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เทคโนโลยีปิโตรเลียมถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ 
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ค าน า 

 
 รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีปิโตรเลียม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจ าปีการศึกษา 2561 เล่มนี้เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ซึ่งได้มีการ
ด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม จัดท าข้ึนเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและช่างเทคนิคปิโตรเลียม
ที่พร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ได้ตั้งไว้ โดยหลั กสูตรนี้มีจุดเด่น คือ 
นักศึกษาจะได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม เมื่อเรียนครบตาม
หลักสูตรและผา่นกิจกรรมเสรมิหลักสูตรตามที่ทางคณะและมหาวิทยาลัยก าหนด โดยนักศึกษาสามารถออกไป
ประกอบวิชาชีพได้ เมื่อได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีปิ โตรเลียม           
หากนักศึกษามีความประสงค์ที่จะกลับเข้ามาศึกษาต่อเพิ่มเติมในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม สามารถท าได้โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 1) นักศึกษาต้องท างานในสายงานปิโตรเลียมหรือที่เกี่ยวข้อง หรือ
เป็นไปตามประกาศของคณะ และ 2) ภายในระยะเวลาหลังจากจบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ไม่เกิน 5 ปี หรือเป็นไปตามประกาศของคณะ  

การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา “ศรีวิชัย QA” ซึ่ง
เป็นไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางด้านการเรียนการสอน โดยมีการก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรของสาขาวิชา ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชาอื่น หรือหลักสูตร หรือคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อบริหารจัดการการเรยีนการสอนใหม้ีผลมาตรฐานการเรยีนรู้เป็นไปตามที่ระบุในหลักสตูร รวมทั้งก าหนดให้
อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา เพื่อเป็นมาตรฐานในการ
ติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  อันจะ
ส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ที่ว่า “บัณฑิตนักปฏิบัติ” 

 
 

 
                 (นายจักรพงษ์ จิตต์จ านงค์) 
        ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 

                                                     วันที่ …………………………….
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สารบัญ 

หน้า 

บทสรุปผู้บรหิาร                      8 
การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
  หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป           13 
  หมวดที่ 2 อาจารย ์          18 
  หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต         41 
  หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอน    68 
              ในหลักสูตรข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลกัสตูร 
  หมวดที่ 5 การบรหิารหลกัสูตร        123 
  หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลกัสูตรจากผู้ประเมิน  136 

  หมวดที่ 7 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร      137 

ภาคผนวก 
ตารางที่ 1.1-1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ.2)    149 
ตารางที่ 1.1-2 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ.2) 150 
ตารางที่ 1.1-3 จ านวนอาจารยผ์ู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย ปกีารศึกษา 2561 151 
ตารางที่ 1.1-4 จ านวนอาจารยผ์ู้สอนที่เป็นอาจารย์พเิศษจากภายนอกมหาวิทยาลัย   154 

                        ปีการศึกษา 2561         
ตารางที่ 1.1-5 จ านวนอาจารย์ทีป่รกึษาวิทยานิพนธ์หลกั/การค้นคว้าอิสระ ปกีารศึกษา 2561 155 
ตารางที่ 1.1-6 จ านวนอาจารย์ทีป่รกึษาวิทยานิพนธ์ร่วม ปกีารศึกษา 2561     156 
ตารางที่ 1.1-7 จ านวนอาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2561    157 
ตารางที่ 1.1-8 การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561   158 
ตารางที่ 1.1-9 ผลงานวิจัยของอาจารย์ทีป่รกึษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ    159 
                 นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 
ตารางที่ 1.1-10 ผลงานวิจัยของอาจารย์ทีป่รกึษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ   160 
                  ที่ได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 
ตารางที่ 1.1-11 การด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพือ่การประกัน  161 
                  คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับ 

   อุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปกีารศึกษา 2561      
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สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

    ตารางที่ 2.2-1   บทความฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง                        173 
    ปีการศึกษา 2561         

    ตารางที่ 2.2-2   บทความฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม   173 
    วิชาการระดับชาติ ปีการศึกษา 2561       

    ตารางที่ 2.2-3   บทความฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ   174 
                   ปีการศึกษา 2561         

    ตารางที่ 2.2-4   บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล  175  
    TCI กลุ่มที่ 2  ปีการศึกษา 2561        

    ตารางที่ 2.2-5   บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  175  
                   ปีการศึกษา 2561          

    ตารางที่ 2.2-6   บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลู  176 
    ระดับนานาชาติ ปีการศึกษา 2561         

    ตารางที่ 2.2-7   งานสร้างสรรค์ที่มกีารการเผยแพร่ ปีการศึกษา 2561    178 
 ตารางที่ 4.2-1   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงาน   179 
       สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปปีฏิทิน 2561       
 ตารางที่ 4.2-2   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์และผลงานที่  181 
       ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ปปีฏิทิน 2561      
 ตารางที่ 4.2-3   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ  183 
       ในฐานข้อมูล TCI กลุม่ที่ 2 ปีปฏิทิน 2561       
 ตารางที่ 4.2-4   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ   184 
       นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปีปฏิทิน 2561      
 ตารางที่ 4.2-5   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ   186 
       นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติและได้รบัการรับรองใน 
       รูปแบบอื่น ๆ ปีปฏิทิน 2561        
 ตารางที่ 4.2-6   งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปปีฏิทิน 2561     192 
 ตารางที่ A       ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ    193 
 ตารางที่ B        การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร    195 
 ตารางที่ C        ประเด็นที่ตอ้งด าเนินการเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว   196 
                         และเปูาหมายการพฒันา 
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สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

 ตารางที่ D        แผนการพฒันาทีส่อดคล้องกบัเปูาหมาย     197 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-8-  
 

บทสรุปผู้บริหาร 

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ได้เริ่มเปิดการสอนเมื่อปีการศึกษา 2558 ณ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นหลักสูตรปริญญาตรีควบ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และได้มีการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา “ศรีวิชัย QA” ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางด้านการเรียนการสอน
ซึ่งได้มีการด าเนินงาน จ านวน 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1: การก ากับมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 2: 
บัณฑิต ยังไม่มีการรายงานผลและประเมินผลเนื่องจากในปีประเมินยังไม่มีบัณฑิตจบ ) องค์ประกอบที่ 3: 
นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน และ
องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จากผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 พบว่าผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 5 องค์ประกอบ หลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 3.33 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดี นอกจากนี้จากการประเมิน
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน พบว่าหลักสูตรมีจุดแข็งดังนี้ 

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

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในหลายระดับ 
3. มีบรรยากาศการเรียนแบบพี่ติวน้อง เพื่อนติวเพื่อน 
4. นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษา จากการศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริงทุกปี 
5. มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาศตวรรษที่ 21 ผ่านหลากหลายกิจกรรม 
6. หลักสูตรมีการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
7. หลักสูตรมีการบูรณาการการบริการวิชาการ การวิจัย กับการเรียนการสอน อย่างเป็นรูปธรรม 
 จากผลรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้น า

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มาปรับปรุงคุณภาพตามกลไก PDCA เพื่อให้หลักสูตร
มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
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สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม มีการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  “ศรีวิชัย QA”  ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทาง  ด้าน
การเรียนการสอนซึ่งได้มีการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 จ านวน 
6 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1: การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา 
องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6:       
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ได้ด าเนินการประเมินตนเอง โดยสามารถสรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมโดยแบ่ งเป็น           
ในเชิงปริมาณคือ จากการประเมินตนเองตามจ านวนตัวบ่งช้ีทั้ง 14 ตัวบ่งช้ีและคิดค่าเฉลี่ยจาก 11 ตัวบ่งช้ี 
พบว่าผลการประเมินตนเองโดยรวมอยู่ที่ระดับ 3.24 ซึ่งอยู่ในระดับดี ส าหรับตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ ในภาพรวม 
หลักสูตรได้ด าเนินการโดยใช้ระบบและกลไกในการด าเนินงานเพื่อให้สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นข้ันตอน 
สามารถประเมิน และตรวจสอบได้ง่าย ตลอดจนการปรับปรุงผลการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
โดยมีรายละเอียดของแต่ละตัวบ่งช้ีดังต่อไปนี้ 

ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 6 องค์ประกอบ พบว่าหลักสูตรฯ ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 3.24 อยู่ใน
ระดับดี  

 

องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน 
ผลการประเมิน  :  ผ่าน 

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

จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิและประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ที่ตรงและสัมพันธ์กับหลักสูตร ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 
ผลการประเมิน : - 

ยังไม่มีนักศึกษาจบการศึกษา เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ 2558 
จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 

ยังไม่มีนักศึกษาจบการศึกษา เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ 2558 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-10-  
 

องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 
ผลการประเมิน : 3.33 ระดับดี 

หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการรบันักศึกษา การเตรียมก่อนเข้าศึกษา การส่งเสริมและ
การพัฒนา ตลอดจนพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษา       
มีอัตราคงอยู่ที่สูง มีอัตราการออกกลางคันน้อย ตลอดจนหวังให้นักศึกษาที่จบการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ 
และทักษะสามารถปฏิบัติงานและสามารถเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต 
จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 

1. มีบรรยากาศการเรียนแบบพี่ติวน้อง เพื่อนติวเพื่อน 
2. นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษา จากการศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริงทุกปี 
3. มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาศตวรรษที่ 21 ผ่านหลากหลายกิจกรรม ควรมี

แผนพัฒนาทักษะของนักศึกษาตามชั้นปี และมีก ากับติดตามประเมินผลตามแผน เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและสะท้อนถึงสมรรถนะท่ีนักศึกษาจะได้แต่ละชั้นปี ทุก 2 หรือ 4 ปี 

4. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อให้ได้จ านวน ควรมีการส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพ่ือแก้ปัญหาจ านวนนักศึกษาท่ีไม่เป็นไปตามแผน 

องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 
ผลการประเมิน : 3.22 ระดับดี 

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

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในหลายระดับ  ควรส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตรทุกท่านได้มีโอกาสตีพิมพ์เผยแพร่ งานวิจัย อย่างท่ัวถึงทุกท่าน เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ใน
การขอต าแหน่งทางวิชาการได้ 

2. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่าน
ขอต าแหน่งทางวิชาการ 

องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ผลการประเมิน : 3.50 ระดับดี 

หลักสูตรได้มีการด าเนินการตามระบบและกลไกในการวางแนวทางด้านการเรียนการสอน และการ
ประเมินผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการพิจารณาและการบริหารหลักสูตรเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในด้านการเรียนการสอนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 
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จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
1. หลักสูตรมีการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
2. หลักสูตรมีการบูรณาการการบริการวิชาการ การวิจัย กับการเรียนการสอน อย่างเป็นรูปธรรม 
3. การบูรณาการการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ควรก าหนดแผนการบูรณาการ

โดยระบุวิธีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
4. กระบวนการสหกิจศึกษา ควรใช้กระบวนการสหกิจศึกษา เป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตร 
5. รายวิชาปฏิบัติน้อย 

องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน : 3.00 ระดับปานกลาง 

หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลยั เพื่อการบริหารหลกัสูตรให้มีสิ่งสนับสนุน
ที่เพียงพอและตรงตามความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาด้วยการประเมินจากแบบสอบถาม และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะด าเนินการพิจารณาน าเสนอต่อคณะเป็นล าดับต่อไป 
จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 

1. อุปกรณ์และสถานที่ โรงช่าง ส าหรับฝึกปฏิบัติ ควรแยกโรงช่าง ออกจากสถานท่ีเก็บอุปกรณ์ 
 

สรุปจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ตาม
องค์ประกอบคุณภาพ  

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีบรรยากาศการเรียนแบบพี่ติวน้อง เพื่อนติวเพื่อน 
2. นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษา จากการศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริงทุกปี 
3. มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาศตวรรษที่ 21 ผ่านหลากหลายกิจกรรม ควรมี

แผนพัฒนาทักษะของนักศึกษาตามชั้นปี และมีก ากับติดตามประเมินผลตามแผน เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและสะท้อนถึงสมรรถนะท่ีนักศึกษาจะได้แต่ละชั้นปี ทุก 2 หรือ 4 ปี 

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในหลายระดับ ควรส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตรทุกท่านได้มีโอกาสตีพิมพ์เผยแพร่ งานวิจัย อย่างท่ัวถึงทุกท่าน เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ใน
การขอต าแหน่งทางวิชาการได้ 

5. หลักสูตรมีการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
6. หลักสูตรมีการบูรณาการการบริการวิชาการ การวิจัย กับการเรียนการสอน อย่างเป็นรูปธรรม 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-12-  
 

จุดท่ีควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อให้ได้จ านวน ควรมีการส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน

การประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพ่ือแก้ปัญหาจ านวนนักศึกษาท่ีไม่เป็นไปตามแผน 
2. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่าน

ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
3. การบูรณาการการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ควรก าหนดแผนการบูรณาการ

โดยระบุวิธีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
4. กระบวนการสหกิจศึกษา ควรใช้กระบวนการสหกิจศึกษา เป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตร 
5. รายวิชาปฏิบัติน้อย ควรเพ่ิมในรายวิชาให้มีการปฏิบัติมากขึ้น 
6. อุปกรณ์และสถานที่ โรงช่าง ส าหรับฝึกปฏิบัติ ควรแยกโรงช่าง ออกจากสถานท่ีเก็บอุปกรณ์ 

 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-13-  
 

การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม พ.ศ 2561 
คณะครุศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ประจ าปีการศึกษา 2561  วันท่ีรายงาน 31 พฤษภาคม 2562 
 

หมวดท่ี1: ข้อมูลท่ัวไป 
 
รหัสหลักสูตร 25581971101983 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายละเอียดตารางท่ี 1.1-1 , 1.1-2) 

อาจารยป์ระจ าหลักสูตรตาม มคอ. 2 
ปัจจุบัน 

อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2561 

หมายเหต ุ
(ระบุครั้งที่/วันที่

ผ่านสภา
มหาวิทยาลัย) 

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

1.  อาจารย์ณปภัช สมานวงศ์ 
วท.ม. (เทคโนโลยีปโิตรเลียม) 
วศ.บ. (เหมืองแร่) สภามหาวิทยาลัย 

ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร ในคราว

ประชุมครั้งที ่
128-4/2558 

วันที่ 29 
พฤษภาคม 2558 

 

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

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

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

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

4.  อาจารย์ณัฐวุฒ ิสุภารัตน์ 
วศ.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 

4.  อาจารย์ณัฐวุฒ ิสุภารัตน์ 
วศ.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 

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

5.  อาจารยน์ภารัตน์ เกษตรสมบรูณ์ 
M.Sc. (Petroleum Geochemistry) 
วท.ม. (ธรณีวิทยา) 
วท.บ. (เทคโนโลยปีิโตรเคม)ี 

สภามหาวิทยาลัย 
ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร ในคราว

ประชุมครั้งที่ 
173-1/2562 

วันที่ 25 มกราคม 
2562 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-14-  
 

อาจารย์ผู้สอน(อาจารย์ประจ าภายในสถาบัน)(รายละเอียดตารางท่ี 1.1-3) 
ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
1. นางสาวณปภัช สมานวงศ์ วท.ม. (เทคโนโลยีปโิตรเลียม) อาจารย ์
2. นายจักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ วท.ม. (เทคโนโลยปีิโตรเลียม) อาจารย ์
3. นางสาวจุฑามาศ จันโททัย วท.ม. (เทคโนโลยปีิโตรเลียม) อาจารย ์
4. นายณัฐวุฒิ สุภารัตน์ วศ.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน) อาจารย ์
5. นางสาวนลพรรณ ขันติกุลานนท ์ วศ.ม. (สิ่งแวดล้อม) อาจารย ์
6. นางสาวนภารัตน์ เกษตรสมบรูณ์ วท.ม (ธรณีเคมปีิโตรเลียม) อาจารย ์
7. นางสาวนุชจิเรศ แก้วสกุล ค.อ.ม. (ครุศาสตร์ไฟฟูา) อาจารย ์
8. นายสุชาติ เย็นวิเศษ วศ.ม. (วิศวกรรมวัสด)ุ รองศาสตราจารย ์
9. นายอภิรพ แก้วมาก ค.อ.ม. (เครื่องกล) อาจารย ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1. นายสุรัตน์ พร้อมพุทธางกรู ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล-เทคนิค 

ยานยนต์) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

2. นายเฉลิม ศิริรกัษ์ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) อาจารย ์
คณะศิลปศาสตร์ 
1. นางสาวฐิตินาร์ถ ค ายอด ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา

นานาชาติ) 
อาจารย ์

2. นายศักดิ์ชัย คีรีศรี กศ.ม. (การวิจัยและประเมินผล) รองศาสตราจารย ์
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑาฏา เทพวรรณ ศศ.ม. (ภาษาไทย) อาจารย ์
4. นางสาวนวลศรี อุทัยเชฏฐ ์ ศษ.ม. (การบรหิารการศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
5. นายสมบรูณ์ ประสงค์จันทร ์ วท.ม. (การจัดการสิง่แวดล้อม) อาจารย ์
6. นางจุฑาภรณ์ ภารพบ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
7. นายโกสินทร์ ทีปรักษพันธ์ วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) อาจารย ์
8. นายจักรายุทธ มุ่งศิร ิ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) อาจารย ์
9. นางพรรณพร อุไรวงศ์ กศ.ม. (พลศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
10. นายสมภพ ประดิษฐสาร กศ.ม. (พลศึกษา) อาจารย ์
11. นางวิไลลักษณ์ เกตุแก้ว กศ.ม. (เทคโนโลยทีางการศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
12. นางสาววรรษวดี แก้วประพันธ์ ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) อาจารย ์



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-15-  
 

 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 
คณะศิลปศาสตร์ 
13. นางสาวปวีณ์กร สรุบรรณ์ สม.ม. (สงัคมวิทยา) อาจารย ์
 
อาจารย์ผู้สอน(อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางท่ี 1.1-4) 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 
1. นายไพศาล  อินทร์ด า ปวส. (ไฟฟูาก าลัง) อดีตครูช านาญการ ช่างวัดคุม 

ศูนย์เศรษฐพัฒน์ บริษัท เชฟรอน
ประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด 

2. นายทวนชัย กองพิธี วศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม) อดีตผู้จัดการศูนย์เศรษฐพัฒน์ 
แผนกการอบรมช่างเทคนิค
ปิโตรเลียม และครูช่างปิโตรเลียม 
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส ารวจ
และผลิต จ ากัด 

3. นายพนธ์ณัฐ คันฑะชา บธ.ม. (บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต) นักวางแผนทางการเงินบริษัท
กรุงเทพประกันชีวิต 

 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-16-  
 

การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ตัวบ่งชี้ 1.1) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
1 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยปีิโตรเลียม มี
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร จ านวน 5 คน 
อาจารย์ทัง้ 5 คน ประจ าหลักสูตรเพียง
หลักสูตรเดียว และอาจารย์ทัง้ 5 คนเป็น
อาจารยป์ระจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลกัสูตร 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-2 

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

เนื่องจากหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยปีิโตรเลียม เป็น
หลักสูตรที่เปิดใหม่ ในปกีารศึกษา 2558 ซึ่ง
อาจารยป์ระจ าหลักสูตรฯ มีคุณวุฒริะดับ
ปริญญาโท 5 คน เป็นคุณวุฒิสอดคล้องและ
สัมพันธ์กบัหลักสูตรฯ โดยมีอาจารยท์ี่มี
คุณวุฒิตรงสาขาวิชาที่เปิดสอนจ านวน 4 
คน และสัมพันธ์กบัสาขาวิชาที่เปิดสอน
จ านวน 1 คน 

ตารางที่ 1.1-2 

11 การปรับปรงุหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีปิโตรเลียม เริ่มด าเนินการใช้
หลักสูตรในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2558 และจะครบรอบระยะเวลาของการ
ปรับปรงุหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 ซึ่ง
หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีปิโตรเลียม ก าลังด าเนินการ
ปรับปรงุหลักสูตร และจะเริม่ใช้หลกัสูตร
ปรับปรงุในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 

เล่มหลักสูตร 

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



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-17-  
 

 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

1.1 ผ่าน 
 ผ่าน 

 ไม่ผ่าน 

 หลักสูตรได้มาตรฐาน 

 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

 
 

  



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-18-  
 

 

หมวดท่ี 2: อาจารย ์

อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปน้ี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนาอาจารย์  
 การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์ เป็นการด าเนินงานเพื่อให้ได้อาจารย์   ที่มี
คุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีพัฒนาการเพิ่มยิ่งข้ึนด้วยการวางแผนและ
การลงทุนด้วยงบประมาณและทรัพยากรเพื่อให้อัตราก าลังอาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับ
จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตรมีจ านวนอาจารย์ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญทาง
สาขาวิชาของหลักสูตรและมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจาก
วุฒิทางการศึกษาต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการ       
อย่างต่อเนื่อง โดยมีขอบเขตดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 

 

ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-19-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ด าเนินการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
(P)  หลักสูตรฯ ด าเนินการตามกลไกของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ในระบบการรับและ
แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ เพื่อหา
แนวทางและจัดท าแผนการด าเนินงานในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ปี
การศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1) วิเคราะห์ความต้องการอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดย  
1. หลักสูตรสาขาวิชาส ารวจจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2. หลักสูตรสาขาวิชาจัดท าแผนอัตราก าลังเสนอต่อคณะ/วิทยาลัย 
3. คณะ/วิทยาลัย เสนอขออัตราก าลังเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ 
2) วิเคราะห์คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีอยู่ 
1. หลักสูตรสาขาวิชาก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจ า เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 
2. มหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วงานบริหารงานบุคคลประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก  
ประกาศผล และรับรายงานตัว 
3) ก าหนดเปูาหมายจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตรา 
3. แจ้งผลการพิจารณาจัดสรรอัตรา 
4. สรรหาและคัดเลือกอาจารย์ตามอัตราที่ได้รับจัดสรร 
(D)  ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรลาออกจากราชการ 
จ านวน 1 ท่าน คือ อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
เนื่องจากศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ทางหลักสูตรจึงได้ท าการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยได้พิจารณาคุณวุฒิอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมและสอดคล้องกับทักษะความรู้ความ
เช่ียวชาญของอาจารย์ประจ าหลักสูตร พบว่าอาจารย์นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ เป็น
อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถและคุณวุฒิที่ตรงกับหลักสูตร  จึงได้ขอท าการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-20-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 173-1/2562 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562  
หลั กสู ตร ได้ มี ป ร ะ ชุม เพื่ อ ปฐมนิ เ ทศแนะแนวอาจ ารย์ ใหม่  โดยก าหนดให้ 
อาจารย์จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงแก่อาจารย์นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์  
เพื่อให้ค าแนะน าและปรึกษา เพื่อเรียนรู้และปรับตัวเข้าสู่การเป็นอาจารย์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเน้นถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของความเป็นครูอาจารย์ และการ
ท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และช้ีแจงคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งท า
หน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ฯ และข้อก าหนดของ
หลักสูตรและอยู่ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียวตลอดระยะเวลาของการจัด
การศึกษา 
 (C) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทบทวนและปรับปรุงกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 พบว่าคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิตรงกับหลักสตูรจ านวน 4 คน และมีคุณวุฒิสัมพันธ์กับหลักสูตรจ านวน 
1 คน นอกจากนี้จากแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อสะท้อน
ความเหมาะสมของการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต่อการบริหารหลักสูตรเพื่อ
ประเมินผลการด าเนิน พบว่าได้คะแนน 4.79 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งสูงกว่าปี 2560 ซึ่งได้
คะแนน 4.73 นอกจากนี้จากการทบทวนกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร เห็นว่ามีประสิทธิภาพดี อย่างไรก็ตามเพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี 2558 จึงปรับคุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้มีคุณสมบัติอย่างน้อยเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร ปี 2558 ซึ่งเมื่อพิจารณา
คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่าน พบว่า อาจารย์นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ 
ยังขาดผลงานวิจัย ท าให้ต้องเร่งให้มีผลงานวิจัยภายในเดือนสิงหาคม 2562 เพื่อให้มี
คุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี 2558 โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ต้องมีการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการอย่างน้อยจ านวน 1 เรื่อง ในรอบ 5 ปี  
อาจ า ร ย์ ป ร ะจ า ห ลั ก สู ต ร ทบทวน ผ ล จ ากก าร แต่ ง ตั้ ง อ า จ าร ย์ พี่ เ ลี้ ย ง ขอ ง 
อาจารย์นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 พบว่าอาจารย์นภารัตน์ 
เกษตรสมบูรณ์ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
มากขึ้น  

 (A) อาจารย์นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ ได้เร่งท าผลงานวิจัยเพื่อให้มีคุณสมบัติของ



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-21-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี 2558 โดยได้รับการ
ตอบรับให้น าเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านอุตสาหกรรมและ
วิศวกรรม ครั้งที่ 5 (NCITE2019) ในหัวข้องานวิจัยเรื่อง ชุดควบคุมสายพานล าเลียงคัด
แยกวัตถุโดย PLC ในวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2562 
ระบบการบริหารอาจารย์  

 
 

ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรด าเนินการในการบริหารอาจารย์ ดังนี้ 
(P)  หลักสูตรฯ ด าเนินการตามกลไกของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ในระบบการ

บริหารอาจารย์  โดยมีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ  การจัดท าแผนการ
ด าเนินงานในการบริหารหลักสูตรปีการศึกษา 2561 ดังนี ้
1. หลักสูตรสาขาวิชาก าหนดคุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และ
ประสบการณ์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ที่
ก าหนดโดย สกอ. 
2. หลักสูตรสาขาวิชาก าหนดหน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     (D)  หลักสูตรฯ ได้มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อวางแผนการด าเนินงาน
ตามบทบาทของอาจารย์ประจ าหลักสตูร พร้อมทั้งช้ีแจงบทบาท ภาระหน้าที่ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
1. การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
2. การก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความ
ชัดเจน 
3. การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน 
4. จ านวนภาระงานสอนของอาจารย์ในหลักสูตรมีความเหมาะสม 
โดยหลักสูตรได้ก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เอกสารการ

เผยแพร่งานวิจัย 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-22-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ดังนี้ 
ด้านบริหาร (งานแผน งานงบประมาณ งานวัสดุ) 
ได้มอบหมายให้อาจารย์จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ (หัวหน้าหลักสูตร) และ อาจารย์จุฑามาศ 
จันโททัย (หัวหน้าสาขา) เป็นผู้รับผิดชอบ 
ด้านวิชาการ (การวิจัย การบริการวิชาการ) 
ได้มอบหมายให้อาจารย์นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ และอาจารย์ณปภัช สมานวงศ์ เป็น
ผู้รับผิดชอบ 
ด้านพัฒนานักศึกษา (งานกิจกรรมนักศึกษา การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) 
ได้มอบหมายให้อาจารย์ณัฐวุฒิ สุภารัตน์ เป็นผู้รับผิดชอบ 
 
ด้านภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการจัดรายวิชาที่สอนให้มีความ
เหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน 

แผนอัตราก าลังประจ าปี 2561 

อาจารย ์ 1/2561 2/2561 

อ.จักรพงษ์ จิตตจ์ านงค์ 18 18 
อ.จุฑามาศ จันโททัย 13 14 
อ.ณปภัช สมานวงศ์ 17 15 
อ.ณัฐวุฒิ สุภารัตน์ 23 14 
อ.นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ 15 16 

 
 (C)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้มีการทบทวนเพื่อสรุปผลการด าเนินงาน และ

ติดตามระบบการบริหารอาจารย์ โดยหลักสูตรประเมินความพึงพอใจต่อการบริหาร
หลักสูตร 2560 ซึ่งได้ผลการประเมิน 4.70 จากคะแนนเต็ม 5 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณา
หัวข้อการประเมินด้านการจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถของ
อาจารย์ผู้สอน พบว่าได้คะแนนน้อยที่สุด คือ 4.40 จากคะแนนเต็ม 5 ดังนั้นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรจึงน าผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์ โดยการจัด
รายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอนมีความชัดเจน
มากยิ่งข้ึน โดยการเสนอหาอาจารย์พิเศษที่เช่ียวชาญเฉพาะด้านและมีประสบการณ์ใน
สายงานทางปิโตรเลียมมาสอนให้กับนักศึกษาในหลักสูตรและให้อาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
รายวิชาเข้าศึกษาในรายวิชาน้ันๆ ด้วย เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับอาจารย์ 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-23-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 (A)  หลักสูตรมีการจัดจ้างอาจารย์พเิศษ ดังนี้ 
อาจารย์ทวนชัย กองพิธี อดีตผู้จัดการศูนย์เศรษฐพัฒน์ แผนกการอบรมช่างเทคนิค
ปิโตรเลียม และครูช่างปิโตรเลียม บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด มา
สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์เฉพาะทางปิโตรเลียม โดยทางหลักสูตรได้มี
การด าเนินการตามกระบวนการจัดจ้างเป็นรายช่ัวโมง นอกจากนีห้ลักสูตรประเมินความ
พึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 2561 ในหัวข้อการประเมินด้านการจัดรายวิชามีความ
เหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอนซึ่งได้ผลการประเมิน 4.80 จาก
คะแนนเต็ม 5 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก และสูงกว่าผลการประเมินในปี 2560 (คะแนน 4.70) 
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์   

 
 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรด าเนินการในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ดังนี้ 
     (P)  หลักสูตรฯ ด าเนินการตามกลไกของคณะฯ และมหาวิทยาลัยในระบบการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยมีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ การจัดท า
แผนการด าเนินงานในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2561 ดังนี ้
1) การพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. ส ารวจจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีความต้องการไปศึกษาต่อของหน่วยงาน 
2. ด าเนินการตามขั้นตอนการขอไปศึกษาต่อตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
3. ติดตามผู้รับทุนการศึกษาให้ส าเร็จตามหลักสูตรที่ก าหนด 
4. ด าเนินการจัดท าข้อมูลอาจารย์ประจ าศึกษาต่อ 
2) การพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 
1. ส ารวจจ านวนอาจารย์ประจ าที่ประสงค์จะท าผลงานทางวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-24-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
2. ด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้กับอาจารย์
ประจ า 
3. ส ารวจความต้องการพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 
4. ส่งเสริมการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ โดยเสนอต่อมหาวิทยาลัย ขอรับการจัดสรร

ทุนสนับสนุนการเขียนต ารา ทุนวิจัย ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย การจัดอบรม

การท าผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องตามเปูาหมาย 

5. ติดตามการจัดท าผลงานทางวิชาการ 
3) การพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน 
1. สาขาวิชาก าหนดให้อาจารย์ใหม่ เข้ารับการปฐมนิเทศที่จัดโดย กองบริหารงานบุคคล 
เพื่อให้มีความรู้ในด้านเทคนิควิธีการสอน การวัดผลประเมินผล ตลอดจนจรรยาบรรณ
และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
2. จัดอาจารย์พี่เลี้ยงแนะน าการสอนให้กับอาจารย์ใหม่ 
3. ประเมินผลการปฏิบัติราชการและน าผลไปปรับปรุงและพัฒนาอาจารย์ประจ า 
4. มีการพัฒนาความสามารถด้านการเรยีนการสอนโดยการจดัอบรมเทคนิคการสอน การ

วัดผลและประเมินอย่างต่อเนื่อง 

5. ส่งเสริมการเข้ารับการฝึกอบรมในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสายงาน 

     (D)  จากการวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรฯ ได้ผลักดันอาจารย์ 
โดยด าเนินการดังนี้ 
1) การพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 
หลักสูตรมีการประชุมเพื่อวางแผนการลาศึกษาต่อและการขอต าแหน่งทางวิชาการใน

คราวประชุมครั้งที่ 1/2562 จากการท าแผนการศึกษาต่อของอาจารย์หลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีปิโตรเลียม พ.ศ. 2560 - 2563 พบว่า อาจารย์จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ มีแผนที่
จะศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในปี 1/2562 และจากการประชุมสอบถามเกี่ยวกับ
การศึกษาต่อของอาจารย์จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ พบว่าอาจารย์ก าลังเตรียมตัวเพื่อที่จะ
สมัครเรียนต่อ และหลักสูตรมีการวางแผนเพื่อด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้า
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทต าแหน่งวิชาการ มาทดแทนเป็นอาจารย์ประจ า

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เอกสารการ

เผยแพร่งานวิจัย 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-25-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
หลักสูตร 
2) การพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารยป์ระจ า 

จากการท าแผนพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์หลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม พ.ศ. 2560 - 2563 พบว่า  
       อาจารย์จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ มีแผนที่จะขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขา
วิศวกรรมเคมี ในปี 2562  
       อาจารย์ณัฐวุฒิ สุภารัตน์ มีแผนที่จะขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี 2563  
        นอกจากนี้อาจารย์ณปภัช สมานวงศ์ อาจารย์จุฑามาศ จันโททัย และอาจารย์ 
นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ อยู่ในช่วงท าวิจัย เพื่อเขียนบทความวิจัย 
 
การขอเงินสนับสนุนทุนวิจัย ในปีงบประมาณ 2561 มีจ านวนน้อย จึงให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรเขียนข้อเสนอส่งเพื่อหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยให้มากขึ้น 
รายช่ืองานวิจัยที่ได้รบัการสนบัสนุนงบประมาณ 2561 รวมงบประมาณที่ได้ ทั้งสิ้น 

135,000 บาท 

ล าดับ ชื่องานวิจัย นักวิจัย 
1 การน าเถ้าหนักชีวมวลมาใช้เพื่อเป็นวัสดุถมกลับใน

หลุมเจาะ 
(งบประมาณเงินรายได้ประจ าปี พ.ศ. 2561) 

อาจารย์ณปภัช สมานวงศ์  
อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์  
อาจารย์จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ 

2 การพัฒนาเครื่องแยกน้ ามันออกจากน้ าโดยใช้ดอก
ธูปฤาษีเป็นตัวดูดซับน้ ามัน 
(งบประมาณเงินรายได้ประจ าปี พ.ศ. 2561) 

อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์ 
อาจารย์ณปภัช สมานวงศ์  
อาจารย์จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ 

3 การสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากน้ ามันพืชใช้แล้วโดย
ใช้คลื่นไมโครเวฟและการปรับปรุงคุณภาพด้วย
ตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการไฮโดรจีเนชัน
บางส่วน 
(งบประมาณเงินรายได้ประจ าปี พ.ศ. 2561) 

อาจารย์จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์  
อาจารย์สุดีห์ นิเซ็ง  
อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์ 

 
3) การพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน/วิชาชีพ 
โดยให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรหาคอร์สอบรมเพื่อการพัฒนาความสามารถด้านการเรียน
การสอนโดยการจัดอบรมเทคนิคการสอน การวัดผลและประเมินอย่างต่อเนื่อง 
     อาจารย์จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-26-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
1. น าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ ณ Swissotel Resort ภูเก็ต ในวันที่ 4-7 กรกฎาคม 
2561 
2. เข้าร่วมโครงการอบรมการประยุกต์ใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนส าหรับอาจารย์ 
รุ่นที่ 1 ในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2562 
     อาจารย์ณปภัช สมานวงศ์  
1. น าเสนอผลงานวิจัย The 13th National and International Sripatum 
University Conference (SPUCON2018), Research and Innovations for 
Thailand 4.0, Bangkok, Thailand ณ มหาวิทยาลัศรีปทุม จังหวัดกรุงเทพฯ ในวันที่ 
20 ธันวาคม 2561 
2.  อบรมการใช้ระบบการจัดการการ เรียนการสอนแบบออนไลน์  ( Leaning 
Management System : LMS) ณ ส านักวิทยบริการฯ มทร.ศรีวิชัย วันที่ 29 เมษายน 
2562 
     อาจารย์จุฑามาศ จันโททัย  
1. ฝังตัวในสถานประกอบการ (เข้าสังเกตการณ์การท างานและการปฏิบัติจริงในการ
ท างานด้านปิโตรเลียม) ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพส าหรับบุคลากรในสถาน
ประกอบการ กิจกรรมที่ 3 โครงการการพัฒนาด้านทักษะและความเช่ียวชาญด้านการ
ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เฉพาะทางปิโตรเลียม ณ ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม บริษัท 
ปตท. ส ารวจและผลิตปิโรตรเลียม จ ากัด (มหาชน)  อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม 2561 – 7 กันยายน 2561 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา วันที่ 9 – 10 
พฤษภาคม 2562 
3. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ณ โรงแรมไดมอนพลาซ่า จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี วันที่ 31 เมษายน – 1 เมษายน 2562 
4. ร่วมโครงการ มทร.ศริวิชัย ขับเคลื่อนพื้นที่เศรษฐกิจชายฝั่งอันดามันสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ครั้งที่ 3 ณ เดอะ บริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก ต าบลล าแก่น อ าเภอท้ายเหมือง 
จังหวัดพังงา วันที่ 8 - 9 กันยายน 2562 
5. ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการครูวิทยากรต้นแบบในด้านสะเต็มศึกษาส าหรับอาชีวศึกษา 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-27-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
หลักสูตรแอคทีฟ ฟิสิกส์ ครั้งที่ 4 Chevron Enjoy Science (TVET Component) ณ 
โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ วันที่ 30 กันยายน – 12 ตุลาคม 
2562 
6. ประชุมขับเคลื่อนและติดตาม การด าเนินงานของศูนย์ประสานง านและบริหาร
การศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 6 ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ ค่ายสมเด็จพระสุริโย
ทัย ต าบลบ่อทอง อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี วันที่ 21 มิถุนายน 2562 
     อาจารย์นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ 
1. วิทยากรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองม่วง งาม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ เทศบาลเมืองม่วงงาม จ.สงขลา 19 กรกฎาคม 
2561 
2. ครูพี่เลี้ยงทางวิชาการตามกิจกรรม Mentorship program through classroom 
visits to science teachers ในโครงการศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพศรีวิชัย 
(TVET Hub Srivijaya) ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง 4-5 กรกฎาคม 2561   
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ (TVET Hub)  
ณ  โรงแรม Ravindra beach resort and spa อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
4. อบรมการใช้ระบบการจัดการการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ( Leaning 
Management System : LMS) ณ ส านักวิทยบริการฯ มทร.ศรีวิชัย วันที่ 29 เมษายน 
2562 
     อาจารย์ณัฐวุฒิ สุภารัตน์ 
1. โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายฝัง่อันดามันสูก่ารพัฒนาอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 ในวันที่ 
8-9 กันยายน 2561 
2. เข้าร่วมอบรมการติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ชุดควบคุมปั๊มน้ าอัตโนมัติในวันที่ 17 
สิงหาคม 2561 
 
     (C) จากการประชุมหลักสูตรได้มีการทบทวนกระบวนการในการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ พบว่าโดยหลักสูตรประเมินความพึงพอใจในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
2560 ซึ่งได้ผลการประเมิน 4.28 จากคะแนนเต็ม 5 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาหัวข้อการ
ประเมินอาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อ พบว่าได้
คะแนนน้อยที่สุด คือ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 ดังนั้นอาจารย์ประจ าหลักสตูรจึงน าผลการ
ประเมินมาปรับปรงุกระบวนการสง่เสริมและพัฒนาอาจารย์ จึงให้อาจารย์หาคอร์สอบรม



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-28-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
เกี่ยวกับการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
นอกจากนี้กระบวนการในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ พบว่า 
1) การพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
     อาจารย์จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ ได้รับการตอบรับให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี 1/2562  
2) การพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 

อาจารย์จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ ไดจ้ัดท าเอกสารประกอบสอนรายวิชาเคมีอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม เพื่อขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมเคมี และได้ส่งแบบค า
ขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562  
     อาจารย์ณัฐวุฒิ สุภารัตน์ ก าลังเขียนต าราเพื่อใช้ในการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
3) การพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน/วิชาชีพ อาจารย์ทุกท่านได้รับการพัฒนา
ตนเองอย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี ครบทุกท่าน 
 
รายช่ืองานวิจัยที่ได้รบัการสนบัสนุนงบประมาณ มีจ านวนเพิ่มข้ึน รวมงบประมาณที่
สนับสนุน ทั้งสิ้น 350,000 บาท 

ล าดับ ชื่องานวิจัย นักวิจัย 
1 การเพิ่มประสิทธิภาพตัวเร่งปฏิกิริยา 

MgO/CaO ส าหรับการผลิตไบโอดีเซล 
(งบประมาณเงินรายได้ประจ าปี พ.ศ. 2562) 

อาจารย์จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์  
อาจารย์สุห์ดี นิเซ็ง 
อาจารย์นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ 

2 ประสิทธิภาพการดูดซับไอออนโลหะหนักโดย
ใช้ถ่านกัมมันต์จากชีวมวล 
(งบประมาณเงินรายได้ประจ าปี พ.ศ. 2562) 

อาจารย์จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ 
อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์ 
อาจารย์ณปภัช สมานวงศ์ 

3 การทดสอบก าลังแรงอัดจากเถ้าหนักปาล์ม
เพื่อมาเป็นวัสดุถมกลับในงานปิโตรเลียม 
(งบประมาณเงินรายได้ประจ าปี พ.ศ. 2562) 

อาจารย์ณปภัช สมานวงศ์  
อาจารย์จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์  
อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์ 

4 การเปรียบเทียบก าลังแรงอัดของวัสดุถมกลับ
จากเถ้าหนักชีวมวลเพื่อใช้ในงานปิโตรเลียม 
(งบประมาณเงินแผ่นดินประำปี พ.ศ. 
2562) 

อาจารย์ณปภัช สมานวงศ์  
อาจารย์จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์  
อาจารย์ณัฐวุฒิ สุภารัตน์ 

 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-29-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 
รายช่ืองานวิจัยที่ของบประมาณสนบัสนุน (อยู่ในกระบวนการพิจารณา) 

ล าดับ ชื่องานวิจัย นักวิจัย 
1 การสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากน้ ามันในน้ าเสีย

ชุมชน เทศบาลเขารูปช้างจังหวัดสงขลา 
(งบประมาณเงินแผ่นดินประจ าปี พ.ศ. 2563) 

อาจารย์สุห์ดี นิเซ็ง  
ผศ.ดร.อาริษา โสภาจารย์  
อาจารย์จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ 

2 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาจากกะลาตาลโตนด
เพื่อการสังเคราะห์ไบโอดีเซล 
 

อาจารย์นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ 
อาจารย์จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ 
อาจารย์ณปภัช สมานวงศ์  
อาจารย์นุชจิเรศ แก้วสกุล 

3 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาจากถ่านชีวมวลเพื่อ
การสังเคราะห์ไบโอดีเซล 
(ทุนวิจัยจากกระทรวงพลังงาน ประจ าปี พ.ศ. 
2562) 

อาจารย์จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ 

4 การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาจากเปลือกกล้วย
เพื่อใช้ในการผลิตไบโอดีเซล 
(ทุนวิจัยจากกระทรวงพลังงาน ประจ าปี พ.ศ. 
2562) 

อาจารย์จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ 

5 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาจากโลหะอัลคาไล
และอัลคาไลเอิร์ธบนแคลเซียมออกไซด์จาก
กระดูกหมูส าหรับการผลิตไบโอดีเซล 
(ทุนวิจัยจากกระทรวงพลังงาน ประจ าปี พ.ศ. 
2562) 

อาจารย์จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ 

 
       (A) หลักสูตรฯ ด าเนินการประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์จากการ
ประเมินความพึงพอใจในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 2561  ในหัวข้อการประเมิน
อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อ  พบว่าได้คะแนน
เพิ่มข้ึน คือ 4.20 จากคะแนนเต็ม 5 และสูงกว่าผลการประเมินในปี 2561 (คะแนน 
4.00) โดยอาจารย์ณปภัช สมานวงศ์ และอาจารย์จุฑามาศ จันโททัย เข้าร่วมโครงการ
อบรมเรื่อง การพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณ ห้อง
ประชุมศรีวิศว ช้ัน 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
จังหวัดสงขลา วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 จากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวท าให้ได้ทราบ
ถึงหลักการ วิธีการ และหลักฐานในการขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-30-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

 ผลงานทางวิชาการต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร พบว่า มีค่าสูง คือ ร้อยละ 64 
สูงข้ึนจากปี 2560 (ร้อยละ 20) 

 จ านวนงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มข้ึน โดยในปีการศึกษา 2561 ได้รับการ
สนับสนุน จ านวน 4 โครงการ (ปีการศึกษา 2561 ได้รับการสนับสนุน จ านวน 3 
โครงการ) 

 จ านวนงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยเพิ่มข้ึน โดยในปีการศึกษา 2561 ได้รับเงิน
สนับสนุนทั้งสิ้น 350,000 บาท (ปีการศึกษา 2561 ได้รับเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 
135,000 บาท 

แหล่งทุนวิจัยที่สนับสนุนเงนิวิจัยเพิ่มข้ึน โดยในปีการศึกษา 2561 ได้รับการสนับสนุนจาก
สองแหล่งทุน คือ งบประมาณเงินแผ่นดินประจ าปี พ.ศ. 2562 และงบประมาณเงิน
รายได้ประจ าปี พ.ศ. 2562 (ปีการศึกษา 2561 ได้รับเงินสนับสนุนจากงบประมาณเงิน
รายได้ประจ าปี พ.ศ. 2561) 

เปูาหมายของปีนี้  :  3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  4  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเปูาหมาย 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-31-  
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย ์

คุณภาพอาจารย ์
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 0 0 ตารางที่ 1.1-2 

ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ 

0 0 ตารางที่ 1.1-2 

ผลงานวิชาการของอาจารย ์ 64 5 ตารางที่ 4.2-1 –ตารางที่ 
4.2-6 

เฉลี่ย 1.67  

เปูาหมายของปีนี้  :  1.67  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  1.67  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเปูาหมาย   

สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
อาจารย์วุฒปิรญิญาตร ี คน 0 ตารางที่ 1.1-2 
อาจารย์วุฒปิรญิญาโท คน 5 ตารางที่ 1.1-2 
อาจารย์วุฒปิรญิญาเอก คน 0 ตารางที่ 1.1-2 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นบัรวมทีล่าศึกษาต่อ) คน 5 ตารางที่ 1.1-2 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒปิรญิญาตรี ร้อยละ 0  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒปิรญิญาโท ร้อยละ 100 = (5/5)*100 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒปิรญิญาเอก ร้อยละ 0 = (0/5)*100 
ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒปิรญิญาเอก คะแนน 0 = (0/20)*5 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-32-  
 

สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ศาสตราจารย ์ คน 0 ตารางที่ 1.1-2 
รองศาสตราจารย ์ คน 0 ตารางที่ 1.1-2 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 0 ตารางที่ 1.1-2 
อาจารย์ที่ไม่มีต าแหนง่ทางวิชาการ คน 5 ตารางที่ 1.1-2 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นบัรวมทีล่าศึกษาต่อ) คน 5 ตารางที่ 1.1-2 
รวมอาจารย์ประจ าที่มีต าแหนง่วิชาการ  
(ผศ. , รศ. และ ศ.) 

คน 0  

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

ร้อยละ 0 = (0/5)*100 

ค่าคะแนนร้อยละอาจารยป์ระจ าทีม่ีต าแหน่งวิชาการ  
(ผศ. , รศ. และ ศ.) 

คะแนน 0 = (0/60)*5 

 
สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีตีพิมพ์เผยแพร ่

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

น้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 2 0.4 ตารางที่ 4.2-1 

1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 - - - 

2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 1 0.4 ตารางที่ 4.2-2 

2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 - - - 

2.3 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการที่ ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศ  
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 - - - 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-33-  
 

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

น้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

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

0.40 - - - 

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

0.60 - - - 

3.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 - - - 

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

0.80 - - - 

4.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.80 - - - 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 1 0.8 ตารางที่ 4.2-4 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 

0.80 - - - 

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

1.00 - - - 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-34-  
 

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

น้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

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

1.00 2 2.00 ตารางที่ 4.2-5 

5.3 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - - 
5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่าน
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 - - - 

5.5 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้าง
ให้ด าเนินการ 

1.00 - - - 

5.6 ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ
ได้รับการจดทะเบียน 

1.00 - - - 

5.7 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รบัการประเมิน
ผ่านเกณฑก์ารขอต าแหนง่ทางวิชาการแล้ว 

1.00 - - - 

5.8 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลทีผ่่านการพิจารณา
ตามหลกัเกณฑก์ารประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 - - - 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลกัษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 - - - 

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 - - - 
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
 

0.60 - - - 

9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.80 - - - 

10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ 
 

1.00 - - - 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-35-  
 

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

น้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 5 - 

จ านวนและผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

1 3.2 - 

จ านวนและผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของ
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

0 0 - 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

- 64 =(3.2/5)*100 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

- 0 - 

ค่าคะแนนของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

- 5.00 = (64/20)* 5 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-36-  
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์  
ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

การคงอยู่ของอาจารย์   
    ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ด าเนินการเพื่อการคงอยู่และเตรียมอาจารยป์ระจ า
หลักสูตรฯ ใหม้ีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 ดังนี้ 

มหาวิทยาลัย/คณะ จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงข้ึน เพื่อให้ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต เช่น  

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

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

คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกน แผ่นซีดี เป็นต้น 
    8) ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพศรีวิชัยมีการจัดโครงการการเรียนการสอน
รูปแบบสะเต็มศึกษาและการพัฒนาทักษะอาชีพ (STEM Education and TVET 
Development) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนการสอนตามกระบวนการสะเต็มศึกษา
ให้กับบุคลากรทางการศึกษา 

การด าเนินงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2561 พบว่ามีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรลาออกจากราชการ จ านวน 1 ท่าน คือ อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลา
นนท์ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และได้มีการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 1 ท่าน คือ อาจารย์นภารัตน์ เกษตร
สมบูรณ์ เมื่อคราวประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 และคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 173-1/2562 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 
2562 ให้ความเห็นชอบนอกจากนี้เมื่อพิจารณาการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ยังคงครบ 5 ท่าน ไม่มีการลาศึกษาต่อ และโอนย้าย อัตราการคงอยู่ร้อยละ 100 

หลักสูตรฯ ได้เสนอช่ืออาจารย์นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ และอาจารย์จุฑามาศ จัน
โททัย เข้าร่วมอบรมโครงการโครงการการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษาและการ

 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-37-  
 

พัฒนาทักษะอาชีพ (STEM Education and TVET Development) เพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนการสอนตามกระบวนการสะเต็มศึกษาให้กับบุคลากรทางการศึกษา 
    อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ มีการติดตามผลการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าสรุปได้ดังนี้  

1) ในการตรวจสอบผลการด าเนินงานปรากฏมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรลาออกจาก
ราชการ จ านวน 1 ท่าน และมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 1 
ท่าน และไม่มีอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ หรือลาศึกษาต่อ  

2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม มีคุณวุฒิ
ทางการศึกษาตรง 4 ท่าน/สัมพันธ์ จ านวน 1 ท่าน 

3) อาจารย์นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ และอาจารย์จุฑามาศ จันโททัย  ได้เข้าร่วม
อบรมโครงการโครงการการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษาและการพัฒนาทักษะ
อาชีพ (STEM Education and TVET Development) และได้เป็นวิทยากรในการ
อบรมให้กับบุคลากรทางการศึกษาของคณะฯ 

 ในการด าเนินงาน  
- กรณีลาออก หลักสูตรได้จัดหาบุคลากรในการสอน เพื่อทดแทนอาจารย์ประจ า

หลักสูตรที่ลาออกไป คือ อาจารย์นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์  
หากมีอาจารย์เกษียณอายุราชการ หรือลาศึกษาต่อ ให้ด าเนินการดังนี้ 
- กรณีเกษียณอายุราชการ หลักสูตรท าบันทึกเสนอต่อคณบดีเพื่อขอต าแหน่ง

อาจารย์ มาทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุ 
- กรณีลาศึกษาต่อ หลักสูตรได้จัดหาบุคลากรมาสอนทดแทนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 

ตารางแสดงแนวโน้มการคงอยู่ของอาจารย์ 
รายการ ปี

การศึกษา 
2558 
(คน) 

ปี
การศึกษา 

2559 
(คน) 

ปี
การศึกษา

2560 
 (คน) 

ปี
การศึกษา

2561 
 (คน) 

สถานะ
การ

เปลี่ยน
แปลง 

อัตรา
การคง

อยู่ 
(ร้อย
ละ) 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

5 5 5 5 
ลาออก 
1 ท่าน 

100 

 
หมายเหตุ อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์ ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 เนื่องจากศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-38-  
 

 

ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 
     ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจอาจารย์ต่อการ
บริหารหลักสูตร และการบริหารพัฒนาอาจารย์ ดังนี้ 

หลักสูตรฯ มีการสรุปผลความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ต่อการบริหาร
หลักสูตรฯ และการบริหารอาจารย์ ในปีการศึกษา 2561 มีผลคะแนนเฉลี่ย  

1) ด้านการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร เท่ากับ 4.79  
2) ด้านระบบการบริหารอาจารย์ เท่ากับ 4.74 
3) ด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เท่ากับ 4.31 

โดยมีประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
1) ด้านการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1.1 มีประกาศ ค าสั่ง ระเบียบการรบัและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
มีความชัดเจน และถือปฏิบัติ 

1.2 มีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม
ข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

1.3 กระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความชัดเจนและ
โปร่งใส  

2) ด้านระบบการบริหารอาจารย์  
2.1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร 
2.2 การก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรมีความชัดเจน 
2.3 การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถของอาจารย์

ผู้สอน 
2.4 จ านวนภาระงานสอนของอาจารย์ในหลักสูตรมีความเหมาะสม 

3) ด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
3.1 การประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนา

ความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 
3.2 อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ

เรียนการสอน เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ สาขา/คณะ/มหาวิทยาลัย
ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน และมอบหมายอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อให้
ค าแนะน าและปรึกษา เพื่อเรียนรู้และปรับตัวเข้าสู่การเป็นอาจารย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

 แบบประเมินความ
พึงพอใจของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและ
การจัดการศึกษา 
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เน้นถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของความเป็นครูอาจารย์ และการท างาน
ร่วมกันเป็นหมู่คณะ 

3.3 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

3.4 อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อ 
3.5 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่าง

หลักสูตร 
ตารางแสดงแนวโน้มความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 

รายการ 

ปีการศกึษา 
2558 

(ค่าเฉลี่ย
เต็ม 5) 

ปีการศกึษา 
2559 

(ค่าเฉลี่ย 
เต็ม 5) 

ปีการศกึษา 
2560 

(ค่าเฉลี่ย 
เต็ม 5) 

ปีการศกึษา 
2561 

(ค่าเฉลี่ย 
เต็ม 5) 

สถานะ 
การ

เปลี่ยน 
แปลง 

อัตราการ
คงอยู่ 

(ร้อยละ) 

1) ด้านการรับและ
การแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  

4.70 4.72 4.73 4.79 เพิ่มขึ้น 100 

2) ด้านระบบการ
บริหารอาจารย์  

4.55 4.65 4.70 4.74 เพิ่มขึ้น 100 

3) ด้านระบบการ
ส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์  

4.12 4.16 4.28 4.31 เพิ่มขึ้น 100 

เฉลีย่ 4.46 4.51 4.57 4.61 เพิ่มขึ้น  
 

เปูาหมายของปีนี้  :  3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  4  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเปูาหมาย 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหต ุ

4.1 3 4 4  
4.2 - - 1.67 

 
4.2 (1) ร้อยละ 0 ร้อยละ 0 0 
4.2 (2) ร้อยละ 0 ร้อยละ 0 0 
4.2 (3) ร้อยละ 20 ร้อยละ 64 5 

4.3 3 4 4  
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หมวดท่ี 3: นักศึกษาและบัณฑิต 
 
ข้อมูลนักศึกษา 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปี

การศึกษาที่
เริ่มใช้

หลักสูตร) 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา 
ช้ัน
ปีที่ 
1 

ช้ัน
ปีที่ 
2 

ช้ัน
ปีที่ 
3 

ช้ัน
ปีที่ 
4 

ช้ัน
ปีที่ 
5 

ช้ัน
ปีที่ 
6 

ลาออก/สิ้นสุด
สภาพฯ ระหว่าง

ศึกษา 

ส าเร็จ
การศึกษา 

ตกค้าง 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

2558 23 19 18 18 2  5 21.74 16 69.57 2 8.69 
2559 30 27 21 16   12 40.00 2 6.60 - - 
2560 21 16 16    5 23.80 - - - - 
2561 10 9     1 10.00     
2562 28            
รวม 112 71 55 34 2  23 20.53 18 16.07 2 1.78 

หมายเหตุ นักศึกษาที่อยูเ่กินกว่าอายุของหลกัสูตร ให้นับรวมอยู่ในช่องนักศึกษาตกค้าง 
 
ข้อมูลนักศึกษา 
 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

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

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

3. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลยีม ได้เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาในปีการศึกษา 
2561 โดยเปิดรับนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา 35 คน ซึ่งใน ปีการศึกษา 2561 รับนักศึกษาใหม่ได้จริง 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 ของการเปิดรับนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา และเมื่อสิ้นสุดปี
การศึกษา 2561 มีนักศึกษาคงเหลืออยู่ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 90 

 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา  
1. พื้นฐานด้านการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสายอาชีพ (ระดับ ปวช.) มีพื้นฐานไม่

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

2. นักศึกษาใหม่มีความพร้อมในการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา เช่น ทักษะทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษค่อนข้างน้อย 

3. ปัญหาความไม่เข้าใจของระบบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาระบบใหม่ 
หรือ TCAS ซึ่งเป็นระบบกลางที่เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561  

4. ช่วงระยะเวลาในการเปิดรับสมัครน้อยเกินไป 
5. การประชาสัมพันธ์ที่ไม่ทั่วถึงท าให้นักศึกษาไม่มีข้อมูลในการตัดสินใจเข้ามาเรียนในหลักสูตร 
6. ปัญหาเศรษฐกิจทางครอบครัว ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 
ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

ระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
          คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของ 
ความส าเร็จ โดยหลักสูตรมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร มกีารก าหนด 
คุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การก าหนดเกณฑ์ 
ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติของ 
นักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกข้อมูล หรือวิธีการ 
คัดเลือกให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่น 
ที่จะเรียนและมีเวลาเรียนเพียงพอเพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาไดต้ามระยะเวลา  
ที่หลักสูตรก าหนด โดยมีขอบเขตดังนี้ 
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การรับนักศึกษา 

 
 
         คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการรับนักศึกษา ประกอบด้วย  
การรบันักศึกษา (โควตา) และการรบันักศึกษา (รับตรง) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
         การรับนักศึกษา  

1) หลักสูตรร่วมวางแผนการรับนกัศึกษาโดยอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
1.1) วิเคราะหป์ัญหาการรับสมัครนักศึกษาจากปีการศึกษาที่ผ่านมาพร้อม 

น าเสนอแนวทางการแกป้ัญหา 
1.2) ก าหนดรายช่ือคณะกรรมการสอบสมัภาษณ์และรายงานตัวของแต่ละ 

หลักสูตร 
1.3) จ านวนนักศึกษา 
1.4) คุณสมบัตินักศึกษา 
1.5) ก าหนดการ/ปฏิทินการรบัสมัคร 
1.6) พิจารณาแนวทางการสอบสัมภาษณ์ 
1.7) การประชาสมัพันธ์และแนะแนวนักศึกษา 

2) ฝุายวิชาการจัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการรบัสมัคร และจดัท าประกาศ 
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รับสมัครของคณะฯ 
3) รับสมัครนกัศึกษา/พิจารณาคุณสมบัต ิ
4) ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิสอบข้อเขียน (รับตรง)  
5) ด าเนินการสอบข้อเขียน (รับตรง)  
6) ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์  
7) ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ 
8) ประกาศผล 
9) รายงานตัว 
10) ประชุมสรปุผล 

10.1) จ านวนและคุณสมบัตินักศึกษา 
10.2) ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 

           ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรด าเนินการรับนักศึกษา โดยใช้ระบบและกลไก
ของคณะฯ ร่วมกับระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย ดังนี้  

(P) หลักสูตรก าหนดการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2561 โดยน าผลการด าเนินงาน
ในปีการศึกษา 2560 ซึ่ งจะรับนักศึกษาจ านวน 35 คน โดยตามแผนการรับวุฒิ
การศึกษาระดับ ปวส.ประเภทโควตาจ านวน 10 คน และการศึกษาระดับวุฒิ ม.6
จ านวน 25 คน ซึ่งแบ่งเป็น TCAS รอบ 1 จ านวน 10 คน รอบ 2 จ านวน 5 คน รอบ 3 
จ านวน 5 คน และรอบ 5 จ านวน 5 คน โดยหลักสูตรได้ปรับใช้ระบบในการรับ
นักศึกษาใหม่ตามกลไกของมหาวิทยาลัยร่วมกับคณะฯ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
ร่วมประชุมวางแผนการรับนักศึกษาตาม มคอ.2 เพื่อน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะฯ และ
ส่งข้อมูลไปยังมหาวิทยาลัย  

(D) หลักสูตรได้มีการประชุมประจ าหลักสูตร เรื่องการรับนักศึกษา โดยหลักสูตรได้
ด าเนินการแนะแนวนักศึกษาร่วมกับคณะฯ และมหาวิทยาลัย  จากนั้นประกาศรับ
นักศึกษาและพิจารณาคุณสมบัติ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียน (รับตรง) สอบ
สัมภาษณ์ ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ ประกาศผลการสอบ จากแผนการรับนักศึกษา
จ านวน 35 คน ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มีจ านวนนักศึกษารายงานตัวทั้งสิ้น 10 คน (C)  
กรรมการหลักสูตรฯ มีการติดตามผลการแนะแนว ซึ่งในปีการศึกษานี้ หลักสูตรได้แนะ
แนวการศึกษาทั้งสิ้น 5 สถานศึกษา  

(C) กรรมการหลักสูตรฯ มีการประชุมเพื่อทบทวนระบบกลไกการรับนักศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2561 พบว่าจากการติดตามผลการแนะแนวนักศึกษาร่วมกับคณะฯ 
และมหาวิทยาลัย ซึ่งในปีการศึกษา 2560 มีจ านวนนักศึกษารายงานตัวทั้งสิ้น 21 คน 
ปีการศึกษา 2561 มีจ านวนนักศึกษารายงานตัวทั้งสิ้น 10 คน  หลักสูตรฯ ได้ให้
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1) ให้ทางหลั กสูตรออกแนะแนวและประชาสัมพัน ธ์หลั กสู ตรแก่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รายช่ือ

คณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์  
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สถาบันการศึกษาในบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยฯ โดยการให้นักศึกษาปัจจุบันได้เล่า
ประสบการณ์ของการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ เพื่อให้เป็นแนวทางและการสร้างแรง
บันดาลใจในการสมัครเรียนของนักศึกษารุ่นใหม่ อีกทั้งเพื่อให้เป็นที่รูจ้ักมากข้ึนและควร
ด าเนินการก่อนก าหนดการเปิดรับสมัครและควรประกาศรายช่ือนักศึกษา (โควตา) เพิ่ม
มากขึ้น เพื่อชดเชยความเสี่ยงที่นักศึกษาไม่มารายงานตัวและจะเพิ่มจ านวนการรับตรง
ให้มากข้ึนเพื่อลดอัตราเสี่ยงที่จะได้จ านวนนักศึกษาไม่พอ และในระยะยาวได้มีการ
กระตุ้นให้อาจารย์สร้างผลงานทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรให้มาก
ข้ึน  

2) จัดโครงการ Energy Base Camp และโครงการ Petroleum Youth 
Camp เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้แก่นักเรียนที่สนใจจะเรียนในสาขาวิชา
เทคโนโลยีปิโตรเลียม  

(A)  หลักสูตรด าเนินการประชุมสรุปผลจากผลการด าเนินงานการรับนักศึกษา  
เพื่อพิจารณาแนวทางในการแนะแนวนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษาถัดไป โดยผลที่ได้จาก
การปรับปรุงโดยกระบวนการการแนะแนวการรับนักศึกษาและการจัดโครงการค่าย  

Energy Base Camp และโครงการ Petroleum Youth Camp ท าให้มีนักศึกษาใหม่
ในปีการศึกษา 2562 เข้ารายงานตัวทั้งสิ้นจ านวน 28 คน  

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-47-  
 

 

 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา   

 
 
         คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังนี้ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมพิจารณา 
1.1) จ านวนนักศึกษา 
1.2) คุณสมบัตินักศึกษา 

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

5.1) ผลสัมฤทธ์ิการเรียนปรับพื้นฐาน 
5.2) วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขเพื่อใช้ในปีถัดไป 

 6) ประชุมติดตามและประเมินผลของระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา 

6.1) ความพึงพอใจของผู้เรียน 
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6.2) ผลการสอบกลางภาคของนักศึกษา 
6.3) รายงานผลจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา 

                ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้ใช้กลไกและระบบการรับนักศึกษา ดังนี้ 
    (P) คณะฯ มีแผนในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในโครงการน้องพี่สาน
สัมพันธ์ครุศาสตร์ฯ โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา ตามแผน
ปฏิบัติงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 

         อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ประชุมวางแผนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
โดยจะพิจารณาจากจ านวนนักศึกษาที่สมัคร คุณสมบัติของนักศึกษาที่สมัคร คะแนน
สอบ และปัญหาต่างๆซึ่งจะได้จากการสอบสัมภาษณ์ในเบื้องต้น และในหลักสูตรได้มี
การวางแผนให้นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้าเรียนในรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพตาม
แผนการเรียนที่ก าหนดใน มคอ.2 ก่อนภาคการศึกษา ปี 2561  
    (D) 1) คณะฯ ได้จัดโครงการน้องพี่สานสัมพันธ์ครุศาสตร์ฯ ในวันที่ 25 มิถุนายน–7 
กรกฎาคม 2561 ท าให้นักศึกษามีการเตรียมตัวในการเรียนและการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยมากยิ่ง ข้ึน และโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ในวันที่  21–22 
มิถุนายน 2561 ท าให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมและได้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยของนักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน  
2) หลักสูตรได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาโดยการเรียนวิชาปรับ
พื้นฐานก่อนเปิดภาคการศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ เพื่อเพิ่มทักษะ
ข้ันพื้นฐานให้กับนักศึกษา และมีการเรียนวิชาปรับพื้นฐานควบคู่ไปกับการเรียนในภาค
การศึกษาปกติ โดยให้นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ทุกคน ต้องเข้าเรียนวิชาปรับพื้นฐานเพื่อให้
นักศึกษาซึ่งเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสายสามัญ (ม.6) และสายอาชีพ (ปวช.) มีพื้นฐาน
ในรายวิชาพื้นฐานของหลักสูตรใกล้ เคียงกัน โดยรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
ประกอบด้วย 5 รายวิชา ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษส าหรับปิโตรเลียม วิชาเคมีเบื้องต้น
ส าหรับปิโตรเลียม วิชาปฏิบัติงานทักษะช่างพื้นฐาน 1 จะเรียนควบคู่กับวิชาปกติใน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นส าหรับปิโตรเลียม จะ
เรียนควบคู่กับวิชาปกติในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และวิชาปฏิบัติงาน
ทักษะช่างพื้นฐาน 2  จะเรียนควบคู่กับวิชาปกติในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 โดยการประเมินผลเข้าเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพจะไม่มีการประเมินผล
เป็นระดับคะแนนแต่จะประเมินผลเป็น S และ U เท่านั้น นอกจากการเรียนปรับ
พื้นฐานแล้วยังมีการจัดติวเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อช่วยนักศึกษาที่สายสามัญ (ม.6) ที่ไม่มี
ความถนัดทางด้านงานปฏิบัติ ได้สามารถใช้อุปกรณ์ทางด้านงานช่างได้อย่างถูกต้อง 
    (C) หลักสูตรร่วมประชุมเพื่อทบทวนและ สรุปผลการด าเนินงานตามระบบการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-49-  
 

เปูาหมายของปีนี้  :  3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  3  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลเุปูาหมาย   
 
 
 
 
 

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพื่อประเมินและทบทวนระบบกลไกการรับนักศึกษา
และร่วมกันพิจารณาแก้ไข ปรับปรุงระบบในส่วนที่ยังขาดตกบกพร่อง และไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ ผลปรากฏ ดังนี้ 

1) จากโครงการน้องพี่สานสัมพันธ์ครุศาสตร์ฯ โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษา
ใหม่  มีคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 94.20 และ 93.10 ตามล าดับ 
ซึ่งโครงการน้องพี่สานสัมพันธ์ครุศาสตร์ฯ ท าให้นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับการ
เรียนการสอนในมหาวิทยาลัยได้ดีข้ึน เช่น การลงทะเบียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
มาปรับใช้กับตนเอง และยังช่วยแก้ไขปัญหาการคงอยู่ของนักศึกษาในปีการศึกษา 
2561  

2) ผลจากการเรียนวิชาปรับพื้นฐานท าให้นักศึกษามีทักษะพื้นฐานที่สามารถ
น าไปต่อยอดในรายวิชาของหลักสูตรได้ และผลจากการติวเพื่อนช่วยเพื่อนท าให้
นักศึกษามีทักษะในการใช้อุปกรณ์ทางด้านงานช่างดีข้ึนและท าให้คะแนนในภาพรวมที่
ดีข้ึน 
    (A) อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ร่วมพิจารณาแผนการด าเนินงานตามระบบและกลไก
ที่ได้วางไว้ และพบว่าระบบและกลไกดังกล่าวสามารถช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่
นักศึกษาก่อนเข้าเรียนได้ ทั้งนี้ หลักสูตรได้มีแผนในการปรับการเรียนปรับพื้นฐานใหม่ 
โดยจะมีโครงการการเรียนการสอนปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาใหม่โดยมีอาจารย์และ
นักศึกษารุ่นพี่มาช่วยสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิชาเคมีเบื้องต้นส าหรับปิโตรเลียม 
และภาษาอังกฤษ 

 

 
 
 เอกสาร/ภาพ

กิจกรรมโครงการ
น้องพี่สานสัมพันธ์
ครุศาสตร์ฯ และ
โครงการปรับ
พื้นฐานนักศึกษา
ใหม่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-50-  
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

ระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกการพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือการเตรียมความ

พร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้
อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มี
กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้
ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา ระบบการปูองกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
นักศึกษา เพื่อให้ความสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดรวมทัง้
การส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรยีนรู้ทีส่่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล 
โดยมีขอบเขต ดังนี้ 
 

 
 
การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-51-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
          หลักสูตรมีระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้ค าปรกึษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ดังนี ้
          1. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมเพื่อวางแผนการให้ค าปรึกษาด้าน
วิชาการและการแนะแนวแก่นักศึกษา 
          2. แต่งตั้งอาจารยท์ี่ปรึกษา 
          3. ก าหนดช่องทางและช่วงเวลาการให้ค าปรกึษากบันักศึกษา 
          4. รายงานผลต่อประธานหลักสูตร 
          5. ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไข 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ด าเนินการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
    (P) อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการวางแผนการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการแนะ
แนวแก่นักศึกษาด้านอื่นๆ นอกจากนี้ยังพิจารณาเลือกและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2561 ส่งไปยังคณะฯ (ฝุายวิชาการ) และจัดส่งให้ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน เพื่อบันทึกข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาลงในระบบต่อไป โดยมีการ
วางแผนเพื่อให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในหัวข้อดังนี้ 
 1. การจัดตารางและเวลาให้ค าปรึกษา 
 2. การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
 3. การแนะแนวเรื่องทุนการศึกษา 
 4. การช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียน 

นอกจากนี้ประธานหลักสตูรยังมอบอาจารย์ผู้สอนให้ควบคุมดูแลนักศึกษาและ ให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างทั่วถึง โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษา มีกระบวนการในการก ากับ
ดูแลนักศึกษาที่มีผลการเรียนอยู่ในสภาวะวิกฤตและ รอพินิจให้นักศึกษากลับมีผลการ
เรียนอยู่ในสภาวะปกติ 
     (D) จากการประชุมหลักสูตรได้มีข้อสรุปการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งในปี
การศึกษา 2561 ได้แต่งตั้งให้อาจารย์ณปภัช คงฤทธ์ิ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
2561 อาจารย์นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา ปีการศึกษา 
2560 และอาจารย์จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา ปีการศึกษา 
2559 โดยอาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่หลัก คือ ให้ค าแนะน าการลงทะเบียนแก่นักศึกษา 
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย กองทุนกู้ยืม เพื่อการศึกษา การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร การ
เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและด้านอื่นๆ ตามที่นักศึกษาต้องการ โดยการใช้
ช่องทางการสื่อสารระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา เช่น ตารางนัดหมายในแผนการสอน      

 
 
  ค าสั่ง

แต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา 
 
 คู่มืออาจารย์

ที่ปรกึษา 
 
 ระเบียน

ประวัตินักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-52-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
สื่อออนไลน์ โทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
        มีการจัดตั้งกลุ่ม Facebook เพื่อเป็นช่องทางในการให้ค าปรึกษาและ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆแก่นักศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้ช่องทาง Facebook ใน
การขอรับค าปรึกษาจากอาจารย์ประจ าสาขาและสามารถท าได้ในเวลาที่เหมาะสม 

กรณีที่นักศึกษาไม่มีปัญหา อาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อมูลและค าแนะน าในด้าน
วิชาการ เช่น การลงทะเบียน การวางแผนการเรียน ผลการเรียน ลักษณะของนักศึกษา
รายบุคคลและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  

กรณีที่นักศึกษามีปัญหา อาจารย์ที่ปรึกษาจะวิเคราะห์และหาทางช่วยเหลือ
นักศึกษาที่มีปัญหาทางด้านการเรียนหรอืต้องการความช่วยเหลอืด้านอื่นๆ ทั้งนี้อาจารย์ที่
ปรึกษาและอาจารย์ทุกท่านต้องมีการจัดเก็บข้อมูลประจ าตัวนักศึกษา  
**กรณีที่นักศึกษามีปัญหาเร่งด่วน ให้อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งประธานหลักสูตรให้ทราบ
อย่างเร่งด่วน  
        นอกจากนี้หลักสูตรได้มีการประชุมร่วมกับฝุายวิชาการของคณะ ในเรื่อง
แบบฟอร์มแผนฟื้นฟูนักศึกษาที่มีสถานะวิกฤตและรอพินิจ โดยมีการมอบให้อาจารย์ที่
ปรึกษาติดตามและรายงานผลมายังคณะฯ ทุกภาคการศึกษา ซึ่งพบว่ามีนักศึกษารหัส 60 
มีผลการเรียนอยู่ในสภาวะวิกฤตและรอพินิจจ านวน 1 คน  โดยหลักสูตรฯ ได้มีการจัดท า
กระบวนการเพื่อนติวเพื่อน โดยให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีช่วยติวให้แก่นักศึกษาที่มีผล
การเรียนอยู่ในข้ันวิกฤตและรอพินิจ และให้นักศึกษาที่อยู่ในสภาวะวิกฤตหรือรอพินิจ เข้า
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนแผนการเรียน โดยมีการก ากับดูแลโดยให้รายงานผล
การด าเนินงานแก่อาจารย์ที่ปรึกษาเดือนละ  1 ครั้ง 
      (C) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อทบทวนผลการ
ด าเนินงาน โดยมีการน าข้อมูลของนักศึกษาจากหลายๆ คน เกี่ยวกับปัญหาด้านการเรียน  
โดยจากการก ากับติดตามดูแลนักศึกษาทีอ่ยู่ในสภาวะวิกฤตและรอพินิจ ในภาคการศึกษา
ที่ 2/2560 โดยมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละช้ันปีก ากับดูแลและคอยให้
ค าปรึกษาในด้านการวางแผนลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่อยู่ในสภาวะวิกฤตและรอ
พินิจเป็นรายบุคคล โดยอาจารย์ที่ปรึกษาได้มีกระบวนการก ากับติดตามนักศึกษารหัส 60 
ทั้งหมดที่พ้นจากสภาวะรอพินิจ โดยเรียกพบนักศึกษาเพื่อวางแผนการลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษาถัดไป อีกทั้งยังได้แจ้งผลการเรียนของนักศึกษาในกลุ่มดังกล่าวซึ่ง
ภายหลังจากกระบวนการเพื่อนติวเพื่อน พบว่าผลการเรียนของนักศึกษารหัส 60 ในภาค
การศึกษาที่ 3/2560 กลับมาอยู่ในสภาวะปกติ ซึ่งพบว่ามีแนวโน้มของผลการเรียน
เพิ่มข้ึนทุกภาคการศึกษา จนกระทั่งผลการเรียนของนักศึกษากลับมาอยู่ในสภาวะปกติใน
ภาคการศึกษาที่ 1/2561  
     (A) อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการด าเนินการน าเอากระบวนการก ากับติดตามผลการ
ให้ค าปรึกษาและแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษาในแต่ละภาค

 แบบฟอร์มแผน
ฟื้นฟูนักศึกษาที่มี
สถานะวิกฤตและ
รอพินิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-53-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
การศึกษา โดยใช้แบบฟอร์มแผนฟื้นฟูนักศึกษาที่มีสถานะวิกฤตและรอพินิจใน             
ปีการศึกษาถัดไป นอกจากนี้ทางหลักสูตรฯ ยังได้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาคอยการก ากับดูแล
และให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนพ้นจากสภาวะรอพินิจให้มีผลการเรียนที่ดี
ข้ึนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมี
ความสุข ลดอัตราการลาออกกลางคัน ทั้งนี้ให้มีการรายงานผลพร้อมหลักฐานอย่าง
ชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อด าเนินการและวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
นักศึกษา ให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด กรณีที่ไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้ในข้ันต้น ให้เสนอเรื่องไปยังคณะฯ (ฝุายวิชาการ) เพื่อด าเนินการต่อไป 
 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

           
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 
         1. ประชุมหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในศตวรรษที่ 21 
             1.1 กลุม่ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-54-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
             1.2 กลุ่มทักษะสารสนเทศ 
             1.3 กลุม่ทักษะชีวิตและอาชีพ 
          2. หลักสูตรจัดท าแผนการพฒันาศักยภาพในศตวรรษที่ 21 
          3. ด าเนินการตามแผนเพื่อให้สอดคล้องกับทักษะ 
          4. ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรปุผลการด าเนินการ 
          5. จัดท าการจัดการความรู้เพือ่หาแนวปฏิบัตทิี่ดี 
          6. น าผลจากการจัดการความรู้ไปใช้ 

ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ด าเนินการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ดังนี้ 
      (P) หลักสูตรมีการพูดคุยกับสถานประกอบการทางอุตสาหกรรมปิโตรเลียมในเรื่อง
คุณสมบัติของพนักงานที่สถานประกอบการต้องการ พบว่าสถานประกอบการต้องการ
พนักงานที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการท างานและการสือ่สาร และมีทักษะทางด้านการ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และพนักงานต้องมีสมรรถนะทางร่างกายที่แข็งแรง และมีความ
รับผิดชอบ ทางหลักสูตรฯ จึงมีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อทบทวน
แผนการด าเนินงานปีการศึกษา 2560 และจัดท าแผนการพัฒนาศักยภาพในศตวรรษที่ 
21 เพื่อพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนให้มีกิจกรรมนักศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น ทางหลักสูตรจึงได้ก าหนดให้นักศึกษามีทักษะ 3 ด้าน คือ 
กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม กลุ่มทักษะสารสนเทศ และกลุ่มทักษะชีวิตและ
อาชีพ โดยหลักสูตรได้วางแผนกิจกรรมดังนี้  
- การสอนภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษาภายนอกแก่นักศึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษา 
เนื่องจากการท างานทางด้านอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
เป็นหลัก นอกจากนี้ ทางหลักสูตรฯ ยังได้มีการวางแผนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 
- การทหารเข้ามาฝึกสมรรถภาพทางร่างกายแก่นักศึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษา 
เนื่องจากอุปกรณ์ทางปิโตรเลียมมีขนาดใหญ่และมีน้ าหนักมาก ดังนั้นผู้ที่จะไปท างานจึง
ต้องมีร่างกายที่แข็งแรง โดยมีการวางแผนการฝึกในแต่ละช้ันปี ดังนี้      
          ปีที่ 1 ฝึกระเบียบวินัย สมรรถนะร่างกาย การฟังค าสั่งและการท างานเป็นทีม  
 ปีที่ 2 ฝึกระเบียบวินัย สมรรถนะร่างกาย และว่ายน้ า 
 ปีที่ 3 ฝึกระเบียบวินัย สมรรถนะร่างกาย การใช้เชือก และการโรยตัวจากที่สูง 
          ปีที่ 4 ฝึกระเบียบวินัย สมรรถนะร่างกาย การใช้อุปกรณ์ด าน้ าและการด าน้ าลึก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษ 
 ภาพการฝึก

สมรรถภาพทาง
ร่างกาย 
 ภาพการศึกษา 

ดูงาน ณ ศูนย์
เศรษฐพัฒน์ และ
โรงไฟฟูาและโรง
แยกก๊าซ อ.ขนอม 
จ.นครศรีธรรมราช 
 หลักฐานรายช่ือ

นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการพัฒนา
ทักษะทางด้าน
คอมพิวเตอร ์



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-55-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
- การน านักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพ เช่น สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร  
- น านักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
- การน านักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ 
มาตรฐานสากล  IC3  
 - การเข้าร่วม การประกวด ผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม      ณ 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) จ.นครศรีธรรมราช 

- การทดสอบสมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษาในหลักสูตรช้ันปีที่ 2 และช้ันปีที่ 4 
ก่อนส าเร็จการศึกษา 

   (D) หลักสูตรได้ด าเนินตามแผนการพัฒนาศักยภาพในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็น
การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมีการจัดจ้างเรียนภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษาภายนอก โดย
ก าหนดให้เรียน 4 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ตลอดหลักสูตร ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน และ
ทางหลักสูตรฯ ได้จัดจ้างการฝึกสมรรถภาพทางร่างกายแก่นักศึกษาตลอดหลักสูตร
การศึกษา โดยก าหนดให้เรียน 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ตลอดหลักสูตร ยกเว้นภาคการศึกษา
ฤดูร้อน และได้น านักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ทางคณะ
ศิลปศาสตร์จัดข้ึน อีกทั้งยังทางหลักสูตรได้จัดโครงการน านักศึกษาร่วมศึกษาดูงานนอก
สถานที่เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกบั
หลักสูตร เช่น ศูนย์เศรษฐพัฒน์ บริษัท เชฟรอนส ารวจและผลิตประเทศไทย จ ากัด       
อ. เมือง จ. สงขลา และโรงไฟฟูาและโรงแยกก๊าซ อ .ขนอม จ .นครศรีธรรมราช 
นอกจากนี้ทางหลักสูตรฯ ได้น านักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และหลักสูตรฯ ได้น านักศึกษาเข้าร่วม
การประกวด ผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) จ.นครศรีธรรมราช และทาง
หลักสูตรได้จัดท าการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพให้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 2 และช้ันปีที่ 4 
ก่อนส าเร็จการศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ สมรรถนะด้านเครื่องกล สมรรถนะ
ด้านกระบวนการผลิตปิโตรเลียม สมรรถนะด้านความปลอดภัย สมรรถนะด้านไฟฟูา 
สมรรถนะด้านวัดคุม และสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นกาพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาในด้านทักษะการปฏิบัติในวิชาชีพที่ได้ศึกษามาตลอดในระดับประกาศนียบัตร

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-56-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
วิชาชีพช้ันสูง 2 ปี และระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามล าดับ 

   (C) อาจารย์ประจ าหลักสูตร ร่วมกันพิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนการ
พัฒนาศักยภาพในศตวรรษที่ 21 พบว่าผลสัมฤทธ์ิจากการประเมินการเรียนภาษาอังกฤษ
ของสถาบันภาษาภายนอก และการเข้าฝึกสมรรถภาพทางร่างกายของนักศึกษาบางราย
ยังไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้การเข้าร่วมศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อ
พัฒนาทักษะ ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ พบว่ามนีักศึกษาเข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อย
ละ 80 ท าให้นักศึกษาได้รับความรู้  เข้าใจและประสบการณ์ในการศึกษาดูงาน
กระบวนการผลิตปิโตรเลียมเพิ่มมากข้ึน อีกทั้งผลของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา พบว่ามีนักศึกษาเข้าร่วมมากกว่าร้อยละ 
80 และส่งผลท าให้นักศึกษาเกดิความตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติดและไม่เอา
ตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้อง และทางหลักสูตรฯ ทางหลักสูตรฯ ยังได้ผลจากการสอบวัดทักษะ
ทางด้านคอมพิวเตอร์ของตัวแทนนักศึกษาในหลักสูตร พบว่ามีผลการสอบผ่านตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ทางหลักสูงยังได้น านักศึกษาช้ันปทีี่ 
4 เข้าร่วมการประกวด ผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม ในงานสัปดาห์
วิชาการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวิีชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) 
จ.นครศรีธรรมราช ท าให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และทักษะในการน าเสนอผลงาน
เพิ่มมากขึ้น และผลจากการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 และช้ันปีที่ 4 
พบว่านักศึกษาทั้ง 2 ช้ันปีผ่านการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพและได้ผลคะแนนเป็นที่น่า
พอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลที่เป็นรูปธรรมจากการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพทางด้าน
ความปลอดภัย นักศึกษาทั้ง 2 ช้ันปี มีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานเพิ่ม
มากข้ึน ซึ่งสังเกตได้จากการที่นักศึกษามีการเตรียมพร้อมก่อนการท างาน โดยสวม
อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลก่อนเข้าท าการทดสอบสมรรถนะในด้านต่างๆ ซึ่งเป็น
กระบวนการในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21  
   (A) อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้ทบทวนแผนการแผนการพัฒนาศักยภาพในศตวรรษที่ 
21 พบว่าการที่ผลสัมฤทธ์ิการประเมินการเรียนที่ไม่เป็นไปตามเปูาหมายของการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาภายนอก ดังนั้นในที่ประชุมเห็นว่าควร
ด าเนินการปรับปรงุกระบวนการในการทดสอบสรรถนะวิชาชีพของนักศึกษาช้ันปีที่ 2และ
ช้ันปีที่ 4 ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่หลักสูตรฯก าหนด 
ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะการปฏิบัติในสมรรถนะทั้ง 6 ด้านข้างต้นตลอดภาคการศึกษา 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 อย่างต่อเนื่อง และการ
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
จัดท าแผนการเรียนการสอนของนักศึกษาที่มปีัญหาเป็นรายบุคคล เพื่อให้นักศึกษาทุกคน
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ส าหรับการเข้ารว่มศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อพัฒนาทกัษะทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ ควรมีผู้เช่ียวชาญในสายงานนั้น ๆ มาให้ความรู้แก่นักศึกษาก่อนที่จะ
ไปดูงานในสถานที่จริง เพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการเรียนรู้แก่นักศึกษา และในส่วนของ
กิจกรรมวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์รวมไปถึง
การส่งผลงานทางวิชาการนั้น ทางหลักสูตรฯ ได้มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้สนับสนุนให้นักศึกษาในหลักสูตรฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ทักษะในด้านต่างๆ ตามการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมให้น า
ผลงานของนักศึกษาส่งเข้าประกวดในเวทีต่างๆ อีกด้วย 

เปูาหมายของปีนี้  :  3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครัง้นี้  :  3  คะแนน  

ผลการด าเนินงาน      บรรลุเปูาหมาย     
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

การคงอยู่   
อัตราการคงอยู่ : 
ตารางแสดงแนวโน้มการคงอยู่ของนักศึกษา 

ปีการศึกษาที่
รับเข้า 

จ านวนที่
รับเข้า 

จ านวนที่
ส าเร็จ

การศึกษา 

จ านวนที่คงอยู่ จ านวนที่
หายไป 

ร้อยละของ
การคงอยู่ 

2558 23 16 2 5 78.26 
2559 30 2 16 12 60.00 
2560 21 - 16 5 76.19 
2561 1 - 9 1 90.00 

 
        (P) หลักสูตรฯ มีการประชุมเพื่อวางแผนในประเด็นของการคงอยู่ของนักศึกษา 
เมื่อคราวประชุม โดยในการวิเคราะห์จะมีปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการคงอยู่ของนักศึกษา 
ดังต่อไปนี้  
             1. ด้านการปรับตัวของนักศึกษา เช่น ความรู้พื้นฐาน การวางแผนการเรียน 
วิธีการเรียนรู้ ทัศนคติต่อหลักสูตรที่เรียน  
             2. เงินทุนเพื่อการศึกษา เช่น ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าครองชีพ  
             3. มีการจัดกิจกรรมโฮมรูม (Home Room) 2 คาบต่อสัปดาห์ 
             4. จัดโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการด้านปิโตรเลียม 
             5. จัดการอบรมเพื่อการพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพ  
          ประธานหลักสูตรฯ มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนดูแล
นักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ พร้อมทั้งรายงานผลการติดตาม ให้ค าปรึกษา และ
ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข นอกจากนี้หากหลักสูตรไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาได้
ให้ติดต่อประสานงานไปยังคณะ (ฝุายวิชาการ/ฝุายพัฒนานัก ศึกษา) เพื่ อให้
คณะกรรมการบริหารประจ าคณะร่วมกันแก้ไขและด าเนินการต่อไป 
        (D) ในปีการศึกษา 2561 จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคงอยู่ของนักศึกษา พบว่า  
             รุ่นปีการศึกษา 2558 มีอัตราการคงอยู่จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.69 จาก
จ านวนแรกเข้า เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์การจบตามที่หลักสูตรก าหนด  และจ านวน
นักศึกษาจากการหายไปจ านวน 5 คน (ตลอดหลักสูตรการเรียนการสอน) เกิดจากสาเหตุ
เรื่องส่วนตัวและเรื่องการเรียน  
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            รุ่นปีการศึกษา 2559 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 53.33 จากการหายไป
พบว่ามีนักศึกษาจ านวน 2 คน ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ัน
สูง และนักศึกษาจากการหายไปจ านวน 12 คน เกิดจากสาเหตุการไม่ผ่านการประเมินข้ัน
ต่ าตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยท าให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาและเรื่องส่วนตัว 
            รุ่นปีการศึกษา 2560 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 76.19 มีนักศึกษาจาก
การหายไปจ านวน 5 คน พบว่าเกิดจากสาเหตุการไม่ผ่านการประเมินข้ันต่ าตาม
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยท าให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาและเรื่องส่วนตัว 
            รุ่นปีการศึกษา 2561 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 90  มีนักศึกษาจากการ
หายไปจ านวน 1 คน พบว่าเกิดจากสาเหตุการไม่ผ่านการประเมินข้ันต่ าตามกฎระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยท าให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาและเรื่องส่วนตัว 
            ในการด าเนินการเพื่อให้มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาเท่าเดิมนั้น หลักสูตรฯ 
ได้ด าเนินการดังนี้ 
             1. จัดเรียนปรับพื้นฐานในรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับปิโตรเลียม วิชาเคมี
เบื้องต้นส าหรับปิโตรเลียม วิชาปฏิบัติงานทักษะช่างพื้นฐาน 1 วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ส าหรับปิโตรเลียม และวิชาปฏิบัติงานทักษะช่างพื้นฐาน 2 ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ใช้ในการ
เรียนรายวิชาของหลักสูตรในหมวดวิชาเฉพาะ  
             2. มอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาใน      
ความรับผิดชอบ นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้จัดให้มีบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าอาคาร
ส านักงานหลักสูตรฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารในด้านต่างๆ ให้แก่นักศึกษา เช่น ปฏิทิน
การศึกษา ตารางเรียน ตารางสอน ทุนการศึกษา แหล่งงาน และงานด้านพัฒนานักศึกษา  
ปีการศึกษา 1/2561 
             3. จัดกิจกรรมโฮมรูม (Home Room) 2 คาบต่อสัปดาห์  
             4. จัดโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการด้านปิโตรเลียมเพื่อให้
นักศึกษาได้เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ และได้ตระหนักถึงความส าคัญของวิชา
เรียนที่เกี่ยวข้องในสายอาชีพที่ตนเองถนัด 
             5. จัดการอบรมระบบปั๊มน้ าและข้อต่อทางเทคโนโลยีปิโตรเคมี 
             6. การเรียนภาษาอังกฤษเสริมจากสถาบันภายนอก 
         (C) หลักสูตรฯ ได้ประชุมเพื่อทบทวนและพิจารณาประเด็นปัญหาการออก
กลางคันที่ส่งผลให้จ านวนนักศึกษาหายไปพร้อมทั้งหาทางแก้ไข โดยการ เสนอแนะให้
อาจารย์ประจ าหลกัสตูรดูแลนักศึกษาที่มปีัญหาอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งให้ค าปรกึษาในเรื่อง
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาที่มีแนวโน้มจะลาออก เพื่อลดปัญหานักศึกษา
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ลาออกกลางคัน และมีการเพิ่มเวลาในการจัดกจิกรรมโฮมรูม (Home Room) จากเดิม 2 
คาบต่อสัปดาห์ เป็น 4 คาบต่อสัปดาห์ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาได้พูดคุย 
สอบถาม และบอกเล่าถึงปัญหาต่าง  ๆ ที่ เกิดข้ึนนัก ศึกษา พร้อมทั้ งหลักสูตร
ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาได้รับทุนเรียนดี 
จ านวน 4 ทุน  
               การจัดโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการและการจดัการอบรมระบบ
ปั๊มน้ าและข้อต่อทางเทคโนโลยีปิโตรเคมี เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางในการประกอบอาชีพ
และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
               การจัดการเรียนภาษาอังกฤษจากสถาบันภายนอกเพิ่มเติมจากการเรียนตาม
หลักสูตร ท าให้นักศึกษาสามารถสอบผ่านเกณฑ์ตามที่หลักสูตรก าหนด 
เมื่อวิเคราะห์ปัญหาการออกกลางคันที่เกิดข้ึนในปีการศึกษา 2561 พบว่ามีผลกระทบ
จากหลายปัจจัย เช่น ความพร้อมในการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา ค่านิยมของ
เด็กที่ต้องการปริญญาแต่หากเรียนยากจะไม่นิยมเรียน ปัญหาเศรษฐกิจและปัญหา
ทางการเงินของครอบครัว  
         (A) หลักสูตรได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาการไม่ผ่านการประเมินข้ันต่ าตาม
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยการจัดท าโครงการเพื่อนติวเพื่อน โดยให้นักศึกษาที่มี
ผลการเรียนดีช่วยติวให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนอยู่ในข้ันวิกฤตและรอพิจารณา โดยมี
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ าหลักสูตรคอยดูแลและให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด 
นอกจากนี้ยังมีการจัดหาทุนการศึกษาให้เปล่าและการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา รวมถึงยังมี
การพูดคุยกับนักศึกษาถึงความต้องการในการพัฒนาเฉพาะด้าน เช่น ด้านภาษา ด้าน
สมรรถนะเฉพาะทางด้านสายงานปิโตรเลียม เพื่อลดปัญหาการออกการคัน หรือไม่ผ่าน
เกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด 

การส าเรจ็การศึกษา  
          หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมมีนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 69.56  

 

ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
          หลักสูตรฯ ได้มีการทบทวนความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 พบว่ามีผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ 
น้อยที่สุด โดยหลักสูตรได้มีการวางแผนเพื่อปรับปรุงความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อม
การจัดการเรียนรู้โดยการพานักศึกษาไปเรียนรู้ ณ สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องให้มาก
ข้ึน นอกจากนี้ได้ประเมินความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาโดย
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การใช้แบบสอบถาม โดยประเมินทั้งหมด 7 ด้าน ได้แก่ 
  1). ด้านหลักสูตร 
  2). ด้านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 
  3). ด้านอาจารย์ผู้สอน 
  4). ด้านสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ 
  5). ด้านการจัดการเรียนการสอน 
  6). ด้านการวัดและประเมินผล 
  7). ด้านการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา 
และได้น ากล่องรับข้อร้องเรียนของนักศึกษาไว้บริเวณหน้าห้องพักอาจารย์ และให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านได้ช่วยดูแลเรื่องการส่งข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ได้จัดกล่องรับข้อร้องเรียนและความพึงพอใจ
ของนักศึกษาไว้บริเวณหน้าห้องพักอาจารย์ประจ าหลักสูตร พบว่าในรอบปีการศึกษา 
2561 ไม่มีข้อร้องเรียนจากนักศึกษา นอกจากนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ยังได้สอบถาม
ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาด้วยวาจา พบว่า นักศึกษามี
ความประสงค์ที่อยากจะไปเรียนรู้โดยการเข้าไปชมในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง และ
เพื่อให้นักศึกษาได้รับการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทางหลักสูตร ได้มีการน านักศึกษา
ไปเรียนรู้นอกห้องเรียนเพิ่มมากข้ึน เช่น การดูงานในสถานประกอบการ ณ บริษัท 
Halliburton Energy Service Inc บริษัท Expro Oversea Inc และศูนย์เศรษฐพัฒน์ 
บริษัท Chevron ประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับรายวิชา
ภาพรวมกระบวนการผลิตปิโตรเลียม รายวิชาอุปกรณ์ทางปิโตรเลียม รายวิชาอุปกรณ์ข้ัน
สูงทางปิโตรเลียม บริษัท Exterran ประเทศไทย จ ากัด ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายวิชาปั๊ม
และคอมเพรสเซอร์  

  สรุปผลของแบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา ดังนี้ โดยภาพรวมนักศึกษา
มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.65 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีรายละเอียดแต่ละด้านดังนี้ 
  1). ด้านหลักสูตร ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.71  
  2). ด้านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 
  3). ด้านอาจารย์ผู้สอน ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 
  4). ด้านสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 
  5). ด้านการจัดการเรียนการสอน ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 
  6). ด้านการวัดและประเมินผล ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 

 
 
 
 
 
 ภาพการดูงาน

ในสถาน
ประกอบการ 
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                    7). ด้านการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 
ประจ าปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
รายละเอียดแต่ละด้านดังนี้ 
  1). ด้านหลักสูตร ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 
  2). ด้านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 
  3). ด้านอาจารย์ผู้สอน ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 
  4). ด้านสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 
  5). ด้านการจัดการเรียนการสอน ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 
  6). ด้านการวัดและประเมินผล ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 
  7). ด้านการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 
ประจ าปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
รายละเอียดแต่ละด้านดังนี้ 
  1). ด้านหลักสูตร ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 
  2). ด้านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 
  3). ด้านอาจารย์ผู้สอน ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 
  4). ด้านสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 
  5). ด้านการจัดการเรียนการสอน ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 
  6). ด้านการวัดและประเมินผล ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 
  7). ด้านการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 
            สรุปผลของแบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา  โดยภาพรวมนักศึกษามี
ความพึงพอใจต่อการบรหิารหลกัสตูร ในปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ปี
การศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 และในปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.68 ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึนตามล าดับ  
         ผลจากการด าเนินงานในปีการศึกษา 2561 นั้น ปรากฏว่าไม่มีข้อร้องเรียนจาก
นักศึกษา แต่หลักสูตรฯได้ด าเนินการเพื่อให้นักศึกษา ได้รับการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ ดังนี้ 
          1. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก จัดกิจกรรม 5 ส+ และอาจารย์แต่ละท่านก ากับ
ดูแลความพร้อมของห้องเรียน 
          2. ด้านการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต 
          3. ด้านการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่ เป็นประโยชน์ให้แก่นักศึกษา  เช่น         
ช่องทางการรับข่าวสารทาง Facebook 
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เปูาหมายของปีนี้  :  3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  4  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเปูาหมาย 

4. ด้านจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาการ/วิชาชีพแก่
นักศึกษา เช่น โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ การประกวดข้อเสนอโครงงาน
และผลงานนวัตกรรม 
 
ตารางแสดงแนวโน้มความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

รายการ ปีการศึกษา 
2559 

(คะแนน 
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา 
2560 

(คะแนน 
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา 
2561 

(คะแนน 
เต็ม 5) 

สถานะการ
เปลี่ยนแปลง 

ความพึงพอใจ      
และผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา 

4.65 4.66 4.68 เพิ่มขึ้น 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการ

ประเมิน 
หมายเหต ุ

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

 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

ปีการศึกษาทีร่ับเข้า ปีการศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษา 2561 2562 2563 ปีประ 
เมิน 

ค่าเฉลี่ย 

2558 จ านวนจบในรุ่น 16   2561 
69.57 จ านวนรับเข้าในรุ่น 23    

ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น 69.57    
 
หมายเหตุ: 1) แสดงข้อมูลการส าเร็จการศึกษาในปีที่รับเข้าถึงปีที่ประเมิน 
     2) วิธีคิดร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น =       จ านวนจบในรุ่น 
       จ านวนรับเข้าในรุ่น 
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา  

X 100 
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ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี รุ่นจบปีการศึกษา 2561 (ตัวบ่งชี้ 2.2 หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี) 

หลักสูตรเริ่มเปิดเมื่อปีการศึกษา 2558 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2561 จึงยังไม่มีการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
หลักฐาน/ตาราง

ประกอบ 
จ านวนบัณฑิตทั้งหมด ไม่รับการ

ประเมิน 
  

จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่อง 
การมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเรจ็การศึกษา 

ไม่รับการ
ประเมิน 

  

จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปี 
หลงัส าเรจ็การศึกษา (ไม่นบัรวมผู้ทีป่ระกอบอาชีพอิสระ) 

ไม่รับการ
ประเมิน 

  

จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ ไม่รับการ
ประเมิน 

  

จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน  
1 ปี หลังส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 

ไม่รับการ
ประเมิน 

  

ตรงสาขาที่เรียน ไม่รับการ
ประเมิน 

  

ไม่ตรงสาขาที่เรียน ไม่รับการ
ประเมิน 

  

จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มงีานท า 
ก่อนเข้าศึกษา 

ไม่รับการ
ประเมนิ 

  

จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิต 
ศึกษา 

ไม่รับการ
ประเมิน 

  

จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทีอุ่ปสมบท ไม่รับการ
ประเมิน 

  

จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทีเ่กณฑท์หาร ไม่รับการ
ประเมิน 

  

จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทีม่ีกจิการของตนเอง 
ที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 

ไม่รับการ
ประเมิน 

  

ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   
คะแนนร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

  



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-66-  
 

เปูาหมายของปีนี้   : ร้อยละ ไม่รับการประเมิน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ ไม่รับการประเมิน เกณฑ์ประเมิน  :  .......  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
 
 
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี/โทรุ่นจบปีการศึกษา 2561 
(ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 

หลักสูตรเริ่มเปิดเมื่อปีการศึกษา 2558 จึงยังไม่มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

ล า 
ดับท่ี 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
ผลรวม

ค่า
คะแนน 

จ านวน
ข้อท่ี
ตอบ 

ค่า 
เฉลี่ย 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 
1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  

(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 
  

N/A 
 

   (1)ด้านคุณธรรมจริยธรรม   N/A 
   (2)ด้านความรู ้   N/A 
   (3)ด้านทักษะทางปญัญา   N/A 
   (4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล   N/A 

 
  (5)ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  N/A 

 
  (6) ตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด/ตาม มคอ.2 
ของแต่ละหลักสูตร 

  N/A 

2 จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาในหลกัสูตร ทั้งหมด (คน) N/A 

3 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

N/A 

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเรจ็การศึกษาใน
หลักสูตร (ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 

N/A 

 
เปูาหมายของปีนี้   : ร้อยละ  ไม่รับการประเมิน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ  ไม่รับการประเมิน เกณฑ์ประเมิน  :  .......  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-67-  
 

การวิเคราะห์ผลท่ีได้ 
วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานท า โดยใช้ข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน      

ภาวะเศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอื่นที่เปิดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน    
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหต ุ
2.1 ไม่รับการประเมิน ไม่รับการประเมิน ไม่รับการประเมิน  
2.2 ไม่รับการประเมิน ไม่รับการประเมิน ไม่รับการประเมิน  

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-68-  
 

 

หมวดท่ี 4 
ข้อมูลผลการเรยีนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรยีนรายวิชาของหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีเปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 
ล าดับ รหสั  

ช่ือวิชา 
 

สถานะ 
(แสดง
เครื่อง 
หมาย 
หรือ 
) 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จ านวนนักศึกษา 
(คน) 

 
เปิด
สอน 

มี
เนื้อ
หา
ครบ 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลง 
ทะเบีย

น 

สอบ
ผ่าน 

1 
01022004 
เศรษฐศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

  
1/ 

2561 
1 4 5 3 0 2 0 0 0 0 0 1 16 15 

2 
01312001 
ภาษาอังกฤษ 1   

1/ 
2561 

5 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 10 10 

3 
01312002 
ภาษาอังกฤษ 2   

1/ 
2561 

6 1 3 3 1 1 0 0 0 0 0 1 16 15 

4 
01312006 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ท างาน 

  
1/ 

2561 
11 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 

5 
02031001 
คณิตศาสตร์ทั่วไป   

1/ 
2561 

2 0 0 2 2 4 1 2 0 0 0 0 13 11 

6 
10110011 
ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

  
1/ 

2561 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

7 
01021001 
จริยธรรมส าหรับ
มนุษย์ 

  
1/ 

2561 
6 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 

8 
01022001 
พลเมืองกับจิตส านึก
ต่อสังคม 

  
1/ 

2561 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-69-  
 

ล าดับ รหสั  
ช่ือวิชา 

 

สถานะ 
(แสดง
เครื่อง 
หมาย 
หรือ 
) 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จ านวนนักศึกษา 
(คน) 

 
เปิด
สอน 

มี
เนื้อ
หา
ครบ 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลง 
ทะเบีย

น 

สอบ
ผ่าน 

9 
01033001 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา 

  
1/ 

2561 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

10 
01011001 
ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

  
2/ 

2561 
3 4 11 6 1 0 0 0 0 0 0 0 25 25 

11 
01021002 
มนุษย์สัมพันธ์และ
การพัฒนาบุคลิกภาพ 

  
2/ 

2561 
0 2 7 2 4 0 0 0 0 0 0 0 15 15 

12 
01021008 
อารยธรรมไทยใน
บริบทโลกาภิวัตน์ 

  
2/ 

2561 
5 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 

13 
01023006 
แบดมินตัน   

2/ 
2561 

6 5 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 16 16 

14 
01040006 
ชีวิตกับเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  
2/ 

2561 
8 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 17 17 

15 
01312002 
ภาษาอังกฤษ 2   

2/ 
2561 

0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 

16 

01312015 
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
เตรียมความพร้อมเข้า
สู่อาชีพ 

  
2/ 

2561 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 6 2 

17 
02031001 
คณิตศาสตร์ทั่วไป   

2/ 
2561 

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

18 
02032008 
แหล่งพลังงาน
ทางเลือก 

  
2/ 

2561 
2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-70-  
 

สรุปผลรายวิชาเฉพาะท่ีเปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 
ล าดับ รหสั  

ช่ือวิชา 
สถานะ 
(แสดง

เครื่องหม
าย 
หรือ 
) 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จ านวนนักศึกษา 
(คน) 

 
เปิด
สอน 

มี
เนื้อ
หา
ครบ 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลง 
ทะเบีย

น 

สอบ
ผ่าน 

1 
14511101 
ภาษาอังกฤษส าหรับ
ปิโตรเลียม 

  
1/ 

2561 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 10 

2 
14511102 
เคมีเบ้ืองต้นส าหรับ
ปิโตรเลียม 

  
1/ 

2561 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 10 9 

3 
14511105 
ปฏิบัติงานทักษะช่าง
พ้ืนฐาน 2 

  
1/ 

2561 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1 1 22 20 

4 
14512101 
ธรณีวิทยาและการส ารวจ
ปิโตรเลียม 1 

  
1/ 

2561 
4 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 10 9 

5 
14512120 
การกัดกร่อนและการ
ปูองกัน 

  
1/ 

2561 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

6 
14512119 
การใช้เครื่องจักรกลทาง
ปิโตรเลียม 

  
1/ 

2561 
3 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 10 

7 
14512205 
การเตรียมโครงงาน
เทคโนโลยีปิโตรเลียม 1 

  
1/ 

2561 
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 

8 
14512309 
เศรษฐศาสตร์ปิโตรเลียม   

1/ 
2561 

4 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 

9 
14512310 
การจัดการพลังงานใน
โรงงานอุตสาหกรรม 

  
1/ 

2561 
5 2 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 15 15 

10 
 

14512311 
เทคโนโลยีปิโตรเลียม   

1/ 
2561 

10 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-71-  
 

 

ล าดับ รหสั  
ช่ือวิชา 

สถานะ 
(แสดง

เครื่องหม
าย 
หรือ 
) 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จ านวนนักศึกษา 
(คน) 

 
เปิด
สอน 

มี
เนื้อ
หา
ครบ 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลง 
ทะเบีย

น 

สอบ
ผ่าน 

11 
14512312 
เคมีอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม 

  
1/ 

2561 
1 1 7 5 3 0 0 0 0 0 0 0 17 17 

12 
14512313 
เทคโนโลยีวัสด ุ   

1/ 
2561 

2 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 10 10 

13 
14512313 
เทคโนโลยีวัสด ุ   

1/ 
2561 

6 5 7 4 1 1 1 1 0 0 0 1 27 25 

14 
14512416 
โครงงานเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 2 

  
1/ 

2561 
14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 

15 
14512417 
การเพ่ิมปริมาณการผลิต
น้ ามัน 

  
1/ 

2561 
14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 

16 
14512418 
การเขียนแบบส าหรับ
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 

  
1/ 

2561 
4 2 1 5 3 2 0 0 0 0 0 0 17 17 

17 
14513208  
เทคโนโลยีสะอาด   

1/ 
2561 

6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 9 

18 

14513101 
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยเบ้ืองต้นทาง
ปิโตรเลียม 

  
1/ 

2561 
5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10 10 

19 

14513303 
การประเมินความเส่ียง
และการจัดการความ
เส่ียงทางอาชีวอนามยั 

  
1/ 

2561 
8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-72-  
 

 

ล าดับ รหสั  
ช่ือวิชา 

สถานะ 
(แสดง

เครื่องหม
าย 
หรือ 
) 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จ านวนนักศึกษา 
(คน) 

 
เปิด
สอน 

มี
เนื้อ
หา
ครบ 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลง 
ทะเบีย

น 

สอบ
ผ่าน 

20 
14513409 
การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

  
1/ 

2561 
6 0 3 2 5 1 0 0 0 0 0 0 17 17 

21 
14514206 
เครื่องมือวัดและการวัด
ไฟฟูา 

  
1/ 

2561 
0 4 6 1 3 1 0 0 0 0 0 2 17 15 

22 

14514210 
ระบบควบคุม
อิเล็กทรอนิกส์ใน
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 

  
1/ 

2561 
13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16 14 

23 
14514210 
อุปกรณ์และปฏิบัติการ
ขั้นสูงทางปิโตรเลียม 

  
1/ 

2561 
3 3 3 2 4 2 0 0 0 0 0 0 17 17 

24 
14515403 
เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน 

  
1/ 

2561 
2 2 7 1 4 1 0 0 0 0 0 0 17 17 

25 
14515404 
การจัดการกระบวนการ
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 

  
1/ 

2561 
1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 6 

26 
14516402 
การพัฒนาตนเอง   

1/ 
2561 

12 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 17 17 

27 
14511103 
ปฏิบัติงานทักษะช่าง
พ้ืนฐาน 1 

  
2/ 

2561 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 9 

28 
14511104 
คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น
ส าหรับปิโตรเลียม 

  
2/ 

2561 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 9 

29 
14512102 
ธรณีวิทยาและการส ารวจ
ปิโตรเลียม 2 

  
2/ 

2561 
5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-73-  
 

ล าดับ รหสั  
ช่ือวิชา 

สถานะ 
(แสดง

เครื่องหม
าย 
หรือ 
) 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จ านวนนักศึกษา 
(คน) 

 
เปิด
สอน 

มี
เนื้อ
หา
ครบ 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลง 
ทะเบีย

น 

สอบ
ผ่าน 

30 
14512103 
กระบวนการผลิต
ปิโตรเลียม 

  
2/ 

2561 
2 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 9 9 

31 
14512120 
การกัดกร่อนและการ
ปูองกัน 

  
2/ 

2561 
1 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 9 9 

32 
14512204 
เครือข่ายการ
ติดต่อสื่อสาร 

  
2/ 

2561 
4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 

33 
14512206 
โครงงานเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 1 

  
2/ 

2561 
9 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 16 9 

34 

14512207  
การเตรียมความพร้อม
ฝึกงานทางเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 

  
2/ 

2561 
14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 

35 
14512314 
กระบวนการผลิตก๊าซ
ธรรมชาต ิ

  
2/ 

2561 
10 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 18 18 

36 
14512315 
การเตรียมโครงงาน
เทคโนโลยีปิโตรเลียม 2 

  
2/ 

2561 
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 

37 

14512326 
การเตรียมความพร้อม
ฝึกงานทางเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 2 

  
2/ 

2561 
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-74-  
 

 

ล าดับ รหสั  
ช่ือวิชา 

สถานะ 
(แสดง

เครื่องหม
าย 
หรือ 
) 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จ านวนนักศึกษา 
(คน) 

 
เปิด
สอน 

มี
เนื้อ
หา
ครบ 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลง 
ทะเบีย

น 

สอบ
ผ่าน 

38 
14512327 
การฝึกงานทางเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 2 

  
2/ 

2561 
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 

39 
14513102 
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม   

2/ 
2561 

4 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 

40 

14513304 
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

  
2/ 

2561 
6 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 16 16 

41 
14514103  
ป๊ัมและคอมเพรสเซอร์   

2/ 
2561 

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

42 
14514205  
พ้ืนฐานปรากฏการณ์
ถ่ายเท  

  
2/ 

2561 
2 4 2 2 2 3 1 1 0 0 0 0 17 16 

43 
14514207  
การซ่อมบ ารุง
เครื่องจักรกล 

  
2/ 

2561 
6 5 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 16 16 

44 
14514209  
ระบบไฟฟูาใน
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 

  
2/ 

2561 
8 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 16 16 

45 
14516301 
การจัดการการเงินส่วน
บุคคล 

  
2/ 

2561 
13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-75-  
 

คุณภาพหลักสูตรการเรยีนการสอนและการประเมินผล 
หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลยีม เป็นหลักสูตรในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของ

ประเทศที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง ท าให้ต้องมีการพัฒนาความรู้ทางด้าน
ปิโตรเลียม เพื่อให้เกิดความรู้และสามารถน าความรู้ไปบูรณาการกับสาขาวิชาอื่นๆ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและ
ท าให้ประเทศสามารถพึ่งพาเทคโนโลยีของตนเอง และสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

ระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตร 
       แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหา
ที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหาร
จัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษา เป็นส าคัญ โดย
สนองความต้องการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีขอบเขต ดังนี้ 

 
       มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกระบบและกลไกสาระของรายวิชาในหลักสูตรดังนี้ 

1) 1) ส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ส ารวจอาชีพ/ความต้องการผู้ใช้
บัณฑิต/ผู้ต้องการศึกษาศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบัน/สมรรถนะพื้นฐานองค์กรวิชาชีพ/ประกัน
คุณภาพ/อัตลักษณ์/หลักสูตรที่เปิดสอนมหาวิทยาลัยอื่น 

2) 2) น าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจมาท าการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้หลักสูตรที่
สอดคล้องกับความต้องการ โดยมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญด้านวิชาชีพ
จากภายนอก 

3) 3) โครงสร้าง/ออกแบบหลักสูตรรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-76-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
4)     3.1 ด าเนินการ ยกร่าง วิพากษ์หลักสูตร ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและ

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

5)     3.2 ค าอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับรายวิชา จ านวนหน่วยกิต และมี
เนื้อหาที่ครอบคลุม กว้างขวางครบถ้วน ในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาชีพหรือวิชาที่
เป็นจุดเน้น มีความต่อเนื่องเช่ือมโยง สัมพันธ์กันระหว่างวิชาและมีการสังเคราะห์การ
เรียนรู้ 

6)     3.3 เนื้อหาที่ก าหนดรายวิชาไม่มีความซับซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องกัน
เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร 

7)     3.4 การจัดการเรียนการสอน ครอบคลุมสาระเนื้อหาที่ก าหนดในค าอธิบาย
รายวิชาครอบถ้วน 

8) 4) การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(TQF) 

9) 5) หล่อหลอมให้บัณฑิตมีคุณสมบัติตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มทร.ศรี
วิชัย คือ 1. มีวินัย ซื่อสัตย์ เสียสละ จิตสาธารณะ และภักดีต่อองค์กร 2. เป็นนักปฏิบัติ 
ใฝุรู้ สู้งาน 3. คิดเป็น ท าเป็น ใช้เป็น 4. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 5. เช่ียวชาญ
เทคโนโลยี มีทักษะการสื่อสารระดับสากล 6. รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 7. สามารถ
ท างานเป็นทีมได้ ทั้งในบทบาทของผู้น าและผู้ตาม 

6) ประเมินบัณฑิต เพื่อให้ผู้ประกอบการณ์/นายจ้าง ได้ประเมินคุณลักษณะของ
บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ตอบสนองต่อ TQF ทั้ง 5 ด้าน และเพื่อให้ได้
ข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต น ามาพัฒนาปรับปรุง หลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

 
การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
          หลักสูตรเทคโนโลยีปโิตรเลียมเปน็หลกัสตูรสหวิทยาการต้องใช้อาจารย์ผูส้อนทีม่ี
ความช านาญในศาสตร์หลายแขนงด้วยกัน เช่น ศาสตร์ทางด้านกระบวนการผลิต
ปิโตรเลียม ศาสตร์ทางด้านเครื่องกล ศาสตร์ทางด้านไฟฟูาและวัดคุม ดังนั้นกระบวนการ
ในการออกแบบหลักสูตรฯ ได้ผ่านข้ันตอนต่างๆ ของหลักสูตรฯ คณะฯ และมหาวิทยาลัย
มาเรียบร้อยแล้ว โดยกระบวนการต่างๆ สามารถแสดงได้ดัง Flow chart ดังนี ้ 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

 
 
       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมรีะบบและกลไกการออกแบบหลักสูตร
ฯ และสาระรายวิชาในหลักสูตรฯ ดังนี ้
 1) ส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ส ารวจอาชีพ / ความต้องการ
ผู้ใช้บัณฑิต / ผู้ต้องการศึกษา / สมรรถนะพื้นฐาน องค์กรวิชาชีพ / ประกันคุณภาพ / 
อัตลักษณ์ / หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยอื่น 
 2) น าข้อมูลที่ได้จาการส ารวจมาท าการวิเคราะห์ข้อมู ล เพื่อให้ได้หลักสูตรที่
สอดคล้องกับความต้องการ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญด้าน
วิชาชีพจากภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-78-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
       3) ด าเนินการ ยกร่าง วิพากษ์หลักสูตร ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและ
ข้อก าหนดของหน่วยงาน  
          ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนที่สอนตามเล่มหลักสูตรที่ได้เขียนข้ึนนี้ต้องการปรับเปลี่ยน
สาระของรายวิชาในหลักสูตรโดยด าเนินการตาม Flow chart ดังนี ้

 
 
ผลการด าเนินงาน  
     หลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน คือ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 ที่มีระบบและกลไกการ
ออกแบบหลักสูตรตามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยสภา
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 128-4/2558 วันที่ 29 พฤษภาคม 
2558  
     (P) หลักสูตรฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อทบทวนการออกแบบ
หลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร ของปีการศึกษา 2561 เพื่อวิเคราะห์ประเด็นที่
เกี่ยวข้องค าอธิบายรายวิชา จ านวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาที่ครอบคลุมตามความ
เหมาะสมกับหลักสูตรตามแผนการด าเนินงานโดยการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของ 
มคอ.5 ในปีการศึกษา 2560 เพื่อน ามาปรับเนื้อหารายวิชาใน มคอ.3 ของปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-79-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
2561 

 (D) ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้มีการด าเนินการเกี่ยวกับการออกแบบหลักสูตรใน
สาระรายวิชาของหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 

1) รายวิชาอุณหพลศาสตร์ ได้มีการปรับปรุงโดยน าข้อเสนอแนะจาก มคอ .5 คือ 
การพานักศึกษาไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ณ โรงแยกก๊าซธรรมชาติโรงไฟฟูา 
อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 เพื่อเพิ่มประสบการณ์จริง
แทนการบรรยาย โดยทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้พิจารณาจากข้อเสนอแนะและ
เพิ่มการพานักศึกษาไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการเข้าไปใน มคอ.3 ในปีการศึกษา 
2561 

2) รายวิชาธรณีวิทยาและการส ารวจปิโตรเลียม 2  ได้มีการปรับปรุงโดยน า
ข้อเสนอแนะจาก มคอ.5 คือ การพานักศึกษาไปเยี่ยมชมปิโตรเลียมปาร์ค ณ ศูนย์
เศรษฐพัฒน์ บริษัทเชฟรอน ประเทศไทย ส ารวจและผลิต จ ากัด เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในรายวิชา โดยทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้พิจารณาจากข้อเสนอแนะ
และเพิ่มการพานักศึกษาไปเยี่ยมชมในสถานประกอบเข้าไปใน มคอ .3 ในปีการศึกษา 
2561 

(C) หลักสูตรได้ร่วมประเมินผลการด าเนินงานเพื่อทบทวนผลการด าเนินงานโดยมี
การน าผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนมาพิจารณาพบว่า คะแนนประเมินอาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชาอุณหพลศาสตร์ ในปีการศึกษา 2560 เท่ากับ 4.91/5.00 และในปีการศึกษา 
2561 เท่ากับ 5.00/5.00 ซึ่งอยู่ในระดับที่ดีมากและจากการสอบถามนักศึกษาที่ไปศึกษา
ดูงานพบว่านักศึกษามีความประทับใจและอยากให้ในรายวิชาดังกล่าวจัดการศึกษาดูงาน
ทุกปี และคะแนนประเมินอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาธรณีวิทยาและการส ารวจปิโตรเลียม 
2 ในปีการศึกษา 2560 เท่ากับ 4.81/5.00 และในปีการศึกษา 2561 เท่ากับ 5.00/5.00 
ซึ่งอยู่ในระดับที่ดีมาก 

(A ) หลักสูตรฯ ได้มีการด าเนินการเกี่ยวกับการออกแบบหลักสูตรในสาระรายวิชา
ของหลักสูตร โดยได้มีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา ดังนี้ ในรายวิชาอุณ
หพลศาสตร์ และรายวิชาธรณีวิทยาและการส ารวจปิโตรเลียม 2 ซึ่งนักศึกษาได้ออกไป
สถานประกอบการณ์ท าให้นักศึกษาเข้าใจในเนื้อหารายวิชาและเห็นภาพรวมของ
เครื่องมืออุปกรณ์และกระบวนการมากยิ่งข้ึน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-80-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชาน้ันๆ 

 
 
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตรฯ 
ให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชาน้ัน ๆ ดังนี้ 
 1. ฝุายวิชาการฯแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรงุหลักสูตรฯ 
 2. คณะกรรมการปรับปรงุหลักสูตรประชุมเพื่อด าเนินการ 

2.1. ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
2.2. ส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตและนักศึกษาปจัจบุันของหลักสูตรฯ 
2.3. ส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตรฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-81-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
2.4. รวบรวมข้อมลูจากมคอ.7 หรือเล่มรายงานการประเมินตนเองระดับ    
      หลักสูตรฯ (ความคิดข้อเสนอแนะของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวิชา)  
2.5. ศึกษาความเหมาะสมและความทันสมัยของเนือ้หาสาระรายวิชา 

 3. ฝุายวิชาการฯ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตร 
3.1. ทบทวนปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลกัสูตรฯ 
3.2. ทบทวนสมรรถนะของบัณฑิตหรือสมรรถนะของหลกัสตูรฯ 
3.3. ปรับปรงุโครงสร้างหลักสูตรฯ (หาก มี มคอ.1 ในหลักสตูรนั้นให ้
      จัดท าตามโครงสร้างหลักสูตรฯ ตาม มคอ.1)  
3.4. ออกแบบรายวิชาและจัดท าเนื้อหาสาระรายวิชาตาม 

- สมรรถนะของหลักสูตรฯ 
- ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
- ความพึงพอใจของบัณฑิตและนักศึกษาปัจจุบันของหลักสตูรฯ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตรฯ 
- ข้อมูลจากมคอ.7 หรือเลม่รายงานการประเมินตนเองระดบัหลักสูตร  
  (ความคิดข้อเสนอแนะของอาจารยผ์ู้สอนแตล่ะรายวิชา)  
- ความเหมาะสมและความทันสมัยของเนื้อหาสาระรายวิชา 

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

(P) หลักสูตรฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อทบทวนแผนการ
ด าเนินงานปีการศึกษา 2561 และจัดท าแผนมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินจัดท า 
มอค.3 ที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 
เพื่อให้เนื้อหาของวิชามีความทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
รวมถึงการด าเนินงานใน มคอ.5 ของการสอนครั้งที่ผ่านมา มาปรับปรุงจดัท ามคอ. 3 โดย
ให้ส่งล่วงหน้าก่อนวันประชุมพิจารณาของกรรมการบริหารหลักสูตร  

 
 TQF 3.2 ตาราง

สรปุผลการจัดท า
รายงาน มคอ.5 และ
มคอ.6 

 รายงานผลการทวน
สอบมาตรฐานกา ร
เรียนรู้ของรายวิชาที่
เปิดสอนปีการศึกษา 
2561 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-82-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
(D) อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดท า มคอ.3 ที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับ

การวิจัย เช่น รายวิชาเคมีอุตสาหกรรมปิโตรเลียม เพิ่มเนื้อหารายวิชาเรื่องผลิตภัณฑ์ที่
เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและเพิ่มงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รายวิชากระบวนการผลิต
ปิโตรเลียม ได้มีการจัดแทรกเนื้อหาด้านกระบวนการผลิต เพื่อให้เนื้อหาของวิชามีความ
ทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมปิโตรเลียม เป็นต้น บูรณาการการ
บริการวิชาการทางสังคม เช่น รายวิชาพลังงานชีวภาพและชีวมวล เพิ่มเนื้อหารายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตถ่านไม้จากวัสดุเหลือใช้ 

(C) หลักสูตรฯ มีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เมื่อคราวประชุมเพื่อ
พิจารณาเพื่อติดตามผลและตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 ตามแบบฟอร์มการตรวจสอบฯ 
(มคอ.3) ตารางสรุปผลการจัดท ารายงาน มคอ.3 (TQF 3.2) ของปีการศึกษา 1/2561 
วาระเพื่อพิจารณาเพื่อติดตามผลและตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 ตามแบบฟอร์มการ
ตรวจสอบฯ (มคอ.3) ตารางสรุปผลการจัดท ารายงาน มคอ.3 (TQF 3.2) ของปี
การศึกษา 2/2561 และประชุมเพื่อพิจารณาเพื่อติดตามผลและตรวจสอบการจัดท า
มคอ.5 ตามแบบฟอร์มการตรวจสอบฯ (มคอ.5) ของปีการศึกษา 1/2561 เพื่อพิจารณา
เพื่อติดตามผลและตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 ตามแบบฟอร์มการตรวจสอบฯ (มคอ.3) 
ตารางสรุปผลการจัดท ารายงาน มคอ.3 (TQF 3.2) ของปีการศึกษา 1/2561 

พบว่ารายวิชาเคมีอุตสาหกรรมมีการบูรณการการเรียนการสอนกับกาววิจัยโดยได้ไป
น าเสนองานวิจัยเรื่องไบโอดีเซล อีกทั้งรายวิชาพลังงานชีวภาพและชีวมวลมีการบูรณา
การการบริการวิชาการทางสังคม โดยได้น าเตาชีวมวลที่ใช้ในการผลิตถ่าน น าไปให้กับ
ชุมชนบ้านควนข้ีแรด หมู่ 5 ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

(A) จากการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้รวบรวมปัญหาของการบริหาร
หลักสูตรฯ ในภาพรวมและในแต่ละรายวิชาตาม มคอ.5 ซึ่งมีผลการประเมิน/
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา อีกทั้งอาจารย์ผู้สอนได้เสนอแนะและช้ีแจงให้ทราบถึงปัญหา 
แนวทางแก้ไขหรือปรับปรุงเบื้องต้น มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหาสาระรายวิชา 
ตาม มคอ.2 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ใน มคอ .3 ให้
ทันสมัย โดยในรายวิชาพลังงานชีวภาพและชีวมวล ท าให้ชุมชนสามารถน าความรู้ที่ได้
จากการบริการวิชาการไปสรา้งรายได้เพิ่มมากข้ึนจากผลิตภัณฑ์ถ่าน อีกทั้งอาจารย์ผู้สอน
ได้น าข้อเสนอแนะจากชุมชนมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและสร้างการมีส่วนร่วม
ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และชุมชน นอกจากนี้ทางชุมชนยังมีความต้องการพัฒนา



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-83-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ให้มีรูปลักษณ์เป็นไปตามเอกลักษณ์ของชุมชนซึ่งสามารถน ามาบูรณา
การกับการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวและการบริการวิชาการในปีถัดไป วิชา
กระบวนการผลิตปิโตรเลียม ท าให้นักศึกษาเข้าใจภาพรวมด้านกระบวนการปิโตรเลียม
มากยิ่งข้ึน 
 
 
เปูาหมายของปีนี้  :  3  คะแนน  ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  3  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน      บรรลุเปูาหมาย 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-84-  
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

ระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    มหาวิทยาลัยฯ มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน ดังนี ้

 
ระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-85-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 

 
 
โดยหลักสูตรมีการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้

ความสามารถและความเช่ียวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่
มอบหมายให้สอนในวิชาน้ันๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการ
พัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง และ ให้นักศึกษาได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็ม
ตามศักยภาพ  

กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษา
ให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมี
ส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การ
เรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและ
ในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่ เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-86-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
สนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอน จะเน้นการ
วิจัยเป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 
การก าหนดผู้สอน 
    มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการก าหนดผู้สอนโดย 

 
 
1) ศึกษาวิเคราะห์ มคอ.2 และค าอธิบายรายวิชาเพื่อก าหนดผู้สอนในรายวิชา 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อวิเคราะห์ มคอ.2 และค าอธิบายรายวิชาเพื่อ
ก าหนดผู้สอนในรายวิชา รวบรวมข้อมูลผู้สอนตามสภาพจริง (คุณวุฒิ/ประสบการณ์/
เกณฑ์วิชาชีพ/สกอ.) 
2) ก าหนดผู้สอนรายวิชา โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอนตามความเหมาะสมจาก
คุณวุฒิ ประสบการณ์ และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ หรือองค์กรวิชาชีพ 
          ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรมีระบบและกลไกการก าหนดผู้สอน ดังนี้ 
          (P) หลักสูตรฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อทบทวนแผนการ
ด าเนินงานปีการศึกษา 2560 และจัดท าแผนการจัดอัตราก าลัง การก าหนดผู้สอนของ
รายวิชาในหลักสูตรฯ ในภาคการศึกษาที่ 1/2561 และพิจารณาอัตราก าลังในภาค
การศึกษาที่ 2/2561 โดยมีประเด็นดังนี้ 
         1. การจัดภาระโหลดสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ตามความถนัดและ
แผนการเรียนของนักศึกษาในแต่ละช้ันปี มีการจัดแผนการเรียนของนักศึกษาตามเล่ม 
มคอ. 2 โดยรายวิชาเฉพาะของหลักสูตรฯ จะให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ พิจารณา
แบ่งภาระโหลดสอนตามความถนัด ก่อนน าเสนอคณะฯ ดังนี้ 
 

อาจารย์ ความถนัด 
อาจารย์จุฑามาศ จันโททัย การกัดกร่อนและภาพรวมกระบวนการผลิต 
อาจารย์ณปภัช สมานวงศ์ ธรณีวิทยาและการส ารวจปิโตรเลียม 
อาจารย์จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ กระบวนการผลิตปิโตรเลียม  

เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
อาจารย์นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ เทคโนโลยีปิโตรเลียม 
อาจารย์ณัฐวุฒิ สุภารัตน์ เชื้อเพลิงชีวภาพและการจัดการพลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รายงานการส่ง มคอ.
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ศึกษาวิเคราะห์ มคอ.2 และค าอธิบายรายวิชาเพื่อก าหนดผูส้อนในรายวิชา 

ก าหนดผูส้อนรายวิชา 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-87-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 2. การจัดภาระโหลดสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป เป็นหน้าที่ของคณะศิลปศาสตร์ 

ซึ่งเป็นผู้ดูแลรายวิชาและก าหนดอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาน้ันๆ 
        3. การพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอนตามความเหมาะสมจากคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ ความรู้ความช านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน ผลงานวิชาการ/วิจัยหรือ
ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาน้ันๆ  
        4. การวิเคราะห์ภาระงานสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติของอาจารย์ที่เหมาะสม 
โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย หรือองค์กรวิชาชีพ  
        5. กรณีที่มีผู้สอนที่เป็นอาจารย์ใหม่ หรือเป็นรายวิชาที่อาจารย์สอนเป็นครั้งแรก 
จะมีการก าหนดให้มีอาจารย์อาวุโสแนะน าเทคนิคและวิธีการสอน การออกข้อสอบให้
ตลอดภาคการศึกษานอกจากนี้ยังส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่ได้รับการพัฒนาตนเองในด้าน
การสอน 
          (D) หลักสูตรฯ ได้มีการน าระบบกลไกมา ด าเนินการพิจารณาก าหนดผู้สอน ซึ่ง
มีผลการด าเนินดังนี้ 
 1) กรรมการประจ าหลักสูตรฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนการจัดอาจารย์
ผู้สอนตลอดหลักสูตรตามแผนการสอนที่ก าหนดใน มคอ.2 และจัดภาระการสอนให้
ใกล้เคียงกันโดยพิจารณาความช านาญในเนื้อหาวิชา ประสบการณ์การสอน โดย
ก าหนดให้ผู้สอนจัดท ารายละเอียดหัวข้อการสอนให้นักศึกษา  
 2) กรรมการประจ าหลกัสตูรฯ ติดตามผลจากภาระการสอนของผูส้อนในแต่ละ
ปีการศึกษาของหลักสูตรฯ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลพิจารณาจาก (1) จ านวนช่ัวโมงที่
เหมาะสมของอาจารย์ผู้สอนแต่ละคน (2) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา
ตามความถนัด (3) ภาระหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอน เมื่ออาจารย์ทุกคนในหลักสูตรฯ
พิจารณาเสร็จเรียบร้อยจะท าการส่งแผนอัตราก าลัง  (TQF 3.2) ให้แก่ฝุายวิชาการฯ 
และคณะฯ จะท าการส่งไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 3) ในปีการศึกษา 2561 มีการจัดอัตราก าลัง ในภาคการศึกษาที่ 1/2561 มีผล
ดังนี้ 
       1) อ.จุฑามาศ จันโททัย มีภาระการสอน 13 คาบ 
       2) อ.ณปภัช สมานวงศ์ มีภาระงานสอน 17 คาบ 
       3) อ.จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ มีภาระงานสอน 18 คาบ 
       4) อ.นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ มีภาระงานสอน 15 คาบ 
       5) อ.ณัฐวุฒิ สุภารัตน์ มีภาระงานสอน 23 คาบ 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-88-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
และจัดอัตราก าลังในภาคการศึกษาที่ 2/2561 มีผลดังนี้ 
       1) อ.จุฑามาศ จันโททัย มีภาระการสอน 14 คาบ 
       2) อ.ณปภัช สมานวงศ์ มีภาระงานสอน 15 คาบ 
       3) อ.จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ มีภาระงานสอน 18 คาบ 
       4) อ.นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ มีภาระงานสอน 16 คาบ 
       5) อ.ณัฐวุฒิ สุภารัตน์ มีภาระงานสอน 14 คาบ 
โดยการจัดอัตราก าลังพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอนตามความเหมาะสมจากคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ ความถนัดและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ หรือองค์กร
วิชาชีพ 
          (C) หลักสูตรฯ ติดตามผลการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาของ
หลักสูตร ในปีการศึกษา 2561 โดยพิจารณาจากการจัดท า มคอ. 3-4 และ มคอ. 5-6 
โดยพิจารณาถึงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน โดยในปี
การศึกษา 1/2561 ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาของภายในหลักสูตร
โดยที่ทุกรายวิชา มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 4.7 จากคะแนนเต็ม 5.0 
         นอกจากนี้ มีการก ากับและติดตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่
มีต่ออาจารย์ผู้สอนด้านการจัดการเรยีนการสอน ซึ่งอาจารย์ประจ าหลกัสูตรฯ จะน าผล
การประเมินดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณารายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป โดยน าผลการ
ประเมินที่ได้มาเขียนรายงานใน มคอ. 5 เพื่อพัฒนาใน มคอ. 3 ของรายวิชานั้นในปี
การศึกษาถัดไป 
         (A) จากผลการประเมินในแต่ละรายวิชามอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนได้
ด าเนินการตามที่นักศึกษาประเมิน/ให้ ข้อเสนอแนะ และด าเนินการตามข้อ 3 
ข้อเสนอแนะแผนการปรับปรุงฯ ในหมวดที่ 6 ตาม มคอ. 5  
         ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการ
ปรับปรุงการจัดท า มคอ. 3 โดยมีความเช่ือมโยงกันกับ มคอ. 5 
 
การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ.
4) และการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-89-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 

 
 
          (P) หลักสูตรฯ คณะ และมหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการก ากับ ติดตาม 
และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ดังนี ้

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

ทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3) อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบ มคอ.3 – มคอ.4 และสาขาสรุปผลการ

ด าเนินการจัดท า มคอ.3-มคอ.4 รายงานต่อคณะตามระยะเวลาที่ก าหนด 
          โดยในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรมีระบบและกลไกการก ากับ ติดตามและ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ดังนี ้
          หลักสูตรฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่ อทบทวนแผนการ
ด าเนินงานปีการศึกษา 2560 และจัดท าแผนการเพื่อติดตามผลและตรวจสอบการ
จัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ของภาคการศึกษาที่ 1/2561 และมคอ.3 
ของภาคการศึกษาที่ 2/2561 โดยเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตร (มคอ.2) 
กับการจัดแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ว่าเป็นไปตามแผนการพัฒนาผลการ
เรียนรู้ (Curriculum Mapping) 
          (D) หลักสูตรฯ มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดท า มคอ.3-4 ซึ่ง
หลักสูตรได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทวนสอบรายวิชาและน า
ข้อเสนอแนะจากปีการศึกษา 2560 ไปใช้ในการจัดท า มคอ.3-4 ในปีการศึกษา 2561 
         นอกจากนี้หลักสูตรฯ ได้พิจารณากระบวนการเรียนการสอนส าหรับศตวรรษที่ 
21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด และได้รับ
การพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี โดยมีการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษาภายนอกทุกสัปดาห์ตลอดหลักสูตร ในการ
เรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TQF 3.2 ตาราง
สรปุผลการจัดท า
รายงาน มคอ.3 และ
มคอ.4 
 

ผู้สอนศึกษารายละเอียดค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตร 

ผู้สอนจัดท า มคอ.3 – มคอ.4 

อาจารยป์ระจ าหลักสูตรตรวจสอบ มคอ.3 –มคอ.4 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-90-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่ เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และ
สนับสนุนการเรียนรู้ เช่น  
          1) มีการน าสื่อเทคโนโลยี เช่น วีดีโอตัวอย่างกระบวนการท างานของเครื่องจักร
ต่างๆ ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม มาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาเกิด
ความเข้าใจมากยิ่งข้ึน 
          2) นักศึกษาสามารถติดต่อ/ปรึกษาอาจารย์ผู้สอนผ่านทางสื่อโซเชียล  
          หลักสูตรฯ ได้เข้าร่วมโครงการของคณะ ช่ือโครงการการตรวจสอบรายละเอียด
การจัดท ามคอ.3  
          (C) หลักสูตรฯ มีการประเมินผลการติดตาม และตรวจสอบการจัดท าผล       
การเรียนรู้ (มคอ.3-4) ตามแบบฟอร์มการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
และตารางสรุปผลการจัดท ารายงาน มคอ.3 และ มคอ.4 (TQF 3.2) ในปีการศึกษา 
1/2561 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมมีการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 รวม
ทั้งสิ้น 26 รายวิชา และในปีการศึกษา 2/2561 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปโิตรเลียม
มีการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 รวมทั้งสิ้น 19 รายวิชา ซึ่งการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 
เป็นไปตามค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตร (มคอ.2) และตามแผนการพัฒนาผลการเรียนรู้ 
(Curriculum Mapping) 
          (A) จากการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาการจัดท า มคอ.3-4 
ได้มีบางประเด็นที่ไม่ครอบคลุม และได้ให้อาจารย์สอนแก้ไขและจัดส่งใหม่ภายในวันที่
ประชุมนั้น ๆ เช่น การใส่หมายเลขล าดับหัวข้อสลับกัน ช่วงสัปดาห์การสอบ การลงจุด
ด าตาม Curriculum Mapping ไม่ถูกต้อง เป็นต้น 
        ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้
ด าเนินการจัดท า มคอ.3-4 ครบตามเวลาในทุกรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-91-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 
 

(P) หลักสูตรฯ คณะ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไก
การจัดการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรีที่มกีารบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสงัคม และการท านบุ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 

1. จัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดที่ระบุใน มคอ.3-4 โดย 
1.1 อาจารย์ผู้สอนแจ้ง มคอ.3-4 แก่นักศึกษาในช้ันเรียน 
1.2 จัดเตรียมสื่อวัสดุการสอน 
1.3 บูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ในรายวิชาที่พบนักศึกษามีปัญหาในการเรียน ผู้สอนอาจด าเนินการท าวิจัยใน

ช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
2. ประเมินผลการเรียนของนักศึกษาและตรวจสอบผลการประเมิน ด าเนินการโดย  

2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบเครื่องมือวัดและประเมินผล 
2.2 ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามรายละเอียดที่ระบุใน มคอ.3-4 
2.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-92-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
2.4 อนุมัติผลการเรียนโดยคณะกรรมการประจ าคณะ   

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

สรุปผลการตรวจสอบน าเสนอต่อคณะ 
4. จัดท ามคอ.7 โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมเพื่อจัดท า 

4.1 รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 วันหลังสิ้นภาค
การศึกษา 

4.2 น าเสนอรายงานผลการด าเนินการต่อคณะในระยะเวลาที่ก าหนด 
5. ประเมินผลกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนของผู้สอน โดยใช้ข้อมูลจากช่องทางที่หลากหลาย เช่น ผลการ
ประเมินผู้สอนจากผู้เรียน ข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนของนักศึกษาจากสื่อสังคม
ออนไลน์ รวมไปถึงเพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา 

5.2 แจ้งผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้สอนเพื่อปรับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

6. น าผลจาการประเมินที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน น ามาใช้พัฒนาการ
เรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อไป 

7. ประเมินกระบวนการเพื่อปรับปรุง/พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
      7.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินกระบวนการ 

          7.2 คณะกรรมการประชุมประเมินกระบวนการในแต่ละข้ันตอน พร้อม
ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงระบบ/กลไก ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
          7.3 รายงานผลการประเมิน 
   ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ มีการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงควบปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับงานวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนั้น  

หลักสูตรฯ ไดท้บทวนแผนการด าเนินงานปีการศึกษา 2560 และจัดท าแผนการ
ประชุมเพื่อการบูรณาการกับการวิจัยโดยการน าเนื้อหาในรายวิชาที่สอนมาใช้กับการ
เขียนข้อเสนอโครงงานวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ของปี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 TQF 3.2 ตาราง

สรุปผลการจั ดท า
รายงาน มคอ.3 และ
มคอ.4 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-93-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
การศึกษา 2561 

 (D) หลักสูตรฯ ได้มีการจัดท าอัตราก าลังของรายวิชาในหลักสูตรฯ ในภาค
การศึกษาที่1/2561 และภาคการศึกษาที่ 2/2561 และมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอน
ด าเนินการจัดท า มคอ.3 ที่มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการ
วิชาการทางสังคม เช่น การสร้างเตาเผาถ่านชีวมวล บูรณาการกับ รายวิชา 14-515-405 
พลังงานชีวภาพและชีวมวล ซึ่งความรู้ที่ได้จากการเรียนน ามาสร้างและออกแบบให้เห็น
ภาพที่ชัดเจนและเข้าใจเนื้อหาการเรียนมากขึ้น และในงานวิจัยของอาจารย์ในหลักสูตร
เรื่องการน าเถ้าหนักชีวมวลมาเป็นวัสดุถมกลับในหลุมเจาะ บูรณาการกับรายวิชา    
14-512-101 ธรณีวิทยาและการส ารวจปิโตรเลียม 1 งานวิจัยเรื่อง Influence of Mg 
modifier on cis-trans selectivity in partial hydrogenation of biodiesel using 
different metal types บูรณาการกับรายวิชา 14-512-103 กระบวนการผลิต
ปิโตรเลียม 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 
เคมีอุตสาหกรรมปิโตรเลียม นอกจากนี้หลักสูตรได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการของ
คณะ คือโครงการรดน้ าขอพรอาจารย์อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อเป็นการส่งเสริม
นักศึกษาให้มีส่วนร่วมในชุมชนและบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
       (C) หลักสูตรฯ มีการติดตามผลและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้  (มคอ.3 
และ มคอ.4) ในการจัดท า มคอ.3-4 ของปีการศึกษา 2561 ตามแบบฟอร์มการ
ตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3-4) โดยมีรายวิชารายวิชา 14-515-405 
พลังงานชีวภาพและชีวมวล รายวิชา 14-512-101 ธรณีวิทยาและการส ารวจปิโตรเลียม 
1 รายวิชา 14-512-103 กระบวนการผลิตปิโตรเลียม มีการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการวิจัย นอกจากนี้ให้นักศึกษาเข้าร่วมพิธีรดน้ าขอพรอาจารย์อาวุโสเนื่องในวัน
สงกรานต์ โดยมีการบูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อน าความรู้ที่
ได้มาประยุกต์ใช้กับการเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยสอดคล้องกับแผนการ
พัฒนาผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ในด้านคุณธรรมจริยธรรม 
        (A) จากการพิจารณาพบว่านักศึกษาบางส่วนยังขาดความเข้าใจในการใช้
เครื่องมือทางด้านปิโตรเลียม ปีการศึกษา 2561 เนื่องจากในบางรายวิชา ยังขาดการบูร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-94-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ณาการทั้งในด้านงานวิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาเพิ่มยิ่งขึ้น หลักสูตรจึงได้วางแผนการปรับปรุงหลักสูตร
ในปี 2562 
 

เปูาหมายของปีนี้  :  3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  3 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเปูาหมาย 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-95-  
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

ระบบและกลไกการประเมินผู้เรียน 
การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการคือการประเมินผลนักศึกษา

เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน
และนาไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (assessment for learning)      การ
ประเมินที่ท าให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็นและมีการน าผลการประเมินไปใช้
ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as learning) 
และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดง  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (assessment of learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพื่อจุดมุ่งหมาย
ประการหลังคือเน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษาการจัดการ
เรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพื่อจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย 
 ทั้งนี้ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนด
เกณฑ์การประเมินวิธีการประเมินเครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพและวิธีการให้เกรด   ที่
สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีการก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง  
(authentic assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายให้ผลการประเมิน  ที่
สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง  (real world) และมี
วิธีการให้ข้อมูลปูอนกลับ (feedback) ที่ท าให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริม
จุดแข็งของตนเองได้ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริงของ
นักศึกษา โดยมีขอบเขต ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-96-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
 

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-97-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
          คณะฯ มีระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 
           1. หน่วยงานต้องท าการประเมินผู้เรียนตามกรอบคุณวุฒิมาตรฐานอุดมศึกษา
แห่งชาติอย่างน้อย 5 ด้าน (Domains) ตามที่ สกอ. ก าหนด คือ   

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
2) ด้านความรู้   
3) ด้านทักษะทางปัญญา   
4) ความด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
           2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรควบคุมดูแลให้แต่ละรายวิชาจัดท า มคอ.3 -4  
ให้ครบทุกรายวิชาและแสดงการเขียนให้ชัดเจน สอดคล้องกับ มคอ.2 
           3. หลังเสร็จสิน้การเรียนการสอน อาจารย์ประจ าหลักสูตรควบคุมดูแล โดยจัด
ให้มีการประชุมรับรองเกรด และทุกรายวิชาต้องผ่านการเห็นชอบจากกรรมการเข้าร่วม
ประชุม จึงจะสามารถผ่านและรับรองเกรดจากที่ประชุม 
           4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรควบคุมดูแล ก าหนดให้ผู้ประสานวิชาด าเนินการ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา มคอ.5-6 ให้สอดคล้องกับ มคอ.2 มอค.3 
มคอ.4 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 
           5. คณะกรรมการทวนสอบควบคุมดูแล หากมีรายวิชาใดที่มีความผิดปกติจะมี
การทวนสอบ เช่น การซักถามจากผู้รับผิดชอบวิชาถึงสาเหตุที่ท าให้รายวิชาผิดปกติ 
และต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมจึงจะสามารถผ่านและ
รับรองเกรดจากที่ประชุม 
                    ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ด าเนินการการประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติดังนี้ 
           (P)  หลักสูตรฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อทบทวนแผนการ
ด าเนินงานปีการศึกษา 2560 และจัดท าแผนการเพื่อติดตามการประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยก่อนการเรียนการสอน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรควบคุมดูแลให้แต่ละรายวิชาจัดท ารายละเอียดของวิชา  
(มคอ.3) ให้ครบทุกวิชา และแสดงการเขียนแผนการเรียนรู้ให้ชัดเจน สอดคล้องกับ 
มคอ. 2 ระหว่างการเรียนการสอน ก าหนดให้ผู้ประสานงานรายวิชาด าเนินการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายวิชาที่การทบทวน
ผลสัมฤทธ์ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-98-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ให้สอดคล้องกับ มคอ. 3 โดยการส าหรับการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิรายวิชา หลักสูตรได้ใช้
เกณฑ์การพิจารณาที่คณะก าหนดข้ึนโดยเรียงล าดับตามความส าคัญ ดังนี้ 

1. ในรายวิชาน้ัน มีผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน ค่าเฉลี่ยต่ ากว่า 3.51 หรือ
ค่าเฉลี่ยสูงกว่า 4.50  

2. เป็นรายวิชาที่ จ านวนของนักศึกษามีผลการเรียนระดับ D และ F รวมกัน
แล้ว มากกว่า ร้อยละ 25 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมดในรายวิชานั้น หรือ จ านวนของ
นักศึกษามีผลการเรียนระดับ A มีจ านวน ร้อยละ 50 ข้ึนไป 

3. เป็นรายวิชาที่  มีจ านวนนักศึกษาถอนรายวิชา มากกว่า ร้อยละ 25  
(หมายเหตุ โดยนับเฉพาะการถอนรายวิชา ที่แจ้งผล W ในใบแสดงผลการเรียนของ
นักศึกษาเท่านั้น ) 

4. เป็นรายวิชาที่ผู้สอน เป็นอาจารย์ใหม่ของปีการศึกษาน้ัน  
5. หากรายวิชาที่จะน าไปทบทวนผลสัมฤทธ์ิ ยังไม่ครบร้อยละ 25 ของจ านวน

รายวิชาทั้งหมดที่ เปิดสอนในหลักสูตรนั้น ให้คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร 
พิจารณาเลือกรายวิชาให้ครบร้อยละ 25  
        (D)  หลักสูตรฯ ได้มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
เพื่อใหป้ระสิทธิภาพของนกัศึกษามีผลที่ดีข้ึนในปกีารศึกษาถัดไป ซึ่งหลักสูตรได้ทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิจ านวน 13 รายวิชา จากรายวิชาทั้งหมดทีเ่ปดิในภาคการศึกษา 2561 
จ านวน 42 รายวิชา คิดเป็น 30.96 % คือ วิชาพื้นฐานปรากฏการณ์ถ่ายเท วิชาเคมี
อุตสาหกรรมปโิตรเลียม วิชาอุณหพลศาสตร์ วิชาธรณีวิทยาและการส ารวจปิโตรเลียม 1  
วิชากระบวนการผลิตปิโตรเลียม วิชาปฏิบัติงานทักษะช่างพื้นฐาน 1 วิชาการกัดกร่อนและการ
ปูองกัน วิชากระบวนการผลิตแก๊สธรรมชาติ วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบือ้งต้น
ทางปิโตรเลียม วิชาเทคโนโลยีสะอาด วิชาการพัฒนาตนเอง วิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
วิชาการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ ามัน เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การพิจารณาพบว่า  
ทุกรายวิชาใช้หลักเกณฑ์ เรื่องผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 
4.50/5.00  
         (C)  หลักสูตรฯ ติดตามผล และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) 
เพื่อติดตามผล และเพื่อตรวจสอบการจัดท า (มคอ.3) ของภาคการศึกษาที่ 1/2561 
และมคอ.3 ของภาคการศึกษาที่ 2/2561 และมคอ.3 ตามแบบฟอร์มการตรวจสอบ
รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 ที่ตอบคุณวุฒิมาตรฐานอุดมศึกษามาประเมินผู้เรียนทั้ง 
6 ด้าน คือ 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-99-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
4. ความด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ ความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะพิสัย 
และแนวทางการเขียน มคอ. 3 - 5 ที่แสดงการเช่ือมโยงต่อการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 

จากการทวนสอบในหัวข้อด้านเนื้อหาการสอน การวัดและประเมินผล และ
มาตรฐานการเรียนรู้ พบว่าทุกรายวิชา  

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

ความสอดคล้องกับวิธีการวัดและประเมินผลจริงใน มคอ. 5 ส่วนที่ 2 ส าหรับการทวน
สอบคะแนนและเกรด พบว่าคะแนนที่ก าหนดในแต่ละวิธีการวัดและประเมินมีความ
สอดคล้องกัน และการให้เกรดถูกต้องตามที่ก าหนดไว้และสอดคล้องกับคะแนน
มาตรฐานการเรียนรู้  

3. วิธีการประเมินผล พบว่าวิธีการประเมินผลในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ใน
มคอ.3 หมวด 4 ตรงกับการวัดและประเมินผลจริง 
          (A)  หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการเพิ่มข้ันตอนในการพิจารณา มคอ. 5-6 และมีการ
ท าความเข้าใจวิธีการเขียนที่เช่ือมโยงในแต่ละ มคอ. ในการประชุมตรวจสอบการจัดท า 
มคอ. 5 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ปรับวิธีการเขียน มคอ . 3 เพื่อทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 
และเช่ือมโยงการเขียน มคอ.3 ในการสอนปัจจุบันกับ มคอ.5 ในการสอนของครั้งที่ผ่าน
มา โดยน าผลจาก มคอ .5 ไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของ มคอ .3 ในปี
การศึกษาถัดไป 

จากการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิจ านวน 11 รายวิชา (26.19%) พบว่า ทุกรายวิชา
มีความสอดคล้องกัน เพื่อให้การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดังนั้นจึง
ควรมีเกณฑ์ที่ใช้ในการทวนสอบในรายวิชาให้หลากหลายมากข้ึน ซึ่งจะส่ งผลให้
ประสิทธิภาพของนักศึกษาน้ันมีผลสัมฤทธ์ิที่ดีข้ึนในปีการศึกษาถัดไป 
 
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
          คณะฯ มีระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
ดังนี้ 
          1.หน่วยงานต้องท าการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาตามกรอบคุณวุฒิ
มาตรฐานอุดมศึกษาแห่งชาติโดย 
            1.1 มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วมโดยอาจารย์ผู้สอน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-100-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ในแต่ละรายวิชาช้ีแจงเกณฑ์การประเมินและสอบถามเพื่อให้นักศึกษาแสดงความ
คิดเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติมได้ 
            1.2 มีผลการประเมินการเรียนรู้โดยใช้ตามสภาพจริง เช่น ข้อสอบปรนัย 
ข้อสอบอัตนัย การบ้าน งานที่มอบหมาย สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา ทักษะการ
ปฏิบัติงานเพื่อสะท้อนการปฏิบัติงานจริง เป็นต้น 
          2.ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาโดยทวนสอบตามจุดด า  ใน 
Mapping ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3-4 ในการเขียนรายงาน มคอ.5 ในข้อ 7 หมวดที่ 3  
          3.หลักสูตรต้องก าหนดเปาูหมายจ านวนรายวิชาที่ท าการทวนสอบ อย่างน้อยไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาในหลักสูตร 
         ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ด าเนินการการการตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาดังนี้ 
         (P) หลักสูตรฯ ได้มีการทบทวนแผนการด าเนินงานปีการศึกษา 2560 และ
จัดท าแผนระบบและกลไกในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรควบคุมดูแล โดย 
         1. ประชุมอนุมัติผลการเรียน และทุกวิชาต้องผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะฯ  
         2. ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้ควบคุมดูแล รายวิชาด าเนินการ
จัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 ให้สอดคล้องกับ มคอ.2 มคอ.3 และ มคอ.4 ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วัน  
         3. โดยมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา เป็นผู้ควบคุมดูแล หากมีรายวิชาใดที่มีความผิดปกติจะ
มีการทวนสอบ เช่น จากการซักถามจากผู้รับผิดชอบวิชาถึงสาเหตุที่ท าให้รายวิชา
ผิดปกติ และต้องผ่านการเห็นชอบจากกรรมการเข้าร่วมประชุม จึงจะสามารถผ่านและ
รับรองเกรดจากที่ประชุม 
          4. อาจารย์ผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยก าหนดให้มีการ
ท าแบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน เพื่อทราบความรู้พื้นฐานของ
นักศึกษา ณ เวลาก่อนที่จะเรียน และเพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาใน
รายวิชาน้ันๆ ตามมาตรฐาน TQF ในรายวิชาของหลักสูตร 
          5. นักศึกษามีการประเมินตนเองของแต่ละรายวิชาหลังจากสิ้นภาคการศึกษา
นั้นๆ ผ่านระบบสาระสนเทศของนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-101-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
          หลักสูตรฯ มีการด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาในรายงาน 
มคอ.5 โดย มคอ.5 ของภาคการศึกษาที่ 1/2561 
          (D) หลักสูตรฯ ได้มีการปฏิบัติตามระบบและกลไกในการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรยีนของนักศึกษา โดยมีการประชุมรับรองผลการเรียนทุกครั้งหลังเสร็จ
สิ้นการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา หากมีรายวิชาใดที่มีความผิดปกติ เช่น 
รายวิชาใดมีระดับคะแนน A หรือ F เกิน 25% ประธานหลักสูตรจะต้องท าการช้ีแจงถึง
สาเหตุให้ที่ประชุมรับทราบ และต้องผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุม จึงจะสามารถผ่าน
และรับรองเกรดจากที่ประชุมได้  
          ในการพิจารณาเพื่อติดตามผล และตรวจสอบการจัดท า มคอ .5 ของภาค
การศึกษาที่ 1/2561 ซึ่งจากผลการด าเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมานั้น พบว่าการ
ทวนสอบตามจุดด าใน Mapping ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3-4 ในการเขียนรายงาน มคอ.5 
ในข้อ 7 หมวด 3 ยังด าเนินงานไม่ครอบคลุมทุกรายวิชา จึงมอบหมายให้คณาจารย์ใน
หลักสูตรด าเนินการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ โดยทวนสอบตามจุดด าใน Mapping ที่ก าหนด
ไว้ใน มคอ.3-4 ในทุกรายวิชา ในปีการศึกษาที่ 1/2561 อาจารย์ผู้สอนมีการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาโดยก าหนดให้มีการท าแบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียนและ
หลังเรียน โดยอาจารย์ผู้สอนได้มีการวัดและประเมินผล รวมทั้งมีการแจ้งผลคะแนน
ให้แก่นักศึกษาทราบถึงระดับคะแนนของตนเองให้ทราบ 
           (C) หลักสูตรฯ มีการตรวจสอบเครื่องมือส าหรับประเมินนักศึกษาในรายวิชา
ต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับรายวิชา เช่น การวิเคราะห์ความเหมาะสม
ของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรยีนนักศึกษา รวมถึงมีการวิพากษ์ข้อสอบ และ
มีการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
          นักศึกษามีการประเมินตนเองของแต่ละรายวิชาผ่านระบบสาระสนเทศของ
นักศึกษา โดยใช้หัวข้อในการประเมิน ดังนี้ 
         1. ผู้เรียนมีความตั้งใจและสนใจในการเรียน เข้าเรียนตรงเวลาและสม่ าเสมอ 
         2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของช้ันเรียนและการแสดงความคิดเห็น 
         3. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการติดตามเนื้อหาและท างานที่ได้รับมอบหมาย
อย่างสม่ าเสมอ 
         4. ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ เช่น 
จากห้องสมุด จากศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือจาก web site ต่าง ๆ 
         5. ผู้เรียนแต่งกายเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-102-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
           จากการตรวจสอบคะแนนประเมินตนเองของแต่ละรายวิชาผ่านระบบสาระ
สนเทศของนักศึกษา พบว่า ทุกรายวิชามีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 5 ด้าน มากกว่า 4.50/5.00 
คะแนน 
           ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ในวาระเพื่อพิจารณา เพื่อติดตามผล
และตรวจสอบการจัดท า มคอ.5 ของภาคการศึกษาที่ 1/2560 ได้มีการปรับแก้ มคอ.5 
ให้ถูกต้อง 
           (A) มีการส่งเสริมการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐาน TQF เพื่อน าประเด็น
ดังกล่าวมาพิจารณาส าหรับการทวนสอบวัดผลสัมฤทธ์ิต่อไป 
           จากการประชุมสรุปผลการด าเนินงาน ในปีการศึกษา 2561 นั้นพบว่า ยังมี
การทวนสอบตามจุดด าใน Mapping ที่ก าหนดใน มคอ.3-4 ในการเขียนรายงาน 
มคอ.5 ในข้อ7 หมวดที่ 3 ด าเนินการไม่ครอบคลุมทุกรายวิชา ดังนั้นในปีการศึกษา 
2561 จะด าเนินการให้ครบทุกรายวิชา 
           จากการตรวจสอบรายวิชาที่มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่ายังไม่
ครอบคลุมทุกรายวิชา ดังนั้นในปีการศึกษา 2561 จะมีการทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียนของรายวิชาในหลักสูตรให้เพิ่มข้ึน 
           ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
มีการปรับปรุงการจัดท า มคอ.3 โดยมีการเช่ือมโยงกัน และปรับวิธีการเขียน มคอ.5 ใน
การทวนผลสัมฤทธ์ิ 

การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 
มคอ.6 และ มคอ.7) 
          ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ มรีะบบและกลไกการก ากบัการประเมินการ
จัดการเรียนการสอน และประเมินหลกัสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ดังนี้ 
          (P) หลักสูตรฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อทบทวนแผนการ
ด าเนินงานปีการศึกษา 2560 และจัดท าแผนการก ากบัการประเมนิการจดัการเรียนการ
สอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ดังนี้ 
         1. ผู้สอนต้องก ากับใหผู้เ้รียนประเมินผลการสอนของตนเอง 
         2. ผู้สอนมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
         3. ประธานหลักสูตรวิเคราะห์ผลการประเมินผูส้อนและนักศึกษา และ  
ขอพบอาจารย์ผูส้อนเป็นรายบุคคล ส าหรับผลการประเมินที่ต่ ากว่า 3.51 
         4. กรรมการมีการจัดท ามคอ.7 วิเคราะห์ learning Outcomes ของผูเ้รียน 

 
 
 
 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-103-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
เพื่อใช้ในการจัดการวิชา หรอืกจิกรรมเสริมหลกัสูตร ส าหรบัผลลัพธ์ทีย่ังไม่เด่นชัดในตัว
ผู้เรียน 
            หลักสูตรฯมีการจัดท าแผนการประชุม เพื่อติดตามการก ากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอน และประเมินหลกัสูตร โดยติดตามจาก มคอ.5 ของภาคการศึกษา
ที่ 1/2561  
 (D) ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ได้ประชุมร่วมกันเพื่อก ากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรฯ (มคอ. 5 มคอ.6 และ มคอ. 7) โดยมี
การจัดท า มคอ.5 ภายหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา รายงาน
ผลการด าเนินงานของหลักสูตรฯ หลังจากนั้นทางหลักสูตรฯ ได้มีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
รายวิชาประจ าปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทวนสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้และการ
รายงานมคอ.5 ให้ได้มาตรฐาน 
           กรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประเมินการจัดการเรียนการสอน ตาม
รายละเอียดใน มคอ. 5 โดยจัดช้ีแจงอาจารย์ ในที่ประชุมสาขาวิชา ถึงรายละเอียดและ
ก าหนดการในการจัดส่งหลังจากการอนุมัติผลการศึกษาประจ าภาคการศึกษาภายใน 
30 วัน และมีการประชุมในวาระเพื่อพิจารณาเพื่อติดตามผล และตรวจสอบการจัดท า 
มคอ.5 ของการศึกษาปีที่ 1/2561  
 (C) หลักสูตรฯ ได้ติดตามผล และเพื่อตรวจสอบการจัดท า มคอ.5 นั้นได้
ด าเนินการพิจารณาแบบรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชาที่เปิด
สอน โดยสรุปปัญหาที่อาจารย์ผู้สอนช้ีแจง และรายละเอียดของผลการประเมินผู้เรียน 
การตรวจสอบความผิดปกติของการวัดผลประเมินผลแต่ละรายวิชา และรวบรวมข้อมูล
ในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งไม่พบปัญหา 
 (A) หลักสูตรฯ ได้แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบถึงเกณฑ์การประเมินหรือการตัด
เกรด รวมถึงการกระจายของเกรดที่สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา เพื่อ
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป 

 
เปูาหมายของปีนี้  :  3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  3  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเปูาหมาย 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-104-  
 

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

Performance Indicators) 
เป็น 

ไปตาม
เกณฑ์ 
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่าง
น้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
กา ร ป ระ ชุม เพื่ อ ว าง แผ น 
ติดตาม  และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

  อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ร้อยละ 100 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร โดยมีวาระ
การประชุมดังนี้ 
ครั้งที่ 7/2561  
ครั้งที่ 8/2561  
ครั้งที่ 9/2561  
ครั้งที่ 1/2562  
ครั้งที่ 2/2562  
ครั้งที่ 3/2562  
ครั้งที่ 4/2562  

รายงานการ
ประชุม  

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่ ง ชาติ  หรื อ  มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

  หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ผ่าน
ความเห็นชอบจากสภาวิชาการ สภาและ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบ 

เอกสาร มคอ.2 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา 
แ ล ะ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี )  ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ  
เ ปิ ด ส อ น ใ น แ ต่ ล ะ ภ า ค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

  มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 
ประกอบด้วย 7 หมวด ครบถ้วนทุกรายวิชา
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ ภาคการศึกษา โดยมี
รายวิชาดังนี้ 
14511101 ภาษาองักฤษส าหรบัปโิตรเลยีม 
14511102 เคมเีบือ้งต้นส าหรบัปโิตรเลยีม 
14511105 ปฏิบัติงานทักษะช่างพื้นฐาน 2 
14512101 ธรณีวิทยาและการส ารวจ
ปิโตรเลียม 1 

เอกสาร มคอ.3 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-105-  
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

14512120 การกัดกรอ่นและการปอูงกัน 
14512103 กระบวนการผลติปโิตรเลยีม 
14512119 การใช้เครือ่งจกัรกลทางปโิตรเลยีม 
14512205 การเตรยีมโครงงานเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 1 
14512309 เศรษฐศาสตรป์โิตรเลยีม 
14512310 การจดัการพลงังานในโรงงาน
อุตสาหกรรม 
14512312 เคมอีตุสาหกรรมปโิตรเลยีม 
14512313 เทคโนโลยีวัสดุ 
14512416 โครงงานเทคโนโลยปีิโตรเลียม 2 
14512417 การเพิ่มปรมิาณการผลิตน้ ามัน 
14512418 การเขียนแบบส าหรับอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม 
14513208 เทคโนโลยีสะอาด 
14513101 อาชีวอนามยัและความปลอดภัย
เบื้องต้นทางปิโตรเลียม 
14513303 การประเมนิความเสีย่งและการ
จัดการความเสี่ยงทางอาชีวอนามัย 
14513409 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
14514206 เครือ่งมอืวัดและการวัดไฟฟาู 
14514210 ระบบควบคุมอเิลก็ทรอนิกสใ์น
อุตสาหกรรมปโิตรเลียม 
14514210 อุปกรณ์และปฏิบัติการข้ันสงูทาง
ปิโตรเลียม 
14515403 เทคโนโลยีพลังงาน 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-106-  
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

14515404 การจัดการกระบวนการ
อุตสาหกรรมอย่างยัง่ยืน 
14516403 การพัฒนาตนเอง 
14511103 ปฏิบัติงานทักษะช่างพื้นฐาน 1 
14511104 คอมพวิเตอรเ์บือ้งต้นส าหรบั
ปิโตรเลียม 
14512102 ธรณีวิทยาและการส ารวจ
ปิโตรเลียม 2 
14512204 เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร 
14512206 โครงงานเทคโนโลยีปโิตรเลยีม 1 
14512207 การเตรยีมความพรอ้มฝกึงานทาง
เทคโนโลย ี
14512314 กระบวนการผลติกา๊ซธรรมชาติ 
14512315 การเตรยีมโครงงานเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 2 
14512326 การเตรยีมความพรอ้มฝกึงานทาง
เทคโนโลยีปิโตรเลียม 2 
14512327 การฝึกงานทางเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 2 
14513102 สขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม 
14513304 เทคโนโลยีสิง่แวดลอ้มและความ
ปลอดภัยในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
14514103 ปัม๊และคอมเพรสเซอร ์
14514205 พืน้ฐานปรากฏการณ์ถ่ายเท 
14514207 การซอ่มบ ารงุเครือ่งจกัรกล 
14514209 ระบบไฟฟาูในอตุสาหกรรม



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-107-  
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ปิโตรเลียม 
14516301 การจดัการการเงนิสว่นบคุคล 

4) จั ด ท า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี )  ตามแบบ มคอ.5 และ 
ม ค อ . 6  ภ า ย ใ น  3 0  วั น     
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอน ให้ครบทุกรายวิชา 

  มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชาตามแบบ มคอ .5 ประกอบด้วย 6 
หมวด ครบถ้วนทุกรายวิชาภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษา โดยมีรายวิชาดังนี้ 
14511101 ภาษาองักฤษส าหรบัปโิตรเลยีม 
14511102 เคมเีบือ้งต้นส าหรบัปโิตรเลยีม 
14511105 ปฏิบัติงานทักษะช่างพื้นฐาน 2 
14512101 ธรณีวิทยาและการส ารวจ
ปิโตรเลียม 1 
14512120 การกัดกรอ่นและการปอูงกัน 
14512103 กระบวนการผลติปโิตรเลยีม 
14512119 การใช้เครือ่งจกัรกลทางปโิตรเลยีม 
14512205 การเตรยีมโครงงานเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 1 
14512309 เศรษฐศาสตรป์โิตรเลยีม 
14512310 การจดัการพลงังานในโรงงาน
อุตสาหกรรม 
14512312 เคมอีตุสาหกรรมปโิตรเลยีม 
14512313 เทคโนโลยีวัสดุ 
14512416 โครงงานเทคโนโลยปีิโตรเลียม 2 
14512417 การเพิ่มปรมิาณการผลิตน้ ามัน 
14512418 การเขียนแบบส าหรับอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม 
14513208 เทคโนโลยีสะอาด 

เอกสาร มคอ.5 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-108-  
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

14513101 อาชีวอนามยัและความปลอดภัย
เบื้องต้นทางปิโตรเลียม 
14513303 การประเมนิความเสีย่งและการ
จัดการความเสี่ยงทางอาชีวอนามัย 
14513409 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
14514206 เครือ่งมอืวัดและการวัดไฟฟาู 
14514210 ระบบควบคุมอเิลก็ทรอนิกสใ์น
อุตสาหกรรมปโิตรเลียม 
14514210 อุปกรณ์และปฏิบัติการข้ันสงูทาง
ปิโตรเลียม 
14515403 เทคโนโลยีพลังงาน 
14515404 การจัดการกระบวนการ
อุตสาหกรรมอย่างยัง่ยืน 
14516403 การพัฒนาตนเอง 
14511103 ปฏิบัติงานทักษะช่างพื้นฐาน 1 
14511104 คอมพวิเตอรเ์บือ้งต้นส าหรบั
ปิโตรเลียม 
14512102 ธรณีวิทยาและการส ารวจ
ปิโตรเลียม 2 
14512204 เครอืข่ายการติดต่อสื่อสาร 
14512206 โครงงานเทคโนโลยีปโิตรเลยีม 1 
14512207 การเตรยีมความพรอ้มฝกึงานทาง
เทคโนโลย ี
14512314 กระบวนการผลติกา๊ซธรรมชาติ 
14512315 การเตรยีมโครงงานเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 2 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-109-  
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

14512326 การเตรยีมความพรอ้มฝกึงานทาง
เทคโนโลยีปิโตรเลียม 2 
14512327 การฝึกงานทางเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 2 
14513102 สขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม 
14513304 เทคโนโลยีสิง่แวดลอ้มและความ
ปลอดภัยในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
14514103 ปัม๊และคอมเพรสเซอร ์
14514205 พืน้ฐานปรากฏการณ์ถ่ายเท 
14514207 การซอ่มบ ารงุเครือ่งจกัรกล 
14514209 ระบบไฟฟาูในอตุสาหกรรม
ปิโตรเลียม 
14516301 การจัดการการเงินส่วนบุคคล 

5) จั ด ท า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

  อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 ท่าน ประชุมร่วมกัน
เพื่อจัดท ารายงานผลการด า เนินการของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ.7 

เอกสาร มคอ.7 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 
และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
จากรายวิชาทั้งหมดทีเ่ปิดในภาคการศึกษา 
2561 จ านวน 45 รายวิชา คิดเป็น 26.66 % 
คือ  
รายวิชาพื้นฐานปรากฏการณ์ถ่ายเท  
รายวิชาเคมีอุตสาหกรรมปิโตรเลยีม 
รายวิชาอุณหพลศาสตร์  
รายวิชาธรณีวิทยาและการส ารวจปโิตรเลียม 1  

แบบฟอร์มทวน
สอบมาตรฐ าน
ผลสั มฤท ธ์ิขอ ง
นั ก ศึ ก ษ า ใ น
รายวิชา 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-110-  
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

รายวิชากระบวนการผลิตปิโตรเลียม  
รายวิชาปฏิบัติงานทักษะช่างพื้นฐาน 1  
รายวิชาการกัดกร่อนและการปูองกัน  
รายวิชาการผลิตแก๊สธรรมชาติ  
รายวิชาความปลอดภัยพื้นฐานในอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม  
รายวิชาเทคโนโลยีสะอาด 
รายวิชาการเขียนแบบส าหรับอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม 
รายวิชาการจัดการการเงินส่วนบุคคล 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผล
ก า ร เ รี ย น รู้  จ า ก ผ ล ก า ร
ประเมินการด า เนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

  

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตรประจ าปี
การศึกษา 2561 

มคอ.7   

8) อาจารย์ใหม่  ( ถ้ามี ) ทุกคน 
ได้ รั บ การ ปฐมนิ เ ทศหรื อ
ค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

  หลักสูตรฯ มอีาจารย์ใหม่ในปีการศึกษา 2561 
จ านวน 1 คน คือ อาจารย์นภารัตน์ เกษตร
สมบรูณ์ โดยก าหนดให้มีอาจารย์พีเ่ลี้ยง คือ 
อาจารยจ์ักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ เพื่อให้ค าแนะน า
และปรึกษา เพื่อเรียนรู้และปรบัตัวเข้าสูก่าร
เป็นอาจารย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นถึงคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณของความเป็นครู
อาจารย์ และการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 

รายงานการ
ประชุมเพื่อช้ีแจง
บทบาทหน้าที่
ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก
คน ไ ด้ รั บ ก า ร พัฒ น าท า ง

  ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ มีอาจารย์
ประจ าฯ จ านวน 5 ท่าน โดยทุกท่านได้รับการ

มีการเข้าร่วมการ
อบรมทาง



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-111-  
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

พัฒนาฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
อ.จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์  

 เข้าโครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 น าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ ณ 
Swissotel Resort ภูเก็ต 

 เข้าโครงการนิเทศการใช้หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 อบรมการประยุกต์ใช้สารสนเทศเพื่อการ
เรียนการสอนส าหรบัอาจารย์ รุ่นที่ 1 
 
อ.จุฑามาศ จันโททัย 

 ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการครูวิทยากรต้นแบบ
ในด้านสะเต็มศึกษาส าหรับอาชีวศึกษา 
หลักสูตรแอคทีฟ ฟิสกิส์ คร้ังที่ 4 Chevron 
Enjoy Science (TVET Component)  ฝังตัว
ในสถานประกอบการ (เข้าสังเกตการณ์การ
ท างานและการปฏิบัติจริงในการท างานด้าน
ปิโตรเลียม) ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้าน
วิชาชีพส าหรับบุคลากรในสถานประกอบการ 

 โครงการนิเทศการใช้หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร : การพฒันา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active 

วิชาการ/วิชาชีพ 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-112-  
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

Learning 

 โครงการอบรมเรื่อง การพฒันาผลงานทาง
วิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์

 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ และ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ โดย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอ
ศ.)  

 ประชุมขับเคลือ่นและติดตาม การ
ด าเนินงานของศูนย์ประสานงานและบริหาร
การศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 6 
 
อ.ณปภัช สมานวงศ์ 

 น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ และมบีทความวิจัยฉบบัสมบรูณ์ที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ “The 13rd National and 
International Sripatum University 
Conference (SPUCON2018), Research 
and Innovations for Thailand 4.0, 
Bangkok, Thailand ในวันที่ 20 ธันวาคม 
2561 ช่ือบทความวิจัย The Use of Bottom 
Ash from Biomass as Drill Hole Backfill. 

 เข้าร่วมประชุมสมาคมระดับภูมิภาคเพื่อ
พัฒนาครูอาชีวศึกษาในภูมิภาคเอเซีย



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-113-  
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ (Regional 
Association for Vocational and 
Technical Education in East and 
Southeast Asia: RAVTE) 

 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิม่
ประสิทธิผลในการปฏิบัตงิาน ณ จังหวัดพัทลุง 

 อบรมการใช้ระบบการจัดการการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ (Leaning Management 
System : LMS) 

 โครงการอบรมเรื่อง การพฒันาผลงานทาง
วิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 
อ.ณัฐวุฒิ สุภารัตน์ 

 ได้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ชายฝั่งอันดามันสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ระยะที่ 
2  

 อบรมหลักสูตรอปุกรณ์ควบคุมและทดสอบ
ปั๊มน้ า เพื่อน าความรูท้ี่ได้มาใช้ในการเรียนการ
สอนรายวิชาปั๊มและคอมเพรสเซอร์ 
อ.นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ 

 เป็นวิทยากรการประชุมและวิพากษ์
หลักสูตรกิจกรรม STEM Curriculum 
Enhancement Workshop I (โมดูลแสง สี 
เสียง) ในโครงการศุนย์การศึกษาเพื่อพฒันา
ทักษะอาชีพศรีวิชัย (TVET Hub Srivijaya) 

 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัตกิารครูวิทยากร



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-114-  
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ต้นแบบในด้านสะเต็มศึกษาส าหรบัอาชีวศึกษา 
หลักสูตรแอคทีฟ ฟิสกิส์ ครัง้ที่ 4 Chevron 
Enjoy Science (TVET Component) 

 วิทยากรอบรมโครงการพฒันาศักยภาพครู
ด้านการสอน    

 การประชุมปรับปรงุและวิพากษ์หลักสูตร
กิจกรรม STEM Curriculum Enhancement 
Workshop II ในโครงการศูนย์การศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะอาชีพศรีวิชัย (TVET Hub 
Srivijaya) 

 ครูพี่เลี้ยงทางวิชาการตามกจิกรรม 
Mentorship program through classroom 
visits to science teachers ในโครงการศูนย์
การศึกษาเพื่อพัฒนาทกัษะอาชีพศรีวิชัย 
(TVET Hub Srivijaya) 

 วิทยากรอบรมโครงการพฒันาศักยภาพสภา
เด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองม่วงงาม 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 

ไม่ขอรับ
การ

ประเมิน 

ไม่ขอรับ
การ

ประเมิน 

หลักสูตรฯ ไม่มบีุคลากรสนับสนุน  ไม่มีบุคลากร
สนับสนุนการ
เรียนการสอนของ
หลักสูตร 

11) ระดับ ความพึ ง พอใจขอ ง
นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก

ไม่ขอรับ
การ

ประเมิน 

ไม่ขอรับ
การ

ประเมิน 

ยังไม่ด าเนินการในปีการศึกษานี้ เนื่องจาก
หลักสูตรฯ ยังไม่มีนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายหรือ
บัณฑิตใหม่ จึงยังไม่มีการประเมินในตัวบ่งช้ีนี ้

ยังไม่มีบัณฑิตจบ
การศึกษา 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-115-  
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

คะแนนเต็ม 5.0 
12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิ ตที่ มี ต่ อบัณฑิ ต ให ม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

ไม่ขอรับ
การ

ประเมิน 

ไม่ขอรับ
การ

ประเมิน 

ยังไม่ด าเนินการในปีการศึกษานี้ เนื่องจาก
หลักสูตรฯ ยั ง ไม่มีบัณฑิต จึ งยั ง ไม่มีการ
ประเมินในตัวบ่งช้ีนี้ 

ยังไม่มีบัณฑิต
และผู้ใช้บัณฑิต 

รวมตัวบ่งช้ีในปีนี ้ 9  
จ านวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ที่ด าเนินการผ่าน 9  

ร้อยละของตัวบ่งช้ีทัง้หมดในปีนี ้ 100  
หมายเหตุ : ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงานให้ประเมินตามจ านวนข้อที่ระบุใน มคอ.2 กรณีมีการเปลี่ยนแปลง
จ านวนข้อหรือรายละเอียดในตัวบ่งช้ีให้แนบมติสภา 
 
เปูาหมายของปีนี้   : ร้อยละ 100 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 100  เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน    บรรลุเปูาหมาย 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-116-  
 

การวิเคราะห์รายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม่ปกติ (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 
รหัส  

ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความ

ผิดปกติ 
การ

ตรวจสอบ 
เหตุท่ีท าให้

ผิดปกติ 
มาตรการ

แก้ไข 
หลักฐาน/ตาราง

อ้างอิง 
14512206 
โครงงาน
เทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 1 

2/2561 นักศึกษามีผล
ค ะ แ น น  I 
จ านวน 7 คน 
จากนักศึกษา
ทั้งหมด 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 
43.75 

สอบถามจาก
อาจารย์ผู้สอน
และ มคอ. 5 

นั ก ศึ ก ษ า ไ ม่
สามารถสอบวิชา
โครงงานเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 1 ให้
เสร็จภายในภาค
ก า ร ศึ ก ษ า ที่ 
2/2561 ได ้

อาจารย์ประจ า
วิ ช า ใ ห้
นั กศึ กษาท า
โครงงานให้
เสร็จ และสอบ
ให้ผ่านในภาค
การศึ กษาที่ 
3/2561 

มคอ.5 

 
รายวิชาท่ีไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลท่ีไม่เปิดสอน มาตรการท่ีด าเนินการ หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ไม่ม ี
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-117-  
 

คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
(น ามาจาก มคอ5 แต่ละวิชา) 

รหสั ช่ือวิชา ภาคการ 
ศึกษา 

ผลการ
ประเมินโดย
นักศึกษา 

แผนการปรบัปรุง หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

มี ไม่มี 

14512206 
โครงงาน
เทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 1 

2/2561   

มีการพูดคุยเพื่อปรับทัศนคติในการเรียนกับ
นักศึกษาระหว่างเรียนเพิ่มมากข้ึนและ
ก าหนดส่งโครงงานในระยะเวลาที่สั้นลง
เพื่อให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการ
ท าโครงงาน 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-118-  
 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องประเมินอาจารย์ผู้สอน การจัดการเรียนการสอน และ

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

 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 
และข้อมูลป้อนกลับจาก

แหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม การประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม ควรสอดแทรก    
ในวิชาให้เห็นถึงผลกระทบ
จากการท าผิดคุณธรรม      
โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษา
และให้มกีารแสดงความเห็น
กลุ่มย่อย 

ควรสอดแทรกในวิชา ให้เห็นถึงผลกระทบ       
จากการท าผิดคุณธรรม โดยยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาและให้มีการแสดงความเห็นกลุ่ม
ย่อย 

ความรู้  ควรมีการทดสอบความรู้เป็น
ระยะไม่ใช่เพียงการสอบกลาง
ภาคและปลายภาค และเพิ่ม
กา ร ทดสอบที่ ไ ม่ ใ ช่ เ พี ย ง     
การสอบ เช่น การฝึกท างาน
เป็นกลุ่มตามที่มอบหมาย 

จั ด ให้ มี ข้ อก าหนดในการ วัดผลความรู้ 
นอกเหนือจากการสอบที่หลากหลาย ในทุก
รายวิชา 

ทักษะทางปัญญา ควรมีการให้นักศึกษา ศึกษา
บางหัวข้อวิชาเรียนและมา
สอนเพื่อนๆ ในห้อง 

เตรียมแผนฝึกให้นักศึกษาได้ ค้นคว้าด้วย
ตนเองมากขึ้น 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลและความรับผิดชอบ 

ค ว ร มี ก า ร ส ลั บ ต า แ ห น่ ง
หัวหน้ากลุ่มในการน าเสนอ
ง า น เ พื่ อ ค ว าม เ ท่ า เ ที ย ม       
ในความรับผิดชอบในงาน 
 

มีการวางแผนให้นักศึกษาส่งรายช่ือ ที่มีการ
สลับต าแหน่งหน้าที่ในกลุ่ม และรายงานผล
การประชุมท างานกลุ่มอย่างสม่ าเสมอ 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-119-  
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 
และข้อมูลป้อนกลับจาก

แหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ทักษะการ วิ เ คราะห์ เ ชิ ง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ควรเพิ่มโจทย์ที่มีการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขมากข้ึน และใช้การ
ส่งงานผ่าน E-Mail 

หาโจทย์ที่มีการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเตรียมไว้
ส าหรับการสอนครั้งต่อไป 

ทักษะพิสัย - - 
 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม ่

การปฐมนิเทศเพื่อช้ีแจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
เนื่องจากหลักสูตรไม่มีอาจารย์ใหม่  

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
กิจกรรมท่ีจัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ท่ี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง อาจารย ์ บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

น าเสนอผลงานวิจัย The 
13rd National and 
International Sripatum 
University Conference 
(SPUCON2018), 
Research and 
Innovations for 
Thailand 4.0, Bangkok, 
Thailand ณ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
จังหวัดกรุงเทพฯ ในวันที่ 
20 ธันวาคม 2561 

2 - - ได้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน
งานวิจัย 
- เพื่อเพิ่มเครือข่ายในการท าวิจัยและ
เพื่อความรู้ใหม่ ๆ ในการท าวิจัย 
- เพื่อทราบความคืบหน้าในงานวิจัยใน
ปัจจุบัน 
- เพื่อเพิ่มทักษะกรอบแนวคิด เทคนิค 
และทักษะด้านงานวิจัย 

 

โครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกจิชายฝั่งอันดามัน
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2 - - ไ ด้ แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม รู้ ใ น ก า ร
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายฝั่งอันดามัน 
- ได้ช่วยเหลือชุมชนโดยการสะท้อน

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-120-  
 

ระยะที่ 2 ปัญหาเพื่อหาแนวทางปูองกันและ
แก้ไขเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

ฝังตัวในสถาน
ประกอบการ ภายใต้
โครงการพัฒนาทักษะด้าน
วิชาชีพส าหรับบุคลากรใน
สถานประกอบการ 
กิจกรรมที่ 3 
ณ ฐานสนับสนุนการ
พัฒนาปิโตรเลียม บริษัท 
ปตท. ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากัด 
(มหาชน) 
อ าเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา ระหว่างวันที่ 13 
สิงหาคม 2561 – 7 
กันยายน 2561 

1 - - ได้พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานใน
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม และการใช้
เครื่องมือทางปิโตรเลียม 
- ได้ความรู้ใหม่ ๆ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 

 

โครงการอบรมเรื่อง การ
พัฒนาผลงานทางวิชาการ
เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  
ณ ห้องประชุมศรีวิศว ช้ัน 
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย จังหวัด
สงขลา 
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 

2  - ได้ทราบถึงหลักการ วิธีการ และ
หลักฐานในการขอต าแหน่งผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ : การพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning  

2 - ได้ทราบถึงวิธีการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning 
- ได้เทคนิคการเรียนการสอนและการ
จัดการห้องเรียน 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-121-  
 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย จังหวัด
สงขลา วันที่ 9 – 10 
พฤษภาคม 2562 
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูวิทยากรต้นแบบในด้าน
สะเตม็ศึกษาส าหรับ
อาชีวศึกษา หลักสูตรแอค
ทีฟ ฟิสิกส์ ครั้งที่ 4 
Chevron Enjoy 
Science (TVET 
Component)   
ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาว
เวอร์ ถนนรองเมือง 
กรุงเทพฯ วันที่ 30 
กันยายน – 12 ตุลาคม 
2562 

2 - - ได้กระบวนการจัดการเรียนการสอน
และการจัดการห้องเรียนรูปแบบใหม่ 
(Active Learning และ STEM) 

 

การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพข้ันสูง (ปวส.) 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

2 - - ได้ทราบถึงวิธีการการตรวจประเมิน
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น ต า ม
มาตรฐานการอ า ชีว ศึกษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูง 

 

น าเสนอผลงานวิจัยใน
ประเทศ ณ Swissotel 
Resort ภูเก็ต วันที่ 4-7 
กรกฎาคม 2561 
 

1 - - ได้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน
งานวิจัย 
- เพื่อเพิ่มเครือข่ายในการท าวิจัยและ
เพื่อความรู้ใหม่ ๆ ในการท าวิจัย 
 

 

เข้าร่วมโครงการอบรมการ
ประยุกต์ใช้สารสนเทศเพื่อ
การเรียนการสอนส าหรับ

1 - - ได้สามารถประยุกต์ใช้สารสนเทศเพือ่
การเรียนการสอนส าหรับอาจารย์ 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-122-  
 

อาจารย์ รุ่นที่ 1 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหต ุ

5.1 3 3 3  
5.2 3 3 3  
5.3 3 3 3  
5.4 5 5 5  

 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-123-  
 

หมวดท่ี 5 
การบริหารหลักสูตร 

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

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

หลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาใน

อนาคต 

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

อุปกรณ์เครื่องมือทีใ่ช้
ในการเรียนการสอน
ยังมี ไม่ เพียงพอกับ
การฝึกปฏิบัตินักศึกษา 

ท าให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีและฝึก
ป ฏิ บั ติ ใ น ช้ั น เ รี ย น ไ ด้ ไ ม่ เ ต็ ม
ประสิทธิภาพ 

จัดท าแผนซื้ อ วัสดุฝึ ก
และครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อ
ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น 
เ พื่ อ ใ ห้ มี อุ ป ก ร ณ์ ใ ห้
เพียงพอกับการเรียนรู้
แ ล ะ ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ข อ ง
นั ก ศึ ก ษ า  เ พื่ อ ใ ห้
นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติได้
เต็มศักยภาพ 

 

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

นักศึกษาต้องไปใช้งานจากแหล่ง
ภายนอก 

จัดให้มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิ ว เ ตอ ร์ ภ าย ใน
คณะฯ ให้เพียงพอ 

 

สัญญาณอินเตอร์เน็ต
ภ า ย ใ น ค ณ ะ ฯ  /
มหาวิทยาลัยไม่ทั่วถึง 

นัก ศึกษาที่ มี คอมพิวเตอร์  note 
book ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลโดยใช้
สั ญ ญ า ณ อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต ข อ ง
มหาวิทยาลัยในการสืบค้นข้อมูลได้ 

ติดตั้งระบบส่งสัญญาณ
อินเตอร์ให้ครอบคลุมทั่ว
ทุกพื้นที่ภายในคณะฯ /
มหาวิทยาลัย 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-124-  
 

และท าให้นักศึกษาไม่มานั่งท างาน
บริเวณหลักสูตรในเวลาว่าง 

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

ไม่มีผลงานทาง วิชาการ และไม่
สามารถขอต าแหน่งทางวิชาการ 

ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ค ว า ม
ช่วยเหลือโดยให้อาจารย์
อาวุโสให้ค าแนะน าใน
ก า ร เ ขี ย น ข้ อ เ ส น อ
งานวิจัยและงานวิจัย 

 

การประชุมต่าง ๆ ที่
กระทบกับ เวลาใน
การเรียน 

ต้องมีการสอนชดเชยนอกเวลา
บ่อยครั้ง  การสอนที่รวบรัดท าให้
ความเข้าใจในบทเรียนน้อยลงและ
ต้องมีการทดสอบย่อยนอกเวลาเรียน
จากแผนที่ก าหนดไว้ 

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

 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

ระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ 
     1) ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ 
     2) ความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา 
สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เน็ต 
ฯลฯ 
     สิ่งเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย โดยพิจารณา
จากการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ โดยมีขอบเขต ดังนี้ 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-125-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการด าเนินงานของภาควิชา/
คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ดังนี้ 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-126-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

 
              1)จัดท าแผนปฏิบัติงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้เพื่อก าหนดเปาูหมายตามเกณฑ์มาตรฐานหรือ
ตามจุดเน้น ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน (ส ารวจ ด าเนินงาน ประเมินผล) 

     2) ส ารวจความต้องการสิง่สนบัสนุนการเรียนรู้ โดย  
  2.1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการส ารวจสภาพปัจจุบันของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้และเสนอความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติมที่สอดคล้อง
กับความต้องการของหลักสูตรฯ  
  2.2) น าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินในปีการศึกษาก่อนหน้ามา
พิจารณา 
     3) รวบรวมและพิจาณาสรุปความต้องการ โดยน าผลการส ารวจมาวิเคราะห์



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-127-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ข้อมูลว่าหลักสูตรฯ มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมหรือไม่และสรุป
ความต้องการ 
     4) จัดท าข้อเสนองบประมาณหรือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยหลักสูตรจัดท า
ข้อเสนองบประมาณหรือจัดท าโครงการเสนอต่อคณะฯ และมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
สนับสนุน 
     5) ด าเนินการจัดหา/พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยหลักสูตรฯจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ตามงบประมาณหรือทรัพยากรที่ได้รับ  
     6) ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยให้อาจารย์และ
นักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
     7) คณะกรรมการพิจารณาผลการประเมิน และเสนอแนะเพื่อการพฒันา  

 
ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
          ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกการด าเนินงานของภาควิชา/
คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ดังนี้ 
 (P) หลักสูตรฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อทบทวนแผนการ
ด าเนินงานปีการศึกษา 2560 พบว่าทางหลักสูตรฯ ได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในการ
เรียนการสอน คือ ตู้อบสารและเครื่องช่ังไมโครบาลานซ์ จ านวนอย่างละ 1 ชุด วงเงิน 
100,000 บาท และครุภัณฑ์งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 1 
หลักสูตรฯ ได้เสนอขอครุภัณฑ์ชุดทดสอบปั๊ม จ านวน 1 ชุด ในวงเงิน 2,000,000 บาท 
และจากการประชุมได้จัดท าแผนมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการส ารวจสภาพ
ปัจจุบันของสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ ส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ต้องการ
เพิ่มเติม ความต้องการใช้ครุภัณฑ์ทางการศึกษา วัสดุฝึกส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรฯ 
หนังสือ ต ารา และสิ่งพิมพ์ส าหรับนักศึกษาและเสนอความต้องการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการ และน าเสนอหลักสูตรฯ เพื่อท าแผนการจัดหาวัสดุฝึก/ครุภัณฑ์ 
     จากการส ารวจพบว่าทางหลักสูตรฯ ต้องการ วัสดุส านักงาน วัสดุฝึกและ
ครุภัณฑ์อีกจ านวนมาก โดยสิ่งที่จ าเป็นเร่งด่วนที่ทางหลักสูตรฯ ต้องการ คือ ครุภัณฑ์
ส านักงานที่จ าเป็นอย่างเร่งด่วนที่ต้องใช้เนื่องจากอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมคณะครุ

 
 
 
 
 
 
 หนังสือจัดซื้อวัสดุฝึก
และครุภัณฑ์ 
 แบบประเมินความ
พอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-128-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีได้ท าการสร้างแล้วเสร็จ และได้เปิดให้ใช้งานในปี 
2562 และส านักงานหลักสูตรสาขาวิชาต้องท าการย้ายเพื่อไปท าการที่อาคารใหม่ จึงเป็น
เหตุเร่งด่วนให้ท าการจัดซื้อเป็นอันดับแรก นอกจากนี้ยังมีครุภัณฑ์ชุดทดลองการควบคุม
กระบวนการผลิตในงานปิโตรเลียมโดยการจ าลอง และมีการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมเพื่อ
วางแผนการจัดซื้อวัสดุส านักงาน วัสดุฝึกและครุภัณฑ์ต่อไป และหากครุภัณฑ์ที่ใช้ในการ
เรียนการสอนมีราคาสูงเกินวงเงินที่สามารถจัดซื้อได้ทางหลักสูตรฯ ใช้วิธีการน านักศึกษา
ออกศึกษานอกสถานที่ในสถานประกอบการจริง 
 (D) หลักสูตรฯ การจัดซื้อวัสดุส านักงาน วัสดุฝึกและครุภัณฑ์ ในการพิจารณาขอ
ครุภัณฑ์งบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น ทางหลักสูตรฯ ได้
ประชุมร่วมกันและมีความคิดเห็นว่า ให้ควรจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบด้วย ครุภัณฑ์เพื่อใช้
ในการจัดการส านักงานหลักสูตรสาขาวิชา คือ ฉากกั้นห้อง จ านวน 3 ชุด วงเงิน 6,900 
บาท เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลระดับสูง  จ านวน 2 เครื่อง วงเงิน 
60,000 บาท และตู้เอกสารบานเลื่อน 2 ช้ัน จ านวน 2 ตู้ วงเงิน 19,000 บาท และ
ครุภัณฑ์งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 คือ ครุภัณฑ์ชุดทดลองการควบคุม
กระบวนการผลิตในงานปิโตรเลียมโดยการจ าลอง จ านวน 1 ชุด วงเงิน 2,499,520 บาท 
โดยท าการขอจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวส่งไปยังฝุายพัสดุของคณะฯ นอกจากนี้ยังได้น า
นักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมทั้งใน
พื้นที่จังหวัดสงขลา เช่น บริษัท เอ็กซ์เธอร์แอน (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เอ็กซ์โปรโอ
เวอร์ซีอิ้งค์ และบริษัท ฮัลลิเบอร์ตัน เอ็นเนอร์จี เซอร์วิสเซส อิงค์ เป็นต้น 
 (C) หลักสูตรฯ ติดตามผลการพิจารณาครุภัณฑ์ที่เสนอขอ ซึ่งครุภัณฑ์งบรายได้
และงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2562 ได้รับการจัดสรร  
ทางหลักสูตรฯ ได้ตรวจสอบความจ าเป็นในการใช้งานและพบว่ามีความจ าเป็นที่ต้อง
จัดซื้อเพื่อน ามาใช้ในหลักสูตรฯ และหลักสูตรฯ ได้พานักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่
ตามสถานประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเลียม หลักสูตรน านักศึกษาไปศึกษาดู
งาน ณ สถานประกอบการ เช่น ศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการท าความสะอาดระบบท่อ
น าส่งปิโตรเลียม (Pig Launcher) ณ ศูนย์เศรษฐพัฒน์ บริษัท เชฟรอนส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากัด ศึกษาดูงานที่โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม สงขลา 
บริษัท ปตท.สผ. จ ากัด (มหาชน) อ. สิงหนคร จ. สงขลา บริษัท เอ็กซ์เธอร์แอน (ประเทศ
ไทย) จ ากัด บริษัท เอ็กซ์โปรโอเวอร์ซีอิ้งค์ และบริษัท ฮัลลิเบอร์ตัน เอ็นเนอร์จี เซอร์วิส
เซส อิงค์ อ. เมือง จ. สงขลา เป็นต้น จากการพูดคุยกับนักศึกษาพบว่านักศึกษามีความ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-129-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
พึงพอใจมาก มีเปูาหมายที่ชัดเจน และมีเข้าใจในการเรียนที่มากข้ึน และนอกจากนี้ยัง
สามารถมองเห็นถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมได้ชัดเจนมากข้ึนว่านอกจากการ
ขุดเจาะน้ ามันกลางทะเลหรือบนบกแล้วนั้น ตนเองหลังจากจบการศึกษาสามารถท างาน
ในสายงานใดได้บ้าง 
 (A) หลักสูตรฯ ได้ทบทวนการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562 
ตามรายการที่ได้จากการจัดสรรหา และผลการการน านักศึกษาไปเยี่ยมชมสถาน
ประกอบการนั้น ทางหลักสูตรฯ จึงได้วางแผนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ส่วนครุภัณฑ์ทางปิโตรเลียมที่มีราคาสูงเกินความสามารถในการจัดสรรมา ได้
แก้ปัญหาโดยการน านักศึกษาไปดูงานตามสถานประกอบการอื่น ๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม ต่อไป 
จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ด าเนินการจัดหาสิง่สนบัสนุนการเรียนรูท้ี่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 (P) หลักสูตรฯ มีการทบทวนแผนการด าเนินงานปีการศึกษา 2561 พบว่าวัสดุ
ฝึกและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้นั้นได้จัดซื้อตามความต้องการใช้งานของผู้สอนในแต่ละ
รายวิชา และได้จัดซื้อให้ได้ครบถ้วนตามความต้องการ และในปีการศึกษา 2562 ทาง
หลักสูตรฯ จัดท าแผนแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน
ตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย โดยก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2560 2/2560 
และ 1/2561 หลักสูตรฯ ร่วมประชุมวางแผนส ารวจรายวิชาที่เป็นรายวิชาปฏิบัติ ซึ่งต้อง
ใช้วัสดุฝึกและวัสดุสิ้นเปลือง พบว่ามีทั้งหมด 3 รายวิชาได้แก่ 
     1) การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล (14-514-207) 
     2) ปฏิบัติงานทักษะช่างพื้นฐาน 2 (14-511-105) 
     3) อุปกรณ์และปฏิบัติการทางปิโตรเลียม (14-514-102) 
และในส่วนของงบประมาณ ทางงานพัสดุของคณะฯ จะท าหนังสือแจ้งงบประมาณที่
สามารถใช้ในการจัดซื้อวัสดุฝึกและวัสดุสิ้นเปลืองมายังหลักสูตรฯ ในแต่ละไตรมาส โดย
ประธานหลักสูตรจะท าการมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน
แต่ละรายวิชา จัดท ารายการวัสดุฝึกส่งให้ประธานหลักสูตร เพื่อรวบรวมรายการวัสดุฝึก
และวัสดุสิ้นเปลืองและประมาณการราคาส่งไปยังงานพัสดุของคณะฯ เพื่อด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างต่อไป  
 ในการวางแผนการใช้ห้องเรยีนเพื่อเรียนในรายวิชาต่าง ๆ  นั้น ทางหลักสูตรฯ จะ

 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-130-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ตรวจสอบรายวิชาว่าต้องใช้อุปกรณ์หรือห้องใดเพื่อท าการเรียนการสอนเป็นการเฉพาะ
หรือไม่ ถ้ามีจะท าการขอใช้ห้องดังกล่าวในล าดับถัดไป 
 (D) หลักสูตรฯ ได้แจ้งให้อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา
ที่ 1/2560 จ านวน 1 รายวิชา คือรายวิชาการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล (14 -514-207) 
จัดท ารายการวัสดุฝึกส่งมายังประธานหลักสูตร  และหลักสูตรได้แจ้งให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2560 และ 3/2560 จ านวน  
2 รายวิชา คือรายวิชาปฏิบัติงานทักษะช่างพื้นฐาน 2 (14 -511-105) และรายวิชา
อุปกรณ์และปฏิบัติการทางปิโตรเลียม (14-514-102) จัดท ารายการวัสดุฝึกส่งมายัง
ประธานหลักสูตร     
 (C) หลักสูตรฯ ได้น ารายการประมาณการวัสดุมาพิจารณา พบว่ามีอาจารย์บาง
ท่านได้เขียนใบประมาณการวัสดุ เช่น การเขียนรายการวัสดุมากเกินความจ าเป็น ซึ่งท า
ให้เกินงบประมาณที่คณะจัดสง่มาให ้จึงได้มีการแจ้งกลบัไปยังอาจารย์ผู้ประมาณการวัสดุ
ฝึกใหม่ 
 หลักสูตรฯ ตรวจสอบความเพียงพอต่อการใช้ห้องเรยีนและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
ส าหรับท าการเรียนการสอนตามตารางการใช้ห้อง ซึ่งมีความเพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอน โดยหลักสูตรฯ ได้มีความพร้อมทางกายภาพ คือ ห้องเรียน 3 ห้อง และห้อง
ห้องปฏิบัติการ 1 ห้อง ดังนี้ ห้อง 02202 ห้อง 08108 ห้อง 02203 และโรงฝึกปฏิบัติงาน
ช่างพื้นฐาน และเนื่องจากในรายวิชาในหลักสูตรฯ นั้นจะต้องเรียนในรายวิชาเกี่ยวกับ
ไฟฟูา การติดต่อสื่อสาร และรายวิชาที่มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หลักสูตรฯ จึงได้มีการ
ขอใช้ห้องเรียนของหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อเรียน
ในรายวิชาดังกล่าว และนอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยมีสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา  เช่น 
ห้องสมุด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น 
 (A) การจัดซื้อวัสดุฝึกและวัสดุสิ้นเปลืองนั้น จากผลการช้ีแจงพบว่าอาจารย์แต่
ละท่านได้น าใบประมาณการไปแก้ไขและส่งมาให้ประธานหลักสูตรพิจารณารวบรวมใหม่ 
ก่อนส่งไปยังงานพัสดุของคณะฯ 
              หลักสูตรฯ ส ารวจจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้ตรงตามความต้องการของ
รายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ และได้สร้างโรงฝึกปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนใน
ภาคปฏิบัติ  
              คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีได้มีการสร้างอาคารเรียนใหม่ ซึ่ง
จะแล้วเสร็จตามก าหนดการในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งจะส่งผลให้ทางหลักสูตรฯ มีห้องเรียน



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-131-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
และพื้นที่ส าหรับใช้ในการท าการเรียนการสอนและการท ากิจกรรมที่มากขึ้น 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-132-  
 

 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ 
 (P) กระบวนการประเมินความพึงพอใจต่อสิง่สนับสนุนการเรยีนรู้ โดยให้อาจารย์
และนักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผ่านระบบสารสนเทศของ
ส า นั ก ส่ ง เ ส ริ ม วิ ช า ก า ร แ ล ะ ง า น ท ะ เ บี ย น ( ส ว ท . ) ที่ 
https://songkhla.advisor.rmutsv.ac.th/mainInstructor.php ส าหรับอาจารย์ โดย
อ า จ า ร ย์ จ ะ ท า ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก่ อ น ก า ร ก ร อ ก เ ก ร ด  แ ล ะ ที่ 
https://songkhla.sis.rmutsv.ac.th/ ส าหรับนักศึกษา โดยนักศึกษาจะท าการประเมิน
ก่อนการดูผลการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
           จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ในปี
การศึกษา 2560 พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (4.24 คะแนน) และมี
ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
     1) ไฟฟูาดับบ่อยท าให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์เกิดความเสียหายได้ง่าย 
     2) เครื่องปรับอากาศพบว่าการท างานไม่เต็มที่ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความเย็น
เท่าที่ควรและเสียบ่อย มีความล่าช้าในการซ่อม 
               3) ภายในห้องเรียนค่อนข้างสกปรก หน้าต่างพังท าให้มีเสียงด้านนอกเข้ามา 
ประตูบานเลื่อนช ารุดท าให้เปิด-ปิดล าบาก 
              จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาในปี
การศึกษา 2560 พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.72 คะแนน) และมี
ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
     1) เอกสารที่เรียนส่วนใหญ่จะเป็นสไลด์จากพาวเวอร์พ้อยอยากให้เป็น
รูปแบบอื่น ๆ บ้างที่น่าสนใจ 
     2) อยากให้มีเครื่องมือในการเรียนวิชาช่างเพียงพอกับนักศึกษา 
     3) แอร์และเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ในห้องเรียนบางห้องไม่ดีเท่าที่ควร รวมถึง
แสงสว่างของห้องมีผลต่อการฉายโปรเจคเตอร์ 
  (D) ด าเนินการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านระบบ
ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง ส า นั ก ส่ ง เ ส ริ ม วิ ช า ก า ร แ ล ะ ง า น ท ะ เ บี ย น ที่ 
http://advisor.rmutsv.ac.th/maininstructor.php ส าหรับอาจารย์ 
 

 
 
 
 
 จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์
https://songkhla.advi
sor.rmutsv.ac.th/mai
nInstructor.php 
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และที่ https://songkhla.sis.rmutsv.ac.th/ ส าหรับนักศึกษา 

 
           (C) การประเมินผ่านระบบสารสนเทศของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
     ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในปี
การศึกษา 2561 ในภาพรวมคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง เฉลี่ย 4.25 คะแนน โดย
สามารถแบ่งเป็น 
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ล าดับ ประเด็นการประเมิน 
พ้ืนท่ี สงขลา 

เทอม 1 เทอม 2 

1 สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ
โดยรวม(เ ช่นความสะอาดแสงการถ่ายเท
อากาศ) 

4.31 4.28 

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

4.25 4.22 

3 
ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมและมี
อุปกรณ์เช่นโต๊ะเก้าอี้ 

4.41 4.30 

4 
อาคารห้อง เรียน/ห้องปฏิบัติการมีความ
เหมาะสมและจ านวนเพียงพอกับจ านวนผู้เรียน 

4.25 4.20 

5 
สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปเหมาะสมกับการ
เรียนรู้ 

4.22 4.10 

6 

ความเพียงพอของอุปกรณ์สนับสนุนในการ
จัดการเรียนการสอน(เครื่องขยายเสียงเครื่อง
ฉายภาพกระดานด า)ด้านบรรยากาศทาง
วิชาการที่เอื้ออ านวยต่อการเรียนการสอน 
 

4.29 4.11 

7 
มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้มีกิจกรรม/โครงการ
ในการขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 

4.40 4.37 

8 
มหาวิทยาลัยมีบริการทางวิชาการ/กิจกรรม/
โครงการเพื่อประโยชน์ด้านวิชาการของอาจารย ์

4.34 4.30 

9 

มหาวิทยาลัยสร้างบรรยากาศทางวิชาการที่
เอื้ออ านวยต่อการเรียนการสอนและสอดคล้อง
กับสภาพสังคมในปัจจุบันความพร้อมการ
ให้บริการด้านทรัพยากรทางวิชาการ 

4.20 4.18 

10 
ความ เพีย งพอของหนังสื อ/สื่ อสิ่ งพิมพ์ที่
ให้บริการของห้องสมุด 

4.19 4.19 

11 ความทันสมั ยของหนั งสื อ /สื่ อสิ่ งพิ มพ์ที่ 4.15 4.10 
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ให้บริการของห้องสมุด 

12 
ความหลากหลายในการค้นคว้าของสื่อการ
เรียนรู้ต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์ระบบอินเตอร์เน็ต
ทีวีดาวเทียมสื้อCAIฐานข้อมูลเป็นต้น 

4.20 4.21 

13 
ความเพียงพอของสื่อการเรียนรู้ต่างๆเช่น
คอมพิวเตอร์ระบบอินเตอร์เน็ตทีวีดาวเทียมสื่อ
CAI ฐานข้อมูลเป็นต้น 

4.19 4.21 

รวม 4.26 4.24 
 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ในปี
การศึกษา 2561 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เฉลี่ย 4.59 คะแนน โดยสามารถ
แบ่งเป็น 
 

ล าดับ 
การประเมินสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ 
เทคโนโลยีปิโตรเลียม 

เทอม 1 เทอม 2 
1 ด้ านสื่ อ / เ อกสา รแล ะ

อุปกรณ์การเรียนการสอน 
4.55 4.56 

2 ด้านอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

4.50 4.58 

3 ด้านการให้บริการทาง
วิชาการ 

4.64 4.60 

4 ด้านการให้บริการทั่วไป
ภายในคณะ 

4.63 4.59 

5 ด้านการให้บริการทั่วไป
ภายนอกคณะ 

4.61 4.60 

รวม 4.59 4.59 
 
 และมีข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน และ/หรือ
ปัญหาที่ต้องการให้มีการแก้ไขปรับปรุง คือ สื่ออุปกรณ์เครื่องมือช่างที่ใช้ในการเรียน
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ปฏิบัติ ควรให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าน้ี ควรปรับปรุงคอมพิวเตอร์ 
 2) เกี่ยวกับสถานที่การเรียนการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวก และ/หรือ
ปัญหาที่ต้องการให้มีการแก้ไขปรับปรุง คือ สถานที่เรียน ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียน โรงงาน
ช่าง อยากให้มีที่ประจ า ให้เพียงพอ เพราะไม่อยากขอยืมห้องเรียนจากคณะอื่นสาขาอื่น 
 3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการด้านต่างๆ คือ ด้านบริการต่างๆ ก็บริการดี
อยู่แล้ว แต่อยากให้ทันสมัย มีบริการเทคโนโลยี แจ้งเตือนข่าวสารผ่านระบบมือถือ 
 4) ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอื่นๆ คือ ควรลดค่าเทอม สาขาปิโตรเลียม จาก 
40,000 (สี่หมื่นบาท) ให้อยู่ประมาณ ไม่เกิน 30,000 (สามหมื่นบาท) เนื่องจากความ
พร้อมในทุกเรื่อง ทั้งโรงงงานช่าง ห้องเรียนประจ า เครื่องมืออุปกรณ์ สื่อการสอนใน
รูปแบบของจริงจับต้องได้ เล็งเห็นว่ายังไม่เหมาะสมกับเงินที่เสียไป คิดว่าไม่คุ้มค่า
เท่าที่ควรจะเป็น 
 (A) ผลจากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งหลักสูตรฯ จ าเป็นที่จะต้องน าผลดังกล่าว
มาวิเคราะห์และปรับปรุ งพัฒนาต่อไป เ ช่น สื่อการ เรียนการสอน แสงส ว่าง 
เครื่องปรับอากาศ ห้องเรียนที่ไม่เพียงพอ วัสดุฝึกและครุภัณฑ์ หรือสิ่งอ านวยความ
สะดวกอื่น ๆ ในการพัฒนาการเรียนรู้ตามที่นักศึกษาร้องขอ 
 

เปูาหมายของปีนี้  :  3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  3  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเปูาหมาย 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหต ุ
6.1 3 3 3  
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หมวดท่ี 6 

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
 

ข้อคิดเห็น 
หรือสาระจากผู้ประเมิน 

ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร การน าไปด าเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

ควรมีการส่งเสริมให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร เช่นศิษย์เก่า พี่ชวนน้อง
ม า เ รี ยน  เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ จ า น ว น
นักศึกษาเป็นไปตามแผน 

ควรจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร โดยอาจารย์ นักศึกษาและ
ฝุายประชาสัมพันธ์คณะฯ วางแผน
ในการออกประชาสัมพันธ์ร่วมกัน
เพื่อแก้ปัญหาจ านวนนักศึกษาที่ไม่
เป็นไปตามแผน 

มีการจัดท าแผนการประชาสัมพัน ธ์
หลักสูตร โดยอาจารย์ นักศึกษาและฝุาย
ประชาสัมพันธ์คณะฯ วางแผนในการ
ออกประชาสัมพันธ์ร่วมกัน 

ควรมี ก าร จั ดท า แผนพัฒนา
อาจารย์รายบุคคล ด้านการเพิ่ม
คุณวุฒิ การขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ การพัฒนาตนเอง
ด้านวิชาการและวิชาชีพ และมี
การก ากับติดตาม เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับหลักสูตรและควร
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ใน
การตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารที่มี
ค่า impact factor สูง และ
สนับสนุนให้มีการน าผลงานทาง
วิชาการไปก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ควรจัดท าแผนพัฒนาตนเอง ส่งเสริม
ให้อาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญา
เอก มีงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
และพัฒนาตอนเองอยู่เสมอ รวมถึง
การบริการวิชาการและวิชาชีพ 

ให้ท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล และ
ติดตามโดยผู้บริหาร 

ควรก าหนดแผนการบูรณาการ
โดยระบุวิธีการบูรณาการ และ
รายงานผลการบูรณาการการ
บริการวิชาการ การวิจัย กับการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่เกิด
ข้ึนกับนั ก ศึกษา  ควรระบุ ใน 

ควรให้มีการท าแผนการบูรณาการ
การบริการวิชาการ การวิจัยและการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และระบุ
ใน มคอ.5 รวมถึงให้มีกระบวนการ
ทวนสอบ มคอ.3 และเครื่องมือที่ใช้
ในการทวนสอบให้สอดคล้องกับ 

จัดให้มีการทวนสอบการเขียนการบูรณา
การดา้นต่าง ๆ ใน มคอ.5 การทวนสอบ 
มคอ.3 และเครื่องมือที่ใช้ในการทวนสอบ
กับ มคอ.2 โดยร่วมกับฝุายวิชาการ
คณะฯ 
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มคอ.5 และสะท้อนผลที่เกิดข้ึน
และควรมีการด าเนินการทวน
สอบ มคอ.3 ให้สอดคล้องกับ 
มคอ.2 และทบทวนเครื่องมือทีใ่ช้
ในการทวนสอบและหลกัสตูรควร
มีก ารก ากั บติ ดตาม ให้มี ก าร
ด าเนินการทวนสบ มคอ.3 ให้
สอดคล้องกับ มคอ2 และมีการ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 

มคอ.2 และให้สะท้อนผลที่เกิดข้ึน 

หลักสูตรควรมีกระบวนการ 
สหกิจศึกษา 

ก าลังอยู่ในกระบวนการปรับปรุง
วิพากษ์หลักสูตรเพื่อให้สหกิจศึกษา
เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 

ในกระบวนการปรับปรุงวิพากษ์หลักสูตร
มีการปรับปรุงกระบวนการสหกิจศึกษา 
เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนานักศึกษาให้
เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยมี
การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ระหว่างอาจารย์กับสถานประกอบการ
และอาจารย์พิเศษ 

อุปกรณ์และสถานที่  โรงช่าง 
ส าหรับฝึกปฏิบัติมีการปะปนกัน 
ท าให้พื้นที่ในการฝึกปฏิบัติเกิด
การคับแคบ ควรแยกโรงช่าง
ป ฏิบั ติ ออกจากสถานที่ เ ก็ บ
อุปกรณ์ 

ก าลั งอยู่ ในช่วงปรับปรุงโรง ช่าง
ปฏิบัติ และสถานที่เก็บอุปกรณ์ จัด
แยกกันเป็นพื้นที่ 

ในกระบวนการปรับปรุงโรงช่างโดยจัด
พื้นที่แต่ละส่วนเพื่อความสะดวกสบาย
และเหมาะสมกับการใช้งาน 
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สรุปการประเมินหลักสูตร 

การประเมินจากผู้ท่ีส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) วันท่ีส ารวจ 24 กรกฎาคม 2562 
ข้อวิพากษ์ท่ีส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

ไม่ขอรับการประเมิน ไม่ขอรับการประเมิน 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
ไม่ขอรับการประเมิน 

 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน 
ไม่ขอรับการประเมิน 

ข้อวิพากษ์ท่ีส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
ไม่ขอรับการประเมิน ไม่ขอรับการประเมิน 
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
ไม่ขอรับการประเมิน 
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หมวดท่ี 7 
แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาท่ี
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลท่ีไม่
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

จัดเตรียมห้องปฏิบัติการส าหรับ
การเรียนการสอน เช่น 
ห้องปฏิบัติการด้านเคมีของ
หลักสูตร 

ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 2561 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าทุกคน 

- หลักสูตรได้ท าการจัดหาห้องและพื้นที่
เพื่อใช้ในการเรียนปฏิบัติการ 
- หลักสูตรได้ด าเนินการจัดซ้ือวัสดุฝึก 
และครุภัณฑ์ ให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
- หลักสูตรได้ท าการจัดท า
ห้องปฏิบัติการเคมี 

จัดเตรียมวัสดุฝึกและครุภัณฑ์ให้
เพียงพอกับความต้องการในแต่ละ
รายวิชา 

ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 2561 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าทุกคน 

ได้วัสดุฝึกและครุภัณฑ์ที่เพียงพอต่อการ
เรียนการสอน และอุปกรณ์ทาง
ปิโตรเลียมที่ทางบริษัทต่าง ๆ ได้บริจาค
ให้กับหลักสูตร 

กระบวนการประสานงานการ
ด าเนินการเอกสารด้านฝึกงาน 

ตลอดปีการศึกษา 
2561 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และเจ้าหน้าที่คณะฯ ที่
รับผิดชอบงานด้านการ
ฝึกงาน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาฝึกงาน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่คณะฯ ที่รับผิดชอบ
งานด้านการฝึกงาน ได้ด าเนินการแจ้ง
และประสานเรื่องการฝึกงานไปสู่
นักศึกษาผ่านระบบต่างๆ เช่น เรียก
ประชุม และประการผ่านกลุ่มโซเชียล
มีเดีย เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูล
เรื่องการฝึกงาน 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-141-  
 

 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาท่ี
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลท่ีไม่
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

การรับอาจารย์ที่จบด้านสาย
วิชาชีพช่าง 

ตลอดปีการศึกษา 
2561 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรได้ท าบันทึกข้อความขอเปิด
สอบพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง
อาจารย์ วุฒิปริญญาโท จ านวน ๑ อัตรา  
เพื่อทดแทนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
ลาออกจากราชการ ซ่ึงมี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมไฟฟูา หรือสาขาวิศวกรรม
เครื่องมือวัดและควบคุม หรือวิศวกรรม
เคมี หรือวิศวกรรมเครื่องกล หรือ
วิศวกรรมปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี หรือ
เก่ียวข้อง 
2. ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมไฟฟูา หรือสาขาวิศวกรรม
เครื่องมือวัดและควบคุม หรือวิศวกรรม
เคมี หรือวิศวกรรมเครื่องกล หรือ
วิศวกรรมปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี หรือ
เก่ียวข้อง 
ในคราวประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 4/2562 

สนับสนุนให้อาจารย์ในหลักสูตร
ยื่นของบประมาณวิจัย 

ตลอดปีการศึกษา 
2561 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าทุกคน 

หลักสูตร ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
วิจัยเพิ่มมากขึ้น 

กระบวนการเตรียมความพร้อม
ให้กับนักศึกษาส่งผลให้นักศึกษามี
ความพร้อมที่จะเรียนและส่งผลให้
นักศึกษามีผลการเรียนที่ดีขึ้น 

ตลอดปีการศึกษา 
2561 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าทุกคน 

หลักสูตร ได้มีการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษา 
ซ่ึงได้อยู่ในแผนการเรียนอยู่แล้ว 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-142-  
 

 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาท่ี
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลท่ีไม่
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

ส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนมีผลงาน
ทางวิชาการและสนับสนุนให้มีการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
และในที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ และก าหนดจ านวน
ผลงานทางวิชาการที่ต้องตีพิมพ์
และเผยแพร่ในแต่ละปีการศึกษาที่
ชัดเจน และมุ่งสู่เปูาหมายที่ท้า
ทาย 

ตลอดปีการศึกษา 
2561 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าทุกคน 

หลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนมี
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
และในที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติมากขึ้น 

ควรมีการก ากับและติดตาม 
สนับสนุน ให้มีการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก และก าหนด
ระยะเวลาในการศึกษาต่อและ
ก ากับให้เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ 

ตลอดปีการศึกษา 
2561 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าทุกคน 

หลักสูตรมีแผนให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้มีการพัฒนาคุณวุฒิโดย
การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

ควรมีรายวิชาสัมมนาเพื่อ
แลกเปลี่ยนและเตรียมความพร้อม
ส าหรับการท าโครงงานวิจัย 

ตลอดปีการศึกษา 
2561 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าทุกคน 

หลักสูตรได้มีแผนการเรียนในรายวิชา 
14-512-205 การเตรียมโครงงาน
เทคโนโลยีปิโตรเลียม 1 และรายวิชา 
14-512-315 การเตรียมโครงงาน
เทคโนโลยีปิโตรเลียม 2 เพื่อให้นักศึกษา
ได้มีการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ศึกษาความเป็นไปได้ของหัวข้อโครงงาน 
การเตรียมข้อเสนอโครงงานภายใต้การ
ให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงาน 

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
      ……………………..................................………………………………………………………………………………… 
      ……………………..................................………………………………………………………………………………… 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-143-  
 

2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ

เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

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

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     

3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัย  

3.2 โครงการอบรมเทคนิคการเขียนต าราจากงานวิจัย 

- น าเสนอผลงานวิจัย The 13th National and International Sripatum University 

Conference (SPUCON2018), Research and Innovations for Thailand 4.0, 

Bangkok, Thailand, 20 December 2018. 

- โครงการอบรมเรื่อง การพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ณ ห้องประชุมศรีวิศว ช้ัน 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี

วิชัย จังหวัดสงขลา วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 

 

3.3 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน เช่น  

- ฝังตัวในสถานประกอบการ (เข้าสังเกตการณ์การท างานและการปฏิบัติจริงในการท างาน

ด้านปิโตรเลียม) ณ ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิต

ปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม 

2561 – 7 กันยายน 2561 

- โครงการนิเทศการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวน์เวอร์ 

อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 

- โครงการอบรมการประยุกต์ใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนส าหรับอาจารย์ รุ่นที่ 1 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา วันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 

2562 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-144-  
 

แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
 

ขอรับรองว่าข้อมลูที่น าเสนอในรายงานฉบบันี้ได้มีการด าเนนิการจริง 
  1. เป็นอาจารย์ประจ าหลกัสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจ าหลักสูตรอื่น ๆ อีก 
  2. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย 

(ระบุช่ือเจ้าของผลงาน  ช่ือผลงาน ปีที่ตพีิมพเ์ผยแพร่ผลงาน) 
อาจารยป์ระจ าหลักสูตรคนทีห่นึ่ง 

นายจักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ 
ผลงานวิจัย 

1) Jitjamnong, J., Luengnaruemitchai, A., Samanwong, N. and Chuaykarn, N., 2019. Biodiesel 

production from canola oil and methanol using Ba impregnated calcium oxide with 

microwave irradiation-assistance. Chiang Mai Journal of Science. (Accepted) 

2) Jakkrapong Jitjamnong, Suhdee Niseng, Nonlapan Khantikulanon, Napaphat Samanwong 

(2018) Catalytic Activity of Ni over SiO2-Supported on Partial Hydrogenation of Biodiesel from 

Waste Cooking Oil. Thaksin University Journal, 21(3), October 2018, 99-106. 

3) Samanwong, N., Jitjamnong, J. and Khantikulanon, N. 2018. The Use of Bottom Ash from 

Biomass as Drill Hole Backfill. Proceedings of the 13th National and International Sripatum 

University Conference (SPUCON2018), Research and Innovations for Thailand 4.0, Bangkok, 

Thailand, 20 December 2018. pp. 2508 – 2517. 

4)  Khantikulanon, N., Jitjamnong, J. and Samanwong, N. 2018. Development Oil Skimmer 

Pump Using Adsorbent from Natural Materials. Proceedings of the 13th National and 

International Sripatum University Conference (SPUCON2018), Research and Innovations for 

Thailand 4.0, Bangkok, Thailand, 20 December 2018. pp. 2536 – 2546. 

4) Jakkapong Jitjamnong (2018) Effect of barium loading on CaO derived from waste egg 

shell heterogeneous catalyst for canola oil biodiesel. MATEC Web of Conferences, 192, 14 

August 2018, 1-4. 

5) Chachchaya Thunyaratchatanon, Apanee Luengnaruemitchai, Jakkrapong Jitjamnong, 

Nuwong Chollacoop, Shih-Yuan Chen, Yuji Yoshimura (2018) Influence of Alkaline and 

Alkaline Earth Metal Promoters on the Catalytic Performance of Pd–M/SiO2 (M = Na, Ca, or 
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Ba) Catalysts in the Partial Hydrogenation of Soybean Oil-Derived Biodiesel for Oxidative 

Stability Improvement. Energy Fuels, 32(9), 3 August 2018, 9744-9755. 

6) 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. 

7) 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 23rd PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, Bangkok, Thailand. 

1-6. 

8) 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 23rd PPC Symposium on 

Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, Bangkok, Thailand. 1-6. 

9) 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. 

10) Jitjamnong, J.  Luengnaruemitchai, A.  and Yoshimura, Y. (2014, May 7-8) Effect of Metal 

Type on Partial Hydrogenation of Polyunsaturated Fatty Acid Methyl Ester Derived from 

Soybean Oil. Poster presented at International Conference on Environment and Renewable 

Energy (ICERE 2014), Paris, France. 
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11) 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 The5th Research Symposium on Petroleum, 

Petrochemicals, and Advanced Materials and the 20th PPC Symposium on Petroleum, 

Petrochemicals, and Polymers, Bangkok, Thailand. 

 
อาจารยป์ระจ าหลักสูตรคนทีส่อง 

นางสาวณปภัช สมานวงศ์     
ผลงานวิจัย 

1) Jitjamnong, J., Luengnaruemitchai, A., Samanwong, N. and Chuaykarn, N., 2019. Biodiesel 
production from canola oil and methanol using Ba impregnated calcium oxide with 
microwave irradiation-assistance. Chiang Mai Journal of Science. (Accepted) 
2) Jakkrapong Jitjamnong, Suhdee Niseng, Nonlapan Khantikulanon, Napaphat Samanwong 
(2018) Catalytic Activity of Ni over SiO2-Supported on Partial Hydrogenation of Biodiesel from 
Waste Cooking Oil. Thaksin University Journal, 21(3), October 2018, 99-106. 
3) Samanwong, N., Jitjamnong, J. and Khantikulanon, N. 2018. The Use of Bottom Ash from 
Biomass as Drill Hole Backfill. Proceedings of the 13th National and International Sripatum 
University Conference (SPUCON2018), Research and Innovations for Thailand 4.0, Bangkok, 
Thailand, 20 December 2018. pp. 2508 – 2517. 
4)  Khantikulanon, N., Jitjamnong, J. and Samanwong, N. 2018. Development Oil Skimmer 
Pump Using Adsorbent from Natural Materials. Proceedings of the 13th National and 
International Sripatum University Conference (SPUCON2018), Research and Innovations for 
Thailand 4.0, Bangkok, Thailand, 20 December 2018. pp. 2536 – 2546. 
5) 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. 
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 อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนทีส่าม 
นางสาวจุฑามาศ จันโททัย      

ผลงานวิจัย 
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. 
 

  อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สี ่
นายณัฐวุฒิ สุภารัตน์    

ผลงานวิจัย 
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. 

 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ห้า 

นางสาวนภารัตน์ เกษตรสมบรูณ์ 
ผลงานวิจัย 

1) Kasetsomboon, N. and Jitphusa, A. 2019. STEM for TVET Competition. Proceeding of 

Knowledge Management Innovative University (KM12th), Thailand, 25-28 February 2019. 
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ภาคผนวก
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร 
 องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน  

ตารางท่ี 1.1-1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตามท่ีเสนอใน มคอ. 2) 
ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
 

สาขาวิชา 
 ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเรจ็ 

1 นางสาวณปภัช สมานวงศ์ 
 

อาจารย ์ วท.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีปิโตรเลียม  
เหมอืงแร ่

ตรงกบั
หลักสูตร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2557 
2555 

2 นายจักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ 
 

อาจารย ์ วท.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีปิโตรเลียม 
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร ์

ตรงกบั
หลักสูตร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2557 
2555 

3 นางสาวจุฑามาศ จันโททัย 
 

อาจารย ์ วท.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีปิโตรเลียม 
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร ์

ตรงกบั
หลักสูตร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2557 
2555 

4 นายณัฐวุฒิ สุภารัตน์ 
 

อาจารย ์ วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

เทคโนโลยีและการจัด
การพลังงาน 
วิศวกรรมเคม ี

สัมพันธ์กบั
หลักสูตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2556 
 

2553 
5 นางสาวนลพรรณ ขันติกุลานนท ์

 
อาจารย ์ วศ.ม. 

วท.บ. 
ส.บ. 

สิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
อาชีวอนามยัและความปลอดภัย 

สัมพันธ์กบั
หลักสูตร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

2555 
2551 
2557 
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ตารางท่ี 1.1-2 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2) 
ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
 

สาขาวิชา 
ตรง/สมัพันธ์
กับหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเรจ็ 

1 นางสาวณปภัช สมานวงศ์ 
 

อาจารย ์ วท.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีปิโตรเลียม  
เหมอืงแร ่

ตรงกบั
หลักสูตร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2557 
2555 

2 นายจักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ 
 

อาจารย ์ วท.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีปิโตรเลียม 
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร ์

ตรงกบั
หลักสูตร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2557 
2555 

3 นางสาวจุฑามาศ จันโททัย 
 

อาจารย ์ วท.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีปิโตรเลียม 
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร ์

ตรงกบั
หลักสูตร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2557 
2555 

4 นายณัฐวุฒิ สุภารัตน์ 
 

อาจารย ์ วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

เทคโนโลยีและการจัด
การพลังงาน 
วิศวกรรมเคม ี

สัมพันธ์กบั
หลักสูตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2556 
 

2553 
5 นางสาวนภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ 

 
อาจารย ์ M.Sc. 

วท.ม. 
วท.บ. 

Petroleum Geochemistry 
ธรณีวิทยา 
เทคโนโลยีปิโตรเคม ี

ตรงกบั
หลักสูตร 

Newcastle University, England 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2557 
2555 
2552 
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ตารางท่ี 1.1-3 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ท่ีเป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลยั ปีการศึกษา 2561 
ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเรจ็ 

1 นางสาวณปภัช สมานวงศ์ 
 

อาจารย ์ วท.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีปิโตรเลียม  
เหมอืงแร ่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2557 
2555 

2 นายจักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ 
 

อาจารย ์ วท.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีปิโตรเลียม 
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2557 
2555 

3 นางสาวจุฑามาศ จันโททัย 
 

อาจารย ์ วท.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีปิโตรเลียม 
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2557 
2555 

4 นายณัฐวุฒิ สุภารัตน์ 
 

อาจารย ์ วศ.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน 
วิศวกรรมเคม ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2556 
2553 

5 นางสาวนลพรรณ ขันติกุลานนท ์
 

อาจารย ์ วศ.ม. 
วท.ม. 
ส.บ. 

สิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
อาชีวอนามยัและความปลอดภัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2555 
2551 
2557 

6 นางสาวนภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ อาจารย ์ MsC 
วท.ม 
วท.บ. 

Petroleum Geochemistry 
ธรณีวิทยา 
เคมีอุตสาหกรรม 

Newcastle University 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
 

2014 
2555 
2551 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปีที่ส าเรจ็ 
7 นางสาวนุชจิเรศ แก้วสกุล อาจารย ์ ค.อ.ม. 

อส.บ. 
ครุศาสตร์ไฟฟูา 
เครื่องมือวัดและควบคุม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2553 
2550 

8 นายอุดร นามเสน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

คอ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมเครื่องกล 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2547 
2540 

9 นางสาวฐิตินาร์ถ ค ายอด อาจารย ์ ศศ.ม. 
 

ศศ.บ. 

การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา
นานาชาติ 
ศึกษาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2556 
 

2548 
10 นายศักดิ์ชัย คีรีศรี รอง

ศาสตราจารย ์
กศ.ม. 
กศ.บ. 

การวิจัยและประเมินผล 
การวัดผล 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2535 
2525 

11 ว่าที่ร้อยตรหีญงิจุฑาฏา เทพวรรณ อาจารย ์ ศศ.ม. 
ศศ.บ. 
ศศ.บ. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 
ไทยศึกษา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2556 
2551 
2555 

12 นางสาวนวลศรี อุทัยเชฏฐ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศษ.ม. 
วท.บ. 

การบริหารการศึกษา 
ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกคณิตสาสตร ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 

2536 
2525 

13 นายสมบรูณ์ ประสงค์จันทร ์ อาจารย ์ วท.ม. 
วท.บ. 

ชีววิทยา 
เคม-ีชีววิทยา 
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2547 
2540 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปีที่ส าเรจ็ 
14 นางจุฑาภรณ์ ภารพบ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาศาสตร์ประยกุต ์
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2549 
2528 

15 นายโกสินทร์ ทีปรักษพันธ์ อาจารย ์ Ph.D  
วท.ม.  
วท.บ. 

Biotechnology 
เคมีวิเคราะห ์
เคม ี

Lund University, Sweden 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2013 
2551 
2548 

16 นางพรรณพร อุไรวงศ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ม. 
ค.บ. 

พลศึกษา 
พลศึกษา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาลัยครูสงขลา 

2556 
2535 

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

พลศึกษา 
พลศึกษา 

มศว.ประสานมิตร 
มศว.ประสานมิตร 

2542 
2537 

18 นางวิไลลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ม. 
ค.บ. 

เทคโนโลยีทางการศึกษา 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มหาสารคาม) 
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 

2537 
2535 

19 นางสาววรรษวดี แก้วประพันธ์ อาจารย ์ ศษ.ม. 
วท.บ. 

จิตวิทยาการศึกษา 
จิตวิทยาการให้ค าปรกึษาและแนะ
แนว 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2548 
2536 

20 นางสาวปวีณ์กร สุรบรรณ์ อาจารย ์ สม.ม.  
ศศ.บ. 

สังคมวิทยา 
สหวิทยาการสงัคมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2555 
2551 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-154-  
 

ตารางท่ี 1.1-4 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ท่ีเป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2561 
ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 

หน่วยงาน/ต าแหน่ง 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่

ส าเร็จ 
1 นายทวนชัย กองพิธี อดีตผู้จัดการศูนย์เศรษฐพัฒน์ 

แผนกการอบรมช่างเทคนิค
ปิโตรเลียม และครูช่าง
ปิโตรเลียม บริษัท เชฟรอน
ประเทศไทยส ารวจและผลิต 
จ ากัด 

- ปริญญาโท 
 
- ปริญญาตร ี
 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

- วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 
- สาขาการจัดการ
อุตสาหกรรม  
- ช่างอิเลก็ทรอนิกส์  
 
- ช่างอิเล็กทรอนิกส ์

-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ศรีวิชัย 
- สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตเทคนิคภาคใต้ 
- โรงเรียนช่างฝีมอืทหาร กรงุเทพ 

2549 
 
2544 
 
2524 
 
2521 

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

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

- ไฟฟูาก าลัง 
 
- ไฟฟูาก าลัง 

- สถาบันเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ 
- สถาบันเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ 

2523 
 
2521 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-155-  
 

ตารางท่ี 1.1-5 จ านวนอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2561 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรกึษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุช่ือนักศึกษา) 

รหสั
นักศึกษา 

ช่ือ
วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนมุัติ
จากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ์ 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

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



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-156-  
 

ตารางท่ี 1.1-6 จ านวนอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ปีการศึกษา 2561 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรกึษา จ านวนคุม
วิทยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอิสระ 

(ระบุช่ือนักศึกษา) 

รหสั
นักศึกษา 

ช่ือ
วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนมุัติ
จากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ์ 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

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



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-157-  
 

ตารางท่ี 1.1-7 จ านวนอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2561 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณ์การ

วิจัย 

ที่ปรกึษา 
จ านวนคุมวิทยานิพนธ์/ 

ค้นคว้าอิสระ 
(ระบุช่ือนักศึกษา) 

ช่ือ
วิทยานิพนธ์/
การค้นคว้า

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนมุัติ
จากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ์ 

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

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



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-158-  
 

ตารางท่ี 1.1-8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ช่ือวิทยานิพนธ์ 

/การค้นคว้าอิสระ 

ช่ือวารสารวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ปี
ที่/ฉบับที่ วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์และ

เลขหน้า) 

วารสารหรอืสื่อสิ่งพิมพ์วิชาการทีม่ี
กรรมการภายนอกร่วมกล่นกรอง 

การจดทะเบียนสทิธิบัตร 
/อนุสิทธิบัตร 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-159-  
 

ตารางท่ี 1.1-9ผลงานวิจัยของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ ช่ืองานวิจัย 
ระยะเวลาท าวิจัย  

(ว/ด/ป) 
งบประมาณ แหล่งทุน 

ภายใน ภายนอก 
1       
2       
2       
3       
4       

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-160-  
 

ตารางท่ี 1.1-10ผลงานวิจัยของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยน้ันจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     
     
     
     

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-161-  
 

ตารางท่ี 1.1-11การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรปุ 

รายการหลกัฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. อาจารยป์ระจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 
80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

อาจารยป์ระจ าหลักสูตรฯ รอ้ยละ 100 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร  
   

เอกสารวิพากษ์หลักสูตร 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคล้องกบักรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรอื 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ 
สภาและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

  

เอกสาร มคอ.2 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่าง
น้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 ประกอบด้วย 7 หมวด ครบถ้วน
ทุกรายวิชาก่อนการเปิดสอนในแต่ละ ภาคการศึกษา โดยมีรายวิชาดังนี้ 
14511101 ภาษาองักฤษส าหรบัปโิตรเลยีม 
14511102 เคมเีบือ้งต้นส าหรบัปโิตรเลยีม 
14511103 ปฏิบติังานทกัษะช่างพืน้ฐาน 1 
14512101 ธรณีวิทยาและการส ารวจปโิตรเลยีม 1 
14512103 กระบวนการผลิตปิโตรเลียม 

  

เอกสาร มคอ.3 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-162-  
 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรปุ 

รายการหลกัฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

14512119 การใช้เครือ่งจกัรกลทางปโิตรเลยีม 
14512121 ภาพรวมกระบวนการในอตุสาหกรรมปโิตรเลยีม 
14512205 การเตรยีมโครงงานเทคโนโลยีปโิตรเลยีม 1 
14512224 เช้ือเพลงิปโิตรเลยีมและการเผาไหม้ 
14512309 เศรษฐศาสตรป์โิตรเลยีม 
14512310 การจดัการพลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม 
14512311 เทคโนโลยีปโิตรเลยีม 
14512312 เคมอีตุสาหกรรมปโิตรเลยีม 
14512313 เทคโนโลยีวัสดุ 
14513101 อาชีวอนามยัและความปลอดภัยเบือ้งต้นทางปโิตรเลยีม 
14513207 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางปิโตรเลียม 
14513303 การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงทางอาชีวอนามัย 
14514101 อณุหพลศาสตร ์
14514204 ไฮดรอลกิสแ์ละนิวแมติกส์ 
14514206 เครือ่งมอืวัดและการวัดไฟฟาู 
14514210 ระบบควบคุมอเิลก็ทรอนิกสใ์นอตุสาหกรรมปโิตรเลยีม 
14511103 ปฏิบติังานทกัษะช่างพืน้ฐาน 1 
14511104 คอมพวิเตอรเ์บือ้งต้นส าหรบัปโิตรเลยีม 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-163-  
 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรปุ 

รายการหลกัฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

14512102 ธรณีวิทยาและการส ารวจปิโตรเลียม 2 
14512204 เครอืข่ายการติดต่อสือ่สาร 
14512206 โครงงานเทคโนโลยีปโิตรเลยีม 1 
14512207 การเตรยีมความพรอ้มฝกึงานทางเทคโนโลยี 
14512313 เทคโนโลยีวัสดุ 
14512314 กระบวนการผลติกา๊ซธรรมชาติ 
14512315 การเตรยีมโครงงานเทคโนโลยีปโิตรเลยีม 2 
14512326 การเตรยีมความพรอ้มฝกึงานทางเทคโนโลยีปโิตรเลยีม 2 
14513102 สขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม 
14513208 เทคโนโลยีสะอาด 
14513304 เทคโนโลยีสิง่แวดลอ้มและความปลอดภัยในอตุสาหกรรมปโิตร
เคม ี
14514103 ปัม๊และคอมเพรสเซอร ์
14514204 ไฮดรอลกิสแ์ละนิวแมติกส์ 
14514205 พืน้ฐานปรากฏการณ์ถ่ายเท 
14514207 การซอ่มบ ารงุเครือ่งจกัรกล 
14514209 ระบบไฟฟาูในอตุสาหกรรมปโิตรเลยีม 
14516301 การจดัการการเงนิสว่นบคุคล 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-164-  
 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรปุ 

รายการหลกัฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่        เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 
ประกอบด้วย 6 หมวด ครบถ้วนทุกรายวิชาภายใน 30 วัน หลงัสิ้นสุดภาค
การศึกษา โดยมีรายวิชาดังนี ้
14511101 ภาษาองักฤษส าหรบัปโิตรเลยีม 
14511102 เคมีเบื้องต้นส าหรบัปิโตรเลียม 
14511103 ปฏิบติังานทกัษะช่างพืน้ฐาน 1 
14512101 ธรณีวิทยาและการส ารวจปโิตรเลยีม 1 
14512103 กระบวนการผลติปโิตรเลยีม 
14512119 การใช้เครือ่งจกัรกลทางปโิตรเลยีม 
14512121 ภาพรวมกระบวนการในอตุสาหกรรมปโิตรเลยีม 
14512205 การเตรยีมโครงงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 1 
14512224 เช้ือเพลงิปโิตรเลยีมและการเผาไหม้ 
14512309 เศรษฐศาสตรป์โิตรเลยีม 
14512310 การจดัการพลงังานในโรงงานอตุสาหกรรม 
14512311 เทคโนโลยีปโิตรเลยีม 
14512312 เคมอีตุสาหกรรมปโิตรเลยีม 
14512313 เทคโนโลยีวัสดุ 
14513101 อาชีวอนามยัและความปลอดภัยเบื้องต้นทางปิโตรเลียม 

  

เอกสาร มคอ.5 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-165-  
 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรปุ 

รายการหลกัฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

14513207 การจดัการสิง่แวดลอ้มทางปโิตรเลยีม 
14513303 การประเมนิความเสีย่งและการจดัการความเสีย่งทางอาชีวอนา
มัย 
14514101 อณุหพลศาสตร ์
14514204 ไฮดรอลกิสแ์ละนิวแมติกส์ 
14514206 เครือ่งมอืวัดและการวัดไฟฟาู 
14514210 ระบบควบคุมอเิล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
14511103 ปฏิบติังานทกัษะช่างพืน้ฐาน 1 
14511104 คอมพวิเตอรเ์บือ้งต้นส าหรบัปโิตรเลยีม 
14512102 ธรณีวิทยาและการส ารวจปโิตรเลยีม 2 
14512204 เครอืข่ายการติดต่อสือ่สาร 
14512206 โครงงานเทคโนโลยีปโิตรเลยีม 1 
14512207 การเตรยีมความพร้อมฝกึงานทางเทคโนโลย ี
14512313 เทคโนโลยีวัสดุ 
14512314 กระบวนการผลติกา๊ซธรรมชาติ 
14512315 การเตรยีมโครงงานเทคโนโลยีปโิตรเลยีม 2 
14512326 การเตรยีมความพรอ้มฝกึงานทางเทคโนโลยีปโิตรเลยีม 2 
14513102 สขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-166-  
 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรปุ 

รายการหลกัฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

14513208 เทคโนโลยีสะอาด 
14513304 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมปิโตร
เคม ี
14514103 ปัม๊และคอมเพรสเซอร ์
14514204 ไฮดรอลกิสแ์ละนิวแมติกส์ 
14514205 พืน้ฐานปรากฏการณ์ถ่ายเท  
14514207 การซอ่มบ ารงุเครือ่งจกัรกล 
14514209 ระบบไฟฟาูในอตุสาหกรรมปโิตรเลยีม 
14516301 การจดัการการเงนิสว่นบคุคล 

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

อาจารยป์ระจ าหลักสูตรทั้ง 5 ท่าน ประชุมร่วมกันเพื่อจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7     

เอกสาร มคอ.7 

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

คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรฯ ได้ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
จากรายวิชาทั้งหมดทีเ่ปิดในภาคการศึกษา 2561 จ านวน 13 รายวิชา คิด
เป็น 30.96 % คือ  
รายวิชาพื้นฐานปรากฏการณ์ถ่ายเท  
รายวิชาเคมีอุตสาหกรรมปิโตรเลยีม 
รายวิชาอุณหพลศาสตร์  

  

แบบฟอร์มทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤท ธ์ิของนัก ศึกษาใน
รายวิชา 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-167-  
 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรปุ 

รายการหลกัฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

รายวิชาธรณีวิทยาและการส ารวจปิโตรเลียม 1  
รายวิชากระบวนการผลิตปิโตรเลียม  
รายวิชาปฏิบัติงานทักษะช่างพื้นฐาน 1  
รายวิชาการกัดกร่อนและการปูองกัน  
รายวิชากระบวนการผลิตแก๊สธรรมชาติ  
รายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบือ้งต้นทางปิโตรเลยีม  
รายวิชาเทคโนโลยีสะอาด 
รายวิชาการพัฒนาตนเอง 
รายวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
รายวิชาการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ ามัน 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
ก า ร เ รี ย น รู้  จ า ก ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น           
การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

ยังไม่ด าเนินการในปีการศึกษานี้ เนื่องจากหลักสูตรฯ  เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 - - มีการปรับรายละเอียดใน มคอ.
3 

8. อาจารย์ใหม่  ( ถ้ามี )  ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

 หลักสูตรฯ มีอาจารย์ใหม่ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 คน คือ อาจารย์
นภารัตน์ เกษตรสมบรูณ์ โดยก าหนดใหม้ีอาจารย์พี่เลี้ยง คือ  
อาจารยจ์ักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ เพื่อให้ค าแนะน าและปรึกษา เพื่อเรียนรู้และ
ปรับตัวเข้าสู่การเป็นอาจารย์ โดยเฉพาะอย่าง 

- - 
รายงานการประชุมเพือ่ช้ีแจง
บทบาทหน้าที่ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-168-  
 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรปุ 

รายการหลกัฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ มีอาจารยป์ระจ าฯ จ านวน 5 ท่าน โดยทุก
ท่านได้รับการพัฒนาฯ อย่างนอ้ย 1 ครั้ง คิดเป็นรอ้ยละ 100 โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
อ.จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์  

 เข้าโครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

 น าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ ณ Swissotel Resort ภูเก็ต 

 เข้าโครงการนิเทศการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 อบรมการประยุกต์ใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนส าหรบั
อาจารย์ รุ่นที่ 1 

 
อ.จุฑามาศ จันโททัย 

 ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการครูวิทยากรต้นแบบในด้านสะเต็มศึกษา
ส าหรับอาชีวศึกษา หลักสูตรแอคทีฟ ฟิสกิส์ ครัง้ที่ 4 Chevron 
Enjoy Science (TVET Component)  ฝังตัวในสถานประกอบการ 
(เข้าสงัเกตการณ์การท างานและการปฏิบัตจิรงิในการท างานด้าน
ปิโตรเลียม) ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพส าหรับ

  

มีการเข้าร่วมการอบรมทาง
วิชาการ/วิชาชีพ 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-169-  
 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรปุ 

รายการหลกัฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

บุคลากรในสถานประกอบการ 

 โครงการนิเทศการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร : การพฒันารปูแบบการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning 

 โครงการอบรมเรื่อง การพฒันาผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสูต่ าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ และ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ โดยส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.)  

 ประชุมขับเคลือ่นและติดตาม การด าเนินงานของศูนย์ประสานงาน
และบริหารการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 6 
 

อ.ณปภัช สมานวงศ์ 

 น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ และมบีทความ
วิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “The 13rd National and International Sripatum 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-170-  
 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรปุ 

รายการหลกัฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

University Conference (SPUCON2018), Research and 
Innovations for Thailand 4.0, Bangkok, Thailand ในวันที่ 20 
ธันวาคม 2561 ช่ือบทความวิจัย The Use of Bottom Ash from 
Biomass as Drill Hole Backfill. 

 เข้าร่วมประชุมสมาคมระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาครอูาชีวศึกษาใน
ภูมิภาคเอเซียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ (Regional 
Association for Vocational and Technical Education in 
East and Southeast Asia: RAVTE) 

 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิม่ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน ณ จังหวัดพทัลงุ 

 อบรมการใช้ระบบการจัดการการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
(Leaning Management System : LMS) 

 โครงการอบรมเรื่อง การพฒันาผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสูต่ าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

 
อ.ณัฐวุฒิ สุภารัตน์ 

 ได้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายฝัง่อันดามันสู่การพัฒนา



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-171-  
 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรปุ 

รายการหลกัฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

อย่างยั่งยืน ระยะที่ 2  

 อบรมหลักสูตรอปุกรณ์ควบคุมและทดสอบปั๊มน้ า เพื่อน าความรู้ที่
ได้มาใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาปั๊มและคอมเพรสเซอร์ 

อ.นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ 

 เป็นวิทยากรการประชุมและวิพากษ์หลกัสูตรกจิกรรม STEM 
Curriculum Enhancement Workshop I (โมดูลแสง สี เสียง) ใน
โครงการศุนย์การศึกษาเพื่อพฒันาทักษะอาชีพศรีวิชัย (TVET Hub 
Srivijaya) 

 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัตกิารครูวิทยากรต้นแบบในด้านสะเตม็ศึกษา
ส าหรับอาชีวศึกษา หลักสูตรแอคทีฟ ฟิสกิส์ ครั้งที่ 4 Chevron 
Enjoy Science (TVET Component) 

 วิทยากรอบรมโครงการพฒันาศักยภาพครูด้านการสอน    

 การประชุมปรับปรงุและวิพากษ์หลักสูตรกจิกรรม STEM 
Curriculum Enhancement Workshop II ในโครงการศูนย์
การศึกษาเพื่อพัฒนาทกัษะอาชีพศรีวิชัย (TVET Hub Srivijaya) 

 ครูพี่เลี้ยงทางวิชาการตามกจิกรรม Mentorship program 
through classroom visits to science teachers ในโครงการ



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-172-  
 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรปุ 

รายการหลกัฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ศูนย์การศึกษาเพื่อพฒันาทกัษะอาชีพศรีวิชัย (TVET Hub 
Srivijaya) 

วิทยากรอบรมโครงการพฒันาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมือง
ม่วงงาม 

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

 

หลักสูตรฯ ไม่มบีุคลากรสนับสนุน  - - ไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอนของหลักสูตร 

11.  ระดับความพึงพอใจของนัก ศึกษาปี
สุ ดท้ าย /บัณฑิ ต ให ม่ ที่ มี ต่ อ คุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

ยังไม่ด าเนินการในปีการศึกษาน้ี เนือ่งจากหลักสูตรฯ  ยังไม่มีนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย
หรือบัณฑิตใหม่ จึงยังไม่มีการประเมินในตัวบ่งช้ีนี ้

- - ยังไม่มีบัณฑิตจบการศึกษา 

12.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตีอ่
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

ยังไม่ด าเนินการในปีการศึกษาน้ี เนื่องจากหลักสูตรฯ  ยังไมม่ีบัณฑิต จึงยงัไม่
มีการประเมินในตัวบ่งช้ีนี ้

- - ยังไม่มีบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-173-  
 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
 

ตารางท่ี 2.2-1 บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง ปีการศึกษา 2561 (ค่าน้ าหนัก 0.10) 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ท่ี
ได้รับการตีพิมพ์สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยน้ันจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     

 
ตารางท่ี 2.2-2 บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติปีการศึกษา 2561 (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ท่ี
ได้รับการตีพิมพ์สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยน้ันจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-174-  
 

 
ตารางท่ี 2.2-3 บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการปีการศึกษา 2561 (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
ล าดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ท่ี

ได้รับการตีพิมพ์สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยน้ันจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ
     
     
บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีระดับชาติไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป 
     
     
ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
ล าดับที ่ ช่ือผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการ

จดทะเบียนอนสุิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ) 

ช่ือเจ้าของผลงานและผูร้่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพยส์ินทางปญัญาออก
ให้เพื่อรับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-175-  
 

ตารางท่ี 2.2-4 บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 (ค่าน้ าหนัก 0.60) 
ล าดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ท่ี

ได้รับการตีพิมพ์สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยน้ันจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     

 
ตารางท่ี 2.2-5 บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปีการศึกษา 2561 (ค่าน้ าหนัก 0.80) 
ล าดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ท่ี

ได้รับการตีพิมพ์สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยน้ันจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป 
     
     
     



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-176-  
 

ล าดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ท่ี
ได้รับการตีพิมพ์สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยน้ันจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 
     
     

 
ตารางท่ี 2.2-6 บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติปีการศึกษา 2561 (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
ล าดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ท่ี

ได้รับการตีพิมพ์สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยน้ันจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

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

 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-177-  
 

ล าดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ท่ี
ได้รับการตีพิมพ์สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยน้ันจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

 
ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 
ล าดับที ่ ช่ือผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการ

จดทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ช่ือเจ้าของผลงานและผูร้่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพยส์ินทางปญัญาออก

ให้เพื่อรับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     

 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-178-  
 

ตารางท่ี 2.2-7งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่ปีการศึกษา 2561 
ล าดับท่ี ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร ่ หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

การเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 
     
     

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
     
     

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ(ค่าน้ าหนัก 0.60) 
     
     

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ(ค่าน้ าหนัก 0.80) 
     
     

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ(ค่าน้ าหนัก 1.00) 
     
     



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-179-  
 

 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย ์
 
ตารางท่ี 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการปีปฏิทิน 2561 (ค่าน้ าหนัก 0.20) 
ล าดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ท่ี

ได้รับการตีพิมพ์สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยน้ันจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
1 
 

The Use of Bottom Ash from Biomass as 
Drill Hole Backfill. 

นางสาวณปภัช สมานวงศ์ 
นายจักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ 
นางสาวนลพรรณ ขันติกุลานนท์ 

Proceedings of the 13th National and 
International Sripatum University 
Conference (SPUCON2018), Research 
and Innovations for Thailand 4.0, 
Bangkok, Thailand, 20 December 2018. 
pp. 2508 – 2517. 

 

2 Development Oil Skimmer Pump Using 
Adsorbent from Natural Materials. 

นางสาวนลพรรณ ขันติกุลานนท์
นางสาวณปภัช สมานวงศ์ 

Proceedings of the 13th National and 
International Sripatum University 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-180-  
 

ล าดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ท่ี
ได้รับการตีพิมพ์สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยน้ันจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

นายจักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ 
 

Conference (SPUCON2018), Research 
and Innovations for Thailand 4.0, 
Bangkok, Thailand, 20 December 2018. 
pp. 2508 – 2517. 

บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     
     

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-181-  
 

 
ตารางท่ี 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์และผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปีปฏิทิน 2561 (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
ล าดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ท่ี

ได้รับการตีพิมพ์สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยน้ันจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     
     
     

บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     
     
     
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
     
     



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-182-  
 

ล าดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ท่ี
ได้รับการตีพิมพ์สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยน้ันจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     
     
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แตส่ถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
     
     
     
ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
ล าดับที ่ ช่ือผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการ

จดทะเบียนอนสุิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ) 

ช่ือเจ้าของผลงานและผูร้่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพยส์ินทางปญัญาออก
ให้เพื่อรับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-183-  
 

ตารางท่ี 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 ปีปฏิทิน 2561 (ค่าน้ าหนัก 0.60) 
ล าดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ท่ี

ได้รับการตีพิมพ์สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยน้ันจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
     
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
     
     

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-184-  
 

 
ตารางท่ี 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปีปฏิทิน 2561 (ค่าน้ าหนัก 0.80) 
ล าดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ท่ี

ได้รับการตีพิมพ์สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยน้ันจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตท่ีิไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการท่ัวไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
     
     
บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การท่ัวไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
     
     
บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1 Catalytic Activity of Ni over SiO2-Supported 
on Partial Hydrogenation of Biodiesel from 
Waste Cooking Oil. 

อ.จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ 
อ.สุห์ดี นิเซ็ง 
อ.นลพรรณ ขันติกุลานนท์ 
อ.ณปภัช สมานวงศ์ 

Thaksin University Journal, 21(3), 
October 2018, 99-106. 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-185-  
 

ล าดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ท่ี
ได้รับการตีพิมพ์สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยน้ันจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มท่ี 1 
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-186-  
 

ตารางท่ี 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติและได้รับการรับรองในรูปแบบอ่ืนๆ      
                  ปีปฏิทิน 2561 (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
ล าดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ท่ี

ได้รับการตีพิมพ์สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยน้ันจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

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

1 Effect of barium loading on CaO derived 
from waste egg shell heterogeneous catalyst 
for canola oil biodiesel. MATEC Web of 
Conferences, 192, 14 August 2018, 1-4. 

Jakkapong Jitjamnong  MATEC Web of Conferences SCOPUS 

2 Influence of Alkaline and Alkaline Earth 
Metal Promoters on the Catalytic 
Performance of Pd–M/SiO2 (M = Na, Ca, or 
Ba) Catalysts in the Partial Hydrogenation of 
Soybean Oil-Derived Biodiesel for Oxidative 
Stability Improvement. Energy Fuels, 32(9), 3 
August 2018, 9744-9755. 

Chachchaya Thunyaratchatanon,  
Apanee Luengnaruemitchai, 
Jakkrapong Jitjamnong,  
Nuwong Chollacoop,  
Shih-Yuan Chen, Yuji Yoshimura 

Energy Fuels Web of 
Science 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-187-  
 

ล าดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ท่ี
ได้รับการตีพิมพ์สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยน้ันจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
     
     
     
     
     
     
     
ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร    
ล าดับที ่ ช่ือผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการ

จดทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ช่ือเจ้าของผลงานและผูร้่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพยส์ินทางปญัญาออก

ให้เพื่อรับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 
/ตาราง



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-188-  
 

ล าดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ท่ี
ได้รับการตีพิมพ์สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยน้ันจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

ประกอบ 
     
     
     
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีได้รับการประเมินผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
ล าดับที ่ ช่ือผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  (ไทย/อังกฤษ) ช่ือเจ้าของผลงานและผูร้่วม วัน/เดือน/ปี/ทีผ่่านประเมิน หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

     
     
     
     
     
     



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-189-  
 

ล าดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ท่ี
ได้รับการตีพิมพ์สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยน้ันจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
ล าดับที ่ ช่ือผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  (ไทย/อังกฤษ) ช่ือเจ้าของผลงานและผูร้่วม หน่วยงานที่ว่าจ้าง หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

     
     

     
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
ล าดับที ่ ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ

ได้รับการจดทะเบียน 
ช่ือเจ้าของผลงานและผูร้่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพยส์ินทางปญัญาออก

ให้เพื่อรับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-190-  
 

ล าดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ท่ี
ได้รับการตีพิมพ์สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยน้ันจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     
     
     
     
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
ล าดับที ่ ช่ือผลงานวิชาการ ช่ือเจ้าของผลงานและผูร้่วม วัน/เดือน/ปี/ทีผ่่านประเมิน หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

     
     
     
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ่านการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
ล าดับที ่ ช่ือผลงานวิชาการ ช่ือเจ้าของผลงานและผูร้่วม วัน/เดือน/ปี/ทีผ่่านประเมิน หลักฐาน 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-191-  
 

ล าดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ท่ี
ได้รับการตีพิมพ์สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยน้ันจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

/ตาราง
ประกอบ 

     
     
     



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-192-  
 

ตารางท่ี 4.2-6งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่ปีปฏิทิน 2561 
ล าดับท่ี ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร ่ หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหน่ึง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 
     
     

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
     
     

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต(ิค่าน้ าหนัก 0.60) 
     
     

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ(ค่าน้ าหนัก 0.80) 
     
     

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ(ค่าน้ าหนัก 1.00) 
     
     



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-193-  
 

ส่วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 

สรุปผลการประเมิน 

ตารางท่ี A ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน
ของหลักสูตร

2561 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  
ตัวบ่งช้ี 1.1  ผ่าน  ผ่าน 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งช้ี2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- 
 

- - 
 

ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

- 
 

- - 
 

ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์และหรือ
เผยแพร่ 

- 
 

- - 
 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา 3.00  ระดับ  3.00 
ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา 3.00  ระดับ  3.00 
ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกิดกับนกัศึกษา 3.00  ระดับ  4.00 
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย ์
ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3.00  ระดับ 4.00 
ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 1.67   1.67 
ตัวบ่งช้ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

0 
0 

0 0 
100 

ตัวบ่งช้ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

0 
0 

0 0 
100 

ตัวบ่งช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

5.00 3.20 
64 

5.00 
100 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-194-  
 

ตารางท่ี A ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน
ของหลักสูตร

2561 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร 

 
ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3.00  ระดับ 4.00 
องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00  ระดับ 3.00 

ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

3.00  
ระดับ 

3.00 

ตัวบ่งช้ี 5.3 การประเมินผู้เรียน 3.00  ระดับ 3.00 
ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

5.00 100 ร้อยละ 5.00 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 3.00  ระดับ 3.00 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 3.24 - - 3.33 
 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-195-  
 

ตารางท่ี B การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 

ประกอบท่ี 

คะ 

แนน

ผ่าน 

จ านวน

ตัวบ่งชี้ 

I 

ปัจจัย

น าเข้า 

P 

กระบวนการ 

O 

ผลลัพธ์ 

คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

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

1 : การก ากับมาตรฐาน ผ่านการประเมิน หลักสูตรไดม้าตรฐาน 

2 : บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี ่2

 -6
 

2 - - -   

3 : นักศึกษา 3 3.33 - - 3.33 ระดับคุณภาพดี 

4 : อาจารย ์ 3 3.22 - - 3.22 ระดับคุณภาพดี 

5 : หลกัสูตร การเรียน

การสอน การประเมิน

ผู้เรียน 

4 3.00 3.67 - 3.50 ระดับคุณภาพดี 

6 : สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู ้

1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 2  

ผลการประเมิน 3.24 3.50  3.33 ระดับคุณภาพดี 

     

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-196-  
 

ทิศทางการพัฒนา 
 

ตารางท่ี C ประเด็นท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวและเป้าหมายการพัฒนา 

 
ตารางท่ี D แผนการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับเป้าหมาย 

แผนการพัฒนา ระยะสั้น 
ปี 2561 
 

 
- 

  
 

แผนการพัฒนา ระยะกลาง 
 - 
  
  

แผนการพัฒนา ระยะยาว 
 - 
  

ประเด็นท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วน 
เป้าหมายแผนการพัฒนา 

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



 

รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปกีารศกึษา 2561-197-  
 

ตารางท่ี D แผนการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับเป้าหมาย 
แผนการพัฒนา ระยะสั้น 

  
 

 


