพลังงานทางเลือก 
     - วิชาชีพเฉพาะ ทางหลักสูตรฯ  ได้มีการพูดคุยและสอบถามจากสถาน
ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิตในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเลียม โดยในการออกแบบ
หลักสูตรนี้จะให้ความส าคัญถึงความจ าเป็นของแต่ละรายวิชา โดยน าผลจากการ
ส ารวจมาวิเคราะห์ออกแบบรายวิชาที่สามารถน าไปสู่การประกอบอาชีพก็จะมีการ
เน้นเป็นพิเศษ เช่น วิชาที่เกี่ยวข้องกับภาพรวมในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม การใช้
เครื่องจักรกลทางปิโตรเลียม อุปกรณ์และปฏิบัติการทางปิโตรเลียม ปั๊มและ
คอมเพรสเซอร์ ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์  ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ใน
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม เป็นต้น 

2) ในระยะที ่2 มีการท าโครงการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 
และได้พูดคุยและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ที่อยู่ในสถานประกอบการรวมถึงบุคลากร
ทางการศึกษาที่อยู่ในสายงานเทคโนโลยีปิโตรเลียมโดยตรง หลักจากการประชุมซึ่ง 
ได้มีการวิเคราะห์มาแล้วจะเห็นว่ามีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาเพียงเล็กน้อย แต่มี
แนวความคิดเห็นว่าควรเสริมทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมให้กับ
นักศึกษา และควรมีรายวิชาการกัดกร่อนและการป้องกัน เพ่ิมเข้าไปในหลักสูตร 
ดังนั้นทางหลักสูตรจึงมีการปรับรายวิชาอีกครั้งเพ่ือเพ่ิมรายวิชาการกัดกร่อนและ
การป้องกัน 

3) เมื่อได้ต้นแบบของรายวิชาจากนั้นทางหลักสูตรก็เริ่มท าเล่มหลักสูตรมา
เรื่อยๆ จนถึงประมาณเดือนมกราคม และมีการท าตามกระบวนการในระบบกลไก
ออกแบบและเสนอหลักสูตรต่อส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนต่อไปเพ่ือ
เสนอวาระเข้าสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ 
    หลังจากได้รับการอนุมัติใช้เล่มหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย การประชุม
หลักสูตรเบื้องต้นคาดว่าอาจจะต้องมีการปรับรายละเอียดของรายวิชาบางส่วน
เพ่ือให้มีความทันสมัยเพ่ือดูความสอดคล้องของรายวิชาต่อไป 

(C) หลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน คือ หลักสูตรใหม่ ปี 2558 ใช้ส าหรับรับนักศึกษาที่
เข้าเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2558 ซึ่งมีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตร
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย สภาวิชาการ ให้
ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 
2558 สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 128-
4/2558 วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

(A ) หลักสูตรฯ ได้มีการด าเนินการเกี่ยวกับการออกแบบหลักสูตรในสาระ
รายวิชาของหลักสูตรและได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแต่ยังต้องมีการทวน

PT-5.1/01 
หลักฐานการอนุมัติหลักสูตร 
PT-5.1/02 
หลักฐานเห็นชอบหลักสูตร
จาก สกอ. 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-52-  
 

สอบและติดตามหลักสูตรในประเด็นดังนี้  
1 .  การเปลี่ยนแปลงไปของเทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียมและการ 

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐศาสตร์ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
2 .  จัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยเน้น

สมรรถนะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
3  มีการวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา จ านวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาที่

ครอบคลุมตามความเหมาะสมกับหลักสูตร 
4  มีการวิเคราะห์ความซ้ าซ้อนของรายวิชา ตลอดจนรายวิชาที่มีความ

ต่อเนื่องกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-53-  
 

การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 

 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ  ดังนี้ 
1. ฝ่ายวิชาการฯแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
2. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรประชุมเพ่ือด าเนินการ 

2.1. ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
2.2. ส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตและนักศึกษาปัจจุบันของหลักสูตร 
2.3. ส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
2.4. รวบรวมข้อมูลจากมคอ.7 หรือเล่มรายงานการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตร (ความคิดข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา)  
2.5. ศึกษาความเหมาะสมและความทันสมัยของเนื้อหาสาระรายวิชา 

 
PT-5.1/03 
เล่มหลักสูตร มคอ.2 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-54-  
 

 
เป้าหมายของปีนี้  : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 2  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน      บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย 

3. ฝ่ายวิชาการฯแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตร 
3.1. ทบทวนปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3.2. ทบทวนสมรรถนะของบัณฑิตหรือสมรรถนะของหลักสูตร 
3.3. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร (หาก มี มคอ.1 ในหลักสูตรนั้นให้จัดท า 

ตามโครงสร้างหลักสูตรตาม มคอ.1)  
3.4. ออกแบบรายวิชาและจัดท าเนื้อหาสาระรายวิชาตาม 

- สมรรถนะของหลักสูตร 
- ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
- ความพึงพอใจของบัณฑิตและนักศึกษาปัจจุบันของหลักสูตร 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
- ข้อมูลจากมคอ.7 หรือเล่มรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 

(ความคิดข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา)  
- ความเหมาะสมและความทันสมัยของเนื้อหาสาระรายวิชา 

3.5. จัดท าหลักสูตรตามแบบฟอร์ม มคอ.2 ของมหาวิทยาลัย 
4. ด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร 
5. ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะการวิพากษ์หลักสูตร 
6. ฝ่ายวิชาการฯเสนอหลักสูตรแก่คณะกรรมการประจ าคณะ 
7. เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
8. เสนอสภาวิชาการ 
9. หากผ่าน สวท.แจ้ง สกอ. รับทราบภายใน 30 วัน (หากมีการปรับแก้จาก สวท.  
   ให้ท าการปรับแก้แล้วเสนอ สกอ. ใหม่ภายใน 30 วัน) 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-55-  
 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

ระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 
 

หลักสูตรมีการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึ งถึงความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของ
อาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ 
และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง และ ให้นักศึกษาได้รับโอกาสและการ
พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ  
การก าหนดผู้สอน 
          ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรมีระบบและกลไกการก าหนดผู้สอน ดังนี้ 

PT-4.1/05 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อ
วันที่ 1 มิถุนายน 2558 
PT-5.2/01 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-56-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
(P) หลักสูตรฯ ได้มีการประชุมในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 
2558 และในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558เพ่ือวาง
แผนการจัดอัตราก าลัง การก าหนดผู้สอนของรายวิชาในหลักสูตร ในภาคการศึกษา
ที ่1/2558 และภาคการศึกษาท่ี 2/2558 ตามล าดับ โดยมีประเด็นดังนี้ 
         1. การจัดอัตราก าลังส าหรับอาจารย์ 1 คน ไม่ควรเกิน 15 คาบต่อสัปดาห์ 
เนื่องจากอาจารย์ยังต้องท าพันธกิจอ่ืนๆ เช่น งานวิจัย การบริการวิชาการ งานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการช่วยเหลืองานที่คณะฯ มอบหมาย 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมเพ่ือวางแผนแผนการเรียนของ
นักศึกษาตามเล่ม มคอ. 2 โดยรายวิชาศึกษาทั่วไป เป็นหน้าที่ของคณะศิลปศาสตร์ 
ซึ่งเป็นผู้ดูแลรายวิชาและก าหนดอาจารย์ผู้สอน ส่วนรายวิชาซึ่งเป็นรายวิชาชีพ
เฉพาะของหลักสูตรจะให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาแบ่งภาระโหลดสอน ก่อน
น าเสนอคณะฯ พิจารณาต่อไป 
          3. การพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอนตามความเหมาะสมจากคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ ความรู้ความช านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน ผลงานวิชาการ/วิจัยหรือ
ประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชานั้นๆ  

 4. การวิเคราะห์ภาระงานสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ของอาจารย์ที่
เหมาะสม  โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย หรือองค์กรวิชาชีพ   
          5. กรณีที่มีผู้สอนที่เป็นอาจารย์ใหม่ หรือเป็นรายวิชาที่อาจารย์สอนเป็นครั้ง
แรก จะมีการก าหนดให้มีอาจารย์อาวุโสแนะน าเทคนิคและวิธีการสอน การออก
ข้อสอบให้ตลอดภาคการศึกษานอกจากนี้ยังส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่ได้รับการพัฒนา
ตนเองในด้านการสอน 
                  (D) หลักสูตรได้มีการน าระบบกลไกมา ด าเนินการพิจารณาก าหนด
ผู้สอน ซึ่งมีผลการด าเนินดังนี้ 
 1) หัวหน้าหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนการจัดอาจารย์ผู้สอน
ตลอดหลักสูตรตามแผนการสอนที่ก าหนดใน มคอ.2 และจัดภาระการสอนให้
ใกล้เคียงกันโดยพิจารณาความช านาญในเนื้อหาวิชา มีประสบการณ์การสอน โดย
ก าหนดให้ผู้สอนจัดท ารายละเอียดหัวข้อการสอนให้นักศึกษา 
 2) หัวหน้าหลักสูตรติดตามผลจากการก าหนดผู้สอน โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลพิจารณาถึง (1) จ านวนชั่วโมงที่เหมาะสมของอาจารย์ผู้สอนแต่ละคน (2) 
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา (3) ภาระหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอน เมื่อ
อาจารย์ทุกคนในหลักสูตรพิจารณาเสร็จเรียบร้อยจะท าการส่งแผนอัตราก าลังให้แก่
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 3) ในปีการศึกษา 2558 อาจมีการผลต่อการจัดผู้สอนไม่ เหมาะสม
เท่าที่ควรเนื่องจากมีการปรับแผนการเรียนซึ่งท าให้ในภาคการศึกษาบางภาค
การศึกษาอาจารย์บางท่านมีภาระงานสอนที่มากเกินไป เพราะในหลักสูตรอาจารย์
แต่ละท่านไม่สามารถสอนทดแทนกันได้เนื่องจากเป็นรายวิชาตามสายเฉพาะทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-57-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
โดยในที่ประชุมได้จัดอัตราก าลัง ในภาคการศึกษาท่ี 1/2558 มีผลดังนี้ 
1) อ.จุฑามาศ จันโททัย (ประธานหลักสูตร) มีภาระการสอน 3 รายวิชา 10 คาบ 
2) อ.ณปภัช สมานวงศ์ มีภาระงานสอน 4 รายวิชา 12 คาบ 
3) อ.จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ มีภาระงานสอน 3 รายวิชา 9 คาบ 
4) อ.นลพรรณ ขันติกุลานนท์ มีภาระงานสอน 2 รายวิชา 7 คาบ 
5) อ.ณัฐวุฒิ สุภารัตน์ มีภาระงานสอน 2 รายวิชา 6 คาบ 
 
และจัดอัตราก าลังในภาคการศึกษาที่ 2/2558 มีผลดังนี้ 
1) อ.จุฑามาศ จันโททัย (ประธานหลักสูตร) มีภาระการสอน 1 รายวิชา 5 คาบ 
2) อ.ณปภัช สมานวงศ์ มีภาระงานสอน 2 รายวิชา 5 คาบ 
3) อ.จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ มีภาระงานสอน 2 รายวิชา 6 คาบ 
4) อ.นลพรรณ ขันติกุลานนท์ มีภาระงานสอน 1 รายวิชา 4 คาบ 
5) อ.ณัฐวุฒิ สุภารัตน์ มีภาระงานสอน 2 รายวิชา 11 คาบ 
         (C) หลักสูตรติดตามผลการก าหนดอาจารย์ผู้สอน ในภาคการศึกษาที่ 2558 
โดยพิจารณาจากการจัดท า มคอ. 3-4 และ มคอ. 5-6 โดยพิจารณาถึงผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน โดยในปีการศึกษา 2558    
ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนของรายวิชาภายในหลักสูตรทุกรายวิชา มีค่าเฉลี่ย
มากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0  
         นอกจากนี้ มีการก ากับและติดตามผลความพึงพอใจจากอาจารย์ผู้สอน       
ด้านการจัดการเรียนการสอน ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะได้น าผลการประเมิน
ดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณารายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป 
         (A) จากผลการประเมินในแต่ละรายวิชามอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนได้
ด าเนินการตามที่นักศึกษาประเมิน/ให้ข้อเสนอแนะ และด าเนินการตามข้อ 3 
ข้อเสนอแนะแผนการปรับปรุงฯ ในหมวดที่ 6 ตาม มคอ.5          
 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-58-  
 

 

การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้  (มคอ. 3 และ 
มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน 
          ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรมีระบบและกลไกการก ากับ ติดตามและ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)  ดังนี้ 
  (P) 1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือก าหนดตารางปฏิทินเพ่ือใช้ในการ
ก าหนดส่งรายละเอียดของ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนเปิดภาคเรียน 
       2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันพิจารณา ตรวจสอบข้อมูลส าหรับการจัดท า 
มคอ.3 และ มคอ.4 โดยอาจารย์ผู้สอนศึกษารายละเอียดค าอธิบายรายวิชาใน
หลักสูตร (มคอ.2) พร้อมทั้งมีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชา โดยพิจารณาถึงความ
ทันสมัยของเนื้อหารายวิชา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและ
ประเมินผล 
      3) อาจารย์ผู้สอนน าผลการประชุม ไปปรับปรุงข้อมูลในการจัดท ามคอ. 3-4 
โดยพิจารณาถึงการบูรณาการร่วมกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
      4) หลักสูตรส่งรายงานการท า มคอ.3 และมคอ.4 ไปยังคณะฯ (ฝ่ายวิชาการ) 
หลักสูตรฯ ด าเนินการการก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
(มคอ.3 และ มคอ.4) ดังนี้ 
   (D) หลักสูตรก าหนดให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาบันทึก มคอ. 3 และ มคอ.4 โดยให้
ศึกษารายละเอียดค าอธิบายรายวิชาใน มคอ.2 ของหลักสูตร โดยที่ประชุม ในคราว
ประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ได้มอบหมายให้อาจารย์
จุฑามาศ จันโททัย ประธานหลักสูตรมีหน้าที่ประสานกับอาจารย์ผู้สอน ก ากับดูแล
ความถูกต้องของเอกสารและก าชับให้ทุกรายวิชาต้องส่ง มคอ. 3 และ มคอ.4 ให้
ทันเวลาที่ก าหนด จากนั้นรวบรวมเอกสาร ไว้ที่หลักสูตรเพ่ือรวบรวมข้อมูลพิจารณา 
ประเมินผลการจัดท าแผนการเรียนรู้ต่อไป 
        นอกจากนี้หลักสูตรได้ประชุมเพ่ือพิจารณากระบวนการเรียนการสอนส าหรับ
ยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่
ก าหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีการส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี เช่น  
  1) คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีปิโตรเลียมต้องมีผลการสอบวัด
ระดับความสามารถภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 200 คะแนน หรือเทียบเท่า 
หรือเป็นไปตามประกาศของคณะ        
  2) มีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษาภายนอกทุกสัปดาห์
ตลอดหลักสูตร  
 

 
 
 
 
PT-3.1/09 รายงานประชุม
ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 16 
กรกฎาคม 2558 
PT-3.1/15 รายงานประชุม
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 
มกราคม 2559 
PT-4.1/07 รายงานการ
ประชุมประชุมครั้งที่ 
4/2559 เมื่อวันที่ 18 
เมษายน 2559 
PT-4.1/08 รายงานการ
ประชุมประชุมครั้งที่ 
6/2559 เมื่อวันที่ 13 
มิถุนายน 2559 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-59-  
 

        การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้
ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการ
เรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้  เช่น 
  1) มีการน าสื่อเทคโนโลยี เช่น วีดีโอตัวอย่างกระบวนการท างานของเครื่องจักร
ต่างๆ ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม มาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เพ่ือให้นักศึกษา
เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึน้ 
  2) นักศึกษาสามารถติดต่อ/ปรึกษาอาจารย์ผู้สอนผ่านทางสื่อโซเชียล  
   (C) หลักสูตรฯ มีการประเมินผลการติดตาม และตรวจสอบการจัดท าผล       
การเรียนรู้ (มคอ.3-4) ของภาคการศึกษาที่ 1/2558 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/2558 
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ภาคการศึกษาที่ 2/2558 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 
1/2559 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ภาคการศึกษาที่ 3/2558 เมื่อคราวประชุม
ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 ภาคการศึกษาที่ 1/2559 เมื่อคราว
ประชุมครั้งที่  6/2559 เมื่อวันที่  13 มิถุนายน 2559 ผลการประเมินพบว่า 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการก ากับติดตาม ตรวจสอบการ
จัดท าแผนการเรียนรู้ 
   (A).จากผลการประเมินของนักศึกษาหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอน หลักสูตรได้น าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงเพ่ือจัดท า มคอ. 3-4 ในปี
การศึกษาถัดไป  
 
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-60-  
 

 
          1. วิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และ
โครงการเกี่ยวกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ก าลังด าเนินการ หรือก าลังจะ
ด าเนินการว่าสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะเปิดสอนใน  
ภาคการศึกษาต่อไป 
          2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการ ก าหนดแผน
กิจกรรมการบูรณาการลงใน มคอ.3-4 
          3. ประเมินสรุปผลการบูรณาการใน มคอ. 5-6 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
 
          ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ด าเนินการการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี พบว่าไม่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 
          (P) หลักสูตรฯ มีการประชุมเพ่ือจัดอัตราก าลังของรายวิชาในหลักสูตรฯ ใน
ภาคการศึกษาที่ 1/2558 และภาคการศึกษาที่ 2/2558 โดยมอบหมายให้อาจารย์
ผู้สอนด าเนินการจัดท า มคอ.3 โดยให้มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนงาน
บริการวิชาการทางสังคมในรายวิชาอุณหพลศาสตร์ และรายวิชากระบวนการผลิต
ปิโตรเลียมและให้มีการบูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับรายวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยเบื้องต้นทางปิโตรเลียม 

(D) ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ได้บูรณาการการจัดการเรียนการสอน
กับการบริการวิชาการทางสังคม เช่น การสร้างเตาเผาถ่านชีวมวล บูรณาการกับ
รายวิชาอุณหพลศาสตร์ และรายวิชากระบวนการผลิตปิโตรเลียม 
การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เช่น 
โครงการแห่เทียนพรรษาและผ้าอาบน้ าฝน ณ วัดสระเกศ อ.เมือง จ.สงขลา  เมื่อ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 บูรณากับการเรียนการสอนรายวิชาอาชีวอนามัยและ
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ความปลอดภัยเบื้องต้นทางปิโตรเลียม 
         (C) จากการบูรณาการโครงการต่างๆ กับการเรียนการสอน ส่งผลให้
นักศึกษารู้จักวางแผนการท างาน การด าเนินโครงการ การท างานเป็นทีม ตลอดจน
การแก้ปัญหาที่เกิดจากการท าโครงการ นอกจากนี้นักศึกษาได้มีความปฏิสัมพันธ์กับ
ชุมชน เพื่อนต่างมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
         (A) หลักสูตรควรเสนอแผนด าเนินโครงการไปยังคณะ เพ่ือให้คณะจัดสรร
งบประมาณ นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้มีการบูรณาการร่วมกันท าโครงการ กับ
นักศึกษาทุกๆ หลักสูตร หรือบูรณาการในรายวิชาอ่ืนๆ 

 
เป้าหมายของปีนี้  : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 2  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ระบบและกลไกการประเมินผู้เรียน 

การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการคือการประเมินผลนักศึกษา
เพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน
และนาไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา  (assessment for learning)      
การประเมินที่ท าให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็นและมีการน าผลการ
ประเมิน ไปใช้ ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่จน เกิดการเรียนรู้ 
(assessment as learning) และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดง  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การประเมิน
ส่วนใหญ่จะใช้เพ่ือจุดมุ่งหมายประการหลังคือเน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาการจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพ่ือ
จุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย 
 ทั้งนี้ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนด
เกณฑ์การประเมินวิธีการประเมินเครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพและวิธีการให้เกรด   
ที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีการก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง 
(authentic assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายให้ผลการประเมิน  
ที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง  (real world) 
และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่ท าให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อน
หรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่
แท้จริงของนักศึกษา โดยมีขอบเขต ดังนี้ 
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การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

 
 

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
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          คณะฯ มีระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 
           1. หน่วยงานต้องท าการประเมินผู้ เรียนตามกรอบคุณวุฒิมาตรฐาน
อุดมศึกษาแห่งชาติอย่างน้อย 5 ด้าน (domains) ตามที่  สกอ. ก าหนด คือ          
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  2. ด้านความรู้  3. ด้านทักษะทางปัญญา  4. ความด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์      
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
           2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรควบคุมดูแลให้แต่ละรายวิชาจัดท า มคอ.3 -4 
ให้ครบทุกรายวิชาและแสดงการเขียนให้ชัดเจน สอดคล้องกับ มคอ.2 
           3. หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน อาจารย์ประจ าหลักสูตรควบคุมดูแล 
โดยจัดให้มีการประชุมรับรองเกรด และทุกรายวิชาต้องผ่านการเห็นชอบจาก
กรรมการเข้าร่วมประชุม จึงจะสามารถผ่านและรับรองเกรดจากที่ประชุม 
           4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรควบคุมดูแล ก าหนดให้ผู้ประสานวิชา
ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา มคอ.5-6 ให้สอดคล้องกับ 
มคอ.2 มอค.3 มคอ.4 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 
           5. คณะกรรมการทวนสอบควบคุมดูแล หากมีรายวิชาใดที่มีความผิดปกติ
จะมีการทวนสอบ เช่น การชักถามจากผู้รับผิดชอบวิชาถึงสาเหตุที่ท าให้รายวิชา
ผิดปกติ และต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมจึงจะสามารถ
ผ่านและรับรองเกรดจากท่ีประชุม 
    ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ด าเนินการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติดังนี้ 
    (P)  หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยก าหนดให้มีการก าหนดแผนการเรียนรู้ลงใน
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) และก าหนดให้มี Curriculum mapping ที่ชัดเจน 
ในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 6 ด้าน โดยก่อน  
การเรียนการสอน อาจารย์ประจ าหลักสูตรควบคุมดูแลให้แต่ละรายวิชาจัดท า
รายละเอียดของวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม     
(มคอ. 4) ให้ครบทุกวิชา และแสดงการเขียนแผนการเรียนรู้ให้ชัดเจน สอดคล้องกับ 
มคอ. 2 ระหว่างการเรียนการสอน ก าหนดให้ผู้ประสานงานรายวิชาด าเนินการ            
ให้สอดคล้องกับ มคอ. 3 และ มคอ. 4    
    (D)  ได้น าเอาระบบและกลไกในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมาใช้โดยการก าหนดให้อาจารย์ผู้ประสานงานแต่ละ
รายวิชาจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 ให้ครบทุกวิชา และแสดงการเขียนแผนการ
เรียนรู้ให้ชัดเจน สอดคล้องกับ มคอ. 2 ระหว่างการเรียนการสอน ก าหนดให้        
ผู้ประสานงานรายวิชาด าเนินการ ให้สอดคล้องกับ มคอ. 3 และ มคอ. 4 โดยใน     
ปีการศึกษา 2558 ทุกรายวิชาของหลักสูตรมีการก าหนดรายละเอียดการประเมินผล
การเรียนรู้  ครบทั้ ง 6 ด้ าน  1 . ด้ านคุณ ธรรม จริยธรรม  2 . ด้ านความรู้               
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3. ด้านทักษะทางปัญญา  4. ความด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ   
ความรับผิดชอบ  5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  6. ด้านทักษะพิสัย โดยรายงานเป็นสัดส่วนร้อยละของ
คะแนน จากการทดสอบย่อย การบ้าน งานที่ได้รับมอบหมาย การสังเกตพฤติกรรม
ของนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน การทดสอบกลางภาคและ
ปลายภาค 
    (C)  หลักสูตรมีการประเมินการด าเนินงานด้านการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  โดยการหารือในที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร          
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 ในวาระเพ่ือพิจารณา
ประชุมหลักสูตร ซึ่งมีการประเมินในด้านต่าง ๆ เช่น การประเมินผลการเรียนมีการ
ให้ค่าน้ าหนักที่สอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา และการประเมินผลการเรียนมีการ
ใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เช่น ข้อสอบ การบ้าน รายงาน ปากเปล่า สังเกต
พฤติกรรม ทักษะการปฏิบัติ ฯลฯ ตัวอย่างเช่น  โดยที่ประชุมลงความเห็นว่า
กระบวนการดังกล่าวมีความเหมาะสมดีแล้ว  แต่ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่าการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของบางรายวิชาอาจ      ยังไม่ชัดเจน โดยที่ประชุมได้เสนอให้
มีการจัดโครงการการจัดท ารายละเอียดของวิชา (มคอ. 3) และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4)               ในปีการศึกษาถัดไป โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ มคอ. 3และมคอ. 4                 ที่มีประสิทธิภาพและ
รายละเอียดครบถ้วน 
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
          คณะฯ มีระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา  ดังนี้ 
          1.หน่วยงานต้องท ากานทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามกรอบคุณวุฒิ
มาตรฐานอุดมศึกษาแห่งชาติโดย 
           1.1 มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วมโดยอาจารย์
ผู้สอนในแต่ละรายวิชาชี้แจงเกณฑ์การประเมินและสอบถามเพ่ือให้นักศึกษาแสดง
ความคิดเห็นและเสนอแนะเพ่ิมเติมได้ 
           1.2 มีผลการประเมินการเรียนรู้โดยใช้ตามสภาพจริง เช่น ข้อสอบปรนัย 
ข้อสอบอัตนัย การบ้าน งานที่มอบหมาย สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา ทักษะการ
ปฏิบัติงานเพื่อสะท้อนการปฏิบัติงานจริง เป็นต้น 
          2.ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยทวนสอบตามจุดด า    
ใน Mapping ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3-4 ในการเขียนรายงาน มคอ.5 ในข้อ 7 หมวดที่ 3  
          3.หลักสูตรต้องก าหนดเป้ าหมายจ านวนรายวิชาที่ท าการทวนสอบ       
อย่างน้อยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาในหลักสูตร 
       ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ด าเนินการการการตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาดังนี้ 
       (P) หลักสูตร มีระบบและกลไกในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แผนการประชุม
หลักสุตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีปิโตรเลียม 
- รายงานการประชุม
หลักสูตรฯ ครั้งที่../2558 
- แบบฟอร์มการ
รายงานผลการด าเนินงาน
ของรายวิชา (มคอ.5) 
- มคอ.5 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-66-  
 

นักศึกษา โดยก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรควบคุมดูแล โดย 
        1. ประชุมอนุมัติผลการเรียน และทุกวิชาต้องผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะฯ  
        2. ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้ควบคุมดูแล รายวิชาด าเนินการ
จัดท า มคอ.5 และมคอ.6 ให้สอดคล้องกับ มคอ.2 มคอ.3 และ มคอ.4 ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วัน  
        3. โดยมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา เป็นผู้ควบคุมดูแล หากมีรายวิชาใดท่ีมีความผิดปกติ
จะมีการทวนสอบ เช่น จากการซักถามจากผู้รับผิดชอบวิชาถึงสาเหตุที่ท าให้รายวิชา
ผิดปกติ และต้องผ่านการเห็นชอบจากกรรมการเข้าร่วมประชุม จึงจะสามารถผ่าน
และรับรองเกรดจากท่ีประชุม          
      (D) หลักสูตรได้มีการปฏิบัติตามระบบและกลไกในการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนของนักศึกษา โดยมีการประชุมรับรองผลการเรียนทุกครั้งหลัง
เสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา หากมีรายวิชาใดที่มีความผิดปกติ 
เช่น รายวิชาใดมีระดับคะแนน A หรือ F เกิน 25% ประธานหลักสูตรจะต้องท าการ
ชี้แจงถึงสาเหตุให้ที่ประชุมรับทราบ และต้องผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุม จึงจะ
สามารถผ่านและรับรองเกรดจากท่ีประชุมได้  
      (C) มีการประชุมเพ่ือตรวจสอบเครื่องมือส าหรับประเมินนักศึกษาในรายวิชา
ต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับรายวิชา เช่น การวิเคราะห์ความเหมาะสม
ของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนนักศึกษา รวมถึงมีการวิพากษ์ข้อสอบ 
และมีการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
      (A) มีการส่งเสริมการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน TQF เพ่ือน าประเด็น
ดังกล่าวมาพิจารณาส าหรับการทวนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ต่อไป 
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การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 
มคอ.6 และ มคอ.7) 
          ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรมีระบบและกลไกการก ากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ดังนี้ 
          (P) หลักสูตรได้มีการประชุมและชี้ แจงการก ากับการประเมินการ          
จัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ดังนี้ 
         1. ผูส้อนต้องก ากับให้ผู้เรียนประเมินผลการสอนของตนเอง 
         2. ผูส้อนมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
         3. ประธานหลักสูตรวเิคราะห์ผลการประเมินผู้สอนและนักศึกษา และ  
ขอพบอาจารย์ผู้สอนเป็นรายบุคคล ส าหรับผลการประเมินที่ต่ ากว่า 3.51 
         4. กรรมการมีการจัดท ามคอ.7 วิเคราะห์ learning outcomes ของผู้เรียน  
เพ่ือใช้ในการจัดการวิชา หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร ส าหรับผลลัพธ์ที่ยังไม่เด่นชัด
ในตัวผู้เรียน 
 (D) ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้ประชุมร่วมกันเพ่ือก ากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ.6 และ มคอ. 7) โดยมี
การจัดท ามคอ.5และมคอ.6 ภายหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละ           
ภาคการศึกษา รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร หลังจากนั้นทางหลักสูตรได้มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้รายวิชาประจ าปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทวนสอบการจัดท าแผน     
การเรียนรู้และการรายงานมคอ.5 และมคอ.6 ให้ได้มาตรฐาน 
 (C) กรรมการบริหารหลักสูตรมีการตรวจสอบมคอ.5 เพ่ือพิจารณาถึงการ
เปลี่ยนแปลงมคอ.3 ในภาคการศึกษาถัดไป 
 (A) มีการประชุมเพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งเกณฑ์การประเมินหรือการ     
ตัดเกรด รวมถึงการกระจายของเกรดที่สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา 

 

 
เป้าหมายของปีนี้  : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 2  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-68-  
 

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

Performance Indicators) 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการ
ด าเนินงาน 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1) อาจารย์ป ระจ าหลักสู ตร
อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่ ว ม ใน ก า ร ป ระ ชุ ม เ พ่ื อ
ว า ง แ ผ น  ติ ด ต า ม  แ ล ะ
ท บ ท วน ก ารด า เนิ น งาน
หลักสูตร 

  อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
ร้อยละ 100 มีส่วนร่วมใน
การประชุ ม เพ่ื อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

เอกสารวิพากษ์
หลักสูตร 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร 
ต า ม แ บ บ  ม ค อ . 2  ที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก ร อ บ
มาตรฐานคุณวุฒิ แห่งชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

  หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิ โตรเลี ยม  ผ่ า น ค ว า ม
เห็นชอบจากสภาวิชาการ 
ส ภ า แ ล ะ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบ 

เอกสาร มคอ.2 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา 
แ ล ะ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี ) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ  
เปิ ด ส อ น ใน แ ต่ ล ะ ภ า ค
ก ารศึ ก ษ า    ให้ ค รบ ทุ ก
รายวิชา 

  มีรายละเอียดของรายวิชา
ตามแบบ มคอ.3 ประกอบด้วย  
7 ห ม ว ด  ค ร บ ถ้ ว น ทุ ก
รายวิชาก่อนการเปิดสอนในแต่
ละ ภาคการศึกษา 

เอกสาร มคอ.3 

4) จั ด ท า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
ม ค อ .6  ภ า ย ใน  3 0  วั น     
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิ ด ส อ น    ให้ ค ร บ ทุ ก
รายวิชา 

  มีการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชาตาม
แ บ บ  มคอ.5 ประกอบด้ วย      
6 ห ม ว ด  ค ร บ ถ้ ว น ทุ ก
รายวิชาภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษา 

เอกสาร มคอ.5 

5) จั ด ท า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด า เนิ นการของหลักสู ตร 

  อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 
ท่ าน ป ระชุ ม ร่ วมกั น เพ่ื อ

เอกสาร มคอ.7 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-69-  
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการ
ด าเนินงาน 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังสิ้นสุด           ปี
การศึกษา 

จั ด ท า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.7   

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี ) 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ     
ปีการศึกษา 

  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
ห ลั ก สู ต รฯ  ได้ ท วน สอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

แบบฟอร์มทวน
สอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาใน
รายวิชา 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กล
ยุ ท ธ์ ก ารสอน  ห รือ  การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จาก
ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร
ด า เนิ น งาน ที่ ร าย งาน ใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว  

- - 

ยั ง ไม่ ด า เนิ น ก าร    ใน ปี
ก า ร ศึ ก ษ า นี้  เนื่ อ ง จ า ก
หลักสูตรฯ  เป็นหลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2558 

มีการปรับ
รายละเอียดใน 
มคอ.3 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน 
ได้ รับการปฐมนิ เทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

   ในปี การศึ กษา 2558อาจารย์
ประจ าหลักสูตร (อาจารย์ ใหม่ ) 
จ านวน    5 ท่ าน ได้ รั บ การ
ปฐมนิเทศ 

มีการเข้าร่วม
ปฐมนิเทศ
อาจารย์ใหม่ 

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก
คน ได้ รั บ ก าร พั ฒ น าท าง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละ      หนึ่งครั้ง 

  ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ 
มีอาจารย์ประจ าฯ จ านวน        5 
ท่าน โดยทุกท่านได้รับการพัฒนา
ฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง     คิดเป็น
รอ้ยละ 100 
 

มีการเข้าร่วม
การอบรมทาง
วิชาการ/วิชาชีพ 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุน
การเรียนการสอน (ถ้ ามี ) 
ได้ รับการพัฒ นาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

N/A N/A หลักสูตรฯ ไมม่ีบุคลากร
สนับสนุน  

ไม่มีบุคลากร
สนับสนุนการ
เรียนการสอน
ของหลักสูตร 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-70-  
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการ
ด าเนินงาน 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

11) ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

N/A N/A ยังไม่ด าเนินการในปีการศึกษานี้ 
เนื่ องจากหลั กสู ตรฯ ยั งไม่ มี
นั กศึ กษาชั้ นปี สุ ดท้ ายหรื อ
บั ณฑิ ตใหม่  จึ งยั งไม่ มี การ
ประเมินใน  ตัวบ่งชี้นี้ 

ยังไม่มีบัณฑิต
จบการศึกษา 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่ มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

N/A N/A ยังไม่ด าเนินการในปีการศึกษานี้ 
เนื่ องจากหลั กสู ตรฯ ยั งไม่ มี
บัณฑิต จึงยังไม่มีการประเมินใน
ตัวบ่งชี้นี้ 

ยังไม่มีบัณฑิต
และผู้ใช้บัณฑิต 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 8  
จ านวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ด าเนินการผ่าน 8  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้ 75  
หมายเหตุ : ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานให้ประเมินตามจ านวนข้อที่ระบุใน มคอ.2 กรณีมีการเปลี่ยนแปลง
จ านวนข้อหรือรายละเอียดในตัวบ่งชี้ให้แนบมติสภา 
 
เป้าหมายของปีนี้   : ร้อยละ 75 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 75  เกณฑ์ประเมิน  :  .......  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-71-  
 

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 
รหัส  

ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความ

ผิดปกติ 
การ

ตรวจสอบ 
เหตุที่ท าให้
ผิดปกติ 

มาตรการ
แก้ไข 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

02031001 
คณิตศาสตร์
ทั่วไป 

1/2558 นักศึกษามีผล
ค ะ แ น น  F 
จ านวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 
39.13 

สอบถามจาก
อาจารย์ผู้สอน
และ มคอ. 5 

ความสนใจในการ
ทบทวนบทเรียนที่
ผ่านมาของแต่ละ
สั ป ดาห์ อยู่ ใน
ระดับที่ไม่น่าพอใจ 

อาจารย์ประจ า
วิ ช า ชี้ แ จ ง
รายละเอี ยด/
ข้ อก าห น ด      
ในการเรียน 

มคอ.5 

14511103 
ปฏิบัติงาน
ทักษะช่าง
พ้ืนฐาน 1 

2/2558 นักศึกษามีผล
ค ะแ น น  U 
จ านวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 
33.33 

สอบถามจาก
อาจารย์ผู้สอน
และ มคอ. 5 

ความสนใจในการ
ทบทวนบทเรียนที่
ผ่านมาของแต่ละ
สั ป ดาห์ อยู่ ใน
ระดับที่ไม่นา่พอใจ 

อาจารย์ประจ า
วิ ช า ชี้ แ จ ง
รายละเอี ยด/
ข้อก าหนดใน
การเรียน 

มคอ.5 

 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ไม่มี 
 

รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้

สอน 
วิธีแก้ไข หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-72-  
 

 
คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
(น ามาจาก มคอ5 แต่ละวิชา) 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการ 
ศึกษา 

ผลการ
ประเมินโดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่มี 
14511101  
ภาษาอังกฤษ
ส าหรับปิโตรเลียม 

1/2558   
  

14511102 
เคมีเบื้องต้น
ส าหรับปิโตรเลียม 

1/2558   
  

14512101 
ธรณีวิทยาและ
การส ารวจ
ปิโตรเลียม 1 

1/2558   

เพ่ิมแบบฝึกหัดที่เป็นโจทย์แบบง่ายๆให้
มากขึ้น เพ่ือฝึกการท าซ้ าในหลักทฤษฎี
พ้ืนฐานที่จ าเป็น 

 

14512103 
กระบวนการ
ผลิตปิโตรเลียม 
 

1/2558  

   

14512121 
ภาพรวม
กระบวนการใน
อุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม 

1/2558   

เพ่ิมแบบฝึกหดั/มอบหมายงานที่เกี่ยวข้อง
กับ P&ID เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจของนักศึกษาให้มากข้ึน  

14513101 
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
เบื้องต้นทาง
ปิโตรเลียม 

1/2558     

14514101 
อุณหพลศาสตร์ 

1/2558   

เพ่ิมแบบฝึกหัด/งานที่เกี่ยวข้องกับการ
ค านวณโดยใช้หน่วยในระบบเมตริกให้
มากขึ้น ปรับลดเนื้อหาที่ซ้ าซ้อนกับ
รายวิชาอ่ืน 
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14511103 
ปฏิบัติงานทักษะ
ช่างพ้ืนฐาน 1 

2/2558     

14511104 
คอมพิวเตอร์
เบื้องต้นส าหรับ
ปิโตรเลียม 

2/2558     

14512102  
ธรณีวิทยาและ
การส ารวจ
ปิโตรเลียม 2 

2/2558 
 

 
 

   

14512120  
การกัดกร่อน
และการป้องกัน 

2/2558     

14513102  
สุขศาสตร์
อุตสาหกรรม 

2/2558     

14514103  
ปั๊มและ
คอมเพรสเซอร์ 

2/2558     
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ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องประเมินอาจารย์ผู้สอน การจัดการเรียนการสอน และ

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

 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 
และข้อมูลป้อนกลับจาก

แหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม ก า ร ป ร ะ เมิ น คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม  ควรสอดแทรก    
ในวิชาให้ เห็นถึงผลกระทบ
จ าก ก า รท า ผิ ด คุ ณ ธ ร ร ม      
โดยยกตัวอย่างกรณี ศึกษา
และให้มีการแสดงความเห็น
กลุ่มย่อย 

ควรสอด แท รก ใน วิ ช า      ให้ เห็ น ถึ ง
ผลกระทบ       จากการท าผิดคุณธรรม          
โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษาและให้มีการแสดง
ความเห็นกลุ่มย่อย 

ความรู้  ควรมีการทดสอบความรู้เป็น
ระยะไม่ใช่เพียงการสอบกลาง
ภาคและปลายภาค และเพ่ิม
ก ารท ด ส อบ ที่ ไม่ ใช่ เพี ย ง     
การสอบ เช่น การฝึกท างาน
เป็นกลุ่มตามท่ีมอบหมาย 

จั ด ให้ มี ข้ อก าห น ด ใน การ วั ดผลความรู้ 
นอกเหนือจากการสอบที่หลากหลาย ในทุกรายวิชา 

ทักษะทางปัญญา ควรมีการให้นักศึกษา ศึกษา
บางหัวข้อวิชาเรียนและมา
สอนเพ่ือนๆ ในห้อง 

เตรียมแผนฝึกให้นักศึกษาได้ค้นคว้าด้วย
ตนเองมากขึ้น 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลและความรับผิดชอบ 

ค ว รมี ก า ร ส ลั บ ต า แ ห น่ ง
หัวหน้ากลุ่มในการน าเสนอ
งา น เ พ่ื อ ค ว าม เท่ า เที ย ม       
ในความรับผิดชอบในงาน 

มีการวางแผนให้นักศึกษาส่งรายชื่อ ที่มีการ
สลับต าแหน่งหน้าที่ในกลุ่ม และรายงานผล
การประชุมท างานกลุ่มอย่างสม่ าเสมอ 

ทั กษ ะการวิ เค ราะห์ เชิ ง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ควรเพ่ิมโจทย์ที่มีการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขมากขึ้น และใช้การ
ส่งงานผ่าน E-Mail 

หาโจทย์ที่มีการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเตรียมไว้
ส าหรับการสอนครั้งต่อไป 

ทักษะพิสัย - - 
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การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่ 5 ท่าน จ านวนอาจารย์ที่เข้ารว่มปฐมนิเทศ 5 ท่าน 

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ได้ท าการเปิดสอนในปีการศึกษา 2558 (หลักสูตรใหม่) ซึ่งมีอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  5 ท่าน โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านได้เข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากรสายผู้สอน
บรรจุใหม่ ซึ่งโครงการนี้ได้ท าให้ทราบถึงภารกิจอาจารย์มหาวิทยาลัย การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
และส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเอง  การบริหารจัดการหลักสูตรและอ่ืนๆ  
 
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง อาจารย์ บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

โครงการศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการณ์ 

5 - - มีทักษะและประสบการณ์จากการ
อบรมทางด้านอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
เพ่ิมมากข้ึน 
- นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้
ตลอดจนทักษะจากอาจารย์ผู้สอน 

ส าเนา
โครงการ 

โครงการฝึกอบรม 
“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” 
(ลูกไก)่ รุ่นที่ 4 

2 - - เ พ่ิ ม พู น ค ว า ม รู้  ทั ก ษ ะ แ ล ะ
ประสบการณ์ด้านการวิจัย 
- สามารถจัดท าข้อเสนอการวิจัยได้ 
และบูรณาการเครือข่ายนักวิจัยจาก
หน่วยงานราชการ 
 

ส าเนา
โครงการ 

โครงการอบรม
คณาจารย์นิเทศสหกิจ 

2 - - ได้ความรู้จากการฝึกอบรมโครงการ
คณาจารย์นิเทศสหกิจ 

ส าเนา
โครงการ 

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

5.1 3 4 2  
5.2 3 3 1  
5.3 3 3 2  
5.4 5 5 5  
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หมวดที่ 5 

การบริหารหลักสูตร 
ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร ก าหนดให้มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย 

หัวหน้าสาขาวิชาหรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานคณะกรรมการ และอาจารย์ประจ าหลักสูตรอีก  4 คน 
เป็นกรรมการ คณะกรรมการชุดนี้ท าหน้าที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตร โดยคณบดีมอบหมายให้ รองคณบดี     
ฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นผู้ก ากับและให้ค าแนะน า  

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

หลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้
ในการเรียนการสอน
ยั งมี ไม่ เพี ยงพอกับ
การฝึกปฏิบัตินักศึกษา 

ท าให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีและฝึก
ปฏิบัติในชั้นเรียนได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 

ควรมีอุปกรณ์ให้เพียงพอ
กั บ ก าร เรี ย น รู้ แ ล ะฝึ ก
ปฏิบัติแก่นักศึกษาเพ่ือให้
นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ ได้
เต็มตามศักยภาพ 

 

ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
คอมพิวเตอร์ส าหรับ
สืบค้นข้อมูลภายใน
คณะฯ ไม่เพียงพอ 

นักศึกษาต้องไปใช้งานจากแหล่งภายนอก จัด ให้ มี ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
คอมพิวเตอร์ภายในคณะฯ 
ให้เพียงพอ 

 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ 
 1) ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ 
 2) ความพร้อมของอุปกรณ์  เทคโนโลยีและสิ่ งอ านวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา 
สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 
* สิ่งเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย โดยพิจารณา
จากการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ โดยมีขอบเขต ดังนี้ 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

 
 
 
ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
 

          ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรมีระบบและกลไกการด าเนินงานของภาควิชา/
คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มสีิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ดังนี้ 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

 (P) หลักสูตรมีการประชุมและพิจารณาถึงความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน ได้แก่ ความต้องการใช้ครุภัณฑ์ทางการศึกษา วัสดุฝึกส าหรับนักศึกษา
ในหลักสูตร หนังสือ ต ารา และสิ่งพิมพ์ส าหรับนักศึกษา ซึ่งมีวิธีการคือ 
     1. แต่ละหลักสูตรน าผลจาการประชุมมาใช้ในการก าหนดแผนการจัดหา 
                 สิ่งสนับสนุน 
     2. หลักสูตรแจ้งรายการความต้องการสิ่งสนับสนุน ให้งานพัสดุของคณะ  
                 ด าเนินการจัดซื้อ-จดัจ้างตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
     3. หลักสูตรน าสิ่งสนับสนุนที่ได้มา เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียน      
                 การสอนในหลักสูตร 
     4. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
     5. น าผลการประเมินมาใช้ปรับแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน 
                 ครั้งถัดไป 
 (D) หลักสูตรได้จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ให้บริการแก่หลักสูตร โดยมี
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสัมมนากลุ่ม ห้องท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน 
ส านักวิทยบริการที่มี เอกสาร ต ารา มีห้องเก็บเอกสาร มีฐานข้อมูลเพ่ือสืบค้น         
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเจ้าหน้าที่ส านักวิทยบริการได้มีการวิเคราะห์ความต้องการของ
เอกสาร ต ารา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลที่จ าเป็นจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และจัดเตรียมไว้เพ่ือความสะดวกของนักศึกษาในแต่ละปี นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุน
สื่อส าหรับการค้นคว้าเอกสารจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นข้อมูลภายใน และต่างประเทศ 
รวมทั้ง Wi-Fi ความเร็วสูงที่จัดเตรียมไว้ส าหรับบริการนักศึกษา นอกจากนั้นยังมี
ระบบการบ ารุงรักษาที่ดี มีการจัดระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงในการมีอุปกรณ์
บางอย่างที่มีการปรับเปลี่ยน ซ่อมบ ารุงและแก้ไขอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ เกิด       
ความสะดวกเหมาะสมเพียงพอส าหรับการใช้งานของนักศึกษา นอกจากนั้นหลักสูตร
ยังให้ความส าคัญกับการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ิมเติม เช่น ชุดอุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคล ชุดขุดเจาะพ้ืนฐาน ชุดทดลองกระบวนการการถ่ายเทความร้อน          
การน าความร้อน การพาความร้อนและการวัดอุณหภูมิและความดันเพ่ือพัฒนา
งานวิจัยหรือการเรียนการสอนของนักศึกษาในหลักสูตร 
 (C) มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
          จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เท่ากับ 4.43 ซึ่งอยู่ในระดับดีมากและผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อ    
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เท่ากับ 3.20 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 

แบบประเมิน
ความพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้  

จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
          ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     
ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  ดังนี้ 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-79-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

1. หลักสูตรได้มีความพร้อมทางกายภาพ  คือ ห้องเรียน  1 และห้อง
ห้องปฏิบัติการ 1 ห้อง ดังนี้  ห้อง 02202 และโรงฝึกปฏิบัติงานช่าง
พ้ืนฐาน 

2. มหาวิทยาลัยมีสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาเช่น หอสมุด ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ วารสารวิชาการเพ่ือการสืบค้น 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกต่อกระบวนการ
ปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ดังนี้ 

หลักสูตร ได้จัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษาแล้ว นักศึกษา 
คณาจารย์ตลอดจนบุคลากรผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนท าการประเมิน
ความพึงพอใจของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ นักศึกษา อาจารย์ ท าการประเมินความพึง
พอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลักสูตรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 
(แบบประเมินผลความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) จากจ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตรฯ ทั้งหมด 5 คน มีผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ 

-มีเอกสารและสื่อประกอบการเรียนรู้ที่เพียงพอ เหมาะสมคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
3.20 อยู่ในระดับปานกลาง 

-มีระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือการสืบค้นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 อยู่ในระดับปาน
กลาง 

-มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 อยู่ในระดับ
ปานกลาง 

-ห้องเรียนมีความเหมาะสมและเพียงพอคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 อยู่ในระดับ
ปานกลาง 

-มีสถานที่ส าหรับท ากิจกรรมของนักศึกษาคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 อยู่ใน
ระดับปานกลาง 

การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตร (แบบ
ประเมินผลความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) มีผลการประเมินความพึงพอใจ 
ดังนี้ 

-ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้และเพียงพอต่อนักศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.43  

-ห้องสมดุเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้และเพียงพอคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.14  
-มีช่องทางที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่าย  internet 

ความพึงพอใจต่อ
การด า เนิ น งาน
ของหลักสูตรและ
การจัดการศึกษา 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-80-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.71  
-สมรรถนะของคอมพิวเตอร์ / โปรแกรม / internet เหมาะสมคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ 4.40  
จากผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

พบว่าควรมีการปรับปรุงในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ โดยการ เพ่ิม
ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนรู้ และด้านสถานที่ส าหรับท ากิจกรรม
ของนักศึกษา ทางหลักสูตรฯ จึงได้มีการประชุมเพ่ือหารือด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์ เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการ 

จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
พบว่าคะแนนด้านห้องสมุดน้อยกว่าด้านอื่นๆ ดังนั้น ห้องสมุดควรเพิ่มหนังสือ และสื่อ
ต่างๆ ให้ทันสมัยและเพียงพอต่อนักศึกษา 

ในส่วนของข้อร้องเรียนของนักศึกษานั้ น ได้มีการแจ้งไปยังคณะ เพ่ือ
ด าเนินการต่อไป 

 
เป้าหมายของปีนี้  : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 2  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน      บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 
6.1 3 3 1  

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-81-  
 

 
หมวดที่ 6 

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
 

ข้อคิดเห็น 
หรือสาระจากผู้ประเมิน 

ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร การน าไปด าเนนิการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

ควรสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษา
ต่อในระดับสูงขึ้น และให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ควรจัดท าแผนพัฒนาตนเอง ส่งเสริม
ให้มีงานวิจัยเพ่ือพัฒนาตอนเองอยู่
เสมอ รวมถึงการบริการวิชาการ 

ให้ ท าแ ผ น พั ฒ น าบุ ค ล าก ร
รายบุ คคล  และติ ดตาม โดย
ผู้บริหาร 

ค วร เก็ บ ข้ อ มู ล เชิ งส ถิ ติ ข อ ง
นักศึกษาที่จบสายอาชีพและสาย
สามัญ เนื่องด้วยความแตกกัน
ของพ้ืนฐานการเรียน 

ปรับแผนการเรียนและกิจกรรมเสริม
ทักษะที่เหมาะสมส าหรับนักศึกษาที่
จบจากสายสามัญและสายอาชีพ 

มีการเรียนปรับพ้ืนฐานส าหรับ
นักศึกษาที่ก าลังจะเข้าเรียนใน
ชั้นปีที่ 1 เช่น วิชา ภาษาอังกฤษ
ส าหรับปิโตรเลียม เคมีเบื้องต้น
ส า ห รั บ ปิ โ ต ร เลี ย ม  แ ล ะ
ปฏิบัติงานทักษะช่างพ้ืนฐาน 

ควรจัดกิจกรรมเสริมทักษะ/
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ใน
ระหว่างมหาวิทยาลั ยต่ าง ๆ 
ให้แก่นักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 

ก าลังด าเนินการเรื่องความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก เช่น บริษัท 
เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต 
จ ากัด และบริษัทอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ส่งเสริมกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ 
สถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง มี
การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้แก่นักศึกษา 

ควรมีกระบวนการในการเตรียม
ความพร้อมในการสอบสมรรถนะ
วิชาชีพให้แก่นักศึกษาที่ก าลังจะ
จบการศึกษา 

มีการฝึกทหารตลอดภาคการศึกษา
เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย
ให้แก่นักศึกษา และมีคอร์สเรียน
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมจากสถาบัน
ภายนอก 

มี ก า ร ฝึ ก ท ห า ร ต ล อ ด ภ า ค
การศึกษาเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ
ทางร่างกายให้แก่นักศึกษา และ
มี ค อ ร์ ส เรี ย น ภ าษ า อั งก ฤ ษ
เพ่ิมเติมจากสถาบันภายนอก 

ควรมีระบบและกลไกที่เน้นการมี
ส่วนร่วมของหลักสูตรในการ
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

มีการประชุมวางแผนการจัดซื้อ/
จัดหาครุภัณฑ์ เพ่ือสนับสนุนการ
เรี ย น รู้ ต าม ค ว าม ต้ อ งก ารข อ ง
นักศึกษา 

มีการจัดท าแผนจัดหาครุภัณฑ์
ระยะ 3 และ 5 ปี 

 
สรุปการประเมินหลักสูตร 

การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) วันที่ส ารวจ 31 กรกฎาคม ...... 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

N/A N/A 
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
N/A 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-82-  
 

การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน 
N/A 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
N/A N/A 
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
N/A 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-83-  
 

 
หมวดที่ 7 

แผนการด าเนนิการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

จัดเตรียม
ห้องปฏิบัติการส าหรบั
วางชุดฝึก 

ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
2559 

อาจารย์ประจ า
หลักสตูรและ
อาจารย์ประจ าทุก
คน 

การจัดท าห้องปฏิบตัิการฝึกงานเสร็จ
เรียบร้อยพร้อมใช้งาน 

จัดเตรียมวสัดฝุึกให้
เพียงพอกับความ
ต้องการในแต่ละ
รายวิชา 

ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
2559 

อาจารย์ประจ า
หลักสตูรและ
อาจารย์ประจ าทุก
คน 

ได้ชุดปฏิบตัิการถ่ายเทความร้อน การพา
ความร้อน การน าความร้อน และการวัด
อุณหภูมิและความดัน 

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
      ……………………..................................………………………………………………………………………………… 
      ……………………..................................………………………………………………………………………………… 
 
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เ พ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ

เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

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

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     
- โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัย 
- โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนเพื่อผลิตสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
- โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนวิชาทางการศึกษา 

แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2558 
N/A 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-84-  
 

แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
 

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

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน  ชื่อผลงาน ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่หนึ่ง 

นายจักรพงษ์  จิตต์จ านงค์ 
 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สอง 
นางสาวณปภัช สมานวงศ์     

 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สาม 

นางสาวจุฑามาศ จันโททัย      
 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สี่ 

นายณัฐวุฒิ สุภารัตน์    
 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ห้า 

นางสาวนลพรรณ ขันติกุลานนท ์     
 

  3. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของหลักสูตรนี้เท่านั้น  โดยมีนักศึกษา
อยู่ในความดูแลปีการศึกษานี้จ านวนทั้งสิ้น………..…คน   (ระบุชื่อนักศึกษา  ชื่อวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์) 

อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ชื่อนักศึกษา 
   
   
   
   
   
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 1 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….….….. 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 2 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….…….. 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 3 : ……………………………………………………………………………... 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-85-  
 

ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….…….. 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 4 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน……………………………….…….. 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 5 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….….. 
 
เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………………….(หัวหน้าสาขาวิชา) 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….. 
 
เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………………….(คณบดี) 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-86-  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-87-  
 

ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

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

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
 

สาขาวิชา 
 ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 นางสาวณปภัช สมานวงศ์ 
 

อาจารย์ วท.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีปิโตรเลียม  
เหมืองแร่ 

ตรงกับ
หลักสูตร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2557 
2555 

2 นายจักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ 
 

อาจารย์ วท.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีปิโตรเลียม 
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 

ตรงกับ
หลักสูตร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2557 
2555 

3 นางสาวจุฑามาศ จันโททัย 
 

อาจารย์ วท.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีปิโตรเลียม 
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 

ตรงกับ
หลักสูตร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2557 
2555 

4 นายณัฐวุฒิ สุภารัตน ์
 

อาจารย์ วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

เทคโนโลยีและการจัด
การพลังงาน 
วิศวกรรมเคมี 

สัมพันธ์กับ
หลักสูตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2556 
 

2553 
5 นางสาวนลพรรณ ขันติกุลานนท์ 

 
อาจารย์ วศ.ม. 

วท.บ. 
ส.บ. 

สิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

สัมพันธ์กับ
หลักสูตร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

2555 
2551 
2557 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-88-  
 

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

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
 

สาขาวิชา 
ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 นางสาวณปภัช สมานวงศ์ 
 

อาจารย์ วท.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีปิโตรเลียม  
เหมืองแร่ 

ตรงกับ
หลักสูตร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2557 
2555 

2 นายจักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ 
 

อาจารย์ วท.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีปิโตรเลียม 
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 

ตรงกับ
หลักสูตร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2557 
2555 

3 นางสาวจุฑามาศ จันโททัย 
 

อาจารย์ วท.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีปิโตรเลียม 
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 

ตรงกับ
หลักสูตร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2557 
2555 

4 นายณัฐวุฒิ สุภารัตน ์
 

อาจารย์ วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

เทคโนโลยีและการจัด
การพลังงาน 
วิศวกรรมเคมี 

สัมพันธ์กับ
หลักสูตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2556 
 

2553 
5 นางสาวนลพรรณ ขันติกุลานนท์ 

 
อาจารย์ วศ.ม. 

วท.บ. 
ส.บ. 

สิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

สัมพันธ์กับ
หลักสูตร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

2555 
2551 
2557 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-89-  
 

ตารางท่ี 1.1-3 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 นางสาวณปภัช สมานวงศ์ 
 

อาจารย์ วท.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีปิโตรเลียม  
เหมืองแร่ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2557 
2555 

2 นายจักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ 
 

อาจารย์ วท.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีปิโตรเลียม 
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2557 
2555 

3 นางสาวจุฑามาศ จันโททัย 
 

อาจารย์ วท.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีปิโตรเลียม 
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2557 
2555 

4 นายณัฐวุฒิ สุภารัตน ์
 

อาจารย์ วศ.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน 
วิศวกรรมเคมี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2556 
2553 

5 นางสาวนลพรรณ ขันติกุลานนท์ 
 

อาจารย์ วศ.ม. 
วท.ม. 
ส.บ. 

สิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2555 
2551 
2557 

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

ครุศาสตร์ไฟฟ้า 
เครื่องมือวัดและควบคุม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2553 
2550 

7 นายเอกศักดิ์ อักษรศรี อาจารย์ คอ.ม. 
คอ.บ. 

บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา 
วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2553 
2541 

8 นายอุดร นามเสน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

คอ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมเครื่องกล 
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2547 
2540 

9 นางสาวฐิตินาร์ถ ค ายอด อาจารย์ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2556 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-90-  
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 
 

ศศ.บ. 
นานาชาติ 
ศึกษาศาสตร์ 

 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
2548 

10 นายศักดิ์ชัย คีรีศรี รอง
ศาสตราจารย์ 

กศ.ม. 
กศ.บ. 

การวิจัยและประเมินผล 
การวัดผล 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2535 
2525 

11 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑาฏา เทพวรรณ อาจารย์ ศศ.ม. 
ศศ.บ. 
ศศ.บ. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 
ไทยศึกษา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2555 
2551 
2555 

12 นางสาวนวลศรี อุทัยเชฏฐ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศษ.ม. 
วท.บ. 

การบริหารการศึกษา 
ศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 2536 

13 นายสมบูรณ์ ประสงค์จันทร์ อาจารย์ วท.ม. 
กศ.บ. 

การจัดการสิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตร์-เคมี 

  

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-91-  
 

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

หน่วยงาน/ต าแหน่ง 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 นายวิชัย เทียนเมธางกูร รองผู้จัดการศูนย์
เศรษฐพัฒน์ แผนกการ
อบรมช่างเทคนิค
ปิโตรเลียม และครูช่าง
ปิโตรเลียม บริษัท 
เชฟรอนประเทศไทย
ส ารวจและผลิต จ ากัด 

- ปริญญาตรี 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

- สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
- ช่างไฟฟ้าก าลัง 
- ช่างไฟฟ้าก าลัง 

- 
มหาวิทย
าลัย
เทคโนโล
ยีราช
มงคลศรี
วิชัย 
- สถาบัน
เทคโนโล
ยีราช
มงคล 
วิทยา
เขต
เทคนิค
ภาคใต้ 
- 
วิทยาลัยเ
ทคนิค
หาดใหญ่ 

- พ.ศ. 
2548 
- พ.ศ. 
2526 
- พ.ศ. 
2524 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-92-  
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
หน่วยงาน/ต าแหน่ง 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับการศึกษา) 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 
2 นายไพศาล อินทร์ด า อดีตครูช านาญการ ช่าง

วัดคุม ศูนย์เศรษฐพัฒน์ 
บริษัท เชฟรอนประเทศ
ไทยส ารวจและผลิต 
จ ากัด 

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

- ไฟฟ้าก าลัง 
- ไฟฟ้าก าลัง 

- สถาบัน
เทคโนโล
ยีและ
อาชีวศึก
ษา 
วิทยา
เขต
ภาคใต้ 
- สถาบัน
เทคโนโล
ยีและ
อาชีวศึก
ษา 
วิทยา
เขต
ภาคใต้ 

- พ.ศ. 
2523 
- พ.ศ. 
2521 

3       
4       
5       
6       
7       



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-93-  
 

ตารางท่ี 1.1-5 จ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2558 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ชื่อ
วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ์ 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

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

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-94-  
 

 

ตารางท่ี 1.1-6 จ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ปีการศึกษา 2558 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ชื่อ
วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ์ 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

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



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-95-  
 

ตารางท่ี 1.1-7 จ านวนอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2558 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรึกษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

ชื่อ
วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ์ 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

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

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-96-  
 

ตารางท่ี 1.1-8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อวิทยานิพนธ์ 

/การค้นคว้าอิสระ 

ชื่อวารสารวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ปี
ที่/ฉบับที่ วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์และ

เลขหน้า) 

วารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์วิชาการที่มี
กรรมการภายนอกร่วมกล่นกรอง 

การจดทะเบียนสิทธิบัตร 
/อนุสิทธิบัตร 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-97-  
 

 

ตารางท่ี 1.1-9ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ชื่องานวิจัย 
ระยะเวลาท าวิจัย  

(ว/ด/ป) 
งบประมาณ แหล่งทุน 

ภายใน ภายนอก 
1       
2       
2       
3       
4       

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-98-  
 

ตารางท่ี 1.1-10ผลงานวิจัยของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 
ล าดับ

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

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     
     
     
     

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-99-  
 

ตารางท่ี 1.1-11การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 
80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตาม  และทบทวนการด าเนิ น งาน
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

  

เอกสารวิพากษ์หลักสูตร 

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

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ 
สภาและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

  

เอกสาร มคอ.2 

3. มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ร า ย วิ ช า  แ ล ะ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่าง
น้ อยก่ อนการเปิ ดสอน ในแต่ ละภ าค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 ประกอบด้วย 7 หมวด ครบถ้วน
ทุกรายวิชาก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

  

เอกสาร มคอ.3 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 60 วัน หลั งสิ้ นสุ ดภาคการศึ กษาที่        
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 
ประกอบด้วย 6 หมวด ครบถ้วนทุกรายวิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษา   

เอกสาร มคอ.5 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-100-  
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

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

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 ท่าน ประชุมร่วมกันเพ่ือจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7     

เอกสาร มคอ.7 

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

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

  

แบบฟอร์มทวนสอบมาตรฐาน
ผลสั มฤทธิ์ ของนั กศึ กษาใน
รายวิชา 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
ก า ร เรี ย น รู้  จ า ก ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น           
การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

ยังไม่ด าเนินการในปีการศึกษานี้ เนื่องจากหลักสูตรฯ  เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 

- - 

มีการปรับรายละเอียดใน มคอ.
3 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

 ในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (อาจารย์ใหม่) จ านวน 5 ท่าน 
ได้รับการปฐมนิเทศ   

มีการเข้าร่วมปฐมนิเทศอาจารย์
ใหม ่

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ มีอาจารย์ประจ าฯ จ านวน 5 ท่าน โดยทุก
ท่านได้รับการพัฒนาฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100    

มีการเข้ าร่วมการอบรมทาง
วิชาการ/วิชาชีพ 

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

 

หลักสูตรฯ ไม่มีบุคลากรสนับสนุน  

N/A N/A 

ไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอนของหลักสูตร 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-101-  
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

11.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุ ดท้ าย /บั ณ ฑิ ต ให ม่ ที่ มี ต่ อ คุณ ภ าพ
หลักสู ตร เฉลี่ ย ไม่ น้ อยกว่ า 3 .5  จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

ยังไมด่ าเนินการในปีการศึกษานี้ เนื่องจากหลักสูตรฯ  ยังไม่มีนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
หรือบัณฑิตใหม่ จึงยังไม่มีการประเมินในตัวบ่งชี้นี้ 

N/A N/A 

ยังไม่มีบัณฑิตจบการศึกษา 

12.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

ยังไมด่ าเนินการในปีการศึกษานี้ เนื่องจากหลักสูตรฯ  ยังไม่มีบัณฑิต จึงยังไม่
มีการประเมินในตัวบ่งชี้นี้ N/A N/A 

ยังไม่มีบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-102-  
 

 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

 
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 
ตารางท่ี 2.2-1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ปีการศึกษา .............. (ค่าน้ าหนัก 0.10) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     

 
ตารางท่ี 2.2-2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติปีการศึกษา .........(ค่าน้ าหนัก 0.20) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-103-  
 

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

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

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

จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออก
ให้เพ่ือรับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     

 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-104-  
 

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

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     

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

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
     
     
     
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
     
     



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-105-  
 

 
 

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

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

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

 
 

 

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
ล าดับที่ ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ

จดทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออก

ให้เพ่ือรับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-106-  
 

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

/ตาราง
ประกอบ 

การเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 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) 
     
     

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-107-  
 

 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

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

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     
     

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-108-  
 

 
ตารางท่ี 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพแ์ละผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปีปฏิทิน..............(ค่าน้ าหนัก 0.40) 
ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

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



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-109-  
 

ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

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

จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออก
ให้เพ่ือรับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-110-  
 

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

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
     
     
บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
     
     

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-111-  
 

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

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

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

 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-112-  
 

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

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

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



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-113-  
 

ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร    
ล าดับที่ ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ

จดทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออก

ให้เพ่ือรับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

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

/ตาราง
ประกอบ 

     
     
     
     
     
     
     



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-114-  
 

ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

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

/ตาราง
ประกอบ 

     
     

     
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
ล าดับที่ ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ

ได้รับการจดทะเบียน 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออก

ให้เพ่ือรับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 
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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 

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

/ตาราง
ประกอบ 

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

/ตาราง
ประกอบ 
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ตารางท่ี 4.2-6งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ปีปฏิทิน.............. 
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) 
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ส่วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 
สรุปผลการประเมิน 
ตารางท่ี A ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน
ของหลักสูตร

........ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1  
ตัวบ่งชี้ 1.1  ผ่าน  ผ่าน/ไม่ผ่าน 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ - 

 
 N/A 

 
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรี
ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป ี

- 
 

 N/A 
 

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์และหรือเผยแพร่ 

- 
 

 N/A 
 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา 3   2 
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3   2 
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2   2 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3   2 
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 0   0 
ตัวบ่งชี้ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 0 

0 
 0 

100 
ตัวบ่งชี้ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

0 
0 

 0 
100 

ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

0 0 
 0 

100 
ตัวบ่งชี้ 4.2.4  จ านวนบทความของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ ได้รับการ
อ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

  

   

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3   2 
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ตารางท่ี A ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน
ของหลักสูตร

........ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4   2 

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

3   1 

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน 3   2 

ตัวบ่ งชี้  5.4 ผลการด าเนิ นงานหลักสู ตรตาม      
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

5   5 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3   1 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 2.91   1.91 
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ตารางท่ีB  การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบท่ี 

คะ 
แนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I 
ปัจจัย
น าเข้า 

P 
กระบวนกา

ร 

O 
ผลลัพ

ธ์ 

คะแนน
เฉลี่ย 

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

1 : การก ากับมาตรฐาน ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 : บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
 -6

 

2 - - 2.1 , 
2.2 

N/A N/A 

3 : นักศึกษา 3 3.1 , 3.2 , 
3.3 

- - 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

4 : อาจารย์ 3 4.1 , 4.2 , 
4.3 

- - 1.33 ระดับคุณภาพน้อย 

5 : หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

4 5.1 5.2 , 5.3 , 
5.4 

- 2.50 ระดับคุณภาพปานกลาง 

6 : สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

1 - 6.1 - 1.00 ระดับคุณภาพน้อย 

รวม 13 7 4 2  
ผลการประเมิน 1.71 2.25  1.91 ระดับคุณภาพน้อย 

ระดับ
คุณภาพน้อย 

ระดับ
คุณภาพน้อย 

N/A   
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ทิศทางการพัฒนา 
 

ตารางท่ี C ประเด็นที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวและเป้าหมายการพัฒนา 

 
ตารางท่ี D แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 

แผนการพัฒนา ระยะสั้น 
ปี 2558 
1 (ยกประเด็น) 
 

 
(ระบุแนวทางการพัฒนา) 

  
 

แผนการพัฒนา ระยะกลาง 
 (ระบุแนวทางการพัฒนา) 
  
  

แผนการพัฒนา ระยะยาว 
 (ระบุแนวทางการพัฒนา) 
  
  

 

ประเด็นที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน 
เป้าหมายแผนการพัฒนา 

25.. 25.. 25.. 25.. 25.. 
ระยะสั้น (1-2 ปี)      
1 ระบุประเด็น      
      
      
ระยะกลาง (3-5 ปี)      
      
      
      
ระยะยาว (5 ปี ขึ้นไป)      
      
      
      


