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(นางสาวจุฑามาศ จันโททัย)  

2. .................................................................... อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชา วันที่ ………………………… 
(นางสาวณปภัช สมานวงศ์)  
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ค าน า 

 
 รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีปิโตรเลียม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจ าปีการศึกษา 2559 เล่มนี้ เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ซึ่งได้มีการ
ด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม จัดท าขึ้นเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและช่างเทคนิคปิโตรเลียม
ที่พร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ได้ตั้งไว้  โดยหลักสูตรนี้มีจุดเด่น คือ 
นักศึกษาจะได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม เมื่อเรียนครบตาม
หลักสูตรและผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่ทางคณะและมหาวิทยาลัยก าหนด โดยนักศึกษาสามารถออกไป
ประกอบวิชาชีพได้ เมื่อได้รับคุณวุฒิประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีปิ 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 …………………………….



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-5-  
 

สารบัญ 
หน้า 

บทสรุปผู้บริหาร                      7 
การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 

-  หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป           12 
-  หมวดที่ 2 อาจารย์          16 
-  หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต         37 
-  หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอน    60 
-              ในหลักสูตรข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
-  หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร         98 
-  หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน  108 
-  หมวดที่ 7 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร      115 

ภาคผนวก 
ตารางที่ 1.1-1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ.2)    116 
ตารางที่ 1.1-2 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ.2) 117 
ตารางที่ 1.1-3 จ านวนอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 120 
ตารางที่ 1.1-4 จ านวนอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัย   121 

                        ปีการศึกษา 2559         
ตารางที่ 1.1-5 จ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2559 122 
ตารางที่ 1.1-6 จ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ปีการศึกษา 2559     123 
ตารางที่ 1.1-7 จ านวนอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2559    124 
ตารางที่ 1.1-8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559   125 
ตารางที่ 1,1-9 ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ    126 
                 นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 
ตารางที่ 1.1-10 ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ   127 
                   ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 
ตารางที่ 1.1-11 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกัน  130 
                   คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

   อุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2559       
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สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

    ตารางที่ 2.2-1   บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง                        130 
    ปีการศึกษา 2559         

    ตารางที่ 2.2-2   บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม   131 
    วิชาการระดับชาติ ปีการศึกษา 2559        

    ตารางที่ 2.2-3   บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ   132 
                   ปีการศึกษา 2559         

    ตารางที่ 2.2-4   บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล  132  
    TCI กลุ่มท่ี 2  ปีการศึกษา 2559        

    ตารางที่ 2.2-5   บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  133  
                   ปีการศึกษา 2559          

    ตารางที่ 2.2-6   บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล  134 
    ระดับนานาชาติ ปีการศึกษา 2559         

    ตารางที่ 2.2-7   งานสร้างสรรค์ท่ีมีการการเผยแพร่ ปีการศึกษา 2559    135 
 ตารางที่ 4.2-1   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน   136 
       สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปีปฏิทิน 2559       
 ตารางที่ 4.2-2   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์และผลงานที่  138 
       ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ปีปฏิทิน 2559        
 ตารางที่ 4.2-3   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ  139 
       ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 ปีปฏิทิน 2559       
 ตารางที่ 4.2-4   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ   140 
       นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปีปฏิทิน 2559      
 ตารางที่ 4.2-5   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ   144 
       นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติและได้รับการรับรองใน 
       รูปแบบอื่น ๆ ปีปฏิทิน 2559         
 ตารางที่ 4.2-6   งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปีปฏิทิน 2559     145 
 ตารางที่ A       ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ    146 
 ตารางที่ B        การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    147 
 ตารางที่ C        ประเด็นที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว   148 
                         และเป้าหมายการพัฒนา 
 ตารางที่ D        แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย      148 
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บทสรุปผู้บริหาร 

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ได้เริ่มเปิดการสอนเมื่อปีการศึกษา 2558 ณ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นหลักสูตรปริญญาตรีควบ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และได้มีการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา “ศรีวิชัย QA” ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางด้านการเรียนการสอน
ซึ่งได้มีการด าเนินงาน จ านวน 6 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1: การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2: 
บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตรการเรียนการสอน
การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จากผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 พบว่าผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 6 
องค์ประกอบ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 1.91 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพน้อย 
นอกจากนี้จากการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน พบว่าหลักสูตรมีจุดแข็งดังนี้ 

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

2. นักศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาทุกชั้นปี 
3. นักศึกษาและอาจารย์มีความสัมพันธ์ที่ดี โดยนักศึกษาสามารถเข้ามารับค าปรึกษาได้หลาย

ช่องทาง  
4. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และ

สามารถใช้ศัพท์เทคนิคในการสื่อสาร รวมถึงพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกายและระเบียบวินัย เพ่ือให้พร้อมที่
ออกไปสู่ตลาดแรงงานได้ 

จากผลรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้น า
ข้อ เสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณ ภ าพภายใน มาปรับปรุงคุณ ภาพตาม กลไก PDCA 
เพ่ือให้หลักสูตรมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-8-  
 

สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม มีการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  “ศรีวิชัย QA”  ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทาง  ด้าน
การเรียนการสอนซึ่งได้มีการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 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 11 ตัวบ่งชี้ 
พบว่าผลการประเมินตนเองโดยรวมอยู่ที่ระดับ 3.15 ซึ่งอยู่ในระดับดี ส าหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ในภาพรวม 
หลักสูตรได้ด าเนินการโดยใช้ระบบและกลไกในการด าเนินงานเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นขั้นตอน 
สามารถประเมิน และตรวจสอบได้ง่าย ตลอดจนการปรับปรุงผลการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
โดยมีรายละเอียดของแต่ละตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 6 องค์ประกอบ พบว่าหลักสูตรฯ ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 3.15 อยู่ใน
ระดับดี โดยด้านปัจจัยน าเข้า (Input) มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 2.95 อยู่ในระดับปานกลาง ด้านกระบวนการ 
(Process) มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 3.50 อยู่ในระดับดี และด้านผลผลิต (Output) ไม่ได้ตรวจประเมินเนื่องจากยัง
ไม่มีบัณฑิต โดยมีค่าคะแนนในแต่ละองค์ประกอบดังนี้ 

 

องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน 
ผลการประเมิน  :  ผ่าน 

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

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิและประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ที่ตรงและสัมพันธ์กับหลักสูตร ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 
ผลการประเมิน : - 

ยังไม่มีนักศึกษาจบการศึกษา เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ 2558 
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 

ยังไม่มีนักศึกษาจบการศึกษา เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ 2558 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-9-  
 

องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 
ผลการประเมิน : 3.33 ระดับดี 

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

1. กระบวนการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาส่งผลให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะเรียนและส่งผล
ให้นักศึกษามีผลการเรียนที่ดีขึ้น 

2. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าร่วมในการประกวดน าเสนอผลงานในเวทีระดับชาติ 
3. ควรมีการจ าแนกประเภทนักศึกษาตามคุณวุฒิของนักศึกษา ตามกลุ่มวุฒิการศึกษาที่เข้าศึกษาต่อ 

และมีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบในลักษณะงานวิจัยเพื่อน าไปสู่การพัฒนานักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
4. ควรมีการสนับสนุนผลงานในเวทีระดับชาติจ านวนมากขึ้น 
 

องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย ์
ผลการประเมิน : 2.56 ระดับปานกลาง 

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

1. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนมีผลงานทางวิชาการและสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการและในที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

2. ควรมีการก ากับและติดตาม สนับสนุน ให้มีการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
3. ก าหนดจ านวนผลงานทางวิชาการที่ต้องตีพิมพ์และเผยแพร่ในแต่ละปีการศึกษาที่ชัดเจน และมุ่งสู่

เป้าหมายที่ท้าทาย 
4. ก าหนดระยะเวลาในการศึกษาต่อและก ากับให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ผลการประเมิน : 3.50 ระดับดี 

หลักสูตรได้มีการด าเนินการตามระบบและกลไกในการวางแนวทางด้านการเรียนการสอน และการ
ประเมินผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการพิจารณาและการบริหารหลักสูตรเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพในด้านการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 

1. ควรเพิ่มทักษะเน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี และสร้างประสบการณ์ตรง 
2. ควรมีการจัดล าดับรายวิชาให้มีความต่อเนื่อง 
3. ควรมีสถานที่หรือห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อม และเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชาที่มีการปฏิบัติ และมีการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-10-  
 

4. ไม่ควรจัดรายวิชาที่ต้องน าความรู้จากรายวิชาหนึ่งมาใช้ในรายวิชาหนึ่ง อยู่ในภาคการศึกษา
เดียวกัน เช่น ควรเรียนวิชา Pneumatics ก่อนวิชา PLC และ Hydraulics 

5. ควรจัดวิชาเทคโนโลยีวัสดุให้อยู่ในปี1เทอม1เนื่องจากเป็นรายวิชาพ้ืนฐานส าหรับศึกษารายวิชา
อ่ืนๆต่อไป 

6. ควรมีรายวิชาสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนและเตรียมความพร้อมส าหรับการท าโครงงานวิจัย 
 

องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน : 3 ระดับปานกลาง 

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

1. ควรจัดให้มีสถานที่หรือห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน 
2. จัดหาสิ่งสนับสนุนพื้นฐานให้เพียงพอและมีความทันสมัย 
3. ควรมีสถานที่หรือห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อม และเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
4. ควรจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่เพียงพอและมีความทันสมัย 
 

สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ตาม
องค์ประกอบคุณภาพ  

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. กระบวนการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาส่งผลให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะเรียนและส่งผล

ให้นักศึกษามีผลการเรียนที่ดีขึ้น 
2. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าร่วมในการประกวดน าเสนอผลงานในเวทีระดับชาติ 
3. ควรมีการจ าแนกประเภทนักศึกษาตามคุณวุฒิของนักศึกษา ตามกลุ่มวุฒิการศึกษาที่เข้าศึกษาต่อ 

และมีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบในลักษณะงานวิจัยเพื่อน าไปสู่การพัฒนานักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
4. ควรมีการสนับสนุนผลงานในเวทีระดับชาติจ านวนมากขึ้น 

 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

1. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนมีผลงานทางวิชาการและสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการและในที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

2. ควรมีการก ากับและติดตาม สนับสนุน ให้มีการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
3. ก าหนดจ านวนผลงานทางวิชาการที่ต้องตีพิมพ์และเผยแพร่ในแต่ละปีการศึกษาที่ชัดเจน และมุ่งสู่

เป้าหมายที่ท้าทาย 
4. ก าหนดระยะเวลาในการศึกษาต่อและก ากับให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
5. ควรเพิ่มทักษะเน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี และสร้างประสบการณ์ตรง 
6. ควรมีการจัดล าดับรายวิชาให้มีความต่อเนื่อง 
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7. ควรมีสถานที่หรือห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อม และเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่มีการปฏิบัติ และมีการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 

8. ไม่ควรจัดรายวิชาที่ต้องน าความรู้จากรายวิชาหนึ่ งมาใช้ในรายวิชาหนึ่ง อยู่ในภาคการศึกษา
เดียวกัน เช่น ควรเรียนวิชา Pneumatics ก่อนวิชา PLC และ Hydraulics 

9. ควรจัดวิชาเทคโนโลยีวัสดุให้อยู่ในปี1เทอม1เนื่องจากเป็นรายวิชาพ้ืนฐานส าหรับศึกษารายวิชา
อ่ืนๆต่อไป 

10. ควรมีรายวิชาสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนและเตรียมความพร้อมส าหรับการท าโครงงานวิจัย 
11. ควรจัดให้มีสถานที่หรือห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน 
12. จัดหาสิ่งสนับสนุนพื้นฐานให้เพียงพอและมีความทันสมัย 
13. ควรมีสถานที่หรือห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อม และเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
14. ควรจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่เพียงพอและมีความทันสมัย 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-12-  
 

การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม พ.ศ 2558 
คณะครุศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ประจ าปีการศึกษา 2559  วันที่รายงาน 22 มิถุนายน 2560 
 

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

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม มคอ. 2 

 

ปัจจุบัน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ปีการศึกษา 2559 

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

ประชุมครั้งที่ 
128-4/2558 

วันที่ 29 
พฤษภาคม 2558 

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

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

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

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

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

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

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

5.  อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์ 
วศ.ม. (สิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
สบ. (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. นายจักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ วท.ม. (เทคโนโลยีปิโตรเลียม) อาจารย์ 
3. นางสาวจุฑามาศ จันโททัย วท.ม. (เทคโนโลยีปิโตรเลียม) อาจารย์ 
4. นายณัฐวุฒิ สุภารัตน์ วศ.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน) อาจารย์ 
5. นางสาวนลพรรณ ขันติกุลานนท์ วศ.ม. (สิ่งแวดล้อม) อาจารย์ 
6. นางสาวนภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ วท.ม (ธรณีเคมีปิโตรเลียม) อาจารย์ 
7. นางสาวนุชจิเรศ แก้วสกุล ค.อ.ม. (ครุศาสตร์ไฟฟ้า) อาจารย์ 
8. นายเอกศักดิ์ อักษรศรี ค.อ.ม. (บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา) อาจารย์ 
9. นายสุชาติ เย็นวิเศษ วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ) รองศาสตราจารย์ 
10. นายอภิรพ แก้วมาก ค.อ.ม. (เครื่องกล) อาจารย์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1. นายอุดร นามเสน ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2. นายสุรัตน์ พร้อมพุทธางกูร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3. นายเฉลิม ศิริรักษ์  อาจารย์ 
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 อุทัยเชฏฐ์ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
5. นายสมบูรณ์ ประสงค์จันทร์ วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) อาจารย์ 
6. นางจุฑาภรณ์ ภารพบ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
7. นายโกสินทร์ ทีปรักษพันธ์ วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) อาจารย์ 
8. นายจักรายุทธ มุ่งศิริ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) อาจารย์ 
9. นางพรรณพร อุไรวงศ์ กศ.ม. (พลศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
10. นายสมภพ ประดิษฐสาร กศ.ม. (พลศึกษา) อาจารย์ 
11. นางวิไลลักษณ์ เกตุแก้ว กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
12. นางสาววรรษวดี แก้วประพันธ์ ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) อาจารย์ 
13. นางสาวปวีณ์กร สุรบรรณ์ สม.ม. (สังคมวิทยา) อาจารย์ 
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อาจารย์ผู้สอน(อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-4) 
ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 

1. นายไพศาล  อินทร์ด า ปวส. (ไฟฟ้าก าลัง) - 
2. นายทวนชัย กองพิธี วศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม) - 
 
สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 
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การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 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 
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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 ความรู้  ความ 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-17-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
1.4) อาจารย์ที่ก าลังกลับมารายงานตัวหลังจากลาศึกษาต่อ 

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

คุณสมบัติอาจารย์ประจ าที่มีอยู่เดิมก่อนเป็นอันดับแรก) 
ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ ด าเนินการรับและแต่งตั้งอาจารย์

ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
(P)   ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 หลักสูตรฯ 

มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ เพ่ือหาแนวทางและจัดท าแผนการ
ด าเนินงานในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2559 
โดยมีรายละเอียดการประชุมดังต่อไปนี้ 

1. การพิจารณาการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้พิจารณา
คุณวุฒิเป็นอันดับแรก คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะต้องมีวุฒิการศึกษาใน
ระดับปริญญาโท ขึ้นไป โดยมีความรู้ความสามารถที่ ตรงหรือสัมพันธ์กับ
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมและสอดคล้องกับทักษะความรู้ความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2. พิจารณาจากผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย 
ผลงานวิจัย 

3. พิจารณาการคงอยู่และสามารถประจ าหลักสูตรได้ต่อเนื่องตลอดจน
แนวโน้มของการลาออก 

4.พิจารณาถึงแผนที่จะให้อาจารย์ลาศึกษาต่อปริญญาเอกเพ่ือพัฒนาความรู้ 
ความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ 

5. พิจารณาทัศนคติในการท างานที่มีต่อหลักสูตรและคณะฯ เช่น ความ
รับผิดชอบ ความเสียสละ การอยู่ร่วมกัน ความมีเหตุผล เป็นต้น 
 

(D)   ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ ได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ า

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รายงานการประชุม
หลักสูตร ครั้งที่ 7/2559  
วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 
2559 
 รายงานการประชุม
หลักสูตร ครั้งที่ 5/2560 
วันพุธที่ 12 เมษายน 
2560 
 เอกสารการเผยแพร่
งานวิจัย 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-18-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
หลักสูตรโดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 คน ประกอบด้วย 

1. อาจารย์ณปภัช สมานวงศ์ (วท.ม. เทคโนโลยีปิโตรเลียม) มีคุณวุฒิตรงกับ
หลักสูตร และมีความเชี่ยวชาญทางด้านธรณีวิทยาและการส ารวจปิโตรเลียม 
และกระบวนการผลิตปิโตรเลียม  

2. อาจารย์จุฑามาศ จันโททัย (วท.ม. เทคโนโลยีปิโตรเลียม) มีคุณวุฒิตรงกับ
หลักสูตร และมีความเชี่ยวชาญทางด้านอุปกรณ์และปฏิบัติการทางปิโตรเลียม 
และการกัดกร่อนและการป้องกัน  

3. อาจารย์จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ (วท.ม. เทคโนโลยีปิโตรเลียม) มีคุณวุฒิตรง
กับหลักสูตร และมีความเชี่ยวชาญทางด้านกระบวนการผลิตปิโตรเลียม และ
คณิตศาสตร์วิศวกรรม  

4. อาจารย์ณัฐวุฒิ สุภารัตน์ (วศ.ม. เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน) มี
คุณวุฒิสัมพันธ์กับหลักสูตร และมีความเชี่ยวชาญทางด้านอุณหพลศาสตร์ 
พ้ืนฐานปรากฏการณ์ถ่ายเท และพลังงานชีวภาพและชีวมวล  

5. อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์ (วศ.ม. สิ่งแวดล้อม) มีคุณวุฒิสัมพันธ์กับ
หลักสูตร และมีความเชี่ยวชาญทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เบื้องต้นทางปิโตรเลียม สุขศาสตร์อุตสาหกรรม และการจัดการสิ่งแวดล้อมทาง
ปิโตรเลียม  

หลักสูตรฯ ได้มีการช่วยเหลือในการเขียนบทความวิจัยและจัดหาเวทีส าหรับ
การน าเสนอผลงานวิจัย ตลอดจนการท างานวิจัยเพ่ือการเผยแพร่งานวิจัย
ร่วมกับอาจารย์จากภายนอกมหาวิทยาลัย  

(C) จากการพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน พบว่ามี
คุณวุฒิตรงกับหลักสูตรจ านวน 3 คน และมีคุณวุฒิสัมพันธ์กับหลักสูตรจ านวน 2 
คน  

จากการพิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร พบว่า ใน
คราวประชุมครั้งที่ 7/2559 วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 อ.จักรพงษ์ จิตต์
จ านงค์ ได้รับการตอบรับในการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 จ านวน 1 เรื่อง 
คื อ  Influence of Mg modifier on cis-trans selectivity in partial 
hydrogenation of biodiesel using different metal types. Applied 
Catalysis A: General, 520,170-177. และในคราวประชุมครั้งที่ 5/2560 วัน
พุธที่ 12 เมษายน 2560 วาระที่ 4.1 ผลการตอบรับในการน าเสนอผลงานวิจัย
ในการประชุ ม วิ ช าการระดับน าน าชาติ  The 23rd PPC Symposium on 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-19-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
Petroleum, Petrochemicals, and Polymers and The 8th Research 
Symposium on Petrochemical and Materials Technology จ านวน 3 เรื่อง 
ดังนี้ 

1. The Stability of the Palladium-Magnesium Supported on Silica 
Catalysts for Partial Hydrogenation of Biodiesel (อ .จั ก ร พ ง ษ์ 
จิตต์จ านงค)์ 

2. Effect of Cassava Starch Ratio on Biomass Pellet Fuel from 
Rubber Tree (อ.นลพรรณ ขันติกุลานนท์ และ อ.จักรพงษ์ จิตต์จ านงค)์ 

3. Biogas Production from Food Scraps of Rajamangala University 
of Technology Srivijaya (อ .ณปภัช สมานวงศ์ อ .ณัฐวุฒิ  สุภารัตน์  และ  
อ.จุฑามาศ จันโททัย) 

   (A) จากการทวนสอบคุณวุฒิของอาจารย์ที่ประจ าหลักสูตรฯ เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2548 ในการมีผลงานวิชาการเผยแพร่อย่างน้อย 1 
เรื่องในรอบ 5 ปี แต่อย่างไรก็ตามหลักสูตรฯ ยังต้องพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรในด้านอ่ืนๆ เพ่ือให้มีความเข้มแข็งทั้งทางด้านวิชาการ/วิชาชีพ และ
การบริหารหลักสูตร 

  จากการทบทวนคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร พบว่า มีอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 2 คน ที่มีคุณวุฒิสัมพันธ์กับหลักสูตร โดยอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
สัมพันธ์กับหลักสูตรได้เข้ารับการอบรมเพ่ือให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้าน
ปิโตรเลียมมากขึ้น ซึ่งอาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์ ได้เข้าร่วมอบรมความ
ปลอดภัยทางด้านปิโตรเลียม โดยบริษัท เชฟรอน ประเทศไทยส ารวจและผลิต 
จ ากัด และอาจารย์ณัฐวุฒิ สุภารัตน์ ได้เข้าร่วมอบรมการใช้อุปกรณ์ทางด้าน
ปิโตรเลียม และการเข้าสังเกตการณ์การสอบสมรรถนะวิชาชีพของนักเรียนช่าง
เทคนิคปิโตรเลียม ณ ศูนย์เศรษฐพัฒน์ บริษัท เชฟรอน ประเทศไทยส ารวจและ
ผลิต จ ากัด 
       ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ คุณวุฒิของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรฯ ทั้ง 5 คน มีงานวิจัยเผยแพร่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 
ระบบการบริหารอาจารย์   

 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-20-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

 
          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 2559 หลักสูตรด าเนินการในการบริหารอาจารย์ ดังนี้ 
(P)  หลักสูตรฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  เพ่ือทบทวน

แผนการด าเนินงานปีการศึกษา 2558 และจัดท าแผนการด าเนินงานในการ
บริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 7/2559 วันจันทร์ที่ 
1 สิงหาคม 2559 และมีการจัดโครงการศึกษาดูงานทางด้านอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม  

 
1. ด้านภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ หลักสูตรฯ ได้มีการ

ประชุมวางแผนก าหนดภาระงานสอนดังนี้ 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ควรมีภาระงานสอนไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง

ต่อสัปดาห์ ซึ่งท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ มีเวลาในการท าต ารา/งานวิจัย 
และการบริหารหลักสูตรฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รายงานการประชุม
หลักสูตร ครั้งที่ 7/2559 
วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 
2559 
 รายงานการประชุม
หลักสูตร ครั้งที่ 6/2560 
วันพุธที่ 1 มิถุนายน 
2560 
 เอกสารโครงการ
การศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด 
จังหวัดระยอง 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-21-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ควรมีเวลาว่างที่ตรงกันในแต่ละสัปดาห์

อย่างน้อย 4 ชั่วโมง เพ่ือใช้เวลาดังกล่าวมาร่วมประชุมวางแผนพัฒนาหลักสูตร 
      2. ด้านภาระงานวิจัย  
          - หลักสูตรฯ ได้วางแผนการขอทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อจัดท าแผนการ
ส ารวจวิเคราะห์การขอทุนสนับสนุนการวิจัยงบประมาณรายได้ งบประมาณ
แผ่นดิน หรือแหล่งทุนจากภายนอก โดยให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และเพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้มี
งานวิจัย และมีการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการอย่างน้อยจ านวน 1 เรื่อง ในรอบ 5 
ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
      3. ด้านการอบรม  
          - หลักสูตรฯ ได้วางแผนให้มีการอบรมวิชาการ วิชาชีพต่างๆ เพื่อพัฒนา
ตนเองด้านการสอนในรายวิชารับผิดชอบ และหลักสูตรมีนโยบายให้อาจารย์ทุก
คนต้องมีการอบรมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 

(D)  หลักสูตรฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยท าแผน
อัตราก าลังประจ าปี 2559 จากจ านวนนักศึกษาที่คงเหลือ รายวิชาที่เปิดสอนให้
เพียงพอกับอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรและการพิจารณาอาจารย์พิเศษ เมื่อคราว
ประชุมครั้งที่ 7/2559 วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559  ในวาระที่ 4.1 การจัด
อัตราก าลัง ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2559 และในคราวประชุมครั้งที่ 6/2560 
วันพุธที่  1 มิถุนายน 2560  วาระที่  4.1 ทบทวนการจัดอัตราก าลังของปี
การศึกษา 2559 และวาระท่ี 4.2 ทบทวนงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
อัตราก าลัง 

อาจารย์ 1/2559 2/2559 

1. อาจารย์จุฑามาศ จันโททัย   14 20 
2. อาจารย์ณปภัช สมานวงศ์ 12 20 
3. อาจารย์จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ 10 17 
4. อาจารย์ณฐัวุฒิ สุภารัตน์ 15 20 
5. อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์ 7 18 

อัตราก าลังของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษา 2559 มีภาระงานสอน
ดังนี้  

1. อ.จุฑามาศ จันโททัย เป็นผู้สอนในรายวิชาภาพรวมกระบวนการใน
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม รายวิชาธรณีวิทยาและการส ารวจปิโตรเลียม 1 รายวิชา
การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 1 รายวิชาการความเตรียมพร้อม
ฝึกงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม รายวิชาโครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 1 
รายวิชาไฮดรอลิกส์และนิวส์แมติกส์ รายวิชาอุปกรณ์และปฏิบัติการทาง
ปิโตรเลียม รายวิชาปั๊มและคอมเพรสเซอร์ และรายวิชาการกัดกร่อนและการ



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-22-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ป้องกัน  

2. อ.ณปภัช สมานวงศ์ เป็นผู้สอนในรายวิชาธรณีวิทยาและการส ารวจ
ปิโตรเลียม 1 รายวิชากระบวนการผลิตปิโตรเลียม รายวิชาภาษาและวัฒนธรรม 
รายวิชาธรณีวิทยาและการส ารวจปิโตรเลียม 2 รายวิชาการใช้เครื่องจักรกลทาง
ปิโตรเลียม รายวิชาการเตรียมโครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 1 รายวิชาการ
เตรียมพร้อมฝึกงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม รายวิชาโครงงานเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 1 และรายวิชาปั๊มและคอมเพรสเซอร์ 

3. อ.จักรพงษ์  จิตต์จ านงค์ เป็นผู้สอนใน รายวิชากระบวนการผลิต
ปิโตรเลียม รายวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 รายวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
รายวิชาธรณีและการส ารวจปิโตรเลียม 2 รายวิชาพ้ืนฐานปรากฏการณ์ถ่ายเท 
รายวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรม รายวิชาการเตรียมโครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
1 รายวิชาการเตรียมพร้อมฝึกงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม และรายวิชา
โครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 1 

4. อ.ณัฐวุฒิ  สุภารัตน์  เป็นผู้สอนในรายวิชาอุณหพลศาสตร์  รายวิชา
คณิตศาสตร์วิศวกรรมพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐานปรากฏการณ์ถ่ายเท รายวิชาการ
ใช้เครื่องจักรกลปิโตรเลียม รายวิชาการเตรียมโครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 1
รายวิชาการเตรียมพร้อมฝึกงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม รายวิชาโครงงาน
เทคโนโลยีปิโตรเลียม 1 รายวิชาพลังงานชีวภาพและชีวมวล รายวิชาการซ่อม
บ ารุงเครื่องจักรกล รายวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม 

5. อ.นลพรรณ ขันติกุลานนท์ เป็นผู้สอนในรายวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยเบื้องต้นทางปิโตรเลียม รายวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม รายวิชาการ
จัดการสิ่งแวดล้อมทางปิโตรเลียม รายวิชาการเตรียมโครงงานเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 1 รายวิชาการเตรียมพร้อมฝึกงานทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม รายวิชา
โครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 1 รายวิชาเทคโนโลยีสะอาด และรายวิชาการจัด
การพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม 

เนื่องจากในบางรายวิชาในหลักสูตรมีความจ าเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ์ในสายงานทางปิโตรเลียมไม่น้อยกว่า 6 ปี เพ่ือให้การเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หลักสูตรฯ จึงได้มีการจัดจ้างอาจารย์พิเศษ คือ นาย
ทวนชัย กองพิธี สอนในรายวิชาปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ เฉพาะทาง
ปิโตรเลียม  

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

ณัฐวุฒิ สุภารัตน์ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย งบประมาณเงินรายได้ประจ าปี พ.ศ. 2559 จ านวน 1 เรื่อง คือ 
การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารโรงอาหารกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วงเงิน 30,000 บาท 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-23-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
อาจารย์จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ และอาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์ ได้รับ

การสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย งบประมาณ
เงินรายได้ประจ าปี พ.ศ. 2560 จ านวน 1 เรื่อง คือ การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล
อัดเม็ดจากใบยางพารา กิ่งยางพาราและขี้เลื่อยยางพาราโดยใช้แป้งเปียกเป็นตัว
ประสาน วงเงิน 45,000 บาท 

อาจารย์จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ ได้ร่วมท างานวิจัยกับวิทยาลัยปิโตรเลียมและ 
ปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน 2 เรื่อง คือ 

1. The stability of the palladium-magnesium supported on 
silica catalyst for partial hydrogenation of biodiesel  

2. Effect of modifier on cis-trans selectivity and stability of the 
catalyst on partial hydrogenation of polyunsaturated FAMEs 
for biodiesel upgrading.  

อาจารย์ณัฐวุฒิ สุภารัตน์ ร่วมกับ ดร.พิชิต เพ็งสุวรรณ และ อาจารย์อภิรพ 
แก้วมาก งานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี พ.ศ. 2560 จ านวน 1 เรื่อง คือ
การพัฒนากระบวนการผลิตน้ ามันชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้จากต้นตาลโตนดใน
ชุมชนท่าหิน จังหวัดสงขลา วงเงิน 286,200 บาท   

ดร.พิชิต เพ็งสุวรรณ ร่วมกับ อาจารย์ณัฐวุฒิ สุภารัตน์ และ อาจารย์อภิรพ 
แก้วมาก งานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี พ.ศ. 2560 จ านวน 1 เรื่อง คือ
การออกแบบและพัฒนาเตาอบคืนไฟเพ่ือวิสาหกิจชุมชนมีดพร้านาป้อ ต าบล
ควนปริง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง วงเงิน 260,336 บาท 

ส าหรับการอบรมวิชาการวิชาชีพต่างๆ เพ่ือพัฒนาตนเองด้านการสอนใน
รายวิชารับผิดชอบ หลักสูตรมีนโยบายให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการอบรมอย่าง
น้อย 1 ครั้งต่อปี  และหลักสูตรได้มีการจัดโครงการศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ในระหว่างวันที่ 27-31 
พฤษภาคม 2560  

 (C)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ได้มีการทบทวนเพ่ือสรุปผลการ
ด าเนินงาน และติดตามผลการพัฒนาตนเอง เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 6/2560 วัน
พุธที่ 1 มิถุนายน 2560 การจัดอัตราก าลังให้ชั่วโมงสอนของอาจารย์ในหลักสูตร
ฯ รวมทั้งเวลาในการวิจัยของอาจารย์ เห็นว่าภาระการสอนของคณาจารย์ใน
หลักสูตรฯ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 มีภาระการสอนอยู่ระหว่าง 7-15 คาบ/
สัปดาห์ ภาคการศึกษาที่  2/2559 มีภาระการสอนอยู่ระหว่าง 17-21 คาบ/
สัปดาห์ และมีงานวิจัยครบทั้ง 5 ท่าน จ านวน 4 เรื่อง ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ตรงตาม
วิชาชีพ  

      มีการจัดจ้างอาจารย์พิเศษมาสอนในรายวิชาที่ เกี่ยวข้องกับการใช้
อุปกรณ์เฉพาะทางปิโตรเลียม ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ านและมี
ประสบการณ์ในสายงานทางปิโตรเลียมไม่น้อยกว่า 6 ปี ทางหลักสูตรได้มีการ



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-24-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ด าเนินการตามกระบวนการจัดจ้าง ว่าด้วยเรื่องการรับบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญพิเศษ ปรากฏว่ามติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย ไม่เห็นชอบให้จ้างนายทวนชัย กองพิธี  ให้เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย  

การจัดโครงการศึกษาดูงานทางด้านอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ประจ าปี
การศึกษา 2559 เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน มีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเข้าร่วมโครงการจ านวน 4 คน 

    (A)  จากการวิเคราะห์อัตราก าลังของอาจารย์แต่ละท่านในการก าหนด
แผนการสอน ดังนี้ 

อาจารย์จุฑามาศ จันโททัย (ประธานหลักสูตรฯ) 
มีภาระงานสอนภาคการเรียนที่ 1 จ านวน 14 คาบ/สัปดาห์ และ ภาคการเรียนที่ 
2 จ านวน 20 คาบ/สัปดาห์ และมีงานวิจัยจ านวน 1 เรื่อง คือ การผลิตก๊าซ
ชีวภาพจากเศษอาหารโรงอาหารกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
(ผู้ร่วมวิจัย) 

อาจารย์ณปภัช สมานวงศ์  
มีภาระงานสอนภาคการเรียนที่ 1 จ านวน 12 คาบ/สัปดาห์ และ ภาคการเรียนที่ 
2 จ านวน 21 คาบ/สัปดาห์ และมีงานวิจัยจ านวน 1 เรื่อง คือ การผลิตก๊าซ
ชีวภาพจากเศษอาหารโรงอาหารกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
(หัวหน้าโครงการ) 

อาจารย์จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์  
มีภาระงานสอนภาคการเรียนที่ 1 จ านวน 10 คาบ/สัปดาห์ และ ภาคการเรียนที่ 
2 จ านวน 17 คาบ/สัปดาห์ และมีงานวิจัยจ านวน 3 เรื่อง คือ 
1. การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจากใบยางพารา กิ่งยางพารา และขี้เลื่อย
ยางพาราโดยใช้แป้งเปียกเป็นตัวประสาน (หัวหน้าโครงการ) 
2. The stability of the palladium-magnesium supported on silica 
catalyst for partial hydrogenation of biodiesel (หัวหน้าโครงการ) 
3. Effect of modifier on cis-trans selectivity and stability of the 
catalyst on partial hydrogenation of polyunsaturated FAMEs for 
biodiesel upgrading. (ผู้ร่วมวิจัย) 

อาจารย์ณัฐวุฒิ สุภารัตน์ 
มีภาระงานสอนภาคการเรียนที่ 1 มีงานวิจัยจ านวน 3 เรื่อง คือ  
1. การพัฒนากระบวนการผลิตน้ ามันชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้จากต้นตาลโตนด
ในชุมชนท่าหิน จังหวัดสงขลา (หัวหน้าโครงการ) 
2. การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารโรงอาหารกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย (ผู้ร่วมวิจัย) 
3. การออกแบบและพัฒนาเตาอบคืนไฟเพ่ือวิสาหกิจชุมชนมีดพร้านาป้อ ต าบล



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-25-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ควนปริง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (ผู้ร่วมวิจัย) 

อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์ (หัวหน้างานบริหารของคณะฯ) 
มีภาระงานสอนภาคการเรียนที่ 1 จ านวน 7 คาบ/สัปดาห์ และ ภาคการเรียนที่ 
2 จ านวน 18 คาบ/สัปดาห์ และมีงานวิจัยจ านวน 1 เรื่อง คือ การผลิตเชื้อเพลิง
ชีวมวลอัดเม็ดจากใบยางพารา กิ่งยางพารา และขี้เลื่อยยางพาราโดยใช้แป้งเปียก
เป็นตัวประสาน (ผู้ร่วมวิจัย) 

จากแผนกระบวนการจัดจ้างอาจารย์ พิ เศษ ปรากฏว่ามติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ไม่เห็นชอบให้จ้าง
นายทวนชัย กองพิธี ให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลักสูตรจึงได้มีการจ้างเป็น
อาจารย์พิเศษ โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

    ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 1) ผลการจัดโครงการ
ศึกษาดูงานในสถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองท า
ให้สามารถน าข้อมูลที่ได้จากผู้ประกอบการมาพัฒนาหลักสูตรฯ 2) หลักสูตรฯ ได้
มีการพัฒนาให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านซึ่งยังไม่มีงานวิจัยเผยแพร่ได้มี
การเผยแพร่งานวิจัยทั้งห้าท่าน 3) ภาระการสอนและงานวิจัยของอาจารย์แต่ละ
ท่านเหมาะสมตามท่ีมหาวิทยาลัย/คณะก าหนด 
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์   
      

 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ ดังนี้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-26-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
2) วิเคราะห์ความต้องการอาจารย์ประจ าหลักสูตร จัดท าแผนการส่งเสริม

และการพัฒนาอาจารย์ 
2.1) สาขาวิชาส ารวจจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2.2) สาขาวิชาจัดท าแผนด้านอัตราก าลังเสนอต่อคณะ/วิทยาลัย 
2.3) คณะ/วิทยาลัย เสนอขออัตราก าลังต่อมหาวิทยาลัย 
2.4) หลักสูตรจัดท าแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

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 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรด าเนินการในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
ดังนี้ 
      (P)  หลักสูตรฯ ได้มีการจัดท าแผนการประชุมเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 
7/2559 วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2559 เพ่ือทบทวนแผนการด าเนินงาน ปีการศึกษา 
2558 และจัดท าแผนการด าเนินงานในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ในปี
การศึกษา 2559 ดังนี้ 

1. หลักสูตรฯ มีการประชุมวางแผนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ของบ
วิจัยจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกและเข้าร่วมประชุมวิชาการเพ่ือ
พัฒนาองค์ความรู้  

2. หลักสูตรฯ มีการประชุมวางแผนเพ่ือการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีงานวิจัยอย่าง
น้อยปีละ 1 เรื่อง และให้อาจารย์ที่มีอายุงานครบ 5 ปี เร่งขอต าแหน่งทางด้าน
วิชาการ 

3. หลักสูตรฯ มีการประชุมวางแผนให้อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์ 
ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ประจ าปี 2561 
      (D)  จากการวางแผนการพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรฯ ได้ผลักดันอาจารย์ โดย
ด าเนินการดังนี้ 

1. ได้มีการส่งอาจารย์ณัฐวุฒิ สุภารัตน์ อาจารย์จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ 
อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์ เข้าอบรมนักวิจัยเพ่ือพัฒนาด้านวิจัย ในวันที่ 
21 ธันวาคม 2559  

2. อาจารย์ณัฐวุฒิ สุภารัตน์ และอาจารย์จุฑามาศ จันโททัย ได้เข้าร่วม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รายงานการประชุม
หลักสูตร ครั้งที่ 7/2559 
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 
2559  
 รายงานการประชุม



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-27-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
โครงการสัมมนา เรื่องกลยุทธ์การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการอย่างสัมฤทธิ์ผล ใน
วันที่ 27 เมษายน 2560  

3. อาจารย์ณัฐวุฒิ สุภารัตน์ และอาจารย์จุฑามาศ จันโททัย โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเขียนต าราจากงานวิจัย ในวันที่  25 
พฤษภาคม 2560  

จากการประชุมหลักสูตรในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เมื่อคราว
ประชุมครั้งที่ 6/2560 วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2560 พบว่า 

อาจารย์ณปภัช สมานวงศ์ อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์ และ
อาจารย์จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ อยู่ระหว่างการเขียนบทความวิจัยและพิจารณา
เวทีในการประชุมวิชาการเพ่ือน าเสนองานวิจัย 

อาจารย์ณปภัช สมานวงศ์ อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์ และ
อาจารย์จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ อยู่ระหว่างการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและ
พิจารณาหาแหล่งทุนวิจัย 
      (C) จากการประชุมหลักสูตรได้มีการทบทวนกระบวนการในการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ พบว่า 

อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์ อาจารย์จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ และ
อาจารย์ณปภัช สมานวงศ์ ได้น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ The 23rd PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and 
Polymers and The 8th Research Symposium on Petrochemical and 
Materials Technology ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 จ านวน 3 เรื่อง ดังนี้ 

The Stability of the Palladium-Magnesium Supported on Silica 
Catalysts for Partial Hydrogenation of Biodiesel (อ .จั ก ร พ งษ์  จิ ต ต์
จ านงค)์ 

Effect of Cassava Starch Ratio on Biomass Pellet Fuel from 
Rubber Tree (อ.นลพรรณ ขันติกุลานนท์ และ อ.จักรพงษ์ จิตต์จ านงค)์ 

Biogas Production from Food Scraps of Rajamangala University 
of Technology Srivijaya (อ.ณปภัช สมานวงศ์ อ.ณัฐวุฒิ สุภารัตน์ และ อ.
จุฑามาศ จันโททัย) 
         อาจารย์ณปภัช สมานวงศ์ ได้ส่งข้อเสนอโครงการงานวิจัยเงินรายได้ 
ประจ าปี 2561 จ านวน 1 เรื่อง ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา 
        อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์ ได้ส่งข้อเสนอโครงการงานวิจัยเงิน
รายได ้ประจ าปี 2561 จ านวน 1 เรื่อง ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา 
       อาจารย์จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ ได้ส่งข้อเสนอโครงการงานวิจัยเงินรายได้ 
ประจ าปี 2561 จ านวน 1 เรื่อง ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา และขอทุนวิจัยจาก
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานจ านวน  1 เรื่อง ซึ่งอยู่
ระหว่างการพิจารณา 

หลักสูตร ครั้งที่ 6/2560 
วันพุธที่ 1 มิถุนายน 
2560 
 เอกสารการเผยแพร่
งานวิจัย 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-28-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
       (A) หลักสูตรฯ ด าเนินการประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานตามระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยตามวงจร PDCA พบว่าการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการยังมีอยู่น้อย 
เนื่องจากหลักสูตรได้เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 (หลักสูตรใหม่) และอาจารย์
ประจ าหลักสูตรมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลนักศึกษาเป็นหลัก จึงท าให้อาจารย์ไม่มี
เวลาในการเขียนข้อเสนองานวิจัยเพ่ือขอทุนสนับสนุน และตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการ 
 

เป้าหมายของปีนี้  : 4  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 3  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     ไมบ่รรลุเป้าหมาย  
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-29-  
 

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 20 5 ตารางที่ 4.2-1 –ตารางที่ 
4.2-6 

เฉลี่ย 1.67  

เป้าหมายของปีนี้  : 1.67  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 1.67  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย   

สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

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

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-30-  
 

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 = (0/5)*100 

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

คะแนน 0 = (0/60)*5 

 
สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

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

น้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 - - - 

1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 - - - 

2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตี พิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 - - - 

2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 - - - 

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

0.40 - - - 

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

0.40 - - - 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-31-  
 

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

น้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

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

0.60 - - - 

3.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

0.60 - - - 

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

0.80 - - - 

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

0.80 - - - 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

0.80 - - - 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มท่ี 1 

0.80 - - - 

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

1.00 1 1.00 ตารางที่ 4.2.5 

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

1.00 - - - 

5.3 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - - 
5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่าน
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 - - - 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-32-  
 

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

น้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

5.5 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้าง
ให้ด าเนินการ 

1.00 - - - 

5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ
ได้รับการจดทะเบียน 

1.00 - - - 

5.7 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 - - - 

5.8 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 - - - 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 - - - 

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 - - - 
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
 

0.60 - - - 

9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.80 - - - 

10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ 
 

1.00 - - - 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 5 - 
จ านวนและผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

1 1.00 - 

จ านวนและผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

0 0 - 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

- 20 = (1/5)*100 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

- 0 - 

ค่าคะแนนของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

- 5.00 = (20/20)* 5 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-33-  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์  
ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

 

การคงอยู่ของอาจารย์   
    ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ ด าเนินการเพื่อการคงอยู่และเตรียมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรฯ ให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 ดังนี้ 

 (P) มหาวิทยาลัย/คณะ จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพ่ือให้ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต 
เช่น  

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

ตามระเบียบประกาศท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
4) มีการสนับสนุนด้านการท าวิจัยของบุคลากรในคณะฯ/หลักสูตรฯ 
5) มีการจัดสถานที่ ห้องพักอาจารย์ส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
6) มีการส่งเสริมให้อาจารย์มีกิจกรรมนันทนาการอ่ืน ๆ 
7) มีการสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกในการท าเอกสารหรือต ารา เช่น    

คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกน แผ่นซีดี เป็นต้น 
    8) มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสู่การเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (Srivijaya Young Blood) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
มีทัศนคติเชิงบวก และรักองค์กร 

 (D) การด าเนินงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2559 พบว่าการ
คงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังคงครบ 5 ท่าน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีการ      
ลาศึกษาต่อ ลาออก และโอนย้าย อัตราการคงอยู่ร้อยละ 100 

หลักสูตรฯ ได้เสนอชื่ออาจารย์ณัฐวุฒิ สุภารัตน์ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนา
บุคลากรสู่การเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (Srivijaya Young 
Blood) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทัศนคติเชิงบวก รักองค์กร มีความคิด
สร้างสรรค์ และมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 
     (C)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประชุมในคราวประชุมครั้งที่ 6/2560 
วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2560 เพ่ือติดตามผลการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าสรุปได้ดังนี้  
          1) ในการตรวจสอบผลการด าเนินงานปรากฏไม่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรคนใด  
ได้เกษียณอายุราชการ ลาศึกษาต่อ หรือลาออก  
          2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม มี
คุณวุฒิทางการศึกษาตรง/สัมพันธ์ จ านวน 5 ท่าน 

      3) อาจารย์ณัฐวุฒิ สุภารัตน์ ได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสู่การ
เปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (Srivijaya Young Blood) และ
ได้เป็นวิทยากรประจ ากลุ่มแก่บุคลากรผู้เข้าร่วมการอบรม 

รายงานการประชุม
หลักสูตร ครั้งที่ 
6/2560 วันพุธที่ 1 
มิถุนายน 2560  
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  (A) ในการด าเนินงานหากมีอาจารย์เกษียณอายุราชการ ลาศึกษาต่อ หรือลาออก 
ให้ด าเนินการดังนี้ 

 - กรณีเกษียณอายุราชการ หลักสูตรท าบันทึกเสนอต่อคณบดีเพ่ือขอต าแหน่ง
อาจารย์ มาทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุ 

      - กรณีลาศึกษาต่อ หลักสูตรได้จัดหาบุคลากรมาสอนทดแทนอาจารย์ที่ลา
ศึกษาต่อ 
           - กรณีลาออก หลักสูตรต้องจัดหาบุคลากรในการสอนอย่างเร่งด่วน ไม่เกิน     
6 เดือน เพ่ือทดแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ลาออกไป 
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 
      ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจอาจารย์ต่อการ
บริหารหลักสูตร และการบริหารพัฒนาอาจารย์ ดังนี้ 

(P)  จากผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรในปีที่
ผ่านมา (ปีการศึกษา 2558) พบว่าประเด็นที่อาจารย์พึงพอใจน้อยที่สุดในระดับ      
ปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 3.20 มี 1 ประเด็น คือ ความพึงพอใจของอาจารย์ในด้าน         
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

(D)  หลักสูตรฯ ได้มีการด าเนินการแก้ปัญหา โดยการจัดหาอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่
ใช้ในการเรียนการสอนให้เพียงพอกับนักศึกษา โดยการจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่ อีกทั้งยัง
ได้รับครุภัณฑ์ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนแก่นักศึกษา 

     - นอกจากนี้ทางหลักสูตรฯ มีการจัดโครงการศึกษาดูงานในกลุ่มอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ในระหว่างวันที่ 27-
31 พฤษภาคม 2560 เพ่ือพัฒนานักศึกษาและอาจารย์  

(C)  หลักสูตรฯ มีการสรุปผลความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ต่อการ
บริหารหลักสูตรฯ และการบริหารอาจารย์ ในปีการศึกษา 1/2559 มีผลคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.24 อยู่ในระดับมาก และในปีการศึกษา 2/2559 มีผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.32 อยู่ในระดับมาก โดยมีประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1) ด้านการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1.1 มีประกาศ ค าสั่ง ระเบียบการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่

 รายงานการประชุม
หลักสูตร ครั้งที่ 
วันที่ 
 แบบฟอร์มการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและการจัด
การศึกษา 
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มีความชัดเจน และถือปฏิบัติ 
1.2 มีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม

ข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
1.3 กระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความชัดเจนและ

โปร่งใส  
2) ด้านระบบการบริหารอาจารย์  
2.1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร 
2.2 การก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรมีความชัดเจน 
2.3 การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถของอาจารย์

ผู้สอน 
2.4 จ านวนภาระงานสอนของอาจารย์ในหลักสูตรมีความเหมาะสม 
3) ด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
3.1 การประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนา

ความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 
3.2 อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ

เรียนการสอน 
3.3 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง

น้อยปีละหนึ่งครั้ง 
3.4 อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อ 
3.5 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่าง

หลักสูตร 
4) ด้านการบริหารหลักสูตร  
4.1 การก ากับและติดตามการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

4.2 การก ากับและติดตามการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

4.3 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา 

4.4 การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

4.5 การบริหารหลักสูตร ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
อ่ืนที่มีความเก่ียวข้องกันอย่างเหมาะสม 
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5) ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
5.1 มีเอกสาร และสื่อประกอบการเรียนรู้ที่เพียงพอ เหมาะสม 
5.2 มีระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้น 
5.3 มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
5.4 ห้องเรียนมีความเหมาะสมและเพียงพอ 
5.5 มีสถานที่ส าหรับท ากิจกรรมของนักศึกษา 

          และประเด็นผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา พบว่าทางหลักสูตรฯ 
ไดร้ับข้อร้องเรียนของนักศึกษาต่อการจัดการของหลักสูตร 1 ครั้ง ในประเด็นเรื่องระบบ
เครื่องปรับอากาศ โปรเจคเตอร์ และประตูห้องเรียน มีสภาพช ารุด  

     (A) จากเป้าหมายที่วางแผนไว้ในการปรับปรุงประเด็นที่อาจารย์พึงพอใจ
น้อยที่สุด (3.20) 1 ประเด็น คือ ความพึงพอใจของอาจารย์ในด้าน สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ โดยประเด็นด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในในปีการศึกษา 1/2559 มีผลคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.28 อยู่ในระดับปานกลาง และในปีการศึกษา 2/2559 มีผลคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.44 อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีผลการประเมินที่ดีขึ้นจากปีการศึกษา 2558 
ตามล าดับ 
 ในส่วนของข้อร้องเรียนของนักศึกษา ทางหลักสูตรได้มีการท าหนังสือแจ้งไปยัง
คณะเพ่ือด าเนินการซ่อมบ ารุงต่อไป  
 
ตารางแสดงแนวโน้มความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 

รายการ ปีการศึกษา 
2558 

(ค่าเฉลี่ยเต็ม 
5) 

ปีการศึกษา 
1/2559 
(ค่าเฉลี่ย 
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา 
2/2559 
(ค่าเฉลี่ย 
เต็ม 5) 

สถานะ
การ

เปลี่ยน
แปลง 

อัตราการ
คงอยู ่

(ร้อยละ) 

1) ด้านการรับ
และการแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร  

4.53 4.67 4..73 เพ่ิมข้ึน 100 

2) ด้านระบบการ
บริหารอาจารย์  

4.55 4.60 4.65 เพ่ิมข้ึน 100 

3) ด้านระบบการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์  

4.12 4.12 4.20 เพ่ิมข้ึน 100 

4) ด้านการ
บริหารหลักสูตร  

4.48 4.52 4.56 เพ่ิมข้ึน 100 

5) ด้านสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้  

3.20 3.28 3.44 เพ่ิมข้ึน 100 
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เป้าหมายของปีนี้  : 4  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 3  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     ไมบ่รรลุเป้าหมาย     
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย ์

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 
4.1 ระดับ 4 ระดับ 3  
4.2   1.67 

 
4.2 (1) ร้อยละ 0 ร้อยละ 0 0 
4.2 (2) ร้อยละ 0 ร้อยละ 0 0 
4.2 (3) ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 5 

4.3 ระดับ 4 ระดับพอใช้ 3  
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หมวดที่ 3: นักศึกษาและบัณฑิต 

 
ข้อมูลนักศึกษา 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปี

การศึกษาท่ี
เริ่มใช้

หลักสูตร) 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา 
ชั้น
ปีที่ 
1 

ชั้น
ปีที่ 
2 

ชั้น
ปีที่ 
3 

ชั้น
ปีที่ 
4 

ชั้น
ปีที่ 
5 

ชั้น
ปีที่ 
6 

ลาออก/สิ้นสุด
สภาพฯ ระหว่าง

ศึกษา 

ส าเร็จ
การศึกษา 

ตกค้าง 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

2558 23 19     4 17.39 - - - - 
2559 30 27     3 10.00 - - - - 
รวม 53 46     7 14.29 - - - - 

หมายเหตุ นักศึกษาที่อยู่เกินกว่าอายุของหลักสูตร ให้นับรวมอยู่ในช่องนักศึกษาตกค้าง 
 
ข้อมูลนักศึกษา 
 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

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 ได้เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาในปีการศึกษา 
2559 โดยเปิดรับนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา 30 คน ซึ่งใน ปีการศึกษา 2559 รบันักศึกษาใหม่ได้จริง 
จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของการเปิดรับนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา และเมื่อสิ้นสุดปี
การศึกษา 2559 มีนักศึกษาคงเหลืออยู่ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 90  
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ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา  
1. พ้ืนฐานด้านการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสายอาชีพ (ระดับ ปวช.) มีพ้ืนฐานไม่

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

2. นักศึกษาใหม่มีความพร้อมในการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา เช่น ทักษะทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษค่อนข้างน้อย 

3. ปัญหาเศรษฐกิจทางครอบครัว ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 
ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

ระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
          คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของ 
ความส าเร็จ โดยหลักสูตรมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร มีการก าหนด 
คุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การก าหนดเกณฑ์ 
ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติของ 
นักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกข้อมูล หรือวิธีการ 
คัดเลือกให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่น 
ที่จะเรียนและมีเวลาเรียนเพียงพอเพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลา  
ที่หลักสูตรก าหนด โดยมีขอบเขตดังนี้ 
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การรับนักศึกษา 

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

1) หลักสูตรร่วมวางแผนการรับนักศึกษาโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1.1) วิเคราะห์ปัญหาการรับสมัครนักศึกษาจากปีการศึกษาที่ผ่านมาพร้อม 

น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหา 
1.2) ก าหนดรายชื่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และรายงานตัวของแต่ละ 

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

2) ฝ่ายวิชาการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร และจัดท าประกาศ 
รับสมัครของคณะฯ 

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

10.1) จ านวนและคุณสมบัตินักศึกษา 
10.2) ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 

         ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรก าเนินการรับนักศึกษา โดยใช้ระบบและ
กลไกของคณะฯ ร่วมกับระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย ดังนี้  
    (P)  หลักสูตรก าหนดการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2559 โดยน าผลการ
ด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ซึ่งเดิมรับนักศึกษา 21 คน เนื่องจากเป็น
หลักสูตรเปิดใหม่และพ้นจากช่วงการรับนักศึกษาแบบปกติตามระบบของ
มหาวิทยาลัย หลักสูตรจึงเปิดรับรอบพิเศษ   โดยในปีการศึกษา 2559 หลักสูตร
ได้ปรับใช้ระบบในการรับนักศึกษาใหม่ตามกลไกของมหาวิทยาลัยร่วมกับคณะฯ 
โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ร่วมประชุมวางแผนการรับนักศึกษาตาม มคอ.2 
เพ่ือน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะฯ และส่งข้อมูลไปยังมหาวิทยาลัย โดยก าหนด
แผนการรับนักศึกษาจ านวน 30 คน โดยรับโควตา 10 คน และรับตรง 20 คน 
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558  
           
    (D)  หลักสูตรมีการน าระบบมาใช้สู่การปฏิบัติ/ด าเนินการ ในปีการศึกษา 
2559 หลักสูตรได้ใช้กระบวนการตามระบบและกลไกการรับนักศึกษา ดังนี้ 

   หลักสูตรได้ด าเนินการแนะแนวนักศึกษาร่วมกับคณะฯ ในระหว่างวันที่ 
14-18 ธันวาคม 2558 จากนั้นประกาศรับนักศึกษาและพิจารณาคุณสมบัติ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน (รับตรง) สอบสัมภาษณ์ ด าเนินการสอบ
สัมภาษณ์ ประกาศผลการสอบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รายชื่อคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์  

- ประกาศรับสมัครจากมหาลัย 
- รายงานการประชุมหลักสูตร

ครั้งที่ 4/2558 วันจันทร์ที่ 24 
สิงหาคม 2558  

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
- รายงานการประชุมหลักสูตร 

ครั้งที่ 4/2559 วันจันทร์ที่ 18 
เมษายน 2559 
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รับสมัคร สอบคัดเลือก รายงานตัว และขึ้นทะเบียนนักศึกษา 

ด าเนินการ 2 กรณี คือ  
1. กรณีนักศึกษาโควตา โดยด าเนินการรับสมัครในระหว่างวันที่  

3 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2559 สอบสัมภาษณ์และตรวจสอบ
วุฒิในวันที่  19 มกราคม 2559 รายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาในวันที  
27 มกราคม 2559 

2. กรณีนักศึกษารับตรง โดยด าเนินการรับสมัครในระหว่างวันที่  
15 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่  29 กุมภาพันธ์ 2559 ด าเนินการสอบคัดเลือก 
ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 สอบสัมภาษณ์และตรวจสอบวุฒิในวันที่ 31 มีนาคม 
2559 รายงานตัวและข้ึนทะเบียนนักศึกษาในวันที่ 11 เมษายน 2560 

(C)  กรรมการหลักสูตรฯ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 วันจันทร์ที่ 18 
เมษายน 2559 เพ่ือติดตามผลการแนะแนว ซึ่งในปีการศึกษานี้ หลักสูตรได้แนะ
แนวการศึกษาทั้งสิ้น 9 สถานศึกษา  

หลักสูตรร่วมประชุมสรุปผลการรับสมัครนักศึกษา จากผลการด าเนินงาน
การรับนักศึกษาปรากฏว่า มีนักศึกษาเข้ารายงานตัวจ านวน 31 คน เป็น
นักศึกษาโควตา 11 คน แต่มีนักศึกษาลาออก 1 คน ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
อย่างไรก็ตามจ านวนนักศึกษาที่รับยังคงเป็นไปตามแผนการรับสมัครนักศึกษา 
และนักศึกษารับตรง 12 คน ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนการรับสมัครนักศึกษา 
หลักสูตรจึงเปิดรับนักศึกษารอบเพ่ิมเติมจ านวน 8 คน ท าให้มีนักศึกษาครบตาม
แผนการรับสมัคร 
    (A)  หลักสูตรด าเนินการประชุมสรุปผลจากผลการด าเนินงานการรับ
นักศึกษา เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 เพ่ือ
พิจารณาแนวทางในการแนะแนวนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษาถัดไป โดย
กรรมการหลักสูตรฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ โดยให้ทางคณะฯ ออกแนะแนวและ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่นักศึกษาใหม่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและควรด าเนินการ
ก่อนก าหนดการเปิดรับสมัครและควรประกาศรายชื่อนักศึกษา (โควตา) เพ่ิมมาก
ขึ้น เพ่ือชดเชยความเสี่ยงที่นักศึกษาไม่มารายงานตัวและจะเพ่ิมจ านวนการรับ
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ตรงให้มากข้ึนเพ่ือลดอัตราเสี่ยงที่จะได้จ านวนนักศึกษาไม่พอ และในระยะยาวได้
มีการกระตุ้นให้อาจารย์สร้างผลงานทางวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ
หลักสูตรให้มากข้ึน เพ่ือสร้างชื่อเสียง ให้นักศึกษาอยากมาเรียนมากขึ้น 

 ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
 มีนักศึกษาใหม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2559 จ านวน 

30 คน ซึ่งเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา มากกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาร้อยละ 
30.4 โดยมีนักศึกษาเพ่ิมจากปีการศึกษา 2558 จ านวน 7 คน 

ใน ปี ก ารศึ ก ษ า  2560 ท างห ลั ก สู ต รมี ก าร ว างแผ น ก ารออก
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่นักศึกษาใหม่ให้เป็นที่รู้จักมาขึ้น ก่อนก าหนดการ
เปิดรับสมัครของมหาวิทยาลัย  
 
 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา   

 
 
         คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังนี้ 

1)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมพิจารณา 
1.1) จ านวนนักศึกษา 
1.2) คุณสมบัตินักศึกษา 

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

5.1) ผลสัมฤทธิ์การเรียนปรับพื้นฐาน 
5.2) วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขเพ่ือใช้ในปีถัดไป 

 6) ประชุมติดตามและประเมินผลของระบบและกลไกการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา 

6.1) ความพึงพอใจของผู้เรียน 
6.2) ผลการสอบกลางภาคของนักศึกษา 
6.3) รายงานผลจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา 

        ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้ใช้กลไกและระบบการรับนักศึกษา ดังนี้ 
    (P) คณะฯ มีแผนในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการค่ายคุณธรรม เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา ตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 

         อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ประชุมวางแผนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา โดยจะพิจารณาจากจ านวนนักศึกษาที่สมัคร คุณสมบัติของนักศึกษาที่
สมัคร คะแนนสอบ และปัญหาต่างๆซึ่งจะได้จากการสอบสัมภาษณ์ในเบื้องต้น 
และในหลักสูตรได้มีการวางแผนให้นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้าเรียนในรายวิชา
ปรับพ้ืนฐานวิชาชีพตามแผนการเรียนที่ก าหนดใน มคอ .2 ก่อนเปิดภาค
การศึกษา ปี 2559 ซึ่งต่างจากปี 2558 นักศึกษาเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐาน 
จ านวน 5 รายวิชา ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษส าหรับปิโตรเลียม วิชาเคมีเบื้องต้น
ส าหรับปิโตรเลียม วิชาปฏิบัติงานทักษะช่างพ้ืนฐาน1 วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ส าหรับปิโตรเลียม และวิชาปฏิบัติงานทักษะช่างพ้ืนฐาน2 ควบคู่กับการเรียน
รายวิชาหลัก เนื่องจากนักศึกษาที่รับเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสายสามัญ (ม.6) 
และสายอาชีพ (ปวช.) เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 
2559  
    (D) 1) คณะฯ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศ ในวันที่  8 กรกฏาคม 2559  และ
โครงการคุณธรรมจริยธรรม ในวันที่ 4 – 5  สิงหาคม 2559  เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมของนักศึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของ
นักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน 

2) หลักสูตรได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาโดยการ
เรียนวิชาปรับพ้ืนฐาน โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน ต้องเข้าเรียนปรับพื้นฐาน
เพ่ือให้นักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสายสามัญ (ม.6) และสายอาชีพ 
(ปวช.) มีพ้ืนฐานในรายวิชาพ้ืนฐานของหลักสูตรใกล้เคียงกัน โดนรายวิชาปรับ
พ้ืนฐานวิชาชีพประกอบด้วย 5 รายวิชา ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษส าหรับ
ปิโตรเลียม วิชาเคมีเบื้องต้นส าหรับปิโตรเลียม วิชาปฏิบัติงานทักษะช่างพ้ืนฐาน1 
วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นส าหรับปิโตรเลียม และวิชาปฏิบัติงานทักษะช่าง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานการประชุม

หลักสูตร ครั้งที่ 4/2559 
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 
2559  

- รายงานการประชุม
หลักสูตร คราวประชุมครั้ง
ที่ 7/2559 วันจันทร์ที่ 18 
สิงหาคม 2559 

- เอกสารประกอบการเรียน
หรือคะแนนการประเมินผล
การเรียนรายวิชาปรับ
พ้ืนฐาน 

- เอกสาร/ภาพกิจกรรม
โครงการค่ายคุณธรรม และ
ปฐมนิเทศ 
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เป้าหมายของปีนี้  :   3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  4  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ้ืนฐาน2 โดยการประเมินผลเข้าเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพจะไม่มีการ
ประเมินผลเป็นระดับคะแนนแต่จะประเมินผลเป็น S และ U เท่านั้น นอกจาก
การเรียนปรับพื้นฐานแล้วยังมีการจัดติวเพ่ือนช่วยเพื่อน 
    (C) 1) การเข้าร่วมโครงการคุณธรรมจริยธรรมและโครงการปฐมนิเทศ จะมี
ประโยชน์ต่อนักศึกษา โดยท าให้นักศึกษามีการเตรียมตัวในการเรียนและการใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น 

2) หลักสูตรร่วมประชุมสรุปผลการด าเนินงานตามระบบการเตรียม      
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 7/2559 วันจันทร์ที่ 18 
สิงหาคม 2559 เพ่ือประเมินและทบทวนระบบกลไกการรับนักศึกษาและร่วมกัน
พิจารณาแก้ไข ปรับปรุงระบบในส่วนที่ยังขาดตกบกพร่อง และไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ โดยพิจารณาจากผลการเรียนรวมของนักศึกษาปี 2558 กับ ปี 2559 
ปรากฏว่า ผลการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2558 ที่เรียนปรับ
พ้ืนฐานควบคู่กับรายวิชาหลัก เท่ากับ 2.48 และผลการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ที่เรียนปรับพ้ืนฐานก่อนเปิดภาคเรียน เท่ากับ2.73 
และผลจากการติวเพ่ือนช่วยเพื่อนท าให้นักศึกษามีคะแนนในภาพรวมที่ดีขึ้น 
    (A) 1) จากผลการด าเนินโครงการคุณธรรมจริยธรรม มีคะแนนความพึงพอใจ
ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 98.24 ซึ่งจากโครงการดังกล่าวนักศึกษาได้น าความรู้ 
เช่น การลงทะเบียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยมาปรับใช้กับตนเอง 

2) กรรมการหลักสูตรฯ ร่วมพิจารณาแผนการด าเนินงานตามระบบและ
กลไกที่ได้วางไว้ และพบว่าระบบและกลไกดังกล่าวสามารถช่วยเตรียมความ
พร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนเข้าเรียนได้ ทั้งนี้ หลักสูตรได้มีแผนในการปรับการ
เรียนปรับพ้ืนฐานใหม่ โดยจะเน้นวิชาเคมีเบื้องต้นส าหรับปิโตรเลียมให้แก่
นักศึกษาระดับ ปวช. และเน้นวิชาปฏิบัติงานทักษะช่างพ้ืนฐาน1 และ 2 ให้แก่
นักศึกษาระดับ ม.6  
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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 
 

 
 
การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี 

 
 

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

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ ด าเนินการควบคุมการดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
    (P) อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุมเพ่ือวางแผนการให้ค าปรึกษาด้าน
วิชาการและการแนะแนวแก่นักศึกษาด้านอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังพิจารณาเลือกและ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าปีการศึกษา 2559 ส่งไปยังคณะฯ (ฝ่ายวิชาการ) 
และจัดส่งให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือบันทึกข้อมูลอาจารย์ที่
ปรึกษาลงในระบบต่อไป เมื่อคราวประชุมครั้งที่  6/2559 วันจันทร์ที่  13 
มิถุนายน 2559 โดยมีการวางแผนเพื่อให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในหัวข้อดังนี้ 
 1. การจัดตารางและเวลาให้ค าปรึกษา 
 2. การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
 3. การแนะแนวเรื่องทุนการศึกษา 
 4. การช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียน 

นอกจากนี้ประธานหลักสูตรยังมอบอาจารย์ผู้สอนให้ควบคุมดูแล
นักศึกษาและ ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างทั่วถึง โดยเมื่อคราวประชุมระดับ
คณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 ได้มี
การประชุมสรุปผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2559 โดยมีมติที่ประชุมให้
อาจารย์ที่ปรึกษา มีกระบวนการในการก ากับดูแลนักศึกษาที่มีผลการเรียนอยู่ใน
สภาวะวิกฤตและ รอพินิจให้นักศึกษากลับมีผลการเรียนอยู่ในสภาวะปกติ 
    (D) จากการประชุมหลักสูตรได้มีข้อสรุปการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งในปี
การศึกษา 2559 ได้แต่งตั้งให้อาจารย์จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาของนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 และอาจารย์ณัฐวุฒิ สุภารัตน์ เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 โดยอาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่
หลัก คือ ให้ค าแนะน าการลงทะเบียนแก่นักศึกษา การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
กองทุนกู้ยืม เพ่ือการศึกษา การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร การเข้าร่วมกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัยและด้านอ่ืนๆ ตามที่นักศึกษาต้องการ โดยการใช้ช่องทางการ
สื่อสารระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา เช่น ตารางนัดหมายในแผนการสอน      
สื่อออนไลน์ โทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  
         มีการจัดตั้งกลุ่ม Facebook เพ่ือเป็นช่องทางในการให้ค าปรึกษาและ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆแก่นักศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้ช่องทาง 
Facebook ในการขอรับค าปรึกษาจากอาจารย์ประจ าสาขาและสามารถท าได้ใน
เวลาที่เหมาะสม 

กรณีที่นักศึกษาไม่มีปัญหา อาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อมูลและค าแนะน าใน
ด้านวิชาการ เช่น การลงทะเบียน การวางแผนการเรียน ผลการเรียน ลักษณะ
ของนักศึกษารายบุคคลและด้านอื่นๆที่เก่ียวข้อง  

กรณีที่นักศึกษามีปัญหา อาจารย์ที่ปรึกษาจะวิเคราะห์และหาทาง

 
 
 
 
 
 
 
 
-  ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่

ปรึกษา 
- คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
- ระเบียนประวัตินักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รายงานการประชุม
หลักสูตรครั้งที่ 
6/2559  

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการ



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-48-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางด้านการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้าน
อ่ืนๆ ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ทุกท่านต้องมีการจัดเก็บข้อมูลประจ าตัว
นักศึกษา  
**กรณีที่นักศึกษามีปัญหาเร่งด่วน ให้อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งประธานหลักสูตรให้
ทราบอย่างเร่งด่วน  

โดย ในปี การศึ กษา  2559 นางสาวศุภิ สรา หนูป ระกอบ  ได้ รับ
ทุนการศึกษานักศึกษาเรียนดีในรายวิชาคณิตศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
และนางสาวสิรินันต์ คงสง ได้รับทุนการศึกษานักศึกษาที่มีความประพฤติดี เรียน
ดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2559 

นอกจากนี้หลักสูตรได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายวิชาการของคณะ ในเรื่อง
แบบฟอร์มแผนฟ้ืนฟูนักศึกษาที่มีสถานะวิกฤตและรอพินิจ โดยมีการมอบให้
อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามและรายงานผลมายังคณะฯ ทุกภาคการศึกษา ซึ่งพบว่า
นักศึกษาในหลักสูตรฯที่มีผลการเรียนอยู่ในสภาวะวิกฤตและรอพินิจจ านวน 5 
คน โดยแบ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนอยู่ในสภาวะวิกฤตจ านวน 3 
คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่มีผลการเรียนอยู่ในสภาวะรอพินิจจ านวน 2 คน 
โดยหลักสูตรฯ ได้มีการจัดท ากระบวนการเพ่ือนติวเพ่ือน โดยให้นักศึกษาที่มีผล
การเรียนดีช่วยติวให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนอยู่ในขั้นวิกฤตและรอพินิจ โดย
มีการก ากับดูแลโดยให้รายงานผลการด าเนินงานแก่อาจารย์ที่ปรึกษาเดือนละ  1 
ครั้ง  
    (C) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือทบทวนผล
การด าเนินงาน โดยมีการน าข้อมูลของนักศึกษาจากหลายๆ คน เกี่ยวกับปัญหา
ทางด้านการเงิน ด้านการเรียน ปัญหาส่วนตัว ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 

ในปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาจ านวน 2 คน ได้รับทุนการศึกษา  
โดยจากการก ากับติดตามดูแลนักศึกษาที่อยู่ในสภาวะวิกฤตและรอพินิจ 

ในภาคการศึกษาที่ 2/2559 โดยอาจารย์ที่ปรึกษา ส่งผลให้ผลการเรียนของ
นักศึกษาในกลุ่มดังกล่าวดีขึ้นโดยผลการเรียนกลับมาอยู่ในสภาวะปกติจ านวน     
3 คน โดยสามารถลดอัตราการลาออกกลางคันได้ จากเดิมในปีการศึกษา 2558 
มีนักศึกษาลาออกจ านวน 4 คน และเมื่อหลังจากมีการท าแผนฟ้ืนฟูนักศึกษา ใน
ปีการศกึษา 2559 แล้ว ท าให้มีนักศึกษาลาออกลดลงเหลือจ านวน 3 คน 
    (A) อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการก ากับติดตามผลการให้ค าปรึกษาและแนว
ทางแก้ไขปัญหาเรื่องการเรียนแก่นักศึกษาโดยใช้แบบฟอร์มแผนฟ้ืนฟูนักศึกษาที่
มีสถานะวิกฤตและรอพินิจในปีการศึกษาถัดไป เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้ชีวิต
ในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข ลดอัตราการลาออกกลางคัน 
ทั้งนี้ให้มีการรายงานผลพร้อมหลักฐานอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง เพ่ือด าเนินการ
และวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา ให้สามารถส าเร็จ
การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด กรณีที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ในขั้นต้น ให้
เสนอเรื่องไปยังคณะฯ (ฝ่ายวิชาการ) เพ่ือด าเนินการต่อไป 
  
 

ประจ าคณะครั้งที่ 
7/2559 

- แบบฟอร์มแผนฟ้ืนฟู
นักศึกษาท่ีมีสถานะ
วิกฤตและรอพินิจ 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-49-  
 

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 2559 หลักสูตรฯ ด าเนินการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ดังนี้ 
      (P) หลักสูตรมีการพูดคุยกับสถานประกอบการทางอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
ในเรื่องคุณสมบัติของพนักงานที่สถานประกอบการต้องการ พบว่าสถาน
ประกอบการต้องการพนักงานที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการท างานและการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานการประชุม

หลักสูตร ครั้งที่ 7/2559 
วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 
2559 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-50-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
สื่อสาร และพนักงานต้องมีสมรรถนะทางร่างกายที่แข็งแรง ทางหลักสูตรฯ จึงมี
การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือทบทวนแผนการด าเนินงานปี
การศึกษา 2558 และจัดท าแผนการพัฒนาศักยภาพในศตวรรษที่ 21 เมื่อคราว
ประชุมครั้งที่ 7/2559 วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 เพ่ือพัฒนาศักยภาพและ
สนับสนุนให้มีกิจกรรมนักศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ดังนั้น ทางหลักสูตรจึงได้ก าหนดให้นักศึกษามีทักษะ 3 ด้าน คือ กลุ่มทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรม กลุ่มทักษะสารสนเทศ และกลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ 
โดยหลักสูตรไดว้างแผนกิจกรรมดังนี้  

- การสอนภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษาภายนอกแก่นักศึกษาตลอด
หลักสูตรการศึกษา เนื่องจากการท างานทางด้านอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ต้องใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นหลัก  

- การทหารเข้ามาฝึกสมรรถภาพทางร่างกายแก่นักศึกษาตลอดหลักสูตร
การศึกษา เนื่องจากอุปกรณ์ทางปิโตรเลียมมีขนาดใหญ่และมีน้ าหนักมาก ดังนั้น
ผู้ที่จะไปท างานจึงต้องมีร่างกายที่แข็งแรง โดยมีการวางแผนการฝึกในแต่ละชั้นปี 
ดังนี้     ปีที่ 1 ฝึกระเบียบวินัย สมรรถนะร่างกาย การฟังค าสั่งและการท างาน      
       เป็นทีม  
 ปีที่ 2 ฝึกระเบียบวินัย สมรรถนะร่างกาย และว่ายน้ า 
 ปีที่ 3 ฝึกระเบียบวินัย สมรรถนะร่างกาย การใช้เชือก และการโรยตัว       
        จากที่สูง 

- การน านักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ เช่น สถานประกอบการที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร  

- น านักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

- การส่งผลงานนักศึกษาเข้าประกวดในโครงการสัปดาห์วิชาการ 
ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2017  
   (D)  หลักสูตรได้ด าเนินตามแผนการพัฒนาศักยภาพในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเป็น
การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะ   
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยมีการจัดจ้างเรียนภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษา
ภายนอก โดยก าหนดให้เรียน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดหลักสูตร ยกเว้นภาค
การศึกษาฤดูร้อน จัดจ้างการฝึกสมรรถภาพทางร่างกายแก่นักศึกษาตลอด
หลักสูตรการศึกษา โดยก าหนดให้เรียน 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดหลักสูตร 
ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน และนอกจากนี้ยังได้จัดโครงการน านักศึกษาร่วม
ศึกษาดูงานนอกสถานที่เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ในสถาน
ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เช่น ศูนย์เศรษฐพัฒน์ บริษัท เชฟรอน
ส ารวจและผลิตประเทศไทย จ ากัด อ. เมือง จ. สงขลา นิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุด อ. เมือง จ. ระยอง โรงไฟฟ้าจะนะ และบริษัททรานส์ไทย -มาเลเซีย         

- รายงานการประชุม
หลักสูตร ครั้งที่ 6/2560 
วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2560 

- หลักฐานการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ 

- ภาพการฝึกสมรรถภาพทาง
ร่างกาย 

- ภาพการศึกษาดูงาน ณ 
โรงไฟฟ้าจะนะ และ TTM 
ศูนย์เศรษฐพัฒน์ และนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด  

- ภาพกิจกรรมการอบรมเชิง
ปฎิบัติการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-51-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
อ. จะนะ จ. สงขลา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และกิจกรรมวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้ ซ่ึง
นักศึกษาได้ส่งผลงานเข้าประกวดข้อเสนอโครงงานและผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์คิดค้น ระดับอุดมศึกษาเขตภาคใต้ในโครงการสัปดาห์วิชาการ ราช
มงคลศรีวิชัยแฟร์ 2017  
   (C)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร ร่วมกันพิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนการ
พัฒนาศักยภาพในศตวรรษที่ 21 เมื่อคราวประชุมครั้งที่  6/2560 วันพุธที่ 
1 มิถุนายน 2560 พบว่าผลสัมฤทธิ์จากการประเมินการเรียนภาษาอังกฤษของ
สถาบันภาษาภายนอก และการเข้าฝึกสมรรถภาพทางร่างกายของนักศึกษาบาง
รายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้การเข้าร่วมศึกษาดูงาน
นอกสถานที่เพ่ือพัฒนาทักษะ ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ พบว่านักศึกษาเข้า
ร่วมมากกว่าร้อยละ 80 ส าหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา พบว่านักศึกษาเข้าร่วมมากกว่าร้อยละ 80 และ
จากการส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วมในโครงการสัปดาห์วิชาการ ราชมงคลศรี
วิชัยแฟร์ 2017 ในการประกวดข้อเสนอโครงงานและผลงานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์คิดค้น ระดับอุดมศึกษาเขตภาคใต้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
โดยเป็นผลงานของนายชวัลวิทย์ สโมทาน นายณัฐกร เกื้อก่อแก้ว และนาย
ภูริณัฐ ศรีสวัสดิ์ ในโครงงานเรื่องการดูดซับน้ ามันโดยใช้ดอกธูปฤาษีและเส้นใย
กาบมะพร้าวที่ผ่านการปรับสภาพเพ่ือพัฒนาเครื่องแยกน้ ามันออกจากน้ า โดยมี
อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
   (A)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุม เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 6/2560 วันพุธที่
1 มิถุนายน 2560 เพ่ือทบทวนแผนการแผนการพัฒนาศักยภาพในศตวรรษที่ 21 
จากผลสัมฤทธิ์การประเมินการเรียนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของการเรียนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาภายนอก และการเข้าฝึกสมรรถภาพทาง
ร่างกายของนักศึกษา ดังนั้นในที่ประชุมเห็นว่าควรมีการวัดประเมินผลเป็นระยะ
ตลอดภาคการศึกษาและจัดท าแผนการเรียนการสอนของนักศึกษาที่มีปัญหาเป็น
รายบุคคล เพ่ือให้นักศึกษาทุกคนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ส าหรับการเข้าร่วมศึกษาดู
งานนอกสถานที่เพ่ือพัฒนาทักษะ ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ควรมีผู้เชี่ยวชาญ
ในสายงานนั้น ๆ มาให้ความรู้แก่นักศึกษาก่อนที่จะไปดูงานในสถานที่จริง เพ่ือ
สร้างแรงกระตุ้นในการเรียนรู้แก่นักศึกษา และในส่วนของกิจกรรมวิชาการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้สนับสนุน
ให้นักศึกษาน าผลงานเข้าประกวดในโครงการสัปดาห์วิชาการ ราชมงคลศรี
วิชัยแฟร์ 2017 

 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-52-  
 

เป้าหมายของปีนี้  : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 3  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน      บรรลุเป้าหมาย       ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

การคงอยู่   
อัตราการคงอยู่ : 
ตารางแสดงแนวโน้มการคงอยู่ของนักศึกษา 
ปีการศึกษาท่ี

รับเขา้ 
จ านวนท่ี
รับเขา้ 

จ านวนท่ี
ส าเร็จ

การศึกษา 

จ านวนท่ีคง
อยู ่

จ านวนท่ี
หายไป 

ร้อยละ
ของการคง

อยู ่
2558 23 - 19 4 82.61 
2559 30 - 27 3 90.00 

 
        (P) หลักสูตรฯ มีการประชุมเพ่ือวางแผนในประเด็นของการคงอยู่ของนักศึกษา 
เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 โดยในการวิเคราะห์จะมี
ปัจจัยต่าง ๆ 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 2559 จากข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับการคงอยู่ของนักศึกษา พบว่า  
            รุ่นปีการศึกษา 2558 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 82.61 จากการหายไป
เกิดจากสาเหตุ เรื่องส่วนตัวและเรื่องการเรียน  
            รุ่นปีการศึกษา 2559 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 90.00 จากการหายไป
พบว่าเกิดจากสาเหตุการไม่ผ่านการประเมินขั้นต่ าตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยท าให้
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  
            ในการด าเนินการเพ่ือให้มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาเท่าเดิมนั้น หลักสูตรฯ 
ได้ด าเนินการดังนี ้
             1. จัดเรียนปรับพ้ืนฐานในรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับปิโตรเลียม วิชาเคมี
เบื้องต้นส าหรับปิโตรเลียม วิชาปฏิบัติงานทักษะช่างพ้ืนฐาน1 วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานการ

ประชุมหลักสูตร 
ครั้งที ่1/2560 
วันจันทร์ที่ 23 
มกราคม 2560 

- รายงานการ
ประชุมหลักสูตร 
ครั้งที่ 6/2560 
วันพุธที่ 1 
มิถุนายน 2560  



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-53-  
 

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 1/2559 
             3. จัดกิจกรรมโฮมรูม (Home Room) 2 คาบต่อสัปดาห์  
         (C) หลักสูตรร่วมพิจารณาประเด็นปัญหาการออกกลางคัน ที่ส่งผลให้จ านวน
นักศึกษาหายไปพร้อมทั้ งหาทางแก้ไข เมื่อคราวประชุมครั้งที่  6/2560 วันพุธที่ 
1 มิถุนายน 2560 โดยการให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาอย่างใกล้ชิด 
นักศึกษาในหลักสูตรได้รับทุนการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
จ านวน 1 ทุน และทุนเรียนดี จ านวน 1 ทุน และจัดกิจกรรมโฮมรูม (Home Room) 2 
คาบต่อสัปดาห์ เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาได้พูดคุย สอบถาม และบอกเล่าถึง
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 

เมื่อวิเคราะห์ปัญหาการออกกลางคันที่เกิดขึ้นในปีการศึกษา 2559 พบว่ามี
จ านวนนักศึกษาออกกลางคันน้อยลงเมื่อเทียบกับปีการศึกษา  2558 เนื่องจากมี
ผลกระทบจากหลายปัจจัย เช่น ความพร้อมในการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา 
ค่านิยมของเด็กที่ต้องการปริญญาแต่หากเรียนยากจะไม่นิยมเรียน ปัญหาเศรษฐกิจและ
ปัญหาทางการเงินของครอบครัว  
         (A) หลักสูตรได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาการไม่ผ่านการประเมินขั้นต่ าตาม
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยการจัดท าโครงการเพ่ือนติวเพ่ือน โดยให้นักศึกษาที่มี
ผลการเรียนดีช่วยติวให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนอยู่ในขั้นวิกฤตและรอพิจารณา โดยมี
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ าหลักสูตรดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีการจัดหา
ทุนการศึกษาให้เปล่าและการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา 
การส าเร็จการศึกษา  
          เนื่องจากหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมเป็นหลักสูตร 
2558 จึงยังไม่มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
         (P) หลักสูตรฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือทบทวนความพึง
พอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 เมื่อคราวประชุม
ครั้งที่ 7/2559 วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 พบว่ามีผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม
การจัดการเรียนรู้ น้อยที่สุด โดยหลักสูตรได้มีการวางแผนเพ่ือปรับปรุงความพึงพอใจด้าน
สภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้โดยการพานักศึกษาไปเรียนรู้ ณ สถานประกอบการที่
เกี่ยวข้องให้มากขึ้น นอกจากนี้ได้ประเมินความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน
ของนักศึกษาโดยการใช้แบบสอบถาม โดยประเมินทั้งหมด 7 ด้าน ได้แก่ 
  1). ด้านหลักสูตร 

 
- รายงานการ

ประชุมหลักสูตร 
ครั้งที ่7/2559 
วันจันทร์ที่ 1 
สิงหาคม 2559 
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  2). ด้านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 
  3). ด้านอาจารย์ผู้สอน 
  4). ด้านสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ 
  5). ด้านการจัดการเรียนการสอน 
  6). ด้านการวัดและประเมินผล 
  7). ด้านการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา 
และได้น ากล่องรับข้อร้องเรียนของนักศึกษาไว้บริเวณหน้าห้องพักอาจารย์ และให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านได้ช่วยดูแลเรื่องการส่งข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
         (D) ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ ได้จัดกล่องรับข้อร้องเรียนและความพึง
พอใจของนักศึกษาไว้บริเวณหน้าห้องพักอาจารย์ประจ าหลักสูตร พบว่าในรอบปี
การศึกษา 2559 ไม่มีข้อร้องเรียนจากนักศึกษา นอกจากนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ยัง
ได้สอบถามความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาด้วยวาจา พบว่า 
นักศึกษามีความประสงค์ที่อยากจะไปเรียนรู้โดยการเข้าไปชมในสถานประกอบการที่
เกี่ยวข้อง และเพ่ือให้นักศึกษาได้รับการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทางหลักสูตร ได้มี
การพานักศึกษาไปเรียนรู้นอกห้องเรียนเพ่ิมมากขึ้น เช่น พานักศึกษาไปชมอุปกรณ์
ทางด้านปิโตรเลียม ณ ศูนย์เศรษฐพัฒน์ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับรายวิชาภาพรวม
กระบวนการผลิตปิโตรเลียม และรายวิชาอุปกรณ์ทางปิโตรเลียม 
         (C) สรุปผลของแบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา ดังนี้  โดยภาพรวม
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558 มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.6 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีรายละเอียดแต่ละด้านดังนี้ 
  1). ด้านหลักสูตร ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.7  
  2). ด้านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.7 
  3). ด้านอาจารย์ผู้สอน ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.6 
  4). ด้านสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.4 
  5). ด้านการจัดการเรียนการสอน ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.6 
  6). ด้านการวัดและประเมินผล ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.7 
  7). ด้านการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.7 
            สรุปผลของแบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา ดังนี้ โดยภาพรวมนักศึกษา
มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.65 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีรายละเอียดแต่ละด้านดังนี้ 
  1). ด้านหลักสูตร ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.71  
  2). ด้านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 
  3). ด้านอาจารย์ผู้สอน ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 
  4). ด้านสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 
  5). ด้านการจัดการเรียนการสอน ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 
  6). ด้านการวัดและประเมินผล ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 
  7). ด้านการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
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เป้าหมายของปีนี้  : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 3  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย 

4.71 
           เมื่อเปรียบเทียบผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในปีการศึกษา 2558 และ
ปีการศึกษา 2559 ปรากฏว่า ผลคะแนนเฉลี่ยด้านสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ิมขึ้น  
         (A) ในปีการศึกษา 2559 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 

4. ด้านจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาการ/วิชาชีพแก่
นักศึกษา เช่น โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ การประกวดข้อเสนอโครงงาน
และผลงานนวัตกรรม 
 
ตารางแสดงแนวโน้มความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

รายการ ปีการศึกษา 
2558 

(คะแนน 
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา 
2559 

(คะแนน 
เต็ม 5) 

สถานะการ
เปลี่ยนแปลง 

อัตราการคง
อยู่ (ร้อยละ) 

ความพึงพอใจและ
ผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของ
นักศึกษา 

4.6 4.65 เพิ่มขึ้น 90 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการ

ประเมิน 
หมายเหตุ 

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

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

หลักสูตรเริ่มเปิดเมื่อปีการศึกษา 2558 จึงยังไม่มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน ร้อยละ 
หลักฐาน/ตาราง

ประกอบ 
จ านวนบัณฑิตท้ังหมด ไม่รับการ

ประเมิน 
  

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่อง 
การมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

ไม่รับการ
ประเมิน 

  

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปี 
หลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 

ไม่รับการ
ประเมิน 

  

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ ไม่รับการ
ประเมิน 

  

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน  
1 ปี หลังส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 

ไม่รับการ
ประเมิน 

  

ตรงสาขาที่เรียน ไม่รับการ
ประเมิน 

  

ไม่ตรงสาขาที่เรียน ไม่รับการ
ประเมิน 

  

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท า 
ก่อนเข้าศึกษา 

ไม่รบัการ
ประเมิน 

  

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิต 
ศึกษา 

ไม่รับการ
ประเมิน 

  

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท ไม่รับการ
ประเมิน 

  

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร ไม่รับการ
ประเมิน 

  

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเอง 
ที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 

ไม่รับการ
ประเมิน 

  

ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   
คะแนนร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

  

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

วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานท า โดยใช้ข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน      
ภาวะเศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอ่ืนที่เปิดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน    
เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 

2.1 ไม่รับการประเมิน ไม่รับการประเมิน ไม่รับการประเมิน  
2.2 ไม่รับการประเมิน ไม่รับการประเมิน ไม่รับการประเมิน  
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หมวดที่ 4 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 
ล าดับ 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 

1 
01021002 
มนุษย์สัมพันธแ์ละ
การพัฒนาบุคลิกภาพ 

  
1/ 

2559 
0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 5 

2 
01022004 
เศรษฐศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน  

  
1/ 

2559 
2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 

3 
01312002 
ภาษาอังกฤษ 2    

1/ 
2559 

2 2 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 

4 
02031001 
คณิตศาสตร์ทั่วไป   1/ 

2559 
3 2 1 9 4 3 0 1 0 0 0 10 33 22 
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สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 
ล าดับ รหัส  

ชื่อวิชา 
สถานะ 
(แสดง

เครื่องหม
าย 
หรือ 
) 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จ านวนนักศึกษา 
(คน) 

 
เปิด
สอน 

มี
เนื้อ
หา
ครบ 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลง 
ทะเบีย

น 

สอบ
ผ่าน 

1 
14511105ปฏิบัติงาน
ทักษะช่างพื้นฐาน 2   

1/ 
2559 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 7 0 30 23 

2 
14512101ธรณีวิทยา
และการส ารวจ
ปิโตรเลียม 1 

  
1/ 

2559 
6 5 2 8 3 1 2 3 0 0 0 0 30 27 

3 
14512103กระบวนการ
ผลิตปิโตรเลียม   

1/ 
2559 

3 1 4 6 7 2 3 3 0 0 0 1 30 26 

4 
14512119 
การใช้เครื่องจักรกลทาง
ปิโตรเลียม 

  
1/ 

2559 
3 2 6 7 11 1 0 0 0 0 0 0 30 30 

5 
14512120 
การกัดกร่อนและการ
ป้องกัน 

  
1/ 

2559 
10 6 4 3 1 2 2 2 0 0 0 0 30 28 

6 
14512205การเตรียม
โครงงานเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 1 

  
1/ 

2559 
18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 

7 
14512224เช้ือเพลิง
ปิโตรเลียมและการเผา
ไหม้ 

  
1/ 

2559 
2 1 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 10 10 

8 

14513101 
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยเบื้องต้นทาง
ปิโตรเลียม 

  
1/ 

2559 
8 5 6 3 2 3 3 0 0 0 0 0 30 30 

9 

14513207 
การจัดการสิ่งแวดล้อม
ทางปิโตรเลียม 
 

  
1/ 

2559 
5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 

10 
14514101 
อุณหพลศาสตร์ 

  
1/ 

2559 
2 11 6 4 3 1 2 1 0 0 0 0 30 29 

11 
14514204 
ไฮดรอลิกส์และ 
นิวแมติกส ์

  
1/ 

2559 
3 0 1 4 3 5 4 0 0 0 0 0 20 20 

12 
 
 

14514205พื้นฐาน
ปรากฏการณ์ถ่ายเท   

1/ 
2559 

3 0 2 4 6 2 1 0 0 0 0 0 18 18 
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13 
14514206เครื่องมือวัด
และการวัดไฟฟ้า   

1/ 
2559 

2 2 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 20 20 

14 

14514210 
ระบบควบคุม
อิเล็กทรอนิกส์ใน
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 

  
1/ 

2559 
3 2 1 2 2 6 4 0 0 0 0 0 20 20 

 
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 

 
       มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกระบบและกลไกสาระของรายวิชาในหลักสูตร
ดังนี้ 

1) 1) ส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ส ารวจอาชีพ/ความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ต้องการศึกษาศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบัน/สมรรถนะพ้ืนฐาน
องค์กรวิชาชีพ/ประกันคุณภาพ/อัตลักษณ์/หลักสูตรที่เปิดสอนมหาวิทยาลัยอื่น 

2) 2) น าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจมาท าการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่
สอดคล้องกับความต้องการ โดยมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิชาชีพจากภายนอก 

3) 3) โครงสร้าง/ออกแบบหลักสูตรรายวิชา 
4)     3.1 ด าเนินการ ยกร่าง วิพากษ์หลักสูตร ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและ

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

5)     3.2 ค าอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
และมีเนื้อหาที่ครอบคลุม กว้างขวางครบถ้วน ในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาชีพ
หรือวิชาที่เป็นจุดเน้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง สัมพันธ์กันระหว่างวิชาและมีการ
สังเคราะห์การเรียนรู้ 
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6)     3.3 เนื้อหาที่ก าหนดรายวิชาไม่มีความซับซ้อน กลุ่มรายวิชามีความ
ต่อเนื่องกันเหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร 

7)     3.4 การจัดการเรียนการสอน ครอบคลุมสาระเนื้อหาที่ก าหนดในค าอธิบาย
รายวิชาครอบถ้วน 

8) 4) การจั ดการเรียนการสอน ให้ เป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) 

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

10) 6) ประเมินบัณฑิต เพ่ือให้ผู้ประกอบการณ์/นายจ้าง ได้ประเมินคุณลักษณะ
ของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ตอบสนองต่อ TQF ทั้ง 5 ด้าน และ
เพ่ือให้ได้ข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต น ามาพัฒนาปรับปรุง หลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน 

 
การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
          หลักสูตรเทคโนโลยีปิโตรเลียมเป็นหลักสูตรสหวิทยาการต้องใช้อาจารย์
ผู้สอนที่มีความช านาญในศาสตร์หลายแขนงด้วยกัน เช่น ศาสตร์ทางด้าน
กระบวนการผลิตปิโตรเลียม ศาสตร์ทางด้านเครื่องกล ศาสตร์ทางด้านไฟฟ้าและวัด
คุม ดังนั้นกระบวนการในการออกแบบหลักสูตรฯ ได้ผ่านขั้นตอนต่างๆ ของ
หลักสูตรฯ คณะฯ และมหาวิทยาลัยมาเรียบร้อยแล้ว โดยกระบวนการต่างๆ 
สามารถแสดงได้ดัง Flow chart ดังนี้  
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       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการออกแบบ
หลักสูตรฯ และสาระรายวิชาในหลักสูตรฯ ดังนี้ 
 1) ส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ส ารวจอาชีพ / ความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑิต / ผู้ต้องการศึกษา / สมรรถนะพ้ืนฐาน องค์กรวิชาชีพ / ประกัน
คุณภาพ / อัตลักษณ์ / หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยอื่น 
 2) น าข้อมูลที่ได้จาการส ารวจมาท าการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ได้หลักสูตร    
ที่สอดคล้องกับความต้องการ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวิชาชีพจากภายนอก 
       3) ด าเนินการ ยกร่าง วิพากษ์หลักสูตร ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและ
ข้อก าหนดของหน่วยงาน  
          ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนที่สอนตามเล่มหลักสูตรที่ ได้ เขียนขึ้นนี้ต้องการ
ปรับเปลี่ยนสาระของรายวิชาในหลักสูตรโดยด าเนินการตาม Flow chart ดังนี้ 
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 ผลการด าเนินงาน  
     หลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน คือ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 ที่มีระบบและกลไกการ
ออกแบบหลักสูตรตามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ        
โดยสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 128-4/2558 วันที่          
29 พฤษภาคม 2558  
     (P) หลักสูตรฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือทบทวนการ
ออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร ของปีการศึกษา 2558 เพ่ือ
วิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้องค าอธิบายรายวิชา จ านวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาที่
ครอบคลุมตามความเหมาะสมกับหลักสูตรตามแผนการด าเนินงานโดยการปรับปรุง
จากข้อเสนอแนะของ มคอ.5 ในปีการศึกษา 2558 เพ่ือน ามาปรับเนื้อหารายวิชาใน 
มคอ.3 ของปีการศึกษา 2559 

(D) ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้มีการด าเนินการเกี่ยวกับการออกแบบหลักสูตรใน 
สาระรายวิชาของหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 

1) รายวิชาธรณีวิทยาและการส ารวจปิโตรเลียม 2 ได้มีการปรับปรุงโดยน า
ข้อเสนอแนะจาก มคอ.5 คือ ให้เพ่ิมเนื้อหาเรื่องการหยั่งธรณีแทรกเข้าไป ซึ่งในปี
การศึกษา 2559 ทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้พิจารณาจากข้อเสนอแนะและ
เพ่ิมเนื้อหาเรื่องการหยั่งธรณีแทรกเข้าไปใน มคอ.3  ในปีการศึกษา 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PT-5.1/01 
หลักฐานการอนุมัติหลักสูตร 
PT-5.1/02 
หลักฐานเห็นชอบหลักสูตร
จาก สกอ. 
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2) รายวิชาอุณหพลศาสตร์ ได้มีการปรับปรุงโดยน าข้อเสนอแนะจาก มคอ.5 
คือ การพานักศึกษาไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการณ์เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์จริง
แทนการบรรยาย โดยทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้พิจารณาจากข้อเสนอแนะ
และเพ่ิมการพานักศึกษาไปศึกษาดูงานในสถานประกอบเข้าไปใน มคอ.3  ในปี
การศึกษา 2559 

(C) หลักสูตรได้ร่วมประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือทบทวนผลการด าเนินงานโดย
มีการน าผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนมาพิจารณาพบว่า นักศึกษามีการประเมิน
ผู้สอนในรายวิชาธรณีวิทยาและการส ารวจปิโตรเลียม 2 ในปีการศึกษา 2558 
เท่ากับ 4.98/5.00 และในปีการศึกษา 2559 เท่ากับ 4.90/5.00 ซึ่งอยู่ในระดับที่ดี
มาก แต่นักศึกษาได้มีข้อเสนอแนะ คือ นักศึกษามีความสับสนในการจัดล าดับ
เนื้อหา ส าหรับคะแนนประเมินอาจารย์ผู้สอนอุณหพลศาสตร์ ในปีการศึกษา 2558 
เท่ากับ 4.96/5.00 และในปีการศึกษา 2559 เท่ากับ 4.92/5.00 ซึ่งอยู่ในระดับที่ดี
มากและจากการสอบถามนักศึกษาที่ไปศึกษาดูงานพบว่านักศึกษามีความประทับใจ
และอยากให้ในรายวิชาดังกล่าวจัดการศึกษาดูงานทุกปี 

(A ) หลักสูตรฯ ได้มีการด าเนินการเกี่ยวกับการออกแบบหลักสูตรในสาระ
รายวิชาของหลักสูตร โดยได้มีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา ดังนี้ ใน
รายวิชาธรณีวิทยาและการส ารวจปิโตรเลียม 2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบได้มีการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของนักศึกษาโดยการชี้แจงให้นักศึกษาถึงภาพรวมของ
รายวิชาในคาบแรกเพ่ือไม่ให้นักศึกษาเกิดความสับสนในเนื้อหา 
 
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ  

PT-5.1/03 
เล่มหลักสูตร มคอ.2 
 แ บ บ ฟ อ ร์ ม ก า ร

ตรวจสอบการรายงาน
ผลการด าเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5) 

 TQF 3.3 ตารางสรุปผล
การจัดท ารายงาน มคอ.
5 และมคอ.6 

 TQF 3.5 แบบสรุปการ
บริหารหลักสูตร 

 TQF 3.6 แบบรายงาน
ผ ล ก า ร ท ว น ส อ บ
มาตรฐานการเรียนรู้ของ
รายวิชาที่เปิดสอน 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-67-  
 

 
 
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการปรับปรุง
หลักสูตรฯ ให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ ดังนี้ 
 1. ฝ่ายวิชาการฯแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ 
 2. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรประชุมเพ่ือด าเนินการ 

2.1. ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
2.2. ส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตและนักศึกษาปัจจุบันของหลักสูตรฯ 
2.3. ส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตรฯ 
2.4. รวบรวมข้อมูลจากมคอ.7 หรือเล่มรายงานการประเมินตนเองระดับ    
      หลักสูตรฯ (ความคิดข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา)  
2.5. ศึกษาความเหมาะสมและความทันสมัยของเนื้อหาสาระรายวิชา 

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

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

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

(P) หลักสูตรฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือทบทวนแผนการ
ด าเนินงานปีการศึกษา 2558 และจัดท าแผนมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนด าเนิน
จัดท า มอค.3 ที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม เพ่ือให้เนื้ อหาของวิชามีความทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบันของ
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม รวมถึงการด าเนินงานใน มคอ.5 ของการสอนครั้งที่ผ่านมา 
มาปรับปรุงจัดท ามคอ. 3 โดยให้ส่งล่วงหน้าวันประชุมพิจารณาของกรรมการบริหาร
หลักสูตร เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 

(D) อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดท า มคอ.3 ที่มีการบูรณาการการเรียนการสอน
กับการวิจัย เช่น รายวิชากระบวนการผลิตปิโตรเลียม ได้มีการจัดแทรกเนื้อหาด้าน
กระบวนการผลิต เพ่ือให้เนื้อหาของวิชามีความทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบันของ
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม และได้มีการพานักศึกษาไปศึกษาดูงานที่บริษัท ทรานส์
ไทย-มาเลเซีย เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจถึงกระบวนการจริงในภาคอุตสาหกรรม และ
รายวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมที่มีการบูรณาการการเรียน
การสอนกับการท าโครงงานวิจัย โดยให้นักศึกษาส่งประกวดข้อเสนอโครงงานและ
ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คิดค้น เป็นต้น  

(C) หลักสูตรฯ มีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 
7/2559 วันจันทร์ที่  1 สิงหาคม 2559 วาระเพ่ือพิจารณาเพ่ือติดตามผลและ

 
 
 
 
- ราย งาน ก ารป ระชุ ม

หลักสูตร ครั้งที่ 6/2559
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 
2559 

- ราย งาน ก ารป ระชุ ม
หลักสูตร ครั้งที่ 7/2559 
วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 
2559 

- ราย งาน ก ารป ระชุ ม
ห ลั ก สู ต ร  ค รั้ ง ที่ 
10/2559 วัน พุ ธที่  16 
พฤศจิกายน 2559 

- ราย งาน ก ารป ระชุ ม
หลักสูตร ครั้งที่ 1/2560 
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 
2560 

- ราย งาน ก ารป ระชุ ม
หลักสูตร ครั้งที่ 5/2560 
วัน พุ ธที่  12  เมษายน 
2560 
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เป้าหมายของปีนี้  : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 3  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน      บรรลุเป้าหมาย 

ตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 ตามแบบฟอร์มการตรวจสอบฯ (มคอ.3) ตารางสรุปผล
การจัดท ารายงาน มคอ.3 (TQF 3.2) ของปีการศึกษา 1/2559  เมื่อคราวประชุม
ครั้งที่ 10/2559 วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 วาระเพ่ือพิจารณาเพ่ือติดตามผล
และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 ตามแบบฟอร์มการตรวจสอบฯ (มคอ.3) ตาราง
สรุปผลการจัดท ารายงาน มคอ.3 (TQF 3.2) ของปีการศึกษา 2/2559 และเมื่อ
คราวประชุมครั้งที่ 1/2560 วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 วาระเพ่ือพิจารณาเพ่ือ
ติดตามผลและตรวจสอบการจัดท ามคอ.5 ตามแบบฟอร์มการตรวจสอบฯ (มคอ.5) 
ของปีการศึกษา 1/2559 และเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 5/2560 วันพุธที่ 12 เมษายน 
2560 วาระเพ่ือพิจารณาเพ่ือติดตามผลและตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 ตาม
แบบฟอร์มการตรวจสอบฯ (มคอ.3) ตารางสรุปผลการจัดท ารายงาน มคอ.3 (TQF 
3.2) ของปีการศึกษา 1/2560 

รายวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมที่มีการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการท าโครงงานวิจัย โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในการ
ประกวดข้อเสนอโครงงานและผลงานด้านนวัตกรรม สิ่ ง ประดิษฐ์คิดค้น
ระดับอุดมศึกษาเขตภาคใต ้

(A) จากการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้รวบรวมปัญหาของการ
บริหารหลักสูตรฯ ในภาพรวมและในแต่ละรายวิชาตาม มคอ.5 ซึ่งมีผลการประเมิน/
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา อีกทั้งอาจารย์ผู้สอนได้เสนอแนะและชี้แจงให้ทราบถึง
ปัญหา แนวทางแก้ไขหรือปรับปรุงเบื้องต้น มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหา
สาระรายวิชา ตาม มคอ.2 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 

ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ใน มคอ .3
ให้ทันสมัย โดยในรายวิชาวิชากระบวนการผลิตปิโตรเลียม ท าให้นักศึกษาเข้าใจ
ภาพรวมด้านกระบวนการปิโตรเลียมมากยิ่งขึ้น ส่วนรายวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ท าให้นักศึกษาเกิดกระบวนการคิดจากการน าความรู้มา
บูรณาการกับงานวิจัยอย่างเป็นระบบ 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-70-  
 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

ระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    มหาวิทยาลัยฯ มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

 
 

โดยหลักสูตรมีการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของ
อาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ 
และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง และ ให้นักศึกษาได้รับโอกาสและการ
พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ  

กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-71-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
นักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด และได้รับการพัฒนาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถใน
การดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท าให้
นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อ านวยความ
สะดวกให้ เกิดการเรียนรู้  และสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอน จะเน้นการวิจัยเป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน เป็นต้น 
การก าหนดผู้สอน 
    มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการก าหนดผู้สอนโดย 

 
 
1) ศึกษาวิเคราะห์ มคอ.2 และค าอธิบายรายวิชาเพ่ือก าหนดผู้สอนในรายวิชา 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือวิเคราะห์ มคอ.2 และค าอธิบายรายวิชา
เพ่ือก าหนดผู้สอนในรายวิชา รวบรวมข้อมูลผู้สอนตามสภาพจริง (คุณวุฒิ /
ประสบการณ์/เกณฑ์วิชาชีพ/สกอ.) 
2) ก าหนดผู้สอนรายวิชา โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอนตามความเหมาะสม
จากคุณวุฒิ ประสบการณ์ และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ หรือองค์กร
วิชาชีพ 
          ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมีระบบและกลไกการก าหนดผู้สอน ดังนี้ 
          (P) หลักสูตรฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือทบทวน
แผนการด าเนินงานปีการศึกษา 2558 และจัดท าแผนการจัดอัตราก าลัง การ
ก าหนดผู้สอนของรายวิชาในหลักสูตรฯ ในภาคการศึกษาที่ 1/2559 เมื่อคราว
ประชุมครั้งที่ 6/2559 วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 และพิจารณาอัตราก าลังใน
ภาคการศึกษาที่ 2/2559 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 7/2559 วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 
2559 และพิจารณาอัตราก าลังในภาคการศึกษาที่ 1/2560 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 
1/2560 วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2559 ตามล าดับ โดยมีประเด็นดังนี้ 
         1. การจัดภาระโหลดสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ตามความถนัดและ
แผนการเรียนของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี มีการจัดแผนการเรียนของนักศึกษาตาม
เล่ม มคอ. 2 โดยรายวิชาเฉพาะของหลักสูตรฯ จะให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
พิจารณาแบ่งภาระโหลดสอน ก่อนน าเสนอคณะฯ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนการประชุม 

สาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 

 รายงานการประชุม
หลักสูตรฯ ครั้งที่ 
6/2559 วันจันทร์ที่ 13 
มิถุนายน 2559 

 รายงานการประชุม
หลักสูตรฯ ครั้งที่ 
7/2559 วันจันทร์ที่ 1 
สิงหาคม 2559 

 รายงานการประชุม
หลักสูตรฯ ครั้งที่ 
1/2560 วันจันทร์ที่ 23 
มกราคม 2559 

 มคอ.5 

ศึกษาวิเคราะห์ มคอ.2 และค าอธิบายรายวิชาเพ่ือก าหนดผู้สอนในรายวิชา 

ก าหนดผู้สอนรายวิชา 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-72-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
อาจารย์ ความถนัด 

อาจารย์จุฑามาศ จันโททัย ภาพรวมกระบวนการผลิตปิโตรเลียมและ
การกัดกร่อน 

อาจารย์ณปภัช สมานวงศ์ ธรณีวิทยาและการส ารวจปิโตรเลียม 
อาจารย์จักรพงษ์ จิตต์จ านง กระบวนการผลิตปิโตรเลียม 
อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
อาจารย์ณัฐวุฒิ สุภารัตน์ เชื้อเพลิงชีวมวลและการจัดการพลังงาน 

 
2. การจัดภาระโหลดสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป เป็นหน้าที่ของคณะศิลป

ศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ดูแลรายวิชาและก าหนดอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นๆ 
        3. การพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอนตามความเหมาะสมจากคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ ความรู้ความช านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน ผลงานวิชาการ/วิจัยหรือ
ประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชานั้นๆ  
        4. การวิเคราะห์ภาระงานสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบั ติของอาจารย์ที่
เหมาะสม โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย หรือองค์กรวิชาชีพ  
        5. กรณีที่มีผู้สอนที่เป็นอาจารย์ใหม่ หรือเป็นรายวิชาที่อาจารย์สอนเป็นครั้ง
แรก จะมีการก าหนดให้มีอาจารย์อาวุโสแนะน าเทคนิคและวิธีการสอน การออก
ข้อสอบให้ตลอดภาคการศึกษานอกจากนี้ยังส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่ได้รับการพัฒนา
ตนเองในด้านการสอน 
          (D) หลักสูตรฯ ได้มีการน าระบบกลไกมา ด าเนินการพิจารณาก าหนดผู้สอน 
ซึ่งมีผลการด าเนินดังนี้ 
 1) กรรมการประจ าหลักสูตรฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนการจัด
อาจารย์ผู้สอนตลอดหลักสูตรตามแผนการสอนที่ก าหนดใน มคอ.2 และจัดภาระการ
สอนให้ใกล้เคียงกันโดยพิจารณาความช านาญในเนื้อหาวิชา ประสบการณ์การสอน 
โดยก าหนดให้ผู้สอนจัดท ารายละเอียดหัวข้อการสอนให้นักศึกษา  
 2) กรรมการประจ าหลักสูตรฯ ติดตามผลจากภาระการสอนของผู้สอนใน
แต่ละปีการศึกษาของหลักสูตรฯ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลพิจารณาจาก (1) จ านวน
ชั่วโมงที่เหมาะสมของอาจารย์ผู้สอนแต่ละคน (2) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนแต่
ละรายวิชาตามความถนัด (3) ภาระหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอน เมื่ออาจารย์ทุกคนใน
หลักสูตรฯพิจารณาเสร็จเรียบร้อยจะท าการส่งแผนอัตราก าลัง (TQF 3.2) ให้แกฝ่่าย
วิชาการฯ และคณะฯ จะท าการส่งไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 3) ในปีการศึกษา 2559 มีการจัดอัตราก าลัง ในภาคการศกึษาที่ 1/2559 มี
ผลดังนี้ 
       1) อ.จุฑามาศ จันโททัย มีภาระการสอน 4 รายวิชา 14 คาบ 
       2) อ.ณปภัช สมานวงศ์ มีภาระงานสอน 4 รายวิชา 12 คาบ 
       3) อ.จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ มีภาระงานสอน 4 รายวิชา 10 คาบ 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-73-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
       4) อ.นลพรรณ ขันติกุลานนท์ มีภาระงานสอน 3 รายวิชา 7 คาบ 
       5) อ.ณัฐวุฒิ สุภารัตน์ มีภาระงานสอน 5 รายวิชา 15 คาบ 
และจัดอัตราก าลังในภาคการศึกษาท่ี 2/2559 มีผลดังนี้ 
       1) อ.จุฑามาศ จันโททัย มีภาระการสอน 5 รายวิชา 20 คาบ 
       2) อ.ณปภัช สมานวงศ์ มีภาระงานสอน 5 รายวิชา 20 คาบ 
       3) อ.จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ มีภาระงานสอน 5 รายวิชา 17 คาบ 
       4) อ.นลพรรณ ขันติกุลานนท์ มีภาระงานสอน 5 รายวิชา 18 คาบ 
       5) อ.ณัฐวุฒิ สุภารัตน์ มีภาระงานสอน 5 รายวิชา 20 คาบ 
          (C) หลักสูตรฯ ติดตามผลการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาของ
หลักสูตร ในปีการศึกษา 2559 โดยพิจารณาจากการจัดท า มคอ. 3-4 และ มคอ. 5-
6 โดยพิจารณาถึงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน โดย
ในปีการศึกษา 1/2559 ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนของรายวิชาภายในหลักสูตร
ทุกรายวิชา มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0  
         นอกจากนี้ มีการก ากับและติดตามผลความพึงพอใจจากอาจารย์ผู้สอน       
ด้านการจัดการเรียนการสอน ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ จะน าผลการประเมิน
ดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณารายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป 
         (A) จากผลการประเมินในแต่ละรายวิชามอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนได้
ด าเนินการตามที่นักศึกษาประเมิน/ให้ข้อเสนอแนะ และด าเนินการตามข้อ 3 
ข้อเสนอแนะแผนการปรับปรุงฯ ในหมวดที่ 6 ตาม มคอ.5 เช่น มคอ.5 รายวิชา
ธรณีวิทยาและการส ารวจปิโตรเลียม 2 2/2558 หมวดที่ 6 ข้อ 3 เสนอแนะให้
เพ่ิมเติมการทดลองการหยั่งธรณีหลุมเจาะ ซึ่งปรับปรุงใน มคอ.3 รายวิชาธรณีวิทยา
และการส ารวจปิโตรเลียม 2 2/2559 หมวดที่ 5 ข้อ 1 โดยเพ่ิมเติมการทดลองการ
หยั่งธรณีหลุมเจาะ ไว้ในแผน เป็นต้น และนอกจากนี้ทางหลักสูตรมีแผนในการ
ส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรทางด้านงานวิจัยโดยลดภาระงานสอนเพ่ือให้
อาจารย์มีเวลาท างานวิจัยและท าต าแหน่งทางวิชาการ 
    ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการ
ปรับปรุงการจัดท า มคอ. โดยมีความเชื่อมโยงกันของ มคอ.3 และ มคอ.5 
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การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้  (มคอ. 3 และ 
มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน 
    มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ดังนี้ 

1) ผู้สอนศึกษารายละเอียดค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตร (มคอ.2) 
2) ผู้สอนจัดท า มคอ.3 – มคอ.4 โดยบูรณาการกับการวิจัย การบริการ

วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 
 
3) อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบ มคอ.3 – มคอ.4 และสาขาสรุปผลการ

ด าเนินการจัดท า มคอ.3-มคอ.4 รายงานต่อคณะตามระยะเวลาที่ก าหนด 
          ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมีระบบและกลไกการก ากับ ติดตามและ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)  ดังนี้ 
          (P) หลักสูตรฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือทบทวน
แผนการด าเนินงานปีการศึกษา 2558 และจัดท าแผนการเพ่ือติดตามผลและ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ของภาคการศึกษาที่ 
1/2559 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 7/2559 วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 และมคอ.3 
ของภาคการศึกษาที่  2/2559 เมื่อคราวประชุมครั้งที่  10/2559 วันพุธที่  16 
พฤศจิกายน 2559 และมคอ.3 ของภาคการศึกษาที่ 1/2560 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 
5/2560 วันพุธที่ 12 เมษายน 2560 โดยเปรียบเทยีบค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตร    
(มคอ.2) กับการจัดแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ว่าเป็นไปตามแผนการ
พัฒนาผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) 
          (D) หลักสูตรฯ มีการประชุมเพ่ือจัดอัตราก าลังของรายวิชาในหลักสูตรฯ ใน
ภาคการศึกษาที่ 1/2559 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 
2559 และภาคการศึกษาที่ 2/2559 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 7/2559 วันจันทร์ที่ 1 
สิงหาคม 2559 และภาคการศึกษาที่ 1/2560 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 วัน
จันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 และมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดท า มคอ.
3-4 โดยให้ส่งในวันประชุม ซึ่งหลักสูตรได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
ทวนสอบรายวิชาและน าข้อเสนอแนะจากปีการศึกษา 2558 ไปใช้ในการจัดท า 
มคอ.3-4 ในปีการศึกษา 1/2559 ของหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม รวม
ทั้งสิ้น 14 รายวิชา และมคอ.3-4 ในปีการศึกษา 2/2559 ของหลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีปิโตรเลียม รวมทั้งสิ้น 13 รายวิชา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รายงานการประชุม

หลักสูตรฯ ครั้งที่ 
6/2559 วันจันทร์ที่ 13 
มิถุนายน 2559 

 รายงานการประชุม
หลักสูตรฯ ครั้งที่ 
7/2559 วันจันทร์ที่ 1 
สิงหาคม 2559 

 รายงานการประชุม
หลักสูตรฯ ครั้งที่ 
10/2559 วันพุธที่ 16 
พฤศจิกายน 2559 

 รายงานการประชุม
หลักสูตรฯ ครั้งที่ 
1/2560 วันจันทร์ที่ 23 
มกราคม 2560 

 รายงานการประชุม
หลักสูตรฯ ครั้งที่ 
5/2560 วันพุธที่ 12 
เมษายน 2560 

ผู้สอนศึกษารายละเอียดค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตร 

ผู้สอนจัดท า มคอ.3 – มคอ.4 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบ มคอ.3 –มคอ.4 
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        นอกจากนี้หลักสูตรฯ ได้ประชุมเพ่ือพิจารณากระบวนการเรียนการสอน
ส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้าง
หลักสูตรที่ก าหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีการส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทาง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี เช่น  
  1) คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีปิโตรเลียมต้องมีผลการสอบวัด
ระดับความสามารถภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 200 คะแนน หรือเทียบเท่า 
หรือเป็นไปตามประกาศของคณะ        
  2) มีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษาภายนอกทุกสัปดาห์
ตลอดหลักสูตร  
        การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้
ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการ
เรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้  เช่น 
  1) มีการน าสื่อเทคโนโลยี เช่น วีดีโอตัวอย่างกระบวนการท างานของเครื่องจักร
ต่างๆ ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม มาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เพ่ือให้นักศึกษา
เกดิความเข้าใจมากยิ่งข้ึน 
  2) นักศึกษาสามารถติดต่อ/ปรึกษาอาจารย์ผู้สอนผ่านทางสื่อโซเชียล  
          (C) หลักสูตรฯ มีการประเมินผลการติดตาม และตรวจสอบการจัดท าผล       
การเรียนรู้ (มคอ.3-4) โดยประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ในวาระเพ่ือพิจารณา
เพ่ือติดตามผล และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3-4 ของภาคการศึกษาที่ 1/2559 
เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 7/2559 วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 และมคอ.3 ของภาค
การศึกษาที่ 2/2559 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 10/2559 วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 
2559 และมคอ.3 ของภาคการศึกษาที่ 1/2560 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 5/2560 วัน
พุธที่ 12 เมษายน 2560 ตามแบบฟอร์มการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3) และตารางสรุปผลการจัดท ารายงาน มคอ.3 และ มคอ.4 (TQF 3.2) 
          (A).จากการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาการจัดท า มคอ.
3-4 ได้มีบางประเด็นที่ไม่ครอบคลุม และได้ให้อาจารย์สอนแก้ไขและจัดส่งใหม่
ภายในวันที่ประชุมนั้นๆ เช่น การใส่หมายเลขล าดับหัวข้อสลับกัน ช่วงสัปดาห์การ
สอบ การลงจุดด าตาม Mapping ไม่ถูกต้อง เป็นต้น 
       ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้
ด าเนินการจัดท า มคอ.3-4 ครบตามเวลาในทุกรายวิชา 

 แบบฟอร์มการ
ตรวจสอบรายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ.3) 

 TQF 3.2 ตารางสรุปผล
การจัดท ารายงาน มคอ.
3 และมคอ.4 

การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
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สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ดังนี้ 

 
1. จัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดที่ระบุใน มคอ.3-4 โดย 

1.1 อาจารย์ผู้สอนแจ้ง มคอ.3-4 แก่นักศึกษาในชั้นเรียน 
1.2 จัดเตรียมสื่อวัสดุการสอน 
1.3 บูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและ

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ในรายวิชาที่พบนักศึกษามีปัญหาในการเรียน ผู้สอนอาจด าเนินการท าวิจัย

ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
2.  ประเมินผลการเรียนของนักศึกษาและตรวจสอบผลการประเมิน 

ด าเนินการโดย        
2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบเครื่องมือวัดและประเมินผล 
2.2 ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามรายละเอียดที่ระบุใน มคอ.3-4 
2.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมิน 
2.4 อนุมัติผลการเรียนโดยคณะกรรมการประจ าคณะ   

3. จัดท ามคอ.5-มคอ.6 และทวนสอบ 
3.1 ผู้สอนจัดท า มคอ.5-มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นภาคการศึกษา 
3.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้อง ของมคอ.5-มคอ.6 

และสรุปผลการตรวจสอบน าเสนอต่อคณะ 
4. จัดท ามคอ.7 โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมเพ่ือจัดท า 

4.1 รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 วันหลังสิ้น
ภาคการศึกษา 

4.2 น าเสนอรายงานผลการด าเนินการต่อคณะในระยะเวลาที่ก าหนด 
5. ประเมินผลกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
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5.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนของผู้สอน โดยใช้ข้อมูลจากช่องทางที่หลากหลาย เช่น ผลการ
ประเมินผู้สอนจากผู้เรียน ข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนของนักศึกษาจากสื่อสังคม
ออนไลน์ รวมไปถึงเพ่ือนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา 

5.2 แจ้งผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้สอนเพ่ือปรับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

6. น าผลจาการประเมินที่ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน น ามาใช้
พัฒนาการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อไป 

7. ประเมินกระบวนการเพ่ือปรับปรุง/พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
      7.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินกระบวนการ 

          7.2 คณะกรรมการประชุมประเมินกระบวนการในแต่ละขั้นตอน พร้อม
ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงระบบ/กลไก ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
          7.3 รายงานผลการประเมิน 
   ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ มีการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงควบปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับงานวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนั้น  

 (P) หลักสูตรฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือทบทวน
แผนการด าเนินงานปีการศึกษา 2558 และจัดท าแผนการประชุมเพ่ือการบูรณาการ
กับการวิจัยโดยการน าเนื้ อหาในรายวิชาที่สอนมาใช้กับการเขียนข้อเสนอ
โครงงานวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ในแผนการประชุมเพ่ือจัดอัตราก าลังภาคการศึกษาที่ 1/2559 เมื่อคราวประชุมครั้ง
ที่ 6/2559 วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 พิจารณาอัตราก าลังในภาคการศึกษาที่ 
2/2559 เมื่อคราวประชุมครั้งที่  7/2559 วันจันทร์ที่  1 สิงหาคม 2559 และ
พิจารณาอัตราก าลังในภาคการศึกษาที่ 1/2560 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 วัน
จันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 และการประชุมเพ่ือติดตามผลและตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ของภาคการศึกษาที่ 1/2559 เมื่อคราว
ประชุมครั้งที่ 7/2559 วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 และมคอ.3 ของภาคการศึกษา
ที่ 2/2559 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 10/2559 วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 และ
มคอ.3 ของภาคการศึกษาที่ 1/2560 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 5/2560 วันพุธที่ 12 
เมษายน 2560 

     จากผลการด าเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการเขียนรายงาน 
มคอ.5 ยังไม่สอดคล้องกับ มคอ.3 ซึ่งควรมีการอบรมคณาจารย์ ในการเขียน มคอ.
3-6 ใหม่ที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ ซึ่งหลักสูตรได้ด าเนินการเพ่ิมขั้นตอนในการ
พิจารณา มคอ.5-6 และมีการท าความเข้าใจวิธีการเขียนที่เชื่อมโยงในแต่ละ มคอ.
ในการประชุมตรวจสอบการจัดท า มคอ.5 ด้วย 

(D) หลังจากหลักสูตรฯ มีการประชุมเพ่ือจัดอัตราก าลังของรายวิชาใน
หลักสูตรฯ ในภาคการศึกษาที่1/2559 และภาคการศึกษาที่  2/2559 และ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รายงานการประชุม

หลักสูตรฯ ครั้งที่ 
6/2559 วันจันทร์ที่ 13 
มิถุนายน 2559 

 รายงานการประชุม
หลักสูตรฯ ครั้งที่ 
7/2559 วันจันทร์ที่ 1 
สิงหาคม 2559 

 รายงานการประชุม
หลักสูตรฯ ครั้งที่ 
10/2559 วันพุธที่ 16 
พฤศจิกายน 2559 

 รายงานการประชุม
หลักสูตรฯ ครั้งที่ 
1/2560 วันจันทร์ที่ 23 
มกราคม 2560 

 รายงานการประชุม
หลักสูตรฯ ครั้งที่ 
5/2560 วันพุธที่ 12 
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มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดท า มคอ.3ที่มีการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนกับการบริการวิชาการทางสังคม เช่น การสร้างเตาเผาถ่านชีวมวล 
บูรณาการกับ รายวิชาพลังงานชีวภาพและชีวมวล ซึ่งความรู้ที่ได้จากการเรียนน ามา
สร้างและออกแบบให้เห็นภาพที่ชัดเจนและเข้าใจเนื้อหาการเรียนมากขึ้น  และใน
งานวิจัยของอาจารย์ในหลักสูตรเรื่องการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารจากโรง
อาหารกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย บูรณาการกับรายวิชาพลังงาน
ชีวภาพและชีวมวล และงานวิจัยเรื่อง Influence of Mg modifier on cis-trans 
selectivity in partial hydrogenation of biodiesel using different metal 
types บูรณาการกับรายวิชากระบวนการผลิตปิโตรเลียม และงานวิจัยเรื่องการผลิต
เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจากใบยางพารา กิ่งยางพารา และขี้เลื้อยยางพารา โดยใช้
แป้ งเปียกเป็นตัวประสาน บูรณาการกับรายวิชาการจัดการสิ่ งแวดล้อมใน
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม นอกจากนี้หลักสูตรได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการของ
คณะ ชื่อโครงการเรียนรู้วิถีโหนด นา เล ที่ต าบลท่าหิน เพ่ือเป็นการส่งเสริม
นักศึกษาให้มีส่วนร่วมในชุมชนและบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

         (C) หลักสูตรฯ มีการติดตามผลและตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรุ้ (มคอ.3 และ มคอ.4) โดยการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ในวาระ
เพ่ือพิจารณาเพ่ือติดตามผล และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3-4 ของภาคการศึกษาที่ 
1/2559 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 7/2559 วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 และมคอ.3 
ของภาคการศึกษาที่  2/2559 เมื่อคราวประชุมครั้งที่  10/2559 วันพุธที่  16 
พฤศจิกายน 2559 และมคอ.3 ของภาคการศึกษาที่ 1/2560 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 
5/2560 วันพุธที่ 12 เมษายน 2560 ตามแบบฟอร์มการตรวจสอบรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3-4) โดยมีรายวิชาโครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียมมีการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการวิจัย นอกจากนี้ให้นักศึกษาที่ลงพ้ืนที่จากโครงการเรียนรู้วิถี
โหนด นา เล โดยมีการบูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือน า
ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับการเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสอดคล้องกับ
รายวิชา 
               ร าย งาน ผ ล ก ารด า เนิ น ก ารต าม  ม ค อ .5  โด ย มี ก า รป ระชุ ม
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ในวาระเพ่ือพิจารณาเพ่ือติดตามผลและตรวจสอบการ
จัดท า มคอ.5 ของภาคการศึกษาที่ 1/2559 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 วัน
จันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 ตามแบบฟอร์มการตรวจสอบการรายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5)  
        (A) จากการประชุมเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 
2560 ในการตรวจสอบการเขียนรายงาน มคอ.5 พบว่ายังไม่สอดคล้องกับ มคอ.3 
ซึ่งหลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุง และมีการท าความเข้าใจวิธีการเขียนที่เชื่อมโยง
ในแต่ละ มคอ. ในการประชุมตรวจสอบการจัดท า มคอ.5 ให้มีการบูรณาการทั้งใน
ด้านงานวิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ิมยิ่งข้ึน 

เมษายน 2560 
 

 TQF 3.2 ตารางสรุปผล
การจัดท ารายงาน มคอ.
3 และมคอ.4 
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เป้าหมายของปีนี้  : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 3  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย 
 
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 2559 หลักสูตรฯ ด าเนินการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติดังนี้ 
    (P)  หลักสูตรฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือทบทวนแผนการ
ด าเนินงานปีการศึกษา 2558 และจัดท าแผนการเพ่ือติดตามการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยก่อนการเรียนการ
สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตรควบคุมดูแลให้แต่ละรายวิชาจัดท ารายละเอียดของ
วิชา (มคอ.3) ให้ครบทุกวิชา และแสดงการเขียนแผนการเรียนรู้ ให้ชัดเจน 
สอดคล้องกับ มคอ. 2 ระหว่างการเรียนการสอน ก าหนดให้ผู้ประสานงานรายวิชา
ด าเนินการ ให้สอดคล้องกับ มคอ. 3  

ส าหรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา หลักสูตรได้ใช้เกณฑ์การพิจารณาที่คณะ
ก าหนดขึ้นโดยเรียงล าดับตามความส าคัญ ดังนี้ 

1. ในรายวิชานั้น มีผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน ค่าเฉลี่ยต่ ากว่า 3.51 หรือ
ค่าเฉลี่ยสูงกว่า 4.50  

2. เป็นรายวิชาที่ จ านวนของนักศึกษามีผลการเรียนระดับ D และ F รวมกัน
แล้ว มากกว่า ร้อยละ 25 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมดในรายวิชานั้น 
หรือ  จ านวนของนักศึกษามีผลการเรียนระดับ A  มีจ านวน ร้อยละ 50 ขึ้น
ไป 
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10/2559 วันพุธที่ 16 
พฤศจิกายน 2559 

 รายงานการประชุม
หลักสูตรฯ ครั้งที่ 
5/2560 วันพุธที่ 12 
เมษายน 2560 
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3. เป็นรายวิชาที่ มีจ านวนนักศึกษาถอนรายวิชา มากกว่า ร้อยละ 25 
(หมายเหตุ โดยนับเฉพาะการถอนรายวิชา ที่แจ้งผล W ในใบแสดงผลการ
เรียนของนักศึกษาเท่านั้น ) 

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

รายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนในหลักสูตรนั้น ให้คณะกรรมการรับผิดชอบ
หลักสูตร พิจารณาเลือกรายวิชาให้ครบร้อยละ 25  

    (D)  หลักสูตรฯ มีการจัดท าแผนการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ในวาระ
เพ่ือพิจารณา เพ่ือติดตามและเพ่ือตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 ของภาคการศึกษาที่ 
1/2559 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 7/2559 วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 และมคอ.3 
ของภาคการศึกษาที่  2/2559 เมื่อคราวประชุมครั้งที่  10/2559 วันพุธที่  16 
พฤศจิกายน 2559 และมคอ.3 ของภาคการศึกษาที่ 1/2560 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 
5/2560 วันพุธที่ 12 เมษายน 2560  

หลักสูตรได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการภายในหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียมเพ่ือทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา เพ่ือให้
ประสิทธิภาพของนักศึกษามีผลที่ดีขึ้นในปีการศึกษาถัดไป ซึงหลักสูตรได้ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์จ านวน 6 รายวิชา จากรายวิชาทั้งหมดที่เปิดในภาคการศึกษา 2559 
จ านวน 14 รายวิชา คิดเป็น 42.86 % คือ วิชาอุณหพลศาสตร์ วิชาธรณีวิทยาและ
การส ารวจปิโตรเลียม 1 วิชากระบวนการผลิตปิโตรเลียม วิชาปฏิบัติงานทักษะช่าง
พ้ืนฐาน 1 วิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม และวิชาเชื้อเพลิงปิโตรเลียมและการเผาไหม้ 
เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การพิจารณาพบว่า  ทุกรายวิชาใช้หลักเกณฑ์ เรื่องผลการ
ประเมินอาจารย์ผู้สอนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 4.50/5.00 
    (C)  หลักสูตรฯ ติดตามผล และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) โดย
ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ในวาระเพ่ือพิจารณา เพ่ือติดตามผล และเพ่ือ
ตรวจสอบการจัดท า (มคอ.3) ของภาคการศึกษาที่ 1/2559 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 
7/2559 วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 และมคอ.3 ของภาคการศึกษาที่ 2/2559 
เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 10/2559 วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 และมคอ.3 ของ
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 5/2560 วันพุธที่ 12 เมษายน 
2560ตามแบบฟอร์มการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา มคอ .3 ที่ตอบคุณวุฒิ
มาตรฐานอุดมศึกษามาประเมินผู้เรียนทั้ง 6 ด้าน คือ 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. 
ด้านความรู้  3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ความด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและ  ความรับผิดชอบ  5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะพิสัย และแนวทางการเขียน มคอ. 3-7 ที่
แสดงการเชื่อมโยงและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
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การเชื่อมโยงของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) กับอาจารย์/ ผู้สอน/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ในการประชุมพิจารณาผลการเรียนภาคการศึกษาที่  1/2559 และภาค

การศึกษาที่ 2/2559 พบว่าการให้คะแนนของคณาจารย์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ซึ่งกลุ่มนักศึกษาที่ไม่สนใจจะมีพฤติกรรมแบบเดียวกันในทุกรายวิชา และรายวิชา
โครงงานทางปิโตรเลียม ในปีการศึกษานี้ นักศึกษาสามารถด าเนินเสร็จสิ้นทันเวลา
ทุกกลุ่ม 

จากการทวนสอบในหัวข้อด้านเนื้อหาการสอน การวัดและประเมินผล และ
มาตรฐานการเรียนรู้ พบว่าทุกรายวิชา  

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

ความสอดคล้องกับวิธีการวัดและประเมินผลจริงใน มคอ. 5 ส่วนที่ 2 ส าหรับการ
ทวนสอบคะแนนและเกรด พบว่าคะแนนที่ก าหนดในแต่ละวิธีการวัดและประเมินมี
ความสอดคล้องกัน และการให้เกรดถูกต้องตามที่ก าหนดไว้และสอดคล้องกับ
คะแนนมาตรฐานการเรียนรู้  

3. วิธีการประเมินผล พบว่าวิธีการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้
ในมคอ.3 หมวด 4 ตรงกับการวัดและประเมินผลจริง 
   (A)  หลักสูตรได้ด าเนินการเพ่ิมขั้นตอนในการพิจารณา มคอ . 5-6 และมีการท า
ความเข้าใจวิธีการเขียนที่เชื่อมโยงในแต่ละ มคอ. ในการประชุมตรวจสอบการจัดท า 
มคอ. 5 ด้วย คณาจารย์ในหลักสูตรจึงปรับวิธีการเขียน มคอ . 3 เพ่ือทวนสอบ
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ผลสัมฤทธิ์ และเชื่อมโยงการเขียน มคอ .3 ในการสอนปัจจุบันกับ มคอ.5 ในการ
สอนของครั้งที่ผ่านมา โดยน าผลจาก มคอ.5 ไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ของ มคอ.3 

จากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์จ านวน 6 รายวิชา (42.86%) พบว่า ทุก
รายวิชามีความสอดคล้องกัน เพ่ือให้การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ดังนั้นควรมีการทวนสอบในรายวิชาให้หลากหลายมากขึ้น ซึ่ งจะส่งผลให้
ประสิทธิภาพของนักศึกษานั้นมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นในปีการศึกษาถัดไป 
         ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
การปรับปรุงการจัดท า มคอ. โดยมีการเชื่อมโยงกัน และปรับวิธีการเขียน มคอ.5 ใน
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
 
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
          คณะฯ มีระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา  ดังนี้ 
          1.หน่วยงานต้องท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามกรอบคุณวุฒิ
มาตรฐานอุดมศึกษาแห่งชาติโดย 
           1.1 มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วมโดยอาจารย์
ผู้สอนในแต่ละรายวิชาชี้แจงเกณฑ์การประเมินและสอบถามเพ่ือให้นักศึกษาแสดง
ความคิดเห็นและเสนอแนะเพ่ิมเติมได้ 
           1.2 มีผลการประเมินการเรียนรู้โดยใช้ตามสภาพจริง เช่น ข้อสอบปรนัย 
ข้อสอบอัตนัย การบ้าน งานที่มอบหมาย สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา ทักษะการ
ปฏิบัติงานเพ่ือสะท้อนการปฏิบัติงานจริง 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 2559 หลักสูตรฯ ด าเนินการการการตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาดังนี้ 
       (P) หลักสูตรฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือทบทวนแผนการ
ด าเนินงานปีการศึกษา 2558 และจัดท าแผนระบบและกลไกในการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ควบคุมดูแล โดย 
        1. ประชุมอนุมัติผลการเรียน และทุกวิชาต้องผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะฯ  
        2. ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้ควบคุมดูแล รายวิชาด าเนินการ
จดัท า มคอ.5 และ มคอ.6 ให้สอดคล้องกับ มคอ.2 มคอ.3 และ มคอ.4 ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วัน  
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        3. โดยมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา เป็นผู้ควบคุมดูแล หากมีรายวิชาใดท่ีมีความผิดปกติ
จะมีการทวนสอบ เช่น จากการซักถามจากผู้รับผิดชอบวิชาถึงสาเหตุที่ท าให้รายวิชา
ผิดปกติ และต้องผ่านการเห็นชอบจากกรรมการเข้าร่วมประชุม จึงจะสามารถผ่าน
และรับรองเกรดจากท่ีประชุม 
         4. อาจารย์ผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยก าหนดให้มี
การท าแบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน เพ่ือทราบความรู้พ้ืนฐาน
ของนักศึกษา ณ เวลาก่อนที่จะเรียน และเพ่ือตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของ
นักศึกษาในรายวิชานั้นๆ ตามมาตรฐาน TQF ในรายวิชาของหลักสูตร 
         5. นักศึกษามีการประเมินตนเองของแต่ละรายวิชาหลังจากสิ้นภาค
การศึกษานั้นๆ ผ่านระบบสาระสนเทศของนักศึกษา 
          หลักสูตรฯ มีการจัดท าแผนการประชุมเพ่ือติดตามด าเนินการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในรายงาน มคอ .5 โดย มคอ.5 ของภาคการศึกษาที่ 
1/2559 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 
      (D) หลักสูตรฯ ได้มีการปฏิบัติตามระบบและกลไกในการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนของนักศึกษา โดยมีการประชุมรับรองผลการเรียนทุกครั้งหลัง
เสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา หากมีรายวิชาใดที่มีความผิดปกติ 
เช่น รายวิชาใดมีระดับคะแนน A หรือ F เกิน 25% ประธานหลักสูตรจะต้องท าการ
ชี้แจงถึงสาเหตุให้ที่ประชุมรับทราบ และต้องผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุม จึงจะ
สามารถผ่านและรับรองเกรดจากท่ีประชุมได้  
             ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ในวาระเพ่ือพิจารณาเพ่ือติดตาม
ผล และตรวจสอบการจัดท า มคอ.5 ของภาคการศึกษาที่ 1/2559 เมื่อคราวประชุม
ครั้งที่  1/2560 วันจันทร์ที่  23 มกราคม 2560 ซึ่งจากผลการด าเนินงานในปี
การศึกษาที่ผ่านมานั้นพบว่าการทวนสอบตามจุดด าใน Mapping ที่ก าหนดไว้ใน 
มคอ.3-4 ในการเขียนรายงาน มคอ.5 ในข้อ 7 หมวด 3 ยังด าเนินงานไม่ครอบคลุม
ทุกรายวิชา จึงมอบหมายให้คณาจารย์ในหลักสูตรด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
โดยทวนสอบตามจุดด าใน Mapping ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3-4 ในทุกรายวิชา ในปี
การศึกษาที่ 1/2559 
             อาจารย์ผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยก าหนดให้มี
การท าแบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน  โดยอาจารย์ผู้สอนได้มี
การวัดและประเมินผล รวมทั้งมีการแจ้งผลคะแนนให้แก่นักศึกษาทราบถึงระดับ
คะแนนของตนเอง โดยมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในรายวิชาสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม รายวิชาความปลอดภัยพื้นฐานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม รายวิชาเคมี
พ้ืนฐานส าหรับปิโตรเลียม รายวิชาธรณีวิทยาและการส ารวจปิโตรเลียม รายวิชา
เชื้อเพลิงปิโตรเลียมและการเผาไหม้ นอกจากนี้ทุกรายวิชาของหลักสูตรได้มีการแจ้ง
ผลคะแนนระหว่างเรียนให้นักศึกษาทราบ 
      (C) หลักสูตรฯ มีการตรวจสอบเครื่องมือส าหรับประเมินนักศึกษาในรายวิชา
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ต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับรายวิชา เช่น การวิเคราะห์ความเหมาะสม
ของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนนักศึกษา รวมถึงมีการวิพากษ์ข้อสอบ 
และมีการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
          นักศึกษามีการประเมินตนเองของแต่ละรายวิชาผ่านระบบสาระสนเทศของ
นักศึกษา โดยใช้หัวข้อในการประเมิน ดังนี้ 
         1. ผู้ เรียนมีความตั้ งใจและสนใจในการเรียน  เข้าเรียนตรงเวลาและ
สม่ าเสมอ 
         2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็น 
         3. ผู้ เรียนมีความรับผิดชอบในการติดตามเนื้อหาและท างานที่ ได้รับ
มอบหมายอย่างสม่ าเสมอ 
         4. ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 
เช่น จากห้องสมุด จากศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือจาก web site ต่างๆ 
         5. ผู้เรียนแต่งกายเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
           จากการตรวจสอบคะแนนประเมินตนเองของแต่ละรายวิชาผ่านระบบ
สาระสนเทศของนักศึกษา พบว่า ทุกรายวิชามีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 5 ด้าน มากกว่า 
4.50/5.00 คะแนน 
           ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ในวาระเพ่ือพิจารณา เพ่ือติดตาม
ผลและตรวจสอบการจัดท า มคอ.5 ของภาคการศึกษาที่ 1/2559 เมื่อคราวประชุม
ครั้งที่ 1/2560 วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 ได้มีการปรับแก้ มคอ.5 ให้ถูกต้อง 
      (A) มีการส่งเสริมการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน TQF เพ่ือน าประเด็น
ดังกล่าวมาพิจารณาส าหรับการทวนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ต่อไป     
           จากการประชุมสรุปผลการด าเนินงาน ในปีการศึกษา 2559 นั้นพบว่า ยังมี
การทวนสอบตามจุดด าใน Mapping ที่ก าหนดใน มคอ.3-4 ในการเขียนรายงาน 
มคอ.5 ในข้อ7 หมวดที่ 3 ด าเนินการไม่ครอบคลุมทุกรายวิชา ดังนั้นในปีการศึกษา 
2560 จะด าเนินการให้ครบทุกรายวิชา 
           จากการตรวจสอบรายวิชาที่มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่ายัง
ไม่ครอบคลุมทุกรายวิชา ดังนั้นในปีการศึกษา 2560 จะมีการทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียนของรายวิชาในหลักสูตรให้เพิ่มขึ้น 
           ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
มีการปรับปรุงการจัดท า มคอ. โดยมีการเชื่อมโยงกัน และปรับวิธีการเขียน มคอ .5 
ในการทวนผลสัมฤทธิ์ 
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การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 
มคอ.6 และ มคอ.7) 
          ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกการก ากับการประเมิน
การจดัการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ดังนี้ 
          (P) หลักสูตรฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือทบทวน
แผนการด าเนินงานปีการศึกษา 2558 และจัดท าแผนการก 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 
             หลักสูตรฯมีการจัดท าแผนการประชุม เพ่ือติดตามการก ากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร โดยติดตามจาก มคอ.5 ของภาค
การศึกษาท่ี 1/2559 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560   
 (D) ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ ได้ประชุมร่วมกันเพ่ือก ากับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรฯ (มคอ. 5 มคอ.6 และ 
มคอ. 7) โดยมีการจัดท า มคอ.5 ภายหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละภาค
การศึกษา รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรฯ หลังจากนั้นทางหลักสูตรฯ ได้มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้รายวิชาประจ าปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทวนสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้และการรายงานมคอ.5 ให้ได้มาตรฐาน 
             กรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประเมินการจัดการเรียนการสอน ตาม
รายละเอียดในมคอ. 5 โดยจัดชี้แจงอาจารย์ ในที่ประชุมสาขาวิชา ถึงรายละเอียด
และก าหนดการในการจัดส่งหลังสิ้นสุดปีการศึกษาภายใน 30 วัน และมีการประชุม
ในวาระเพ่ือพิจารณาเพ่ือติดตามผล และตรวจสอบการจัดท า มคอ.5 ของการศึกษา
ปีที่ 1/2559 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 
 (C) ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ในวาระเพ่ือพิจารณา เพ่ือ
ติดตามผล และเพ่ือตรวจสอบการจัดท า มคอ.5 นั้นได้ด าเนินการพิจารณาแบบ
รายงานผลการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชาที่เปิดสอน โดยสรุปปัญหา
ที่อาจารย์ผู้สอนชี้แจง และรายละเอียดของผลการประเมินผู้เรียน การตรวจสอบ
ความผิดปกติของการวัดผลประเมินผลแต่ละรายวิชา และรวบรวมข้อมูลในแต่ละ
ภาคการศึกษา ซึ่งปัญหาที่พบคือการออกของนักศึกษากลางคันของนักศึกษาชั้นปีที่ 
1 และบางรายวิชามีค่าคะแนน F สูง 
 (A) หลักสูตรฯ มีการประชุมเพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งเกณฑ์การประเมิน

 
 
 
 
 รายงานการประชุม

หลักสูตรฯ ครั้งที่ 
1/2560 วันจันทร์ที่ 23 
มกราคม 2560 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-88-  
 

หรือการตัดเกรด รวมถึงการกระจายของเกรดที่สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของ
นักศึกษา 

 
เป้าหมายของปีนี้  : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 3  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-89-  
 

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

Performance Indicators) 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการ
ด าเนินงาน 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย
ร้ อยละ  80  มี ส่ วน ร่ วม ใน การ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

  อาจ ารย์ ป ระจ า
หลักสูตรฯ ร้อยละ 
100 มีส่วนร่วมใน
การป ระชุ ม เพ่ื อ
วางแผน ติดตาม 
และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

เอกสารวิพากษ์
หลักสูตร 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ แห่ งชาติ  หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

  หลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีปิโตรเลียม 
ผ่านความเห็นชอบ
จากสภาวิชาการ 
สภาและส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบ 

เอกสาร มคอ.2 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ  
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา   
ให้ครบทุกรายวิชา 

  มีรายละเอียดของ
รายวิชาตามแบบ 
มคอ.3 ประกอบด้วย  
7 หมวด ครบถ้วน
ทุกรายวิชาก่อนการ
เปิ ดสอนในแต่ ละ 
ภาคการศึกษา 

เอกสาร มคอ.3 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ด า เนิ น ก ารขอ งป ระสบ การณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
แ ล ะ  ม ค อ .6  ภ าย ใน  3 0  วั น     
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน   
ให้ครบทุกรายวิชา 

  มี ก า ร จั ด ท า
ร าย ง าน ผ ล ก า ร
ด า เนิ น ก าร ข อ ง
รายวิชาตามแบบ 
มคอ.5 ประกอบด้วย      
6 หมวด ครบถ้วน
ทุกรายวิชาภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษา 

เอกสาร มคอ.5 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

  อ าจ าร ย์ ป ระ จ า
หลักสูตรทั้ ง 5 ท่ าน 

เอกสาร มคอ.7 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-90-  
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการ
ด าเนินงาน 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ภ า ย ใน  6 0 วั น  ห ลั ง สิ้ น สุ ด           
ปีการศึกษา 

ประชุมร่วมกันเพ่ือ
จัดท ารายงานผล
การด าเนินการของ
หลักสูตรตามแบบ 
มคอ.7   

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่ เปิดสอนในแต่ละ     
ปีการศึกษา 

  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารหลักสูตรฯ 
ไ ด้ ท ว น ส อ บ
ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ข อ ง
นักศึกษา 

แบบฟอร์มทวน
สอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาใน
รายวิชา 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

  

รายงานประเมิน
ต น เ อ ง ร ะ ดั บ
หลักสูตรประจ าปี
การศึกษา 2558 

มคอ.7   

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับ
การปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

   ในปี การศึกษา 2559
อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์
ใหม่ ) จ านวน 1 ท่ าน 
ได้รับการปฐมนิเทศ 

มีการเข้าร่วม
ปฐมนิเทศ
อาจารย์ใหม่ 

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
ห รื อ วิ ช า ชี พ  อ ย่ า งน้ อ ย ปี ล ะ      
หนึ่งครั้ง 

  ในปีการศึกษา 2559 
หลักสูตรฯ มีอาจารย์
ประจ าฯ จ านวน  5 
ท่ าน โดยทุ กท่ าน
ได้ รั บการพั ฒนาฯ 
อย่ างน้ อย  1 ครั้ ง     
คิดเป็นร้อยละ 100 

มีการเข้าร่วมการ
อบรมทาง
วิชาการ/วิชาชีพ 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

ไม่ขอรับ
การ

ประเมิน 

ไม่ขอรับ
การ

ประเมิน 

หลักสูตรฯ ไม่มี
บุคลากรสนับสนุน  

ไม่มีบุคลากร
สนับสนุนการ
เรียนการสอนของ
หลักสูตร 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ

ไม่ขอรับ
การ

ไม่ขอรับ
การ

ยังไม่ด าเนินการในปี
การศึกษานี้ เนื่องจาก

ยังไม่มีบัณฑิตจบ
การศึกษา 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-91-  
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการ
ด าเนินงาน 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

ประเมิน ประเมิน หลั กสู ตรฯ ยั งไม่ มี
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
หรือบัณฑิตใหม่ จึงยัง
ไม่ มี การประเมินใน  
ตัวบ่งชี้นี้ 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ไม่ขอรับ
การ

ประเมิน 

ไม่ขอรับ
การ

ประเมิน 

ยังไม่ด าเนินการในปี
การศึกษานี้ เนื่องจาก
หลั กสู ตรฯ ยั งไม่ มี
บัณฑิต จึงยังไม่มีการ
ประเมินในตัวบ่งชี้นี้ 

ยังไม่มีบัณฑิต
และผู้ใช้บัณฑิต 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 9  
จ านวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ด าเนินการผ่าน 9  

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



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-92-  
 

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกต ิ(น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 
รหัส  

ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความ

ผิดปกติ 
การ

ตรวจสอบ 
เหตุที่ท าให้
ผิดปกติ 

มาตรการ
แก้ไข 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

02031001 
คณิตศาสตร์
ทั่วไป 

1/2559 นักศึกษามีผล
คะแน น  W 
จ านวน 10 คน 
คิดเป็นร้อยละ 
30.30 

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 

14511105
ปฏิบัติงาน
ทักษะช่าง
พ้ืนฐาน 2 

1/2559 นักศึกษามีผล
ค ะแ น น  U 
จ านวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 
23.33 

สอบถามจาก
อาจารย์ผู้สอน
และ มคอ. 5 

การมาเรียนไม่ตรง
ต่อเวลาจึงส่งผลให้
ชิ้ นงานที่ ท าไม่
เสร็ จตามเวลาที่
ก าหนด 

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 2559-93-  
 

คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
(น ามาจาก มคอ5 แต่ละวิชา) 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการ 
ศึกษา 

ผลการ
ประเมินโดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่มี 

14511105
ปฏิบัติงาน
ทักษะช่าง
พ้ืนฐาน 2 

1/2559   

มีการพูดคุยเพ่ือปรับทัศนคติในการเรียน
กับนักศึกษาระหว่างเรียนเพ่ิมมากขึ้นและ
ก าหนดส่งชิ้นงานในระยะเวลาที่สั้นลง
เพ่ือให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นใน
การท าชิ้นงาน 

 

14512101
ธรณีวิทยาและ
การส ารวจ
ปิโตรเลียม 1 

1/2559   

  

14512103
กระบวนการ
ผลิตปิโตรเลียม 

1/2559   
  

14512119 
การใช้
เครื่องจักรกล
ทางปิโตรเลียม 

1/2559  

   

14512120 
การกัดกร่อน
และการป้องกัน 

1/2559   
 

 

14512205 
การเตรียม
โครงงาน
เทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 1 

1/2559     

14512224
เชื้อเพลิง
ปิโตรเลียมและ
การเผาไหม้ 

1/2559     



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-94-  
 

14513101 
อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย
เบื้องต้นทาง
ปิโตรเลียม 

1/2559     

14513207 
การจัดการ
สิ่งแวดล้อมทาง
ปิโตรเลียม 

1/2559     

14514101 
อุณหพลศาสตร์ 1/2559     

14514204 
ไฮดรอลิกส์และ 
นิวแมติกส์ 

1/2559     

14514205
พ้ืนฐาน
ปรากฏการณ์
ถ่ายเท 

1/2559     

14514206
เครื่องมือวัด
และการวัด
ไฟฟ้า 

1/2559     

14514210 
ระบบควบคุม
อิเล็กทรอนิกส์
ในอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม 

1/2559     



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-95-  
 

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 

ควรสอดแทรกในวิชา ให้เห็นถึงผลกระทบ       
จากการท าผิดคุณธรรม โดยยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาและให้มีการแสดงความเห็นกลุ่มย่อย 

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 ในทุก
รายวิชา 

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 1 ท่าน จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ 1 ท่าน 

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ได้มีอาจารย์ใหม่เพ่ิมจ านวน 1 ท่าน และได้เข้าร่วมโครงการอบรม
บุคลากรสายผู้สอนบรรจุใหม่ ซึ่งโครงการนี้ได้ท าให้ทราบถึงภารกิจอาจารย์มหาวิทยาลัย การจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตรและส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเอง การบริหารจัดการหลักสูตรและอ่ืนๆ  
 
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง อาจารย์ บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

โครงการศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการ 

5 - - มีทักษะและประสบการณ์จากการ
อบรมทางด้านอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
เพ่ิมมากข้ึน 
- นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้
ตลอดจนทักษะจากอาจารย์ผู้สอน 

ส าเนา
โครงการ 

โครงการปฐมนิเทศ
นักวิจัย มทร.ศรีวิชัย 

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

 

โครงการเขียนขอ
ต าแหน่งผลงานทาง
วิชาการ 

2 - - ทราบถึงแนวทางในการเขียนขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 

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

5.1 3 3 3  
5.2 3 3 3  
5.3 3 3 3  
5.4 5 5 5  
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หมวดที่ 5 
การบริหารหลักสูตร 

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

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

หลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้
ในการเรียนการสอน
ยั งมี ไม่ เพี ยงพอกับ
การฝึกปฏิบัตินักศึกษา 

ท าให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีและฝึก
ป ฏิ บั ติ ใ น ชั้ น เ รี ย น ได้ ไ ม่ เต็ ม
ประสิทธิภาพ 

จัดท าแผนซื้อวัสดุฝึกและ
ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการ
เรียนการสอน เพ่ือให้มี
อุปกรณ์ให้เพียงพอกับการ
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติของ
นักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษา
ได้ฝึกปฏิบั ติ ได้ เต็มตาม
ศักยภาพ 

 

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

นักศึกษาต้องไปใช้งานจากแหล่ง
ภายนอก 

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

 

สัญญาณอินเตอร์เน็ต
ภ า ย ใน ค ณ ะ ฯ  /
มหาวิทยาลัยไม่ทั่วถึง 

นั กศึกษาที่ มี คอมพิ ว เตอร์  note 
book ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลโดยใช้
สั ญ ญ า ณ อิ น เต อ ร์ เ น็ ต ข อ ง
มหาวิทยาลัยในการสืบค้นข้อมูลได้ 
และท าให้นักศึกษาไม่มานั่งท างาน
บริเวณหลักสูตรในเวลาว่าง 

ติดตั้ งระบบส่งสัญญาณ
อินเตอร์ให้ครอบคลุมทั่ว
ทุกพ้ืนที่ภายในคณะฯ /
มหาวิทยาลัย 

 

อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
ห ลั ก สู ต ร มี
ผลงานวิจัยน้อย 

ไม่ มี ผลงานทางวิชาการ และไม่
สามารถขอต าแหน่งทางวิชาการ 

ส่งเสริมให้ความช่วยเหลือ
โดยให้อาจารย์อาวุโสให้
ค าแนะน าในการเขี ยน
ข้ อ เส น อ งาน วิ จั ย แ ล ะ
งานวิจัย 

 

การประชุมต่าง ๆ ที่ ต้ อ งมี การสอนชด เชยนอกเวลา จัดตารางสอนของอาจารย์  
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กระทบกับ เวลาใน
การเรียน 

บ่อยครั้ง การสอนที่ รวบรัดท าให้
ความเข้าใจในบทเรียนน้อยลงและ
ต้องมีการทดสอบย่อยนอกเวลาเรียน
จากแผนที่ก าหนดไว้ 

ให้ มี วั น ไว้ ส าห รั บ ก า ร
ประชุม หรือประชุมนอก
เวลา 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ 
     1) ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ 
     2) ความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา 
สิ่ งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้  สื่ ออิ เล็กทรอนิกส์ 
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
     สิ่งเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย โดยพิจารณา
จากการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ โดยมีขอบเขต ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการด าเนินงานของ
ภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

 
              1)จัดท าแผนปฏิบัติงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือก าหนดเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐาน
หรือตามจุดเน้น ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน (ส ารวจ ด าเนินงาน ประเมินผล) 

     2) ส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดย  
  2.1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการส ารวจสภาพปัจจุบันของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้และเสนอความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ิมเติมที่
สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรฯ  
  2.2) น าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินในปีการศึกษาก่อนหน้ามา
พิจารณา 
     3) รวบรวมและพิจาณาสรุปความต้องการ โดยน าผลการส ารวจมา
วิเคราะห์ข้อมูลว่าหลักสูตรฯ มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมหรือไม่



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-100-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
และสรุปความต้องการ 
     4) จัดท าข้อเสนองบประมาณหรือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยหลักสูตร
จัดท าข้อเสนองบประมาณหรือจัดท าโครงการเสนอต่อคณะฯ และมหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาสนับสนุน 
     5) ด าเนินการจัดหา/พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยหลักสูตรฯจัดหา
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามงบประมาณหรือทรัพยากรที่ได้รับ  
     6) ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยให้อาจารย์และ
นักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
     7) คณะกรรมการพิจารณาผลการประเมิน และเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
 
ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
          ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกการด าเนินงานของ
ภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ 
 (P) หลักสูตรฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือทบทวนแผนการ
ด าเนินงานปีการศึกษา 2558 พบว่าทางหลักสูตรฯ ได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์เป็นตู้
จ าลองการกลั่นและชุดทดลองทางปิโตรเลียม และวัสดุฝึกท่ีใช้ในการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่าง ๆ และจากการประชุมได้จัดท าแผนมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอน
ด าเนินการส ารวจสภาพปัจจุบันของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ส ารวจความต้องการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่ต้องการเพ่ิมเติม ความต้องการใช้ครุภัณฑ์ทางการศึกษา วัสดุฝึก
ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรฯ หนังสือ ต ารา และสิ่งพิมพ์ส าหรับนักศึกษาและเสนอ
ความต้องการที่สอดคล้องกับความต้องการ และน าเสนอหลักสูตรฯ เพ่ือท าแผนการ
จัดหาวัสดุฝึก/ครุภัณฑ์ 
     จากการส ารวจพบว่าทางหลักสูตรฯ ต้องการวัสดุฝึกและครุภัณฑ์อีก
จ านวนมาก โดยสิ่งที่จ าเป็นเร่งด่วนที่ทางหลักสูตรฯ ต้องการ คือ ชุดเครื่องมือช่าง
พ้ืนฐานที่จ าเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติ และเพ่ือให้นักศึกษารู้จักและ
สามารถใช้เครื่องมือพ้ืนฐานทางช่างเป็นตามเอกลักษณ์ของทางมหาวิทยาลัยที่
ต้องการบัณฑิตนักปฏิบัติ และเครื่องส ารองไฟฟ้าส าหรับใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ของ
อาจารย์ในหลักสูตรฯ เนื่องจากในพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่นั้นมีปัญหาไฟฟ้าดับ
บ่อยครั้งในขณะท างาน จึงท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์เกิดความเสียหายและข้อมูลสูญ
หาย นอกจากนี้ยังต้องการชุดฝึกเกี่ยวกับกระบวนการผลิตในงานปิโตรเลียมเพ่ือให้
นักศึกษาได้เข้าใจถึงความดัน อุณหภูมิ การไหล และการควบคุมต่าง ๆ ในงาน
ปิโตรเลียม และมีการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมเพ่ือวางแผนการจัดซื้อวัสดุฝึกและ

 
 
 
 
 
 
- รายงานการ
ประชุมหลักสูตร 
ค รั้ ง ที่  7 /2559 
วั น จั น ท ร์ ที่  1 
สิงหาคม 2559 
- รายงานการ
ประชุมหลักสูตร 
ค รั้ งที่  5 /2560 
วั น พุ ธ ที่  1 2 
เมษายน 2560 
- หนังสือจัดซื้อ
วั ส ดุ ฝึ ก แ ล ะ
ครุภัณฑ์ 
- แบบประเมิน
ความพอใจต่อสิ่ง
ส นั บ ส นุ น ก า ร
เรียนรู้ 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-101-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ครุภัณฑ์ต่อไป และหากครุภัณฑ์ที่ ใช้ในการเรียนการสอนมีราคาสูงเกินวงเงินที่
สามารถจัดซื้อได้ทางหลักสูตรฯ ใช้วิธีการน านักศึกษาออกศึกษานอกสถานที่ในสถาน
ประกอบการจริง 
 (D) โดยในการประชุมในการจัดซื้อวัสดุฝึกและครุภัณฑ์ เมื่อคราวประชุมครั้ง
ที่ 4/2559 วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 ในการพิจารณาขอครุภัณฑ์งบประมาณเงิน
รายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 100,000 บาทนั้น ทางหลักสูตรฯ ได้
ประชุมร่วมกันและมีความคิดเห็นว่า ให้ควรจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบด้วย ครุภัณฑ์เพ่ือ
ใช้ในการเรียนการสอน คือ ชุดเครื่องมือช่างพ้ืนฐาน จ านวน ๑ ชุด วงเงิน 81,500 
บาท และครุภัณฑ์ส านักงานเพ่ือใช้ในส านักงานของหลักสูตรฯ คือ ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก 
จ านวน 1 ตู้ วงเงิน 4,850 บาท และเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500  VA 
จ านวน 6 เครื่อง วงเงิน 13,200 บาท และครุภัณฑ์งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 หลักสูตรฯ ได้เสนอขอครุภัณฑ์ชุดทดลองการควบคุม
กระบวนการผลิตในงานปิโตรเลียม จ านวน 1 ชุด ในวงเงิน 4,000,000 บาท โดยท า
การขอจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวส่งไปยังฝ่ายพัสดุของคณะฯ และส าหรับการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์งบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มีการประชุมใน
การจัดซื้อครุภัณฑ์ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 5/2560 วันพุธที่ 12 เมษายน 2560 สรุป
ได้ว่าในปีงบประมาณปีพ.ศ. 2561 ทางหลักสูตรฯ จะท าการจัดซื้อตู้อบสาร เครื่องชั่ง
ไมโครบาลานซ์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน การท าโครงงานของนักศึกษาในหลักสูตรฯ 
และการท างานวิจัยของอาจารย์ในหลักสูตรฯ 
 หลักสูตรน านักศึกษาไปศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ เช่น ศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับระบบการท าความสะอาดระบบท่อน าส่งปิโตรเลียม (Pig Launcher) ณ ศูนย์
เศรษฐพัฒน์ บริษัท เชฟรอนส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด ศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้า
จะนะ อ. จะนะ จ. สงขลา ศึกษาดูงานที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติทรานส์ ไทย-มาเลเซีย 
อ. จะนะ จ. สงขลา และศึกษาดูงานที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ. เมือง จ. ระยอง 
โดยได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) บริษัท ไทยพอ
ลีอะซิทัล  จ ากัด บริษัท โฟลว์แล็บแอนด์ เซอร์วิส จ ากัด และที่ ท าการนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นต้น 
 (C) หัวหน้าหลักสูตรฯ ติดตามผลการพิจารณาครุภัณฑ์ที่เสนอขอ ซึ่งครุภัณฑ์
งบรายได้และครุภัณฑ์งบแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับการจัดสรร 
ในส่วนของครุภัณฑ์งบประมาณปีพ.ศ. 2561 ทางหลักสูตรฯ ได้ตรวจสอบความ
จ าเป็นในการใช้งานแล้วและพบว่ามีความจ าเป็นที่ต้องจัดซื้อเพ่ือน ามาใช้ในหลักสูตรฯ 
และหลักสูตรฯ ได้พานักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามสถานประกอบการใน
กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเลียม จากการพูดคุยกับนักศึกษาพบว่านักศึกษามีความพึง
พอใจมาก มีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีก าลังในการเรียนที่มากขึ้น และนอกจากนี้ยัง
สามารถมองเห็นถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมได้ชัดเจนมากขึ้นว่านอกจาก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-102-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
การขุดเจาะน้ ามันกลางทะเลหรือบนบกแล้วนั้น ตนเองหลังจากจบการศึกษาสามารถ
ท างานในสายงานใดได้บ้าง 
 (A) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2561 ตามรายการที่ได้จากการประชุมร่วมกัน และจากผลตอบรับ
จากการน านักศึกษาไปเยี่ยมชมสถานประกอบการนั้น ทางหลักสูตรฯ จึงได้วางแผน
เพ่ือน านักศึกษาไปดูงานตามสถานประกอบการอื่น ๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
ในปีถัดไป 

จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอน 
 ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ ด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 (P) หลักสูตรฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือทบทวนแผนการ
ด าเนินงานปีการศึกษา 2558 พบว่าวัสดุฝึกและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้นั้นได้จัดซื้อ
ตามความต้องการใช้งานของผู้สอนในแต่ละรายวิชา และได้จัดซื้อให้ได้ครบถ้วนตาม
ความต้องการ และในปีการศึกษา 2559 ทางหลักสูตรฯ จัดท าแผนแผนการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนตามระบบและกลไกของ
มหาวิทยาลัย โดยก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2559 2/2559 และ 1/2560 หลักสูตร
ฯ ร่วมประชุมวางแผนส ารวจรายวิชาที่เป็นรายวิชาปฏิบัติ ซึ่งต้องใช้วัสดุฝึกและวัสดุ
สิ้นเปลือง พบว่ามีทั้งหมด 3 รายวิชาได้แก่ 
     1) ปั๊มและคอมเพรสเซอร์ (14-514-103) 
     2) การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล (14-514-207) 
     3) ปฏิบัติงานทักษะช่างพ้ืนฐาน 2 (14-511-105) 
เมื่อคราวประชุมที่ 7/2559 วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 และในส่วนของงบประมาณ 
ทางงานพัสดุของคณะฯ จะท าหนังสือแจ้งงบประมาณที่สามารถใช้ในการจัดซื้อวัสดุ
ฝึกและวัสดุสิ้นเปลืองมายังหลักสูตรฯ ในแต่ละไตรมาส โดยประธานหลักสูตรจะท า
การมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา จัดท า
รายการวัสดุฝึกส่งให้ประธานหลักสูตร เพ่ือรวบรวมรายการวัสดุฝึกและวัสดุสิ้นเปลือง
และประมาณการราคาส่งไปยังงานพัสดุของคณะฯ เพ่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป  
 ในการวางแผนการใช้ห้องเรียนเพ่ือเรียนในรายวิชาต่าง ๆ นั้น ทางหลักสูตรฯ 
จะตรวจสอบรายวิชาว่าต้องใช้อุปกรณ์หรือห้องใดเพ่ือท าการเรียนการสอนเป็นการ
เฉพาะหรือไม่ ถ้ามีจะท าการขอใช้ห้องดังกล่าวในล าดับถัดไป 
 (D) ใน เดือน กรกฎาคม 2559 ประธานหลักสูตรได้แจ้งให้ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2559 จ านวน 1 รายวิชา คือ
รายวิชาปฏิบัติงานทักษะช่างพ้ืนฐาน 2 (14-511-105) จัดท ารายการวัสดุฝึกส่งมายัง

 
 
 
 
- รายงานการ
ประชุมหลักสูตร 
ค รั้ ง ที่  7 /2559 
วั น จั น ท ร์ ที่  1 
สิงหาคม 2559 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-103-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ประธานหลักสูตร  
     ในเดือน ธันวาคม 2559 ประธานหลักสูตรได้แจ้งให้อาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2559 จ านวน 2 รายวิชา คือรายวิชาปั๊มและ
คอมเพรสเซอร์ (14-514-103) และรายวิชาการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล (14 -514-
207) จัดท ารายการวัสดุฝึกส่งมายังประธานหลักสูตร      
 (C) ประธานหลักสูตรได้น ารายการประมาณการวัสดุมาพิจารณา พบว่ามี
อาจารย์บางท่านได้เขียนใบประมาณการวัสดุ เช่น การเขียนรายการวัสดุมากเกิน
ความจ าเป็น ซึ่งท าให้เกินงบประมาณที่คณะจัดส่งมาให้ จึงได้มีการแจ้งกลับไปยัง
อาจารย์ผู้ประมาณการวัสดุฝึกใหม่ 
     ห ลั กสู ต รฯ  ตรวจสอบ ความ เพี ย งพอต่ อการใช้ ห้ อ ง เรี ยน และ
ห้องปฏิบัติการต่างๆ ส าหรับท าการเรียนการสอนตามตารางการใช้ห้อง ซึ่งมีความ
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน โดยหลักสูตรฯ ได้มีความพร้อมทางกายภาพ คือ 
ห้องเรียน 2 ห้อง และห้องห้องปฏิบัติการ 1 ห้อง ดังนี้ ห้อง 02202 ห้อง 08108 และ
โรงฝึกปฏิบัติงานช่างพ้ืนฐาน ตามล าดับ และเนื่องจากในรายวิชาในหลักสูตรฯ นั้น
จะต้องเรียนในรายวิชาเกี่ยวกับไฟฟ้า การติดต่อสื่อสาร และรายวิชาที่มีการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ หลักสูตรฯ จึงได้ท าการขอใช้ห้องเรียนของหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพ่ือเรียนในรายวิชาดังกล่าว และนอกจากนี้ทาง
มหาวิทยาลัยมีสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาเช่น หอสมุด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วารสารวิชาการเพ่ือการสืบค้น 
 (A) การจัดซื้อวัสดุฝึกและวัสดุสิ้นเปลืองนั้น จากผลการชี้แจงพบว่าอาจารย์
แต่ละท่านได้น าใบประมาณการไปแก้ไขและส่งมาให้ประธานหลักสูตรพิจารณา
รวบรวมใหม่ ก่อนส่งไปยังงานพัสดุของคณะฯ 
              หลักสูตรฯ ส ารวจจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้ตรงตามความต้องการ
ของรายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ และได้สร้างโรงฝึกปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนในภาคปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีการขออนุมัติงบประมาณปี 2560 ในการสร้างโรง
เก็บอุปกรณ์ทางปิโตรเลียม 
              คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีได้มีการสร้างอาคารเรียนใหม่ 
ซึ่งจะแล้วเสร็จตามก าหนดการในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งจะส่งผลให้ทางหลักสูตรฯ มี
ห้องเรียนและพ้ืนที่ส าหรับใช้ในการท าการเรียนการสอนและการท ากิจกรรมที่มากข้ึน 
 
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ 
 (P) กระบวนการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยให้

 
 
 
 
- https://



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-104-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
อาจารย์และนักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผ่านระบบ
ส า ร ส น เท ศ ข อ ง ส า นั ก ส่ ง เส ริ ม วิ ช า ก า ร แ ล ะ ง า น ท ะ เบี ย น (ส ว ท . )ที่ 
https://songkhla.advisor.rmutsv.ac.th/mainInstructor.php ส าหรับอาจารย์ 
โ ด ย อ า จ า ร ย์ จ ะ ท า ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก่ อ น ก า ร ก ร อ ก เ ก ร ด  แ ล ะ ที่ 
https://songkhla.sis.rmutsv.ac.th/ ส าหรับนักศึกษา โดยนักศึกษาจะท าการ
ประเมินก่อนการดูผลการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
              จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์
ในปีที่ผ่านมามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (3.69 คะแนน) 
              จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
ในปีที่ผ่านมามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.84 โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 1) สื่อ/
เอกสารและอุปกรณ์ คือ สื่อการเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นแบบสไลด์จากพาวเวอร์
พ้อยอยากให้เป็นรูปแบบอ่ืนๆบ้างที่น่าสนใจ และอยากให้มีเครื่องมือในการเรียนวิชา
ช่างเพียงพอกับนักศึกษา 2) เกี่ยวกับสถานที่การเรียนการสอนและสิ่งอ านวยความ
สะดวก คือ เครื่องปรับอากาศและเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ในห้องเรียนบางห้องไม่ดี
เท่าที่ควร รวมถึงแสงสว่างของห้องมีผลต่อการฉายโปรเจคเตอร์ 3) ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการให้บริการด้านต่างๆ คือ โรงอาหาร มีพ้ืนที่บริการไม่เพียงพอ และ
เมนูอาหารเดิมๆ 4) ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอ่ืนๆ คือ สถานที่ออกก าลังกาย
ภายในมหาลัยยังมีอุปกรณ์น้อย และควรมีทุนการศึกษาที่หลากหลาย แก่นักศึกษาที่
ครอบครัวยากจน 
          (D) ด าเนินการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านระบบ
ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง ส า นั ก ส่ ง เ ส ริ ม วิ ช า ก า ร แ ล ะ ง า น ท ะ เ บี ย น ที่ 
http://advisor.rmutsv.ac.th/maininstructor.php ส าหรับอาจารย์ 
 

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

songkhla.advis
or.rmutsv.ac.th
/mainInstructor
.php 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-105-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
             (C) การประเมินผ่านระบบสารสนเทศของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
     ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในปี
การศึกษา 2559 ในภาพรวมคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง เฉลี่ย 4.23 คะแนน โดย
สามารถแบ่งเป็น 

ล าดับ ประเด็นการประเมิน 
พื้นที่ สงขลา 

เทอม 1 เทอม 2 

1 สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ
โดยรวม(เช่นความสะอาดแสงการถ่ายเท
อากาศ) 

4.26 4.13 

2 
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ภ า ย น อ ก ห้ อ ง เรี ย น /
ห้องปฏิบัติการโดยรวม(เช่นความสะอาดความ
สงบร่มรื่น) 

4.22 4.13 

3 
ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมและมี
อุปกรณ์เช่นโต๊ะเก้าอ้ี 

4.27 4.18 

4 
อาคารห้ องเรียน/ห้ องปฏิบั ติ ก ารมี ความ
เหมาะสมและจ านวนเพียงพอกับจ านวนผู้เรียน 

4.26 4.14 

5 
สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปเหมาะสมกับการ
เรียนรู้ 

4.22 4.10 

6 

ความเพียงพอของอุปกรณ์สนับสนุนในการ
จัดการเรียนการสอน(เครื่องขยายเสียงเครื่อง
ฉายภาพกระดานด า)ด้ านบรรยากาศทาง
วิชาการท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน 
 

4.29 4.11 

7 
มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้มีกิจกรรม/โครงการ
ในการขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 

4.40 4.37 

8 
มหาวิทยาลัยมีบริการทางวิชาการ/กิจกรรม/
โครงการเพื่อประโยชน์ด้านวิชาการของอาจารย์ 

4.34 4.30 

9 

มหาวิทยาลัยสร้างบรรยากาศทางวิชาการที่
เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอนและสอดคล้อง
กับสภาพสังคมในปัจจุบันความพร้อมการ
ให้บริการด้านทรัพยากรทางวิชาการ 

4.20 4.17 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-106-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 

10 
ความ เพียงพอของหนั งสื อ /สื่ อสิ่ ง พิ ม พ์ที่
ให้บริการของห้องสมุด 

4.19 4.19 

11 
ความทั น สมั ยของหนั งสื อ /สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ที่
ให้บริการของห้องสมุด 

4.15 4.09 

12 
ความหลากหลายในการค้นคว้าของสื่อการ
เรียนรู้ต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์ระบบอินเตอร์เน็ต
ทีวีดาวเทียมสื้อCAIฐานข้อมูลเป็นต้น 

4.20 4.20 

13 
ความเพียงพอของสื่อการเรียนรู้ต่ างๆเช่น
คอมพิวเตอร์ระบบอินเตอร์เน็ตทีวีดาวเทียมสื้อ
CAIฐานข้อมูลเป็นต้น 

4.19 4.21 

รวม 4.24 4.18 
 
 และมีข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
     1) ไฟฟ้าดับบ่อยท าให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์เกิดความเสียหายได้ง่าย 
     2) เครื่องปรับอากาศพบว่าการท างานไม่เต็มที่ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความ
เย็นเท่าที่ควรและเสียบ่อย มีความล่าช้าในการซ่อม 
               3) ภายในห้องเรียนค่อนข้างสกปรก หน้าต่างพังท าให้มีเสียงด้านนอกเข้า
มา ประตูบานเลื่อนช ารุดท าให้เปิด-ปิดล าบาก 
     ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ใน
ปีการศึกษา 2559 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เฉลี่ย 4.84 คะแนน โดยสามารถ
แบ่งเป็น 
  

ล าดับ 
การประเมินสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู ้
เทคโนโลยีปิโตรเลียม 

เทอม 1 เทอม 2 
1 ด้ าน สื่ อ / เอ ก ส ารแ ล ะ

อุปกรณ์การเรียนการสอน 
4.82 4.81 

2 ด้านอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

4.83 4.80 

3 ด้านการจัดการหลักสูตร
การเรียนการสอน 

4.90 4.82 

4 ด้ า น สิ่ ง อ า น ว ย ค ว า ม
สะดวกที่เอ้ืออ านวย 4.84 4.83 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-107-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
ต่อการศึกษาด้วยตนเอง 

5 ด้านการให้บริการด้ าน
วิชาการ 

4.87 4.82 

6 ด้านการบริหารจัดการ 
และการบริการด้านต่างๆ 

4.87 4.85 

รวม 4.86 4.82 
 และมีข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
     1) เอกสารที่เรียนส่วนใหญ่จะเป็นสไลด์จากพาวเวอร์พ้อยอยากให้เป็น
รูปแบบอื่น ๆ บ้างที่น่าสนใจ 
     2) อยากให้มีเครื่องมือในการเรียนวิชาช่างเพียงพอกับนักศึกษา 
     3) แอร์และเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ในห้องเรียนบางห้องไม่ดีเท่าที่ควร 
รวมถึงแสงสว่างของห้องมีผลต่อการฉายโปรเจคเตอร์ 
 (A) ผลจากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งหลักสูตรฯ จ าเป็นที่จะต้อง
น าผลดังกล่าวมาวิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนาต่อไป เช่น สื่อการเรียนการสอน แสง
สว่าง เครื่องปรับอากาศ ห้องเรียนที่ไม่เพียงพอ วัสดุฝึกและครุภัณฑ์ หรือสิ่งอ านวย
ความสะดวกอ่ืน ๆ ในการพัฒนาการเรียนรู้ตามท่ีนักศึกษาร้องขอ 

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

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 
6.1 3 3 3  

 
 

หมวดที่ 6 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

 
ข้อคิดเห็น 

หรือสาระจากผู้ประเมิน 
ความเห็นของผู้รับผดิชอบหลักสูตร การน าไปด าเนนิการวางแผน

หรือปรับปรุงหลักสูตร 
ค ว ร มี ก า ร จ า แ น ก ป ระ เภ ท
นั ก ศึ ก ษ า ต า ม คุ ณ วุ ฒิ ข อ ง
นักศึกษา ตามกลุ่มวุฒิการศึกษา

ปรับแผนการเรียนและกิจกรรมเสริม
ทักษะที่เหมาะสมส าหรับนักศึกษาที่
จบจากสายสามัญและสายอาชีพ 

มีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบใน
ลักษณะงานวิจัยเพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนานักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-108-  
 

ที่เข้าศึกษาต่อ  
ควรมีการสนับสนุนผลงานในเวที
ระดับชาติจ านวนมากขึ้น 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้
เข้าร่วมในการประกวดน าเสนอ
ผลงาน 

จัดท าแผนงบประมาณสนับสนุน
นักศึกษาในการเข้าร่วมประกวด
น าเสนอผลงาน 

ควรส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนมี
ผลงานทางวิชาการและสนับสนุน
ให้ มี ก า ร ตี พิ ม พ์ เผ ย แ พ ร่ ใน
วารสารวิชาการและในที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

- ควรจั ดท าแผน พั ฒ น าตน เอ ง 
ส่ งเสริม ให้มี งานวิจัย เพ่ือพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ รวมถึงการบริการ
วิชาการ 
- ก าหนดจ านวนผลงานทางวิชาการ
ที่ต้องตีพิมพ์และเผยแพร่ในแต่ละปี
ก า ร ศึ ก ษ าที่ ชั ด เจ น  แ ล ะมุ่ ง สู่
เป้าหมายที่ท้าทาย 

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

ควรมี การก ากับและติ ดตาม 
สนับสนุน ให้มีการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก 

ก าหนดระยะเวลาในการศึกษาต่อ
และก ากับให้เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ 

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

ควรเพ่ิมทักษะเน้นการปฏิบัติ
ม า ก ก ว่ า ท ฤ ษ ฎี  แ ล ะ ส ร้ า ง
ประสบการณ์ตรง 

ด าเนินการเรื่องความร่วมมือกับ
หน่ วยงานภายนอก เช่น  บริษัท 
เชฟรอน ประเทศไทยส ารวจและ
ผลิต จ ากัด และบริษัทอ่ืนๆ ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 

ส่งเสริมกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ 
สถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง มี
การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้แก่นักศึกษา 

ควรมีสถานที่หรือห้องปฏิบัติการ
ที่มีความพร้อม และเพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการสอน ใน
รายวิชาที่มีการปฏิบัติ  และมี
ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า น ใน ส ถ า น
ประกอบการ 

- จั ดห าสิ่ งสนั บ สนุ น พ้ื น ฐาน ให้
เพียงพอและมีความทันสมัย 
- 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 

ไม่ขอรับการประเมิน ไม่ขอรับการประเมิน 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
ไม่ขอรับการประเมิน 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-109-  
 

การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน 
ไม่ขอรับการประเมิน 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
ไม่ขอรับการประเมิน ไม่ขอรับการประเมิน 
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
ไม่ขอรับการประเมิน 

 
หมวดที่ 7 

แผนการด าเนนิการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่
ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

จัดเตรียมห้องปฏิบัติการส าหรับวางชุดฝึก 
โดยการจัดหาห้องเพื่อท าการจัดเก็บวัสดุ
ฝึกและอุปกรณ์ทางปิโตรเลียม 

ก่ อ น เปิ ด ภ า ค
การศึกษา 2560 

อ า จ า ร ย์
ป ร ะ จ า
หลักสูตรและ
อ า จ า ร ย์
ประจ าทุกคน 

หลักสูตรได้ท าการจัดหาห้องและพื้นที่
เพื่ อ ใช้ ในการจั ด วางวัสดุ ฝึ กและ
อุปกรณ์ทางปิโตรเลียม 

จัดเตรียมวัสดุฝึกและครุภัณฑ์ให้เพียงพอ
กับความต้องการในแต่ละรายวิชา 

ก่ อ น เปิ ด ภ า ค
การศึกษา 2560 

อ า จ า ร ย์
ป ร ะ จ า
หลักสูตรและ
อ า จ า ร ย์
ประจ าทุกคน 

ได้ชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซล ตัวอย่างของ
หินประเภทต่าง ๆ และอุปกรณ์ทาง
ปิโตรเลียมที่ทางบริษัทต่าง ๆ ไม่ได้ใช้
แล้ว 

การเพิ่มปริมาณงานวิจัย โดยสนับสนุนให้
อาจารย์ในหลักสูตรยื่นของบประมาณวิจัย 

ตลอดปีการศึกษา 
2559 – 2560 

อ า จ า ร ย์
ป ร ะ จ า
หลักสูตรและ
อ า จ า ร ย์
ประจ าทุกคน 

ห ลั ก สู ต ร ฯ  ไ ด้ รั บ ก า ร อ นุ มั ติ
งบประมาณวิจัยเพิ่มมากข้ึน 

ลดจ านวนนักศึกษาออกกลางคัน โดยท า
การแนะแนวให้ความรู้ความเข้าใจทางด้าน
ระบบการเรียนการสอนที่ ชัด เจนกับ
นักศึกษา เพราะบางครั้งนักศึกษาเข้าใจผิด
คิดว่าเรียนง่าย แต่เมื่อเข้ามาเรียนจริงแล้ว
ไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังหรือคิดไว้ก็จะ
ออกไป 

ตลอดปีการศึกษา 
2559 – 2560  

อ า จ า ร ย์
ป ร ะ จ า
หลักสูตรและ
อ า จ า ร ย์
ประจ าทุกคน 

หลักสูตรฯ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่
ปรึกษาได้พูดคุยสร้างความเข้าใจ
ทางด้านระบบการเรียนการสอน การ
ป รั บ ตั ว ใ น ก า ร ใ ช้ ชี วิ ต ใ น รั้ ว
มหาวิทยาลัยที่ ชัดเจนกับนักศึกษา 
ส่งผลให้อัตราการออกกลางคันของ
นักศึกษาลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
และหลักสูตรฯ ควรด าเนินการเรื่องนี้
อย่างต่อเนื่อง 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-110-  
 

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
      ……………………..................................………………………………………………………………………………… 
      ……………………..................................………………………………………………………………………………… 
 
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ

เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

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

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     
- โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัย 
- โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนเพ่ือผลิตสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
- โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนวิชาทางการศึกษา 

แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2559 
ไม่มี 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-111-  
 

แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
 

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

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน  ชื่อผลงาน ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่หนึ่ง 

นายจักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ 
ผลงานตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ 

1. Chachchaya Thunyaratchatanon, Jakkapong Jitjamnong, Apanee 
Luengnaruemitchai, Natthida Numwong, Nuwong Chollacoop, Yuji Yoshimura (2016) 
Influence of Mg modifier on cis-trans selectivity in partial hydrogenation of biodiesel using 
different metal types. Applied Catalysis A: General, 520, 25 June 2016, 170-177. 

ผลงานการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
1. Jitjamnong, J.; Luengnaruemitchai, A.; and Yoshimura, Y. (2014, April 22) 

Effect of Modifier on Cis-Trans Selectivity and Stability of the Catalyst for Partial 
Hydrogenation of Soybean Oil Derived FAMEs. Proceedings of The 5th Research Symposium 
on Petroleum, Petrochemicals, and Advanced Materials and the 20th PPC Symposium on 
Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, Bangkok, Thailand. 

 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สอง 

นางสาวณปภัช สมานวงศ์     
 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สาม 

นางสาวจุฑามาศ จันโททัย      
 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สี่ 

นายณัฐวุฒิ สุภารัตน์    
 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ห้า 

นางสาวนลพรรณ ขันติกุลานนท์      
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-112-  
 

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

 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-113-  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-114-  
 

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 2559-115-  
 

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 

ตรงกบั
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 2559-116-  
 

ตารางท่ี 1.1-3 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 
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 นางสาวนภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ อาจารย์ MsC 
วท.ม 
วท.บ. 

Petroleum Geochemistry 
ธรณีวิทยา 
เคมีอุตสาหกรรม 

Newcastle University 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2014 
2555 
2551 

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

ครุศาสตร์ไฟฟ้า 
เครื่องมือวัดและควบคุม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2553 
2550 

8 นายเอกศักดิ์ อักษรศรี อาจารย์ คอ.ม. 
คอ.บ. 

บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา 
วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2553 
2541 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-117-  
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 
9 นายสุชาติ เย็นวิเศษ รอง

ศาสตราจารย์ 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมวัสดุ 
วิศวกรรมวัสดุ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

10 นายอภิรพ แก้วมาก อาจารย์ คอ.ม. 
คอ.บ. 

เครื่องกล 
วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสงขลา 

 

11 นายอุดร นามเสน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

คอ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมเครื่องกล 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2547 
2540 

12 นายสุรัตน์ พร้อมพุทธางกูร ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

    

13 นายเฉลิม ศิริรักษ์ อาจารย์     
14 นางสาวฐิตินาร์ถ ค ายอด อาจารย์ ศศ.ม. 

 
ศศ.บ. 

การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา
นานาชาติ 
ศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2556 
 

2548 
15 นายศักดิ์ชัย คีรีศรี รอง

ศาสตราจารย์ 
กศ.ม. 
กศ.บ. 

การวิจัยและประเมินผล 
การวัดผล 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2535 
2525 

16 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑาฏา เทพวรรณ อาจารย์ ศศ.ม. 
ศศ.บ. 
ศศ.บ. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 
ไทยศึกษา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2556 
2551 
2555 

17 นางสาวนวลศรี อุทัยเชฏฐ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศษ.ม. 
วท.บ. 

การบริหารการศึกษา 
ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกคณิตสาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 

2536 
2525 

18 นายสมบูรณ์ ประสงค์จันทร์ อาจารย์ วท.ม. 
วท.บ. 

ชีววิทยา 
เคมี-ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2547 
2540 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-118-  
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 
19 นางจุฑาภรณ์ ภารพบ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2549 
2528 

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

Biotechnology 
เคมีวิเคราะห์ 
เคมี 

Lund University, Sweden 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2013 
2551 
2548 

21 นายจักรายุธ มุ่งศิริ อาจารย์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2526 
22 นางพรรณพร อุไรวงศ์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
กศ.ม. 
ค.บ. 

พลศึกษา 
พลศึกษา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาลัยครูสงขลา 

2556 
2535 

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

พลศึกษา 
พลศึกษา 

มศว.ประสานมิตร 
มศว.ประสานมิตร 

2542 
2537 

24 นางวิไลลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ม. 
ค.บ. 

เทคโนโลยีทางการศึกษา 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มหาสารคาม) 
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 

2537 
2535 

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

จิตวิทยาการศึกษา 
จิตวิทยาการให้ค าปรึกษาและแนะ
แนว 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2548 
2536 

26 นางสาวปวีณ์กร สุรบรรณ์ อาจารย์ สม.ม.  
ศศ.บ. 

สังคมวิทยา 
สหวิทยาการสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2555 
2551 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-119-  
 

ตารางท่ี 1.1-4 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2559 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

หน่วยงาน/ต าแหน่ง 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่

ส าเร็จ 
1 นายทวนชัย กองพิธี อดีตผู้จัดการศูนย์เศรษฐพัฒน์ 

แผนกการอบรมช่างเทคนิค
ปิโตรเลียม และครูช่าง
ปิโตรเลียม บริษัท เชฟรอน
ประเทศไทยส ารวจและผลิต 
จ ากัด 

- ปริญญาโท 
 
- ปริญญาตรี 
 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

- วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 
- สาขาการจัดการ
อุตสาหกรรม  
- ช่างอิเล็กทรอนิกส์  
 
- ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย 
- สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตเทคนิคภาคใต้ 
- โรงเรียนช่างฝีมือทหาร กรุงเทพ 

2549 
 
2544 
 
2524 
 
2521 

2 นายไพศาล อินทร์ด า อดีตครูช านาญการ ช่างวัดคุม 
ศูนย์เศรษฐพัฒน์ บริษัท 
เชฟรอนประเทศไทยส ารวจ
และผลิต จ ากัด 

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

- ไฟฟ้าก าลัง 
 
- ไฟฟ้าก าลัง 

- สถาบันเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ 
- สถาบันเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ 

2523 
 
2521 

3       
4       
5       
6       
7       

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-120-  
 

ตารางท่ี 1.1-5 จ านวนอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2559 

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 2559-121-  
 

 

ตารางท่ี 1.1-6 จ านวนอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ปีการศึกษา 2559 

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 2559-122-  
 

ตารางท่ี 1.1-7 จ านวนอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2559 

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 2559-123-  
 

ตารางท่ี 1.1-8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อวิทยานิพนธ์ 

/การค้นคว้าอิสระ 

ชื่อวารสารวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ปี
ที่/ฉบบัที่ วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์และ

เลขหน้า) 

วารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์วิชาการที่มี
กรรมการภายนอกร่วมกล่นกรอง 

การจดทะเบียนสิทธิบัตร 
/อนุสิทธิบัตร 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-124-  
 

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 2559-125-  
 

ตารางท่ี 1.1-10ผลงานวิจัยของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 
ล าดับ

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

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     
     
     
     

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-126-  
 

ตารางท่ี 1.1-11การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

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

อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
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 2559-127-  
 

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 2559 อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ใหม่) จ านวน 1 ท่าน ได้รับ
การปฐมนิเทศ   

มีการเข้าร่วมปฐมนิเทศอาจารย์
ใหม ่

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ในปีการศึกษา 2559 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  - - ไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอนของหลักสูตร 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-128-  
 

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 

ยังไม่ด าเนินการในปีการศึกษานี้ เนื่องจากหลักสูตรฯ  ยังไม่มีนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
หรือบัณฑิตใหม่ จึงยังไม่มีการประเมินในตัวบ่งชี้นี้ 

- - ยังไม่มีบัณฑิตจบการศึกษา 

12.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

ยังไม่ด าเนินการในปีการศึกษานี้ เนื่องจากหลักสูตรฯ  ยังไม่มีบัณฑิต จึงยังไม่
มีการประเมินในตัวบ่งชี้นี้ 

- - ยังไม่มีบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-129-  
 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 

ตารางท่ี 2.2-1 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ปีการศึกษา 2559 (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 2559 (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 2559-130-  
 

ตารางท่ี 2.2-3 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการปีการศึกษา 2559 (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

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

จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออก
ให้เพ่ือรับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     

 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-131-  
 

ตารางท่ี 2.2-4 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (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 2559 (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 2559-132-  
 

 
ตารางท่ี 2.2-6 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติปีการศึกษา 2559 (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 2559-133-  
 

 
ตารางท่ี 2.2-7งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ปีการศึกษา 2559 
ล าดับที่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

การเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 
     
     

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
     
     

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ(ค่าน้ าหนกั 0.60) 
     
     

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ(ค่าน้ าหนัก 0.80) 
     
     

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ(ค่าน้ าหนัก 1.00) 
     
     

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-134-  
 

 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 
ตารางท่ี 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการปีปฏิทิน 2559 (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 2559-135-  
 

 
ตารางท่ี 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปีปฏิทิน 2559 (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

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



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-136-  
 

ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

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

จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออก
ให้เพ่ือรับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-137-  
 

 
ตารางท่ี 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 ปีปฏิทิน 2559 (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 2559-138-  
 

 
ตารางท่ี 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปีปฏิทิน 2559 (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 2559-139-  
 

 
ตารางท่ี 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติและได้รับการรับรองในรูปแบบอ่ืนๆ      
                  ปีปฏิทิน 2559 (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

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

1 Influence of Mg modifier on cis-trans 
selectivity in partial hydrogenation of 
biodiesel using different metal types.  

 

Chachchaya Thunyaratchatanon, 
Jakkapong Jitjamnong, Apanee 
Luengnaruemitchai, Natthida 
Numwong, Nuwong Chollacoop, 
Yuji Yoshimura  

Applied Catalysis A: General, 520, 25 June 
2016, pp. 170-177. 

 

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



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-140-  
 

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 2559-141-  
 

ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

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

/ตาราง
ประกอบ 

     
     

     
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
ล าดับที่ ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ

ได้รับการจดทะเบียน 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออก

ให้เพ่ือรับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     
     



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-142-  
 

ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

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

/ตาราง
ประกอบ 

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

/ตาราง
ประกอบ 

     
     
     



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-143-  
 

ตารางท่ี 4.2-6งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ปีปฏิทิน 2559 
ล าดับที่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 
     
     

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
     
     

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ(ค่าน้ าหนกั 0.60) 
     
     

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ(ค่าน้ าหนัก 0.80) 
     
     

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ(ค่าน้ าหนัก 1.00) 
     
     



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-144-  
 

ส่วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 
สรุปผลการประเมิน 

ตารางท่ี A ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน
ของหลักสูตร

2559 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

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

 
 - 

 
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป ี

- 
 

 - 
 

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์และหรือ
เผยแพร่ 

- 
 

 - 
 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา 3.00   4.00 
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3.00   3.00 
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3.00   3.00 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4.00   3.00 
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 1.67   1.67 
ตัวบ่งชี้ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 0 

0 
 0 

100 
ตัวบ่งชี้ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

0 
0 

 0 
100 

ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

5.00 20 
 5.00 100 

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



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-145-  
 

ตารางท่ี A ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน
ของหลักสูตร

2559 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

3.00   3.00 

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน 3.00   3.00 
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

5.00   5.00 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00   3.00 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 3.24   3.15 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-146-  
 

ตารางท่ีB  การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบท่ี 

คะ 
แนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I 
ปัจจัย
น าเข้า 

P 
กระบวนการ 

O 
ผลลัพธ์ 

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 

- - 

3 : นักศึกษา 3 3.1 , 3.2 , 
3.3 

- - 3.33 ระดับคุณภาพดี 

4 : อาจารย์ 3 4.1 , 4.2 , 
4.3 

- - 2.56 ระดับคุณภาพปานกลาง 

5 : หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

4 5.1 5.2 , 5.3 , 
5.4 

- 3.50 ระดับคุณภาพดี 

6 : สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

1 - 6.1 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 2  
ผลการประเมิน 2.95 3.50  3.15 ระดับคุณภาพดี 

ระดับ
คุณภาพ 
ปานกลาง 

ระดับ
คุณภาพดี 

-   

 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-147-  
 

ทิศทางการพัฒนา 
 

ตารางท่ี C ประเด็นที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวและเป้าหมายการพัฒนา 

 
ตารางท่ี D แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 

แผนการพัฒนา ระยะสั้น 
ปี 2559 
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)      
      
      
      


