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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร 

 
1. บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

เกือบคร่ึงศตวรรษ  ท่ี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ไดส้ร้างนิสิตท่ีมีความรู้และคุณธรรมเป็นเลิศ งานวิจยัท่ีลํ้าหนา้ และ
งานบริการสังคมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน ซ่ึงช่ือเสียงของภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์นั้น สามารถเห็นไดจ้ากผลงานระดบัโลก ผลงานระดบัประเทศของ
ศิษยเ์ก่าท่ีไดส้ร้างผลงานไวอ้ยา่งมากมาย 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาให้ความรู้กับผูท่ี้จะเป็นผูน้ําในยุคท่ีกาํลงัจะมาถึง มี
ความสามารถในการคาํนวณและแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นเพื่อช่วยเหลือสงัคม สามารถท่ีจะร่วมงานกบั
ผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีความต่ืนตวัในการศึกษาตลอดเวลาแมภ้ายหลงัจบการศึกษาไป 
และมีความเป็นมืออาชีพในสายงานวิศวกรรมโยธาท่ีมีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นหัวใจสําคญั 
ขยายขอบเขตความรู้ในดา้นวิศวกรรมโยธาใหเ้หนือไปกวา่จะเอ้ือมไปถึง มุ่งพฒันางานวิจยัท่ีเป็น
นวตักรรมใหม่โดยการประยกุตพ์ื้นฐานความรู้ท่ีมีอยูพ่ร้อม ประยกุตโ์ดยนาํแนวคิด เทคโนโลย ี
และกระบวนการใหม่มาปรับใชเ้พื่อสร้างสังคมท่ีดีข้ึน ผ่านทางการบริการชุมชน และการเป็น
ตวัแทนในระดบัชุมชน จงัหวดั ภูมิภาค ประเทศ และระดบันานาชาติภาควิชา 

วิศวกรรมโยธาจึงไดมี้หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา ซ่ึงเป็นศาสตร์และศิลป์ทางวิศวกรรมเพ่ือการพฒันาประเทศ เป็นสาขาวิชาท่ีศึกษาเก่ียวกบัการ
ก่อสร้างเพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคมมนุษย ์โดยศึกษาตั้งแต่ การวางแผน การออกแบบ 
การวิเคราะห์ การสร้าง การจดัการและการบาํรุงรักษาส่ิงก่อสร้าง เช่น ก่อสร้างอาคาร ตึก ตึกระฟ้า 
สะพาน ถนน รถไฟฟ้า สนามบิน ท่าเรือ และระบบขนส่งอ่ืนๆ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 
เช่น เข่ือน คลอง ชลประทาน ตลอดจนการทาํรังวดัในงานสาํรวจและแผนท่ี รวมไปถึงการวิเคราะห์
ทางธรณีและชลศาสตร์ และการบริหารจัดการการก่อสร้าง งานในทางด้านวิศวกรรมจะเน้น
ทางดา้นการใชว้สัดุและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผูท่ี้ประกอบวิชาชีพในสาขาน้ีเรียกว่า 
วิศวกรโยธาหรือเรียกกันว่านายช่าง ในการทาํงานในประเทศไทยผูท่ี้ประกอบวิชาชีพน้ีจะข้ึน
ทะเบียนกบัสภาวิศวกรเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) 

 



2.  รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. ดร.ธนาวธุ  แสงกาศนีย ์  ประธานคณะกรรมการประเมินหลกัสูตร 
2. ผศ.ดร วิษณุ  ราชเพช็ร  กรรมการ 
3. ผศ.ดร.สินินาฏ  จงคง    กรรมการ 
4. นส.ณ.ชนม ์  ประยรูวงศ ์ เลขานุการ 

 
  3.  วตัถุประสงค์ของการประเมิน 
   3.1  เสริมสร้างความตระหนกัต่อการพฒันาคุณภาพการดาํเนินงาน 
   3.2  เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาํเนินงานตามระบบและ
กลไกการประกนัคุณภาพ 
   3.3  เพื่อให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 
   3.4  เพื่อตรวจสอบผลการดาํเนินงานตาม KPIs และยืนยนัความมีคุณภาพของการ
ดาํเนินงานปัจจุบนั 
   3.5  เตรียมความพร้อมสาํหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
  4.  บทนํา 
         4.1  ประวตัิความเป็นมาของหลกัสูตร 

หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เปิดข้ึนเพื่อ
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา ให้มีองค์ความรู้ ความสามารถ ทั้ งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เป็นวิศวกรโยธาท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
แก้ปัญหา การประยุกต์และการวิจยัอย่างเป็นระบบ รวมทั้ งเป็นวิศวกรโยธาท่ีมีคุณธรรมและ
จริยธรรม เพื่อตอบสนองความตอ้งการของภาครัฐและภาคเอกชน หลกัสูตรน้ีสามารถตอบสนอง
การเปล่ียนแปลงทางดา้นสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของบุคลากรในวิชาชีพวิศวกร  

หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2553 และถูกใชส้อนมาตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554 โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

1) มีความรู้ความสามารถดา้นวิศวกรรมโยธา  



2) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและประยุกตใ์ชใ้น
งานดา้นวิศวกรรมโยธา 

3) มี ความส าม ารถในการป ระส าน งาน ระหว่ าง เจ้าน ายและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

4) มีความสามารถในการส่ือสารทั้งการพดู และการเขียน 
5) มีความสามารถในการเป็นผูน้ําและทาํงานร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
6) มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
7) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและแก้ปัญหา

อยา่งสร้างสรรค ์
8) มีความสามารถในการเรียน รู้ศาสต ร์ให ม่ๆ  ได้ด้วยตน เอง 

          
5. วธีิการประเมิน 
5.1  การวางแผนและการประเมิน  
1) ก่อนการประเมิน 
 -  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมร่วมกนั เพื่อวางแผนการประเมิน 

และแจง้กาํหนดการใหห้ลกัสูตรฯ ทราบ 
 -  ศึกษารายงานการประเมินคุณภาพภายในของหลกัสูตร และตรวจสอบความ

ถูกตอ้งของการรายงานขอ้มูลตามเกณฑก์ารประเมิน 
     - กาํหนดการประเมินคุณภาพภายใน  
2) ระหว่างการประเมิน 
 - ดาํเนินการประเมินตามกาํหนดการ 
 - ตรวจสอบหลกัฐานตามผลการดาํเนินงานท่ีแสดงในรายงานการประเมินคุณภาพ

ภายใน 
 - คณะกรรมการฯ ร่วมกนัสรุปผลการตรวจประเมิน และพิจารณายนืยนัผลคะแนน

ตามขอ้มูลท่ีตรวจพบ 
 
 



3) หลงัการประเมิน 
 - นาํเสนอสรุปผลการประเมินดว้ยวาจาใหห้ลกัสูตรฯ ทราบ 
 - จดัส่งรายงานผลการประเมินใหแ้ก่หลกัสูตร เม่ือเสร็จส้ินการประเมินฯ 

  5.2  วธีิการตรวจสอบและความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
1. ศึกษารายงานประจาํปีการประเมินคุณภาพของหลกัสูตร 
2.  ศึกษาเอกสารหลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการรายงาน 
3.  สมัภาษณ์  

  3.1 ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรฯ 
  - ดร.วิชยัรัตน์ แกว้เจือ 

    3.2 ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
     - คุณสิรภพ  โชติยาธนากลู  

  (บริษทั หาดใหญ่ โฮมบิลเดอร์ จาํกดั) 
     3.3 นกัศึกษาปัจจุบนั 
      - นายอถัต ์ ณ นคร 
  4. เยีย่มชมสถานท่ี 

 4.1 หอ้งปฏิบติัการและโรงปฎิบติังานของหลกัสูตร 
     4.2 หอ้งประชุมภาควิชาฯ 
      4.3 สาํนกังานภาควิชาฯ 

6. กาํหนดการประเมิน   

กาํหนดการ แผนการดําเนินการ 

วนัท่ี 18-23 สิงหาคม 2558  
ผูป้ระเมินคุณภาพภายในศึกษาและตรวจสอบขอ้มูลรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน  

วนัท่ี 24 สิงหาคม 2558 
 08.30-09.00น. ทีมผูป้ระเมินคุณภาพภายในประชุมการประเมินคุณภาพหลกัสูตร 
 

09.00-16.30น 
ประเมินคุณภาพหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม             
โยธา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

วนัท่ี 24-28 สิงหาคม 2558 
- สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและส่งขอ้มูลใหห้ลกัสูตร 
- ตรวจสอบรายงานผลการประเมินหลงัจากท่ีไดป้รับปรุงจากหลกัสูตร 



 
 7.  ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบ ตวับ่งช้ี 
ผ่านเกณฑ์/
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

ระบุเหตุผล 
หากไม่ผ่านเกณฑ์ 

1. การกาํกบั
มาตรฐาน 

1.1 การบริหารจดัการหลกัสูตร ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีกาํหนด
โดย สกอ. 

ผา่น 
 

เกณฑ์การประเมนิ   
1. จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ผา่น  

2 . คุณสมบั ติของอาจารย์ประจํา
หลกัสูตร 

ผา่น  

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกาํหนด 

ผา่น  

12.การดาํเนินงานให้เป็นไปตามตัว
บ่ ง ช้ี   ผลการดําเนิน งาน เพ่ื อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ผา่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบ ตวับ่งช้ี เป้าหมาย ผลการ
ดาํเนินงาน 

คะแนน 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3.97 3.97 3.97 

2.2 การได้งานทาํหรือผลงานวิจัยของผูส้ําเร็จ
การศึกษา 

4.34 4.34 4.34 

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที ่2   4.16 
3. นักศึกษา 3.1 การรับนกัศึกษา 3 1 1 

3.2 การส่งเสริมและพฒันานกัศึกษา 2 1 1 
3.3 ผลท่ีเกิดกบันกัศึกษา 1 1 1 

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที ่3   1 
4. อาจารย์ 4.1 การบริหารพฒันาอาจารย ์ 2 1 1 

4.2 คุณภาพอาจารย ์ 5 5 5 
4.3 ผลท่ีเกิดกบัอาจารย ์ 1 1 1 

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที ่4   2.33 
5. หลกัสูตร การเรียน  
การสอน การประเมนิ 
ผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวชิาในหลกัสูตร 3 1 1 
5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการ จดัการ
เรียนการสอน 

2 1 1 

5.3 การประเมินผูเ้รียน 2 1 1 
5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

0 1 1 

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที ่5   2.00 
6. ส่ิงสนับสนุน  
การเรียนรู้ 

6.1 ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 
2 2 2 

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที ่6   2.10 

 
 
 
 
 
 



8. ตารางการวเิคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนน
ผ่าน 

คะแนนการประเมินเฉลีย่ ผลการประเมิน 

ตัวบ่งช้ี I P O 
คะแนน
เฉลีย่ 

0.01-2.00 ระดบัคุณภาพนอ้ย 
2.01-3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดบัคุณภาพดี 
4.01-5.00 ระดบัคุณภาพดีมาก 

1 ผา่นการประเมิน หลกัสูตรไดม้าตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ยข
อง
ทุก

ตวั
บ่ง

ชี้
ใน

อง
คป์

ระ
กอ

บที่
 2-

6 2 - - 4.16 4.16 ดีมาก 

3 3 1.00 - - 1.00 น้อย 

4 3 2.33 - - 2.33 ปานกลาง 

5 4 1.00 2.33 - 2.00 น้อย 

6 1 - 1.00 - 1.00 น้อย 

รวม   13 1.57 2.00 4.16 2.10 ปานกลาง 

ผลการประเมิน น้อย น้อย ดีมาก ปานกลาง   

 
 
 



9. รายงานผลการวเิคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพฒันา 
 
องค์ประกอบที ่2 : บัณฑิต 

จุดเด่น 

 บัณฑิตทีสํ่าเร็จการศึกษามีภาวการณ์การมีงานทาํทีสู่ง 

โอกาสในการพฒันา 

 หลกัสูตรควรมีมาตรการควบคุมดูแลให้นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา  

 
องค์ประกอบที ่3 : นักศึกษา 

จุดเด่น 

- 
 

โอกาสในการพฒันา 

 ควรสนับสนุนและส่งทกัษะทางด้านภาษาองักฤษให้เพิม่มากขึน้ ทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน 

 
องค์ประกอบที ่4 : อาจารย์ 

จุดเด่น 

 อาจารย์มีคุณภาพ คุณวุฒิ มีผลงานทางด้านวชิาการ และด้านบริการวชิาการ 

โอกาสในการพฒันา 

        - 

 
 
 
 
 
 



 

 
องค์ประกอบที ่5 : หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดเด่น 

- 

โอกาสในการพฒันา 

 หลกัสูตรสอนควรเพ่ิมการเรียนทางดา้นการเขียนแบบทางดา้นโยธามากข้ึน 
 หลกัสูตรควรลดรายวิชาท่ีไม่จาํเป็น และเพ่ิมรายวิชาท่ีจาํเป็นใหค้รอบคลุมและทนัสมยัสาํหรับ

การใชง้านต่อตลาดแรงงานมากข้ึน 
 
องค์ประกอบที ่6 : ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

จุดเด่น 

       - 

โอกาสในการพฒันา 

 ปรับปรุงส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ใหมี้ความพร้อมในการใชง้านเก่ียวกบัหอ้งปฏิบติัการ เช่น lab 
highway 

 สร้างเครือข่ายกบัสถาบนัการศึกษาอ่ืน เพือ่ไดรั้บความร่วมมือดา้นการเรียนการสอน 

 
10.  สรุปประเด็นและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ 

  10.1 สัมภาษณ์บัณฑิต 
1) หลกัสูตรมีการจดักิจกรรมร่วมกนัระหวา่งนกัศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท 
2) ตอ้งการใหห้ลกัสูตรลดรายวิชาท่ีไม่จาํเป็น และเพิ่มรายวิชาท่ีจาํเป็นสาํหรับการใช้

ทาํงานใหม้ากข้ึน 
3) ตอ้งการใหเ้พิ่มการเรียนทางดา้นการเขียนแบบทางดา้นวิศวกรรมโยธา  
4) ตอ้งการให้หลกัสูตรพฒันาซอฟตแ์วร์ เพราะหากนักศึกษามีความสามารถการใช้

โปรแกรมจะมีการเปิดโอกาสในสมคัรงาน 
10.2 สัมภาษณ์นักศึกษาปัจจุบัน  

1) นักศึกษาช่ืนชอบหลักสูตร เพราะได้นําความรู้ไปใช้ในการฝึกงานได้จริง 
ผูป้ระกอบการไดแ้นะนาํใหศึ้กษาเพิ่มเติมในรายวิชาทางดา้นวิชาชีพ 

2) ทกัษะทางดา้นภาษาของนกัศึกษาค่อนขา้งนอ้ย และตอ้งการให้หลกัสูตรจดัอบรม
ทางดา้นภาษาใหน้กัศึกษาเพิ่มข้ึน 



 

3) ตอ้งการให้หลกัสูตรเพิ่มส่ือการเรียนการสอนโดยใชภ้าษาองักฤษ ซ่ึงจะสามารถ
ช่วยฝึกฝนใหน้กัศึกษามีทกัษะมากข้ึน 



 

แบบฟอร์มแผน-ผลการดําเนินงานระดับหลกัสูตร ปีการศึกษา 2557-2561 

หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  

ระดับหลกัสูตร  ปริญญาตรี 

 

องค์ประกอบและตวับ่งช้ี   
แผน ปีการศึกษา 

ผล 2557 2558 2559 2560 2561 

องค์ประกอบที่ 1 การกาํกบัมาตรฐาน    
1.1 การบริหารจดัการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสูตรท่ีกาํหนดโดย สกอ. 

ขอ้ 
แผน 4 4 4 4 4 

ผล 4 
    

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต    
     

2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  

คะแนน 
แผน 1 2 2 2 3 

ผล 3.97 
    

2.2 การไดง้านทาํหรือผลงานวจิยัของผูส้าํเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ 
แผน 70 70 70 70 70 

 -  (ป.ตรี) ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านทาํ
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 -  (ป.โท) ผลงานของนกัศึกษาและผูส้าํเร็จการ 
ศึกษาในระดบัปริญญาโทท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือ
เผยแพร่ 
 -  (ป.เอก) ผลงานของนกัศึกษาและผูส้าํเร็จ
การศึกษาในระดบัปริญญาเอกท่ีไดรั้บการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

ผล 

86.79 
    

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา    
     

3.1 การรับนกัศึกษา  
คะแนน 

แผน 1 1 2 2 3 

ผล 1 
    

3.2 การส่งเสริมและพฒันานกัศึกษา  
คะแนน 

แผน 1 1 2 2 3 

ผล 1 
    

3.3 ผลท่ีเกิดกบันกัศึกษา  
คะแนน 

แผน 1 1 2 2 3 

ผล 1 
    

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์    
     

4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย ์ 
คะแนน 

แผน 1 1 2 2 3 

ผล 1 
    

4.2 คุณภาพอาจารย ์        
      

 4.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรท่ีมี ร้อยละ แผน 80 80 80 80 80 



 

องค์ประกอบและตวับ่งช้ี   
แผน ปีการศึกษา 

ผล 2557 2558 2559 2560 2561 
คุณวฒิุปริญญาเอก   ผล 60 
4.2.2 ร้อยละของอาจารยท่ี์มีตาํแหน่งทางวิชาการ 

  
ร้อยละ แผน 60 60 60 60 60 

  ผล 60 
4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจาํ
หลกัสูตร  

ร้อยละ แผน 30 30 30 30 30 

  ผล 220 
4.2.4 (เฉพาะหลกัสูตร ป.เอก) จาํนวนบทความของ
อาจารยป์ระจาํหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการ  
อา้งอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจาํนวน
อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

สัดส่วน แผน 

  
ผล 

4.3 ผลท่ีเกิดกบัอาจารย ์ 
คะแนน 

แผน 2 2 2 2 2 

ผล 1 
องค์ประกอบที่ 5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมนิผู้เรียน    
5.1 สาระของรายวชิาในหลกัสูตร  

คะแนน 
แผน 1 2 2 2 3 

ผล 1 
5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการ
เรียนการสอน  

คะแนน 
แผน 1 2 2 2 3 

ผล 1 
5.3 การประเมินผูเ้รียน 

คะแนน 
แผน 1 2 2 2 3 

ผล 1 
5.4  ผลการดาํเนินงานหลกัสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ร้อยละ 
แผน 3 3 3 3 3 

ผล 100 
องค์ประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้    
6.1  ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้  

คะแนน 
แผน 2 2 2 2 2 

ผล 1 

 



 
 

10. แบบฟอร์มคาํนวนคะแนนผลการประเมินคุณภาพ หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

องค์ประกอบและตวับ่งชี้ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ คดิ
คะแนน
เทยีบ
เกณฑ์ 

 
ผลการ
ประเมนิ 

ตัวตั้ง 
ข้อมูล
พืน้ฐาน 

ข้อมูลถ่วง
นํา้หนัก 

ผลการ
ดาํ เนิน
งาน 

คะแนน 
ระบุหมายเลข 1 ในข้อทีม่กีารดาํเนินงาน 

จํานวนข้อที่
ได้ 

คะแนน
(ระดบั) ตัวหาร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

องค์ประกอบที ่1 การกาํกบัมาตรฐาน                                           
1.1การบริหารจดัการหลกัสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรที่กาํหนดโดย สกอ.   

        1   1                 1  1  4   ผ่าน 

องค์ประกอบที ่2 บณัฑติ                                          4.15 
2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ความพึงพอใจ
ผูใ้ชบ้ณัฑิต 

3.97   3.97 3.97                             3.97 ดมีาก 

2.2 การได้งานทาํหรือผลงานวิจยัของผูส้ําเร็จ
การศึกษา    

                                       

-(ป.ตรี) ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีที่ไดง้าน
ทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

จาํนวนบณัฑิตที่
ไดง้านทาํฯ 

46   86.79 4.34                             4.34  

จาํนวนบณัฑิตที่
ตอบฯ 

53                                      

องค์ประกอบที ่3 นักศึกษา                                          1.00 
3.1 การรับนกัศึกษา            1                       1 1.00 1.00 น้อย 
3.2 การส่งเสริมและพฒันานกัศึกษา            1                       1 1.00 1.00  
3.3 ผลที่เกิดกบันกัศึกษา            1                       1 1.00 1.00  

องค์ประกอบที ่4 อาจารย์                           2.33 
4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย ์           1                       1 1.00 1.00 ปานกลาง 



 

องค์ประกอบและตวับ่งชี้ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ คดิ
คะแนน
เทยีบ
เกณฑ์ 

 
ผลการ
ประเมนิ 

ตัวตั้ง 
ข้อมูล
พืน้ฐาน 

ข้อมูลถ่วง
นํา้หนัก 

ผลการ
ดาํ เนิน
งาน 

คะแนน 
ระบุหมายเลข 1 ในข้อทีม่กีารดาํเนินงาน 

จํานวนข้อที่
ได้ 

คะแนน
(ระดบั) ตัวหาร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4.2 คุณภาพอาจารย ์                                       5.00  
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ มี คุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

อาจารยป์.เอก 3   60.00 25.00                             5.00  
อาจารยท์ั้งหมด 5                                      

4.2.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํที่ดาํรงตาํแหน่ง
ทางวชิาการ 

  

ผศ.+รศ.+ศ. 3   60.00 8.33                             5.00  
อาจารยท์ั้งหมด 5                                      

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา
หลกัสูตร 

  
  
  

ถ่วงนํ้าหนกั
ผลงานฯ 

  11.00 20.00 5.00                             5.00  

ค่านํ้าหนกั 0.20  0.00                                    
ค่านํ้าหนกั 0.40   0.00                                    
ค่านํ้าหนกั 0.60   0.00                                    

  ค่านํ้าหนกั 0.80   0.00                                    

  ค่านํ้าหนกั 1.00 11  11.00                                    

  จาํนวนอาจารย์
ประจาํหลกัสูตร

ทั้งหมด 

5                                      

4.3 ผลที่เกิดกบัอาจารย ์           1                       1 1.00 1.00  

องค์ประกอบที ่5 หลกัสูตร การเรียนการสอน 
การประเมนิผู้เรียน    

                                   2.00 



 

องค์ประกอบและตวับ่งชี้ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ คดิ
คะแนน
เทยีบ
เกณฑ์ 

 
ผลการ
ประเมนิ 

ตัวตั้ง 
ข้อมูล
พืน้ฐาน 

ข้อมูลถ่วง
นํา้หนัก 

ผลการ
ดาํ เนิน
งาน 

คะแนน 
ระบุหมายเลข 1 ในข้อทีม่กีารดาํเนินงาน 

จํานวนข้อที่
ได้ 

คะแนน
(ระดบั) ตัวหาร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5.1 สาระของรายวชิาในหลกัสูตร            1                       1 1.00 1.00 น้อย 
5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการ
เรียนการสอน    

        1                       1 1.00 1.00  

5.3 การประเมินผูเ้รียน           1                       1 1.00 1.00  
5.4  ผลการดาํเนินงานหลกัสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  

จาํนวนตวับ่งชี้
ตาม TQF ที่
ดาํเนินการได้

จริง 

12   100.00 5.00                             5.00  

  จาํนวนตวับ่งชี้
ตาม TQF 
ทั้งหมด 

12                                      

องค์ประกอบที ่6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้                                          1.00 
6.1  สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้            1                       1 1.00 1.00 น้อย 

ค่าเฉลี่ยสาํหรับการประเมินคุณภาพภายใน                     2.10 

                     ปานกลาง 
 



11. ลายมือช่ือของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
 
 
 
 

 (ลงช่ือ)  
                                                          ( ดร. ธนาวธุ แสงกาศนีย ์) 
                ประธานคณะกรรมการประเมินหลกัสูตร 
 
 
 
 

 (ลงช่ือ)  
                                                                                      ( ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วิษณุ ราชเพช็ร ) 
                                           กรรมการ 
 
 
 
 

 (ลงช่ือ)  
                                                                                       ( ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สินินาฏ จงคง ) 
                               กรรมการ 
 
 
 
 

 (ลงช่ือ)  
    ( นางสาวณ.ชนม ์ ประยรูวงศ ์) 

                            เลขานุการ 

 


