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ค าน า 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (Committee Assessment 
Report: CAR) ฉบับนี้ เป็นรายงานที่ได้จากการประเมินรายงานประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (Self 
Assessment Report: SAR) ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิค
ปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประจ าปีการศึกษา 2563 จัดท าขึ้นตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาและ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งผลการประเมินตนเองแยกตาม
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ รวมทั้ง แสดงจุดเด่น แนวทางเสริมจุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ และ
แนวทางการพัฒนา การด าเนินการของสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานต่อไป 

ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ อาจารย์ผู้สอน ตลอดจนผู้ที่ผู้ที่เกี่ยวข้องท่าน ที่มี
ส่วนท าให้การจัดท ารายผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เล่มนี้ ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 หลักสูตรหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 3  ได้จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (CAR) ระดับ
หลักสูตร เพ่ือรองรับการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(IQA) ระดับปริญญาตรี ของสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2563  โดยใช้ ผลการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 
2563 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ครอบคลุมการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด และคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 ของสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จ านวน 6 องค์ประกอบ 17 ตัวบ่งชี้  เพ่ือเป็นกลไกในการก ากับติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
ให้สามารถปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะสอดคล้องตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่หลักสูตรคาดหวัง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ปีการศึกษา 2563 มี
ดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของหลักสตูร 
หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ 2562 

สาขาวิชา : เทคโนโลยีก่อสร้าง 

สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 

รหัสหลักสูตร : 
 

ที่ตั้งสถานศึกษา : 27 ถนนหนองจิก ต าบลสะบารัง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

 

2. ปรัชญา วัตถุประสงค ์
2.1  ปรัชญา 

 มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง ประยุกต์ใช้
ความรู้ ทักษะ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา ผลิตและพัฒนางานด้านก่อสร้าง เพ่ือพัฒนางานระดับเทคโนโลยีก่อสร้าง 
สามารถบริหารจัดการและควบคุมการท างาน  มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี และกิจนิสัยที่เหมาะสม
ในการท างาน  สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระ เพ่ือ
พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

2.2  วัตถุประสงค์ 
 1.3.1  เ พ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  และมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีก่อสร้าง 
และสามารถประยุกต์ เชื่ อมโยงทฤษฎี ในกา รพัฒนางานด้านก่อสร้ าง  เ พ่ือตอบสนองความต้องการ 
ของสถานประกอบการและอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
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              1.3.2  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ตระหนัก 
ในจรรยาบรรณวิชาชีพ รับผิดชอบต่อหน้าที่ สังคม และธ ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย 
               1.3.3  เ พ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  ความสามารถในการบูรณาการวิชาต่างๆ อย่างเป็น 
องค์รวม มีแนวคิดอย่างเป็นระบบในการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ให้ก้าวหน้า สามารถน าความรู้ ทักษะ และ
ความเชี่ยวชาญ ไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการด้านเทคโนโลยีก่อสร้างได้  
               1.3.4  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการใฝ่ เรียนรู้ตลอดชีวิต เ พ่ือมุ่ งพัฒนาตนเอง 
และวิชาชีพให้เจริญก้าวหน้า สามารถติดต่อสื่อสารอย่างเข้าใจในโลกเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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3. จ านวนนักศึกษา 

ปีท่ีนักศึกษาเข้าเรียน 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

2559 0 0 0 0 0 

2560 0 0 0 0 0 

2561 0 0 0 0 0 

2562 0 0 0 6 6 

2563 0 0 0 0 14 

 

4. ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ตารางแสดงผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบในการ 
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการ 
ประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน  1.1 การบรหิารจดัการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรือ่งเกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
1.1.1 จ านวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสตูร  
1.1.2 คุณสมบัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 
1.1.3 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1.1.4 คุณสมบัติอาจารยผ์ู้สอน 
1.1.5 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

ผ่าน  

องค์ประกอบในการ 
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้ 

2. บัณฑิต  2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน คณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 0.00  

2.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบมาตรฐาน วิชาชีพผ่านในครั้งแรก 5.00  

2.3 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่าน สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือ
เทียบเท่า 

0.00  

2.4 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่าน มาตรฐานด้านเทคโนโลยดีิจิทัล 0.00  

2.5 ร้อยละของบัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งาน ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 
ปี 

0.00  

3. นักศกึษา  3.1 การรับนักศึกษา 3.00  

3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา 4.00  

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3.00  

4. อาจารย์  4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ 4.00  
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องค์ประกอบในการ 
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการ 
ประเมิน 

4.2 คุณภาพอาจารย ์ 0.63  

4.21 ร้อยละของอาจารย์ ผูร้ับผดิชอบ หลักสูตรทีม่ีประสบการณด์้านปฏิบัติการ 
ในสถานประกอบการ 

1.25  

4.22 ร้อยละผลงานทางวิชาการของ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 0.00  

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ 3.00  

5. หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน  

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00  

5.2 การวางระบบผูส้อน และกระบวนการ จัดการเรียนการสอน 3.00  

5.3 การประเมินผู้เรียน 3.00  

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง 
ชาติ 

5.00  

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 3.00  

คะแนนรวม 39.63 

คะแนนรวมเฉลี่ย 3.04  

  
ผลการประเมิน คุณภาพการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ
3.04 คะแนน อยู่ในระดับ ดี 
ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0 หมายถึง หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01-5.00 หมายถึง หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานและมี 
ระดับคุณภาพตามคะแนนที่ได้ดังนี้ 

 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

0.01 - 2.00 น้อย 

2.01 - 3.00 ปานกลาง 

3.01 - 4.00 ดี 

4.01 - 5.00 ดีมาก 
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ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง (ต่อเนือ่ง)  

หลักสูตรใหม่ 2562 
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 

 

1.  ปรัชญา 
 มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง ประยุกต์ใช้ความรู้ 
ทักษะ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา ผลิตและพัฒนางานด้านก่อสร้าง เพ่ือพัฒนางานระดับเทคโนโลยีก่อสร้าง 
สามารถบริหารจัดการและควบคุมการท างาน  มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี และกิจนิสัยที่เหมาะสม
ในการท างาน  สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระ เพ่ือ
พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 
2.  วัตถุประสงค ์
 1.3.1  เ พ่ื อ ผ ลิ ตบั ณ ฑิ ต ใ ห้ มี ค ว า ม รู้  แ ล ะมี ทั ก ษ ะ ใ นก า รป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น เ ทค โ น โ ล ยี ก่ อ ส ร้ า ง 
และสามารถประยุกต์ เชื่ อมโยงทฤษฎี ในการพัฒนางานด้านก่อสร้ าง  เ พ่ือตอบสนองความต้องการ  
ของสถานประกอบการและอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
      1.3.2  เ พ่ื อปลู กฝั ง คุณ ธ ร รม  จ ริ ย ธ ร รม  คว ามมี ร ะ เบี ยบวิ นั ย  ค ว ามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต  ต ระหนั ก 
ในจรรยาบรรณวิชาชีพ รับผิดชอบต่อหน้าที่ สังคม และธ ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย 
      1.3.3  เ พ่ื อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ใ ห้ มี ค ว า ม รู้  ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร บู ร ณ า ก า ร วิ ช า ต่ า ง ๆ  อ ย่ า ง เ ป็ น 
องค์รวม มีแนวคิดอย่างเป็นระบบในการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ให้ก้าวหน้า สามารถน าความรู้ ทักษะ และ
ความเชี่ยวชาญ ไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการด้านเทคโนโลยีก่อสร้างได้  
      1.3.4  เ พ่ื อ ผ ลิ ตบัณฑิ ต ให้ มี ค ว ามส ามา รถ ในกา ร ใ ฝ่ เ รี ย น รู้ ต ล อดชี วิ ต  เ พ่ื อมุ่ ง พัฒนาตน เ อ ง 
และวิชาชีพให้เจริญก้าวหน้า สามารถติดต่อสื่อสารอย่างเข้าใจในโลกเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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องค์ประกอบที่ 1 
การก ากับมาตรฐาน 

  
  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. ชื่อ นาย บุญช่วย  นามสกลุ ทองรักษา 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศ.บ.) วิศวกรรมโยธา  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2534  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  

2. ชื่อ นาง วรรณรัชต ์ นามสกลุ คชศิลา 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศ.บ.) วิศวกรรมโยธา  
- วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมโยธา  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยเทคนิคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2533  
-  มหาวิทยาลัยเทคนิคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2557  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  
- อภิชา หนูพันธ์ นางวรรณรัชต์ คชศิลา และนางสุเรวดี บุญพันธ์. 2561. ผลของการจดัการการเรียนการสอนด้วยเอกสาร
ประกอบการสอน วิชาออกแบบโครงสร้างคอนกรตีเสริมเหล็ก. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวตักรรมอาชีวศึกษา 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 2, 2-3 กันยายน 2561. โรงแรม เจบหีาดใหญ,่ สงขลา. หน้า 353-363.  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  

3. ชื่อ นาย อภิชา  นามสกลุ หนพูันธ ์

ชื่อปริญญาและสาขา  
- วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศ.บ.) วิศวกรรมโยธา  
- วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมโยธา  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยเทคนิคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2550  
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-  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุีปีการศึกษาทีส่ าเร็จ 2557  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  
- อภิชา หนูพันธ์ นางวรรณรัชต์ คชศิลา และนางสุเรวดี บุญพันธ์. 2561. ผลของการจดัการการเรียนการสอนด้วยเอกสาร
ประกอบการสอน วิชาออกแบบโครงสร้างคอนกรตีเสริมเหล็ก. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวตักรรมอาชีวศึกษา 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 2, 2-3 กันยายน 2561. โรงแรม เจบหีาดใหญ,่ สงขลา. หน้า 353-363.  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  

4. ชื่อ นาย อรุณ  นามสกุล สุวรรณสุนทร 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศ.บ.) วิศวกรรมโยธา  
- วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมโยธา  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยเทคนิคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2550  
-  มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2552  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  
- ไชยยา ขุนวิเศษ และอรณุ สุวรรณสุนทร. 2561. ผลของการจัดการการเรียนการสอนด้วยเอกสารประกอบการสอน วิชา
กลศาสตร์โครงสร้าง 1. การประชมุวิชาการเทคโนโลยีและนวตักรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งท่ี 2, 2-3 กันยายน 2561. 
โรงแรม เจบีหาดใหญ,่ สงขลา. หน้า 339-352.  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  

5. ชื่อ นาย ไชยยา  นามสกุล ขุนวิเศษ 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา  
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเทคนคิช้ันสูง (ปทส.) สาขาก่อสร้าง  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีปีการศึกษาทีส่ าเร็จ 2552  
-  วิทยาลัยเทคนิคดสุิตปีการศึกษาที่ส าเรจ็ 2543  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  
- ไชยยา ขุนวิเศษ และอรณุ สุวรรณสุนทร. 2561. ผลของการจัดการการเรียนการสอนด้วยเอกสารประกอบการสอน วิชา
กลศาสตร์โครงสร้าง 1. การประชมุวิชาการเทคโนโลยีและนวตักรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งท่ี 2, 2-3 กันยายน 2561. 
โรงแรม เจบีหาดใหญ,่ สงขลา. หน้า 339-352.  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  
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2. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. ชื่อ นาย บุญช่วย  นามสกลุ ทองรักษา 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศ.บ.) วิศวกรรมโยธา  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2534  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  

2. ชื่อ นาง วรรณรัชต ์ นามสกลุ คชศิลา 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศ.บ.) วิศวกรรมโยธา  
- วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมโยธา  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยเทคนิคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2533  
-  มหาวิทยาลัยเทคนิคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2557  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  
- อภิชา หนูพันธ์ นางวรรณรัชต์ คชศิลา และนางสุเรวดี บุญพันธ์. 2561. ผลของการจดัการการเรียนการสอนด้วยเอกสาร
ประกอบการสอน วิชาออกแบบโครงสร้างคอนกรตีเสริมเหล็ก. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวตักรรมอาชีวศึกษา 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 2, 2-3 กันยายน 2561. โรงแรม เจบหีาดใหญ,่ สงขลา. หน้า 353-363.  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  

3. ชื่อ นาย อภิชา  นามสกลุ หนพูันธ ์

ชื่อปริญญาและสาขา  
- วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศ.บ.) วิศวกรรมโยธา  
- วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมโยธา  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยเทคนิคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2550  
-  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุีปีการศึกษาทีส่ าเร็จ 2557  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  
- อภิชา หนูพันธ์ นางวรรณรัชต์ คชศิลา และนางสุเรวดี บุญพันธ์. 2561. ผลของการจดัการการเรียนการสอนด้วยเอกสาร
ประกอบการสอน วิชาออกแบบโครงสร้างคอนกรตีเสริมเหล็ก. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวตักรรมอาชีวศึกษา 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 2, 2-3 กันยายน 2561. โรงแรม เจบหีาดใหญ,่ สงขลา. หน้า 353-363.  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  

4. ชื่อ นาย อรุณ  นามสกุล สุวรรณสุนทร 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศ.บ.) วิศวกรรมโยธา  
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- วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมโยธา  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยเทคนิคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2550  
-  มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2552  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  
- ไชยยา ขุนวิเศษ และอรณุ สุวรรณสุนทร. 2561. ผลของการจัดการการเรียนการสอนด้วยเอกสารประกอบการสอน วิชา
กลศาสตร์โครงสร้าง 1. การประชมุวิชาการเทคโนโลยีและนวตักรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งท่ี 2, 2-3 กันยายน 2561. 
โรงแรม เจบีหาดใหญ,่ สงขลา. หน้า 339-352.  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  

5. ชื่อ นาย ไชยยา  นามสกุล ขุนวิเศษ 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา  
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเทคนคิช้ันสูง (ปทส.) สาขาก่อสร้าง  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีปีการศึกษาทีส่ าเร็จ 2552  
-  วิทยาลัยเทคนิคดสุิตปีการศึกษาที่ส าเรจ็ 2543  

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่  
- ไชยยา ขุนวิเศษ และอรณุ สุวรรณสุนทร. 2561. ผลของการจัดการการเรียนการสอนด้วยเอกสารประกอบการสอน วิชา
กลศาสตร์โครงสร้าง 1. การประชมุวิชาการเทคโนโลยีและนวตักรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งท่ี 2, 2-3 กันยายน 2561. 
โรงแรม เจบีหาดใหญ,่ สงขลา. หน้า 339-352.  

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการในสถานประกอบการ  
  

3. จ านวนอาจารย์ผู้สอน 

1. ชื่อ นาย บุญช่วย  นามสกลุ ทองรักษา 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศ.บ.) วิศวกรรมโยธา  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2534  

2. ชื่อ นาง วรรณรัชต ์ นามสกลุ คชศิลา 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศ.บ.) วิศวกรรมโยธา  
- วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมโยธา  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยเทคนิคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2533  
-  มหาวิทยาลัยเทคนิคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2557  
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3. ชื่อ นาย อภิชา  นามสกลุ หนพูันธ ์

ชื่อปริญญาและสาขา  
- วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศ.บ.) วิศวกรรมโยธา  
- วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมโยธา  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยเทคนิคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2550  
-  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุีปีการศึกษาทีส่ าเร็จ 2557  

4. ชื่อ นาย อรุณ  นามสกุล สุวรรณสุนทร 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศ.บ.) วิศวกรรมโยธา  
- วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมโยธา  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยเทคนิคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2550  
-  มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 2552  

5. ชื่อ นาย ไชยยา  นามสกุล ขุนวิเศษ 

ชื่อปริญญาและสาขา  
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา  
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเทคนคิช้ันสูง (ปทส.) สาขาก่อสร้าง  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา  
-  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีปีการศึกษาทีส่ าเร็จ 2552  
-  วิทยาลัยเทคนิคดสุิตปีการศึกษาที่ส าเรจ็ 2543  
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน มี ไม่มี เอกสาร/หลักฐาน 

1. จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- ไม่น้อยกว่า 5 คน ✓   
  - เป็นอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรเพียง 1 หลักสตูรเท่านั้น ✓  

- ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสตูรนั้น ✓  
สรุป ✓  

  

2. คุณสมบตัิอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่น้อยกว่าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

✓  

  
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ✓   
- อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร จ านวน 2 ใน 5 คน ต้องมี
ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการ ✓  

สรุป ✓  
  

3. คุณสมบตัิอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

- คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่น้อยกว่าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

✓  
  

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ✓  
- ไม่จ ากัดจ านวนและประจ าไดม้ากกว่า 1 หลักสูตร ✓  

สรุป ✓  
  

4. คุณสมบตัิอาจารย์ผูส้อน - อาจารย์ประจ า จะต้องมีคณุวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมน่้อยกว่าต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาท่ีตรงหรือสมัพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

✓  

  
- อาจารย์พิเศษ 
  มีคุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทยีบเท่า หรือคณุวุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าและมปีระสบการณ์ในการท างานท่ีเกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่า 6 ปี 
  มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ า
เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น  

✓  

สรุป ✓  
  

5. การปรับปรุงหลักสตูร
ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสตูรหรืออย่างน้อย
ทุก ๆ 5 ปี ✓  

  

สรุป ✓  
  

สรุปผลการก ากับมาตรฐาน จ านวนเกณฑ์ท้ังหมด 5 เกณฑ์ มีการด าเนินการครบถ้วน จ านวน 5 เกณฑ์ 

ผลการประเมิน : ผ่าน 
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เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 

เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 

1. มีการด าเนินงานตามเกณฑ์ครบจ านวน 5 เกณฑ ์ ผ่าน 

2. มีการด าเนินงานไม่ครบตามจ านวน 5 เกณฑ ์ ไม่ผา่น 
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องค์ประกอบที่ 2 
บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด รหัส 61 0 คน 

จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 0 คน 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 0.0 คะแนน 

คะแนนที่ได้ 0.00  คะแนน  

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบมาตรฐาน วิชาชีพผ่านในครั้งแรก 
จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทั้งหมด 6 คน 

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบ 6 คน 

จ านวนนักศึกษาท่ีสอบมาตรฐานวิชาชีพผ่านคร้ังแรก 6 คน 

คะแนนที่ได้ 5.00  คะแนน  

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเท่า 
จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทั้งหมด 0 คน 

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบ 0 คน 

จ านวนนักศึกษาท่ีสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์
ระดับ B2 หรือเทียบเท่า 

0 คน 

คะแนนที่ได้ 0.00  คะแนน  

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทั้งหมด 0 คน 

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบ 0 คน 

จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

0 คน 

คะแนนที่ได้ 0.00  คะแนน  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด รหัส 61 0 คน 

จ านวนบัณฑิตของหลักสูตรที่ตอบแบบสอบถาม 0 คน 

จ านวนบัณฑิตที่มีงานท า 0 คน 

จ านวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอสิระ 0 คน 

จ านวนบัณฑิตที่ได้เลื่อนต าแหน่งหรือได้รับเงินเดือนเพ่ิมขึ้น
(กรณีมีงานท าก่อนเข้าศึกษาภายใน 1 ปี ส าเร็จการศึกษา 

0  คน 

จ านวนบัณฑิตที่ไม่มีงานท า 0  คน 

อื่นๆ 0 คน 

คะแนนที่ได้ 0.00  คะแนน  

  
หมายเหตุ - หลักสูตรใหม่ที่ยังไม่มีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาไม่ต้องประเมินองค์ประกอบนี้ 

- จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 3 
นักศึกษา 

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 

1.  การรับนักศึกษา 
การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเทคโนโลยีก่อสร้างใช้ วิธีสอบคัดเลือก โดยใช้ 2 แบบ คือ แบบสอบคัดเลือกจากการ

ให้โควต้าไปวิทยาลัยต่างๆและสอบคัดเลือกจากแบบผู้การรับสมัครทั่วไป โดยมสีัดส่วน 30:70 ในกระบวนการรับสมัครใช้ประกาศ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และมีการแต่งคณะกรรมการชุดตา่งๆ เช่น คณะกรรมการรับสมัครโคงต้าและทั่วไป คณะกรรมการ
ออกข้อสอบ คณะกรรมการพจิารณาคัดเลือกข้อสอบ คณะกรรมการคุมสอบ คณะกรรมการตรวจข้อสอบ เป็นต้น 

2.  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
เปิดสอนปรับพื้นฐานความรู้ หรืออบรมให้ความรู้ ด้านทักษะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ทักษะการ

พูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ก่อนเริ่มภาคเรียน 

คะแนนที่ได้ 3.00 คะแนน 

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

1.   การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
 มีการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการบริหารวิชาการกับนักศึกษาภาคเรียนละ 2 

ครั้งเพื่อรับฟังปัญหาและให้ค าปรึกษาช่วงแรกในสัปดาห์ที่ 4 และช่วงในสัปดาห์ที่ 12 และภาควิชายังเปิดส านักงานรับข้อมูลการ
แสดงความคิดของนักศึกษาทางด้านวิชาการทุกวันท าการในเวลาราชการตลอดปี 

2.   การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง ประยุกต์ใช้ความรู้ 

ทักษะ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา ผลิตและพัฒนางานด้านก่อสร้าง เพื่อพัฒนางานระดับเทคโนโลยีก่อสร้าง สามารถบริหาร
จัดการและควบคุมการท างาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจนิสัยที่เหมาะสมในการท างาน สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ  
และวิชาชีพ 
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3.  การควบคุมดูแลในการจัดท าโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ (สัดส่วนในการควบคุมอาจารย์ต่อ
นักศึกษาไม่ควรเกิน 1 : 15) 

อาจารย์ท่ีปรึกษา นักศึกษา ชื่อเร่ือง 

1.นายอภิชา หนูพันธ ์ 1. นายซ ารี สดีง ศึกษาความพึงพอใจการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนใน ต าบลยะหา อ าเภอยะหา 
จังหวัดยะลา 

2. นายอัมรีย์ สาแล ศึกษาความพึงพอใจการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนใน ต าบลตันหยงจึงงา อ าเภอยะ
หริ่ง จังหวัดปัตตาน ี

3. นายแวมูฮ าหมัด อาบัส ศึกษาความพึงพอใจการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนใน ต าบลตะลุโบะ อ าเภอเมอืง 
จังหวัดปัตตาน ี

2.นายไชยยา ขุนวิเศษ 1. .นางสาวอุไรรตัน ์ไชยสวัสดิ ์ ศึกษาอัตราส่วนของยางมะตอยต่อขวดพลาสติกที่มีผลต่อคุณภาพของอิฐบล็อกทาง
เท้าตามมาตรฐานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวธิีมาร์แชลล์ 

2. นายณรงค์ศักดิ ์แก้วพลอย แผ่นกันกระแทกจากยางพาราผสมขี้เลื่อย 

3. นายวิศรุต ทิพพิมล ศึกษาพฤติกรรม ความรู้ และทัศนคติในการท างานด้านความปลอดภัยของคนงาน
ก่อสร้างในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

  
คะแนนที่ได้ 4.00 คะแนน 

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

ปีที่นักศึกษาเข้าเรียน 
ปีการศึกษา 

 
2559 2560 2561 2562 2563 การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 

2559 0 0 0 0 0 0.0 0.0 

2560 0 0 0 0 0 0.0 0.0 

2561 0 0 0 0 0 0.0 0.0 

2562 0 0 0 6 6 100.0 0.0 

2563 0 0 0 0 14 0.0 0.0 

 

3.  ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 ภาควิชาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของนักศึกษา โดย
ภาควิชาได้จัดท าตู้รับข้อร้องเรียนกรณีท่ีนักศึกษาท่ีไม่ต้องการจะแสดงตนและมีเจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรียนในกรณีท่ี
นักศึกษาต้องการจะส่งข้อร้องเรียนด้วยตนเอง ทั้ง 2 วิธีจะให้เจ้าหน้าสรุปส่งหัวหน้าภาควิชาทุกวันพฤหัสบดีเพ่ือ
น าเข้าคณะกรรมการชุดดังกล่าวทุกวันศุกร์กรณีท่ีข้อร้องเรียนเป็นเรื่องทั่วไปแต่ถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วนก็จะน าเข้า
คณะกรรมการพิจารณาทันที 

คะแนนที่ได้ 3.00 คะแนน 
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องค์ประกอบที่ 4 
อาจารย์ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
1.  ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- หลักสูตรมีกลไกในกระบวนการแต่งตั้งอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร และอาจารย์พเิศษที่เป็นอาจารย์ผูส้อนประจ า การ

บริหารและพัฒนาอาจารย์ มีการน าระบบกลไกไปสู่การด าเนินงาน มีการประเมินและปรับปรุงพัฒนาอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม  

2.   ระบบการบริหารอาจารย์ 
 หลักสูตรมีกระบวนการในการก าหนดอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิที่เหมาะสม ทั้งอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์พิเศษที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้สอนประจ าหลักสูตร และครูฝึกในสถานประกอบการ มี
กระบวนการ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดการเรียนการสอนที่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ใน คอศ.2 และ คอศ.3 พร้อมทั้งน าข้อมูลลง
ในระบบครบถ้วนตามก าหนดระยะเวลา  

3.   ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 หลักสูตรมีกระบวนการและกลไกในการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการ

จัดการต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2563 มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นเพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา  

คะแนนที่ได้ 4.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
1.  ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการในสถานประกอบการ 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 5  คน  

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีประสบการณ์ในด้าน
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

1  คน  

ร้อยละ 20 %  

คะแนนที่ได้ 1.25  คะแนน  

  

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ประสบการณ์ด้านปฏิบัติงาน ปี 

2.  ร้อยละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  

จ านวนผลงานทางวิชาการ 0 คน  

ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 0.00  

ร้อยละ 0 %  

คะแนนที่ได้ 0.00 คะแนน  

 
ชื่อผลงานทางวิชาการ/ การเผยแพร่ผลงาน ค่าน้ าหนักผลงาน 
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คะแนนที่ได้ 0.63 คะแนน 

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

1.  การคงอยู่ของอาจารย์ 
อัตราคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรในปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 100 เท่ากับปีท่ีผ่านมา  

2.  ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของอาจารย์ 
หลักสตูรได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรต่อการบรหิารจดัการหลักสูตรจ านวน 6 

ด้าน ผลการประเมิน มีค่าเฉลี่ย 4.01 อยู่ในระดับ 5 คะแนน ซึ่ง สูงกว่าปีท่ีผ่านมา 
  

คะแนนที่ได้ 3.00 คะแนน 
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องค์ประกอบที่ 5 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

  

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
1.   การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 หลักสูตรมีระบบ กลไกในการออกแบบหลักสูตรที่มีสาระรายวิชาในหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการของภาคส่วนต่าง ๆ 

ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งในปีการศึกษา 2563 ได้ปรับปรุงหลักสูตรโดยผ่านการศึกษาความต้องการของสถานประกอบการและ
ตลาดแรงงานท่ีมีความต้องการบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง 

2.   การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 
 โดยมีการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการโดยด าเนินการตามหลักสูตรได้

ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบท้ัง 14 ตัวบ่งช้ีที่ก าหนดไว้ใน คอศ.1 และมีผลการประเมิน (ผ่าน
ทุกตังบ่งช้ี/ผ่าน 13 ตัวบ่งช้ี ไม่ผ่าน 1 ตัวบ่งช้ี 

คะแนนที่ได้ 3.00 คะแนน 

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

1.   การก าหนดผู้สอน 
 หลักสูตรมีกระบวนการในการก าหนดอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิที่เหมาะสม ทั้งอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์พิเศษที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้สอนประจ าหลักสูตร และครูฝึกในสถาน ประกอบการ มี
กระบวนการ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดการเรียนการสอนที่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ใน คอศ.2 และ คอศ.3 พร้อมทั้งน าข้อมูลลง
ในระบบครบถ้วนตามก าหนดระยะเวลา 

2.   การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ แผนการฝึกและการจัดการเรียนการ
สอนทั้งในสถานศึกษาและในสถานประกอบการ 

 หลักสตูรได้ออกค าสั่งให้อาจารยผ์ูส้อนออกนิเทศการฝึกในสถานประกอบการ 

3.   การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
 หลักสูตรมีกระบวนการประเมินผู้เรียนโดยก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนก าหนดวิธีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้ง 6 

ดา้นของนักศึกษาไว้ใน คอศ.2 และ คอศ.3 มีคณะกรรมการพิจารณาข้อสอบปลายภาค และผลสอบในแต่ละรายวิชา อาจารย์ผู้สอน 
จัดท า คอศ.4 และคอศ.5 ตามก าหนดระยะเวลา รวมทั้งการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ การประเมินสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ และ
การประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และการวัด
และการประเมินผล 

4.   การควบคุมหัวข้อโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ และการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาให้สอดคล้อง
กับโครงงานของผู้เรียน 

 หลักสูตรมีกระบวนการประเมินผู้เรียนโดยก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนก าหนดวิธีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้ง 6 
ด้านของนักศึกษาไว้ใน คอศ.2 และ คอศ.3 มีคณะกรรมการพิจารณาข้อสอบปลายภาค และผลสอบในแต่ละรายวิชา อาจารย์ผู้สอน 
จัดท า คอศ.4 และคอศ.5 ตามก าหนดระยะเวลา รวมทั้งการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ การประเมินสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ และ
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การประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และการวัด
และการประเมินผล 

คะแนนที่ได้ 3.00 คะแนน 

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 การประเมินผู้เรียน 

1.   การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและทักษะ
ปฏิบัติงานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และการประเมินสมิทธิภาพทางภาษา 

 ไม่มีการประเมิน 

2.   การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโโดยการสัมภาษณ์นักศึกษา 

3.   การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
 เมื่อสิ้นสุดในแต่ละภาคเรียนมีการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อประเมินผลการจัดการเรียนการ

สอนและประเมินหลักสูตรทุกภาคการศึกษา 
 

คะแนนที่ได้ 3.00 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 

1. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

✓  ✓  

2. มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ คอศ.1 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

✓  ✓  

3. มีรายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษาและรายละเอียดของรายวิชาในสถานประกอบการ ตามแบบ คอศ.
2 และ คอศ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาค การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

✓  ✓  

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาในสถานศึกษาและรายงานผลการ ด าเนินการของรายวิชาใน
สถานประกอบการ ตามแบบ คอศ.4 และ คอศ.5 ภายใน 30วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 

✓  ✓  

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ คอศ. 6 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา ✓  ✓  

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในแบบ คอศ.2 และ คอศ.3 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

✓  ✓  

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมิน การด าเนินงานท่ีรายงานในแบบ คอศ.6 ปีท่ีแล้ว 

 ✓  

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ไดร้บัการปฐมนิเทศหรือ ค าแนะน าด้านการจัดการเรยีนการสอน ✓  ✓  

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ✓  ✓  

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพฒันาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อป ี

✓  ✓  

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคณุภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนน 5.0 

 ✓  

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหมเ่ฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0   

คิดเป็นร้อยละ 100.0 100.0 

ค่าคะแนนเท่ากับ 5.0 5.00 

คะแนนท่ีได ้ 5.00 
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องค์ประกอบที่ 6 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

  

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1.   ระบบการด าเนินงานของหลักสูตรกับสถานประกอบการโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 หลักสตูรมีอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลกัสูตรที่เป็นบุคลากรของสถานประกอบการ 

2.   จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 หลักสูตรมีกระบวนการและกลไกในการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการ
จัดการต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2563 มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นเพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา  

3.   สถานประกอบการ 
 ให้บุคลากรมาเป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นที่ฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาสนับสนุนท้ังเครื่องมือต่างๆ 

4.   กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ้
  

คะแนนที่ได้ 3.00 คะแนน 
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ตารางสรุปผลคะแนน 
องค์ประกอบในการ 

ประกันคุณภาพหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้ 

2. บัณฑิต  2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน คณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 0.00  

2.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบมาตรฐาน วิชาชีพผ่านในครั้งแรก 5.00  

2.3 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่าน สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือ
เทียบเท่า 

0.00  

2.4 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่าน มาตรฐานด้านเทคโนโลยดีิจิทัล 0.00  

2.5 ร้อยละของบัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งาน ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 0.00  

3. นักศกึษา  3.1 การรับนักศึกษา 3.00  

3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา 4.00  

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3.00  

4. อาจารย์  4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ 4.00  

4.2 คุณภาพอาจารย ์ 0.63  

4.21 ร้อยละของอาจารย์ ผูร้ับผดิชอบ หลักสูตรทีม่ีประสบการณด์้านปฏิบัติการ ใน
สถานประกอบการ 

1.25  

4.22 ร้อยละผลงานทางวิชาการของ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 0.00  

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ 3.00  

5. หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน  

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00  

5.2 การวางระบบผูส้อน และกระบวนการ จัดการเรียนการสอน 3.00  

5.3 การประเมินผู้เรียน 3.00  

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง ชาติ 5.00  

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 3.00  

คะแนนรวม 39.63 

คะแนนรวมเฉลี่ย 3.04  

  
 ผลการประเมิน คุณภาพการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.04 คะแนน อยู่ในระดับ ดี 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบท่ี คะแนนผ่าน จ านวนตัวบ่งชี ้ I P O คะแนนเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

 0.01-2.00 ระดับคุณภาพ น้อย 

 2.01-3.00 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

 3.01-4.00 ระดับคุณภาพ ด ี

 4.01-5.00 ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 

1.การก ากับ
มาตรฐาน 

ผ่านการประเมิน  หลักสตูรได้มาตรฐาน  

2.บัณฑิต 

คะแนนเฉลีย่
ของทุกตัวบ่งช้ี

ใน
องค์ประกอบท่ี 

2-6 

2 
  

2.50 1.25  น้อย  

3.นักศึกษา 3 
 

3.50 3.00 3.33  ด ี

4.อาจารย์ 3 0.63 4.00 3.00 2.54  ปานกลาง 

5.หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน 

4 
 

3.00 5.00 3.50  ด ี

6.สิ่งสนับสนนุการ
เรียนรู้ 

1 
 

3.00 
 

3.00  ปานกลาง 

รวม 
 

13 0.63 3.37 3.37 3.04 ดี 

ผลการประเมิน น้อย ดี ดี ดี 
 

  

 ผลการประเมินระดับหลักสูตร 
 คะแนนเฉลี่ย:  3.04  
 ระดับคุณภาพ:  ด ี 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 2-6 
จุดเด่น 
 1.  หลักสูตรได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบ โดยส่งบุคคลากรของสถานประกอบการให้มาเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
  2.  เป็นหลักสูตรที่รองรับนักศึกษา ทางด้านก่อสร้างและโยธาในภาคใต้ เพราะเปิดสอนเพียงที่เดียว ที่
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 
  3.  มีอาจารย์การควบคุมดูแลในการจัดท าโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ สัดส่วนในการควบคุมอาจารย์ต่อ
นักศึกษาไม่ควรเกิน 1 : 15 
  4. มีการพัฒนาการโดยอาจารย์ผู้รับผิดขอบหลักสูตรได้มีการเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
  5. มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรซึ่งเป็นสถานประกอบการ 1 คน 
  6. อัตราคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 100 เท่ากับปีที่ผ่านมามีการก าหนด
อาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิที่เหมาะสม 
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จุดที่ควรพัฒนา 
 1. เพ่ิมเติมทักษะด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีดิจิตอล 

2. การรับนักศึกษา 
3. ผลงานวิชาการ 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
5. โครงการรองรับในการพัฒนาการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรมีการสนับสนุนให้นักศึกษาเพ่ิมเติมทักษะด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีดิจิตอล 
  2.  การรับนักศึกษาควรมีการประชาสัมพันธ์ ให้หลากหลานเพ่ือเพ่ิมจ านวนนักศึกษา 
  3. ควรมีการสนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าเสนอผลงานวิชาการประจ าทุกปี 
  4. ควรมีการพัฒนาอาจารยฺ์ประจ าหลักสูตร เพ่ือรองรับการอาจารย์ที่ใกล้เกษียณอายุ 
  5. ควรมีการโครงการรองรับในการพัฒนาการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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