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คํานํา 

 
 รายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีปโตรเลียม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจําปการศึกษา 2560 เลมนี้ เปนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ซ่ึงไดมีการ
ดําเนินงานระหวางวันท่ี 1 มิถุนายน 2560 – วันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปโตรเลียม จัดทําข้ึนเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและชางเทคนิคปโตรเลียม
ท่ีพรอมปฏิบัติงานไดทันทีและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานท้ังทางดานวิชาการและ
วิชาชีพอยางตอเนื่อง ตามปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีไดตั้งไว โดยหลักสูตรนี้มีจุดเดน คือ 
นักศึกษาจะไดรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีปโตรเลียม เม่ือเรียนครบตาม
หลักสูตรและผานกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามท่ีทางคณะและมหาวิทยาลัยกําหนด โดยนักศึกษาสามารถออกไป
ประกอบวิชาชีพได เ ม่ือไดรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีปโตรเลียม           
หากนักศึกษามีความประสงคท่ีจะกลับเขามาศึกษาตอเพ่ิมเติมในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี
ปโตรเลียม สามารถทําไดโดยมีเง่ือนไขดังนี้ 1) นักศึกษาตองทํางานในสายงานปโตรเลียมหรือท่ีเก่ียวของ หรือ
เปนไปตามประกาศของคณะ และ 2) ภายในระยะเวลาหลังจากจบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีปโตรเลียม ไมเกิน 5 ป หรือเปนไปตามประกาศของคณะ  

การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา “ศรีวิชัย QA” ซ่ึง
เปนไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางดานการเรียนการสอน โดยมีการกําหนดอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรของสาขาวิชา ประสานงานกับอาจารยผูแทนจากสาขาวิชาอ่ืน หรือหลักสูตร หรือคณะอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือบริหารจัดการการเรียนการสอนใหมีผลมาตรฐานการเรียนรูเปนไปตามท่ีระบุในหลักสูตร รวมท้ังกําหนดให
อาจารยผูสอนจัดทํารายละเอียดของวิชาและรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา เพ่ือเปนมาตรฐานในการ
ติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ            
อันจะสงผลตอคุณภาพของบัณฑิตตามอัตลักษณท่ีวา “บัณฑิตนักปฏิบัติ” 
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บทสรุปผูบริหาร 

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปโตรเลียม ไดเริ่มเปดการสอนเม่ือปการศึกษา 2558 ณ คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปนหลักสูตรปริญญาตรีควบ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และไดมีการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา “ศรีวิชัย QA” ซ่ึงเปนไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางดานการเรียนการสอน
ซ่ึงไดมีการดําเนินงาน จํานวน 5 องคประกอบ คือ องคประกอบท่ี 1: การกํากับมาตรฐาน (องคประกอบท่ี 2: 
บัณฑิต ยังไมมีการรายงานผลและประเมินผลเนื่องจากในปประเมินยังไมมีบัณฑิตจบ) องคประกอบท่ี 3: 
นักศึกษา องคประกอบท่ี 4: อาจารย องคประกอบท่ี 5: หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผูเรียน และ
องคประกอบท่ี 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู จากผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2559 พบวาผลการประเมินในภาพรวมท้ัง 5 องคประกอบ หลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีปโตรเลียม ไดคาคะแนนเฉลี่ยท่ี 3.15 ซ่ึงอยูในระดับคุณภาพดี นอกจากนี้จากการประเมิน
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน พบวาหลักสูตรมีจุดแข็งดังนี้ 

1. อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิและประสบการณดานวิชาชีพ ท่ีตรงและสัมพันธกับหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

2. นักศึกษามีความสัมพันธท่ีดีระหวางนักศึกษาทุกชั้นป 
3. นักศึกษาและอาจารยมีความสัมพันธท่ีดี โดยนักศึกษาสามารถเขามารับคําปรึกษาไดหลาย

ชองทาง  
4. นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศในการฟง การพูด การอาน การเขียน และ

สามารถใชศัพทเทคนิคในการสื่อสาร รวมถึงพัฒนาศักยภาพทางดานรางกายและระเบียบวินัย เพ่ือใหพรอมท่ี
ออกไปสูตลาดแรงงานได 

จากผลรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2559 หลักสูตรไดนํา
ขอ เสนอแนะของคณะกรรมการประเ มินคุณภาพภายใน มาปรับปรุ ง คุณภาพตามกลไก  PDCA 
เพื อใหหลักส ูตรมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-7-  
 



สรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปโตรเลียม มีการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  “ศรีวิชัย QA”  ซ่ึงเปนไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทาง  ดาน
การเรียนการสอนซ่ึงไดมีการดําเนินงานระหวางวันท่ี 1 มิถุนายน 2559 – วันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 จํานวน 
6 องคประกอบ คือ องคประกอบท่ี 1: การกํากับมาตรฐาน องคประกอบท่ี 2: บัณฑิต องคประกอบท่ี 3: นักศึกษา 
องคประกอบท่ี 4: อาจารย องคประกอบท่ี 5: หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผูเรียน และองคประกอบท่ี 6:       
สิง่สนับสนุนการเรียนรู 

ไดดําเนินการประเมินตนเอง โดยสามารถสรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมโดยแบงเปน           
ในเชิงปริมาณคือ จากการประเมินตนเองตามจํานวนตัวบงชี้ท้ัง 14 ตัวบงชี้และคิดคาเฉลี่ยจาก 11 ตัวบงชี้ 
พบวาผลการประเมินตนเองโดยรวมอยูท่ีระดับ 3.15 ซ่ึงอยูในระดับดี สําหรับตัวบงชี้เชิงคุณภาพ ในภาพรวม 
หลักสูตรไดดําเนินการโดยใชระบบและกลไกในการดําเนินงานเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางเปนข้ันตอน 
สามารถประเมิน และตรวจสอบไดงาย ตลอดจนการปรับปรุงผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
โดยมีรายละเอียดของแตละตัวบงชี้ดังตอไปนี้ 

ผลการประเมินในภาพรวมท้ัง 6 องคประกอบ พบวาหลักสูตรฯ ไดคาคะแนนเฉลี่ยท่ี 3.15 อยูใน
ระดับดี โดยดานปจจัยนําเขา (Input) มีคาคะแนนเฉลี่ยท่ี 2.95 อยูในระดับปานกลาง ดานกระบวนการ 
(Process) มีคาคะแนนเฉลี่ยท่ี 3.50 อยูในระดับดี และดานผลผลิต (Output) ไมไดตรวจประเมินเนื่องจากยัง
ไมมีบัณฑิต โดยมีคาคะแนนในแตละองคประกอบดังนี้ 

 

องคประกอบท่ี 1 : การกํากับมาตรฐาน 
ผลการประเมิน  :  ผาน 

ผลการดําเนินการของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปโตรเลียม เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ซ่ึงกําหนดใหใช
เกณฑระดับปริญญาตรี จํานวน 3 ขอ ครบถวน 

จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิและประสบการณดานวิชาชีพ ท่ีตรงและสัมพันธกับหลักสูตร ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

องคประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 
ผลการประเมิน : - 

ยังไมมีนักศึกษาจบการศึกษา เนื่องจากเปนหลักสูตรใหม 2558 
จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 

ยังไมมีนักศึกษาจบการศึกษา เนื่องจากเปนหลักสูตรใหม 2558 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-8-  
 



องคประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 
ผลการประเมิน : 3.33 ระดับดี 

หลักสูตรไดดําเนินการตามระบบและกลไกการรับนักศึกษา การเตรียมกอนเขาศึกษา การสงเสริมและ
การพัฒนา ตลอดจนพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ท้ังนี้เพ่ือใหนักศึกษา      
มีอัตราคงอยูท่ีสูง มีอัตราการออกกลางคันนอย ตลอดจนหวังใหนักศึกษาท่ีจบการศึกษาเปนบัณฑิตท่ีมีความรู 
และทักษะสามารถปฏิบัติงานและสามารถเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต 
จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 

1. กระบวนการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาสงผลใหนักศึกษามีความพรอมท่ีจะเรียนและสงผล
ใหนักศึกษามีผลการเรียนท่ีดีข้ึน 

2. มีการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาไดเขารวมในการประกวดนําเสนอผลงานในเวทีระดับชาติ 
3. ควรมีการจําแนกประเภทนักศึกษาตามคุณวุฒิของนักศึกษา ตามกลุมวุฒิการศึกษาท่ีเขาศึกษาตอ 

และมีการเก็บขอมูลเปรียบเทียบในลักษณะงานวิจัยเพ่ือนําไปสูการพัฒนานักศึกษาใหดียิ่งข้ึน 
4. ควรมีการสนับสนุนผลงานในเวทีระดับชาติจํานวนมากข้ึน 
 

องคประกอบท่ี 4 : อาจารย 
ผลการประเมิน : 2.56 ระดับปานกลาง 

หลักสูตรมีอาจารยประจําหลักสูตรครบ 5 คน ซ่ึงไดดําเนินการตามระบบและกลไกการรับและแตงต้ัง
อาจารยประจําหลักสูตร โดยหลักสูตรไดมีการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารยในดานการเรียนการสอน
และการวิจัย อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาโท จํานวน 5 คน  
จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 

1. ควรสงเสริมใหอาจารยทุกคนมีผลงานทางวิชาการและสนับสนุนใหมีการตีพิมพเผยแพรใน
วารสารวิชาการและในท่ีประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

2. ควรมีการกํากับและติดตาม สนับสนุน ใหมีการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 
3. กําหนดจํานวนผลงานทางวิชาการท่ีตองตีพิมพและเผยแพรในแตละปการศึกษาท่ีชัดเจน และมุงสู

เปาหมายท่ีทาทาย 
4. กําหนดระยะเวลาในการศึกษาตอและกํากับใหเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

องคประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ผลการประเมิน : 3.50 ระดับดี 

หลักสูตรไดมีการดําเนินการตามระบบและกลไกในการวางแนวทางดานการเรียนการสอน และการ
ประเมินผูเรียน โดยการมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรในการพิจารณาและการบริหารหลักสูตรเพ่ือให
เกิดประสิทธิภาพในดานการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 

1. ควรเพ่ิมทักษะเนนการปฏิบัติมากกวาทฤษฎี และสรางประสบการณตรง 
2. ควรมีการจัดลําดับรายวิชาใหมีความตอเนื่อง 
3. ควรมีสถานท่ีหรือหองปฏิบัติการท่ีมีความพรอม และเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชาท่ีมีการปฏิบัติ และมีการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-9-  
 



4. ไมควรจัดรายวิชาท่ีตองนําความรูจากรายวิชาหนึ่งมาใชในรายวิชาหนึ่ง อยูในภาคการศึกษา
เดียวกัน เชน ควรเรียนวิชา Pneumatics กอนวิชา PLC และ Hydraulics 

5. ควรจัดวิชาเทคโนโลยีวัสดุใหอยูในป1เทอม1เนื่องจากเปนรายวิชาพ้ืนฐานสําหรับศึกษารายวิชา
อ่ืนๆตอไป 

6. ควรมีรายวิชาสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนและเตรียมความพรอมสําหรับการทําโครงงานวิจัย 
 

องคประกอบท่ี 6 : ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
ผลการประเมิน : 3 ระดับปานกลาง 

หลักสูตรไดดําเนินการตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย เพ่ือการบริหารหลักสูตรใหมีสิ่งสนับสนุน
ท่ีเพียงพอและตรงตามความตองการของอาจารยและนักศึกษาดวยการประเมินจากแบบสอบถาม และ
อาจารยประจําหลักสูตรจะดําเนินการพิจารณานําเสนอตอคณะเปนลําดับตอไป 
จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 

1. ควรจัดใหมีสถานท่ีหรือหองปฏิบัติการท่ีมีความพรอมตอการจัดการเรียนการสอน 
2. จัดหาสิ่งสนับสนุนพ้ืนฐานใหเพียงพอและมีความทันสมัย 
3. ควรมีสถานท่ีหรือหองปฏิบัติการท่ีมีความพรอม และเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน 
4. ควรจัดหาวัสดุครุภัณฑท่ีเพียงพอและมีความทันสมัย 
 

สรุปจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะหตาม
องคประกอบคุณภาพ  

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. กระบวนการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาสงผลใหนักศึกษามีความพรอมท่ีจะเรียนและสงผล

ใหนักศึกษามีผลการเรียนท่ีดีข้ึน 
2. มีการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาไดเขารวมในการประกวดนําเสนอผลงานในเวทีระดับชาติ 
3. ควรมีการจําแนกประเภทนักศึกษาตามคุณวุฒิของนักศึกษา ตามกลุมวุฒิการศึกษาท่ีเขาศึกษาตอ 

และมีการเก็บขอมูลเปรียบเทียบในลักษณะงานวิจัยเพ่ือนําไปสูการพัฒนานักศึกษาใหดียิ่งข้ึน 
4. ควรมีการสนับสนุนผลงานในเวทีระดับชาติจํานวนมากข้ึน 

 
จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

1. ควรสงเสริมใหอาจารยทุกคนมีผลงานทางวิชาการและสนับสนุนใหมีการตีพิมพเผยแพรใน
วารสารวิชาการและในท่ีประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

2. ควรมีการกํากับและติดตาม สนับสนุน ใหมีการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 
3. กําหนดจํานวนผลงานทางวิชาการท่ีตองตีพิมพและเผยแพรในแตละปการศึกษาท่ีชัดเจน และมุงสู

เปาหมายท่ีทาทาย 
4. กําหนดระยะเวลาในการศึกษาตอและกํากับใหเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว 
5. ควรเพ่ิมทักษะเนนการปฏิบัติมากกวาทฤษฎี และสรางประสบการณตรง 
6. ควรมีการจัดลําดับรายวิชาใหมีความตอเนื่อง 
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7. ควรมีสถานท่ีหรือหองปฏิบัติการท่ีมีความพรอม และเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาท่ีมีการปฏิบัติ และมีการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 

8. ไมควรจัดรายวิชาท่ีตองนําความรูจากรายวิชาหนึ่งมาใชในรายวิชาหนึ่ง อยูในภาคการศึกษา
เดียวกัน เชน ควรเรียนวิชา Pneumatics กอนวิชา PLC และ Hydraulics 

9. ควรจัดวิชาเทคโนโลยีวัสดุใหอยูในป1เทอม1เนื่องจากเปนรายวิชาพ้ืนฐานสําหรับศึกษารายวิชา
อ่ืนๆตอไป 

10. ควรมีรายวิชาสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนและเตรียมความพรอมสําหรับการทําโครงงานวิจัย 
11. ควรจัดใหมีสถานท่ีหรือหองปฏิบัติการท่ีมีความพรอมตอการจัดการเรียนการสอน 
12. จัดหาสิ่งสนับสนุนพ้ืนฐานใหเพียงพอและมีความทันสมัย 
13. ควรมีสถานท่ีหรือหองปฏิบัติการท่ีมีความพรอม และเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน 
14. ควรจัดหาวัสดุครุภัณฑท่ีเพียงพอและมีความทันสมัย 
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การรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปโตรเลียม พ.ศ 2558 
คณะครุศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ประจําปการศึกษา 2560  วันท่ีรายงาน 31 พฤษภาคม 2561 
 

หมวดท่ี1: ขอมูลท่ัวไป 
 
รหัสหลักสูตร 25581971101983 
อาจารยประจําหลักสูตร (รายละเอียดตารางท่ี 1.1-1 , 1.1-2) 

 
อาจารยประจําหลักสูตรตาม มคอ. 2 

 

ปจจุบัน 
อาจารยประจําหลักสูตร  

ปการศึกษา 2559 

หมายเหตุ 
(ระบุครั้งท่ี/วันท่ี

ผานสภา
มหาวิทยาลัย) 

1.  อาจารยณปภัช สมานวงศ 
วท.ม. (เทคโนโลยีปโตรเลียม) 
วศ.บ. (เหมืองแร) 

1.  อาจารยณปภัช สมานวงศ 
วท.ม. (เทคโนโลยีปโตรเลียม) 
วศ.บ. (เหมืองแร) 

สภามหาวิทยาลัย 
ใหความเห็นชอบ
หลักสูตร ในคราว

ประชุมครั้งท่ี 
128-4/2558 

วันท่ี 29 
พฤษภาคม 2558 

2.  อาจารยจักรพงษ จิตตจํานงค 
วท.ม. (เทคโนโลยีปโตรเลียม) 
วศ.บ. (ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร) 

2.  อาจารยจักรพงษ จิตตจํานงค 
วท.ม. (เทคโนโลยีปโตรเลียม) 
วศ.บ. (ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร) 

3.  อาจารยจุฑามาศ จันโททัย 
วท.ม. (เทคโนโลยีปโตรเลียม) 
วศ.บ. (ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร) 

3.  อาจารยจุฑามาศ จันโททัย 
วท.ม. (เทคโนโลยีปโตรเลียม) 
วศ.บ. (ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร) 

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

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

5.  อาจารยนลพรรณ ขันติกุลานนท 
วศ.ม. (สิ่งแวดลอม) 
วท.บ. (วิทยาศาสตรท่ัวไป) 
สบ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 

5.  อาจารยนลพรรณ ขันติกุลานนท 
วศ.ม. (สิ่งแวดลอม) 
วท.บ. (วิทยาศาสตรท่ัวไป) 
สบ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
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อาจารยผูสอน(อาจารยประจําภายในสถาบัน)(รายละเอียดตารางท่ี 1.1-3) 
ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
1. นางสาวณปภัช สมานวงศ วท.ม. (เทคโนโลยีปโตรเลียม) อาจารย 
2. นายจักรพงษ จิตตจํานง วท.ม. (เทคโนโลยีปโตรเลียม) อาจารย 
3. นางสาวจุฑามาศ จันโททัย วท.ม. (เทคโนโลยีปโตรเลียม) อาจารย 
4. นายณัฐวุฒ ิสุภารัตน วศ.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน) อาจารย 
5. นางสาวนลพรรณ ขันติกุลานนท วศ.ม. (สิ่งแวดลอม) อาจารย 
6. นางสาวนภารัตน เกษตรสมบูรณ วท.ม (ธรณีเคมีปโตรเลียม) อาจารย 
7. นางสาวนุชจิเรศ แกวสกุล ค.อ.ม. (ครุศาสตรไฟฟา) อาจารย 
8. นายสุชาติ เย็นวิเศษ วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ) รองศาสตราจารย 
9. นายอภิรพ แกวมาก ค.อ.ม. (เครื่องกล) อาจารย 
คณะวิศวกรรมศาสตร 
1. นายอุดร นามเสน ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) ผูชวยศาสตราจารย 
2. นายสุรัตน พรอมพุทธางกูร ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล-เทคนิคยาน

ยนต) 
ผูชวยศาสตราจารย 

3. นายเฉลิม ศิริรักษ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) อาจารย 
คณะศิลปะศาสตร 
1. นางสาวฐิตินารถ คํายอด ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษา

นานาชาติ) 
อาจารย 

2. นายศักดิ์ชัย คีรีศรี กศ.ม. (การวิจัยและประเมินผล) รองศาสตราจารย 
3. วาท่ีรอยตรีหญิงจุฑาฏา เทพวรรณ ศศ.ม. (ภาษาไทย) อาจารย 
4. นางสาวนวลศรี อุทัยเชฏฐ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ผูชวยศาสตราจารย 
5. นายสมบูรณ ประสงคจันทร วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดลอม) อาจารย 
6. นางจุฑาภรณ ภารพบ ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต) ผูชวยศาสตราจารย 
7. นายโกสินทร ทีปรกัษพันธ วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) อาจารย 
8. นายจักรายุทธ มุงศิริ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) อาจารย 
9. นางพรรณพร อุไรวงศ กศ.ม. (พลศึกษา) ผูชวยศาสตราจารย 
10. นายสมภพ ประดิษฐสาร กศ.ม. (พลศึกษา) อาจารย 
11. นางวิไลลักษณ เกตุแกว กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) ผูชวยศาสตราจารย 
12. นางสาววรรษวดี แกวประพันธ ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) อาจารย 
13. นางสาวปวีณกร สุรบรรณ สม.ม. (สงัคมวิทยา) อาจารย 
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อาจารยผูสอน(อาจารยพิเศษภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางท่ี 1.1-4) 
ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ 

1. นายไพศาล  อินทรดํา ปวส. (ไฟฟากําลัง) - 
2. นายทวนชัย กองพิธี วศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม) - 
3. นายพนธณัฐ คันฑะชา บธ.ม. (บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต) - 
 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 
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การกํากับใหเปนไปตามมาตรฐาน (ตัวบงช้ี 1.1) 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 
1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร ปการศึกษา 2560 หลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปโตรเลียม มี
อาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 5 คน 
อาจารยท้ัง 5 คน ไมไดประจําหลักสูตรเกิน 
1 หลักสูตร และอาจารยท้ัง 5 คนเปน
อาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ี
จัดการศึกษาตามหลักสูตร 

ตารางท่ี 1.1-1 
ตารางท่ี 1.1-2 

2 คุณสมบัติของอาจารยประจํา
หลักสูตร 

เนื่ อ งจากหลั กสู ตร เทคโน โลยีบัณ ฑิต 
สาขาวิ ช า เทคโนโลยีป โตร เลี ยม  เป น
หลักสูตรท่ีเปดใหมฯ ในปการศึกษา 2558 
ซ่ึงอาจารยประจําหลักสูตรฯ มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโท 5 คน เปนคุณวุฒิสอดคลองและ
สัมพันธกับหลักสูตรฯ โดยมีอาจารยท่ีตรง
สาขาวิชาท่ีเปดสอนจํานวน 3 คน และ
สัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนจํานวน 2 
คน 

ตารางท่ี 1.1-2 

11 การปรับปรุงหลกัสตูรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีปโตรเลียม ยังไมมีการปรับปรุง
หลักสูตร เนื่องจากเปนหลักสูตรใหม พ.ศ. 
2558 โดยเริ่มดําเนินการใชหลักสูตรในภาค
การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2558 และจะ
ครบรอบระยะเวลาของการปรับปรุ ง
หลักสูตรในปการศึกษา 2562 

 

หมายเหตุ :หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินองคประกอบท่ี 1 ตามเกณฑการประเมิน ขอ 1 ขอ 2  ขอ 11  
 

สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 1 : การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน 

1.1 ผาน 
 ผาน 

 ไมผาน 

 หลักสูตรไดมาตรฐาน 

 หลักสูตรไมไดมาตรฐาน 
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หมวดท่ี 2: อาจารย 

อธิบายผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีตอไปนี้ 
ตัวบงช้ีท่ี 4.1การบริหารและพัฒนาอาจารย 

ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนาอาจารย  
 การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย เปนการดําเนินงานเพ่ือใหไดอาจารย  ท่ีมี
คุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีพัฒนาการเพ่ิมยิ่งข้ึนดวยการวางแผนและ
การลงทุนดวยงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือใหอัตรากําลังอาจารยมีจํานวนเหมาะสมกับ
จํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาในหลักสูตรมีจํานวนอาจารยท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญทาง
สาขาวิชาของหลักสูตรและมีประสบการณท่ีเหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะทอนจาก
วุฒิทางการศึกษาตําแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการ       
อยางตอเนื่อง โดยมีขอบเขตดังนี ้

 
 

 
 
 
 
 

 

ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการรับและแตงตั้งอาจารย
ประจําหลักสูตร ดังนี้ 

1) ประชุมเพ่ือวิเคราะหความตองการอาจารยประจําหลักสูตร โดย  
1.1) คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร 
1.2) อาจารยกําลังจะเกษียณ 
1.3) อาจารยท่ีตองการลาศึกษาตอ 
1.4) อาจารยท่ีกําลังกลับมารายงานตัวหลังจากลาศึกษาตอ 
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2) หลักสูตรรายงานผลการวิเคราะหใหกับฝายบริหารของคณะฯ 
     2.1) หลักสูตรรายงานผลการวิเคราะหความตองการอาจารยประจําหลักสูตรแก
ฝายบริหารคณะฯ 
3) ฝายบริหารของคณะฯ จัดทําแผนการรับ หรือแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 
     3.1) ฝายบริหาร (งานบุคลากร) ของคณะฯ จัดทําแผนการรับอาจารยประจํา
หลักสูตรเสนอตอมหาวิทยาลัย (กองบริหารงานบคุคล) 
     3.2) มหาวิทยาลัย (กองบริหารงานบุคคล) ประกาศรบัสมัคร สอบคัดเลือก   
     ประกาศผล และรับรายงานตัว 
4) ประเมินและติดตาม  
(หมายเหตุ: กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร ใหพิจารณาคุณสมบัติ

อาจารยประจําท่ีมีอยูเดิมกอนเปนอันดับแรก) 
ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ดําเนินการรับและแตงตั้งอาจารยประจํา

หลักสูตร ดังนี้ 
(P)   ในการประชุมครั้งท่ี 4/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 1 มิถุนายน 2560 หลักสูตรฯ มี

การประชุมอาจารยประจําหลักสูตรฯ เพ่ือหาแนวทางและจัดทําแผนการดําเนินงานใน
การรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรฯ ปการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดการ
ประชุมดังตอไปนี้ 

1. การพิจารณาการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรใหพิจารณาคุณวุฒิเปน
อันดับแรก คือ อาจารยประจําหลักสูตรจะตองมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท ข้ึนไป 
โดยมีความรูความสามารถท่ีตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปโตรเลียม
และสอดคลองกับทักษะความรูความเชี่ยวชาญของอาจารยประจําหลักสูตร 

2. พิจารณาจากผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร ซ่ึงประกอบดวย 
ผลงานวิจัย 

3. พิจารณาการคงอยูและสามารถประจําหลักสูตรไดตอเนื่องตลอดจนแนวโนมของ
การลาออก 

4. พิจารณาถึงแผนท่ีจะใหอาจารยลาศึกษาตอปริญญาเอกเพ่ือพัฒนาความรู ความ
เชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพ 

5. พิจารณาทัศนคติในการทํางานท่ีมีตอหลักสูตรและคณะฯ เชน ความรับผิดชอบ 
ความเสียสละ การอยูรวมกัน ความมีเหตุผล เปนตน 
 

(D)   ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ไดมีการแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตรโดยมี
อาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 5 คน ประกอบดวย 

1. อาจารยณปภัช สมานวงศ (วท.ม. เทคโนโลยีปโตรเลียม) มีคุณวุฒิตรงกับหลักสูตร 
และมีความเชี่ยวชาญทางดานธรณีวิทยาและการสํารวจปโตรเลียม และกระบวนการผลิต

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รายงานการประชุม
หลักสูตร ครั้งท่ี 
5/2560 วันอังคารท่ี 
18 กรกฎาคม 2560 
 เอกสารการ
เผยแพรงานวิจัย 
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ปโตรเลียม  

2. อาจารยจุฑามาศ จันโททัย (วท.ม. เทคโนโลยีปโตรเลียม) มีคุณวุฒิตรงกับหลักสูตร 
และมีความเชี่ยวชาญทางดานอุปกรณและปฏิบัติการทางปโตรเลียม และการกัดกรอน
และการปองกัน  

3. อาจารยจักรพงษ จิตตจํานงค (วท.ม. เทคโนโลยีปโตรเลียม) มีคุณวุฒิตรงกับ
หลักสูตร และมีความเชี่ยวชาญทางดานกระบวนการผลิตปโตรเลียม และคณิตศาสตร
วิศวกรรม  

4. อาจารยณัฐวุฒิ สุภารัตน (วศ.ม. เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน) มีคุณวุฒิ
สัมพันธกับหลักสูตร และมีความเชี่ยวชาญทางดานอุณหพลศาสตร อุปกรณและ
ปฏิบัติการทางปโตรเลียม และพลังงานชีวภาพและชีวมวล  

5. อาจารยนลพรรณ ขันติกุลานนท (วศ.ม. สิ่งแวดลอม) มีคุณวุฒิสัมพันธกับหลักสูตร 
และมีความเชี่ยวชาญทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องตนทางปโตรเลียม 
สุขศาสตรอุตสาหกรรม และการจัดการสิ่งแวดลอมทางปโตรเลียม  

หลักสูตรฯ ไดมีการชวยเหลือในการเขียนบทความวิจัยและจัดหาเวทีสําหรับการ
นําเสนอผลงานวิจัย ตลอดจนการทํางานวิจัยเพ่ือการเผยแพรงานวิจัยรวมกับอาจารย
จากภายนอกมหาวิทยาลัย 

(C) จากการพิจารณาคุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตรท้ัง 5 คน พบวามีคุณวุฒิตรง
กับหลักสูตรจํานวน 3 คน และมีคุณวุฒิสัมพันธกับหลักสูตรจํานวน 2 คน  

จากการพิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร พบวามีบทความ
วิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
ตามปปฏิทิน 2560 (คาน้ําหนัก 0.40) จํานวน 3 บทความ ดังนี้ 

1. The Stability of the Palladium-Magnesium Supported on Silica 
Catalysts for Partial Hydrogenation of Biodiesel (อ.จักรพงษ จิตตจํานงค) 

2. Effect of Cassava Starch Ratio on Biomass Pellet Fuel from Rubber 
Tree (อ.นลพรรณ ขันติกุลานนท และ อ.จักรพงษ จิตตจํานงค) 

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

ซ่ึงผลงานวิจัยท้ัง 3 บทความ ไดมีการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ “The 23rd PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and 
Polymers and The 8th Research Symposium on Petrochemical and Materials 
Technology” ซ่ึงจัดข้ึนในวันท่ี 23 พฤษภาคม 2560 

นอกจากนี้ อ.จักรพงษ จิตตจํานงค ไดมีการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ และมีบทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
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ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 2018 Pure and Applied Chemistry 
International Conference (PACCON 2018)” ในวันท่ี 7-9 กุมภาพันธ 2561 ชื่อ
บทความวิจัย Effect of the Pd-Mg/SiO2 on catalytic behavior for partial 
hydrogenation of soybean oil biodiesel. 

และไดมีการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี ๒๘ ประจําป ๒๕๖๑ งานวิจัยและ
นวัตกรรม เพ่ือสังคมท่ีม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” ในวันท่ี 8-9 พฤษภาคม 2561 ชื่อ
บทความวิจัย “ความวองไวของ Ni/SiO2 ในกระบวนการไฮโดรจิเนชันบางสวนของไบโอ
ดีเซลจากน้ํามันพืชใชแลว (Catalytic Activity of Ni over SiO2-Supported on 
Partial Hydrogenation of Biodiesel from Waste Cooking Oil)” ซ่ึงไดรับการตอบ
รับใหตีพิมพบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ในวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ (ฉบับ
พิเศษ) ปท่ี 21 ฉบับท่ี 3 (อ.จักรพงษ จิตตจํานงค อ.สุหดี นิเซ็ง อ.นลพรรณ ขันติกุลา
นนท และอ.ณปภัช สมานวงศ) 

อ.จักรพงษ จิตตจํานงค ไดรับการตอบรับในการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ “The 4th International Conference on Engineering, 
Applied Sciences and Technology (ICEAST 2018)” ชื่อบทความวิจัย Effect of 
Barium Loading on CaO Derived from Waste Egg Shell Heterogeneous 
Catalyst for Canola Oil Biodiesel ซ่ึงจะมีการนําเสนอบทความวิจัยในวันท่ี 4-7 
กรกฎาคม 2561 ซ่ึงจะมีการตีพิมพในวารสาร MATEC web of Conferences 
(indexed by SCOPUS) 

   (A) จากการทวนสอบคุณวุฒิของอาจารยท่ีประจําหลักสูตรฯ เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร 2548 ในการมีผลงานวิชาการเผยแพรอยางนอย 1 เรื่องในรอบ 5 ป 
แตอยางไรก็ตามหลักสูตรฯ ยังตองพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรในดานอ่ืนๆ เพ่ือใหมี
ความเขมแข็งท้ังทางดานวิชาการ/วิชาชีพ และการบริหารหลักสูตร 

  จากการทบทวนคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตร พบวา มีอาจารยประจํา
หลักสูตร 2 คน ท่ีมีคุณวุฒิสัมพันธกับหลักสูตร โดยอาจารยท่ีมีคุณวุฒิสัมพันธกับ
หลักสูตรไดเขารับการอบรมเพ่ือใหมีความเชี่ยวชาญทางดานปโตรเลียมและเพ่ือเพ่ิม
ความรูและทักษะท่ีตรงกับรายวิชาท่ีรับผิดชอบใหมากข้ึน  

อ.นลพรรณ ขันติกุลานนท ไดเขารวมอบรมความปลอดภัยทางดานปโตรเลียม ณ 
ศูนยเศรษฐพัฒน บริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสํารวจและผลิต โครงการอบรมความ
ปลอดภัยระดับพ้ืนฐานงานอุตสาหกรรมปโตรเลียม และโครงการความปลอดภัยในการ
ทํางานท่ีสูง (Working at Height) โดยบริษัท เซาเทอรน เซฟตี้ จํากัด  

อ.ณัฐวุฒิ สุภารัตน ไดเขารวมอบรมและเขาสังเกตการณการเรียนการสอนของ
นักเรียนชางเทคนิคปโตรเลียม ณ ศูนยเศรษฐพัฒน บริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสํารวจ
และผลิต จํากัด ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2561  
       ผลท่ีไดจากการปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม ดังนี้ คุณวุฒิของอาจารยประจําหลัก 
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สูตรฯ ท้ัง 5 คน มีงานวิจัยเผยแพรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 
ระบบการบริหารอาจารย  

 
          คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมีระบบและกลไกการบริหารอาจารย ดังนี้ 

1) ประชุมเพ่ือหาแนวทางและจัดทําแผนในการบริหารอาจารย 
1.1) วิเคราะหภาระงานของอาจารยประจําหลักสูตร 
1.2) จัดสรรสวัสดิการแกอาจารยประจําหลักสูตร 
1.3) จัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาตนเองของอาจารยประจําหลักสูตร 

2) หลักสูตรกําหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบอาจารยประจําหลักสูตร 
3) อาจารยประจําหลักสูตรรายงานผลการดําเนินงาน พรอมท้ังเสนอแนะตอประธาน

หลักสูตร 
4) ประชุมปรับปรุงแผนในการบรหิารอาจารย  

ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรดําเนินการในการบริหารอาจารย ดังนี้ 
(P)  หลักสูตรฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือทบทวนแผนการ

ดําเนินงานปการศึกษา 2559 และจัดทําแผนการดําเนินงานในการบริหารหลักสูตร ป
การศึกษา 2560 เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี 5/2560 วันอังคาร ท่ี 18 กรกฎาคม 2560 
1. ดานภาระงานสอนของอาจารยประจําหลักสูตรฯ หลักสูตรฯ ไดมีการประชุม

วางแผนกําหนดภาระงานสอนดังนี้ 
- อาจารยประจําหลักสูตรฯ ควรมีภาระงานสอนไมนอยกวา 10 ชั่วโมงตอ

สัปดาห ซ่ึงทําใหอาจารยประจําหลักสูตรฯ มีเวลาในการทําตํารา/งานวิจัย และการ
บริหารหลักสูตรฯ  

- อาจารยประจําหลักสูตรฯ ควรมีเวลาวางท่ีตรงกันในแตละสัปดาหอยางนอย 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รายงานการประชุม

หลักสูตร ครั้งท่ี 
6/2560 วันศุกรท่ี 
8 กันยายน 2560 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-20-  
 



ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
ชั่วโมง เพ่ือใชเวลาดังกลาวมารวมประชุมวางแผนพัฒนาหลักสูตร 
      2. ดานภาระงานวิจัย  
          - หลักสูตรฯ ไดวางแผนการขอทุนสนับสนุนการวิจัย เพ่ือจัดทําแผนการสํารวจ
วิเคราะหการขอทุนสนับสนุนการวิจัยงบประมาณรายได งบประมาณแผนดิน หรือแหลง
ทุนจากภายนอก โดยใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดเขียนขอเสนอโครงการวิจัย และ
เพ่ือใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดมีงานวิจัย และมีการตีพิมพผลงานทางวิชาการ
อยางนอยจํานวน 1 เรื่อง ในรอบ 5 ป ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 
      3. ดานการอบรม  
          - หลักสูตรฯ ไดวางแผนใหมีการอบรมวิชาการ วิชาชีพตางๆ เพ่ือพัฒนาตนเอง
ดานการสอนในรายวิชารับผิดชอบ และหลักสูตรมีนโยบายใหอาจารยทุกคนตองมีการ
อบรมอยางนอย 1 ครั้งตอป 

(D)  หลักสูตรฯ ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยทําแผนอัตรากําลัง
ประจําป 2560 จากจํานวนนักศึกษาท่ีคงเหลือ รายวิชาท่ีเปดสอนใหเพียงพอกับอาจารย
ผูสอนในหลักสูตรและการพิจารณาอาจารยพิเศษ และทบทวนงานวิจัยของอาจารย
ประจําหลักสูตร  
อัตรากําลัง 

อาจารย 1/2560 2/2560 

อ.จักรพงษ จิตตจํานงค 16 24 

อ.จุฑามาศ จันโททัย 19 19 
อ.ณปภัช สมานวงศ 13 21 
อ.ณัฐวุฒิ สุภารัตน 16 3 
อ.นลพรรณ ขันติกุลานนท 15 27 

อัตรากําลังของอาจารยประจําหลักสูตรในปการศึกษา 2560 มีภาระงานสอนดังนี้  
1. อ.จุฑามาศ จันโททัย เปนผูสอนในรายวิชา 
รายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ 
รายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับปโตรเลียม 
รายวชิาภาพรวมกระบวนการในอุตสาหกรรมปโตรเลยีม  
รายวิชาธรณีวิทยาและการสํารวจปโตรเลียม 1  
รายวิชาไฮดรอลิกสและนิวสแมติกส  
รายวิชาการซอมบํารุงเครื่องจักรกล 
รายวิชากระบวนการผลิตกาซธรรมชาติ 
รายวิชาภาษาและวัฒนธรรม  
รายวิชาอุปกรณและปฏิบัติการทางปโตรเลียม 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-21-  
 



ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
รายวิชาการกัดกรอนและการปองกัน 
รายวิชาการเตรียมโครงงานเทคโนโลยีปโตรเลียม 1  
รายวิชาการเตรียมโครงงานเทคโนโลยีปโตรเลียม 2  
รายวิชาโครงงานเทคโนโลยีปโตรเลียม 1 
 
2. อ.ณปภัช สมานวงศ เปนผูสอนในรายวิชา 
รายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับปโตรเลียม 
รายวิชาธรณีวิทยาและการสํารวจปโตรเลียม 1  
รายวิชากระบวนการผลิตปโตรเลียม  
รายวิชาธรณีวิทยาและการสํารวจปโตรเลียม 2  
รายวิชาการใชเครื่องจักรกลทางปโตรเลียม  
รายวิชาปมและคอมเพรสเซอร 
รายวิชาการเตรียมโครงงานเทคโนโลยีปโตรเลียม 1  
รายวิชาการเตรียมพรอมฝกงานทางเทคโนโลยีปโตรเลียม  
รายวิชาโครงงานเทคโนโลยีปโตรเลียม 1 
รายวิชาการเตรียมโครงงานเทคโนโลยีปโตรเลียม  2 
 
3. อ.จักรพงษ จิตตจํานงค เปนผูสอนในรายวิชา 
รายวิชากระบวนการผลิตปโตรเลียม  
รายวิชาเคมีเบื้องตนสําหรับปโตรเลียม 
รายวิชาเคมีอุตสาหกรรมปโตรเลียม 
รายวิชาคณิตศาสตรวิศวกรรม 1  
รายวิชาคณิตศาสตรวิศวกรรม 2  
รายวิชาธรณีและการสํารวจปโตรเลียม 2  
รายวิชาพ้ืนฐานปรากฏการณถายเท  
รายวิชาคณิตศาสตรวิศวกรรม  
รายวิชาการเตรียมโครงงานเทคโนโลยีปโตรเลียม 1 
รายวิชาการเตรียมโครงงานเทคโนโลยีปโตรเลียม 2 
รายวิชาการเตรียมพรอมฝกงานทางเทคโนโลยีปโตรเลียม  
รายวิชาโครงงานเทคโนโลยีปโตรเลียม 1 

 
4. อ.ณัฐวุฒิ สุภารัตน เปนผูสอนในรายวิชา 
รายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ 
รายวิชาเศรษฐศาสตรปโตรเลียม 
รายวชิาการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
รายวิชาการใชเครื่องจักรกลปโตรเลียม  

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-22-  
 



ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
รายวิชาคณิตศาสตรวิศวกรรมพ้ืนฐาน  
รายวิชาอุณหพลศาสตร  
รายวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรม 
รายวิชาพลังงานชีวภาพและชีวมวล  
รายวิชาการเตรียมโครงงานเทคโนโลยีปโตรเลียม 1 
 
5. อ.นลพรรณ ขันติกุลานนท เปนผูสอนในรายวิชา 
รายวิชาเคมีเบื้องตนสําหรับปโตรเลียม 
รายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องตนทางปโตรเลียม  
รายวิชาการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงทางอาชีวอนามัย 
รายวิชาสุขศาสตรอุตสาหกรรม  
รายวิชาการจัดการสิ่งแวดลอมทางปโตรเลียม  
รายวิชาความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 
รายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมปโตรเคมี 
รายวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรม 
รายวิชาเทคโนโลยีสะอาด  
รายวิชาการเตรียมโครงงานเทคโนโลยีปโตรเลียม 1  
รายวิชาการเตรียมโครงงานเทคโนโลยีปโตรเลียม 2  
รายวิชาการเตรียมพรอมฝกงานทางเทคโนโลยีปโตรเลียม  
รายวิชาโครงงานเทคโนโลยีปโตรเลียม 1  
 
เนื่องจากในบางรายวิชาในหลักสูตรมีความจําเปนตองใชผู เชี่ยวชาญและมี

ประสบการณในสายงานทางปโตรเลียม เพ่ือใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน หลักสูตรฯ จึงไดมีการจัดจางอาจารยพิเศษ คือ นายทวนชัย กองพิธี สอนใน
รายวิชาปฏิบัติเก่ียวกับการใชอุปกรณเฉพาะทางปโตรเลียม  

 
การจัดทําวิจัย คณาจารยในหลักสูตรฯ มีงานวิจัยประจําป 2560 คือ  
อาจารยณัฐวุฒิ สุภารัตน รวมกับ ดร.พิชิต เพ็งสุวรรณ และ อาจารยอภิรพ แกวมาก 

งานวิจัยงบประมาณแผนดิน ประจําป พ.ศ. 2560 จํานวน 1 เรื่อง คือการพัฒนา
กระบวนการผลิตน้ํามันชีวภาพจากวัสดุเหลือใชจากตนตาลโตนดในชุมชนทาหิน จังหวัด
สงขลา วงเงิน 286,200 บาท   

ดร.พิชิต เพ็งสุวรรณ รวมกับ อาจารยณัฐวุฒิ สุภารัตน และ อาจารยอภิรพ แกวมาก 
งานวิจัยงบประมาณแผนดิน ประจําป พ.ศ. 2560 จํานวน 1 เรื่อง คือการออกแบบและ
พัฒนาเตาอบคืนไฟเพ่ือวิสาหกิจชุมชนมีดพรานาปอ ตําบลควนปริง อําเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง วงเงิน 260,336 บาท 

อาจารยจักรพงษ จิตตจํานงค และอาจารยนลพรรณ ขันติกุลานนท ไดรับการ

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-23-  
 



ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
สนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย งบประมาณเงินรายได
ประจาํป พ.ศ. 2560 จํานวน 1 เรื่อง คือ การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจากใบยางพารา 
ก่ิงยางพาราและข้ีเลื่อยยางพาราโดยใชแปงเปยกเปนตัวประสาน วงเงิน 45,000 บาท 

อาจารยณปภัช สมานวงศ รวมกับ อาจารยนลพรรณ ขันติกุลานนท และอาจารย 
จักรพงษ จิตตจํานงค ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย งบประมาณเงินรายไดประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 1 เรื่อง คือ การนําเถาหนักชีว
มวลมาใชเพ่ือเปนวัสดุถมกลับในหลุมเจาะ วงเงิน 45,000 บาท 

อาจารยนลพรรณ ขันติ กุลานนท อาจารยณปภัช สมานวงศ  และอาจารย 
จักรพงษ จิตตจํานงค ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย งบประมาณเงินรายไดประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 1 เรื่อง คือ การพัฒนาเครื่อง
แยกน้ํามันออกจากน้ําโดยใชดอกธูปฤาษีเปนตัวดูดซับน้ํามันวงเงิน 45,000 บาท 

อาจารยจักรพงษ จิตตจํานงค อาจารยสุดีห นิเซ็ง และอาจารยนลพรรณ ขันติกุลา
นนท และ ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
งบประมาณเงินรายไดประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 1 เรื่อง คือ การสังเคราะหไบโอดีเซล
จากน้ํามันพืชใชแลวโดยใชคลื่นไมโครเวฟและการปรับปรุงคุณภาพดวยตัวเรงปฏิกิริยาใน
กระบวนการไฮโดรจีเนชันบางสวน วงเงิน 45,000 บาท 

อาจารยนลพรรณ ขันติกุลานนท ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สวพ. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จํานวน 1 เรื่อง คือ การพัฒนาเครื่องแยกน้ํามันออกจากน้ํา
โดยใชดอกธูปฤาษีเปนตัวดูดซับน้ํามันวงเงิน 20,000 บาท 

 
สําหรับการอบรมวิชาการวิชาชีพตางๆ เพ่ือพัฒนาตนเองดานการสอนในรายวิชา

รับผิดชอบ หลักสูตรมีนโยบายใหอาจารยทุกคนตองมีการอบรมอยางนอย 1 ครั้งตอป  
 (C)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ไดมีการทบทวนเพ่ือสรุปผลการดําเนินงาน และ

ติดตามผลการพัฒนาตนเอง เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี 5/2560 วันอังคารท่ี 18 กรกฎาคม 
2560 การจัดอัตรากําลังใหชั่วโมงสอนของอาจารยในหลักสูตรฯ รวมท้ังเวลาในการวิจัย
ของอาจารย เห็นวาภาระการสอนของคณาจารยในหลักสูตรฯ ภาคการศึกษาท่ี 1/2560 
มีภาระการสอนอยูระหวาง 13-19 คาบ/สัปดาห ภาคการศึกษาท่ี 2/2560 มีภาระการ
สอนอยูระหวาง 19-27 คาบ/สัปดาห และมีงานวิจัยครบท้ัง 5 ทาน จํานวน 6 เรื่อง ซ่ึง
เปนงานวิจัยท่ีตรงตามวิชาชีพ  

      มีการจัดจางอาจารยพิเศษมาสอนในรายวิชาท่ีเก่ียวของกับการใชอุปกรณเฉพาะ
ทางปโตรเลียม ซ่ึงจําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานและมีประสบการณในสายงานทาง
ปโตรเลียม โดยทางหลักสูตรไดมีการดําเนินการตามกระบวนการจัดจางเปนรายชั่วโมง 
นอกจากนี้หลักสูตรยังจัดจางอาจารยพิเศษรายชั่วโมง เพ่ือทําการสอนในรายวิชาการเงิน
สวนบุคคล 

    (A)  จากการวิเคราะหอัตรากําลังของอาจารยแตละทานในการกําหนดแผนการ
สอน ดังนี ้
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
อาจารยจักรพงษ จิตตจํานงค (ประธานหลักสูตรฯ) 

มีภาระงานสอนภาคการเรียนท่ี 1/2560 จํานวน 16 คาบ/สัปดาห และ ภาคการเรียนท่ี 
2/2560  จํานวน 24 คาบ/สัปดาห และมีงานวิจัยจํานวน 4 เรื่อง คือ 
1. การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจากใบยางพารา ก่ิงยางพารา และข้ีเลื่อยยางพาราโดย
ใชแปงเปยกเปนตัวประสาน (หัวหนาโครงการ) 
2. การสังเคราะหไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใชแลวโดยใชคลื่นไมโครเวฟและการปรับปรุง
คุณภาพดวยตัวเรงปฏิกิริยาในกระบวนการไฮโดรจีเนชันบางสวน (หัวหนาโครงการ) 
3. การพัฒนาเครื่องแยกน้ํามันออกจากน้ําโดยใชดอกธูปฤาษีเปนตัวดูดซับน้ํามัน. (ผูรวม
วิจัย) 
4. การนําเถาหนักชีวมวลมาใชเพ่ือเปนวัสดุถมกลับในหลุมเจาะ (ผูรวมวิจัย) 

อาจารยณปภัช สมานวงศ  
มีภาระงานสอนภาคการเรียนท่ี 1/2560  จํานวน 13 คาบ/สัปดาห และ ภาคการเรียนท่ี 
2/2560  จํานวน 21 คาบ/สัปดาห และมีงานวิจัยจํานวน 2 เรื่อง คือ 1. การนําเถาหนัก
ชีวมวลมาใชเพ่ือเปนวัสดุถมกลับในหลุมเจาะ (หัวหนาโครงการ) 
2. การพัฒนาเครื่องแยกน้ํามันออกจากน้ําโดยใชดอกธูปฤาษีเปนตัวดูดซับน้ํามัน. (ผูรวม
วิจัย) 

อาจารยจุฑามาศ จันโททัย (หัวหนาสาขา) 
มีภาระงานสอนภาคการเรียนท่ี 1/2560 จํานวน 19 คาบ/สัปดาห และ ภาคการเรียนท่ี 
2/2560 จํานวน 19 คาบ/สัปดาห  

อาจารยณัฐวุฒิ สุภารัตน 
มีภาระงานสอนภาคการเรียนท่ี 1/2560 จํานวน 16 คาบ/สัปดาห และ ภาคการ

เรียนท่ี 2/2560 จํานวน 3 คาบ/สัปดาห (ภาคสมทบ เสาร-อาทิตย) เนื่องจากในภาค
การศึกษาท่ี 2/2560 อาจารยณัฐวุฒิ สุภารัตน ไดเขาไปฝงตัวในสถานประกอบการ เปน
เวลา 6 เดือน ทําใหไมมีชั่วโมงสอนในระหวางวันจันทร-วันศุกร นอกจากนี้ยังมีงานวิจัย
จํานวน 2 เรื่อง คือ  
1. การพัฒนากระบวนการผลิตน้ํามันชีวภาพจากวัสดุเหลือใชจากตนตาลโตนดในชุมชน
ทาหิน จังหวัดสงขลา (หัวหนาโครงการ) 
3. การออกแบบและพัฒนาเตาอบคืนไฟเพ่ือวิสาหกิจชุมชนมีดพรานาปอ ตําบลควนปริง 
อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (ผูรวมวิจัย) 

อาจารยนลพรรณ ขันติกุลานนท  
มีภาระงานสอนภาคการเรียนท่ี 1/2560  จํานวน 15 คาบ/สัปดาห และ ภาคการเรียนท่ี 
2/2560  จํานวน 27 คาบ/สัปดาห และมีงานวิจัยจํานวน 4 เรื่อง คือ 1. การผลิต
เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจากใบยางพารา ก่ิงยางพารา และข้ีเลื่อยยางพาราโดยใชแปง
เปยกเปนตัวประสาน (ผูรวมวิจัย) 
2. การสังเคราะหไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใชแลวโดยใชคลื่นไมโครเวฟและการปรับปรุง
คุณภาพดวยตัวเรงปฏิกิริยาในกระบวนการไฮโดรจีเนชันบางสวน (ผูรวมวิจัย) 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
3. การพัฒนาเครื่องแยกน้ํามันออกจากน้ําโดยใชดอกธูปฤาษีเปนตัวดูดซับน้ํามัน. 
(หัวหนาโครงการ)  
4. การนําเถาหนักชีวมวลมาใชเพ่ือเปนวัสดุถมกลับในหลุมเจาะ (ผูรวมวิจัย) 
 

    ผลท่ีไดจากการปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม ดังนี้ 1) หลักสูตรฯ ไดมีการพัฒนาให
อาจารยประจําหลักสูตรทุกทานซ่ึงยังไมมีงานวิจัยเผยแพรไดมีการเผยแพรงานวิจัยท้ังหา
ทาน 2) ภาระการสอนและงานวิจัยของอาจารยแตละทานเหมาะสมตามท่ีมหาวิทยาลัย/
คณะกําหนด 
ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย   
      

 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการสงเสริมและพัฒนา
อาจารย ดังนี ้

1) ประชุมเพ่ือหาแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาอาจารย  
1.1) ความตองการตําแหนงทางวิชาการ 
1.2) ความตองการการศึกษาตอของอาจารย 
1.3) ความตองการพัฒนาศักยภาพดานวิชาชีพของอาจารย 

2) วิเคราะหความตองการอาจารยประจําหลักสูตร จัดทําแผนการสงเสริมและการ
พัฒนาอาจารย 

2.1) สาขาวิชาสํารวจจํานวนและคุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร 
2.2) สาขาวิชาจัดทําแผนดานอัตรากําลังเสนอตอคณะ/วิทยาลัย 
2.3) คณะ/วิทยาลัย เสนอขออัตรากําลังตอมหาวิทยาลัย 
2.4) หลักสูตรจัดทําแผนสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

3)  หลักสูตรรายงานผลแผนการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ใหกับฝาย 

บริหารของคณะฯ (งานแผนฯ) 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
3.1) การสงเสริมอาจารยดานการเรียนการสอน 

3.2) การสงเสริมอาจารยดานการทํางานวิจัยเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการ 

3.3) การสงเสริมอาจารยดานทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม  

3.4) การสงเสริมอาจารยดานบริการวิชาการ 
4) ประเมินและติดตามผล ตามแผนการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรดําเนินการในการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ดังนี้ 

      (P)  หลักสูตรฯ ไดมีการจัดทําแผนการประชุมเม่ือคราวประชุมครั้งท่ี 6/2560 วัน
อังคารท่ี 18 กรกฎาคม 2560 เพ่ือทบทวนแผนการดําเนินงาน ปการศึกษา 2559 และ
จัดทําแผนการดําเนินงานในการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ในปการศึกษา 2560 ดังนี้ 

1. หลักสูตรฯ มีการประชุมวางแผนใหอาจารยประจําหลักสูตรฯ ของบวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกและเขารวมประชุมวิชาการเพ่ือพัฒนาองคความรู  

2. หลักสูตรฯ มีการประชุมวางแผนเพ่ือการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการของ
อาจารยประจําหลักสูตร โดยอาจารยประจําหลักสูตรตองมีงานวิจัยอยางนอยปละ 1 
เรื่อง และใหอาจารยท่ีมีอายุงานครบ 5 ป เรงขอตําแหนงทางดานวิชาการ 

3. หลักสูตรฯ มีการประชุมวางแผนใหอาจารยนลพรรณ ขันติกุลานนท ลาศึกษา
ตอในระดับปริญญาเอก ประจําป 2561 
      (D)  จากการวางแผนการพัฒนาอาจารย หลักสูตรฯ ไดผลักดันอาจารย โดย
ดําเนินการดังนี้ 

อาจารยณัฐวุฒิ สุภารัตน หาสถานประกอบการเพ่ืออบรมหลักสูตรทางดาน
พ้ืนฐานดานปโตรเลียม การควบคุมการผลิต การซอมบํารุง เพ่ือพัฒนาองคความรู 

อาจารยณปภัช สมานวงศ อยูระหวางการหาสถานท่ีอบรมเก่ียวกับเทคนิคการ
เขียนตําราจากงานวิจัย 

อาจารยจักรพงษ จิตตจํานงค อยูระหวางการเขียนบทความวิจัยและพิจารณา
เวทีในการประชุมวิชาการเพ่ือนําเสนองานวิจัย 

อาจารยนลพรรณ ขันติกุลานนท ไดศึกษาขอมูลเพ่ือขอทุนการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยและลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ประจําป 2561 

หลักสูตรไดผลักดันใหอาจารยประจําหลักสูตรไดพัฒนาดานการทําวิจัย และ
ผลงานทางวิชาการ ดังนี ้

       - อาจารยณปภัช สมานวงศ รวมกับ อาจารยนลพรรณ ขันติกุลานนท และ
อาจารยจักรพงษ จิตตจํานงค ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย งบประมาณเงินรายไดประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 1 เรื่อง คือ การนําเถา
หนักชีวมวลมาใชเพ่ือเปนวัสดุถมกลับในหลุมเจาะ วงเงิน 45,000 บาท 

       - อาจารยนลพรรณ ขันติกุลานนท อาจารยณปภัช สมานวงศ และอาจารยจักร
พงษ จิตตจํานงค ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รายงานการประชุม 

ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ 
 เอกสารการ

เผยแพรงานวิจัย 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
งบประมาณเงินรายไดประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 1 เรื่อง คือ การพัฒนาเครื่องแยก
น้ํามันออกจากน้ําโดยใชดอกธูปฤาษีเปนตัวดูดซับน้ํามันวงเงิน 45,000 บาท 

       - อาจารยจักรพงษ จิตตจํานงค อาจารยสุ ดีห นิเซ็ง และอาจารย 
นลพรรณ ขันติกุลานนท และ ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย งบประมาณเงินรายไดประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 1 เรื่อง คือ การ
สังเคราะหไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใชแลวโดยใชคลื่นไมโครเวฟและการปรับปรุงคุณภาพ
ดวยตัวเรงปฏิกิริยาในกระบวนการไฮโดรจีเนชันบางสวน วงเงิน 45,000 บาท 

       - อาจารยนลพรรณ ขันติกุลานนท ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สวพ.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จํานวน 1 เรื่อง คือ การพัฒนาเครื่องแยกน้ํามัน
ออกจากน้ําโดยใชดอกธูปฤาษีเปนตัวดูดซับน้ํามันวงเงิน 20,000 บาท 
            นอกจากนี้หลักสูตรไดผลักดันใหอาจารยประจําหลักสูตรไดพัฒนาดานการทํา
วิจัย และขอทุนสนบัสนุน ประจําป 2562 
      (C) จากการประชุมหลักสูตรไดมีการทบทวนกระบวนการในการสงเสริมและพัฒนา
อาจารย พบวา 
           อาจารยณัฐวุฒิ สุภารัตน  อบรมหลักสูตรพ้ืนฐานดานปโตรเลียม ซ่ึงจะ
ครอบคลุมวิชาเทคโนโลยีปโตรเลียมวาดวยการผลิต การควบคุมการผลิต การซอมบํารุง 
วิชาดานธรณีวิทยา และเรียนรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานดวยการยึดหลักดานความปลอดภัย
และรักษาสิ่งแวดลอม ณ ศูนยเศรษฐพัฒน บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต 
จํากัด จ.สงขลา (ระยะเวลาการฝกอบรม 6 เดือน) ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 
30 เมษายน 2561 

อาจารยณปภัช สมานวงศ ไดเขาอบรมเทคนิคการเขียนตําราจากงานวิจัย เม่ือ
วันท่ี 16 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดตรัง 

จากการประชุมของฝายวิชาการและวิจัยประจําคณะฯ ไดมีมติใหสงชื่อ
อาจารยนลพรรณ ขันติกุลานนท เพ่ือขอทุนการศึกษาและลาศึกษาตอในระดับปริญญา
เอก ประจําป 2561 จากนั้นมหาวิทยาลัยไดพิจารณาการใหทุนการศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก พบวายังไมสามารถให อาจารยนลพรรณ ขันติกุลานนท ลาศึกษาตอได 
เนื่องจากยังไมมีผลคะแนนภาษาอังกฤษท่ีใชประกอบการลาศึกษาตอ 

อาจารยจักรพงษ จิตตจํานงค เขารวมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
“Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON 
2018) ชื่อผลงานวิจัย Effect of the Pd-Mg/SiO2 on catalytic behavior for partial 
hydrogenation of soybean oil biodiesel เม่ือวันท่ี 7-9 กุมภาพันธ 2561  

อาจารยจักรพงษ  จิตตจํ านงค  เข ารวมการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี ๒๘ ประจําป ๒๕๖๑ งานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสังคมท่ี
ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ชื่อผลงาน : ความวองไวของ Ni/SiO2 ในกระบวนการไฮโดรจิเน
ชันบางสวนของไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใชแลว (Catalytic Activity of Ni over SiO2-
Supported on Partial Hydrogenation of Biodiesel from Waste Cooking Oil) 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
เม่ือวันท่ี 8-9 พฤษภาคม 2561 และไดรับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก ภาคบรรยาย 
สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช 

อาจารยจักรพงษ จิตตจํานงค ไดรับการตอบรับใหเขารวมการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ “The 4th International Conference on Engineering, Applied 
Sciences and Technology (ICEAST 2018)” ชื่อผลงาน : Effect of Barium 
Loading on CaO Derived from Waste Egg Shell Heterogeneous Catalyst for 
Canola Oil Biodiesel ซ่ึงจะจัดข้ึนในวันท่ี 4-7 กรกฎาคม 2561 

อาจารยณปภัช สมานวงศ (หัวหนาโครงการ) อาจารยนลพรรณ ขันติกุลานนท 
(ผูรวมโครงการ) และอาจารยจักรพงษ จิตตจํานงค (ผูรวมโครงการ) เขียนขอเสนอ
โครงการวิจัยและพิจารณาหาแหลงทุนวิจัย ประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน 1 เรื่อง 

อาจารยจักรพงษ จิตตจํานงค (หัวหนาโครงการ) อาจารยนลพรรณ ขันติกุลา
นนท (ผูรวมโครงการ) และ อาจารยณปภัช สมานวงศ (ผูรวมโครงการ) เขียนขอเสนอ
โครงการวิจัยและพิจารณาหาแหลงทุนวิจัย ประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน 1 เรื่อง 

อาจารยจักรพงษ จิตตจํ านงค  (หัวหนาโครงการ) อาจารยสุดีห  นิ เ ซ็ง  
(ผูรวมโครงการ) และ อาจารยนภารัตน เกษตรสมบูรณ (ผูรวมโครงการ) เขียนขอเสนอ
โครงการวิจัยและพิจารณาหาแหลงทุนวิจัย ประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน 1 เรื่อง 

อาจารยสุดีห นิเซ็ง (หัวหนาโครงการ) อาจารยจักรพงษ จิตตจํานงค (ผูรวม
โครงการ) และ อาจารยอาริษา โสภาจารย (ผูรวมโครงการ) เขียนขอเสนอโครงการวิจัย
และพิจารณาหาแหลงทุนวิจัย ประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน 1 เรื่อง 
       (A) หลักสูตรฯ ดําเนินการประเมินกระบวนการสงเสริมและพัฒนาอาจารยโดย
พิจารณาจากผลการดําเนินงานตามระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยของ
มหาวิทยาลัยตามวงจร PDCA พบวาการตีพิมพผลงานทางวิชาการยังมีอยูนอย และ
อาจารยประจําหลักสูตรมีหนาท่ีรับผิดชอบดูแลนักศึกษาเปนหลัก จึงทําใหอาจารยไมมี
เวลาในการเขียนขอเสนองานวิจัยเพ่ือขอทุนสนับสนุน และตีพิมพผลงานทางวิชาการ 
  

เปาหมายของปนี้  : 4  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :    คะแนน 
ผลการดําเนินงาน     บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย 

คุณภาพอาจารย 
ผลการดําเนินงาน 

(รอยละ) 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

หลักฐาน/ตารางอางอิง 

รอยละอาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 0 0 ตารางท่ี 1.1-2 

รอยละอาจารยท่ีมีตําแหนงทาง
วิชาการ 

0 0 ตารางท่ี 1.1-2 

ผลงานวิชาการของอาจารย 24 5 ตารางท่ี 4.2-1 –ตารางท่ี 
4.2-6 

เฉล่ีย 1.67  

เปาหมายของปนี้  : 1.67  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 1.67  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน     บรรลุเปาหมาย   

สรุปจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรจําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จํานวนอาจารยตามคุณวุฒิการศึกษา หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอางอิง 
อาจารยวุฒิปริญญาตรี คน 0 ตารางท่ี 1.1-2 

อาจารยวุฒิปริญญาโท คน 5 ตารางท่ี 1.1-2 

อาจารยวุฒิปริญญาเอก คน 0 ตารางท่ี 1.1-2 
รวมจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (นับรวมท่ีลาศึกษาตอ) คน 5 ตารางท่ี 1.1-2 
รอยละอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตรี รอยละ 0  
รอยละอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาโท รอยละ 100 = (5/5)*100 
รอยละอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก รอยละ 0 = (0/5)*100 
คาคะแนนรอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก คะแนน 0 = (0/20)*5 
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สรุปจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 

จํานวนอาจารยตามคุณวุฒิการศึกษา หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอางอิง 
ศาสตราจารย คน 0 ตารางท่ี 1.1-2 
รองศาสตราจารย คน 0 ตารางท่ี 1.1-2 
ผูชวยศาสตราจารย  คน 0 ตารางท่ี 1.1-2 
อาจารยท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ คน 5 ตารางท่ี 1.1-2 
รวมจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (นับรวมท่ีลาศึกษาตอ) คน 5 ตารางท่ี 1.1-2 
รวมอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงวิชาการ  
(ผศ. , รศ. และ ศ.) 

คน 0  

รอยละอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงวิชาการ 
 (ผศ. , รศ. และ ศ.)  

รอยละ 0 = (0/5)*100 

คาคะแนนรอยละอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงวิชาการ  
(ผศ. , รศ. และ ศ.) 

คะแนน 0 = (0/60)*5 

 
สรุปผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีตีพิมพเผยแพร 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารย
ประจําหลักสูตร ระดับปริญญา............(ตรี/โท/เอก) 

น้ําหนัก จํานวน ผลรวมถวง
น้ําหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ ท่ีตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20 - - - 

1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20 - - - 

2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ ท่ีตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40 3 1.2 ตารางท่ี 4.2-2 

2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40 - - - 

2.3 บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการท่ีไมอยู ในประกาศของ ก.พ.อ.แตสถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดทําเปนประกาศ  
ใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

0.40 - - - 

2.4 บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการท่ีไมอยูในประกาศของ ก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบ 
เปนการท่ัวไปและแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน
นับแตวันท่ีออกประกาศ 

0.40 - - - 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารย
ประจําหลักสูตร ระดับปริญญา............(ตรี/โท/เอก) 

น้ําหนัก จํานวน ผลรวมถวง
น้ําหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

2.5 ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - - 
3.1 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ
ในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

0.60 - - - 

3.2 บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

0.60 - - - 

4.1 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดทําเปน
ประกาศใหทราบเปนการท่ัวไปและแจงให กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

0.80 - - - 

4.2 บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดทําเปน
ประกาศใหทราบเปนการท่ัวไปและแจงให กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

0.80 - - - 

4.3 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ
ในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

0.80 - - - 

4.4 บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานขอมูลTCI กลุมท่ี 1 

0.80 - - - 

5.1 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 

1.00 - - - 

5.2 บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 

1.00 - - - 

5.3 ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - - 
5.4 ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผาน
การประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว 

1.00 - - - 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารย
ประจําหลักสูตร ระดับปริญญา............(ตรี/โท/เอก) 

น้ําหนัก จํานวน ผลรวมถวง
น้ําหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

5.5 ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจาง
ใหดําเนินการ 

1.00 - - - 

5.6 ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและ
ไดรับการจดทะเบียน 

1.00 - - - 

5.7 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีไดรับการประเมิน
ผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

1.00 - - - 

5.8 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณา
ตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแต
ไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

1.00 - - - 

6. งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 

0.20 - - - 

7. งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0.40 - - - 
8. งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
 

0.60 - - - 

9. งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความ
รวมมือระหวางประเทศ 

0.80 - - - 

10. งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ 
 

1.00 - - - 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 5 - 

จํานวนและผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย
ประจําหลักสูตร 

1 1.20 - 

จํานวนและผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานสรางสรรคของ
อาจารยประจําหลักสูตร 

0 0 - 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย
ประจําหลักสูตร 

- 24 =(1.2/5)*100 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารย
ประจําหลักสูตร 

- 0 - 

คาคะแนนของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย
ประจําหลักสูตร 

- 5.00 = (24/20)* 5 
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ตัวบงช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย  
ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 

 

การคงอยูของอาจารย   
    ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ดําเนินการเพ่ือการคงอยูและเตรียมอาจารยประจํา
หลักสูตรฯ ใหมีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 ดังนี้ 

 (P) มหาวิทยาลัย/คณะ จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไป
ตามมาตรฐานและมีศักยภาพท่ีสูงข้ึน เพ่ือใหสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต 
เชน  

1) การใหทุนสําหรับการฝกอบรมและการศึกษาตอแกอาจารย 
2) มีการประเมินผลการทํางานท่ีเปนธรรมและชัดเจน 
3) มีการสนับสนุนคาตอบแทนการทําผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  

ตามระเบียบประกาศท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
4) มีการสนับสนุนดานการทําวิจัยของบุคลากรในคณะฯ/หลักสูตรฯ 
5) มีการจัดสถานท่ี หองพักอาจารยสําหรับอาจารยประจําหลักสูตรฯ 
6) มีการสงเสริมใหอาจารยมีกิจกรรมนันทนาการอ่ืน ๆ 
7) มีการสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกในการทําเอกสารหรือตํารา เชน    

คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่องสแกน แผนซีดี เปนตน 
    8) มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสูการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (Srivijaya Young Blood) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรให
มีทัศนคติเชิงบวก และรักองคกร 
    9) ศูนยการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพศรีวิชัยมีการจัดโครงการการเรียนการสอน
รูปแบบสะเต็มศึกษาและการพัฒนาทักษะอาชีพ (STEM Education and TVET 
Development) เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนการสอนตามกระบวนการสะเต็มศึกษา
ใหกับบุคลากรทางการศึกษา 

 (D) การดําเนินงานของอาจารยประจําหลักสูตรฯ ในปการศึกษา 2560 พบวาการ
คงอยูของอาจารยประจําหลักสูตรยังคงครบ 5 ทาน ไมมีการเปลี่ยนแปลง ไมมีการ      
ลาศึกษาตอ ลาออก และโอนยาย อัตราการคงอยูรอยละ 100 

หลักสูตรฯ ไดเสนอชื่ออาจารยณัฐวุฒิ สุภารัตน เขารวมอบรมโครงการพัฒนา
บุคลากรสูการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (Srivijaya Young 
Blood) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีทัศนคติเชิงบวก รักองคกร มีความคิด
สรางสรรค และมีความสัมพันธอันดีระหวางกัน 

หลักสูตรฯ ไดเสนอชื่ออาจารยนภารัตน เกษตรสมบูรณ และอาจารยจุฑามาศ 
จันโททัยเขารวมอบรมโครงการโครงการการเรยีนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษาและการ
พัฒนาทักษะอาชีพ (STEM Education and TVET Development) เพ่ือพัฒนา
ทักษะการเรียนการสอนตามกระบวนการสะเต็มศึกษาใหกับบุคลากรทางการศึกษา 
     (C)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการติดตามผลการคงอยูของอาจารยประจํา

 
 คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการผูนํา
การเปลี่ยนแปลง 

 
  สรุปผลโครงการ

การเรียนการสอน
รูปแบบสะเต็ม
ศึกษาและการ
พัฒนาทักษะอาชีพ 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-34-  
 



สรุปไดดังนี้  
          1) ในการตรวจสอบผลการดําเนินงานปรากฏไมมีอาจารยประจําหลักสูตรคนใด  
ไดเกษียณอายุราชการ ลาศึกษาตอ หรือลาออก  
          2) อาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปโตรเลียม มี
คุณวุฒิทางการศึกษาตรง/สัมพันธ จํานวน 5 ทาน 

      3) อาจารยณัฐวุฒิ สุภารัตน ไดเขารวมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสูการ
เปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (Srivijaya Young Blood) และ
ไดเปนวิทยากรประจํากลุมแกบุคลากรผูเขารวมการอบรม 

      4) อาจารยนภารัตน เกษตรสมบูรณ และอาจารยจุฑามาศ จันโททัยไดเขารวม
อบรมโครงการโครงการการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษาและการพัฒนาทักษะ
อาชีพ (STEM Education and TVET Development) และไดเปนวิทยากรในการ
อบรมใหกับบุคลากรทางการศึกษาของคณะฯ 

 (A) ในการดําเนินงานหากมีอาจารยเกษียณอายุราชการ ลาศึกษาตอ หรือลาออก 
ใหดําเนินการดังนี้ 

 - กรณีเกษียณอายุราชการ หลักสูตรทําบันทึกเสนอตอคณบดีเพ่ือขอตําแหนง
อาจารย มาทดแทนอาจารยท่ีเกษียณอายุ 

      - กรณีลาศึกษาตอ หลักสูตรไดจัดหาบุคลากรมาสอนทดแทนอาจารยท่ีลา
ศึกษาตอ 
           - กรณีลาออก หลักสูตรตองจัดหาบุคลากรในการสอนอยางเรงดวน ไมเกิน     
6 เดือน เพ่ือทดแทนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีลาออกไป 

 
ตารางแสดงแนวโนมการคงอยูของอาจารย 

รายการ ป
การศึกษา 

2558 
(คน) 

ป
การศึกษา 

2559 
(คน) 

ป
การศึกษา

2560 
(ป

ประเมิน) 
(คน) 

สถานะ
การ

เปล่ียน
แปลง 

อัตรา
การคง

อยู (รอย
ละ) 

อาจารยประจํา
หลักสูตร 

5 5 5 - 100 
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ความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร 
      ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจอาจารยตอการ
บริหารหลักสูตร และการบริหารพัฒนาอาจารย ดังนี้ 

(P)  จากผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตรในปท่ี
ผานมา (ปการศึกษา 2560) พบวาประเด็นท่ีอาจารยพึงพอใจนอยท่ีสุดในระดับ      
ปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 3.32 มี 1 ประเด็น คือ ความพึงพอใจของอาจารยในดาน         
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

(D)  หลักสูตรฯ ไดมีการดําเนินการแกปญหา โดยการจัดหาอุปกรณและครุภัณฑท่ี
ใชในการเรียนการสอนใหเพียงพอกับนักศึกษา โดยการจัดซ้ือครุภัณฑใหม อีกท้ังยัง
ไดรับครุภัณฑท่ีไดรับความอนุเคราะหจากบริษัทท่ีเก่ียวของกับงานดานอุตสาหกรรม
ปโตรเลียม เพ่ือใชเปนสื่อการเรียนการสอนแกนักศึกษา 

     - นอกจากนี้ทางหลักสูตรฯ ไดนํานักศึกษาเขาเยี่ยมชม ณ ศูนยเศรษฐพัฒน 
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด เพ่ือศึกษาเรียนรูอุปกรณและ
เครื่องจักรท่ีใชในอุตสาหกรรมปโตรเลียม  

(C)  หลักสูตรฯ มีการสรุปผลความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรฯ ตอการ
บริหารหลักสูตรฯ และการบริหารอาจารย ในปการศึกษา 2560 มีผลคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 4.54 อยูในระดับมาก โดยมีประเด็นตางๆ ดังนี้ 

1) ดานการรับและการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 
1.1 มีประกาศ คําสั่ง ระเบียบการรับและการแตงตั้งอาจารยประจํา

หลักสูตรท่ีมีความชัดเจน และถือปฏิบัติ 
1.2 มีหลักเกณฑในการแตงต้ังและการรับอาจารยประจําหลักสูตรตาม

ขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
1.3 กระบวนการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรมีความชัดเจนและ

โปรงใส  
2) ดานระบบการบริหารอาจารย  

2.1 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากําลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร 

2.2 การกําหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยประจํา
หลักสูตรมีความชัดเจน 

2.3 การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรูความสามารถของ
อาจารยผูสอน 

2.4 จํานวนภาระงานสอนของอาจารยในหลักสูตรมีความเหมาะสม 
3) ดานระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย  

3.1 การประเมินการสอนของอาจารย และนําผลมาใชในการสงเสริม
พัฒนาความสามารถดานการสอนของอาจารย 

3.2 อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการ

 รายงานการประชุม
หลักสูตร ครั้งท่ี 
1/2561 วันพุธท่ี 25
เมษายน 2561  
 แบบฟอรมการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารยประจาํ
หลักสูตรและการจัด
การศึกษา 
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เรียนการสอน 
3.3 อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
3.4 อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขาสูตําแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ 
3.5 การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยท้ังในและ

ระหวางหลักสูตร 
4) ดานการบริหารหลักสูตร  
4.1 การกํา กับและติดตามการจัด ทํารายละเ อียดของรายวิชา และ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

4.2 การกํากับและติดตามการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
และประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

4.3 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ี
กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนใน
แตละปการศึกษา 

4.4 การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

4.5 การบริหารหลักสูตร ไดรับความรวมมือและความชวยเหลือจากหนวยงาน
อ่ืนท่ีมีความเก่ียวของกันอยางเหมาะสม 

5) ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
5.1 มีเอกสาร และสื่อประกอบการเรียนรูท่ีเพียงพอ เหมาะสม 
5.2 มีระบบอินเตอรเน็ตเพ่ือการสืบคน 
5.3 มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนรู 
5.4 หองเรียนมีความเหมาะสมและเพียงพอ 
5.5 มีสถานท่ีสําหรับทํากิจกรรมของนักศึกษา 

          และประเด็นผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา พบวาทางหลักสูตรฯ 
ไดรับขอรองเรียนของนักศึกษาตอการจัดการของหลักสูตร 1 ครั้ง ในประเด็นเรื่องระบบ
เครื่องปรับอากาศ โปรเจคเตอร และประตูหองเรียน มีสภาพชํารุด  

(A) จากเปาหมายท่ีวางแผนไวในการปรับปรุงประเด็นท่ีอาจารยพึงพอใจนอย
ท่ีสุด 1 ประเด็น คือ ความพึงพอใจของอาจารยในดาน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดย
ประเด็นดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ในในปการศึกษา 2560 มีผลคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
3.32 อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงมีผลการประเมินท่ีดีข้ึนจากปการศึกษา 2559 ตามลําดับ 
  

ในสวนของขอรองเรียนของนักศึกษา ทางหลักสูตรไดมีการทําหนังสือแจงไปยัง
คณะเพ่ือดําเนินการซอมบํารุงตอไป  
ตารางแสดงแนวโนมความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร 
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รายการ ปการศึกษา 
2558 

(คาเฉลี่ยเต็ม 
5) 

ปการศึกษา 
2559 

(คาเฉลี่ย 
เต็ม 5) 

ปการศึกษา 
2560 

(คาเฉลี่ย 
เต็ม 5) 

สถานะ
การ

เปลี่ยน
แปลง 

อัตราการ
คงอยู 

(รอยละ) 

1) ดานการรับ
และการแตงตั้ง
อาจารยประจํา
หลักสูตร  

4.7 4.72 4.73 เพ่ิมข้ึน 100 

2) ดานระบบการ
บริหารอาจารย  

4.55 4.65 4.70 เพ่ิมข้ึน 100 

3) ดานระบบการ
สงเสริมและ
พัฒนาอาจารย  

4.12 4.16 4.28 เพ่ิมข้ึน 100 

4) ดานการ
บริหารหลักสูตร  

4.48 4.52 4.54 เพ่ิมข้ึน 100 

5) ดานสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู  

3.20 3.28 3.32 เพ่ิมข้ึน 100 

 

เปาหมายของปนี้  : 4  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :    คะแนน 
ผลการดําเนินงาน     บรรลุเปาหมาย 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 4 : อาจารย 

ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 
4.1 ระดับ 4 ระดับ   
4.2    

 
4.2 (1) รอยละ 0 รอยละ 0  
4.2 (2) รอยละ 0 รอยละ 0  
4.2 (3) รอยละ 20 รอยละ 20  

4.3 ระดับ 4 ระดับ   
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หมวดท่ี 3: นักศึกษาและบัณฑิต 

 
ขอมูลนักศึกษา 

ปการศึกษา
ท่ีรับเขา 
(ตั้งแตป

การศึกษาท่ี
เริ่มใช

หลักสูตร) 

จํานวนนักศึกษาคงอยู (จํานวนจริง)ในแตละปการศึกษา 
ชั้น
ปท่ี 
1 

ชั้น
ปท่ี 
2 

ชั้น
ปท่ี 
3 

ชั้น
ปท่ี 
4 

ชั้น
ปท่ี 
5 

ชั้น
ปท่ี 
6 

ลาออก/สิ้นสุด
สภาพฯ ระหวาง

ศึกษา 

สําเร็จ
การศึกษา 

ตกคาง 

คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ 

2558 23 19 18 18   5 21.74 - - - - 
2559 30 27 21    9 30.00 - - - - 
2560 21 16     5 23.80 - - - - 
รวม 74 62 39 18   19 25.67 - - - - 

หมายเหตุ นักศึกษาท่ีอยูเกินกวาอายุของหลักสูตร ใหนับรวมอยูในชองนักศึกษาตกคาง 
 
ขอมูลนักศึกษา 
 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกล
และซอมบํารุง สาขาวิชาชางยนต สาขาวิชาโลหะการ สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส หรือเทียบเทา หรือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย-คณิต หรือเทียบเทา และตองมีผลการสอบวัดระดับ
ความสามารถภาษาอังกฤษ TOEIC ไมนอยกวา 200 คะแนน หรือเทียบเทา หรือเปนไปตามประกาศของคณะ
หรือ 

2. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีปโตรเลียม 
สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาไฟฟากําลัง สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาปโตรเคมี สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมเหมืองแร หรือเทียบเทา โดยวิธีการเทียบโอนผล
การเรียน และตองมีผลการสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ TOEIC ไมนอยกวา 350 คะแนน หรือ
เทียบเทา หรือเปนไปตามประกาศของคณะ 

3. มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปโตรเลียม ไดเปดรับนักศึกษาเขาศึกษาในปการศึกษา 
2560 โดยเปดรับนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา 35 คน ซ่ึงใน ปการศึกษา 2560 รับนักศึกษาใหมไดจริง 
จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 60 ของการเปดรับนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา และเม่ือสิ้นสุดป
การศึกษา 2560 มีนักศึกษาคงเหลืออยู 16 คน คิดเปนรอยละ 76  
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ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษา  
1. พ้ืนฐานดานการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสายอาชีพ (ระดับ ปวช.) มีพ้ืนฐานไม

เทากัน เชน นักศึกษาบางคนสําเร็จการศึกษาสายวิชาชีพ (ระดับ ปวช.) หรือสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษา    
ตอนปลาย (ม.6) วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

2. นักศึกษาใหมมีความพรอมในการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา เชน ทักษะทางคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษคอนขางนอย 

3. ปญหาเศรษฐกิจทางครอบครัว ขาดแคลนทุนทรัพยทางการศึกษา 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 
ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 

ระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
          คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีรับเขาศึกษาในหลักสูตรเปนปจจัยพ้ืนฐานของ 
ความสําเร็จ โดยหลักสูตรมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร มีการกําหนด 
คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีสอดคลองกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การกําหนดเกณฑ 
ท่ีใชในการคัดเลือกตองมีความโปรงใส ชัดเจนและสอดคลองกับคุณสมบัติของ 
นักศึกษาท่ีกําหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือท่ีใชในการคัดเลือกขอมูล หรือวิธีการ 
คัดเลือกใหไดนักศึกษาท่ีมีความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิต ความมุงม่ัน 
ท่ีจะเรียนและมีเวลาเรียนเพียงพอเพ่ือใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลา  
ท่ีหลักสูตรกําหนด โดยมีขอบเขตดังนี้ 
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การรับนักศึกษา 

 
 
         คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยมีีระบบและกลไกการรับนักศึกษา ประกอ   
การรับนักศึกษา (โควตา) และการรับนักศึกษา (รับตรง) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
         การรับนักศึกษา  

1) หลักสูตรรวมวางแผนการรับนักศึกษาโดยอาจารยประจําหลักสูตร 
1.1) วิเคราะหปญหาการรับสมัครนักศึกษาจากปการศึกษาท่ีผานมาพรอม 

นําเสนอแนวทางการแกปญหา 
1.2) กําหนดรายชื่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณและรายงานตัวของแตละ 

หลักสูตร 
1.3) จํานวนนักศึกษา 
1.4) คุณสมบัตินักศึกษา 
1.5) กําหนดการ/ปฏิทินการรับสมัคร 
1.6) พิจารณาแนวทางการสอบสัมภาษณ 
1.7) การประชาสัมพันธและแนะแนวนักศึกษา 

2) ฝายวิชาการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรับสมัคร และจัดทําประกาศ 
รับสมัครของคณะฯ 

3) รับสมัครนักศึกษา/พิจารณาคุณสมบัติ 
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4) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน (รับตรง)  
5) ดําเนินการสอบขอเขียน (รับตรง)  
6) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ  
7) ดําเนินการสอบสัมภาษณ 
8) ประกาศผล 
9) รายงานตัว 
10) ประชุมสรุปผล 

10.1) จํานวนและคุณสมบัตินักศึกษา 
10.2) ปญหาและขอเสนอแนะ 
 

           ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรดําเนินการรับนักศึกษา โดยใชระบบและกลไก
ของคณะฯ รวมกับระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย ดังนี้  
    (P)  หลักสูตรกําหนดการรับนักศึกษา ในปการศึกษา 2560 โดยนําผลการ
ดําเนินงานในปการศึกษา 2559 ซ่ึงจะรับนักศึกษาจํานวน  35  คน โดยตามแผนการรับ
ประเภทโควตาเรียนดี 20 คน โควตากิจกรรมดี 5 คน และประเภทรับตรง 10 คน โดย
หลักสูตรไดปรับใชระบบในการรับนักศึกษาใหมตามกลไกของมหาวิทยาลัยรวมกับ
คณะฯ โดยอาจารยประจําหลักสูตรฯ รวมประชุมวางแผนการรับนักศึกษาตาม มคอ.2 
เพ่ือนําเสนอเขาท่ีประชุมคณะฯ และสงขอมูลไปยังมหาวิทยาลัย  
    (D)  หลักสูตรมีการนําระบบมาใชสูการปฏิบัติ/ดําเนินการ ในปการศึกษา 2560 
หลักสูตรไดใชกระบวนการตามระบบและกลไกการรับนักศึกษา ดังนี้ 

   หลักสูตรไดดําเนินการแนะแนวนักศึกษารวมกับคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
จากนั้นประกาศรับนักศึกษาและพิจารณาคุณสมบัติ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
ขอเขียน (รับตรง) สอบสัมภาษณ ดําเนินการสอบสัมภาษณ ประกาศผลการสอบ 

(C)  กรรมการหลักสูตรฯ มีการติดตามผลการแนะแนว ซ่ึงในปการศึกษานี้ 
หลักสูตรไดแนะแนวการศึกษาท้ังสิ้น 9 สถานศึกษา  

หลักสูตรรวมประชุมสรุปผลการรับสมัครนักศึกษา จากผลการดําเนินงานการรับ
นักศึกษาปรากฏวา มีนักศึกษาเขารายงานตัวจํานวน 21 คน เปนนักศึกษาโควตาเรียนดี 
9 คน โควตากิจกรรมดี 3 คน และประเภทรับตรง 5 คน ซ่ึงไมเปนไปตามแผนการรับ
สมัครนักศึกษา หลักสูตรจึงเปดรับนักศึกษารอบเพ่ิมเติมจํานวน 4 คน  
    (A)  หลักสูตรดําเนินการประชุมสรุปผลจากผลการดําเนินงานการรับนักศึกษา  
เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี 6/2560 วันศุกรท่ี 8 กันยายน 2560 เพ่ือพิจารณาแนวทางใน
การแนะแนวนักศึกษาใหมในปการศึกษาถัดไป โดยกรรมการหลักสูตรฯ ไดให
ขอเสนอแนะ โดยใหทาง หลักสูตรออกแนะแนวและประชาสัมพันธหลักสูตรแก
นักศึกษาใหมใหเปนท่ีรูจักมากข้ึนและควรดําเนินการกอนกําหนดการเปดรับสมัครและ
ควรประกาศรายชื่อนักศึกษา (โควตา) เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือชดเชยความเสี่ยงท่ีนักศึกษาไม
มารายงานตัวและจะเพ่ิมจํานวนการรับตรงใหมากข้ึนเพ่ือลดอัตราเสี่ยงท่ีจะไดจํานวน
นักศึกษาไมพอ และในระยะยาวไดมีการกระตุนใหอาจารยสรางผลงานทางวิชาการเพ่ือ
สรางความเขมแข็งของหลักสูตรใหมากข้ึน เพ่ือสรางชื่อเสียง ใหนักศึกษาอยากมาเรียน
มากข้ึน 

 ผลท่ีไดจากการปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม ดังนี้ 
 มีนักศึกษาใหมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1/2560 จํานวน 21 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รายชื่อ

คณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ  
 จํานวน

ผูสมัครเปนนักศึกษา
ใหม ประจําป
การศึกษา 2560 
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ซ่ึงเปนไมเปนไปตามแผนการรับนักศึกษา เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายใหทุก
คณะออกประชาสัมพันธหลักสูตรพรอมกันท้ังมหาวิทยาลัย ทําใหการประชาสัมพันธไม
ท่ัวถึงเทาท่ีควรและไมบรรลุตามกลุมเปาหมายท่ีตองการของหลักสูตร ทําใหยอดการรับ
สมัครของจํานวนนักศึกษานอยลงไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว 

ในปการศึกษา 2561 ทางหลักสูตรมีการวางแผนการออกประชาสัมพันธ
หลักสูตรแกนักศึกษาใหมใหเปนท่ีรูจักมาข้ึน กอนกําหนดการเปดรับสมัครของ
มหาวิทยาลัย และหลักสูตรจะจัดโครงการ Energy Base Camp เพ่ือเปนการ
ประชาสัมพันธหลักสูตรใหแกนักเรียนท่ีสนใจจะเรียนในสาขาวิชาเทคโนโลยีปโตรเลียม 
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 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา   

 
 
         คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการเตรียมความ
พรอมกอนเขาศึกษา ดังนี้ 

1)  อาจารยประจําหลักสูตรรวมประชุมพิจารณา 
1.1) จํานวนนักศึกษา 
1.2) คุณสมบัตินักศึกษา 

2)  จัดกลุมนักศึกษาเพ่ือเรียนปรับพ้ืนฐาน 
3)  ดําเนินการปรับพ้ืนฐาน 
4)  ประเมินผลการปรับพ้ืนฐาน 
5)  ประชุมสรุปผล 

5.1) ผลสัมฤทธิ์การเรียนปรับพ้ืนฐาน 
5.2) วิเคราะหปญหาและแนวทางการแกไขเพ่ือใชในปถัดไป 

 6) ประชุมติดตามและประเมินผลของระบบและกลไกการเตรียมความพรอมกอน
เขาศึกษา 

6.1) ความพึงพอใจของผูเรียน 
6.2) ผลการสอบกลางภาคของนักศึกษา 
6.3) รายงานผลจากอาจารยผูสอนและอาจารยท่ีปรึกษา 
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        ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรไดใชกลไกและระบบการรับนักศึกษา ดังนี้ 
    (P) คณะฯ มีแผนในการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาในโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม โครงการคายคุณธรรม เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมของนักศึกษาและ
ใหความรูเก่ียวกับการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา ตามแผนปฏิบัติงานประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
         อาจารยประจําหลักสูตรฯ ประชุมวางแผนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
โดยจะพิจารณาจากจํานวนนักศึกษาท่ีสมัคร คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีสมัคร คะแนน
สอบ และปญหาตางๆซ่ึงจะไดจากการสอบสัมภาษณในเบื้องตน และในหลักสูตรไดมี
การวางแผนใหนักศึกษาใหมทุกคนตองเขาเรียนในรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพตาม
แผนการเรียนท่ีกําหนดใน มคอ.2 ในระหวางภาคการศึกษา ป 2560 ควบคูกับการเรียน
รายวิชาหลัก เนื่องจากนักศึกษาท่ีรับเปนผูสําเร็จการศึกษาท้ังสายสามัญ (ม.6) และ
สาขาอาชีพ (ปวช.) เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี 6/2560 วันศุกรท่ี 8 กันยายน 2560 
นักศึกษาเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐาน จํานวน 5 รายวิชา ไดแก วิชาภาษาอังกฤษสําหรับ
ปโตรเลียม วิชาเคมีเบื้องตนสําหรับปโตรเลียม วิชาปฏิบัติงานทักษะชางพ้ืนฐาน1 วิชา
คอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับปโตรเลียม และวิชาปฏิบัติงานทักษะชางพ้ืนฐาน 2 และ
โครงการเพ่ือนติวเพ่ือนของหลักสูตรฯ 
    (D) 1) คณะฯ ไดจัดโครงการปฐมนิเทศ ในวันท่ี 2 มิถุนายน 2560  และโครงการ
คายคุณธรรมจริยธรรม ในวันท่ี 3 – 4  มิถุนายน 2560  เพ่ือเปนการเตรียมความพรอม
ของนักศึกษาและใหความรูเก่ียวกับการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษากอนเปด
ภาคเรียน  

2) หลักสูตรไดดําเนินการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาโดยการเรียนวิชา
ปรับพ้ืนฐานควบคูไปกับการเรียนในภาคการศึกษาปกติ เพ่ือเพ่ิมทักษะในดานตางๆ
ใหกับนักศึกษา โดยใหนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ทุกคน ตองเขาเรียนวิชาปรับพ้ืนฐานเพ่ือให
นักศึกษาซ่ึงเปนผูสําเร็จการศึกษาท้ังสายสามัญ (ม.6) และสายอาชีพ (ปวช.) มีพ้ืนฐาน
ในรายวิชาพ้ืนฐานของหลักสูตรใกลเคียงกัน โดนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ
ประกอบดวย 5 รายวิชา ไดแก วิชาภาษาอังกฤษสําหรับปโตรเลียม วิชาเคมีเบื้องตน
สําหรับปโตรเลียม วิชาปฏิบัติงานทักษะชางพ้ืนฐาน1 จะเรียนควบคูกับวิชาปกติในภาค
การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560 วิชาคอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับปโตรเลียม จะเรียน
ควบคูกับวิชาปกติในภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2560 และวิชาปฏิบัติงานทักษะ
ชางพ้ืนฐาน 2  จะเรียนควบคูกับวิชาปกติในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2561 โดย
การประเมินผลเขาเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพจะไมมีการประเมินผลเปนระดับ
คะแนนแตจะประเมินผลเปน S และ U เทานั้น นอกจากการเรียนปรับพ้ืนฐานแลวยังมี
การจัดติวเพ่ือนชวยเพ่ือน เพ่ือชวยนักศึกษาท่ีสายสามัญ (ม.6) ท่ีไมมีความถนัดทางดาน
งานปฏิบัติ ไดสามารถใชอุปกรณทางดานงานชางไดอยางถูกตอง  
    (C) 1) การเขารวมโครงการคุณธรรมจริยธรรมและโครงการปฐมนิเทศ จะมี
ประโยชนตอนักศึกษา โดยทําใหนักศึกษามีการเตรียมตัวในการเรียนและการใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัยมากยิ่งข้ึน 

 
 รายงานการ

ประชุมหลักสูตร ครั้ง
ท่ี 7/2560 วันศุกรท่ี 
6 ตุลาคม 2560  
 เอกสาร/ภาพ

กิจกรรมโครงการ
คายคุณธรรม และ
ปฐมนิเทศ 
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เปาหมายของปนี้  :   3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :    คะแนน 
ผลการดําเนินงาน     บรรลุเปาหมาย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) หลักสูตรรวมประชุมสรุปผลการดําเนินงานตามระบบการเตรียมความพรอม
กอนเขาศึกษา เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี 6/2560 วันศุกรท่ี 8 กันยายน 2560 เพ่ือ
ประเมินและทบทวนระบบกลไกการรับนักศึกษาและรวมกันพิจารณาแกไข ปรับปรุง
ระบบในสวนท่ียังขาดตกบกพรอง และไมเปนไปตามเกณฑ พบวาผลจากการเรียนวิชา
ปรับพ้ืนฐานทําใหนักศึกษามีทักษะพ้ืนฐานท่ีสามารถนําไปตอยอดในรายวิชาของ
หลักสูตรได และผลจากการติวเพ่ือนชวยเพ่ือนทําใหนักศึกษามีทักษะในการใชอุปกรณ
ทางดานงานชางดีข้ึนและทําใหคะแนนในภาพรวมท่ีดีข้ึน 
    (A) 1) จากผลการดําเนินโครงการคุณธรรมจริยธรรม มีคะแนนความพึงพอใจใน
ภาพรวมคิดเปนรอยละ 94.41 ซ่ึงจากโครงการดังกลาวนักศึกษาไดนําความรู เชน การ
ลงทะเบียน การใชชีวิตในมหาวิทยาลัยมาปรับใชกับตนเอง 

2) กรรมการหลักสูตรฯ รวมพิจารณาแผนการดําเนินงานตามระบบและกลไกท่ี
ไดวางไว และพบวาระบบและกลไกดังกลาวสามารถชวยเตรียมความพรอมใหแก
นักศึกษากอนเขาเรียนได ท้ังนี้ หลักสูตรไดมีแผนในการปรับการเรียนปรับพ้ืนฐานใหม 
โดยจะมีโครงการการเรียนการสอนปรับพ้ืนฐานใหกับนักศึกษาใหมโดยมีอาจารยและ
นักศึกษารุนพ่ีมาชวยสอนในรายวิชาคณิตศาสตร วิชาเคมีเบื้องตนสําหรับปโตรเลียม 
และภาษาอังกฤษ 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 

ระบบและกลไกการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ในชวงปแรกของการศึกษา ตองมีกลไกการพัฒนาความรูพ้ืนฐานหรือการเตรียมความ

พรอมทางการเรียนแกนักศึกษา เพ่ือใหมีความสามารถในการเรียนรูระดับอุดมศึกษาได
อยางมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันนอย ในระหวางการศึกษามีการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาความรูความสามารถในรูปแบบตางๆ ท้ังกิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน มี
กิจกรรมเสริมสรางความเปนพลเมืองดีท่ีมีจิตสํานึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให
คําปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษา ระบบการปองกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
นักศึกษา เพ่ือใหความสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนดรวมท้ัง
การสงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการของนักศึกษา การสรางโอกาสการเรียนรูท่ีสงเสริม
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรูในศตวรรษ 21 ใหไดมาตรฐานสากล 
โดยมีขอบเขต ดังนี้ 
 

 
 
การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี 

 
 

          
          หลักสูตรมีระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
          1. คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมเพ่ือวางแผนการใหคําปรึกษาดาน
วิชาการและการแนะแนวแกนักศึกษา 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
          2. แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา 
          3. กําหนดชองทางและชวงเวลาการใหคําปรึกษากับนักศึกษา 
          4. รายงานผลตอประธานหลักสูตร 
          5. ประชุมเพ่ือหาแนวทางแกไข 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ดําเนินการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
    (P) อาจารยประจําหลักสูตร มีการวางแผนการใหคําปรึกษาดานวิชาการและการแนะ
แนวแกนักศึกษาดานอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังพิจารณาเลือกและแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา
ประจําปการศึกษา 2560 สงไปยังคณะฯ (ฝายวิชาการ) และจัดสงใหสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน เพ่ือบันทึกขอมูลอาจารยท่ีปรึกษาลงในระบบตอไป โดยมีการ
วางแผนเพ่ือใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในหัวขอดังนี ้
 1. การจัดตารางและเวลาใหคําปรึกษา 
 2. การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
 3. การแนะแนวเรื่องทุนการศึกษา 
 4. การชวยเหลือนักศึกษาท่ีมีปญหาทางการเรียน 

นอกจากนี้ประธานหลักสูตรยังมอบอาจารยผูสอนใหควบคุมดูแลนักศึกษาและ ให
คําปรึกษาแกนักศึกษาอยางท่ัวถึง โดยใหอาจารยท่ีปรึกษา มีกระบวนการในการกํากับ
ดูแลนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนอยูในสภาวะวิกฤตและ รอพินิจใหนักศึกษากลับมีผลการ
เรียนอยูในสภาวะปกติ 
    (D) จากการประชุมหลักสูตรไดมีขอสรุปการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา ซ่ึงในป
การศึกษา 2560 ไดแตงตั้งใหอาจารยนภารัตน เกษตรสมบูรณ เปนอาจารยท่ีปรึกษาของ
นักศึกษา 2560 อาจารยจักรพงษ จิตตจํานงค เปนอาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษา ป
การศึกษา 2559 และอาจารยณัฐวุฒิ สุภารัตน เปนอาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษา ป
การศึกษา 2558 โดยอาจารยท่ีปรึกษามีหนาท่ีหลัก คือ ใหคําแนะนําการลงทะเบียนแก
นักศึกษา การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย กองทุนกูยืม เพ่ือการศึกษา การผอนผันการเกณฑ
ทหาร การเขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและดานอ่ืนๆ ตามท่ีนักศึกษาตองการ โดย
การใชชองทางการสื่อสารระหวางอาจารยกับนักศึกษา เชน ตารางนัดหมายในแผนการ
สอน      สื่อออนไลน โทรศัพท จดหมายอิเล็กทรอนิกส เปนตน  
         มีการจัดตั้งกลุม Facebook เพ่ือเปนชองทางในการใหคําปรึกษาและ
ประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆแกนักศึกษา ซ่ึงนักศึกษาสามารถใชชองทาง Facebook ใน
การขอรับคําปรึกษาจากอาจารยประจําสาขาและสามารถทําไดในเวลาท่ีเหมาะสม 

กรณีท่ีนักศึกษาไมมีปญหา อาจารยท่ีปรึกษาใหขอมูลและคําแนะนําในดาน
วิชาการ เชน การลงทะเบียน การวางแผนการเรียน ผลการเรียน ลักษณะของนักศึกษา
รายบุคคลและดานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ  

กรณีท่ีนักศึกษามีปญหา อาจารยท่ีปรึกษาจะวิเคราะหและหาทางชวยเหลือ
นักศึกษาท่ีมีปญหาทางดานการเรียนหรือตองการความชวยเหลือดานอ่ืนๆ ท้ังนี้อาจารยท่ี
ปรึกษาและอาจารยทุกทานตองมีการจัดเก็บขอมูลประจําตัวนักศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  คําสั่ง

แตงตั้งอาจารยท่ี
ปรึกษา 
 
 คูมืออาจารย

ท่ีปรึกษา 
 
 ระเบียน

ประวัตินักศึกษา 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
**กรณีท่ีนักศึกษามีปญหาเรงดวน ใหอาจารยท่ีปรึกษาแจงประธานหลักสูตรใหทราบ
อยางเรงดวน  
         นอกจากนี้หลักสูตรไดมีการประชุมรวมกับฝายวิชาการของคณะ ในเรื่อง
แบบฟอรมแผนฟนฟูนักศึกษาท่ีมีสถานะวิกฤตและรอพินิจ โดยมีการมอบใหอาจารยท่ี
ปรึกษาติดตามและรายงานผลมายังคณะฯ ทุกภาคการศึกษา ซ่ึงพบวานักศึกษาใน
หลักสูตรฯท่ีมีผลการเรียนอยูในสภาวะวิกฤตและรอพินิจจํานวน 2 คน โดยแบงเปน
นักศึกษาชั้นปท่ี 1 ท่ีมีผลการเรียนอยูในสภาวะวิกฤตจํานวน 1 คน และนักศึกษาชั้นปท่ี 
2 ท่ีมีผลการเรียนอยูในสภาวะรอพินิจจํานวน 1 คน โดยหลักสูตรฯ ไดมีการจัดทํา
กระบวนการเพ่ือนติวเพ่ือน โดยใหนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีชวยติวใหแกนักศึกษาท่ีมีผล
การเรียนอยูในข้ันวิกฤตและรอพินิจ โดยมีการกํากับดูแลโดยใหรายงานผลการดําเนินงาน
แกอาจารยท่ีปรึกษาเดือนละ  1 ครั้ง 
    (C) อาจารยประจําหลักสูตรรวมประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือทบทวนผลการ
ดําเนินงาน โดยมีการนําขอมูลของนักศึกษาจากหลายๆ คน เก่ียวกับปญหาทางดาน
การเงิน ดานการเรียน ปญหาสวนตัว ปญหายาเสพติด เปนตน 

โดยจากการกํากับติดตามดูแลนักศึกษาท่ีอยูในสภาวะวิกฤตและรอพินิจ ในภาค
การศึกษาท่ี 2/2560 โดยอาจารยท่ีปรึกษา สงผลใหผลการเรียนของนักศึกษาในกลุม
ดังกลาวดีข้ึนโดยผลการเรียนกลับมาอยูในสภาวะปกติจํานวน 4 คน โดยสามารถลดอัตรา
การลาออกกลางคันได จากเดิมในปการศึกษา 2559 มีนักศึกษาลาออกจํานวน 3 คน 
และเม่ือหลังจากมีการทําแผนฟนฟูนักศึกษา ในปการศึกษา 2560 แลว ทําใหมีนักศึกษา
ลาออกลดลงเหลือจํานวน 2 คน 
    (A) อาจารยประจําหลักสูตรมีการกํากับติดตามผลการใหคําปรึกษาและแนวทางแกไข
ปญหาเรื่องการเรียนแกนักศึกษาโดยใชแบบฟอรมแผนฟนฟูนักศึกษาท่ีมีสถานะวิกฤต
และรอพินิจในปการศึกษาถัดไป เ พ่ือใหนักศึกษาสามารถใชชีวิตในการเรียนรู
ระดับอุดมศึกษาไดอยางมีความสุข ลดอัตราการลาออกกลางคัน ท้ังนี้ใหมีการรายงานผล
พรอมหลักฐานอยางชัดเจนและตอเนื่อง เพ่ือดําเนินการและวางแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของนักศึกษา ใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด กรณีท่ีไม
สามารถแกปญหาไดในข้ันตน ใหเสนอเรื่องไปยังคณะฯ (ฝายวิชาการ) เพ่ือดําเนินการ
ตอไป  
 
 
 
 
 

 
 แบบฟอรมแผน

ฟนฟูนักศึกษาท่ีมี
สถานะวิกฤตและ
รอพินิจ 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-49-  
 



 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

          
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 
         1. ประชุมหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในศตวรรษท่ี 21 
             1.1 กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 
             1.2 กลุมทักษะสารสนเทศ 
             1.3 กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ 
          2. หลักสูตรจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพในศตวรรษท่ี 21 
          3. ดําเนินการตามแผนเพ่ือใหสอดคลองกับทักษะ 
          4. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสรุปผลการดําเนินการ 
          5. จัดทําการจัดการความรูเพ่ือหาแนวปฏิบัติท่ีดี 
          6. นําผลจากการจัดการความรูไปใช 

ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ดําเนินการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  ดังนี้ 
      (P) หลักสูตรมีการพูดคุยกับสถานประกอบการทางอุตสาหกรรมปโตรเลียมในเรื่อง
คุณสมบัติของพนักงานท่ีสถานประกอบการตองการ พบวาสถานประกอบการตองการ
พนักงานท่ีสามารถใชภาษาอังกฤษในการทํางานและการสื่อสาร และพนักงานตองมี
สมรรถนะทางรางกายท่ีแข็งแรง และมีความรับผิดชอบ ทางหลักสูตรฯ จึงมีการประชุม
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือทบทวนแผนการดําเนินงานปการศึกษา 2559 และ
จัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนใหมี
กิจกรรมนักศึกษาใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดังนั้น ทางหลักสูตร
จึงไดกําหนดใหนักศึกษามีทักษะ 3 ดาน คือ กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม กลุม
ทักษะสารสนเทศ และกลุมทักษะชีวิตและอาชีพ โดยหลักสูตรไดวางแผนกิจกรรมดังนี้  

- การสอนภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษาภายนอกแกนักศึกษาตลอดหลักสูตร
การศึกษา เนื่องจากการทํางานทางดานอุตสาหกรรมปโตรเลียม ตองใชภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารเปนหลัก  

- การทหารเขามาฝกสมรรถภาพทางรางกายแกนักศึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษา 
เนื่องจากอุปกรณทางปโตรเลียมมีขนาดใหญและมีน้ําหนักมาก ดังนั้นผูท่ีจะไปทํางานจึง
ตองมีรางกายท่ีแข็งแรง โดยมีการวางแผนการฝกในแตละชั้นป ดังนี้      

ปท่ี 1 ฝกระเบียบวินัย สมรรถนะรางกาย การฟงคําสั่งและการทํางานเปนทีม  
 ปท่ี 2 ฝกระเบียบวินัย สมรรถนะรางกาย และวายน้ํา 
 ปท่ี 3 ฝกระเบียบวินัย สมรรถนะรางกาย การใชเชือก และการโรยตัวจากท่ีสูง 

- การนํานักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพ่ือพัฒนาทักษะทางดานวิชาการ
และวิชาชีพ เชน สถานประกอบการท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร  

- นํานักศึกษาเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

- การสงผลงานนักศึกษาเขาประกวดในมหกรรมงานวิจัยสวนภูมิภาค 2561 
(Regional Research Expo 2018)  

- การเขารวม การประกวด ผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐคิดคนและนวัตกรรม     
ณ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ) จ.นครศรีธรรมราช 

   (D)  หลักสูตรไดดําเนินตามแผนการพัฒนาศักยภาพในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเปน
การสรางโอกาสการเรียนรูท่ีสงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยมีการจัดจางเรียนภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษาภายนอก โดย
กําหนดใหเรียน 4 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดหลักสูตร ยกเวนภาคการศึกษาฤดูรอน จัดจาง
การฝกสมรรถภาพทางรางกายแกนักศึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษา โดยกําหนดใหเรียน 
2 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดหลักสูตร ยกเวนภาคการศึกษาฤดูรอน และนอกจากนี้ยังไดจัด
โครงการนํานักศึกษารวมศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพ่ือพัฒนาทักษะทางดานวิชาการและ
วิชาชีพ ในสถานประกอบการท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร เชน ศูนยเศรษฐพัฒน บริษัท 
เชฟรอนสํารวจและผลิตประเทศไทย จํากัด อ. เมือง จ. สงขลา เขารวมโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา และกิจกรรมวิชาการ
สงเสริมการเรียนรู ซ่ึงนักศึกษาไดสงผลงานเขาประกวดในมหกรรมงานวิจัยสวนภูมิภาค 
2561 (Regional Research Expo 2018) และการเขารวม การประกวด ผลงานวิชาการ 
สิ่งประดิษฐ คิดคนและนวัตกรรม ณ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ)   
จ.นครศรีธรรมราช 

 

 หลักฐานการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 
 ภาพการฝก

สมรรถภาพทาง
รางกาย 
 ภาพการศึกษาดู

งาน ณ ศูนย
เศรษฐพัฒน  
 ภาพเขารวม

ประกวดใน
มหกรรมงานวิจัย
สวนภูมิภาค 2561 
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   (C)  อาจารยประจําหลักสูตร รวมกันพิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนการ
พัฒนาศักยภาพในศตวรรษท่ี 21  

พบวาผลสัมฤทธิ์จากการประเมินการเรียนภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
ภายนอก และการเขาฝกสมรรถภาพทางรางกายของนักศึกษาบางรายยังไมเปนไปตาม
เปาหมายท่ีกําหนดไว นอกจากนี้การเขารวมศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพ่ือพัฒนาทักษะ 
ทางดานวิชาการและวิชาชีพ พบวานักศึกษาเขารวมมากกวารอยละ 80 สําหรับโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา พบวานักศึกษาเขา
รวมมากกวารอยละ 80 และจากการสงผลงานนักศึกษาเขารวมในมหกรรมงานวิจัยสวน
ภูมิภาค 2561 (Regional Research Expo 2018) ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
กลุมสิ่งแวดลอมและพลังงาน โดยเปนผลงานของนายชวัลวิทย สโมทาน นายณัฐกร เก้ือ
กอแกว และนายภูริณัฐ ศรีสวัสดิ์ ในโครงงานเรื่องการดูดซับน้ํามันโดยใชดอกธูปฤาษีและ
เสนใยกาบมะพราวท่ีผานการปรับสภาพเพ่ือพัฒนาเครื่องแยกน้ํามันออกจากน้ํา โดยมี
อาจารยนลพรรณ ขันติกุลานนท เปนอาจารยท่ีปรึกษา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จากการเขารวม การประกวด ผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐคิดคนและนวัตกรรม ณ วิทยา
เขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ) จ.นครศรีธรรมราช 

 
   (A)  อาจารยประจําหลักสูตร ไดทบทวนแผนการแผนการพัฒนาศักยภาพใน

ศตวรรษท่ี 21 พบวาการท่ีผลสัมฤทธิ์การประเมินการเรียนท่ีไมเปนไปตามเปาหมายของ
การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาภายนอก ดังนั้นในท่ีประชุมเห็นวา
ควรมีการวัดประเมินผลเปนระยะตลอดภาคการศึกษาและจัดทําแผนการเรียนการสอน
ของนักศึกษาท่ีมีปญหาเปนรายบุคคล เพ่ือใหนักศึกษาทุกคนผานเกณฑท่ีกําหนด สําหรับ
การเขารวมศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพ่ือพัฒนาทักษะ ทางดานวิชาการและวิชาชีพ ควรมี
ผูเชี่ยวชาญในสายงานนั้น ๆ มาใหความรูแกนักศึกษากอนท่ีจะไปดูงานในสถานท่ีจริง 
เพ่ือสรางแรงกระตุนในการเรียนรูแกนักศึกษา และในสวนของกิจกรรมวิชาการสงเสริม
การเรียนรู อาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยประจําหลักสูตรเปนผูสนับสนุนใหนักศึกษานํา
ผลงานเขาประกวดในเวทีตางๆ 

 
เปาหมายของปนี้  : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :    คะแนน 
ผลการดําเนินงาน      บรรลุเปาหมาย     

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-52-  
 



ตัวบงช้ีท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 

การคงอยู   
อัตราการคงอยู : 
ตารางแสดงแนวโนมการคงอยูของนักศึกษา 

ปการศึกษาท่ี
รับเขา 

จํานวนท่ี
รับเขา 

จํานวนท่ี
สําเรจ็

การศึกษา 

จํานวนท่ีคงอยู จํานวนท่ี
หายไป 

รอยละของ
การคงอยู 

2558 23 - 18 5 78.20 
2559 30 - 21 9 70.00 
2560 21 - 16 5 76.19 

 
        (P) หลักสูตรฯ มีการประชุมเพ่ือวางแผนในประเด็นของการคงอยูของนักศึกษา 
เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี 1/2561 วันจันทรท่ี 9 เมษายน 2561 โดยในการวิเคราะหจะมี
ปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลตอการคงอยูของนักศึกษา ดังตอไปนี้  
             1. ดานการปรับตัวของนักศึกษา เชน ความรูพ้ืนฐาน การวางแผนการเรียน 
วิธีการเรียนรู ทัศนคติตอหลักสูตรท่ีเรียน  
             2. เงินทุนเพ่ือการศึกษา เชน คาธรรมเนียมการศึกษา คาครองชีพ  
             3. มีการจัดกิจกรรมโฮมรูม (Home Room) 2 คาบตอสัปดาห 
             4. จัดโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการดานปโตรเลียม 
          ประธานหลักสูตรฯ มอบหมายใหอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยผูสอนดูแล
นักศึกษาท่ีอยูในความรับผิดชอบ พรอมท้ังรายงานผลการติดตาม ใหคําปรึกษา และ
รวมกันหาแนวทางแกไข นอกจากนี้หากหลักสูตรไมสามารถแกปญหาใหกับนักศึกษาได
ให ติดตอประสานงานไปยังคณะ (ฝ ายวิชาการ/ฝ ายพัฒนานักศึกษา) เ พ่ือให
คณะกรรมการบริหารประจําคณะรวมกันแกไขและดําเนินการตอไป 
        (D) ในปการศึกษา 2560 จากขอมูลท่ีเก่ียวของกับการคงอยูของนักศึกษา พบวา  
             รุนปการศึกษา 2558 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 78.26 จากการหายไป
เกิดจากสาเหตุ เรื่องสวนตัวและเรื่องการเรียน  
            รุนปการศึกษา 2559 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 70.00 จากการหายไป
พบวาเกิดจากสาเหตุการไมผานการประเมินข้ันต่ําตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยทําให
พนสภาพการเปนนักศึกษา 
            รุนปการศึกษา 2560 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 76.19 จากการหายไป
พบวาเกิดจากสาเหตุการไมผานการประเมินข้ันต่ําตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยทําให
พนสภาพการเปนนักศึกษา  
            ในการดําเนินการเพ่ือใหมีอัตราการคงอยูของนักศึกษาเทาเดิมนั้น หลักสูตรฯ 
ไดดําเนินการดังนี ้
             1. จัดเรียนปรับพ้ืนฐานในรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับปโตรเลียม วิชาเคมี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รายงานการประชุม

หลักสูตร ครั้งท่ี 
2/2561 วันพุธท่ี 
25 เมษายน 2561 
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เบื้องตนสําหรับปโตรเลียม วิชาปฏิบัติงานทักษะชางพ้ืนฐาน1 วิชาคอมพิวเตอรเบื้องตน
สําหรับปโตรเลียม และวิชาปฏิบัติงานทักษะชางพ้ืนฐาน 2 ซ่ึงจะเปนพ้ืนฐานท่ีใชในการ
เรียนรายวิชาของหลักสูตรในหมวดวิชาเฉพาะ  
             2. มอบใหอาจารยท่ีปรึกษาจัดตารางการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาใน      
ความรับผิดชอบ นอกจากนี้ทางหลักสูตรไดจัดใหมีบอรดประชาสัมพันธหนาอาคาร
สํานักงานหลักสูตรฯ เพ่ือประชาสัมพันธขาวสารในดานตางๆ ใหแกนักศึกษา เชน ปฏิทิน
การศึกษา ตารางเรียน ตารางสอน ทุนการศึกษา แหลงงาน และงานดานพัฒนานักศึกษา  
ปการศึกษา 1/2560 
             3. จัดกิจกรรมโฮมรูม (Home Room) 2 คาบตอสัปดาห  
             4. จัดโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการดานปโตรเลียมเพ่ือให
นักศึกษาไดเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ และไดตระหนักถึงความสําคัญของวิชา
เรียนท่ีเก่ียวของในสายอาชีพท่ีตนเองถนัด 
         (C) หลักสูตรรวมพิจารณาประเด็นปญหาการออกกลางคัน ท่ีสงผลใหจํานวน
นักศึกษาหายไปพรอมท้ังหาทางแกไข เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี 1/2561 วันจันทรท่ี 9 
เมษายน 2561 โดยการใหอาจารยประจําหลักสูตรดูแลนักศึกษาท่ีมีปญหาอยางใกลชิด
พรอมท้ังใหคําปรึกษาในเรื่องการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยแกนักศึกษาท่ีมีแนวโนมจะ
ลาออก เพ่ือลดปญหานักศึกษาลาออกกลางคัน และมีการจัดกิจกรรมโฮมรูม (Home 
Room) 2 คาบตอสัปดาห เพ่ือใหอาจารยท่ีปรึกษาและนักศึกษาไดพูดคุย สอบถาม และ
บอกเลาถึงปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนนักศึกษา พรอมท้ังหลักสูตรประชาสัมพันธแหลง
ทุนการศึกษา ซ่ึงในปการศึกษา 2560 มีนักศึกษาไดรับทุนเรียนดี จํานวน 1 ทุน และ
นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพยการศึกษา จํานวน 3 ทุน 

เม่ือวิเคราะหปญหาการออกกลางคันท่ีเกิดข้ึนในปการศึกษา 2560 พบวามี
จํานวนนักศึกษาออกกลางคัน คิดเปนรอยละ 25.76 เนื่องจากมีผลกระทบจากหลาย
ปจจัย เชน ความพรอมในการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา คานิยมของเด็กท่ี
ตองการปริญญาแตหากเรียนยากจะไมนิยมเรียน ปญหาเศรษฐกิจและปญหาทางการเงิน
ของครอบครัว  
         (A) หลักสูตรไดดําเนินการแกไขปญหาการไมผานการประเมินข้ันต่ําตาม
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยการจัดทําโครงการเพ่ือนติวเพ่ือน โดยใหนักศึกษาท่ีมี
ผลการเรียนดีชวยติวใหแกนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนอยูในข้ันวิกฤตและรอพิจารณา โดยมี
อาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยประจําหลักสูตรคอยดูแลและใหคําปรึกษาอยางใกลชิด 
นอกจากนี้ยังมีการจัดหาทุนการศึกษาใหเปลาและการกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา 
การสําเร็จการศึกษา  
          เนื่องจากหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปโตรเลียมเปนหลักสูตร 
2558 จึงยังไมมีนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

 

ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 
         (P) หลักสูตรฯ ไดมีการทบทวนความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของ
นักศึกษา ปการศึกษา 2560 พบวามีผลการประเมินดานสภาพแวดลอมการจัดการเรียนรู 
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นอยท่ีสุด โดยหลักสูตรไดมีการวางแผนเพ่ือปรับปรุงความพึงพอใจดานสภาพแวดลอม
การจัดการเรียนรูโดยการพานักศึกษาไปเรียนรู ณ สถานประกอบการท่ีเก่ียวของใหมาก
ข้ึน นอกจากนี้ไดประเมินความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษาโดย
การใชแบบสอบถาม โดยประเมินท้ังหมด 7 ดาน ไดแก 
  1). ดานหลักสูตร 
  2). ดานกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 
  3). ดานอาจารยผูสอน 
  4). ดานสภาพแวดลอมการจัดการเรียนรู 
  5). ดานการจัดการเรียนการสอน 
  6). ดานการวัดและประเมินผล 
  7). ดานการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา 
และไดนํากลองรับขอรองเรียนของนักศึกษาไวบริเวณหนาหองพักอาจารย และให
อาจารยประจําหลักสูตรทุกทานไดชวยดูแลเรื่องการสงขอรองเรียนของนักศึกษา 
         (D) ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ไดจัดกลองรับขอรองเรียนและความพึง
พอใจของนักศึกษาไวบริเวณหนาหองพักอาจารยประจําหลักสูตร พบวาในรอบป
การศึกษา 2560 ไมมีขอรองเรียนจากนักศึกษา นอกจากนี้อาจารยประจําหลักสูตรฯ ยัง
ไดสอบถามความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษาดวยวาจา พบวา 
นักศึกษามีความประสงคท่ีอยากจะไปเรียนรูโดยการเขาไปชมในสถานประกอบการท่ี
เก่ียวของ และเพ่ือใหนักศึกษาไดรับการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ ทางหลักสูตร ไดมี
การพานักศึกษาไปเรียนรูนอกหองเรียนเพ่ิมมากข้ึน เชน พานักศึกษาไปชมอุปกรณ
ทางดานปโตรเลียม ณ ศูนยเศรษฐพัฒน ซ่ึงมีเนื้อหาเก่ียวเนื่องกับรายวิชาภาพรวม
กระบวนการผลิตปโตรเลียม และรายวิชาอุปกรณทางปโตรเลียม และบริษัท CES 
ENGINEERING & MAINTENANCE SERVICES CO., LTD. ซ่ึงมีเนื้อหาเก่ียวกับรายวิชา
ปมและคอมเพรสเซอร และรายวิชาการจัดการสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรม 
         (C) สรุปผลของแบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา ดังนี้ โดยภาพรวม
นักศึกษามีความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2559 มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 4.65 อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีรายละเอียดแตละดานดังนี้ 
  1). ดานหลักสูตร ผลคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.71  
  2). ดานกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา ผลคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.70 
  3). ดานอาจารยผูสอน ผลคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.61 
  4). ดานสภาพแวดลอมการจัดการเรียนรู ผลคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.54 
  5). ดานการจัดการเรียนการสอน ผลคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.63 
  6). ดานการวัดและประเมินผล ผลคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.70 

7). ดานการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ผลคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
4.71 

            สรุปผลของแบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา ดังนี้ โดยภาพรวมนักศึกษา
มีความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
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เปาหมายของปนี้  : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :    คะแนน 
ผลการดําเนินงาน     บรรลุเปาหมาย 

4.66 อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีรายละเอียดแตละดานดังนี้ 
  1). ดานหลักสูตร ผลคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.72 
  2). ดานกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา ผลคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.71 
  3). ดานอาจารยผูสอน ผลคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.62 
  4). ดานสภาพแวดลอมการจัดการเรียนรู ผลคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.53 
  5). ดานการจัดการเรียนการสอน ผลคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.63 
  6). ดานการวัดและประเมินผล ผลคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.70 
  7). ดานการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ผลคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
4.71 
           เม่ือเปรียบเทียบผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในปการศึกษา 2559 และ
ปการศึกษา 2560 ปรากฏวา ผลคะแนนเฉลี่ยดานหลักสูตร ดานกระบวนการคัดเลือก
นักศึกษา และดานอาจารยผูสอน เพ่ิมข้ึน  
         (A) ในปการศึกษา 2560 นั้น ไมมีขอรองเรียนจากนักศึกษา แตหลักสูตรฯ        
ไดดําเนินการเพ่ือใหนักศึกษา ไดรับการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ ดังนี ้
          1. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก จัดกิจกรรม 5 ส+ และอาจารยแตละทานกํากับ
ดูแลความพรอมของหองเรียน 
          2. ดานการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิต 
          3. ดานการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนใหแกนักศึกษา เชน         
ชองทางการรับขาวสารทาง Facebook 

4. ดานจัดกิจกรรมพัฒนาความรูและประสบการณทางดานวิชาการ/วิชาชีพแก
นักศึกษา เชน โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ การประกวดขอเสนอโครงงาน
และผลงานนวัตกรรม 
 
ตารางแสดงแนวโนมความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

รายการ ปการศึกษา 
2559 

(คะแนน 
เต็ม 5) 

ปการศึกษา 
2560 

(คะแนน 
เต็ม 5) 

สถานะการ
เปลี่ยนแปลง 

อัตราการคงอยู 
(รอยละ) 

ความพึงพอใจและ
ผลการจัดการขอ
รองเรียนขอ
นักศึกษา 

4.65 4.66 เพ่ิมข้ึน 74.24 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 
ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการ

ประเมิน 
หมายเหตุ 

3.1 3    
3.2 3    
3.3 3    

 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

หลักสูตรเริ่มเปดเม่ือปการศึกษา 2558 จึงยังไมมีนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 
ปการศึกษาท่ีรับเขา ปการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 25.. 25.. 25.. ปประ 

เมิน 
คาเฉลี่ย 

25.. จํานวนจบในรุน      
 
 

คาเฉลี่ย
ของรอย

ละแตละป 

จํานวนรับเขาในรุน     
รอยละของจํานวนท่ีรับเขาในรุน     

25.. จํานวนจบในรุน     
จํานวนรับเขาในรุน     
รอยละของจํานวนท่ีรับเขาในรุน     

25.. จํานวนจบในรุน     
จํานวนรับเขาในรุน     
รอยละของจํานวนท่ีรับเขาในรุน     

25.. จํานวนจบในรุน     
จํานวนรับเขาในรุน     
รอยละของจํานวนท่ีรับเขาในรุน     

 
หมายเหตุ: 1) แสดงขอมูลการสําเร็จการศึกษาในปท่ีรับเขาถึงปท่ีประเมิน 
     2) วิธีคิดรอยละของจํานวนท่ีรับเขาในรุน =       จํานวนจบในรุน 
       จํานวนรับเขาในรุน 
 
ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา ……………………………..............................…................………………… 
…...……………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 

X 100 
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ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตภายในเวลา 1 ป รุนจบปการศึกษา 25.. (ตัวบงช้ี 2.2 หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี) 

หลักสูตรเริ่มเปดเม่ือปการศึกษา 2558 จึงยังไมมีนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน รอยละ 
หลักฐาน/ตาราง

ประกอบ 
จํานวนบัณฑิตท้ังหมด ไมรับการ

ประเมิน 
  

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่อง 
การมีงานทําภายใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา 

ไมรับการ
ประเมิน 

  

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําภายใน 1 ป 
หลังสําเร็จการศึกษา (ไมนบัรวมผูท่ีประกอบอาชีพอิสระ) 

ไมรับการ
ประเมิน 

  

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ ไมรับการ
ประเมิน 

  

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําภายใน  
1 ป หลังสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 

ไมรับการ
ประเมิน 

  

ตรงสาขาท่ีเรียน ไมรับการ
ประเมิน 

  

ไมตรงสาขาท่ีเรียน ไมรับการ
ประเมิน 

  

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทํา 
กอนเขาศึกษา 

ไมรับการ
ประเมิน 

  

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาตอระดับบัณฑิต 
ศึกษา 

ไมรับการ
ประเมิน 

  

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท ไมรับการ
ประเมิน 

  

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑทหาร ไมรับการ
ประเมิน 

  

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเอง 
ท่ีมีรายไดประจําอยูแลว 

ไมรับการ
ประเมิน 

  

รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป   
คะแนนรอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป 

  

เปาหมายของปนี้   : รอยละ ไมรับการประเมิน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : รอยละ ไมรับการประเมิน เกณฑประเมิน  :  .......  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน    บรรลุเปาหมาย 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-58-  
 



คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี/โทรุนจบปการศึกษา 25.. 
(ตัวบงช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ) 

หลักสูตรเริ่มเปดเม่ือปการศึกษา 2558 จึงยังไมมีนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

ลํา 
ดับท่ี 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี 
ผลรวม

คา
คะแนน 

จํานวน
ขอท่ี
ตอบ 

คา 
เฉล่ีย 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 
1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง  

(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 
  

N/A 
 

   (1)ดานคุณธรรมจริยธรรม   N/A 
   (2)ดานความรู   N/A 
   (3)ดานทักษะทางปญญา   N/A 
   (4)ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล   N/A 

 
  (5)ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  N/A 

 
  (6) ตามท่ีองคกรวิชาชีพกําหนด/ตาม มคอ.2 
ของแตละหลักสูตร 

  N/A 

2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร ท้ังหมด (คน) N/A 

3 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร ท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน) 

N/A 

4 
ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาใน
หลักสูตร (รอยละ) (อยางนอยรอยละ 20) 

N/A 

 
เปาหมายของปนี้   : รอยละ.... 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : รอยละ ....  เกณฑประเมิน  :  .......  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน    บรรลุเปาหมาย 
 
การวิเคราะหผลท่ีได 

วิเคราะหผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโนมของการไดงานทํา โดยใชขอมูลภาวะตลาดแรงงาน      
ภาวะเศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกับขอมูลท่ีผานมาและสถาบันอ่ืนท่ีเปดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน    
เพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 
ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 

2.1 ไมรับการประเมิน ไมรับการประเมิน ไมรับการประเมิน  
2.2 ไมรับการประเมิน ไมรับการประเมิน ไมรับการประเมิน  

 
 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-59-  
 



หมวดท่ี 4 
ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีเปดสอนในภาค/ปการศึกษา (นํามาจาก มคอ5 ของแตละวิชา) 
ลําดับ รหัส  

ชื่อวิชา 
 

สถานะ 
(แสดง
เครื่อง 
หมาย 
หรือ 
) 

ภาค/ 
ปการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จํานวนนักศึกษา 
(คน) 

 
เปด
สอน 

มี
เน้ือ
หา
ครบ 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลง 
ทะเบีย

น 

สอบ
ผาน 

1 
01021001 
จริยธรรมสําหรับ
มนุษย 

  
1/ 

2560 
1 0 2 4 3 1 0 0 0 0 0 1 12 11 

2 

01021007 
วัฒนธรรมและ
ขนบประเพณีของ
ภาคใต 

  
1/ 

2560 
1 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 

3 
01022001 
วัฒนวิถีแหงการ
ดํารงชีวิต 

  
1/ 

2560 
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

4 
01022004 
เศรษฐศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน 

  
1/ 

2560 
4 9 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 20 20 

5 
01040006 
ชีวิตกับเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  
1/ 

2560 
1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 5 

6 
01312001 
ภาษาอังกฤษ 1 

  
1/ 

2560 
7 3 1 2 2 2 1 2 0 0 0 1 21 18 

7 
01312002 
ภาษาอังกฤษ 2 

  
1/ 

2560 
15 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 

8 
01312003 
สนทนาภาษาอังกฤษ   

1/ 
2560 

6 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 12 
 

11 
 

 
 
 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-60-  
 



 
ลําดับ รหัส  

ชื่อวิชา 
 

สถานะ 
(แสดง
เครื่อง 
หมาย 
หรือ 
) 

ภาค/ 
ปการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จํานวนนักศึกษา 
(คน) 

 
เปด
สอน 

มี
เน้ือ
หา
ครบ 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลง 
ทะเบีย

น 

สอบ
ผาน 

9 
02031001 
คณิตศาสตรทั่วไป 

  
1/ 

2560 
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 

10 
10110011 
ภาษาไทยเพื่อการ
ส่ือสาร 

  
2/ 

2560 
1 4 11 4 0 0 0 0 0 0 0 1 21 20 

11 
1021001 
จริยธรรมสําหรับ
มนุษย 

  
2/ 

2560 
0 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 7 7 

12 
1021002 
มนุษยสัมพันธและ
การพัฒนาบุคลิกภาพ 

  
2/ 

2560 
0 4 11 4 0 1 0 0 0 0 0 0 20 20 

13 
1021008 
อารยธรรมไทยใน
บริบทโลกาภิวัตน 

  
2/ 

2560 
1 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 

14 
1023003 
บาสเกตบอล 

  
2/ 

2560 
2 7 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 20 20 

15 
1040003 
มนุษยสัมพันธเพือ่การ
ดํารงชีวิต 

  
2/ 

2560 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

16 
1040005 
เอเชียอาคเนยศึกษา 

  
2/ 

2560 
4 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 10 10 

17 
1312003 
สนทนาภาษาอังกฤษ 

  
2/ 

2560 
1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 7 7 

18 
2031001 
คณิตศาสตรทั่วไป 

  
2/ 

2560 
5 1 1 1 3 1 1 1 0 0 0 0 14 13 

19 
2032008 
แหลงพลังงาน
ทางเลือก 

  
2/ 

2560 
8 5 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 19 18 

 
 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-61-  
 



สรุปผลรายวิชาเฉพาะท่ีเปดสอนในภาค/ปการศึกษา (นํามาจาก มคอ5 ของแตละวิชา) 
ลําดับ รหัส  

ชื่อวิชา 
สถานะ 
(แสดง

เครื่องหม
าย 
หรือ 
) 

ภาค/ 
ปการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จํานวนนักศึกษา 
(คน) 

 
เปด
สอน 

มี
เน้ือ
หา
ครบ 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลง 
ทะเบีย

น 

สอบ
ผาน 

1 
14511101 
ภาษาอังกฤษสําหรับ
ปโตรเลียม 

  
1/ 

2560 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 3 0 22 19 

2 
14511102 
เคมีเบื้องตนสําหรับ
ปโตรเลียม 

  
1/ 

2560 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 2 0 21 19 

3 
14511103 
ปฏิบัติงานทักษะชาง
พื้นฐาน 1 

  
1/ 

2560 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 7 

4 
14512101 
ธรณีวิทยาและการสํารวจ
ปโตรเลียม 1 

  
1/ 

2560 
4 3 1 1 1 3 6 2 0 0 0 0 21 19 

5 
14512103 
กระบวนการผลิต
ปโตรเลียม 

  
1/ 

2560 
2 3 3 2 3 3 3 2 0 0 0 0 21 19 

6 
14512119 
การใชเคร่ืองจักรกลทาง
ปโตรเลียม 

  
1/ 

2560 
1 2 1 7 8 0 0 2 0 0 0 0 21 19 

7 
14512121 
ภาพรวมกระบวนการใน
อุตสาหกรรมปโตรเลียม 

  
1/ 

2560 
2 4 1 3 1 4 2 4 0 0 0 0 21 17 

8 
14512205 
การเตรียมโครงงาน
เทคโนโลยีปโตรเลียม 1 

  
1/ 

2560 
21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 

9 

14512224 
เชื้อเพลิงปโตรเลียมและ
การเผาไหม 

 

  
1/ 

2560 
8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-62-  
 



 
ลําดับ รหัส  

ชื่อวิชา 
สถานะ 
(แสดง

เครื่องหม
าย 
หรือ 
) 

ภาค/ 
ปการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จํานวนนักศึกษา 
(คน) 

 
เปด
สอน 

มี
เน้ือ
หา
ครบ 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลง 
ทะเบีย

น 

สอบ
ผาน 

10 
14512309 
เศรษฐศาสตรปโตรเลียม 

  
1/ 

2560 
3 4 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 18 

11 
14512310 
การจัดการพลังงานใน
โรงงานอุตสาหกรรม 

  
1/ 

2560 
3 8 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 

12 
 
 

14512311 
เทคโนโลยีปโตรเลียม   

1/ 
2560 

6 3 1 4 3 0 1 0 0 0 0 0 18 18 

13 
14512312 
เคมีอุตสาหกรรม
ปโตรเลียม 

  
1/ 

2560 
0 3 1 6 7 1 0 0 0 0 0 0 18 18 

14 
14512313 
เทคโนโลยีวัสดุ 

  
1/ 

2560 
5 6 3 0 4 2 1 1 0 0 0 0 22 21 

15 

14513101 
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยเบื้องตนทาง
ปโตรเลียม 

  
1/ 

2560 
4 5 3 3 4 0 0 2 0 0 0 0 21 19 

16 
14513207 
การจัดการส่ิงแวดลอม
ทางปโตรเลียม 

  
1/ 

2560 
 
8 

2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 

17 

14513303 
การประเมินความเส่ียง
และการจัดการความ
เส่ียงทางอาชีวอนามัย 

  
1/ 

2560 
5 1 1 5 3 2 1 0 0 0 0 0 18 18 

18 
14514101  
อุณหพลศาสตร 

  
1/ 

2560 
5 3 3 7 1 0 0 2 0 0 0 0 21 19 

19 
14514204 
ไฮดรอลิกสและนวิแมติกส 

  
1/ 

2560 
2 3 1 6 5 2 1 2 0 0 0 0 22 20 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-63-  
 



 
ลําดับ รหัส  

ชื่อวิชา 
สถานะ 
(แสดง

เครื่องหม
าย 
หรือ 
) 

ภาค/ 
ปการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จํานวนนักศึกษา 
(คน) 

 
เปด
สอน 

มี
เน้ือ
หา
ครบ 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลง 
ทะเบีย

น 

สอบ
ผาน 

20 
14514206 
เคร่ืองมือวัดและการวัด
ไฟฟา 

  
1/ 

2560 
7 3 7 1 2 0 0 2 0 0 0 0 22 20 

21 

14514210 
ระบบควบคุม
อิเล็กทรอนิกสใน
อุตสาหกรรมปโตรเลียม 

  
1/ 

2560 
14 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 22 21 

22 
14511103 
ปฏบิัติงานทักษะชาง
พื้นฐาน 1 

  
2/ 

2560 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 6 0 19 13 

23 
14511104 
คอมพิวเตอรเบื้องตน
สําหรับปโตรเลียม 

  
2/ 

2560 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 1 0 20 19 

24 
14512102 
ธรณีวิทยาและการสํารวจ
ปโตรเลียม 2 

  
2/ 

2560 
5 2 2 4 0 0 3 1 0 0 0 0 17 16 

25 
14512204 
เครือขายการ
ติดตอส่ือสาร 

  
2/ 

2560 
7 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 21 20 

26 
14512206  
โครงงานเทคโนโลยี
ปโตรเลียม 1 

  
2/ 

2560 
6 3 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 21 9 

27 
14512207  
การเตรียมความพรอม
ฝกงานทางเทคโนโลย ี

  
2/ 

2560 
13 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 21 21 

28 
14512313  
เทคโนโลยีวัสดุ 

  
2/ 

2560 
6 1 2 2 3 1 2 0 0 0 0 0 17 17 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-64-  
 



 
ลําดับ รหัส  

ชื่อวิชา 
สถานะ 
(แสดง

เครื่องหม
าย 
หรือ 
) 

ภาค/ 
ปการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จํานวนนักศึกษา 
(คน) 

 
เปด
สอน 

มี
เน้ือ
หา
ครบ 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลง 
ทะเบีย

น 

สอบ
ผาน 

29 
14512314 
กระบวนการผลิตกาซ
ธรรมชาติ 

  
2/ 

2560 
6 2 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 16 16 

30 
14512315  
การเตรียมโครงงาน
เทคโนโลยีปโตรเลียม 2 

  
2/ 

2560 
12 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 18 15 

31 

14512326 
การเตรียมความพรอม
ฝกงานทางเทคโนโลยี
ปโตรเลียม 2 

  
2/ 

2560 
10 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 

32 
14513102 
สุขศาสตรอุตสาหกรรม 

  
2/ 

2560 
6 3 2 4 3 1 0 1 0 0 0 0 20 19 

33 
14513208  
เทคโนโลยีสะอาด 

  
2/ 

2560 
8 5 5 1 0 0 2 0 0 0 0 0 21 21 

34 

14513304 
เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม
และความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรมปโตรเคมี 

  
2/ 

2560 
2 1 2 5 6 1 1 0 0 0 0 2 18 18 

35 
14514103  
ปมและคอมเพรสเซอร 

  
2/ 

2560 
2 3 3 7 4 0 0 1 0 0 0 0 20 19 

36 
14514204 
ไฮดรอลิกสและนิวแม
ติกส 

  
2/ 

2560 
0 1 2 4 2 5 1 2 0 0 0 0 17 15 

37 
14514205  
พื้นฐานปรากฏการณ
ถายเท  

  
2/ 

2560 
4 1 5 2 5 1 2 2 0 0 0 0 22 20 

38 
14514207  
การซอมบํารุง
เคร่ืองจักรกล 

  
2/ 

2560 
18 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 23 21 

39 
14514209  
ระบบไฟฟาใน
อุตสาหกรรมปโตรเลียม 

  
2/ 

2560 
2 2 7 7 1 0 0 1 0 0 0 0 20 19 

40 
14516301 
การจัดการการเงินสวน
บุคคล 

  
2/ 

2560 
6 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 
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คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปโตรเลียม เปนหลักสูตรในกลุมอุตสาหกรรมหลักของ

ประเทศท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางตอเนื่อง ทําใหตองมีการพัฒนาความรูทางดาน
ปโตรเลียม เพ่ือใหเกิดความรูและสามารถนําความรูไปบูรณาการกับสาขาวิชาอ่ืนๆ ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและ
ทําใหประเทศสามารถพ่ึงพาเทคโนโลยีของตนเอง และสามารถแขงขันกับตลาดโลกได 
ตัวบงช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
ระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตร 
       แมทุกหลักสูตรท่ีสถาบันการศึกษาเปดใหบริการตองผานการรับทราบจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีการปรับปรุงทุก 5 ป แตผูรับผิดชอบ
หลักสูตรตองมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชาตาง ๆ ใหมี
เนื้อหาท่ีทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการ
บริหารจัดการการเปดรายวิชาตาง ๆ ท้ังวิชาบังคับและวิชาเลือกท่ีเนนนักศึกษา   เปน
สําคัญ โดยสนองความตองการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน สําหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาตองเนนการพัฒนาทักษะดานการวิจัยและการเรียนรูดวยตนเอง โดยมี
ขอบเขต ดังนี ้

 
       มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกระบบและกลไกสาระของรายวิชาในหลักสูตร
ดังนี้ 

 1) สํารวจความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย เชน สํารวจอาชีพ/ความตองการ
ผูใชบัณฑิต/ผูตองการศึกษาศิษยเกา/ศิษยปจจุบัน/สมรรถนะพ้ืนฐานองคกรวิชาชีพ/
ประกันคุณภาพ/อัตลักษณ/หลักสูตรท่ีเปดสอนมหาวิทยาลัยอ่ืน 

 2) นําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจมาทําการวิเคราะหขอมูล เพ่ือใหไดหลักสูตรท่ี
สอดคลองกับความตองการ โดยมีสวนรวมของผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญดานวิชาชีพ
จากภายนอก 

 3) โครงสราง/ออกแบบหลักสูตรรายวิชา 
     3.1 ดําเนินการ ยกราง วิพากษหลักสูตร ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและ

ขอกําหนดของหนวยงาน 1. กลุมศึกษาท่ัวไป 2. กลุมวิชาชีพ (2.1 วิชาชีพพ้ืนฐาน 2.2 
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วิชาชีพบังคับ 2.3 วิชาชีพเลือก) 3. กลุมวิชาเลือกเสรี 
     3.2 คําอธิบายรายวิชามีเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับรายวิชา จํานวนหนวยกิต และมี

เนื้อหาท่ีครอบคลุม กวางขวางครบถวน ในสิ่งท่ีควรเรียน มีความลึกในวิชาชีพหรือวิชา
ท่ีเปนจุดเนน มีความตอเนื่องเชื่อมโยง สัมพันธกันระหวางวิชาและมีการสังเคราะหการ
เรียนรู 

     3.3 เนื้อหาท่ีกําหนดรายวิชาไมมีความซับซอน กลุมรายวิชามีความตอเนื่องกัน
เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร 

     3.4 การจัดการเรียนการสอน ครอบคลุมสาระเนื้อหาท่ีกําหนดในคําอธิบาย
รายวิชาครอบถวน 

 4) การจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(TQF) 

 5) หลอหลอมใหบัณฑิตมีคุณสมบัติตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค มทร.ศรี
วิชัย คือ 1. มีวินัย ซ่ือสัตย เสียสละ จิตสาธารณะ และภักดีตอองคกร 2. เปนนักปฏิบัติ 
ใฝรู สูงาน 3. คิดเปน ทําเปน ใชเปน 4. มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 5. เชี่ยวชาญ
เทคโนโลยี มีทักษะการสื่อสารระดับสากล 6. รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 7. 
สามารถทํางานเปนทีมได ท้ังในบทบาทของผูนําและผูตาม 

6) ประเมินบัณฑิต เพ่ือใหผูประกอบการณ/นายจาง ไดประเมินคุณลักษณะของ
บัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยฯ ตอบสนองตอ TQF ท้ัง 5 ดาน และเพ่ือใหได
ขอมูลการมีงานทําของบัณฑิต นํามาพัฒนาปรับปรุง หลักสูตรใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน 

 
การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
          หลักสูตรเทคโนโลยีปโตรเลียมเปนหลักสูตรสหวิทยาการตองใชอาจารยผูสอนท่ี
มีความชํานาญในศาสตรหลายแขนงดวยกัน เชน ศาสตรทางดานกระบวนการผลิต
ปโตรเลียม ศาสตรทางดานเครื่องกล ศาสตรทางดานไฟฟาและวัดคุม ดังนั้น
กระบวนการในการออกแบบหลักสูตรฯ ไดผานข้ันตอนตางๆ ของหลักสูตรฯ คณะฯ 
และมหาวิทยาลัยมาเรียบรอยแลว โดยกระบวนการตางๆ สามารถแสดงไดดัง Flow 
chart ดังนี้  
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       คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการออกแบบ
หลักสูตรฯ และสาระรายวิชาในหลักสูตรฯ ดังนี ้
 1) สํารวจความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย เชน สํารวจอาชีพ / ความตองการ
ผูใชบัณฑิต / ผูตองการศึกษา / สมรรถนะพ้ืนฐาน องคกรวิชาชีพ / ประกันคุณภาพ / 
อัตลักษณ / หลักสูตรท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยอ่ืน 
 2) นําขอมูลท่ีไดจาการสํารวจมาทําการวิเคราะหขอมูล เพ่ือใหไดหลักสูตร    ท่ี
สอดคลองกับความตองการ โดยการมีสวนรวมของผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญดาน
วิชาชีพจากภายนอก 
       3) ดําเนินการ ยกราง วิพากษหลักสูตร ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและ
ขอกําหนดของหนวยงาน  
          ดังนั้นอาจารยผูสอนท่ีสอนตามเลมหลักสูตรท่ีไดเขียนข้ึนนี้ตองการปรับเปลี่ยน
สาระของรายวิชาในหลักสูตรโดยดําเนินการตาม Flow chart ดังนี ้
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 ผลการดําเนินงาน  
     หลักสูตรท่ีใชในปจจุบัน คือ หลักสูตรใหม พ.ศ.2558 ท่ีมีระบบและกลไกการ
ออกแบบหลักสูตรตามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยสภา
มหาวิทยาลัยไดอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 128-4/2558 วันท่ี 29 พฤษภาคม 
2558  
     (P) หลักสูตรฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือทบทวนการออกแบบ
หลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร ของปการศึกษา 2560 เพ่ือวิเคราะหประเด็นท่ี
เก่ียวของคําอธิบายรายวิชา จํานวนหนวยกิต และมีเนื้อหาท่ีครอบคลุมตามความ
เหมาะสมกับหลักสูตรตามแผนการดําเนินงานโดยการปรับปรุงจากขอเสนอแนะของ 
มคอ.5 ในปการศึกษา 2559 เพ่ือนํามาปรับเนื้อหารายวิชาใน มคอ.3 ของปการศึกษา 
2560 

(D) ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรไดมีการดําเนินการเก่ียวกับการออกแบบหลักสูตรใน
สาระรายวิชาของหลักสูตร ดังตอไปนี ้
1) รายวิชาอุณหพลศาสตร ไดมีการปรับปรุงโดยนําขอเสนอแนะจาก มคอ.5 คือ 

การพานักศึกษาไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการณเพ่ือเพ่ิมประสบการณจริงแทน
การบรรยาย โดยทางอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาไดพิจารณาจากขอเสนอแนะและเพ่ิม
การพานักศึกษาไปศึกษาดูงานในสถานประกอบเขาไปใน มคอ.3 ในปการศึกษา 2560 
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2) รายวิชาธรณีวิทยาและการสํารวจปโตรเลียม 2 ไดมีการปรับปรุงโดยนํา
ขอเสนอแนะจาก มคอ.5 คือ การพานักศึกษาไปเยี่ยมชมปโตรเลียมปารค ณ ศูนย
เศรษฐพัฒน บริษัทเชฟรอน ประเทศไทย สํารวจและผลิต จํากัด เพ่ือเสริมสรางความรู
ความเขาใจในรายวิชา โดยทางอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาไดพิจารณาจาก
ขอเสนอแนะและเพ่ิมการพานักศึกษาไปเยี่ยมชมในสถานประกอบเขาไปใน มคอ.3 ในป
การศึกษา 2560 

(C) หลักสูตรไดรวมประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือทบทวนผลการดําเนินงานโดยมี
การนําผลการประเมินอาจารยผูสอนมาพิจารณาพบวา คะแนนประเมินอาจารยผูสอน
ในรายวิชาอุณหพลศาสตร ในปการศึกษา 2559 เทากับ 4.92/5.00 และในปการศึกษา 
2560 เทากับ 4.91/5.00 ซ่ึงอยูในระดับท่ีดีมากและจากการสอบถามนักศึกษาท่ีไป
ศึกษาดูงานพบวานักศึกษามีความประทับใจและอยากใหในรายวิชาดังกลาวจัด
การศึกษาดูงานทุกป และคะแนนประเมินอาจารยผูสอนในรายวิชาธรณีวิทยาและการ
สํารวจปโตรเลียม 2 ในปการศึกษา 2559 เทากับ 4.89/5.00 และในปการศึกษา 2559 
เทากับ 4.81/5.00 ซ่ึงอยูในระดับท่ีดีมาก 

(A ) หลักสูตรฯ ไดมีการดําเนินการเก่ียวกับการออกแบบหลักสูตรในสาระรายวิชา
ของหลักสูตร โดยไดมีการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของนักศึกษา ดังนี้ ในรายวิชาอุณ
หพลศาสตร และรายวิชาธรณีวิทยาและการสํารวจปโตรเลียม 2 นักศึกษาไดออกไป
สถานประกอบการณทําใหนักศึกษาเขาใจในเนื้อหารายวิชาและเห็นภาพรวมของ
เครื่องมืออุปกรณและกระบวนการมากยิ่งข้ึน 
 
การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชานั้นๆ  TQF 3.2 ตาราง

สรุ ปผลการจั ด ทํ า
รายงาน มคอ.5 และ
มคอ.6 
 รายงานผลการทวน

สอบมาตรฐานการ
เรียนรูของรายวิชาท่ี
เปดสอนปการศึกษา 
2560 
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       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตรฯ 
ใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชานั้น ๆ ดังนี้ 
 1. ฝายวิชาการฯแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ 
 2. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรประชุมเพ่ือดําเนินการ 

2.1. สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
2.2. สํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตและนักศึกษาปจจุบันของหลักสูตรฯ 
2.3. สํารวจความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารจัดการหลักสูตรฯ 
2.4. รวบรวมขอมูลจากมคอ.7 หรือเลมรายงานการประเมินตนเองระดับ    
      หลักสูตรฯ (ความคิดขอเสนอแนะของอาจารยผูสอนแตละรายวิชา)  
2.5. ศึกษาความเหมาะสมและความทันสมัยของเนื้อหาสาระรายวิชา 

 3. ฝายวิชาการฯ แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและวิพากษหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รายงานการประชุม

ห ลั ก สู ต ร  ค รั้ ง ท่ี 
5/2560 วันอังคารท่ี 
18 กรกฎาคม 2560 
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3.1. ทบทวนปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรฯ 
3.2. ทบทวนสมรรถนะของบัณฑิตหรือสมรรถนะของหลักสูตรฯ 
3.3. ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรฯ (หาก มี มคอ.1 ในหลักสูตรนั้นให 
      จัดทําตามโครงสรางหลักสูตรฯ ตาม มคอ.1)  
3.4. ออกแบบรายวิชาและจัดทําเนื้อหาสาระรายวิชาตาม 

- สมรรถนะของหลักสูตรฯ 
- ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
- ความพึงพอใจของบัณฑิตและนักศึกษาปจจุบันของหลักสูตรฯ 
- ความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารจัดการหลักสูตรฯ 
- ขอมูลจากมคอ.7 หรือเลมรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร  
  (ความคิดขอเสนอแนะของอาจารยผูสอนแตละรายวิชา)  
- ความเหมาะสมและความทันสมัยของเนื้อหาสาระรายวิชา 

3.5. จัดทําหลักสูตรฯ ตามแบบฟอรม มคอ.2 ของมหาวิทยาลัย 
 4. ดําเนินการวิพากษหลักสูตร 
 5. ปรับปรุงแกไขหลักสูตรฯ ตามขอเสนอแนะการวิพากษหลักสูตร 
 6. ฝายวิชาการฯ เสนอหลักสูตรฯ แกคณะกรรมการประจําคณะ 
 7. เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
 8. เสนอสภาวิชาการ 
 9. หากผาน สวท.แจง สกอ. รับทราบภายใน 30 วัน (หากมีการปรับแกจาก 
     สวท. ใหทําการปรับแกแลวเสนอ สกอ. ใหมภายใน 30 วัน) 

(P) หลักสูตรฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือทบทวนแผนการ
ดําเนินงานปการศึกษา 2559 และจัดทําแผนมอบหมายใหอาจารยผูสอนดําเนินจัดทํา 
มอค.3 ท่ีมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 
เพ่ือใหเนื้อหาของวิชามีความทันสมัยตอสถานการณปจจุบันของอุตสาหกรรม
ปโตรเลียม รวมถึงการดําเนินงานใน มคอ.5 ของการสอนครั้งท่ีผานมา มาปรับปรุง
จัดทํามคอ. 3 โดยใหสงลวงหนาวันประชุมพิจารณาของกรรมการบริหารหลักสูตร เม่ือ
คราวประชุมครั้งท่ี 4/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 1 มิถุนายน 2560 

(D) อาจารยผูสอนดําเนินการจัดทํา มคอ.3 ท่ีมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การวิจัย เชน รายวิชาเคมีอุตสาหกรรมปโตรเลียม เพ่ิมเนื้อหารายวิชาเรื่องผลิตภัณฑท่ี
เปนสารประกอบไฮโดรคารบอนและเพ่ิมงานวิจัยท่ีเก่ียวของ รายวิชากระบวนการผลิต
ปโตรเลียม ไดมีการจัดแทรกเนื้อหาดานกระบวนการผลิต เพ่ือใหเนื้อหาของวิชามีความ
ทันสมัยตอสถานการณปจจุบันของอุตสาหกรรมปโตรเลียม และรายวิชาการจัดการ
สิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรมปโตรเลียมท่ีมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทํา
โครงงานวิจัย โดยใหนักศึกษาสงประกวดขอเสนอโครงงานและผลงานดานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐคิดคน เปนตน  

 
 

 รายงานการประชุม
ห ลั ก สู ต ร  ค รั้ ง ท่ี 
8/2560 วันศุกรท่ี 
1 7 พ ฤ ศ จิ ก า ย น 
2560 
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เปาหมายของปนี้  : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :    คะแนน 
ผลการดําเนินงาน      บรรลุเปาหมาย 

(C) หลักสูตรฯ มีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี 
3/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 4 พฤษภาคม 2560 วาระเพ่ือพิจารณาเพ่ือติดตามผลและ
ตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 ตามแบบฟอรมการตรวจสอบฯ (มคอ.3) ตารางสรุปผลการ
จัดทํารายงาน มคอ.3 (TQF 3.2) ของปการศึกษา 1/2560 เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี 
7/2560 วันศุกรท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 วาระเพ่ือพิจารณาเพ่ือติดตามผลและ
ตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 ตามแบบฟอรมการตรวจสอบฯ (มคอ.3) ตารางสรุปผลการ
จัดทํารายงาน มคอ.3 (TQF 3.2) ของปการศึกษา 2/2560 และเม่ือคราวประชุมครั้งท่ี 
8/2560 วันศุกรท่ี 17 พฤศจิกายน 2560 วาระเพ่ือพิจารณาเพ่ือติดตามผลและ
ตรวจสอบการจัดทํามคอ.5 ตามแบบฟอรมการตรวจสอบฯ (มคอ.5) ของปการศึกษา 
1/2560 และเม่ือคราวประชุมครั้งท่ี 7/2560 วันศุกรท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 วาระเพ่ือ
พิจารณาเพ่ือติดตามผลและตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 ตามแบบฟอรมการตรวจสอบฯ 
(มคอ.3) ตารางสรุปผลการจัดทํารายงาน มคอ.3 (TQF 3.2) ของปการศึกษา 1/2560 

รายวิชาการจัดการสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรมปโตรเลียมท่ีมีการบูรณาการการเรียน
การสอนกับการทําโครงงานวิจัย โดยไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในการประกวด
ขอเสนอโครงงานและผลงานดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐคิดคนระดับอุดมศึกษาเขต
ภาคใต และไดรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดขอเสนอโครงงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ
คิดคนดานพลังงานและสิ่งแวดลอม 

(A) จากการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ไดรวบรวมปญหาของการบริหาร
หลักสูตรฯ ในภาพรวมและในแตละรายวิชาตาม มคอ.5 ซ่ึงมีผลการประเมิน/
ขอเสนอแนะจากนักศึกษา อีกท้ังอาจารยผูสอนไดเสนอแนะและชี้แจงใหทราบถึงปญหา 
แนวทางแกไขหรือปรับปรุงเบื้องตน มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหาสาระรายวิชา 
ตาม มคอ.2 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปโตรเลียม 

ผลท่ีไดจากการปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม ดังนี้ ปรับปรุงเนื้อหาใหมใน มคอ.3 ให
ทันสมัย โดยในรายวิชาวิชากระบวนการผลิตปโตรเลียม ทําใหนักศึกษาเขาใจภาพรวม
ดานกระบวนการปโตรเลียมมากยิ่ง ข้ึน สวนรายวิชาการจัดการสิ่งแวดลอมใน
อุตสาหกรรมปโตรเลียม ทําใหนักศึกษาเกิดกระบวนการคิดจากการนําความรูมาบูรณา
การกับงานวิจัยอยางเปนระบบ 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 

ระบบและกลไกการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    มหาวิทยาลัยฯ มีการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

 
 

โดยหลักสูตรมีการวางระบบผูสอนในแตละรายวิชา โดยคํานึงถึงความรู
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาท่ีสอน และเปนความรูท่ีทันสมัยของอาจารยท่ี
มอบหมายใหสอนในวิชานั้นๆ เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรูประสบการณ และไดรับการ
พัฒนาความสามารถจากผูรูจริง และ ใหนักศึกษาไดรับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็ม
ตามศักยภาพ  
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
กระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุคศตวรรษท่ี 21 ตองเนนการพัฒนานักศึกษา

ใหมีความรูตามโครงสรางหลักสูตรท่ีกําหนด และไดรับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะการ
เรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ทักษะการทํางานแบบมี
สวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การ
เรียนการสอนสมัยใหมตองใชสื่อเทคโนโลยี และทําใหนักศึกษาเรียนรูไดตลอดเวลาและ
ในสถานท่ีใดก็ได ผูสอนมีหนาท่ีเปนผู อํานวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรู และ
สนับสนุนการเรียนรูสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอน จะเนนการ
วิจัยเปนฐาน การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน เปนตน 
การกําหนดผูสอน 
    มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการกําหนดผูสอนโดย 

 
 
1) ศึกษาวิเคราะห มคอ.2 และคําอธิบายรายวิชาเพ่ือกําหนดผูสอนในรายวิชา 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือวิเคราะห มคอ.2 และคําอธิบายรายวิชาเพ่ือ
กําหนดผูสอนในรายวิชา รวบรวมขอมูลผูสอนตามสภาพจริง (คุณวุฒิ/ประสบการณ/
เกณฑวิชาชีพ/สกอ.) 
2) กําหนดผูสอนรายวิชา โดยพิจารณาคุณสมบัติของผูสอนตามความเหมาะสมจาก
คุณวุฒิ ประสบการณ และเปนไปตามกฎเกณฑของมหาวิทยาลัยฯ หรือองคกรวิชาชีพ 
          ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรมีระบบและกลไกการกําหนดผูสอน ดังนี้ 
          (P) หลักสูตรฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือทบทวนแผนการ
ดําเนินงานปการศึกษา 2559 และจัดทําแผนการจัดอัตรากําลัง การกําหนดผูสอนของ
รายวิชาในหลักสูตรฯ ในภาคการศึกษาท่ี 1/2560 เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี 2/2560 วัน
พุธท่ี 5 เมษายน 2560 และพิจารณาอัตรากําลังในภาคการศึกษาท่ี 2/2560 เม่ือคราว
ประชุมครั้งท่ี 6/2560 วันศุกรท่ี 8 กันยายน 2560 โดยมีประเด็นดังนี้ 
         1. การจัดภาระโหลดสอนของอาจารยประจําหลักสูตรฯ ตามความถนัดและ
แผนการเรียนของนักศึกษาในแตละชั้นป มีการจัดแผนการเรียนของนักศึกษาตามเลม 
มคอ. 2 โดยรายวิชาเฉพาะของหลักสูตรฯ จะใหอาจารยประจําหลักสูตรฯ พิจารณา
แบงภาระโหลดสอน กอนนําเสนอคณะฯ ดังนี้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• รายงานการประชุม
หลักสูตรฯ ประชุม
ครั้ ง ท่ี  3/2560 วัน
พ ฤ หั ส บ ดี ท่ี  4 
พฤษภาคม 2560 

• รายงานการประชุม
หลั กสู ต รฯ  ครั้ ง ท่ี 
7/2560 วันศุกรท่ี 6 
ตุลาคม 2560 

• รายงานการสง มคอ.
5 

ศึกษาวิเคราะห มคอ.2 และคําอธิบายรายวิชาเพ่ือกําหนดผูสอนในรายวิชา 

กําหนดผูสอนรายวิชา 
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อาจารย ความถนัด 
อาจารยจุฑามาศ จันโททัย การกัดกรอนและภาพรวมกระบวนการผลิต 
อาจารยณปภัช สมานวงศ ธรณีวิทยาและการสํารวจปโตรเลียม 
อาจารยจักรพงษ จิตตจํานงค กระบวนการผลิตปโตรเลียม 
อาจารยนลพรรณ ขันติกุลานนท การจัดการของเสียอันตรายและอาชีวอนามยั

และความปลอดภัย 
อาจารยณัฐวุฒิ สุภารัตน เช้ือเพลิงชีวภาพและการจัดการพลงังาน 

 2. การจัดภาระโหลดสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป เปนหนาท่ีของคณะศิลปศาสตร 
ซ่ึงเปนผูดูแลรายวิชาและกําหนดอาจารยผูสอนในรายวิชานั้นๆ 
        3. การพิจารณาคุณสมบัติของผูสอนตามความเหมาะสมจากคุณวุฒิ 
ประสบการณ ความรูความชํานาญในเนื้อหาวิชาท่ีสอน ผลงานวิชาการ/วิจัยหรือ
ประสบการณทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชานั้นๆ  
        4. การวิเคราะหภาระงานสอนท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติของอาจารยท่ีเหมาะสม 
โดยพิจารณาตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย หรือองคกรวิชาชีพ  
        5. กรณีท่ีมีผูสอนท่ีเปนอาจารยใหม หรือเปนรายวิชาท่ีอาจารยสอนเปนครั้งแรก 
จะมีการกําหนดใหมีอาจารยอาวุโสแนะนําเทคนิคและวิธีการสอน การออกขอสอบให
ตลอดภาคการศึกษานอกจากนี้ยังสงเสริมใหอาจารยใหมไดรับการพัฒนาตนเองในดาน
การสอน 
          (D) หลักสูตรฯ ไดมีการนําระบบกลไกมา ดําเนินการพิจารณากําหนดผูสอน ซ่ึง
มีผลการดําเนินดังนี้ 
 1) กรรมการประจําหลักสูตรฯ เปนผูรับผิดชอบในการวางแผนการจัดอาจารย
ผูสอนตลอดหลักสูตรตามแผนการสอนท่ีกําหนดใน มคอ.2 และจัดภาระการสอนให
ใกลเคียงกันโดยพิจารณาความชํานาญในเนื้อหาวิชา ประสบการณการสอน โดย
กําหนดใหผูสอนจัดทํารายละเอียดหัวขอการสอนใหนักศึกษา  
 2) กรรมการประจําหลักสูตรฯ ติดตามผลจากภาระการสอนของผูสอนในแตละ
ปการศึกษาของหลักสูตรฯ โดยการวิเคราะหขอมูลพิจารณาจาก (1) จํานวนชั่วโมงท่ี
เหมาะสมของอาจารยผูสอนแตละคน (2) คุณสมบัติของอาจารยผูสอนแตละรายวิชา
ตามความถนัด (3) ภาระหนาท่ีของอาจารยผูสอน เม่ืออาจารยทุกคนในหลักสูตรฯ
พิจารณาเสร็จเรียบรอยจะทําการสงแผนอัตรากําลัง (TQF 3.2) ใหแกฝายวิชาการฯ 
และคณะฯ จะทําการสงไปยังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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 3) ในปการศึกษา 2560 มีการจัดอัตรากําลัง ในภาคการศึกษาท่ี 1/2560 มีผล
ดังนี ้
       1) อ.จุฑามาศ จันโททัย มีภาระการสอน 7 รายวิชา 19 คาบ 
       2) อ.ณปภัช สมานวงศ มีภาระงานสอน 5 รายวิชา 13 คาบ 
       3) อ.จักรพงษ จิตตจํานงค มีภาระงานสอน 6 รายวิชา 16 คาบ 
       4) อ.นลพรรณ ขันติกุลานนท มีภาระงานสอน 5 รายวิชา 15 คาบ 
       5) อ.ณัฐวุฒิ สุภารัตน มีภาระงานสอน 7 รายวิชา 16 คาบ 
และจัดอัตรากําลังในภาคการศึกษาท่ี 2/2560 มีผลดังนี้ 
       1) อ.จฑุามาศ จันโททัย มีภาระการสอน 8 รายวิชา 27 คาบ 
       2) อ.ณปภัช สมานวงศ มีภาระงานสอน 6 รายวิชา 21 คาบ 
       3) อ.จักรพงษ จิตตจํานงค มีภาระงานสอน 8 รายวิชา 27 คาบ 
       4) อ.นลพรรณ ขันติกุลานนท มีภาระงานสอน 9 รายวิชา 27 คาบ 
       5) อ.ณัฐวุฒิ สุภารัตน มีภาระงานสอน 2 รายวิชา 6 คาบ 
          (C) หลักสูตรฯ ติดตามผลการกําหนดอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาของ
หลักสูตร ในปการศึกษา 2560 โดยพิจารณาจากการจัดทํา มคอ. 3-4 และ มคอ. 5-6 
โดยพิจารณาถึงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยผูสอน โดยในป
การศึกษา 1/2560 ผลการประเมินอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาของภายในหลักสูตร
โดยท่ีทุกรายวิชา มีคาเฉลี่ยมากกวา 4.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
         นอกจากนี้ มีการกํากับและติดตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ี
มีตออาจารยผูสอนดานการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงอาจารยประจําหลักสูตรฯ จะนําผล
การประเมินดังกลาวมาใชในการพิจารณารายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป โดยนําผลการ
ประเมินท่ีไดมาเขียนรายงานใน มคอ. 5 เพ่ือพัฒนาใน มคอ. 3 ของรายวิชานั้นในป
การศึกษาถัดไป 
         (A) จากผลการประเมินในแตละรายวิชามอบหมายใหอาจารยผูสอนได
ดําเนินการตามท่ีนักศึกษาประเมิน/ใหขอเสนอแนะ และดําเนินการตามขอ 3 
ขอเสนอแนะแผนการปรับปรุงฯ ในหมวดท่ี 6 ตาม มคอ. 5  
         ผลท่ีไดจากการปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม ดังนี้ อาจารยประจําหลักสูตรมีการ
ปรับปรุงการจัดทํา มคอ. 3 โดยมีความเชื่อมโยงกันกับ มคอ. 5 
 
การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ. 3 และ มคอ.
4) และการจัดการเรียนการสอน 
    มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา
แผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) ดังนี้ 
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1) ผูสอนศึกษารายละเอียดคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตร (มคอ.2) 
2) ผูสอนจัดทํา มคอ.3 – มคอ.4 โดยบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ

ทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 
 

3) อาจารยประจําหลักสูตรตรวจสอบ มคอ.3 – มคอ.4 และสาขาสรุปผลการ
ดําเนินการจัดทํา มคอ.3-มคอ.4 รายงานตอคณะตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
          ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรมีระบบและกลไกการกํากับ ติดตามและ
ตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) ดังนี้ 
          (P) หลักสูตรฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือทบทวนแผนการ
ดําเนินงานปการศึกษา 2559 และจัดทําแผนการเพ่ือติดตามผลและตรวจสอบการ
จัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) ของภาคการศึกษาท่ี 1/2560 เม่ือคราว
ประชุมครั้งท่ี 3/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 4 พฤษภาคม 2560 และมคอ.3 ของภาค
การศึกษาท่ี 2/2560 เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี 7/2560 วันศุกรท่ี 6 ตุลาคม 2560 และ 
โดยเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตร (มคอ.2) กับการจัดแผนการเรียนรู 
(มคอ.3 และ มคอ.4) วาเปนไปตามแผนการพัฒนาผลการเรียนรู  (Curriculum 
Mapping) 
          (D) หลักสูตรฯ มอบหมายใหอาจารยผูสอนดําเนินการจัดทํา มคอ.3-4 ซ่ึง
หลักสูตรไดมีการแตงตั้ งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาทวนสอบรายวิชาและนํา
ขอเสนอแนะจากปการศึกษา 2559 ไปใชในการจัดทํา มคอ.3-4 ในปการศึกษา 2560 
         นอกจากนี้หลักสูตรฯ ไดพิจารณากระบวนการเรียนการสอนสําหรับศตวรรษท่ี 
21 ตองเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีความรูตามโครงสรางหลักสูตรท่ีกําหนด และไดรับ
การพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีการสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
ทักษะการทํางานแบบมีสวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี โดยมีการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษาภายนอกทุกสัปดาหตลอดหลักสูตร ในการ
เรียนการสอนสมัยใหมตองใชสื่อเทคโนโลยี และทําใหนักศึกษาเรียนรูไดตลอดเวลาและ
ในสถานท่ีใดก็ได ผูสอนมีหนาท่ีเปนผู อํานวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรู และ
สนับสนุนการเรียนรู เชน  
          1) มีการนําสื่อเทคโนโลยี เชน วีดีโอตัวอยางกระบวนการทํางานของเครื่องจักร
ตางๆ ในอุตสาหกรรมปโตรเลียม มาใชเปนสื่อการเรียนการสอน เพ่ือใหนักศึกษาเกิด
ความเขาใจมากยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• รายงานการประชุม
หลักสูตรฯ ครั้งท่ี 4 / 
2560วันพฤหัสบดี ท่ี 
1 มิถุนายน 2560 

• รายงานการประชุม
หลักสูตรฯ ครั้งท่ี 
ครั้งท่ี 8/2560 วัน
ศุกรท่ี 17 
พฤศจิกายน 2560 

• TQF 3.2 ตาราง
สรุปผลการจัดทํา
รายงาน มคอ.3 และ
มคอ.4 

• ภ า พ ก า ร เ ข า ร ว ม
โครงการการตรวจสอบ
รายละเอียดการจัดทํา
มคอ.3 
 

ผูสอนศึกษารายละเอียดคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตร 

ผูสอนจัดทํา มคอ.3 – มคอ.4 

อาจารยประจําหลักสูตรตรวจสอบ มคอ.3 –มคอ.4 
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          2) นักศึกษาสามารถติดตอ/ปรึกษาอาจารยผูสอนผานทางสื่อโซเชียล  
          หลักสูตรฯ ไดเขารวมโครงการของคณะ ชื่อโครงการการตรวจสอบรายละเอียด
การจัดทํามคอ.3 วันจันทรท่ี 11 กันยายน 2560 
          (C) หลักสูตรฯ มีการประเมินผลการติดตาม และตรวจสอบการจัดทําผล       
การเรียนรู (มคอ.3-4) ตามแบบฟอรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
และตารางสรุปผลการจัดทํารายงาน มคอ.3 และ มคอ.4 (TQF 3.2) ในปการศึกษา 
1/2560 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปโตรเลียมมีการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 รวม
ท้ังสิ้น 20 รายวิชา และในปการศึกษา 2/2560 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปโตรเลียม
มีการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 รวมท้ังสิ้น 19 รายวิชา ซ่ึงการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 
เปนไปตามคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตร (มคอ.2) และตามแผนการพัฒนาผลการเรียนรู 
(Curriculum Mapping) 
          (A) จากการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาการจัดทํา มคอ.3-4 
ไดมีบางประเด็นท่ีไมครอบคลุม และไดใหอาจารยสอนแกไขและจัดสงใหมภายในวันท่ี
ประชุมนั้น ๆ เชน การใสหมายเลขลําดับหัวขอสลับกัน ชวงสัปดาหการสอบ การลงจุด
ดําตาม Curriculum Mapping ไมถูกตอง เปนตน 
        ผลท่ีไดจากการปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม ดังนี้ อาจารยประจําหลักสูตรได
ดําเนินการจัดทํา มคอ.3-4 ครบตามเวลาในทุกรายวิชา 
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การ
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ท า ง สั ง ค ม  แ ล ะก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ วัฒน ธ ร ร ม 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการจัดการเรียนการ
สอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-79-  
 



ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
1. จัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดท่ีระบุใน มคอ.3-4 โดย 

1.1 อาจารยผูสอนแจง มคอ.3-4 แกนักศึกษาในชั้นเรียน 
1.2 จัดเตรียมสื่อวัสดุการสอน 
1.3 บูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ในรายวิชาท่ีพบนักศึกษามีปญหาในการเรียน ผูสอนอาจดําเนินการทําวิจัยใน

ชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
2. ประเมินผลการเรียนของนักศึกษาและตรวจสอบผลการประเมิน ดําเนินการโดย  

2.1 อาจารยประจําหลักสูตรตรวจสอบเครื่องมือวัดและประเมินผล 
2.2 ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาตามรายละเอียดท่ีระบุใน มคอ.3-4 
2.3 อาจารยประจําหลักสูตรตรวจสอบความถูกตองของผลการประเมิน 
2.4 อนุมัตผิลการเรียนโดยคณะกรรมการประจําคณะ   

3. จัดทํามคอ.5-มคอ.6 และทวนสอบ 
3.1 ผูสอนจัดทํา มคอ.5-มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นภาคการศึกษา 
3.2 อาจารยประจําหลักสูตรตรวจสอบความถูกตอง ของมคอ.5-มคอ.6 และ

สรุปผลการตรวจสอบนําเสนอตอคณะ 
4. จัดทํามคอ.7 โดยอาจารยประจําหลักสูตรประชุมเพ่ือจัดทํา 

4.1 รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 วันหลังสิ้นภาค
การศึกษา 

4.2 นําเสนอรายงานผลการดําเนินการตอคณะในระยะเวลาท่ีกําหนด 
5. ประเมินผลกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.1 อาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนของผูสอน โดยใชขอมูลจากชองทางท่ีหลากหลาย เชน ผลการ
ประเมินผูสอนจากผูเรียน ขอคิดเห็นและขอรองเรียนของนักศึกษาจากสื่อสังคม
ออนไลน รวมไปถึงเพ่ือนรวมงาน และผูบังคับบัญชา 

5.2 แจงผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนแกผู สอนเ พ่ือปรับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

6. นําผลจาการประเมินท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน นํามาใชพัฒนาการ
เรียนการสอนในภาคการศึกษาตอไป 

7. ประเมินกระบวนการเพ่ือปรับปรุง/พัฒนาอยางตอเนื่อง 
      7.1 แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือประเมินกระบวนการ 

          7.2 คณะกรรมการประชุมประเมินกระบวนการในแตละข้ันตอน พรอม
ขอเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงระบบ/กลไก ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
          7.3 รายงานผลการประเมิน 
   ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ มีการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงควบปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับงานวิจัย การบริการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-80-  
 



ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
วิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนั้น  

 (P) หลักสูตรฯ ไดทบทวนแผนการดําเนินงานปการศึกษา 2559 และจัดทํา
แผนการประชุมเพ่ือการบูรณาการกับการวิจัยโดยการนําเนื้อหาในรายวิชาท่ีสอนมาใช
กับการเขียนขอเสนอโครงงานวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวฒันธรรม เพ่ือใหสอดคลองกับการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.
4) ของปการศึกษา 2560 

 (D) หลักสูตรฯ ไดมีการจัดทําอัตรากําลังของรายวิชาในหลักสูตรฯ ในภาค
การศึกษาท่ี1/2560 และภาคการศึกษาท่ี 2/2560 และมอบหมายใหอาจารยผูสอน
ดําเนินการจัดทํา มคอ.3 ท่ีมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการ
วิชาการทางสังคม เชน การสรางเตาเผาถานชีวมวล บูรณาการกับ รายวิชา 14-515-405 
พลังงานชีวภาพและชีวมวล ซ่ึงความรูท่ีไดจากการเรียนนํามาสรางและออกแบบใหเห็น
ภาพท่ีชัดเจนและเขาใจเนื้อหาการเรียนมากข้ึน และในงานวิจัยของอาจารยในหลักสูตร
เรื่องการนําเถาหนักชีวมวลมาเปนวัสดุถมกลับในหลุมเจาะ บูรณาการกับรายวิชา    
14-512-101 ธรณีวิทยาและการสํารวจปโตรเลียม 1 งานวิจัยเรื่อง Influence of Mg 
modifier on cis-trans selectivity in partial hydrogenation of biodiesel using 
different metal types บูรณาการกับรายวิชา 14-512-103 กระบวนการผลิต
ปโตรเลียม งานวิจัยเรื่อง Effect of the Pd-Mg/SiO2 on catalytic behavior for 
partial hydrogenation of soybean oil biodiesel และงานวิจัยเรื่อง  
The Stability of the Palladium-Magnesium Supported on Silica Catalysts 
for Partial Hydrogenation of Biodiesel บูรณาการกับรายวิชา 14-512-312 
เคมีอุตสาหกรรมปโตรเลียม นอกจากนี้หลักสูตรไดสงนักศึกษาเขารวมโครงการของ
คณะ คือโครงการรดน้ําขอพรอาจารยอาวุโสเนื่องในวันสงกรานต เพ่ือเปนการสงเสริม
นักศึกษาใหมีสวนรวมในชุมชนและบูรณาการการเรียนการสอนรวมกับการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
       (C) หลักสูตรฯ มีการติดตามผลและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 
และ มคอ.4) ในการจัดทํา มคอ.3-4 ของปการศึกษา 2560 ตามแบบฟอรมการ
ตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3-4) โดยมีรายวิชารายวิชา 14-515-405 
พลังงานชีวภาพและชีวมวล รายวิชา 14-512-101 ธรณีวิทยาและการสํารวจปโตรเลียม 
1 รายวิชา 14-512-103 กระบวนการผลิตปโตรเลียม มีการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการวิจัย นอกจากนี้ใหนักศึกษาเขารวมพิธีรดน้ําขอพรอาจารยอาวุโสเนื่องในวัน
สงกรานต โดยมีการบูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือนําความรูท่ี
ไดมาประยุกตใชกับการเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยสอดคลองกับแผนการ
พัฒนาผลการเรียนรู (Curriculum Mapping) ในดานคุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 

 

• TQF 3.2 ตาราง
สรุ ปผลการจั ด ทํ า
รายงาน มคอ.3 และ
มคอ.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-81-  
 



ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
        (A) จากการพิจารณาพบวานักศึกษาบางสวนยังมีปญหาในการเรียน ปการศึกษา 
2560 เนื่องจากในบางรายวิชา ยังขาดการบูรณาการท้ังในดานงานวิจัย บริการวิชาการ 
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาเพ่ิมยิ่งข้ึน 
หลักสูตรจึงไดวางแผนการปรบัปรุงหลักสูตรในป 2561 
 

 
เปาหมายของปนี้  : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :    คะแนน 
ผลการดําเนินงาน     บรรลุเปาหมาย 
 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-82-  
 



ตัวบงช้ีท่ี 5.3 การประเมินผูเรียน 
ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 

ระบบและกลไกการประเมินผูเรียน 
การประเมินนักศึกษามีจุดมุงหมาย 3 ประการคือการประเมินผลนักศึกษา

เพ่ือใหขอมูลสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอนของผูสอน
และนาไปสูการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา (assessment for learning)      การ
ประเมินท่ีทําใหนักศึกษาสามารถประเมินตนเองเปนและมีการนําผลการประเมินไปใช
ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหมจนเกิดการเรียนรู (assessment as learning) 
และการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีแสดง  ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของ
หลักสูตร (assessment of learning) การประเมินสวนใหญจะใชเพ่ือจุดมุงหมาย
ประการหลังคือเนนการไดขอมูลเก่ียวกับสัมฤทธิผลการเรียนรูของนักศึกษาการจัดการ
เรียนการสอนจึงควรสงเสริมใหมีการประเมินเพ่ือจุดมุงหมายสองประการแรกดวย 
 ท้ังนี้ความเหมาะสมของระบบประเมินตองใหความสําคัญกับการกําหนด
เกณฑการประเมินวิธีการประเมินเครื่องมือประเมินท่ีมีคุณภาพและวิธีการใหเกรด   ท่ี
สะทอนผลการเรียนรูไดอยางเหมาะสมมีการกํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง 
(authentic assessment) มีการใชวิธีการประเมินท่ีหลากหลายใหผลการประเมิน  ท่ี
สะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแหงความเปนจริง (real world) และมี
วิธีการใหขอมูลปอนกลับ (feedback) ท่ีทําใหนักศึกษาสามารถแกไขจุดออนหรือเสริม
จุดแข็งของตนเองไดใหผลการประเมินท่ีสะทอนระดับความสามารถท่ีแทจริงของ
นักศึกษา โดยมีขอบเขต ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-83-  
 



การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 
 

หลักฐาน/ตารางอางอิง 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-84-  
 



          คณะฯ มีระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดังนี้ 
           1. หนวยงานตองทําการประเมินผูเรียนตามกรอบคุณวุฒิมาตรฐานอุดมศึกษา
แหงชาติอยางนอย 5 ดาน (Domains) ตามท่ี สกอ. กําหนด คือ   

1) ดานคุณธรรม จริยธรรม   
2) ดานความรู   
3) ดานทักษะทางปญญา   
4) ความดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
           2. อาจารยประจําหลักสูตรควบคุมดูแลใหแตละรายวิชาจัดทํา มคอ.3-4  
ใหครบทุกรายวิชาและแสดงการเขียนใหชัดเจน สอดคลองกับ มคอ.2 
           3. หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน อาจารยประจําหลักสูตรควบคุมดูแล โดยจัด
ใหมีการประชุมรับรองเกรด และทุกรายวิชาตองผานการเห็นชอบจากกรรมการเขารวม
ประชุม จึงจะสามารถผานและรับรองเกรดจากท่ีประชุม 
           4. อาจารยประจําหลักสูตรควบคุมดูแล กําหนดใหผูประสานวิชาดําเนินการ
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา มคอ.5-6 ใหสอดคลองกับ มคอ.2 มอค.3 
มคอ.4 ใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน 
           5. คณะกรรมการทวนสอบควบคุมดูแล หากมีรายวิชาใดท่ีมีความผิดปกติจะมี
การทวนสอบ เชน การซักถามจากผูรับผิดชอบวิชาถึงสาเหตุท่ีทําใหรายวิชาผิดปกติ 
และตองผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการเขารวมประชุมจึงจะสามารถผานและ
รับรองเกรดจากท่ีประชุม 
          ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ดําเนินการการประเมินผลการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติดังนี ้
           (P)  หลักสูตรฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือทบทวนแผนการ
ดําเนินงานปการศึกษา 2559 และจัดทําแผนการเพ่ือติดตามการประเมินผลการเรียนรู
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยกอนการเรียนการสอน 
อาจารยประจําหลักสูตรควบคุมดูแลใหแตละรายวิชาจัดทํารายละเอียดของวิชา  
(มคอ.3) ใหครบทุกวิชา และแสดงการเขียนแผนการเรียนรูใหชัดเจน สอดคลองกับ 
มคอ. 2 ระหวางการเรียนการสอน กําหนดใหผูประสานงานรายวิชาดําเนินการ  
ใหสอดคลองกับ มคอ. 3 โดยการสําหรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา หลักสูตรไดใช
เกณฑการพิจารณาท่ีคณะกําหนดข้ึนโดยเรียงลําดับตามความสําคัญ ดังนี้ 

1. ในรายวิชานั้น มีผลการประเมินอาจารยผูสอน คาเฉลี่ยต่ํากวา 3.51 หรือ
คาเฉลี่ยสูงกวา 4.50  

2. เปนรายวิชาท่ี จํานวนของนักศึกษามีผลการเรียนระดับ D และ F รวมกัน
แลว มากกวา รอยละ 25 ของจํานวนนักศึกษาท้ังหมดในรายวิชานั้น หรือ จํานวนของ
นักศึกษามีผลการเรียนระดับ A  มีจํานวน รอยละ 50 ข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• รายวิชาท่ีการทบทวน
ผลสัมฤทธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-85-  
 



3. เปนรายวิชาท่ี มีจํานวนนักศึกษาถอนรายวิชา มากกวา รอยละ 25  
(หมายเหตุ โดยนับเฉพาะการถอนรายวิชา ท่ีแจงผล W ในใบแสดงผลการเรียนของ
นักศึกษาเทานั้น ) 

4. เปนรายวิชาท่ีผูสอน เปนอาจารยใหมของปการศึกษานั้น  
5. หากรายวิชาท่ีจะนําไปทบทวนผลสัมฤทธิ์ ยังไมครบรอยละ 25 ของจํานวน

รายวิชาท้ังหมดท่ีเปดสอนในหลักสูตรนั้น ใหคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร 
พิจารณาเลือกรายวิชาใหครบรอยละ 25  
        (D)  หลักสูตรฯ ไดมีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
เพ่ือใหประสิทธิภาพของนักศึกษามีผลท่ีดีข้ึนในปการศึกษาถัดไป ซ่ึงหลักสูตรไดทวน
สอบผลสัมฤทธิ์จํานวน 10 รายวิชา จากรายวิชาท้ังหมดท่ีเปดในภาคการศึกษา 2560 
จํานวน 39 รายวิชา คิดเปน 25.64 % คือ วิชาพ้ืนฐานปรากฏการณถายเท วิชาเคมี
อุตสาหกรรมปโตรเลียม วิชาอุณหพลศาสตร วิชาธรณีวิทยาและการสํารวจปโตรเลียม 1 
วิชากระบวนการผลิตปโตรเลียม วิชาปฏิบัติงานทักษะชางพ้ืนฐาน 1 วิชาการกัดกรอนและการ
ปองกัน วิชาการผลิตแกสธรรมชาติ วิชาความปลอดภัยพ้ืนฐานในอุตสาหกรรมปโตรเลียม 
และวิ ชา เทคโนโลยี สะอาด  เ ม่ื อ พิ จ า รณ า ต าม เ ก ณฑ ก า ร พิ จ า ร ณา พ บ ว า  
ทุกรายวิชาใชหลักเกณฑ เรื่องผลการประเมินอาจารยผูสอนมีคาเฉลี่ยสูงกวา 
4.50/5.00 และเปนรายวิชาท่ีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ ยังไมครบรอยละ 25 ของจํานวน
รายวิชาท้ังหมดท่ีเปดสอนในหลักสูตร ดังนั้นจึงพิจารณาเลือกรายวิชาใหครบรอยละ 25 
ของจํานวนรายวิชาท้ังหมดท่ีเปดสอนในหลักสูตร 
         (C)  หลักสูตรฯ ติดตามผล และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3) 
เพ่ือติดตามผล และเพ่ือตรวจสอบการจัดทํา (มคอ.3) ของภาคการศึกษาท่ี 1/2560 
และมคอ.3 ของภาคการศึกษาท่ี 2/2560 และมคอ.3 ตามแบบฟอรมการตรวจสอบ
รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 ท่ีตอบคุณวุฒิมาตรฐานอุดมศึกษามาประเมินผูเรียนท้ัง 
6 ดาน คือ 1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 3. ดานทักษะทางปญญา  
4. ความดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ ความรับผิดชอบ 5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ดานทักษะพิสัย 
และแนวทางการเขียน มคอ. 3-7 ท่ีแสดงการเชื่อมโยงตอการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

จากการทวนสอบในหัวขอดานเนื้อหาการสอน การวัดและประเมินผล และ
มาตรฐานการเรียนรู พบวาทุกรายวิชา  

1. เนื้อหาการสอนใน มคอ.3 หมวด 5 มีความสอดคลองกับ มคอ.5  
2. การวัดและการประเมินผล พบวามีวิธีการวัดและประเมินผลใน มคอ. 3 มี

ความสอดคลองกับวิธีการวัดและประเมินผลจริงใน มคอ. 5 สวนท่ี 2 สําหรับการทวน
สอบคะแนนและเกรด พบวาคะแนนท่ีกําหนดในแตละวิธีการวัดและประเมินมีความ
สอดคลองกัน และการใหเกรดถูกตองตามท่ีกําหนดไวและสอดคลองกับคะแนน
มาตรฐานการเรียนรู  

3. วิธีการประเมินผล พบวาวิธีการประเมินผลในแตละมาตรฐานการเรียนรูใน
มคอ.3 หมวด 4 ตรงกับการวัดและประเมินผลจริง 
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          (A)  หลักสูตรฯ ไดดําเนินการเพ่ิมข้ันตอนในการพิจารณา มคอ. 5-6 และมีการ
ทําความเขาใจวิธีการเขียนท่ีเชื่อมโยงในแตละ มคอ. ในการประชุมตรวจสอบการจัดทํา 
มคอ. 5 อาจารยประจําหลักสูตรไดปรับวิธีการเขียน มคอ. 3 เพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
และเชื่อมโยงการเขียน มคอ.3 ในการสอนปจจุบันกับ มคอ.5 ในการสอนของครั้งท่ีผาน
มา โดยนําผลจาก มคอ.5 ไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของ มคอ.3 ในป
การศึกษาถัดไป 

จากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์จํานวน 10 รายวิชา (25.64%) พบวา ทุกรายวิชา
มีความสอดคลองกัน เพ่ือใหการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพมากข้ึน ดังนั้นจึง
ควรมีเกณฑท่ีใชในการทวนสอบในรายวิชาใหหลากหลายมากข้ึน ซ่ึงจะสงผลให
ประสิทธิภาพของนักศึกษานั้นมีผลสัมฤทธิ์ท่ีดีข้ึนในปการศึกษาถัดไป 
 
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
          คณะฯ มีระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา  
ดังนี ้
          1.หนวยงานตองทําการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามกรอบคุณวุฒิ
มาตรฐานอุดมศึกษาแหงชาติโดย 
            1.1 มีการกําหนดเกณฑการประเมินใหนักศึกษามีสวนรวมโดยอาจารยผูสอน
ในแตละรายวิชาชี้แจงเกณฑการประเมินและสอบถามเพ่ือใหนักศึกษาแสดงความ
คิดเห็นและเสนอแนะเพ่ิมเติมได 
            1.2 มีผลการประเมินการเรียนรูโดยใชตามสภาพจริง เชน ขอสอบปรนัย 
ขอสอบอัตนัย การบาน งานท่ีมอบหมาย สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา ทักษะการ
ปฏิบัติงานเพ่ือสะทอนการปฏิบัติงานจริง เปนตน 
          2.ดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยทวนสอบตามจุดดํา ใน 
Mapping ท่ีกําหนดไวใน มคอ.3-4 ในการเขียนรายงาน มคอ.5 ในขอ 7 หมวดท่ี 3  
          3.หลักสูตรตองกําหนดเปาหมายจํานวนรายวิชาท่ีทําการทวนสอบ อยางนอยไม
ต่ํากวารอยละ 25 ของรายวิชาในหลักสูตร 
         ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ดําเนินการการการตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรูของนักศึกษาดังนี้ 
         (P) หลักสูตรฯ ไดมีการทบทวนแผนการดําเนินงานปการศึกษา 2559 และ
จัดทําแผนระบบและกลไกในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา โดย
กําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรควบคุมดูแล โดย 
         1. ประชุมอนุมัติผลการเรียน และทุกวิชาตองผานการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะฯ  
         2. กําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรเปนผูควบคุมดูแล รายวิชาดําเนินการ
จัดทํา มคอ.5 และ มคอ.6 ใหสอดคลองกับ มคอ.2 มคอ.3 และ มคอ.4 ใหแลวเสร็จ
ภายใน 60 วัน  
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         3. โดยมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูรายวิชา เปนผูควบคุมดูแล หากมีรายวิชาใดท่ีมีความผิดปกติจะ
มีการทวนสอบ เชน จากการซักถามจากผูรับผิดชอบวิชาถึงสาเหตุท่ีทําใหรายวิชา
ผิดปกติ และตองผานการเห็นชอบจากกรรมการเขารวมประชุม จึงจะสามารถผานและ
รับรองเกรดจากท่ีประชุม 
          4. อาจารยผูสอนมีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาโดยกําหนดใหมีการ
ทําแบบทดสอบกอนเรียน ระหวางเรียนและหลังเรียน เพ่ือทราบความรูพ้ืนฐานของ
นักศึกษา ณ เวลากอนท่ีจะเรียน และเพ่ือตรวจสอบความรูความเขาใจของนักศึกษาใน
รายวิชานั้นๆ ตามมาตรฐาน TQF ในรายวิชาของหลักสูตร 
          5. นักศึกษามีการประเมินตนเองของแตละรายวิชาหลังจากสิ้นภาคการศึกษา
นั้นๆ ผานระบบสาระสนเทศของนักศึกษา 
          หลักสูตรฯ มีการดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในรายงาน 
มคอ.5 โดย มคอ.5 ของภาคการศึกษาท่ี 1/2560 
          (D) หลักสูตรฯ ไดมีการปฏิบัติตามระบบและกลไกในการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนของนักศึกษา โดยมีการประชุมรับรองผลการเรียนทุกครั้งหลังเสร็จ
สิ้นการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา หากมีรายวิชาใดท่ีมีความผิดปกติ เชน 
รายวิชาใดมีระดับคะแนน A หรือ F เกิน 25% ประธานหลักสูตรจะตองทําการชี้แจงถึง
สาเหตุใหท่ีประชุมรับทราบ และตองผานการเห็นชอบจากท่ีประชุม จึงจะสามารถผาน
และรับรองเกรดจากท่ีประชุมได  
          ในการพิจารณาเพ่ือติดตามผล และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.5 ของภาค
การศึกษาท่ี 1/2560 ซ่ึงจากผลการดําเนินงานในปการศึกษาท่ีผานมานั้น พบวาการ
ทวนสอบตามจุดดําใน Mapping ท่ีกําหนดไวใน มคอ.3-4 ในการเขียนรายงาน มคอ.5 
ในขอ 7 หมวด 3 ยังดําเนินงานไมครอบคลุมทุกรายวิชา จึงมอบหมายใหคณาจารยใน
หลักสูตรดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยทวนสอบตามจุดดําใน Mapping ท่ีกําหนด
ไวใน มคอ.3-4 ในทุกรายวิชา ในปการศึกษาท่ี 1/2560 อาจารยผูสอนมีการประเมินผล
การเรียนรูของนักศึกษาโดยกําหนดใหมีการทําแบบทดสอบกอนเรียน ระหวางเรียนและ
หลังเรียน โดยอาจารยผูสอนไดมีการวัดและประเมินผล รวมท้ังมีการแจงผลคะแนน
ใหแกนักศึกษาทราบถึงระดับคะแนนของตนเอง โดยมีการทดสอบกอนเรียนและหลัง
เรียนในรายวิชาสุขศาสตรอุตสาหกรรม รายวิชาความปลอดภัยพ้ืนฐานในอุตสาหกรรม
ปโตรเลียม รายวิชาเคมีพ้ืนฐานสําหรับปโตรเลียม รายวิชาธรณีวิทยาและการสํารวจ
ปโตรเลียม รายวิชาเชื้อเพลิงปโตรเลียมและการเผาไหม นอกจากนี้ทุกรายวิชาของ
หลักสูตรไดมีการแจงผลคะแนนระหวางเรียนใหนักศึกษาทราบ 
           (C) หลักสูตรฯ มีการตรวจสอบเครื่องมือสําหรับประเมินนักศึกษาในรายวิชา
ตาง ๆ เพ่ือใหสอดคลองและเหมาะสมกับรายวิชา เชน การวิเคราะหความเหมาะสม
ของเครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลการเรียนนักศึกษา รวมถึงมีการวิพากษขอสอบ และ
มีการจัดการองคความรูเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
          นักศึกษามีการประเมินตนเองของแตละรายวิชาผานระบบสาระสนเทศของ
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นักศึกษา โดยใชหัวขอในการประเมิน ดังนี้ 
         1. ผูเรียนมีความตั้งใจและสนใจในการเรียน  เขาเรียนตรงเวลาและสมํ่าเสมอ 
         2. ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมของชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็น 
         3. ผูเรียนมีความรับผิดชอบในการติดตามเนื้อหาและทํางานท่ีไดรับมอบหมาย
อยางสมํ่าเสมอ 
         4. ผูเรียนศึกษาคนควาขอมูลเพ่ิมเติมจากแหลงขอมูลตางๆ อยางสมํ่าเสมอ เชน 
จากหองสมุด จากศูนยการเรียนรูดวยตนเอง หรือจาก web site ตางๆ 
         5. ผูเรียนแตงกายเรียบรอย ถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
           จากการตรวจสอบคะแนนประเมินตนเองของแตละรายวิชาผานระบบสาระ
สนเทศของนักศึกษา พบวา ทุกรายวิชามีคะแนนเฉลี่ยท้ัง 5 ดาน มากกวา 4.50/5.00 
คะแนน 
           ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ในวาระเพ่ือพิจารณา เพ่ือติดตามผล
และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.5 ของภาคการศึกษาท่ี 1/2560 เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี 
8/2560 วันศุกรท่ี 17 พฤศจกิายน 2560 ไดมีการปรับแก มคอ.5 ใหถูกตอง 
           (A) มีการสงเสริมการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน TQF เพ่ือนําประเด็น
ดังกลาวมาพิจารณาสําหรับการทวนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตอไป     
           จากการประชุมสรุปผลการดําเนินงาน ในปการศึกษา 2560 นั้นพบวา ยังมี
การทวนสอบตามจุดดําใน Mapping ท่ีกําหนดใน มคอ.3-4 ในการเขียนรายงาน 
มคอ.5 ในขอ7 หมวดท่ี 3 ดําเนินการไมครอบคลุมทุกรายวิชา ดังนั้นในปการศึกษา 
2560 จะดําเนินการใหครบทุกรายวิชา 
           จากการตรวจสอบรายวิชาท่ีมีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน พบวายังไม
ครอบคลุมทุกรายวิชา ดังนั้นในปการศึกษา 2561 จะมีการทดสอบกอนเรียนและหลัง
เรียนของรายวิชาในหลักสูตรใหเพ่ิมข้ึน 
           ผลท่ีไดจากการปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม ดังนั้นอาจารยประจําหลักสูตร  
มีการปรับปรุงการจัดทํา มคอ.3 โดยมีการเชื่อมโยงกัน และปรับวิธีการเขียน มคอ.5 ใน
การทวนผลสัมฤทธิ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• รายงานการประชุม 
ครั้งท่ี 1/2561 วันจันทร
ท่ี 9 เมษายน 2561 
 

 

การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 
มคอ.6 และ มคอ.7) 
          ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกการกํากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ดังนี้ 
          (P) หลักสูตรฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือทบทวนแผนการ
ดําเนินงานปการศึกษา 2559 และจัดทําแผนการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ดังนี ้
         1. ผูสอนตองกํากับใหผูเรียนประเมินผลการสอนของตนเอง 
         2. ผูสอนมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
         3. ประธานหลักสูตรวเิคราะหผลการประเมินผูสอนและนักศึกษา และ  
ขอพบอาจารยผูสอนเปนรายบุคคล สําหรับผลการประเมินท่ีต่ํากวา 3.51 
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         4. กรรมการมีการจัดทํามคอ.7 วิเคราะห learning Outcomes ของผูเรียน 
เพ่ือใชในการจัดการวิชา หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร สําหรับผลลัพธท่ียังไมเดนชัดในตัว
ผูเรียน 
            หลักสูตรฯมีการจัดทําแผนการประชุม เพ่ือติดตามการกํากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร โดยติดตามจาก มคอ.5 ของภาคการศึกษา
ท่ี 1/2560  
 (D) ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ไดประชุมรวมกันเพ่ือกํากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรฯ (มคอ. 5 มคอ.6 และ มคอ. 7) โดยมี
การจัดทํา มคอ.5 ภายหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา รายงาน
ผลการดําเนินงานของหลักสูตรฯ หลังจากนั้นทางหลักสูตรฯ ได มีการแตงตั้ ง
คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ตามมาตรฐานผลการเรียนรู
รายวิชาประจําป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทวนสอบการจัดทําแผนการเรียนรูและการ
รายงานมคอ.5 ใหไดมาตรฐาน 
           กรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประเมินการจัดการเรียนการสอน ตาม
รายละเอียดใน มคอ. 5 โดยจัดชี้แจงอาจารย ในท่ีประชุมสาขาวิชา ถึงรายละเอียดและ
กําหนดการในการจัดสงหลังสิ้นสุดปการศึกษาภายใน 30 วัน และมีการประชุมในวาระ
เพ่ือพิจารณาเพ่ือติดตามผล และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.5 ของการศึกษาปท่ี 
1/2560  
 (C) หลักสูตรฯ ไดติดตามผล และเพ่ือตรวจสอบการจัดทํา มคอ.5 นั้นได
ดําเนินการพิจารณาแบบรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรูของรายวิชาท่ีเปด
สอน โดยสรุปปญหาท่ีอาจารยผูสอนชี้แจง และรายละเอียดของผลการประเมินผูเรียน 
การตรวจสอบความผิดปกติของการวัดผลประเมินผลแตละรายวิชา และรวบรวมขอมูล
ในแตละภาคการศึกษา ซ่ึงปญหาท่ีพบคือรายวิชาธรณีวิทยาและการสํารวจปโตรเลียม 
1 โดยนักศึกษามีผลคะแนน D และ F จํานวน 8 คน จากนักศึกษาท้ังหมด 21 คน คิด
เปนรอยละ 38.10 รายวิชาภาพรวมกระบวนการในอุตสาหกรรมปโตรเลียม โดย
นักศึกษามีผลคะแนน D และ F จํานวน 6 คน จากนักศึกษาท้ังหมด 21 คน คิดเปน
รอยละ 28.57 และรายวิชาชางปฏิบัติงานทักษะชางพ้ืนฐาน 1 โดยมีระดับคาคะแนน U 
สูง คิดเปนรอยละ 31.58 
 (A) หลักสูตรฯ ไดแจงใหอาจารยผูสอนทราบถึงเกณฑการประเมินหรือการตัด
เกรด รวมถึงการกระจายของเกรดท่ีสะทอนความสามารถท่ีแทจริงของนักศึกษา เพ่ือ
เปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษาถัดไป 

 
เปาหมายของปนี้  : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :    คะแนน 
ผลการดําเนินงาน     บรรลุเปาหมาย 
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบงช้ี 5.4)(รายละเอียดตารางท่ี 1.1-11) 
ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน(Key 

Performance Indicators) 
เปนไป
ตาม

เกณฑ 
() 

ไมเปนไป
ตาม

เกณฑ 
() 

รายละเอียดผลการ
ดําเนินงาน 

หลักฐาน/ตารางอางอิง 

1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอย
ร อยละ  80  มี ส วนร ว ม ในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

  อาจ าร ย ป ร ะจํ า
หลักสูตรฯ รอยละ 
100 มีสวนรวมใน
การประชุ ม เ พ่ื อ
วางแผน ติดตาม 
และทบทวนการ
ดําเนนิงานหลักสตูร 

รายงานการประชุม  

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ  หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถามี) 

  หลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีปโตรเลียม 
ผานความเห็นชอบ
จากสภาวิชาการ 
สภาและสํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบ 

เอกสาร มคอ.2 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเ อียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อยางนอยกอนการ  
เปดสอนในแตละภาคการศึกษา   
ใหครบทุกรายวิชา 

  มีรายละเอียดของ
รายวิชาตามแบบ 
มคอ.3 ประกอบดวย  
7 หมวด ครบถวน
ทุกรายวิชากอนการ
เป ดสอนในแต ละ 
ภาคการศึกษา 

เอกสาร มคอ.3 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ดํ า เนิ นการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 
แล ะ  มคอ . 6  ภ าย ใ น  3 0  วั น     
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอน   
ใหครบทุกรายวิชา 

  มี ก า ร จั ด ทํ า
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดํ า เ นิ น ก า ร ข อ ง
รายวิชาตามแบบ 
มคอ.5 ประกอบดวย      
6 หมวด ครบถวน
ทุกรายวิชาภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษา 

เอกสาร มคอ.5 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

  อา จ า ร ย ป ร ะ จํ า
หลักสูตรท้ัง 5 ทาน 

เอกสาร มคอ.7 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-91-  
 



ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เปนไป
ตาม

เกณฑ 
() 

ไมเปนไป
ตาม

เกณฑ 
() 

รายละเอียดผลการ
ดําเนินงาน 

หลักฐาน/ตารางอางอิง 

ภ า ย ใ น  6 0 วั น  ห ลั ง สิ้ น สุ ด           
ปการศึกษา 

ประชุมรวมกันเพ่ือ
จัดทํารายงานผล
การดําเนินการของ
หลักสูตรตามแบบ 
มคอ.7   

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 
ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละ     
ปการศึกษา 

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

แบบฟอร มทว นสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาในรายวิชา 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธการสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู 
จากผลการประเมินการดําเนินงาน
ท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว  

  

รายงานประเ มิน
ต น เ อ ง ร ะ ดั บ
หลักสูตรประจําป
การศึกษา 2560 

มคอ.7   

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับ
การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอน 

ไมขอรับ
การ

ประเมิน 

ไมขอรับ
การ

ประเมิน 

หลักสูตรฯ ไมมี
อาจารยใหมในป
การศึกษา 2560  

ไมมีอาจารยใหมในป
การศึกษา 2560 

9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคน
ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
ห รื อ วิ ช า ชี พ  อ ย า ง น อ ย ป ล ะ      
หนึ่งครั้ง 

  ในปการศึกษา 2560 
หลักสูตรฯ มีอาจารย
ประจํ าฯ จํ านวน 5 
ท าน โดยทุ กท าน
ได รั บการพัฒนาฯ 
อยางนอย 1 ครั้ง     
คิดเปนรอยละ 100 

มีการเขารวมการอบรม
ทางวิชาการ/วิชาชีพ 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย
กวารอยละ 50 ตอป 

ไมขอรับ
การ

ประเมิน 

ไมขอรับ
การ

ประเมิน 

หลักสูตรฯ ไมมี
บุคลากรสนับสนุน  

ไมมีบุคลากรสนับสนุน
การเรียนการสอนของ
หลักสูตร 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป
สุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 

ไมขอรับ
การ

ประเมิน 

ไมขอรับ
การ

ประเมิน 

ยังไมดําเนินการในป
การศึกษานี้ เนื่องจาก
หลักสูตรฯ ยั งไม มี

ยังไมมีบัณฑิตจบ
การศึกษา 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-92-  
 



ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เปนไป
ตาม

เกณฑ 
() 

ไมเปนไป
ตาม

เกณฑ 
() 

รายละเอียดผลการ
ดําเนินงาน 

หลักฐาน/ตารางอางอิง 

จากคะแนนเต็ม 5.0 นักศึกษาชั้นปสุดทาย
หรือบัณฑิตใหม จึงยัง
ไม มีการประเมินใน  
ตัวบงชี้นี้ 

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ไมขอรับ
การ

ประเมิน 

ไมขอรับ
การ

ประเมิน 

ยังไมดําเนินการในป
การศึกษานี้ เนื่องจาก
หลักสูตรฯ ยั งไม มี
บัณฑิต จึงยังไมมีการ
ประเมินในตัวบงชี้นี ้

ยังไมมีบัณฑิตและผูใช
บัณฑิต 

รวมตัวบงชี้ในปนี้ 8  
จํานวนตัวบงชี้ในปนี้ท่ีดําเนินการผาน 8  

รอยละของตัวบงชี้ท้ังหมดในปนี ้ 100  
หมายเหตุ : ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานใหประเมินตามจํานวนขอท่ีระบุใน มคอ.2 กรณีมีการเปลี่ยนแปลง
จํานวนขอหรือรายละเอียดในตัวบงชี้ใหแนบมติสภา 
 
เปาหมายของปนี้   : รอยละ 100 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : รอยละ 100  เกณฑประเมิน  :  5  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน    บรรลุเปาหมาย 
 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-93-  
 



การวิเคราะหรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมปกติ (นํามาจาก มคอ.5 ของแตละวิชา) 
รหัส  

ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความ

ผิดปกติ 
การ

ตรวจสอบ 
เหตุท่ีทําให
ผิดปกติ 

มาตรการ
แกไข 

หลักฐาน/ตาราง
อางอิง 

14512101
ธรณีวิทยา
และการ
สํารวจ
ปโตรเลียม 1 

1/2560 นักศึกษามีผล
คะแนน D และ 
F จํานวน 8 
ค น  จ า ก
นั ก ศึ ก ษ า
ท้ังหมด 21 คน 
คิดเปนรอยละ 
38.10 

สอบถามจาก
อาจารยผูสอน
และ มคอ. 5 

ความสนใจในการ
ทบทวนบทเรียนท่ี
ผานมาของแตละ
สั ปดาห อยู ใ น
ระดับท่ีไมนาพอใจ 

อาจารยประจํา
วิ ช า ชี้ แ จ ง
รายละเอียด/
ข อ กํ า ห น ด      
ในการเรียน 

มคอ.5 

14512121 
ภาพรวม
กระบวนการ
ใน
อุตสาหกรรม
ปโตรเลียม 

1/2560 นักศึกษามีผล
คะแนน D และ 
F จํานวน 6 
ค น  จ า ก
นั ก ศึ ก ษ า
ท้ังหมด 21 คน 
คิดเปนรอยละ 
28.57 

สอบถามจาก
อาจารยผูสอน
และ มคอ. 5 

ความสนใจในการ
ทบทวนบทเรียนท่ี
ผานมาของแตละ
สั ปดาห อยู ใ น
ระดับท่ีไมนาพอใจ 

อาจารยประจํา
วิ ช า ชี้ แ จ ง
รายละเอียด/
ขอกําหนดใน
การเรียน 

มคอ.5 

14511103
ปฏิบัติงาน
ทักษะชาง
พ้ืนฐาน 1 

2/2560 
 

นักศึกษามีผล
คะ แ น น  U 
จํานวน 6 คน 
จากนักศึกษา
ท้ังหมด 19 คน
คิดเปนรอยละ 
31.58 

สอบถามจาก
อาจารยผูสอน
และ มคอ. 5 

การมาเรียนไมตรง
ตอเวลาจึงมาไม
ทั น ใ น ช ว ง ท่ี
อาจารยแนะนําการ
ปฏิบั ติ ส งผลให
ชิ้ นงานท่ี ทํ าไม
เ ป น ไ ปต าม ท่ี
ประเมิน 

อาจารยประจํา
วิ ช า ชี้ แ จ ง
รายละเอียด/
ขอกําหนดใน
การเรียน 

มคอ.5 

 
รายวิชาท่ีไมไดเปดสอนในปการศึกษา  

รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลท่ีไมเปดสอน มาตรการท่ีดําเนินการ หลักฐาน/ตาราง
อางอิง 

ไมมี 
 
 
 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-94-  
 



คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาท่ีเปดสอนในปท่ีรายงาน 
รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
(นํามาจาก มคอ5 แตละวิชา) 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการ 
ศึกษา 

ผลการ
ประเมินโดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง หลักฐาน/ตาราง
อางอิง 

มี ไมมี 

14511105
ปฏิบัติงาน
ทักษะชาง
พ้ืนฐาน 2 

1/2560   

มีการพูดคุยเพ่ือปรับทัศนคติในการเรียนกับ
นักศึกษาระหวางเรียนเพ่ิมมากข้ึนและ
กําหนดสงชิ้นงานในระยะเวลาท่ีสั้นลง
เพ่ือใหนักศึกษามีความกระตือรือรนในการ
ทําชิ้นงาน 

 

14512101
ธรณีวิทยาและ
การสํารวจ
ปโตรเลียม 1 

1/2560   

มีการพูดคุยเพ่ือปรับทัศนคติในการเรียนกับ
นักศึกษาระหวางเรียนเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือให
นักศึกษามีความกระตือรือรนมากข้ึน 

 

14512121 
ภาพรวม
กระบวนการใน
อุตสาหกรรม
ปโตรเลียม 

1/2560   

มีการพูดคุยเพ่ือปรับทัศนคติในการเรียนกับ
นักศึกษาระหวางเรียนเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือให
นักศึกษามีความกระตือรือรนมากข้ึน 
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ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองประเมินอาจารยผูสอน การจัดการเรียนการสอน และ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรูในดานตางๆ แตอยางไรก็ตามหลักสูตรไมสามารถท่ีจะติดตามรายละเอียดของขอมูลใน 
มคอ.ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไดครบถวน ซ่ึงพบวาคุณภาพโดยรวมมีคาเกณฑการประเมิน เกิน 3.51 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 
ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอน 
และขอมูลปอนกลับจาก

แหลงตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

คุณธรรมจรยิธรรม ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ธ ร ร ม 
จริ ยธรรม ควรสอดแทรก    
ในวิชาใหเห็นถึงผลกระทบ
จ า ก ก า ร ทํ า ผิ ด คุ ณ ธ ร ร ม      
โดยยกตัวอยางกรณีศึกษา
และใหมีการแสดงความเห็น
กลุมยอย 

ควรสอดแทรกในวิชา ใหเห็นถึงผลกระทบ       
จากการทําผิดคุณธรรม โดยยกตัวอยาง
กรณีศึกษาและใหมีการแสดงความเหน็กลุมยอย 

ความรู  ควรมีการทดสอบความรูเปน
ระยะไมใชเพียงการสอบกลาง
ภาคและปลายภาค และเพ่ิม
ก า รท ดสอบ ท่ี ไ ม ใ ช เ พี ย ง     
การสอบ เชน การฝกทํางาน
เปนกลุมตามท่ีมอบหมาย 

จั ด ให มี ข อ กํ าหนดในการวั ดผลความรู 
นอกเหนือจากการสอบท่ีหลากหลาย ในทุก
รายวิชา 

ทักษะทางปญญา ควรมีการใหนักศึกษา ศึกษา
บางหัวขอวิชาเรียนและมา
สอนเพ่ือนๆ ในหอง 

เตรียมแผนฝกใหนักศึกษาไดคนควาดวย
ตนเองมากข้ึน 

ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคลและความรับผิดชอบ 

ค ว ร มี ก า ร ส ลั บ ตํ า แ ห น ง
หัวหนากลุมในการนําเสนอ
ง า น เ พ่ื อ ค ว า ม เ ท า เ ที ย ม       
ในความรับผิดชอบในงาน 

มีการวางแผนใหนักศึกษาสงรายชื่อ ท่ีมีการ
สลับตําแหนงหนาท่ีในกลุม และรายงานผล
การประชุมทํางานกลุมอยางสมํ่าเสมอ 

ทักษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ควรเพ่ิมโจทยท่ีมีการวิเคราะห
เชิงตัวเลขมากข้ึน และใชการ
สงงานผาน E-Mail 

หาโจทยท่ีมีการวิเคราะหเชิงตัวเลขเตรียมไว
สําหรับการสอนครั้งตอไป 

ทักษะพิสัย - - 
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การปฐมนิเทศอาจารยใหม 
การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไมมี  
เนื่องจากหลักสูตรไมมีอาจารยใหม  

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
กิจกรรมท่ีจัด 
หรือเขารวม 

จํานวน สรุปขอคิดเห็น และประโยชนท่ี
ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ 

หลักฐาน/ตารางอางอิง 
อาจารย บุคลากร

สาย
สนับสนนุ 

โครงการความ
ปลอดภัยในการทํางาน
ท่ีสูง (Working at 
Height)  
บริษัท เซาเทอรน 
เซฟตี้ จํากัด ตําบล
พะวง อําเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา 

6 - - มีความรูความเขาใจในข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีสูง 
- มีความรูในดานการเลือกใชอุปกรณ
ปองกันอันตรายสวนบุคคลในการ
ทํางานบนท่ีสูงไดอยางเหมาะสม 

รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ 

โครงการศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการ ณ 
นิคมอุตสาหกรรม 
จังหวัดระยอง 

4 - - มีทักษะและประสบการณจากการ
อบรมทางดานอุตสาหกรรมปโตรเลียม
เพ่ิมมากข้ึน 
- นักศึกษาไดรับการถายทอดความรู
ตลอดจนทักษะจากอาจารยผูสอน 

รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ 

โครงการประกวด 
ผลงานวิชาการ 
สิ่งประดิษฐคิดคนและ
นวัตกรรม ณ มทร.ศรี
วิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช (ไส
ใหญ) จ.
นครศรีธรรมราช 

2  - ไดสงผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ
คิดคนและนวัตกรรมเขาแขงขัน 
- ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
จากการประกวดผลงานวิชาการ 
สิ่งประดิษฐคิดคนและนวัตกรรม 

รูปภาพการเขารวม
โครงการ 

อบรมหลักสูตรพ้ืนฐาน
ดานปโตรเลียม ซ่ึงจะ
ค ร อ บ ค ลุ ม วิ ช า
เทคโนโลยีปโตรเลียม
วาดวยการผลิต การ
ควบคุมการผลิต การ
ซอมบํ ารุ ง  วิ ชาด าน
ธรณีวิทยา และเรียนรู

1 - - มีทักษะและประสบการณจากการ
อบรมทางดานอุตสาหกรรมปโตรเลียม
เพ่ิมมากข้ึน 
- นักศึกษาไดรับการถายทอดความรู
ตลอดจนทักษะจากอาจารยผูสอน 
 

รูปภาพการเขารวม 
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เก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ดวยการยึดหลักดาน
ความปลอดภัยและ
รักษาสิ่ งแวดลอม ณ 
ศู น ย เ ศ ร ษ ฐ พั ฒ น 
บ ริ ษั ท  เ ช ฟ ร อ น
ประเทศไทยสํ ารวจ
และผลิ ต  จํ า กั ด  จ .
สงขลา (ระยะเวลาการ
ฝ กอบ รม  6  เ ดื อน ) 
ตั้ ง แ ต วั น ท่ี  1 
พฤศจิกายน 2560 ถึง 
30 เมษายน 2561 
 
นําเสนอผลงานวิจัย The 
23rd PPC Symposium 
on Petroleum, 
Petrochemicals, and 
Polymers and The 8th 
Research Symposium 
on Petrochemical and 
Materials Technology 
ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้น
เซส จังหวัดกรุงเทพฯ  ใน
วันท่ี 23 พฤษภาคม 
2560  

3 - - ไดการแลกเปลี่ยนประสบการณดาน
งานวิจัย 
- เพ่ือเพ่ิมเครือขายในการทําวิจัยและ
เพ่ือความรูใหม ๆ ในการทําวิจัย 
- เพ่ือทราบความคืบหนาในงานวิจัยใน
ปจจุบัน 
- เพ่ือเพ่ิมทักษะกรอบแนวคิด เทคนิค 
และทักษะดานงานวิจัย 

 

โครงการอบรมเทคนิค
การ เ ขียนตํ า ร าจาก
งานวิจัย เม่ือวันท่ี 16 
พฤษภาคม 2561 ณ 
จังหวัดตรัง 

2 - - ทราบถึงแนวทางในการเขียนขอ
ตําแหนงทางวิชาการ 

รูปภาพการเขารวม 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 

5.1 3    
5.2 3    
5.3 3    
5.4 5    
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หมวดท่ี 5 
การบริหารหลักสูตร 

ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร กําหนดใหมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ซ่ึงประกอบดวย 
หัวหนาสาขาวิชาหรืออาจารยท่ีไดรับมอบหมายเปนประธานคณะกรรมการ และอาจารยประจําหลักสูตรอีก 4 
คนเปนกรรมการ คณะกรรมการชุดนี้ทําหนาท่ีรับผิดชอบบริหารหลักสูตร โดยคณบดีมอบหมายใหรองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัยเปนผูกํากับดูแลและใหคําแนะนํา  

คณะกรรมการประจําหลักสูตรจะมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอน กําหนดอาจารยผูสอน ติดตาม 
รวบรวมขอมูลตางๆ อาทิ วิธีการสอน วิธีสอบ การประเมินผล เครื่องมืออุปกรณ เปนตน มาเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการประชุมทุกภาคการศึกษา และมีการดําเนินการพัฒนาอยางตอเนื่องทุก ๆ ป 
 
การบริหารหลักสูตร 
ปญหาในการบริหาร

หลักสูตร 
ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 
แนวทางการปองกัน
และแกไขปญหาใน

อนาคต 

หลักฐาน/ตารางอางอิง 

อุปกรณเครื่องมือท่ีใช
ในการเรียนการสอน
ยัง มี ไม เ พียงพอกับ
การฝกปฏิบัตินักศึกษา 

ทําใหนักศึกษาใชเทคโนโลยีและฝก
ป ฏิ บั ติ ใ น ชั้ น เ รี ย น ไ ด ไ ม เ ต็ ม
ประสิทธิภาพ 

จัด ทําแผน ซ้ือวั ส ดุฝ ก
และครุภัณฑท่ีจําเปนตอ
ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น 
เ พ่ื อ ใ ห มี อุ ป ก ร ณ ใ ห
เพียงพอกับการเรียนรู
แ ล ะ ฝ ก ป ฏิ บั ติ ข อ ง
นั ก ศึ ก ษ า  เ พ่ื อ ใ ห
นักศึกษาไดฝกปฏิบัติได
เต็มศักยภาพ 

 

ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
คอมพิวเตอรสําหรับ
สืบคนขอมูลภายใน
คณะฯ ไมเพียงพอ 

นักศึกษาตองไปใชงานจากแหลง
ภายนอก 

จัดให มีหองปฏิบัติการ
คอม พิ ว เ ตอร ภ า ย ใ น
คณะฯ ใหเพียงพอ 

 

สัญญาณอินเตอรเน็ต
ภ า ย ใ น ค ณ ะ ฯ  /
มหาวิทยาลัยไมท่ัวถึง 

นัก ศึกษา ท่ี มีคอมพิว เตอร  note 
book ไมสามารถสืบคนขอมูลโดยใช
สั ญ ญ า ณ อิ น เ ต อ ร เ น็ ต ข อ ง
มหาวิทยาลัยในการสืบคนขอมูลได 
และทําใหนักศึกษาไมมานั่งทํางาน
บริเวณหลักสูตรในเวลาวาง 

ติดตั้งระบบสงสัญญาณ
อินเตอรใหครอบคลุมท่ัว
ทุกพ้ืนท่ีภายในคณะฯ /
มหาวิทยาลัย 

 

อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า
ห ลั ก สู ต ร มี
ผลงานวิจัยนอย 

ไม มีผลงานทางวิชาการ และไม
สามารถขอตําแหนงทางวิชาการ 

ส ง เ ส ริ ม ใ ห ค ว า ม
ชวยเหลือโดยใหอาจารย
อาวุ โสให คําแนะนําใน
ก า ร เ ขี ย น ข อ เ ส น อ
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งานวิจัยและงานวิจัย 
การประชุมตาง ๆ ท่ี
กระทบกับเวลาใน
การเรียน 

ตอง มีการสอนชดเชยนอกเวลา
บอยครั้ ง การสอนท่ีรวบรัดทําให
ความเขาใจในบทเรียนนอยลงและ
ตองมีการทดสอบยอยนอกเวลาเรียน
จากแผนท่ีกําหนดไว 

จั ด ต า ร า ง ส อ น ข อ ง
อาจารยใหมีวันไวสําหรับ
การประชุม หรือประชุม
นอกเวลา 

 

 
ตัวบงช้ีท่ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
ระบบและกลไกส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแก 
     1) ความพรอมทางกายภาพ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ ท่ีพักของนักศึกษา ฯลฯ 
     2) ความพรอมของอุปกรณ เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด หนังสือ ตํารา 
สิ่งพิมพ วารสาร ฐานขอมูลเพ่ือการสืบคน แหลงเรียนรู สื่ออิเล็กทรอนิกส อินเตอรเน็ต 
ฯลฯ 
     สิ่งเหลานี้ตองมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพรอมใชงาน ทันสมัย โดยพิจารณา
จากการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย โดยมีขอบเขต ดังนี ้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการดําเนินงานของภาควิชา/
คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ดังนี้ 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ี
เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน ดังนี ้
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 

 
              1)จัดทําแผนปฏิบัติงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพ่ือกําหนดเปาหมายตามเกณฑมาตรฐานหรือ
ตามจุดเนน กําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน (สํารวจ ดําเนินงาน ประเมินผล) 

     2) สํารวจความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดย  
  2.1) อาจารยประจําหลักสูตรดําเนินการสํารวจสภาพปจจุบันของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูและเสนอความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพ่ิมเติมท่ีสอดคลอง
กับความตองการของหลักสูตรฯ  
  2.2) นําขอเสนอแนะจากผลการประเมินในปการศึกษากอนหนามา
พิจารณา 
     3) รวบรวมและพิจาณาสรุปความตองการ โดยนําผลการสํารวจมาวิเคราะห
ขอมูลวาหลักสูตรฯ มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมหรือไมและสรุป
ความตองการ 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
     4) จัดทําขอเสนองบประมาณหรือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยหลักสูตรจัดทํา
ขอเสนองบประมาณหรือจัดทําโครงการเสนอตอคณะฯ และมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
สนับสนุน 
     5) ดําเนินการจัดหา/พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยหลักสูตรฯจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูตามงบประมาณหรือทรัพยากรท่ีไดรับ  
     6) ประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยใหอาจารยและ
นักศึกษาประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
     7) คณะกรรมการพิจารณาผลการประเมิน และเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

 
ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจํา
หลักสูตรเพ่ือใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

 
          ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกการดําเนินงานของภาควิชา/
คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ดังนี้ 
 (P) หลักสูตรฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือทบทวนแผนการ
ดําเนินงานปการศึกษา 2559 พบวาทางหลักสูตรฯ ไดรับการจัดสรรครุภัณฑเพ่ือใชในการ
เรียนการสอน คือ ชุดเครื่องมือชางพ้ืนฐาน จํานวน 1 ชุด และครุภัณฑสํานักงานเพ่ือใช
ในสํานักงานของหลักสูตรฯ คือ ตูเหล็ก 15 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตูและเครื่องสํารองไฟฟา 
ขนาดไมนอยกวา 500 VA จํานวน 6 เครื่องและครุภัณฑงบประมาณแผนดินประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 คือ ครุภัณฑชุดทดลองการควบคุมกระบวนการผลิตในงาน
ปโตรเลียม และวัสดุฝกท่ีใชในการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ และจากการประชุมได
จัดทําแผนมอบหมายใหอาจารยผูสอนดําเนินการสํารวจสภาพปจจุบันของสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู สํารวจความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีตองการเพ่ิมเติม ความตองการ
ใชครุภัณฑทางการศึกษา วัสดุฝกสําหรับนักศึกษาในหลักสูตรฯ หนังสือ ตํารา และ
สิ่งพิมพสําหรับนักศึกษาและเสนอความตองการท่ีสอดคลองกับความตองการ และ
นําเสนอหลักสูตรฯ เพ่ือทําแผนการจัดหาวัสดุฝก/ครุภัณฑ 
     จากการสํารวจพบวาทางหลักสูตรฯ ตองการวัสดุฝกและครุภัณฑอีกจํานวน
มาก โดยสิ่งท่ีจําเปนเรงดวนท่ีทางหลักสูตรฯ ตองการ คือ ตูอบสารและเครื่องชั่งไมโครบา
ลานซเพ่ือใชในการเรียนการสอน การทําโครงงานของนักศึกษาในหลักสูตรฯ เพ่ือให
นักศึกษารูจักและสามารถใชเครื่องมือพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและการทํางานวิจัยของ
อาจารยในหลักสูตรฯ นอกจากนี้ทางหลักสูตรฯ ยังตองการชุดทดสอบปม เพ่ือใช
ประกอบการเรียนการสอนใหนักศึกษาเขาใจการไหลของของไหล เขาใจระบบการทํางาน
และอุปกรณตาง ๆ สามารถลงมือปฏิบัติจริงในงาน และเพ่ือฝกความเชี่ยวชาญในการ
ถอดและประกอบปมท่ีใชในอุตสาหกรรมจริง ซ่ึงจะฝกนักศึกษาใหเปนไปตามเอกลักษณ
ของทางมหาวิทยาลัยท่ีตองการบัณฑิตนักปฏิบัติ และมีการเสนอเรื่องเขาท่ีประชุมเพ่ือ

 
 
 
 
 
 
 หนังสือจัดซ้ือวัสดุฝก
และครุภัณฑ 
 แบบประเมินความ
พอใจตอสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-103-  
 



ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
วางแผนการจัดซ้ือวัสดุฝกและครุภัณฑตอไป และหากครุภัณฑท่ีใชในการเรียนการสอนมี
ราคาสูงเกินวงเงินท่ีสามารถจัดซ้ือไดทางหลักสูตรฯ ใชวิธีการนํานักศึกษาออกศึกษานอก
สถานท่ีในสถานประกอบการจริง 
 (D) หลักสูตรฯ การจัดซ้ือวัสดุฝกและครุภัณฑ ในการพิจารณาขอครุภัณฑ
งบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 นั้น ทางหลักสูตรฯ ไดประชุม
รวมกันและมีความคิดเห็นวา ใหควรจัดซ้ือครุภัณฑประกอบดวย ครุภัณฑเพ่ือใชในการ
เรียนการสอน คือ ตูอบสารและเครื่องชั่งไมโครบาลานซ จํานวนอยางละ ๑ ชุด วงเงิน 
100,000 บาท และครุภัณฑงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
หลักสูตรฯ ไดเสนอขอครุภัณฑชุดทดสอบปม จํานวน 1 ชุด ในวงเงิน 2,000,000 บาท 
โดยทําการขอจัดซ้ือครุภัณฑดังกลาวสงไปยังฝายพัสดุของคณะฯ 
 (C) หลักสูตรฯ ติดตามผลการพิจารณาครุภัณฑท่ีเสนอขอ ซ่ึงครุภัณฑงบรายได
และครุภัณฑงบแผนดินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดรับการจัดสรร ในสวนของ
ครุภัณฑงบประมาณปพ.ศ. 2562 ทางหลักสูตรฯ ไดตรวจสอบความจําเปนในการใชงาน
และพบวามีความจําเปนท่ีตองจัดซ้ือเพ่ือนํามาใชในหลักสูตรฯ และหลักสูตรฯ ไดพา
นักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ีตามสถานประกอบการในกลุมอุตสาหกรรม
ปโตรเลียม หลักสูตรนํานักศึกษาไปศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ เชน ศึกษาดูงาน
เก่ียวกับระบบการทําความสะอาดระบบทอนําสงปโตรเลียม (Pig Launcher) ณ ศูนย
เศรษฐพัฒน บริษัท เชฟรอนสํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด ศึกษาดูงานท่ีบริษัท CES 
Engineering and Maintenance Services.co.,Ltd อ. สิงหนคร จ. สงขลา ศึกษาดูงาน
ท่ีโครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม สงขลา บริษัท ปตท.สผ. จํากัด (มหาชน) 
อ. สิงหนคร จ. สงขลา เปนตนจากการพูดคุยกับนักศึกษาพบวานักศึกษามีความพึงพอใจ
มาก มีเปาหมายท่ีชัดเจน และมีเขาใจในการเรียนท่ีมากข้ึน และนอกจากนี้ยังสามารถ
มองเห็นถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมปโตรเลียมไดชัดเจนมากข้ึนวานอกจากการขุดเจาะ
น้ํามันกลางทะเลหรือบนบกแลวนั้น ตนเองหลังจากจบการศึกษาสามารถทํางานในสาย
งานใดไดบาง 
 (A) หลักสูตรฯ ไดทบทวนการจัดซ้ือครุภัณฑประจําปงบประมาณพ.ศ. 2561 
ตามรายการท่ีไดจากการจัดสรรหา และผลการการนํานักศึกษาไปเยี่ยมชมสถาน
ประกอบการนั้น ทางหลักสูตรฯ จึงไดวางแผนในการจัดซ้ือครุภัณฑประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 สวนครุภัณฑทางปโตรเลียมท่ีมีราคาสูงเกินความสามารถในการจัดสรรมา ได
แกปญหาโดยการนํานักศึกษาไปดูงานตามสถานประกอบการอ่ืน ๆ ในกลุมอุตสาหกรรม
ปโตรเลียม ตอไป 

 
 
 

จํานวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
 ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ดําเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ี
เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 (P) หลักสูตรฯ มีการทบทวนแผนการดําเนินงานปการศึกษา 2559 พบวาวัสดุ
ฝกและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูนั้นไดจัดซ้ือตามความตองการใชงานของผูสอนในแตละ

 
 
 
 
 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-104-  
 



ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
รายวิชา และไดจัดซ้ือใหไดครบถวนตามความตองการ และในปการศึกษา 2560 ทาง
หลักสูตรฯ จัดทําแผนแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูและการจัดการเรียนการสอน
ตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย โดยกอนเปดภาคการศึกษาท่ี 1/2560 2/2560 
และ 1/2561 หลักสูตรฯ รวมประชุมวางแผนสํารวจรายวิชาท่ีเปนรายวิชาปฏิบัติ ซ่ึงตอง
ใชวัสดุฝกและวัสดุสิ้นเปลือง พบวามีท้ังหมด 3 รายวิชาไดแก 
     1) การซอมบํารุงเครื่องจักรกล (14-514-207) 
     2) ปฏิบัติงานทักษะชางพ้ืนฐาน 1 (14-511-105) 
     3) อุปกรณและปฏิบัติการทางปโตรเลียม (14-514-102) 
          และในสวนของงบประมาณ ทางงานพัสดุของคณะฯ จะทําหนังสือแจง
งบประมาณท่ีสามารถใชในการจัดซ้ือวัสดุฝกและวัสดุสิ้นเปลืองมายังหลักสูตรฯ ในแตละ
ไตรมาส โดยประธานหลักสูตรจะทําการมอบหมายใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และ
อาจารยผูสอนแตละรายวิชา จัดทํารายการวัสดุฝกสงใหประธานหลักสูตร เพ่ือรวบรวม
รายการวัสดุฝกและวัสดุสิ้นเปลืองและประมาณการราคาสงไปยังงานพัสดุของคณะฯ เพ่ือ
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตอไป  
 ในการวางแผนการใชหองเรียนเพ่ือเรียนในรายวิชาตาง ๆ นั้น ทางหลักสูตรฯ จะ
ตรวจสอบรายวิชาวาตองใชอุปกรณหรือหองใดเพ่ือทําการเรียนการสอนเปนการเฉพาะ
หรือไม ถามีจะทําการขอใชหองดังกลาวในลําดับถัดไป 
 (D) หลักสูตรฯ ไดแจงใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาท่ีเปดสอนในภาคการศึกษา
ท่ี 1/2560 จํานวน 1 รายวิชา คือรายวิชาการซอมบํารุงเครื่องจักรกล (14-514-207) 
จัดทํารายการวัสดุฝกสงมายังประธานหลักสูตร และหลักสูตรไดแจงใหอาจารย
ผูรับผิดชอบรายวิชาท่ีเปดสอนในภาคการศึกษาท่ี 2/2560 และ 3/2560 จํานวน  
2 รายวิชา คือรายวิชาปฏิบัติงานทักษะชางพ้ืนฐาน 2 (14-511-105) และรายวิชา
อุปกรณและปฏิบัติการทางปโตรเลียม (14-514-102) จัดทํารายการวัสดุฝกสงมายัง
ประธานหลักสูตร     
 (C) หลักสูตรฯ ไดนํารายการประมาณการวัสดุมาพิจารณา พบวามีอาจารยบาง
ทานไดเขียนใบประมาณการวัสดุ เชน การเขียนรายการวัสดุมากเกินความจําเปน ซ่ึงทํา
ใหเกินงบประมาณท่ีคณะจัดสงมาให จึงไดมีการแจงกลับไปยังอาจารยผูประมาณการวัสดุ
ฝกใหม 
 หลักสูตรฯ ตรวจสอบความเพียงพอตอการใชหองเรียนและหองปฏิบัติการตาง ๆ 
สําหรับทําการเรียนการสอนตามตารางการใชหอง ซ่ึงมีความเพียงพอตอการจัดการเรียน
การสอน โดยหลักสูตรฯ ไดมีความพรอมทางกายภาพ คือ หองเรียน 2 หอง และหอง
หองปฏิบัติการ 1 หอง ดังนี้ หอง 02202 หอง 08108 และโรงฝกปฏิบัติงานชางพ้ืนฐาน 
ตามลําดับ และเนื่องจากจํานวนนักศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน ทําใหตองทําการขอความอนุเคราะห
ใชหองเรียน 02203 จากคณะศิลปศาสตรในปการศึกษา 2561 และเนื่องจากในรายวิชา
ในหลักสูตรฯ นั้นจะตองเรียนในรายวิชาเก่ียวกับไฟฟา การติดตอสื่อสาร และรายวิชาท่ีมี
การใชเครื่องคอมพิวเตอร หลักสูตรฯ จึงไดทําการขอใชหองเรียนของหลักสูตรสาขาวิชา

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-105-  
 



ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคมเพ่ือเรียนในรายวิชาดังกลาว และนอกจากนี้
ทางมหาวิทยาลัยมีสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เชน หองสมุด ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วารสารวิชาการเพ่ือการสืบคน 
 (A) การจัดซ้ือวัสดุฝกและวัสดุสิ้นเปลืองนั้น จากผลการชี้แจงพบวาอาจารยแต
ละทานไดนําใบประมาณการไปแกไขและสงมาใหประธานหลักสูตรพิจารณารวบรวมใหม 
กอนสงไปยังงานพัสดุของคณะฯ 
              หลักสูตรฯ สํารวจจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูไดตรงตามความตองการของ
รายวิชาท่ีมีการฝกปฏิบัติ และไดสรางโรงฝกปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนใน
ภาคปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีการขออนุมัติงบประมาณป 2560 ในการสรางโรงเก็บอุปกรณ
ทางปโตรเลียม 
              คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีไดมีการสรางอาคารเรียนใหม ซ่ึง
จะแลวเสร็จตามกําหนดการในป พ.ศ. 2562 ซ่ึงจะสงผลใหทางหลักสูตรฯ มีหองเรียน
และพ้ืนท่ีสําหรับใชในการทําการเรียนการสอนและการทํากิจกรรมท่ีมากข้ึน 
 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-106-  
 



 

กระบวนการปรับปรงุตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย
ตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ไดดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ดังนี้ 
 (P) กระบวนการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยใหอาจารย
และนักศึกษาประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ผานระบบสารสนเทศของ
สํ า นั ก ส ง เ ส ริ ม วิ ช า ก า ร แ ล ะ ง า น ท ะ เ บี ย น ( ส ว ท . ) ท่ี 
https://songkhla.advisor.rmutsv.ac.th/mainInstructor.php สําหรับอาจารย โดย
อ า จ า ร ย จ ะ ทํ า ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก อ น ก า ร ก ร อ ก เ ก ร ด  แ ล ะ ท่ี 
https://songkhla.sis.rmutsv.ac.th/ สําหรับนักศึกษา โดยนักศึกษาจะทําการประเมิน
กอนการดูผลการศึกษาในแตละภาคการศึกษา 
           จากผลการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของอาจารยในป
การศึกษา 2559 พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง (4.23 คะแนน) และมี
ขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
     1) ไฟฟาดับบอยทําใหอุปกรณอิเล็กทรอนิคสเกิดความเสียหายไดงาย 
     2) เครื่องปรับอากาศพบวาการทํางานไมเต็มท่ี สวนใหญไมคอยมีความเย็น
เทาท่ีควรและเสียบอย มีความลาชาในการซอม 
               3) ภายในหองเรียนคอนขางสกปรก หนาตางพังทําใหมีเสียงดานนอกเขามา 
ประตูบานเลื่อนชํารุดทําใหเปด-ปดลําบาก 
              จากผลการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษาในป
การศึกษา 2559 พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด (4.84 คะแนน) และมี
ขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
     1) เอกสารท่ีเรียนสวนใหญจะเปนสไลดจากพาวเวอรพอยอยากใหเปน
รูปแบบอ่ืน ๆ บางท่ีนาสนใจ 
     2) อยากใหมีเครื่องมือในการเรียนวิชาชางเพียงพอกับนักศึกษา 
     3) แอรและเครื่องฉายโปรเจคเตอรในหองเรียนบางหองไมดีเทาท่ีควร รวมถึง
แสงสวางของหองมีผลตอการฉายโปรเจคเตอร 
  (D) ดําเนินการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูผานระบบ
ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง สํ า นั ก ส ง เ ส ริ ม วิ ช า ก า ร แ ล ะ ง า น ท ะ เ บี ย น ท่ี 
http://advisor.rmutsv.ac.th/maininstructor.php สําหรับอาจารย 
 

 
 
 
 
 จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต
https://songkhla.advi
sor.rmutsv.ac.th/mai
nInstructor.php 
 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-107-  
 



 
และท่ี https://songkhla.sis.rmutsv.ac.th/ สําหรับนักศึกษา 
 

   
           (C) การประเมินผานระบบสารสนเทศของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
     ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ในป
การศึกษา 2560 ในภาพรวมคะแนนอยูในระดับปานกลาง เฉลี่ย 4.24 คะแนน โดย
สามารถแบงเปน 
 
 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-108-  
 



ลําดับ ประเด็นการประเมิน 

พ้ืนท่ี สงขลา 

เทอม 1 เทอม 2 

1 สภาพแวดลอมภายในหองเรียน/หองปฏิบัติการ
โดยรวม(เชนความสะอาดแสงการถายเท
อากาศ) 

4.31 4.28 

2 
ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม ภ า ย น อ ก ห อ ง เ รี ย น /
หองปฏิบัติการโดยรวม(เชนความสะอาดความ
สงบรมรื่น) 

4.25 4.22 

3 
ขนาดของหองเรียนมีความเหมาะสมและมี
อุปกรณเชนโตะเกาอ้ี 

4.41 4.30 

4 
อาคารหอง เรียน/หองปฏิบั ติการ มีความ
เหมาะสมและจํานวนเพียงพอกับจํานวนผูเรียน 

4.25 4.20 

5 
สภาพแวดลอมโดยท่ัวไปเหมาะสมกับการ
เรียนรู 

4.22 4.10 

6 

ความเพียงพอของอุปกรณสนับสนุนในการ
จัดการเรียนการสอน(เครื่องขยายเสียงเครื่อง
ฉายภาพกระดานดํา )ดานบรรยากาศทาง
วิชาการท่ีเอ้ืออํานวยตอการเรียนการสอน 
 

4.29 4.11 

7 
มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหมีกิจกรรม/โครงการ
ในการขอตําแหนงทางวิชาการของอาจารย 

4.40 4.37 

8 
มหาวิทยาลัยมีบริการทางวิชาการ/กิจกรรม/
โครงการเพ่ือประโยชนดานวิชาการของอาจารย 

4.34 4.30 

9 

มหาวิทยาลัยสรางบรรยากาศทางวิชาการท่ี
เอ้ืออํานวยตอการเรียนการสอนและสอดคลอง
กับสภาพสังคมในปจจุบันความพรอมการ
ใหบริการดานทรัพยากรทางวิชาการ 

4.20 4.17 

10 
ความเ พียงพอของหนั งสื อ/สื่ อสิ่ ง พิมพ ท่ี
ใหบริการของหองสมุด 

4.19 4.19 

11 
ความ ทันส มัยของหนั ง สื อ / สื่ อ สิ่ ง พิมพ ท่ี
ใหบริการของหองสมุด 

4.15 4.09 

12 
ความหลากหลายในการคนควาของสื่อการ
เรียนรูตางๆเชนคอมพิวเตอรระบบอินเตอรเน็ต
ทีวีดาวเทียมสื้อCAIฐานขอมูลเปนตน 

4.20 4.20 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-109-  
 



13 
ความเพียงพอของสื่อการเรียนรูตางๆเชน
คอมพิวเตอรระบบอินเตอรเน็ตทีวีดาวเทียมสื่อ
CAI ฐานขอมูลเปนตน 

4.19 4.21 

รวม 4.26 4.21 

 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ในป
การศึกษา 2560 ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เฉลี่ย 4.72 คะแนน โดยสามารถ
แบงเปน 
 

ลําดับ 
การประเมินส่ิงสนับสนุน

การเรียนรู 

เทคโนโลยีปโตรเลียม 

เทอม 1 เทอม 2 
1 ด า นสื่ อ / เ อกส าร และ

อุปกรณการเรียนการสอน 
4.78 4.44 

2 ดานอาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดลอม 

4.82 4.56 

3 ดานการจัดการหลักสูตร
การเรียนการสอน 

4.87 4.60 

4 ด า น สิ่ ง อํ า น ว ย ค ว า ม
สะดวกท่ีเอ้ืออํานวย 
ตอการศึกษาดวยตนเอง 

4.82 4.64 

5 ดานการใหบริการดาน
วิชาการ 

4.84 4.68 

6 ดานการบริหารจัดการ 
และการบริการดานตางๆ 

4.86 4.69 

รวม 4.83 4.60 

 
 และมีขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
 1) ความคิดเห็นเก่ียวกับสื่อ/เอกสารและอุปกรณการเรียนการสอน และ/หรือ
ปญหาท่ีตองการใหมีการแกไขปรับปรุง คือ คอมพิวเตอรในหองสมุดมีจํานวนไมเพียงพอ  
 2) เก่ียวกับสถานท่ีการเรียนการสอนและสิ่งอํานวยความสะดวก และ/หรือ
ปญหาท่ีตองการใหมีการแกไขปรับปรุง คือ โรงอาหาร ท่ีนั่งจํานวนไมเพียงพอ  
 3) ความคิดเห็นเก่ียวกับการใหบริการดานตางๆ คือ บริการดีทุกอยาง  
 4) ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นอ่ืนๆ คือ อยากเปดไฟบริเวณถนนภายใน
มหาวิทยาลัยชวงเวลากลางคืน และควรปรับทุกอยางใหคุมกับคาเทอม 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-110-  
 



 (A) ผลจากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู สวนใหญยังอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงหลักสูตรฯ จําเปนท่ีจะตองนําผลดังกลาว
มาวิ เคราะหและปรับปรุ ง พัฒนาตอไป เชน  สื่ อการเรียนการสอน แสงสว าง 
เครื่องปรับอากาศ หองเรียนท่ีไมเพียงพอ วัสดุฝกและครุภัณฑ หรือสิ่งอํานวยความ
สะดวกอ่ืน ๆ ในการพัฒนาการเรียนรูตามท่ีนักศึกษารองขอ 
 

เปาหมายของปนี้  : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :    คะแนน 
ผลการดําเนินงาน     บรรลุเปาหมาย 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 6 : ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 
6.1 3    

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-111-  
 



 
หมวดท่ี 6 

ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 
 

ขอคิดเห็น 
หรือสาระจากผูประเมิน 

ความเห็นของผูรับผิดชอบหลักสูตร การนําไปดําเนนิการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

   
   
   
   
   
   

 

 
สรุปการประเมินหลักสูตร 

การประเมินจากผูท่ีสําเร็จการศึกษา  (รายงานตามปท่ีสํารวจ) วันท่ีสํารวจ 31 กรกฎาคม ...... 
ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

ไมขอรับการประเมิน ไมขอรับการประเมิน 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
ไมขอรับการประเมิน 

 
การประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของ (ผูใชบัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน 
ไมขอรับการประเมิน 

ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 
ไมขอรับการประเมิน ไมขอรับการประเมิน 
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
ไมขอรับการประเมิน 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-112-  
 



 
หมวดท่ี 7 

แผนการดําเนนิการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 
ความกาวหนาของการดําเนนิงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปท่ีผานมา 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลาท่ี
แลวเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน/เหตุผลท่ีไม
สามารถดําเนินการไดสําเร็จ 

จัดเตรียมหองปฏิบัติการสําหรับ
วางชุดฝก โดยการจัดหาหองเพ่ือ
ทําการจัดเก็บวัสดุฝกและอุปกรณ
ทางปโตรเลียม 

ก อ น เ ป ด ภ า ค
การศึกษา 2561 

อาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยประจําทุกคน 

หลักสูตรไดทําการจัดหาหองและพ้ืนท่ี
เพ่ือใชในการจัดวางวัสดุฝกและอุปกรณ
ทางปโตรเลียม 

จัดเตรียมวัสดุฝกและครุภัณฑให
เพียงพอกับความตองการในแตละ
รายวิชา 

ก อ น เ ป ด ภ า ค
การศึกษา 2561 

อาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยประจําทุกคน 

ไดวัสดุฝกและครุภัณฑท่ีเพียงพอตอการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น  แ ล ะ อุ ป ก ร ณ ท า ง
ปโตรเลียมท่ีทางบริษัทตาง ๆ ไมไดใช
แลว 

สนับสนุนใหอาจารยในหลักสูตร
ยื่นของบประมาณวิจัย 

ตลอดปการศึกษา 
2561 

อาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยประจําทุกคน 

หลักสูตรฯ ไดรับการอนุมัติงบประมาณ
วิจัยเพ่ิมมากข้ึน 

 
ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
      ……………………..................................………………………………………………………………………………… 
      ……………………..................................………………………………………………………………………………… 
 
2. ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ

เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

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

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน     

3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานการวิจัย เชน  

- โครงการประกวด ผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐคิดคนและนวัตกรรม ณ มทร.ศรีวิชัย 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ) จ.นครศรีธรรมราช 

3.2 โครงการอบรมเทคนิคการเขียนตําราจากงานวิจัย 

- นําเสนอผลงานวิจัย The 23rd PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, 

and Polymers and The 8th Research Symposium on Petrochemical and 
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Materials Technology ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส จังหวัดกรุงเทพฯ  ในวันท่ี 23 

พฤษภาคม 2560  

- โครงการอบรมเทคนิคการเขียนตําราจากงานวิจัย เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2561 ณ 

จังหวัดตรัง 

3.3 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยผูสอน เชน  

- โครงการความปลอดภัยในการทํางานท่ีสูง (Working at Height) บริษัท เซาเทอรน 

เซฟตี้ จํากัด ตําบลพะวง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

- โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ณ นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง  

- โครงการอบรมหลักสูตรพ้ืนฐานดานปโตรเลียม ซ่ึงจะครอบคลุมวิชาเทคโนโลยี

ปโตรเลียมวาดวยการผลิต การควบคุมการผลิต การซอมบํารุง วิชาดานธรณีวิทยา และ

เรียนรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานดวยการยึดหลักดานความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดลอม 

ณ ศูนยเศรษฐพัฒน บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด จ.สงขลา 

(ระยะเวลาการฝกอบรม 6 เดือน) ต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 เมษายน 

2561 
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แบบรับรองความถูกตองสมบูรณของขอมูล 
 

ขอรับรองวาขอมูลท่ีนําเสนอในรายงานฉบับนี้ไดมีการดําเนินการจริง 
  1. เปนอาจารยประจําหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไมไดประจําหลักสูตรอ่ืน ๆ อีก 
  2. มีประสบการณผลงานวิจัย 

(ระบุชื่อเจาของผลงาน  ชื่อผลงาน ปท่ีตีพิมพเผยแพรผลงาน) 
อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ีหนึ่ง 

นายจักรพงษ จิตตจํานงค 
ผลงานตีพิมพวารสารระดับนานาชาติ 

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. 

ผลงานการเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
1. Jitjamnong, J. and Thunyaratchatanon, C. (2018, Feb 7-9) Effect of the Pd-

Mg/SiO2 on catalytic behavior for partial hydrogenation of soybean oil biodiesel. Proceedings 
of The 2018 Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2018), Songkhla, 
Thailand. 

2. Jitjamnong, J. and Luengnaruemitchai, A. (2017, May 23) The Stability of the 
Palladium-Magnesium Supported on Silica Catalysts for Partial Hydrogenation of Biodiesel. 
Proceedings of The 8th Research Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Advanced 
Materials and the 23th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, 
Bangkok, Thailand. 1-6. 

3. Khantikulanon, N. and Jitjamnong, J. (2017, May 23) Effect of Cassava Starch 
Ratio on Biomass Pellet Fuel from Rubber Tree. Proceedings of The 8th Research 
Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Advanced Materials and the 23th PPC 
Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, Bangkok, Thailand. 1-6. 

4. 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. 
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อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ีสอง 
นางสาวณปภัช สมานวงศ     

ผลงานการเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
  1. Napaphat, S. Nuttawut, S. and Juthamas, J. (2017, May 23) Biogas Production 
from Food Scraps of Rajamangala University of Technology Srivijaya. Proceedings of The 8th 
Research Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Advanced Materials and the 23th 
PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, Bangkok, Thailand. 1-6. 

 
 อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ีสาม 

นางสาวจุฑามาศ จันโททัย      
ผลงานการเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

  1. Napaphat, S. Nuttawut, S. and Juthamas, J. (2017, May 23) Biogas Production 
from Food Scraps of Rajamangala University of Technology Srivijaya. Proceedings of The 8th 
Research Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Advanced Materials and the 23th 
PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, Bangkok, Thailand. 1-6. 
 

  อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ีสี่ 
นายณัฐวุฒิ สุภารัตน    

ผลงานการเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
  1. Napaphat, S. Nuttawut, S. and Juthamas, J. (2017, May 23) Biogas Production 
from Food Scraps of Rajamangala University of Technology Srivijaya. Proceedings of The 8th 
Research Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Advanced Materials and the 23th 
PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, Bangkok, Thailand. 1-6. 

 
  อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ีหา 

นางสาวนลพรรณ ขันติกุลานนท      
ผลงานการเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

 1. Khantikulanon, N. and Jitjamnong, J. (2017, May 23) Effect of Cassava Starch 

Ratio on Biomass Pellet Fuel from Rubber Tree. Proceedings of The 8th Research 

Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Advanced Materials and the 23th PPC 

Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, Bangkok, Thailand. 1-6. 
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ภาคผนวก
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ตารางประกอบการเก็บขอมูลการประเมินระดับหลักสูตร 
 องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน  

ตารางท่ี 1.1-1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร (ตามท่ีเสนอใน มคอ. 2) 
ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
 

สาขาวิชา 
 ตรง/สัมพันธ
กับหลักสูตร 

สําเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

1 นางสาวณปภัช สมานวงศ 
 

อาจารย วท.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีปโตรเลียม  
เหมืองแร 

ตรงกับ
หลักสูตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2557 
2555 

2 นายจักรพงษ จิตตจํานงค 
 

อาจารย วท.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีปโตรเลียม 
ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 

ตรงกับ
หลักสูตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2557 
2555 

3 นางสาวจุฑามาศ จันโททัย 
 

อาจารย วท.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีปโตรเลียม 
ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 

ตรงกับ
หลักสูตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2557 
2555 

4 นายณัฐวุฒ ิสุภารัตน 
 

อาจารย วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

เทคโนโลยีและการจัด
การพลังงาน 
วิศวกรรมเคมี 

สัมพันธกับ
หลักสูตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

2556 
 

2553 
5 นางสาวนลพรรณ ขันติกุลานนท 

 
อาจารย วศ.ม. 

วท.บ. 
ส.บ. 

สิ่งแวดลอม 
วิทยาศาสตรท่ัวไป 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

สัมพันธกับ
หลักสูตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

2555 
2551 
2557 
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ตารางท่ี 1.1-2 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร (ปจจุบัน-กรณีมีการเปล่ียนแปลงจาก มคอ. 2) 
ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
 

สาขาวิชา 
ตรง/สัมพันธ
กับหลักสูตร 

สําเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

1 นางสาวณปภัช สมานวงศ 
 

อาจารย วท.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีปโตรเลียม  
เหมืองแร 

ตรงกับ
หลักสูตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2557 
2555 

2 นายจักรพงษ จิตตจํานงค 
 

อาจารย วท.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีปโตรเลียม 
ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 

ตรงกับ
หลักสูตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2557 
2555 

3 นางสาวจุฑามาศ จันโททัย 
 

อาจารย วท.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีปโตรเลียม 
ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 

ตรงกับ
หลักสูตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2557 
2555 

4 นายณัฐวุฒ ิสุภารัตน 
 

อาจารย วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

เทคโนโลยีและการจัด
การพลังงาน 
วิศวกรรมเคมี 

สัมพันธกับ
หลักสูตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

2556 
 

2553 
5 นางสาวนลพรรณ ขันติกุลานนท 

 
อาจารย วศ.ม. 

วท.บ. 
ส.บ. 

สิ่งแวดลอม 
วิทยาศาสตรท่ัวไป 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

สัมพันธกับ
หลักสูตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

2555 
2551 
2557 
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ตารางท่ี 1.1-3 จํานวนอาจารยผูสอน ท่ีเปนอาจารยประจําในมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2560 
ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

 
สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

1 นางสาวณปภัช สมานวงศ 
 

อาจารย วท.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีปโตรเลียม  
เหมืองแร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2557 
2555 

2 นายจักรพงษ จิตตจํานงค 
 

อาจารย วท.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีปโตรเลียม 
ปโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2557 
2555 

3 นางสาวจุฑามาศ จันโททัย 
 

อาจารย วท.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีปโตรเลียม 
ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2557 
2555 

4 นายณัฐวุฒ ิสุภารัตน 
 

อาจารย วศ.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน 
วิศวกรรมเคมี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

2556 
2553 

5 นางสาวนลพรรณ ขันติกุลานนท 
 

อาจารย วศ.ม. 
วท.ม. 
ส.บ. 

สิ่งแวดลอม 
วิทยาศาสตรท่ัวไป 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2555 
2551 
2557 

6 นางสาวนภารัตน เกษตรสมบูรณ อาจารย MsC 
วท.ม 
วท.บ. 

Petroleum Geochemistry 
ธรณีวิทยา 
เคมีอุตสาหกรรม 

Newcastle University 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2014 
2555 
2551 

7 นางสาวนุชจิเรศ แกวสกุล อาจารย ค.อ.ม. 
อส.บ. 

ครุศาสตรไฟฟา 
เครื่องมือวัดและควบคุม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2553 
2550 

8 นายเอกศักดิ์ อักษรศรี อาจารย คอ.ม. 
คอ.บ. 

บริหารอาชวีะและเทคนิคศึกษา 
วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2553 
2541 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-120-  
 



ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
 

สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 
9 นายสุชาติ เย็นวิเศษ รอง

ศาสตราจารย 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมวัสด ุ
วิศวกรรมวัสดุ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

10 นายอภิรพ แกวมาก อาจารย คอ.ม. 
คอ.บ. 

เครื่องกล 
วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสงขลา 

 

11 นายอุดร นามเสน ผูชวย
ศาสตราจารย 

คอ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมเครื่องกล 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2547 
2540 

12 นายสุรัตน พรอมพุทธางกูร ผูชวย
ศาสตราจารย 

    

13 นายเฉลิม ศิริรักษ อาจารย     
14 นางสาวฐิตินารถ คํายอด อาจารย ศศ.ม. 

 
ศศ.บ. 

การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษา
นานาชาต ิ
ศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2556 
 

2548 
15 นายศักดิ์ชัย คีรีศรี รอง

ศาสตราจารย 
กศ.ม. 
กศ.บ. 

การวิจัยและประเมินผล 
การวัดผล 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2535 
2525 

16 วาท่ีรอยตรีหญิงจุฑาฏา เทพวรรณ อาจารย ศศ.ม. 
ศศ.บ. 
ศศ.บ. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 
ไทยศึกษา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2556 
2551 
2555 

17 นางสาวนวลศรี อุทัยเชฏฐ ผูชวย
ศาสตราจารย 

ศษ.ม. 
วท.บ. 

การบริหารการศึกษา 
ศึกษาศาสตร วิชาเอกคณิตสาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตาน ี

2536 
2525 

18 นายสมบูรณ ประสงคจนัทร อาจารย วท.ม. 
วท.บ. 

ชีววิทยา 
เคมี-ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2547 
2540 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-121-  
 



ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
 

สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 
19 นางจุฑาภรณ ภารพบ ผูชวย

ศาสตราจารย 
ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาศาสตรประยุกต 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2549 
2528 

20 นายโกสนิทร ทีปรักษพันธ อาจารย Ph.D  
วท.ม.  
วท.บ. 

Biotechnology 
เคมีวิเคราะห 
เคมี 

Lund University, Sweden 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2013 
2551 
2548 

21 นายจักรายุธ มุงศิริ อาจารย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2526 
22 นางพรรณพร อุไรวงศ ผูชวย

ศาสตราจารย 
กศ.ม. 
ค.บ. 

พลศึกษา 
พลศึกษา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาลัยครูสงขลา 

2556 
2535 

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

พลศึกษา 
พลศึกษา 

มศว.ประสานมิตร 
มศว.ประสานมิตร 

2542 
2537 

24 นางวิไลลักษณ เกตุแกว ผูชวย
ศาสตราจารย 

กศ.ม. 
ค.บ. 

เทคโนโลยีทางการศึกษา 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มหาสารคาม) 
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 

2537 
2535 

25 นางสาววรรษวดี แกวประพันธ อาจารย ศษ.ม. 
วท.บ. 

จิตวิทยาการศึกษา 
จิตวิทยาการใหคําปรึกษาและแนะ
แนว 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2548 
2536 

26 นางสาวปวีณกร สุรบรรณ อาจารย สม.ม.  
ศศ.บ. 

สังคมวิทยา 
สหวิทยาการสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2555 
2551 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-122-  
 



ตารางท่ี 1.1-4 จํานวนอาจารยผูสอน ท่ีเปนอาจารยพิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัยปการศึกษา 2560 
ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 

หนวยงาน/ตําแหนง 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปท่ี

สําเร็จ 
1 นายทวนชัย กองพิธี อดีตผูจัดการศูนยเศรษฐพัฒน 

แผนกการอบรมชางเทคนิค
ปโตรเลียม และครูชาง
ปโตรเลียม บริษัท เชฟรอน
ประเทศไทยสํารวจและผลิต 
จํากัด 

- ปริญญาโท 
 
- ปริญญาตรี 
 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 
- สาขาการจัดการ
อุตสาหกรรม  
- ชางอิเล็กทรอนิกส  
 
- ชางอิเล็กทรอนิกส 

-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย 
- สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตเทคนิคภาคใต 
- โรงเรียนชางฝมือทหาร กรุงเทพ 

2549 
 
2544 
 
2524 
 
2521 

2 นายไพศาล อินทรดํา อดีตครูชํานาญการ ชางวัดคุม 
ศูนยเศรษฐพัฒน บริษัท 
เชฟรอนประเทศไทยสํารวจ
และผลิต จํากัด 

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

- ไฟฟากําลัง 
 
- ไฟฟากําลัง 

- สถาบันเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา วิทยาเขตภาคใต 
- สถาบันเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา วิทยาเขตภาคใต 

2523 
 
2521 

3       
4       
5       
6       
7       

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-123-  
 



ตารางท่ี 1.1-5 จํานวนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/การคนควาอิสระ ปการศึกษา 2560 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณการ

วิจัย 

ท่ีปรึกษา จํานวนคุม
วิทยานิพนธ/ 
คนควาอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ชื่อ
วิทยานิพนธ/
การคนควา

อิสระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ 

การ
คนควา
อิสระ 

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

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-124-  
 



 

ตารางท่ี 1.1-6 จํานวนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม ปการศึกษา 2560 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณการ

วิจัย 

ท่ีปรึกษา จํานวนคุม
วิทยานิพนธ/ 
คนควาอิสระ 

(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ชื่อ
วิทยานิพนธ/
การคนควา

อิสระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ 

การ
คนควา
อิสระ 

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

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-125-  
 



ตารางท่ี 1.1-7 จํานวนอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ปการศึกษา 2560 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณการ

วิจัย 

ท่ีปรึกษา 
จํานวนคุมวิทยานิพนธ/ 

คนควาอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

ชื่อ
วิทยานิพนธ/
การคนควา

อิสระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ 

การ
คนควา
อิสระ 

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

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-126-  
 



ตารางท่ี 1.1-8 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อวิทยานิพนธ 

/การคนควาอิสระ 

ชื่อวารสารวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพป
ท่ี/ฉบับท่ี วัน-เดือน-ป ท่ีตีพิมพและ

เลขหนา) 

วารสารหรือสื่อสิ่งพิมพวิชาการท่ีมี
กรรมการภายนอกรวมกลนกรอง 

การจดทะเบียนสิทธิบัตร 
/อนุสิทธิบัตร 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-127-  
 



ตารางท่ี 1.1-9ผลงานวิจัยของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ นับรวมผลงาน 5 ปยอนหลัง 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ชื่องานวิจัย 
ระยะเวลาทําวิจัย  

(ว/ด/ป) 
งบประมาณ แหลงทุน 

ภายใน ภายนอก 
1       
2       
2       
3       
4       

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-128-  
 



ตารางท่ี 1.1-10ผลงานวิจัยของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร นับรวมผลงาน 5 ปยอนหลัง 
ลําดับ

ท่ี 
ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า 
แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพ

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     
     
     
     

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-129-  
 



ตารางท่ี 1.1-11การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ประจําปการศึกษา 2560 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผาน ไมผาน 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 
80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดํ า เนินงาน
หลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตรฯ รอยละ 100 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

  

เอกสารวิพากษหลักสูตร 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปโตรเลียม ผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ 
สภาและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

  

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
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยาง
นอยก อนการ เป ดสอนในแต ละภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 ประกอบดวย 7 หมวด ครบถวน
ทุกรายวิชากอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา 

  

เอกสาร มคอ.3 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี        
เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 
ประกอบดวย 6 หมวด ครบถวนทุกรายวิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษา   

เอกสาร มคอ.5 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-130-  
 



ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผาน ไมผาน 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังปการศึกษา 

อาจารยประจําหลักสูตรท้ัง 5 ทาน ประชุมรวมกันเพ่ือจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7     

เอกสาร มคอ.7 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอย
ละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละ     
ปการศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ไดทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

  

แบบฟอรมทวนสอบมาตรฐาน
ผลสั มฤทธิ์ ของนั ก ศึกษาใน
รายวิชา 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผล
ก า ร เ รี ย น รู  จ า ก ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น           
การดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

ยังไมดําเนินการในปการศึกษานี้ เนื่องจากหลักสูตรฯ  เปนหลักสูตรใหม พ.ศ. 2558 - - มีการปรับรายละเอียดใน มคอ.
3 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

 ในปการศึกษา 2560 ไมมีอาจารยผูสอน (อาจารยใหม)  
- - - 

9. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ มีอาจารยประจําฯ จํานวน 5 ทาน โดยทุก
ทานไดรับการพัฒนาฯ อยางนอย 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 100    

มีการเขารวมการอบรมทาง
วิชาการ/วิชาชีพ 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

 

หลักสูตรฯ ไมมีบุคลากรสนับสนุน  - - ไมมีบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอนของหลักสูตร 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-131-  
 



ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผาน ไมผาน 

11.  ระดับความพึงพอใจของนัก ศึกษาป
สุ ด ท า ย /บัณ ฑิต ใหม ท่ี มี ต อ คุณภ าพ
หลักสูตร เฉลี่ย ไมนอยกว า 3 .5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

ยังไมดําเนินการในปการศึกษานี้ เนื่องจากหลักสูตรฯ  ยังไมมีนักศึกษาชั้นปสุดทาย
หรือบัณฑิตใหม จึงยังไมมีการประเมินในตัวบงชี้นี้ 

- - ยังไมมีบัณฑิตจบการศึกษา 

12.  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอ
บัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

ยังไมดําเนินการในปการศึกษานี้ เนื่องจากหลักสูตรฯ  ยังไมมีบัณฑิต จึงยังไม
มีการประเมินในตัวบงชี้นี้ 

- - ยังไมมีบัณฑิตและผูใชบัณฑิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-132-  
 



องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
 

ตัวบงช้ี 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
 

ตารางท่ี 2.2-1 บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ปการศึกษา 2560 (คาน้ําหนัก 0.10) 
ลําดับ

ท่ี 
ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ี
ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า 
แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพ

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     

 
ตารางท่ี 2.2-2 บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติปการศึกษา 2560 (คาน้ําหนัก 0.20) 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ี
ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า 
แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพ

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     

 
 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-133-  
 



ตารางท่ี 2.2-3 บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการปการศึกษา 2560 (คาน้ําหนัก 0.40) 
ลําดับท่ี ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ี

ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า 
แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพ

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     
     
บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ีระดับชาติไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป 
     
     
ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการ

จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม วัน / เดือน / ป ท่ีกรมทรัพยสินทางปญญาออก
ใหเพ่ือรับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     

 
 
 
 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-134-  
 



ตารางท่ี 2.2-4 บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการะดับชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลTCI กลุมท่ี 2 ปการศึกษา 2560 (คาน้ําหนัก 0.60) 
ลําดับท่ี ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ี

ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า 
แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพ

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     

 
ตารางท่ี 2.2-5 บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ปการศึกษา 2560 (คาน้ําหนัก 0.80) 
ลําดับท่ี ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ี

ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า 
แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพ

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป 
     
     
     
บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 
     
     

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-135-  
 



 
ตารางท่ี 2.2-6 บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาตท่ีิปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติปการศึกษา 2560 (คาน้ําหนัก 1.00) 
ลําดับท่ี ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ี

ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า 
แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพ

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฎในฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
     
    

 
 

 

ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการ

จดทะเบียนสิทธิบัตร (ท้ังในประเทศและตางประเทศ) 
ชื่อเจาของผลงานและผูรวม วัน / เดือน / ป ท่ีกรมทรัพยสินทางปญญาออก

ใหเพ่ือรับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-136-  
 



 
ตารางท่ี 2.2-7งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรปการศึกษา 2560 
ลําดับท่ี ช่ืองานสรางสรรค ช่ือเจาของผลงานและผูรวม แหลงเผยแพร หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

การเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานส่ืออิเล็กทรอนิกส online (คาน้ําหนัก 0.20) 
     
     

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (คาน้ําหนัก 0.40) 
     
     

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ(คาน้ําหนกั 0.60) 
     
     

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ(คาน้ําหนัก 0.80) 
     
     

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต(ิคาน้ําหนัก 1.00) 
     
     

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-137-  
 



 
องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

 
ตัวบงช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย 
 
ตารางท่ี 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการปปฏิทิน 2560 (คาน้ําหนัก 0.20) 
ลําดับท่ี ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ี

ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า 
แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพ

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
     
     

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-138-  
 



 
ตารางท่ี 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพและผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตรปปฏิทิน 2560 (คาน้ําหนัก 0.40) 
ลําดับท่ี ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ี

ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า 
แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพ

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ
1 The Stability of the Palladium-Magnesium 

Supported on Silica Catalysts for Partial 
Hydrogenation of Biodiesel  

อ.จักรพงษ จิตตจํานงค 
 

The 23rd PPC Symposium on Petroleum, 
Petrochemicals, and Polymers and The 8th 
Research Symposium on Petrochemical and 
Materials Technology ในวันท่ี 23 พฤษภาคม 
2560 

 

2 Effect of Cassava Starch Ratio on Biomass 
Pellet Fuel from Rubber Tree  

อ.นลพรรณ ขันติกุลานนท 
อ.จักรพงษ จิตตจํานงค 
 

The 23rd PPC Symposium on Petroleum, 
Petrochemicals, and Polymers and The 8th 
Research Symposium on Petrochemical and 
Materials Technology ในวันท่ี 23 พฤษภาคม 
2560 

 

3 Biogas Production from Food Scraps of 
Rajamangala University of Technology 
Srivijaya 

อ.ณปภัช สมานวงศ  
อ.ณัฐวุฒิ สุภารัตน  
อ.จุฑามาศ จันโททัย 

The 23rd PPC Symposium on Petroleum, 
Petrochemicals, and Polymers and The 8th 
Research Symposium on Petrochemical and 
Materials Technology ในวันท่ี 23 พฤษภาคม 
2560 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-139-  
 



ลําดับท่ี ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ี
ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า 
แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพ

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     
     
     
บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ีไมอยูในประกาศของ ก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการ
ท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 
     
     
     
     
     
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ีไมอยูในประกาศของ ก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป
และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 
     
     
     
ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-140-  
 



ลําดับท่ี ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ี
ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า 
แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพ

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการ
จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม วัน / เดือน / ป ท่ีกรมทรัพยสินทางปญญาออก
ใหเพ่ือรับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-141-  
 



 
ตารางท่ี 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 ปปฏิทิน 2560 (คาน้ําหนัก 0.60) 
ลําดับท่ี ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ี

ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า 
แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพ

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 
     
     
บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 
     
     

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-142-  
 



 
ตารางท่ี 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ปปฏิทิน 2560 (คาน้ําหนัก 0.80) 
ลําดับท่ี ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ี

ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า 
แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพ

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบ
เปนการท่ัวไปและแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 
     
     
บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปน
การท่ัวไปและแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 
     
     
บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 
     
     
บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูลTCI กลุมท่ี 1 
     
     

 
 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-143-  
 



 
ตารางท่ี 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติและไดรับการรับรองในรูปแบบอ่ืนๆ      
                  ปปฏิทิน 2560 (คาน้ําหนัก 1.00) 
ลําดับท่ี ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ี

ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า 
แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพ

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

     
     
     
บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-144-  
 



ลําดับท่ี ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ี
ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า 
แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพ

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร    
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการ

จดทะเบียนสิทธิบัตร (ท้ังในประเทศและตางประเทศ) 
ชื่อเจาของผลงานและผูรวม วัน / เดือน / ป ท่ีกรมทรัพยสินทางปญญาออก

ใหเพ่ือรับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     
     
ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว 
ลําดับท่ี ชือ่ผลงานวิจัย/งานสรางสรรค  (ไทย/อังกฤษ) ชื่อเจาของผลงานและผูรวม วัน/เดือน/ป/ท่ีผานประเมิน หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

     
     
     
     
     
     
     

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-145-  
 



ลําดับท่ี ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ี
ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า 
แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพ

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 
ลําดับท่ี ชือ่ผลงานวิจัย/งานสรางสรรค  (ไทย/อังกฤษ) ชื่อเจาของผลงานและผูรวม หนวยงานท่ีวาจาง หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

     
     

     
ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
ลําดับท่ี ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและ

ไดรับการจดทะเบียน 
ชื่อเจาของผลงานและผูรวม วัน / เดือน / ป ท่ีกรมทรัพยสินทางปญญาออก

ใหเพ่ือรับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     
     
     
     
     
     

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-146-  
 



ลําดับท่ี ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ี
ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า 
แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพ

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิชาการ ชื่อเจาของผลงานและผูรวม วัน/เดือน/ป/ท่ีผานประเมิน หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

     
     
     
ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิชาการ ชื่อเจาของผลงานและผูรวม วัน/เดือน/ป/ท่ีผานประเมิน หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

     
     
     

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-147-  
 



ตารางท่ี 4.2-6งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรปปฏิทิน 2560 
ลําดับท่ี ช่ืองานสรางสรรค ช่ือเจาของผลงานและผูรวม แหลงเผยแพร หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานส่ืออิเล็กทรอนิกส online (คาน้ําหนัก 0.20) 
     
     

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (คาน้ําหนัก 0.40) 
     
     

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ(คาน้ําหนกั 0.60) 
     
     

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ(คาน้ําหนัก 0.80) 
     
     

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต(ิคาน้ําหนัก 1.00) 
     
     

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-148-  
 



สวนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 

 

สรุปผลการประเมิน 

ตารางท่ี A ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนประเมิน
ของหลักสูตร

2560 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 
หรือ

สัดสวน) 
ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 1  
ตัวบงชี ้1.1  ผาน  ผาน 
องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบงชี้2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

- 
 

- - 
 

ตัวบงชี ้2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปรญิญาตรีท่ีได
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

- 
 

- - 
 

ตัวบงชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพและหรือ
เผยแพร 

- 
 

- - 
 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
ตัวบงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา 3.00   3.00 

ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3.00   3.00 

ตัวบงชี้ 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 3.00   3.00 

องคประกอบท่ี 4  อาจารย 
ตัวบงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 4.00   3.00 

ตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย 1.67   1.67 
ตัวบงชี้ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

0 
0 

 0.00 
100 

ตัวบงชี้ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
ท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

0 
0 

 0.00 
100 

ตัวบงชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา
หลักสูตร 

5.00 24 
 5.00 

100 
ตัวบงชี้ 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 4.00   4.00 
องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00   3.00 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-149-  
 



ตารางท่ี A ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนประเมิน
ของหลักสูตร

2560 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 
หรือ

สัดสวน) 
ตัวหาร 

ตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

3.00   3.00 

ตัวบงชี้ 5.3 การประเมินผูเรียน 3.00   3.00 
ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5.00   5.00 

องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 3.00   3.00 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี 3.24   3.15 
 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-150-  
 



ตารางท่ีB  การวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค 

ประกอบท่ี 

คะ 

แนน

ผาน 

จํานวน

ตัวบงช้ี 

I 

ปจจัย

นําเขา 

P 

กระบวนการ 

O 

ผลลัพธ 

คะแนน

เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 

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

1 : การกํากับมาตรฐาน ผานการประเมิน หลักสูตรไดมาตรฐาน 

2 : บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

น 

อง
คป

ระ
กอ

บที่
 2

 -6
 

2 - - - - - 

3 : นักศึกษา 3 3.00 - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 : อาจารย 3 2.89 - - 2.89 ระดับคุณภาพปานกลาง 

5 : หลักสูตร การเรียน

การสอน การประเมิน

ผูเรียน 

4 3.00 3.67 - 3.50 ระดับคุณภาพดี 

6 : สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพดี 

รวม 13 7 4 2  

ผลการประเมิน 2.95 3.50 - 3.15 ระดับคุณภาพด ี

ระดับ

คุณภาพ

ปานกลาง 

ระดับ

คุณภาพด ี

   

 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-151-  
 



ทิศทางการพัฒนา 
 

ตารางท่ี C ประเด็นท่ีตองดําเนินการเรงดวน ระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาวและเปาหมายการพัฒนา 

 
ตารางท่ี D แผนการพัฒนาท่ีสอดคลองกับเปาหมาย 

แผนการพัฒนา ระยะส้ัน 
ป 2560 
 

 
- 

  
 

แผนการพัฒนา ระยะกลาง 
 - 
  
  

แผนการพัฒนา ระยะยาว 
 - 
  
  

 

ประเด็นท่ีตองดําเนินการเรงดวน 
เปาหมายแผนการพัฒนา 

25.. 25.. 25.. 25.. 25.. 
ระยะส้ัน (1-2 ป)      
1 ระบุประเด็น      

      
      
ระยะกลาง (3-5 ป)      
      
      
      
ระยะยาว (5 ป ข้ึนไป)      
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