
การรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2553

( ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2558 )

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2557



ประธานการประเมิน

          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ตามองคประกอบในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดกําหนดขึ้น

เพื่อการประกันคุณภาพภายในรอบสี่ (พ.ศ. 2557 – 2561) ประกอบดวย ประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก 

องคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน  องคประกอบที่ 2  บัณฑิต  องคประกอบที่ 3   นักศึกษา องคประกอบที่ 4  

อาจารย  องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และองคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ครอบคลุมเรื่องการสงเสริมพัฒนานักศึกษา

 การวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จํานวนอาจารยตอนักศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารยสื่ออุปกรณการเรียนการสอน หองสมุดและแหลงการเรียนรูตางๆ การ

ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานทํา

หรือประกอบอาชีพอิสระ

การรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  พ.ศ. 2553

ประจําปการศึกษา  2557       วันที่รายงาน  17  มิถุนายน  2558

รหัสหลักสูตร   25501911103787

สาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมสิ่งแวดลอม    คณะวิศวกรรมศาสตร    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

(ดร.สมศักดิ์  วงษประดับไชย)

       ลงชื่อ ………………………………………………………………..



ลําดับที่ ชื่อ นามสกุล

1 ดร.สมศักดิ์ วงษประดับไชย

2 ผศ.อรัญญา ภูรอด

3 ดร.รสริน เจิมไธสง

กรรมการ

กรรมการ

ตําแหนง

ประธานฯ

รายนามคณะผูประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร





1.1 ขอมูลทั่วไปโดยยอ
      ประวัติอย่างย่อ 

             หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดลอมไดเปดสอนครั้งแรกในภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ในปพ.ศ. 2550 และไดมีการ
พัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อปพ.ศ. 2553 (หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)) และไดมีการเปดรับนักศึกษาเขามาเรียนในหลักสูตรนี้ในปพ.ศ.
 2553

             ในปการศึกษา 2557  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  มีอาจารยประจําทั้งหมด  6  คน ลาศึกษาตอ  0   คน บุคลากรสาย
สนับสนุน  1  คน ลาศึกษาตอ  0  คน โดยมีอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (วศ.ด.วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) ทั้งหมด 3  คน  ปริญญาโท (วศ.
ม.วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) ทั้งหมด 2 คน และ (วศ.ม.วิศวกรรมแหลงน้ํา) จํานวน  1  คน  โดยมีเจาหนาที่นักวิชาการศึกษา (ดูแล
หองปฏิบัติการ) ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี (วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) จํานวน 1 คน

บทสรุปผูบริหาร



2.1 ประวัติความเปนมาโดยยอ

                       ภาควิชาวิศวกรรมโยธาไดรับการจัดตั้งขึ้นพรอมกับคณะวิศวกรรมศาสตร สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อป พ.ศ. 2518 

เปดสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร สถานที่แรกเปดการสอนใชที่วิทยาเขตเทเวศร มีเนื้อที่ทั้งหมด 9 ไร 48 ตารางวา ณ สถานที่นี้เคยเปน "วังรพีพัฒน" ของ

พระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงราชบุรี ดิเรกฤทธิ์ เมื่อเสด็จในกรมฯ สิ้นพระชนมวังนี้กลายเปนโรงเรียนรพีพัฒนของเอกชน ตั้งอยูได ไมนานกระทรวงอุตสาหกรรม ขอซื้อ

ตอเพื่อจัดตั้งเปนโรงงานผลิตรม จากนั้นไดเปลี่ยนเปนสถานศึกษา ดังรายละเอียดดังตอไปนี้

พ.ศ.2496 กรมอาชีวศึกษาขอซื้อตอจากกระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งโรงเรียนฝกหัดครูอาชีวศึกษาขึ้น

พ.ศ.2499 ไดโอนไปสังกัดกรมการฝกหัดครูเปดสอน หลักสูตร ปกศ. อาชีวศึกษา

พ.ศ.2504 ไดโอนกลับมาสังกัดกรมอาชีวศึกษา อีกครั้งหนึ่ง พรอมทั้งไดยกฐานะเปนวิทยาลัยครู อาชีวศึกษา ประกอบดวย แผนกชางวิทยุและโทรคมนาคม แผนกชางกล

่      พ.ศ.2509 ไดขยายหลักสูตร 2 ป เปน 3 ป และไดยุบแผนกชางไมครุภัณฑคงเหลือ 6 แผนก

พ.ศ.2510 บริเวณสวนที่เปนวังรพีพัฒนไดถูกรื้อ เปนหอประชุมหรืออาคารเอนกประสงคในปจจุบัน

พ.ศ.2518 วิทยาลัยครูอาชีวศึกษาจึงไดเปลี่ยนเปนวิทยาเขตเทเวศร เปน 1 ใน 31 วิทยาเขต ที่สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เปดสอนหลักสูตรระดับ ปวส. และ ปม.

   ้   ่ ้ ่  ่    พ.ศ.2524 วิทยาเขตเทเวศรไดงดการผลิตนักศึกษาระดับ ปวส. ไวเปนการชั่วคราวทั้งนี้เพื่อเรงรัดผลิตนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี และเพิ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร และ

สาขาคุร-ุ  ศาสตรอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2527 วันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2527 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯพระราชทานนามใหม คือ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

        ้   ่  พ.ศ. 2530 ไดมีนโยบายและจัดทําโครงการ การยายคณะตางๆ ไปยังศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 740 ไร

พ.ศ.2532 คณะวิศวกรรมศาสตรเทคโนโลยีไดลดการผลิตนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาคุรุศาสตรอุตสาหกรรมลง และเพิ่มสาขา วิศวกรรมศาสตร  ตามความ

ตองการของตลาดแรงงานในปจจุบัน

พ.ศ. 2533  อาคารและสิ่งกอสรางของคณะฯ สวนใหญไดกอสรางเสร็จ รวม 15 หลัง ณ ศูนยกลางสถาบันฯ ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

พ.ศ. 2533-2535 ไดมีการปรับปรุงพื้นที่ และอาคารพรอมจัดตั้งหองปฏิบัติการของภาควิชาตางๆ และทําการยายเครื่องมือ อุปกรณ และครุภัณฑ จากวิทยาเขตเทเวศร 

้ ่  ่ ่  พ.ศ. 2535 คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2535 มีมติใหสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล รวมกับทบวงมหาวิทยาลัย เพิ่มปริมาณการผลิต กําลังคนในสาขาครุ

้  ่    ้  พ.ศ.2548 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลแยกเปนมหาวิทยาลัย 9 แหง ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ไดยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลิตบัณฑิตวิศวกรรมโยธา

พ.ศ.2549 เปดสอนหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา เปดสอนหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

พ.ศ. 2550 เปดสอนหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมสํารวจ  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม เปดสอนหลักสูตรปริญญา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

พ.ศ. 2551-2554 เปดสอนหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2553) สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมสํารวจ สาขาวิศวกรรม

่    พ.ศ. 2555-2557 เปดสอนหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรม  สิ่งแวดลอม  เปดสอนหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

ปรัชญา
           ปรัชญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มุงเนนการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมี

ทักษะความชํานาญดานวิชาชีพ เสริมสรางทุนมนุษยที่มีมูลคาเพิ่มใหกับประเทศไทย ”

ปณิธาน
            ปณิธานของคณะวิศวกรรมศาสตรดังนี้ คณะวิศวกรรมศาสตรจะตองเปนคณะวิศวกรรมศาสตรชั้นนําของประเทศในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สามารถ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะพึงประสงค ตรงตามความตองการของชุมชน สังคม และประเทศ

2. เปนแหลงสรางและพัฒนาองคความรูที่ตอบสนองตอการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ

3. เปนศูนยกลางการบริการวิชาการ ที่สนับสนุนการพัฒนาและเปนประโยชนตอชุมชน สังคมประเทศ

4. เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

ขอมูลทั่วไป



วิสัยทัศน

“คณะวิศวกรรมศาสตร เปนผูนําการศึกษาและวิจัยดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีของภูมิภาคอาเซียน โดยมุงเนนผลิตวิศวกรนักปฏิบัติมืออาชีพ

ที่มีคุณภาพในระดับสากล ผลิตผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ”

พันธกิจ

1.       ผลิตวิศวกร สรางงานวิจัยและสิ่งประดิษฐที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากลสอดคลองกับความตองการของประเทศและสังคมโลก

2.       พัฒนาคณะฯ สูความเปนเลิศดานวิชาชีพและเทคโนโลยีที่ยั่งยืน

3.       ใหบริการงานวิชาการและบูรณาการองคความรูจากผลงานวิชาการ ถายทอดสูนักศึกษาและสังคมอยางมีประสิทธิภาพ

4.       ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม

5.       บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนา

โครงสรางการบริหารงานของภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

ทีมงานผูบริหารของภาควิชาวิศวกรรมโยธา   ประกอบดวย
1.    ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปติศานต  กร้ํามาตร         หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมโยธา

2.    ผูชวยศาสตราจารยนิรชร  นกแกว                     รองหัวหนาภาควิชาฯ ฝายวิชาการและวิจัยและหัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมขนสง

3.    ดร.จตุพล  ตั้งกาศิต                                     รองหัวหนาภาควิชาฯ ฝายบริหารและวางแผน

4.    ดร.ธรรมศักดิ์  โรจนวิรุฬห                              รองหัวหนาภาควิชาฯ  ฝายพัฒนานักศึกษา

5.    ผูชวยศาสตราจารยจินดารัตน  มณีเจริญ             หัวหนาธุรการภาควิชาฯ และหัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมปฐพีกลศาสตร

6.    ดร.บุญชัย  ผึ้งไผงาม                                    หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสราง

7.    อาจารยรําพึง  ชัยหลีเจริญ                             หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ

8.    อาจารยศุภกร  ศิรพจนกุล                             หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมแหลงน้ํา

9.    ดร.ฐนียา  รังษีสุริยะชัย                                 หวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

2.2 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน 
      1. หลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)

า ธยโ มรรกวศิ วา ชิ วคาภา ้ นหวั ห

   รา หิ รบย า ฝ่ าธยโมร

   ยั จิ วะลแ รากาชิ วยา่  

   าษกึ ศกั นานฒั พยา่ ฝ 

   า ธยโ มรรกวศิ วาชิ วคาภรากรุ ธา ้ นหวั ห

   ง า้ ร สงรคโมรรกวศิ ว

   จ วรา ํ สมร รกวศิวาขา

   า �ํ นง ล่หแมรรกวศิ ว

   คนิคทเี ณรธมรรกวศิ

   ง ส่นขมรร กวศิ วา ขา ส

   มอ้ ลดวแง � ิ สมรรกวศิ



2.3 รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1.       ดร.กุลยา  สาริชีวิน

2.       อาจารยอมเรศ  บกสุวรรณ

3.       อาจารยอรวรรณ  โรจนวิรุฬห

4.       อาจารยสมพิศ  ตันตวรนาท

5.       ดร.ฐนียา  รังษีสุริยะชัย



1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร

2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร

3 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

4 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน

5 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารย

ที่ปรึกษาการคนควาอิสระ

6 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถาม)ี

7 คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ

8 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา

9 ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ

ในระดับบัณฑิตศึกษา

10 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด

12 การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อ

การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

4 ขอ หลักสูตรไดมาตรฐานสรุปผลการประเมิน

ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ขอที่ เกณฑการประเมิน
ความชัดเจนของการเขียน

ผลการดําเนินงาน







= เปนไปตามเกณฑ

= ไมเปนไปตามเกณฑ

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน



ผลการดําเนินงาน



 



ตัวบงชี้ที่ เกณฑการประเมิน
หมายเหตุ/ขอสังเกต 

(ถามี)

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
คะแนนประเมินบัณฑิต 4.33

คะแนน

(ปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

75.00
รอยละ

  - จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป

24
คน

  - จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 32
คน

คะแนนการประเมิน 3.75
คะแนน

4.04
คะแนน

1

2

3

4

1

2

3

4

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต

2.1

2.2

คะแนนที่ได

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินองคประกอบที่ 2

ผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 2 (จุดเดน – โอกาสที่ควรพัฒนา)

โอกาสที่ควรพัฒนา

จุดเดนของการดําเนินงาน



ตัวบงชี้ที่ เกณฑการประเมิน

การรับนักศึกษา

ประเด็นการพิจารณา

การรับนักศึกษา

การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา

คะแนนประเมินการรับนักศึกษา 1 คะแนน

การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา

ประเด็นการพิจารณา

การควบคุม การดูแล การใหคําปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแกนักศึกษาปริญญาตรี

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการ
เรียนรู ในศตวรรษที่ 21

คะแนนการประเมินการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 1 คะแนน

ผลที่เกิดกับนักศึกษา

ประเด็นการพิจารณา 2555 2556 2557

อัตราการคงอยูของนักศึกษา (ปการศึกษาที่ประเมินและป
การศึกษายอนหลังไปอีก 2 ป ระบุรอยละ)

อัตราการสําเร็จการศึกษา(ปการศึกษาที่ประเมินและป
การศึกษายอนหลังไปอีก 2 ป ระบุรอยละ)

ความพึงพอใจตอหลักสูตร (ระบุคะแนนเฉลี่ย)

ผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา (มี/ไมมี การ

คะแนนการประเมินผลที่เกิดกับนักศึกษา 2 คะแนน

1.33 คะแนน

1

2

3

1

2

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินองคประกอบที่ 3

โอกาสที่ควรพัฒนา

ผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 3 (จุดเดน – โอกาสที่ควรพัฒนา)

จุดเดนของการดําเนินงาน

3.3

คะแนนที่ได

3.1

3.2

หมายเหตุ/ขอสังเกต 
(ถามี)

ปการศึกษา

 



ตัวบงชี้ที่ เกณฑการประเมิน

การบริหารและพัฒนาอาจารย

ประเด็นการพิจารณา

ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร

ระบบการบริหารอาจารย

ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย

คะแนนประเมินการบริหารและพัฒนาอาจารย 1 คะแนน

คุณภาพอาจารย

รอยละอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 40 %

  - จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 2 คน

  - จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 5 คน

คะแนนการประเมิน 5 คะแนน

รอยละอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 0 %

  - จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 0 คน

  - จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 5 คน

  -  คะแนนการประเมิน 0.00 คะแนน

ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร

  - ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของจํานวนอาจารย
ประจําหลักสูตร 48

  - จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 5 คน

  -  คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารยประจําหลักสูตร 12 %

  -  คะแนนการประเมิน 3 คะแนน

คะแนนประเมินคุณภาพอาจารย 2.67 คะแนน

ผลที่เกิดกับอาจารย

ประเด็นการพิจารณา 2555 2556 2557

อัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร

ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารจัดการ
ัคะแนนการประเมินผลที่เกิดกับอาจารย 2 คะแนน

1.89 คะแนนคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินองคประกอบที่ 4

ผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 4 (จุดเดน – โอกาสที่ควรพัฒนา)

องคประกอบที่ 4 อาจารย

คะแนนที่ได

4.1

4.3

4.2

หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี)

ปการศึกษา



1

2

3

1

2

3

โอกาสที่ควรพัฒนา

จุดเดนของการดําเนินงาน



ตัวบงชี้ที่ เกณฑการประเมิน
หมายเหตุ/ขอสังเกต 

(ถามี)

สาระของรายวิชาในหลักสูตร

ประเด็นการพิจารณา

การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร

การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ

คะแนนประเมินสาระของรายวิชาในหลักสูตร
3 คะแนน

การวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน

ประเด็นการพิจารณา

การกําหนดผูสอน

การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ. 3 และ 
  มคอ. 4) การจัดการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการ
วิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

คะแนนประเมินการวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน 1 คะแนน

การประเมินผูเรียน

ประเด็นการพิจารณา

การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา

การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)

คะแนนประเมินการประเมินผูเรียน 1 คะแนน

ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

จํานวนตัวบงชี้ที่จะตองประเมินในปที่ประเมินทั้งหมด (ดูจาก มคอ.2) 13 ตัวบงชี้

จํานวนตัวบงชี้ที่หลักสูตรสามารถดําเนินการไดตามเกณฑ 12 ตัวบงชี้

รอยละของผลการดําเนินการไดตามเกณฑ 92.31 %

คะแนนการประเมินผลผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 4.50

คะแนน

2.38 คะแนน

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผูเรียน

คะแนนที่ได

5.1

5.2

5.3

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินองคประกอบที่ 5

5.4



1

2

3

1

2

3

โอกาสที่ควรพัฒนา

ผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 5 (จุดเดน – โอกาสที่ควรพัฒนา)

จุดเดนของการดําเนินงาน



ตัวบงชี้ที่ เกณฑการประเมิน
หมายเหตุ/ขอสังเกต 

(ถามี)

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน

ประเด็นการพิจารณา

ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวม
ของอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพียงพอและเหมาะสมตอการ
จัดการเรียนการสอน

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน ความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย ตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

คะแนนประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 0 คะแนน

0 คะแนน

1

2

3

1

2

3

จุดเดนของการดําเนินงาน

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินองคประกอบที่ 6

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

คะแนนที่ได

6.1

ผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 6 (จุดเดน – โอกาสที่ควรพัฒนา)

โอกาสที่ควรพัฒนา

ควรมีระบบในการจัดหาสิ�งสนับสนุนการเรียนรู้ที�ตรงกับความต้องการของนักศึกษา



คะแนน

การประเมิน

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน

ตัวบงชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่

กําหนดโดย สกอ. 4
ผานการ

ประเมิน

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 4
ผานการ

ประเมิน

ตัวบงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
4.33 4.33

ตัวบงชี้ 2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา 3.75 3.75

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินองคประกอบที่ 2 บัณฑิต

ตัวบงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา 1 1

ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 1 1

ตัวบงชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2 2

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินองคประกอบที่ 3 นักศึกษา

ตัวบงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 1 1

ตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย 2.67 2.67

ตัวบงชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 2 2

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินองคประกอบที่ 4 อาจารย

ตัวบงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 3

ตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน 1 1

ตัวบงชี้ 5.3 การประเมินผูเรียน 1 1

ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
4.5 4.5

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินองคประกอบที่ 5 หลักสูตร การ

เรียนการสอน  การประเมินผูเรียน

ตัวบงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 0 0

2.375

1.89

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผูเรียน

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา

องคประกอบที่ 4 อาจารย

ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตัวบงชี้
หมายเหต/ุ

ขอสังเกต (ถาม)ี

ผลการ

ดําเนินการ

1.33

4.04

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต



คะแนน

ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตัวบงชี้
หมายเหต/ุ

 

ผลการ

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินองคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 2-6 2.10

0



ผลการประเมิน

องค 0.01-2.00  ระดับคุณภาพนอย

ประกอบ 2.01-3.00  ระดับคุณภาพปานกลาง

ที่ 3.01-4.00  ระดับคุณภาพดี

4.01-5.00  ระดับคุณภาพดีมาก

1 4 หลักสูตรไดมาตรฐาน

2 2 4.04 4.04 ระดับคุณภาพดีมาก

3 3 1.33 1.33 ระดับคุณภาพนอย

4 3 1.89 1.89 ระดับคุณภาพนอย

5 4 3.00 2.17 2.38 ระดับคุณภาพปานกลาง

6 1 0.00 0.00 ระดับคุณภาพนอย

รวม 13 1.81 1.63 4.04 2.10 ระดับคุณภาพปานกลาง

ระดับ
คุณภาพ

นอย

ระดับ
คุณภาพ

นอย

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก

1

2

3

4

1

2

3

4

โอกาสที่ควรพัฒนา

จุดเดนของการดําเนินงาน

อาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ ส่งผลให้บัณฑิตมีคุณภาพและเป็นที�พึงพอใจต่อ
ผู้ใช้บัณฑิต

ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คะแนน
ผาน

จํานวน
ตัวบงชี้

I P O

ผลการประเมิน

ผานการประเมิน

ผลการประเมินตนเองภาพรวม (จุดเดน – โอกาสที่ควรพัฒนา)

คะแนน
เฉลี่ย

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

น
อง

คป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
-6

ควรมีการกําหนดแผนและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาตนเองในด้านตําแหน่งทางวิชาการ

ควรมีการปรับปรุงระบบในการติดตามประเมินผลผู้เรียน เพื�อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน
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