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บทสรุปผู้บรหิาร 
 

บริบททีส่ําคัญ  

เกือบครึ่งศตวรรษ 100 ปี ที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้
สร้างนิสิตที่มีความรู้และคุณธรรมเป็นเลิศ งานวิจัยที่ล้ําหน้า และงานบริการสังคมสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน ซึ่งช่ือเสียงของภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์น้ัน สามารถเห็นได้จากผลงานระดับโลก 
ผลงานระดับประเทศของศิษย์เก่าที่ได้สร้างผลงานไว้อย่างมากมาย 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาให้ความรู้กับผู้ที่จะเป็นผู้นําในยุคที่กําลังจะมาถึง มีความสามารถในการคํานวณและ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนเพ่ือช่วยเหลือสังคม สามารถที่จะร่วมงานกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความต่ืนตัวใน
การศึกษาตลอดเวลาแม้ภายหลังจบการศึกษาไป และมีความเป็นมืออาชีพในสายงานวิศวกรรมโยธาที่มีจริยธรรม
และคุณธรรมเป็นหัวใจสําคัญ ขยายขอบเขตความรู้ในด้านวิศวกรรมโยธาให้เหนือไปกว่าจะเอ้ือมไปถึง มุ่งพัฒนา
งานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมใหม่โดยการประยุกต์พ้ืนฐานความรู้ที่มีอยู่พร้อม ประยุกต์โดยนําแนวคิด เทคโนโลยี และ
กระบวนการใหม่มาปรับใช้เพ่ือสร้างสังคมที่ดีขึ้น ผ่านทางการบริการชุมชน และการเป็นตัวแทนในระดับชุมชน 
จังหวัด ภูมิภาค ประเทศ และระดับนานาชาติภาควิชา 

วิศวกรรมโยธาจึงได้มีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ซึ่งเป็นศาสตร์และศิลป์
ทางวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเก่ียวกับการก่อสร้างเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
สังคมมนุษย์ โดยศึกษาตั้งแต่ การวางแผน การออกแบบ การวิเคราะห์ การสร้าง การจัดการและการบํารุงรักษา
สิ่งก่อสร้าง เช่น ก่อสร้างอาคาร ตึก ตึกระฟ้า สะพาน ถนน รถไฟฟ้า สนามบิน ท่าเรือ และระบบขนส่งอ่ืนๆ รวมถึง
ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น เขื่อน คลอง ชลประทาน ตลอดจนการทํารังวัดในงานสํารวจและแผนที่ รวมไปถึง
การวิเคราะห์ทางธรณีและชลศาสตร์ และการบริหารจัดการการก่อสร้าง งานในทางด้านวิศวกรรมจะเน้นทางด้าน
การใช้วัสดุและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้ที่ประกอบวิชาชีพในสาขาน้ีเรียกว่า วิศวกรโยธาหรือเรียกกันว่า
นายช่าง ในการทํางานในประเทศไทยผู้ที่ประกอบวิชาชีพน้ีจะขึ้นทะเบียนกับสภาวิศวกรเพื่อรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม (กว.) 

จุดแข็ง  
 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต้ังมาเป็นเวลานาน มีช่ือเสียงและเป็นที่ยอมรับใน

วงกว้าง ทั้งหน่วยงานทางภาครัฐ รฐัวิสาหกิจ และเอกชน 
 บุคลากรสายอาจารย์มีความพร้อม และมีประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 

 
จุดอ่อน 

 เครื่องมือและอุปกรณ์ด้านการเรียนการสอน และการวิจยัมีไม่เพียงพอ ส่วนที่มีอยู่ค่อนข้างล้าสมัย 
 งบประมาณสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยไม่เพียงพอ 
 นักศึกษามีข้อจํากัดในทักษะภาษาอังกฤษ 
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สรุปคะแนนแต่ละองค์ประกอบ 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
ประเมินโดย
หลักสูตร 

หมายเหตุ 

องค์ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน   

1.1การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. ผ่าน  

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต   

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3.97  

2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ปี 

4.34 
 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา   

3.1 การรับนักศึกษา 1  

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 1  

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 1  

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์   

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 1  

4.2 คุณภาพอาจารย์ 5  

     4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 5  

     4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 5  

     4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 5  

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 1  

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 1  

5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 1  

5.3 การประเมินผู้เรียน 1  

5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5  

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

6.1  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 1  

ค่าเฉล่ียสําหรับการประเมินคุณภาพใน 2.10  
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ประวัติความเป็นมาของหลกัสูตร 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เปิดขึ้นเพ่ือมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรม
โยธา ให้มีองค์ความรู้ ความสามารถ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นวิศวกรโยธาที่มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การแก้ปัญหา การประยุกต์และการวิจัยอย่างเป็นระบบ รวมท้ังเป็นวิศวกรโยธาท่ีมี
คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือตอบสนองความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชน หลักสูตรน้ีสามารถตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการ
ของบุคลากรในวิชาชีพวิศวกร  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 และถูกใช้สอนมา
ต้ังแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 

1) มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมโยธา  
2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและประยุกต์ใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธา 
3) มีความสามารถในการประสานงานระหว่างเจ้านายและผู้ใต้บังคับบัญชา 
4) มีความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด และการเขียน 
5) มีความสามารถในการเป็นผู้นําและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6) มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
7) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
8) มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง 
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การรายงานผลการดําเนินงานของหลักสตูร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. 2553 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ประจําปีการศกึษา 2557 วันที่รายงาน 11 สิงหาคม 2558 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

รหัสหลักสูตร  2549101103831  ระดับปริญญาตร ี
ตารางที่ 1.1 ตารางสรปุผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 

เกณฑ์
ข้อที่ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการดําเนนิงานตาม
เกณฑ์ 

- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ () 

1 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูร  
2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด  
12 การดําเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานเพ่ือการประกัน

คุณภาพหลักสตูรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน 
 

 
สรุปผลการดําเนนิงานองคป์ระกอบท่ี 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1, 2, 11, 12 (จํานวน 4 ข้อ) 
 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะไม่ผ่านข้อ 12 
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ตารางที่ 1.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร / คณุสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร / คณุสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ขอ้ 1, 2) 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
รายชื่อตาม มคอ. 2 
และเลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหน่งทางวิชาการ  
รายชื่อปัจจุบนั 

และเลขประจําตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปทีี่
สําเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาตรง
หรือสัมพนัธ์กับ
สาขาทีเ่ปิดสอน 

หมาย
เหตุ 

ตรง 
สัม 
พันธ ์

1. ผศ.ดร.ภาสกร ชัยวิริยะ
วงศ ์
    3-9098-00154-43-1 

1. ผศ.ดร.ภาสกร ชัยวิริยะวงศ์ 
    3-9098-00154-43-1 

- วศ.ด./วิศวกรรมโยธา/
2549 

- วศ.บ./วิศวกรรม
โยธา/2542 

   

2.  ดร.รุจ ศุภวิไล 
   3-1020-01227-38-1 

2. รศ.ดร.สุชาติ ลิ่มกตัญญู 
    3-9098-00992-41-0 

- Ph.D./Civil 
Engineering/2545 

- MS.CE/Civil 
Engineering/2542 

- วศ.บ./วิศวกรรม
โยธา/2539 

   

3.  ดร.ปรเมศวร์ เหลือเทพ 
   3-9399-00014-47-9 

1. ดร.วิชัยรัตน์ แก้วเจือ 
    3-8104-00428-75-7 

- วศ.ด./วิศวกรรมโยธา 
/2554 

- วศ.ม./วิศวกรรม
โยธา/2547 

- วศ.บ./วิศวกรรม
โยธา/2543 

   

4. อ.สิทธิชัย พิริยคุณธร 
   3-5099-01338-96-4 

4. อ.สิทธิชัย พิริยคุณธร 
   3-5099-01338-96-4 

- M.Sc./Civil 
Engineering/2530 

- วศ.บ./วิศวกรรม
โยธา/2526 

   

5. ดร.ปฐเมศ ผาณิตพจมาน 
   3-9098-00747-57-1 

5  ผศ.เอกรัฐ สมัครัฐกิจ 
   3-9101-00128-94-3 

- วศ.ม./วิศวกรรมโยธา/
2540 

- วศ.บ./วิศวกรรม
โยธา/2534 

   

ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1  จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
  ครบ  ไม่ครบ 
เกณฑ์ข้อ 2 คณุสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 
  เป็นไปตามเกณฑ์  

1) เป็นอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่า ป.โท หรือเทียบเท่า หรือ ดํารงตําแหน่ง ผศ.ขึน้ไปใน
สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างน้อย 2 คน 

  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ..........................................................................................................  
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ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 11  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 

1) เริ่มเปิดหลักสตูรคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2510 
2) ตามรอบหลักสตูรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2559 

 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่กําหนด 
 ปัจจุบันหลักสูตรถือว่าลา้สมัย 

 
เกณฑ์ข้อ 12  การดําเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงานเพื่อการประกันคณุภาพหลกัสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานของหลักสูตร 
ผลการดําเนนิงาน 

มีการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรร่วมกับการประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา จํานวน 7 ครั้ง มี
อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม จํานวน 6 ครั้ง 
หลักฐานอ้างอิง 

(1) รายงานการประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา ครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดี ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2557 (เอกสารแนบ 1.12.1)  

(2) รายงานการประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธาวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2558 วันอังคาร ที่ 24 ธันวาคม 
2557 (เอกสารแนบ 1.12.1)  

(3) รายงานการประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา ครั้งที่ 2/2558 วันพฤหัสบดี ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558  
(เอกสารแนบ 1.12.1) 

(4) รายงานการประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธาวาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2558 วันพฤหัสบดี ที่ 12 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 (เอกสารแนบ 1.12.1)  

(5) รายงานการประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา ครั้งที่ 4/2558 วันพุธ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
(เอกสารแนบ 1.12.1) 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ทีส่อดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
ผลการดําเนนิงาน  

รายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
 หลักฐานอ้างอิง 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553 
(http://www.civil.eng.psu.ac.th/) 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ.4  
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
ผลการดําเนนิงาน 

  (1) จํานวนรายวิชาที่เปิดสอน 35 รายวิชา   
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  (2) จํานวนรายวิชาที่มี มคอ.3-4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยทําผ่านระบบฐานข้อมูล 
มคอ. ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (https://tqf.psu.ac.th) จํานวน 33 รายวิชา เน่ืองด้วยอีก 2 รายวิชา เป็น
อาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์อาวุโส ไม่ถนัดการใช้คอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูล มคอ. ตัวหนังสือเล็กเกินไป
สําหรับท่านอาจารย์ ท่านอาจารย์ได้ทําเป็นเอกสารส่งไปยังคณะเรียบร้อยแล้ว 

หลักฐานอ้างอิง 
มคอ.3-4 ทั้งหมด สามารถเขา้ดูได้รายละเอียดได้จากฐานข้อมูล มคอ. ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

(https://tqf.psu.ac.th) 
 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
ผลการดําเนนิงาน 

(1) จํานวนรายวิชาที่เปิดสอน 35 รายวิชา   
(2) จํานวนรายวิชาที่มี มคอ.5-6 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยทําผ่านระบบฐานข้อมูล 

มคอ. ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (https://tqf.psu.ac.th) จํานวน 33 รายวิชา เน่ืองด้วยอีก 2 รายวิชา เป็น
อาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์อาวุโส ไม่ถนัดการใช้คอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูล มคอ. ตัวหนังสือเล็กเกินไป
สําหรับท่านอาจารย์ ท่านอาจารย์ได้ทําเป็นเอกสารส่งไปยังคณะเรียบร้อยแล้ว 

หลักฐานอ้างอิง 
มคอ.5-6 ทั้งหมด สามารถเขา้ดูได้รายละเอียดได้จากฐานข้อมูล มคอ. ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

(https://tqf.psu.ac.th) 
 
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

ผลการดําเนนิงาน 
(1) สิ้นสุดปีการศึกษาวันที่ 24 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2558 
(2) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 แล้วเสร็จวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 

2558 
หลักฐานอ้างอิง 

รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. 2553 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจําปีการศึกษา 2557 

 
สรุปผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ข้อ 12 
 ผ่าน เพราะดําเนินงานผ่านทุกข้อ 
 ไม่ผ่าน เพราะ....... 
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หมวดที่ 2 อาจารย์ 
(องค์ประกอบที่ 4 ) 

อธิบายผลการดําเนนิงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
 

ตารางที่ 2.1  ตารางสรปุผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 4 
ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน 

4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 1 1 1 
4.2 คุณภาพอาจารย์ 

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรทีม่ีคณุวุฒิปริญญา
เอก 

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ตําแหน่งทางวิชาการ 

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจําหลักสูตร 

 
80 
 
 

60 
 

30 

 
60 
 
 

60 
 

240 
 

 
5 
 
 
5 
 
5 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 2 1 1 
 
ตารางที่ 2.2  กระบวนการและผลการดําเนินงานในองคป์ระกอบที่ 4 อาจารย์ 

ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- ระบบการรับและแต่งต้ัง

อาจารย์ประจําหลักสูตร 
- ระบบการบริหาร

อาจารย์ 
 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร
และการบริหารอาจารย์  
ขั้นตอนในการแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตรไว้ดังน้ี 
1. ภาควิชาเสนอรายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตรมายังฝ่ายวิชาการของคณะ ทั้งน้ี 

ภาควิชาจะต้องพิจารณาอาจารย์ประจําหลักสูตร จากคุณวุฒิ ตําแหน่งวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการ ความเช่ียวชาญ การดําเนินการจะกระทําเมื่อหลักสูตรมี
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรตํ่ากว่าเกณฑ์ 

2. ฝ่ายวิชาการของคณะ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม ของคุณวุฒิ
ตําแหน่งวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ความเช่ียวชาญกับหลักสูตร หากพบว่า มี
ความไม่ถูกต้องและเหมาะสมของคุณวุฒิ ตําแหน่งวิชาการ ผลงานทางวิชาการ 
ความเช่ียวชาญในประเด็นหน่ึง จะส่งกลับให้ภาควิชาพิจารณาใหม่ หากทุก
ประเด็นครบถ้วน ฝ่ายวิชาการจะดําเนินเสนอรายช่ือให้คณะกรรมการบริหาร
กรรมการประจําคณะให้ความเห็นชอบตามลําดับก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ 

3. ในปี 2557 คณะกําหนดให้มีการวางแผนอาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือทดแทน
อาจารย์ประจําหลักสูตรที่จะเกษียณอายุควบคู่ไปกับการวางแผนอัตรากําลังที่จะ
คัดเลือกอาจารย์มาพัฒนาให้มีคุณสมบัติที่จะประจําหลักสูตรได้ทันกําหนดเวลา
เกษียณอายุ 
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ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
4. คณะมีแผนอัตรากําลังระยะเวลา 5 ปีที่จะทําทุกๆ 5 ปี ที่แสดงให้เห็นถึงอัตรา

อาจารย์ที่คงอยู่ จํานวนผู้เกษียณในแต่ละปี จําแนกตามคุณวุฒิ และตําแหน่ง
วิชาการวิเคราะห์ร่วมกับแผนดําเนินงานในแต่ละปี เพ่ือแสดงให้เห็นถึงจํานวน
อาจารย์ที่ต้องสรรหาให้ได้ในแต่ละปี กระบวนการในการคัดเลือกดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 
 

2) อธิบายการดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและแต่งต้ัง
อาจารย์ประจําหลักสูตรและการบริหารอาจารย์ 

ทางหลักสูตรได้ดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและแต่งต้ัง
อาจารย์ประจําหลักสูตรและการบริหารอาจารย์ 

 
3) อธิบายการประเมินผลการดําเนินงาน 
.................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................
.................................................................................................................................  
 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและแต่งต้ัง
อาจารย์ประจําหลักสูตร และการบริหารอาจารย์ตามผลการประเมิน (ในวงรอบ
ต่อไป)  
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ีเกิดจากการ
ปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจํา
หลักสูตร และการบริหารอาจารย์ตามผลการประเมิน
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
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ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- ระบบการส่งเสริมและ

พัฒนาอาจารย์ 
1) อธิบายระบบ กลไก หรอืแนวทางการส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 
1. อาจารย์ประจําทุกคนต้องทําแผนพัฒนาตนเอง แสดงความประสงค์ในการ

พัฒนาตนเองว่าต้องการทําผลงานวิชาการประเภทไหน เรื่องอะไร เข้ารับการ
อบรมสัมมนา ประชุมทางวิชาการ เป็นรายบุคคล ผ่านช่องทางของระบบการ
จัดทําข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการ (TOR) ปีละ 2 ครั้ง เพ่ือจัดทํา
เป็นแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของคณะ 

2. ภาควิชาจะต้องติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาตนเองของอาจารย์ รวมท้ัง
อาจารย์สามารถปรับแผนได้ทุกปี แต่การปรับแผนทุกครั้งต้องได้รับความ
เห็นชอบจากทั้งภาควิชาและคณะ 

3. คณะส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ สําหรับอาจารย์ที่
บรรจุใหม่เมื่อได้รับการบรรจุแล้ว การจัดการทรัพยากรบุคคลของคณะจะทําการ
บันทึกเตือนภาควิชาให้แจ้งกับอาจารย์ทําแผนพัฒนาตนเองเพ่ือนําเสนอ
กรรมการบริหารคณะสําหรับการประเมินผลสําหรับการต่อสัญญาจ้างต่อไป 

4. ทางภาควิชาฯ มีการส่งเสริมให้อาจารย์ประจําทุกท่านไปนําเสนอผลงานทั้งใน
และนอกประเทศ ในส่วนการนําเสนอผลงานในต่างประเทศน้ัน อาจารย์สามารถ
ขอรับทุนจะไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ โดยทางมหาวิทยาลัยให้ทุน 50% 
คณะให้ทุน 25% และทางภาควิชาให้ 25% ในส่วนการนําเสนอผลงานทาง
วิชาการในประเทศน้ัน อาจารย์ทุกท่านสามารถขอรับทุนได้จากคณะและ
ภาควิชา โดยย่ืนคําร้องขอรับทุนผ่านทางภาควิชา คณะ และส่งไปถึ ง
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติทุนดังกล่าว 

5. ทางภาควิชาฯ มีการส่งเสริมให้อาจารย์ประจําทุกท่าน มีการพัฒนาตนเองโดย
ส่งเสริมค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าเดินทางและค่าอ่ืนๆ โดยมีงบประมาณ
จากรายได้ของภาควิชาในส่วนน้ีสําหรับอาจารย์แต่ละท่าน ท่านละ 10,000 บาท 
ต่อปี โดยย่ืนคําร้องขอรับทุนผ่านทางภาควิชาพิจารณาโดยทีมบริหารของ
ภาควิชาฯ 
 

2) อธิบายการดําเนนิงานจรงิตามระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสรมิและพัฒนา
อาจารย์ประจําหลักสูตร 
ดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจํา
หลักสูตรจากทีก่ล่าวไว้ 
 
3) อธิบายการประเมินการดําเนนิงาน  
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
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ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ประจําหลักสูตรตามผลการประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ีเกิดจากการ
ปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจํา
หลักสูตรตามผลการประเมิน
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
 
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร)หาก
พบว่า.ระบบ กลไก หรือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรที่
ดําเนินการได้ผลดีเย่ียมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี)  
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
- ร้อยละอาจารย์ประจํา

หลักสูตรทีม่ีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก  

1) อาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
2) อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มคีณุวุฒิปริญญาเอกจํานวน 3 คน 
3) อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มคีณุวุฒิปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละ 60 
4) คะแนนอาจารย์ประจําหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละของอาจารย์

ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 60 x 5/20 = 5 
- ร้อยละอาจารย์ประจํา

หลักสูตรที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ  

1) อาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
2) อาจารย์ประจําหลักสูตรที่เป็น ผศ. รศ. ศ. จํานวน 3 คน 
3) อาจารย์ประจําหลักสูตรที่เป็น ผศ. รศ. ศ. คิดเป็นร้อยละ 60 
4) คะแนนอาจารย์ประจําหลักสตูรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่เป็น ผศ. รศ. ศ. 60 x 5/60 = 5 
- ผลงานทางวิชาการของ

อาจารย์ประจําหลักสูตร 
บทความวิจัย และบทความทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ตามเกณฑ์ จํานวน 10 ผลงาน 
(1 มกราคม 2557- 31 ธันวาคม 2557) ดังน้ี 

1) Kuntiyawichai, K. and Limkatanyu, S. Effects of CFRP 
Strengthening on Dynamic and Fatigue Responses of Composite 
Bridge. ADVANCES IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING  
Article Number: 784162.   Published: 2014 
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ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
หลักฐานอ้างอิง 
DOI: 10.1155/2014/784162 (ค่านํ้าหนัก 1.00) 
 

2) Limkatanyu, S., Prachasaree, W., Kaewkulchai, G. and Spacone, 
E. Unification of mixed Euler-Bernoulli-Von Karman planar frame 
model and corotational approach. MECHANICS BASED DESIGN 
OF STRUCTURES AND MACHINES, 42(4), 419-441.   Published: 
2014 
หลักฐานอ้างอิง 
DOI: 10.1080/15397734.2013.879042 (ค่านํ้าหนัก 1.00) 
 

3) Damrongwiriyanupap, N., Li, L.Y., Limkatanyu, S. and Xi, Y.P. 
Temperature effect on multi-ionic species diffusion in saturated 
concrete. COMPUTERS AND CONCRETE, 13(2), 149-171. 
Published: FEB 2014 
หลักฐานอ้างอิง 
DOI: - (ค่านํ้าหนัก 1.00) 
 

4) Kaewjuea, W. and Senjuntichai, T. Poromechanical response of 
borehole in excavation disturbed zone. COMPUTERS AND 
GEOTECHNICS, 56, 148-159. Published: MAR 2014 
หลักฐานอ้างอิง 
DOI: 10.1016/j.compgeo.2013.12.002 (ค่านํ้าหนัก 1.00) 
 

5) Panedpojaman, P., Thepchatri, T. and Limkatanyu, S. Novel 
design equations for shear strength of local web-post buckling in 
cellular beams. THIN-WALLED STRUCTURES, 76, 92-104. 
Published: MAR 2014 
หลักฐานอ้างอิง 
DOI: 10.1016/j.tws.2013.11.007 (ค่านํ้าหนัก 1.00) 
 

6) Limkatanyu, S., Kwon, M. and Jung, W. Simplified passive earth 
pressure element. KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, 18(6), 
1920-1921.   Published: JUN 2014 
หลักฐานอ้างอิง 
DOI: 10.1007/s12205-014-1138-2 (ค่านํ้าหนัก 1.00) 
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ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
7) Limkatanyu, S., Ponbunyanon, P., Prachasaree, W., 

Kuntiyawichai, K. and  Kwon, M. Correlation between beam on 
Winkler-Pasternak foundation and beam on elastic substrate 
medium with inclusion of microstructure and surface effects. 
JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 28(9), 
3653-3665.   Published: SEP 2014 
หลักฐานอ้างอิง 
DOI: 10.1007/s12206-014-0827-6 (ค่านํ้าหนัก 1.00) 
 

8) Kaewjuea, W., Senjuntichai, T. and Rajapakse, R. K. N. D. 
Dynamic Response of Borehole in Poroelastic Medium with 
Disturbed Zone. CMES-COMPUTER MODELING IN ENGINEERING & 
SCIENCES  101(3), 207-228.   Published: SEP 2014 
หลักฐานอ้างอิง 
DOI: - (ค่านํ้าหนัก 1.00) 
 

9)  Prachasaree, W., Limkatanyu, S., Hawa, A. and Samakrattakit A. 
Development of Equivalent Stress Block Parameters for Fly-Ash-
Based Geopolymer Concrete. ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE 
AND ENGINEERING, 39(12), 8549-8558. Published: DEC 2014. 
หลักฐานอ้างอิง 
DOI: 10.1007/s13369-014-1447-2 (ค่านํ้าหนัก 1.00) 
 

10) Limkatanyu, S., Prachasaree, W., Damrongwiriyanupap, N. and 
Kwon, M. Exact stiffness matrix for nonlocal bars embedded in 
elastic foundation media: the virtual-force approach. JOURNAL 
OF ENGINEERING MATHEMATICS, 89(1), 163-176. Published: DEC 
2014. 
หลักฐานอ้างอิง 
DOI: 10.1007/s10665-014-9707-4 (ค่านํ้าหนัก 1.00) 
 

11) Limkatanyu, S., Kwon, M., Jung, W.  Erratum to Simplified 
passive earth pressure element. 18(5),(1359-1363), Published: 
2014. 
หลักฐานอ้างอิง 
DOI: 10.1007/s12205-014-1138-2 (คา่นํ้าหนัก 1.00) 
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ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา

หลักสูตร= ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร/
จํานวนอาจารย์ประจําหลังสูตรทั้งหมดx100 = 11/5x100 = ร้อยละ 220 

คะแนนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร = 220/20x5 = 5 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลทีเ่กิดกับอาจารย ์
แสดงผลท่ีเกิด 
- การคงอยู่ของอาจารย์    คณะโดยกลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ ได้จัดทํารายงานอัตรากําลังเพ่ือ

แสดงอัตราการคงอยู่และจะเกษียณในปีถัดไปเป็นประจําทุกปี แล้วรายงานเข้าสู่ที่
ประชุมกรรมการคณะ เพ่ือทราบในช่วงต้นปีงบประมาณของทุกปี สําหรับหลักสูตรยัง
ไม่มีอาจารย์ประจําลาออกหรือเกษียณอายุ 

ในส่วนของภาควิชาวิศวกรรมโยธานั้น ประมาณอาจารย์ย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี 
ดังน้ี 

ปีการศึกษา 2555 มีอาจารย์ประจําทั้งหมด 16 คน 
ปีการศึกษา 2556 มีอาจารย์ประจําทั้งหมด 17 คน (รับอาจารย์เพ่ิม 1 คน) 
ปีการศึกษา 2557 มีอาจารย์ประจําทั้งหมด 19 คน (รับอาจารย์เพ่ิม 2 คน) 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าปริมาณของอาจารย์ต่อจํานวนนักศึกษา (นักศึกษา
ประมาณ 240 คน) มีค่าน้อยกว่า 1:20 คน และมีแนวโน้มอัตราการคงอยู่ของอาจารย์
ประมาณอาจารย์ต่อจํานวนนักศึกษา ลดลงเรื่อยๆ  

ในส่วนของกรรมการประจําหลักสูตร ในปีการศึกษา 2557 น้ี  ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการประจําหลักสูตร 

 
- ความพึงพอใจของ

อาจารย์ต่อการบริหาร
หลักสูตร    

ไม่มีการประเมินเป็นรูปธรรมความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 
แต่สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านที่ประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้ ตลอด
ระยะเวลา 1 ปีในรอบการประเมินครั้งน้ี ไม่มีการเรียกร้องหรือมีประเด็นโต้แย้งต่อ
การบริหารหลักสูตร     
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
(องค์ประกอบที่ 2,3 ) 

ตารางที่ 3.1  ตารางสรปุผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 2 และองค์ประกอบที่ 3 
ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
2.1 คณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 

1 3.97 3.97 

2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

70 86.79 4.34 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา 1 1 1 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานกัศึกษา 1 1 1 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 1 1 1 

 
ตารางที่ 3.2 ข้อมูลนักศึกษา 
ปีการศึกษาท่ีรับเขา้
(ต้ังแต่ปีการศกึษาท่ี
เริ่มใช้หลักสูตร) 

จํานวนนักศึกษาที่
รับเขา้ 

จํานวนนักศึกษาคงอยู่ (จํานวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา 
2554 2555 2556 2557  

2554 61 61 61 61 61  
2555 59 - 59 59 59  
2556 60 - - 60 59  
2557 62 - - - 60  

*หมายเหตุ  จํานวนนักศึกษาท่ีรับเขา้ประกอบด้วย จาก สน.ตรง และ จากการจัดสรรสาขา เม่ือจบปีที่ 1 
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจํานวนนักศึกษา  

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ได้รับความต้องการของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ที่ต้องการเรียนสาขา
วิศวกรรมโยธา ในช้ันปีที่ 2 เพ่ิมมากขึ้นทุกปี โดยในปี 2557 เป็นการจัดสรรนักศึกษารหัส 56) เกรดเฉลี่ยน้อยที่สุดที่
สามารถเข้าเรียนสาขาวิศวกรรมโยธาได้น้ัน เทา่กับ 2.67 ส่วนในปี 2558 เป็นจัดสรรนักศึกษารหัส 57 เกรดเฉลีย่
น้อยที่สุดที่สามารถเข้าเรียนสาขาวิศวกรรมโยธาได้น้ัน เท่ากับ 2.85 ซึ่งสาขาวิศวกรรมโยธาไม่ปัญหาเรื่องจํานวน
นักศึกษา ทางภาควิชาฯ มีนโยบายต้องการเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของนักศึกษาที่จะเข้าเรียนสาขาวิศวกรรม
โยธาในช้ันปีที่ 2 โดพยายามลดปริมาณการรับนักศึกษาตรงของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพ่ือเพ่ิมปริมาณของนักศึกษาที่
ผ่านช้ันปีที่ 1 มาแล้ว คิดว่านักศึกษากลุ่มน้ีมีคุณภาพมากกว่า เพราะผ่านการคัดกรองจากการเรียนที่เหมือนกันของ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ช้ันปีที่ 1 ทุกคน 
(ที่มา http://www.eng.psu.ac.th/menu-std/newssstd/stdnews.html) 
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ตารางที่ 3.3 กระบวนการและผลการดําเนินงานในองคป์ระกอบที่ 3 นักศึกษา 
 

ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา  
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- การรับนักศึกษา 1) อธิบายระบบ กลไก หรอืแนวทางการรับนักศึกษา 

การรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธามี 2 ช่องทาง รวม 60 คน คือ การรับตรงต้ังแต่ปี 
1 และ การจัดสรรสาขาเมื่อจบปี 1 โดยขั้นตอนการรับตรงมีดังน้ี 
     1.  หน่วยทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดทําคุณสมบัติของผู้มีสทิธ์ิสมัครเข้าศกึษา
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และจัดส่งให้งานรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 2. งานรับนักศึกษาฯ จัดทําประกาศโครงการต่าง ๆ แขวนไว้หน้าเว็บไซต์งานรับ
นักศึกษา  เพ่ือประชาสัมพันธ์  www.entrance.psu.ac.th และ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิ
สอบสัมภาษณ ์และส่งข้อมลูมายังคณะฯ เพ่ือเตรียมการจัดสอบสัมภาษณ์ 
 3. คณะฯ จัดสอบสัมภาษณ์ และส่งผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ไปยังงานรับนักศึกษา 
 4. งานรับนักศึกษาฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ผ่านเว็บไซต์ และ เปิดระบบ
การชําระค่าธรรมเนียมการศกึษา ยืนยันสิทธ์ิ ประมวลผล ออกรหัสนักศกึษา และส่งข้อมูล
รายช่ือนักศึกษาทั้งหมดมายังคณะฯ  
 
      ส่วนขั้นตอนการจัดสรรสาขาวิชามีดังน้ี 

1. นักศึกษาที่มีผลการเรียนอย่าง 24 หน่วยกิต เมื่อจบปี 1 เขา้ระบบจัดสรรสาขาวิชา
ที่ http://unicorn.eng.psu.ac.th 

2. นักศึกษาเลือกสาขาวิชาในระบบอย่างน้อย 7 อันดับ (จาก 12 สาขาวิชา)  
3. ระบบประมวลผล และแจ้งผลให้ทราบภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากปิดระบบ 
 

2) อธิบายการดําเนนิงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการรับนักศึกษา   
ทางภาควิชาดําเนินการตามระบบ กลไก และแนวทางการรับนักศึกษาของทางคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้ดําเนินการตามระบบ กลไก แนวทางการรับนักศึกษาทุกประการ
ตามท่ีระบุไว้ใน ระบบ กลไก หรือแนวทางการรับนักศึกษา 
 
3) อธิบายการประเมินผลการดําเนนิงานการรับนักศึกษา  
 ..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
  
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการรับนักศึกษา ตามผล
การประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
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ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลที่เกิดจากการปรับปรุง/
พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการรับนักศึกษาตามผลการประเมิน 
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การรับนักศึกษา )หากพบว่า.ระบบ กลไก หรอืแนวทาง
การรับนักศึกษา ที่ดําเนินการได้ผลดีเย่ียมตามท่ีมุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี) 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
 

- การเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้า
ศึกษา 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ความสําคัญกับนักศึกษาใหมใ่นแต่ละปีการศึกษา จึงได้จัด

โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เพ่ือเตรียมความ
พร้อมสําหรับการเรียนในมหาวิทยาลัย ได้ทราบแนวทาง วิธีการเรียนที่ถูกต้อง วิธีการ
ปรับตัวในเรื่องต่างๆ อาทิ การปรับตัวให้เข้ากับการดําเนินชีวิต การเรียนและการร่วม
กิจกรรมในมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม และเพ่ือเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ  

ในส่วนของภาควิชาวิศวกรรมโยธานั้น การเตรียมความพร้อมโดยจัดปฐมนิเทศ
นักศึกษาช้ันปี 2 โดยจะแนะนําความเป็นมาของภาควิชาฯ แนะนําบุคลากรของภาควิชาฯ 
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน แนะนําโครงสร้างหลักสูตรซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมาก เพราะ
นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนและต้องเรียนผ่านตามโครงสร้างของหลักสูตร แนะนํา
แหล่งทุนการศกึษาทั้งในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์และในส่วนของภาควิชษฯ รวมถึง
การแนะนําอาชีพต่างๆ หลังจบการศึกษา 

 
2) อธิบายการดําเนนิงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรยีมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา 

ภาควิชาได้ดําเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาช้ันปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 22 
สิงหาคม 2557 พร้อมทั้งพบอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
3) อธิบายการประเมินผลการดําเนนิงานการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศกึษา 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
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ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา ตามผลการประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง/
พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาตามผลการ
ประเมิน 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
  
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การเตรียมความพรอ้มก่อนเข้าศกึษา )หากพบว่า.ระบบ 
กลไก หรือแนวทางการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศกึษา ที่ดําเนินการได้ผลดีเย่ียม
ตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี) 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศกึษา 
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- การควบคุมการ

ดูแล การให้
คําปรึกษา
วิชาการ และ
แนะแนวแก่
นักศึกษาปริญญา
ตรี 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการควบคุมการดูแลการให้คาํปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตร ี

 คณะฯ จัดใหม้ีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์ 1 ทา่น ดูแลนักศึกษา 5-6 คน โดยจัด
กิจกรรมประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาช้ันปีที่ 1 (ปีละคร้ัง) เพ่ือช้ีแจงบทบาทหน้าที่ 
ภาระงาน และ จัดให้อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาช้ันปีที่ 1 (ปีละคร้ังในวันปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม)่ เพ่ือให้แลกเปลี่ยนข้อมูลช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษากับ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

นอกจากนี้หน่วยทะเบียนและพัฒนาวิชาการ มีการจัดบรกิารให้คําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา โดยจัดกิจกรรมดังต่อไปน้ี 
1. จัดห้องบริการนักศึกษาโดยเฉพาะพร้อมการให้บริการแก่นักศึกษาท้ังทางด้านวิชาการ

และด้านการแนะแนวการใช้ชีวิต  
2. ให้บริการตอบคําถามนักศึกษาผ่านช่องทาง Social Network Facebook ของหน่วย

ทะเบียนโดย 
3. ใช้ช่ือ Rado Tabian   
4. จัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ

วิศวกรรมศาสตร์  
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ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
5. ห น้ า ข่ า ว นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี  www.eng.psu.ac.th/menu-

std/newssstd/stdnews.html 
6. จัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี เรื่องการแนะแนวการ

จัดสรรสาขาวิชาเรียน สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 
 
ในส่วนของภาควิชาวิศวกรรมโยธาน้ัน จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์ 1 ท่าน 
ดูแลนักศึกษา 10-12 คน โดยจัดกิจกรรมประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาช้ันปีที่ 2-4 (ปี
ละ 2 ครั้ง) โดยจะจัดในช่วงต้นของเปิดภาคศึกษา ในส่วนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 น้ันจัดพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาในวันเดียวกับวันปฐมนิเนศนักศึกษา 
 
2) อธิบายการดําเนนิงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางควบคุมการดูแลการให้

คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตร ี
ภาควิชาได้ดําเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาพร้อมทั้งพบอาจารย์ที่ปรึกษาช้ันปีที่ 2 ปี

การศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 
นักศึกษาช้ันปีที่ 3 พบอาจารย์ที่ปรึกษา เมือ่วันที่ 25 สิงหาคม 2557 
นักศึกษาช้ันปีที่ 4 พบอาจารย์ที่ปรึกษา เมือ่วันที่ 26 สิงหาคม 2557 
อ้างอิงจากวาระแจ้งเพ่ือทราบ 1.1 การประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา เมื่อวัน

พฤหัสบดี ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
 

3) อธิบายการประเมินผลการควบคุมการดูแลการให้คําปรกึษาวิชาการและแนะแนว
แก่นักศึกษาปริญญาตร ี

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
  

4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการควบคุมการดูแลการให้
คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรีตามผลการประเมิน 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
  

5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง/
พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการควบคุมการดูแลการให้คาํปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรีตามผลการประเมิน 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
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ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนว

แก่นักศึกษาปริญญาตรี)หากพบว่า.ระบบ กลไก หรือแนวทางการควบคุมการดูแล
การให้คาํปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี ที่ดําเนนิการได้ผลดี
เย่ียมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี) 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
............................................................................................................................... 
 

- การพัฒนา
ศักยภาพ
นักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คอื การให้นักศกึษาได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง ดังน้ัน 

จึงได้จัดให้มีวิชาหรือกิจกรรมหลักที่เน้นการเรียนรู้จริง ในปีต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ิมมาก
ขึ้น ดังน้ี 

ช้ันปีที่ 1 ปรับวิชา Introduction to Engineering ให้เป็นการทํางานเป็นกลุ่มเพ่ือ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรม แทนการสอบกลางภาคและปลายภาค 

ช้ันปีที่ 2 ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโยธาในวิชา Co-
Curriculum เน้นปฏิบัติหน้างานจริง โดยใช้ทักษะทางด้านช่าง เช่น การทาสี การก่ออิฐ
ฉาบปูน  

ช้ันปีที่ 3 ให้นักศึกษาได้ทัศนะศึกษาและฝึกงานสถานประกอบการด้านวิศวกรรมโยธา 
ช้ันปีที่ 4 ให้นักศึกษาได้ทําโครงงานที่เป็นปัญหาจริงจากสถานประกอบการด้าน

วิศวกรรมโยธา และ ได้นําเสนอผลงานร่วมกับสถาบันที่มีการเรียนการสอนด้านวิศวกรรม
อีก 2 สถาบัน ในพ้ืนที่ภาคใต้ (ม.ทักษิณ และ ม.วลัยลักษณ์) นอกจากน้ียังมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมอ่ืนๆ เช่น จัดกิจกรรมนําเสนอนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับปริญญาตรี 
(Project Day) โดยคัดเลือกโครงการดีเด่นระดับสาขาวิชา ในส่วนของสาขาวิชาวิศวกรรม
โยธาน้ัน จะตัดสินจากคะแนนการประเมินของกรรมการสอบโครงการของแต่ชุด ทั้งในส่วน
ของรายงานและการนําเสนอ 

 

2) อธิบายการดําเนนิงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนาศกัยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือนักศึกษาได้เรียนรู้สิ่งใหม่  

1. กิจกรรมนําเสนอนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับปริญญาตรี (Project Day) ปี
การศึกษา 2557 วันที่ 29 เมษายน 2558 
[อ้างอิง http://www.eng.psu.ac.th/news-activity/15-news-
pr.html?start=20, กรกฎาคม 2558 ] 

2. ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร 
ครั้งที่ 4 (SER2015) วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 
[อ้างอิง http://www.eng.psu.ac.th/news-activity/15-news-
pr.html?start=20, กรกฎาคม 2558 ] 
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ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
3. นักศึกษาช้ันปีที่ 3 ดูงานนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2557 

อ้างอิงจากวาระแจ้งเพ่ือทราบ 1.1 การประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา เมื่อวันฤหัสบดี 
ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลทีเ่กิดกับนกัศึกษา  
แสดงผลท่ีเกิด 
- การคงอยู่    จํานวนนักศึกษาที่รับเขา้ และคงอยู่ 

ปี
การศึกษา
ที่รับเข้า 

จํานวนที่
รับเขา้ 

จํานวนที่
สําเร็จ

การศึกษา 

จํานวนที่คง
ค้างอยู ่

จํานวนที่
หายไป 

อัตรา
การคง
อยู่ร้อย
ละ 

2554 61 37 24 0 39.34 
2555 59 - 59 0 100 
2556 60 - 59 1 98.33 
2557 62 - 60 2 96.77 

      
 

 
- การสําเร็จ

การศึกษา 
ปีการศึกษาท่ีรับเขา้ 

(ต้ังแต่ปีการศกึษาท่ีเริ่มใช้
หลักสูตร) 

จํานวนที่
รับเขา้ 

อัตราการสําเรจ็การศึกษาตาม
ระยะเวลาปกติ 

จํานวน ร้อยละ 
2554 61 37 60.66 

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสาํเร็จการศึกษา 
    ปัจจัยที่มผีลกระทบต่อการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา คือ นักศึกษาเรียนไมผ่่าน
รายวิชา พ้ืนฐานในหมวดคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เช่น คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
กายภาพ 2 และ 3 ซี่งเป็นรายวิชาบังคับเรียนก่อนรายวิชาพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมโยธา
และรายวิชาเฉพาะทางด้านวิศวกรรมโยธา 
 

- ความพึงพอใจต่อ
การบริหาร
หลักสูตร และผล
การจัดการข้อ
ร้องเรียนของ
นักศึกษา 

1) ความพึงพอใจต่อหลักสตูร 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธามีการจัดปัจจิมนิเทศ แก่นักศึกษาช้ันปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 น้ัน 
ได้มีการสะท้อนปัญหาต่างๆ จากนักศกึษาในเรื่องต่างๆ รวมถึงการบริหารหลกัสูตร 
โครงสร้างของหลักสูตร นักศกึษาสะท้อนกลับว่า จํานวนหน่วยกิตของ การเรียนรู้ในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มากเกินไป ไม่ค่อยมีประโยชน์กับ
นักศึกษา ต้องการปรับลดรายวิชาในกลุ่มน้ี และต้องการเพ่ิมรายวิชาด้านช่างบ้าง ทาง
ภาควิชาฯ ได้นําข้อร้องเรียนของนักศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมโยธา หลักสูตรประบปรุง พ.ศ. 2559 ต่อไป 
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ตารางที่ 3.4 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF (ตัวบ่งชี้ 2.1) 
ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2555 

 จํานวน 
1. บัณฑิตที่จบการศึกษาทั้งหมด  57 
2. จํานวนบัณฑิตที่ได้งานทําและศึกษาต่อ  45 
3. จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต  19 
4. ร้อยละของบัณฑิตทีได้รับจากการประเมินผู้ใช้บัณฑิต ต่อจํานวน

บัณฑิตที่จบการศึกษาทั้งหมด 
ร้อยละ 33.33 

5. ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 ) 3.97 
ที่มา : กลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html, กรกฏาคม 2558   
 
ตารางที่ 3.5  ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี (ตัวบ่งชี้ที่ 2.2) 
บัณฑิตระดับปริญญาตรี รุ่นจบปีการศึกษา 2556 ข้อมูล ณ 30 มถิุนายน 2558  

ข้อมูลพืน้ฐาน จํานวน (คน) ร้อยละ 
จํานวนบัณฑิตทั้งหมด 56  - 
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ 53 94.64 
จํานวนบัณฑิตที่ได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา 
(ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 

- ตรงสาขาที่เรียน 
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน 

 
 

43 
2 

 
 

81.13 
3.77 

จํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ 1 1.89 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่มีงานทําก่อนเข้า
ศึกษา 

0 0 

จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 4 7.55 
จํานวนบัณฑิตที่อุปสมบท 0 0.00 
จํานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร 0 0.00 
จํานวนบัณฑิตที่ได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา 
บวกจํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ 

46 86.79 

ที่มา : กลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html, กรกฏาคม 2558   
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การวิเคราะหผ์ลที่ได้ 
 
เน่ืองด้วยสภาวะตลาดแรงงาน ภาวะเศรษฐกิจ ของด้านสังหาริมทรัพย์ ของประเทศกําลังพัฒนาสูงขึ้น มี

การสร้าง อาคาร ถนน สาธาณณูปภาคต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ดังน้ันตลาดแรงงานมีความต้องการวิศวกรรมโยธาเพ่ิมขึ้น
ทุกปี ทั้งน้ีนักศกึษาบางส่วนที่ไม่ได้งานทําเพราะว่าเลือกที่จะทําในสายงานที่ตัวเองต้องการเท่าน้ัน เช่น บางคนอยาก
ทํางานเก่ียวกับการออกแบบ บางคนอยากไปอยู่ตามหน้างาน ซึ่งส่งผลต่อผลสํารวจการได้งานทําของนักศึกษา  

 เปรียบเทียบกับสถาบันอ่ืนๆ ที่เปิดสอนสาขาวิศวกรรมโยธาน้ัน ไม่สามารถประเมินได้ เพราะไม่มีข้อมูลของ
สถาบัน อ่ืน  แต่จากที่ ไป นิ เทศนักศึกษาฝึกงานมาน้ัน  จุด เด่นของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา              
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ น้ัน เป็นนักศึกษาที่ สู้งาน ขยัน อดทน ฉลาด มีความรอบรู้ มี
ความสามารถพร้อมที่จะทํางานจริง ทางบริษัทพร้อมที่จะรับนักศึกษาเข้าทํางานถ้าจบการศึกษาไปแล้ว แต่ก็มี
ข้อด้อย เช่นกัน คือ ความเป็นผู้นํา ทักษะด้านช่าง และด้านภาษา ซึ่งจุดด้อยน้ีได้สะท้อนไปยังภาควิชาฯ และคณะ 
เรียบร้อยแล้ว เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งบางส่วนได้ดําเนินการไปแล้ว เช่น ความรู้ด้านช่าง ได้เพ่ิมรายวิชา 
กระบวนการผลิตขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเน้ือหารายวิชา มีทั้งพ้ืนฐาน เรื่อง การกลึง การเช่ือม และการขึ้นรูปของเหล็กแผ่น 
พร้อมทั้งมีภาคปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมทักษะในส่วนน้ี ในส่วนของด้านภาษานั้น ทางมหาวิทยาลัยก็เล็งเห็นความสําคัญ ได้
ดําเนินการซื้อโปรแกรมเพ่ือฝึกฝนภาษาอังกฤษ ช่ือโปรแกรม Tell Me More กําลังปรับระบบให้เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
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หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

(องค์ประกอบที่ 5) 
ตารงที่ 4.1 ตารางสรปุผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์การประเมินองคป์ระกอบที่ 5 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 1 1 1 
5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

1 1 1 

5.3 การประเมนิผู้เรียน 1 1 1 
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

3 100 5 
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ตารางที่ 4.2 สรุปผลการเรยีนรายวิชาทีเ่ปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี
การศึก
ษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I W G P F S U 
ลง 

ทะเบียน
สอบผา่น 

220-001   COCURRICULUM 1/2557 72.88 16.95 10.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - 59 59 
220-102   ENGINEERING MECHANICS I  1/2557 0.00 6.90 4.31 3.45 16.38 12.07 12.93 36.21 0.00 7.76 - - - - - 116 65 
220-201   MECHANICS OF SOLIDS I 1/2557 7.02 5.26 10.53 19.30 40.35 5.26 8.77 0.00 0.00 3.51 - - - - - 57 55 
220-302   STRUCTURAL ANALYSIS I 1/2557 22.67 13.33 6.67 22.67 12.00 6.67 6.67 9.33 0.00 0.00 - - - - - 75 68 
220-322   SOIL MECHANICS 1/2557 0.00 3.33 10.00 15.00 40.00 11.67 13.33 5.00 0.00 1.67 - - - - - 60 56 
220-323   SOIL PROP AND TESTINGS 1/2557 3.33 8.33 8.33 21.67 40.00 8.33 3.33 5.00 0.00 1.67 - - - - - 60 56 
220-341   FLUID MECH LABORATORY 1/2557 25.64 28.21 28.21 12.82 2.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2.56 - - - - - 39 38 
220-342   HYDROLOGY 1/2557 18.33 5.00 20.00 38.33 15.00 1.67 1.67 0.00 0.00 0.00 - - - - - 60 60 
220-361   SURVEYING II 1/2557 3.23 1.61 11.29 20.97 40.32 8.06 11.29 3.23 0.00 0.00 - - - - - 62 60 
220-381   ENGINEERING MANAGEMENT  1/2557 16.13 19.35 24.19 24.19 9.68 3.23 3.23 0.00 0.00 0.00 - - - - - 62 62 
220-412   TIMBER AND STEEL DESIGN 1/2557 2.13 2.13 6.38 6.38 59.57 12.77 6.38 2.13 0.00 2.13 - - - - - 47 45 
220-414   PRESTRESSED CONC DESIGN 1/2557 10.53 5.26 5.26 21.05 23.68 0.00 0.00 0.00 0.00 34.21 - - - - - 38 25 
220-443   COASTAL ENGINEERING 1/2557 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - 2 2 
220-471   HIGHWAY ENGINEERING 1/2557 5.00 16.67 31.67 25.00 16.67 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - 60 60 
220-483   CONTRACT, SPECIFI EST 1/2557 3.39 15.25 20.34 54.24 6.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - 59 59 
220-486   NUMER METH FOR CIVIL ENG 1/2557 8.33 14.58 22.92 27.08 20.83 4.17 2.08 0.00 0.00 0.00 - - - - - 48 48 
220-491   PROJECT PROPOSAL STUDY 1/2557 98.36 1.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - 61 61 
220-102   ENGINEERING MECHANICS I 2/2557 1.95 4.18 9.75 13.93 13.37 14.76 14.35 13.79 0.00 13.93 - - - - - 718 519 
220-202   MECHANICS OF SOLIDS II 2/2557 5.32 3.19 12.77 11.70 20.21 13.83 11.70 14.89 0.00 6.38 - - - - - 94 74 
220-231   CONCRETE TECHNOLOGY I 2/2557 11.76 19.12 23.53 20.59 22.06 1.47 0.00 0.00 0.00 1.47 - - - - - 68 67 
220-241   FLUID MECHANICS  2/2557 2.50 5.00 5.00 21.25 7.50 7.50 7.50 10.00 0.00 33.75 - - - - - 80 45 
220-261   SURVEYING I  2/2557 7.04 12.68 21.13 19.72 19.72 4.23 15.49 0.00 0.00 0.00 - - - - - 71 71 
220-303   STRUCTURAL ANALYSIS II 2/2557 0.00 6.45 6.45 14.52 11.29 27.42 29.03 0.00 0.00 4.84 - - - - - 62 59 
220-311   REINFORCED CON DESIGN I 2/2557 3.51 3.51 10.53 26.32 26.32 15.79 10.53 3.51 0.00 0.00 - - - - - 57 55 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี
การศึก
ษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I W G P F S U 
ลง 

ทะเบียน
สอบผา่น 

220-324   FOUNDATION ENGINEERING 2/2557 5.08 6.78 10.17 11.86 44.07 10.17 11.86 0.00 0.00 0.00 - - - - - 59 59 
220-343   HYDRAULIC ENGINEERING I 2/2557 32.50 22.50 15.00 20.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 - - - - - 40 38 
220-362   SURVEYING FIELD CAMP 2/2557 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - 58 58 
220-401   AD STRUCTURAL ANALYSIS 2/2557 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - 3 3 
220-402   INTRO THOERY ELAS STABIL 2/2557 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - 2 2 
220-412   TIMBER AND STEEL DESIGN 2/2557 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - 1 1 
220-451   WATER SUP & SANITA ENGIN 2/2557 23.81 14.29 14.29 19.05 23.81 0.00 0.00 0.00 0.00 4.76 - - - - - 21 20 
220-473   HIGHWAY MATERIALS 2/2557 76.47 23.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - 17 17 
220-481   CIVIL ENGIN CONS & MANAGE 2/2557 8.33 13.33 16.67 23.33 20.00 11.67 6.67 0.00 0.00 0.00 - - - - - 60 60 
220-482   MAT TESTING & STRUC LAB 2/2557 0.00 0.00 5.00 70.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - 60 60 
220-484   COMP-AIDED DESIGN IN CE 2/2557 57.89 26.32 1.75 1.75 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 10.53 - - - - - 57 51 
220-492   CIVIL ENGINEERING PROJECT 2/2557 86.89 0.00 11.48 0.00 0.00 0.00 0.00 1.64 0.00 0.00 - - - - - 61 60 

หมายเหตุ : นํามาจาก มคอ 5 ของแต่ละวิชา 
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ตารางที่ 4.3 กระบวนการและผลการดําเนินงานในองคป์ระกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
องค์ประกอบที่ 5 
หลักสูตรการเรียน
การสอน และการ
ประเมินผล 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร  
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- การออกแบบ

หลักสูตรและ
สาระรายวิชาใน
หลักสูตร 

- การปรับปรุง
หลักสูตรให้
ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขาวิชา
น้ันๆ  

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาใน
หลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาใน
หลักสูตร ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ สภาวิศวกร
เพ่ือให้ได้รับการรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยมีการ
มอบหมายอาจารย์ประจําหลักสูตรแต่ละคนไปศึกษาค้นคว้าลักษณะของหลักสูตรที่
สอดคล้องกับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในระดับสากลและระดับประเทศ เพ่ือ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ลักษณะของการกําหนดหลักสูตรรายวิชาที่มีความทันสมัยโดยมี
การจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรด้วยวิธีการดังต่อไปน้ี 

 จัดทําสนทนากลุ่มบัณฑิต 
 จัดประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิและผูใ้ช้บัณฑิต 
 จัดประชุมสัมมนาที่ปรึกษาภายนอกและคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

 
การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิเพื่อปรับปรุงหลักสูตร 

ภาควิชาได้แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญในสาขาวิศวกรรมโยธา ซึ่งเป็น
อาจารย์ภายนอก จํานวน 2 คน และมาจากผู้ประกอบที่ส่งผลต่อการทํางานของนักศึกษา 
จํานวน 3 คน กรรมการซ่ึงเป็นอาจารย์ประจําจากภาควิชา จํานวน 7-10 คน โดยทําหน้าที่
เป็นเลขานุการ 1 คน เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับทิศทางการจัดทําหลักสูตรปรับปรุง
ใหม่ และลักษณะของรายวิชาที่เป็นรายวิชาใหม่ และที่ควรปรับลด รวมท้ังการจัดการเรียน
การสอนที่พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
ข้อมูลการปรบัปรุงหลักสูตรใหม่ 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรเดิม และนําข้อมูลจากการสอบถาม

ความคิดเห็นของศิษย์เก่า ผู้ประกอบ มาใช้ประกอบพิจารณา เพ่ือปรับ-เพ่ิม-ลด
เน้ือหาของรายวิชาต่างๆ 

2. นําข้อมูลจากการสืบค้นเอกสารหลักสูตรของสากล และบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับประเทศและนานาชาติ เพ่ือวิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มของ
หลักสูตร 

3. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรยกร่างหลักสูตรปรับปรุงใหม่ และนําเสนอคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณา 
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ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
4. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทําหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 
5. อาจารย์ผู้สอนจัดทํา มคอ.3 ให้กรรมการผู้รับผิดชอบพิจารณาวิพากษ์หลักสูตร

รายวิชา และให้ผู้รับผิดชอบสอนทําการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
6. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะห์ curriculum mapping โดยภาพรวม

และจัดประชุมกลุ่มผู้สอนเพ่ือวิเคราะห์รายวิชาอีกครั้งเพ่ือให้หลักสูตรครอบคลุม 
learning outcomes 

7. จัดทําตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบวิชาเก่าและใหม่ วิเคราะห์จํานวนหน่วยกิต
ของแต่ละวิชา ปรับเพ่ิมลดรายวิชาบังคับ และวิชาเลือก 

 
แนวทางการออกแบบหลักสตูร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 

แนวทางการออกแบบหลักสตูร และสาระรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือ 
1.  เพ่ือผลิตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ที่มีความรู้ความสามารถใน

การเรียนรู้ด้วยตนเองและวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมโยธาได้อย่างเป็นระบบ มี
ศักยภาพในการทํางานและสามารถถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้สู่ ชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.  เพ่ือประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติในการสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ใน
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  หรือการนําความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธาไปประยุกต์
ร่วมกับสาขาวิชาการด้านอ่ืนๆ เพ่ือนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3. เพ่ือให้บริการและความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งของภาคราชการและเอกชนท้ังใน
ด้านวิชาการและการวิจัย ซึ่งต้องใช้ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา ตลอดจนการ
แลกเปลี่ ยน  และช่วย เหลื อ ใน ด้ านความรู้  ระห ว่างนั ก วิชาการใน  ชุมชน
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆ 
 

2) อธิบายการประเมินผลการการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
 
3) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมิน (ใน
วงรอบต่อไป) 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
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ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
4) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และ อธิบายผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมิน (เม่ือถึงรอบ-รอบ 5 ปี หรือ 
รอบ 1 ปี)   
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
 

5) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การพัฒนาหลักสูตร) หากพบว่า.ระบบ กลไก หรือแนวทาง
การพัฒนาหลกัสูตร ที่ดําเนนิการได้ผลดีเย่ียมตามที่มุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 ปี หรอืสาม
รอบ) 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- การกําหนดผู้สอน 1) อธิบายระบบ กลไก หรอืแนวทางการกําหนดผู้สอนการกํากับ ติดตาม และ

ตรวจสอบการเตรียมการสอน (มคอ.3) และการบูรณาการการสอนกับการวิจัย การ
บริการวิชาการและการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม-กรณีของ ป.ตรีระบบ กลไก หรือ
แนวทางการกําหนดผู้สอน 
1. กรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดผู้สอนโดยใช้ผลการประเมินผลการเรียนการสอน

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 สําหรับผู้ที่มีผลการสอนตํ่ากว่าเกณฑ์ จะให้
สอนร่วมกับอาจารย์ท่านอ่ืนที่มีการประเมินมากกว่า 4.0 ในลักษณะของการสังเกต
การสอนบางเน้ือหา 

2. กรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดรายวิชาให้ผู้สอนกระจายไปยังรายวิชาต่างๆ ที่เป็น
วิชาบังคับ เพ่ือให้ผู้เรียนในหลักสูตรได้เรียนรู้กับผู้สอนที่มีความหลากหลาย กําหนดให้
อาจารย์ผู้สอนสอนในวิชาบังคับไม่เกิน 2 วิชา หรือผู้เรียนไม่ควรเรียนกับอาจารย์คน
เดิมเกินกว่า 3 วิชาต่อ 1 ภาคการศึกษา 

3. การพิจารณาผู้สอนจะคํานึงถึงความชํานาญในเน้ือหาที่สอน ผลงานวิจัย หรือ
ประสบการณ์ทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชาน้ันๆ 

4. ในกรณีจําเป็นหลักสูตรจะมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษ และ
กําหนดให้ผู้สอนในหลักสูตรเข้าไปเรียนรู้จากการสังเกตการณ์สอนของอาจารย์พิเศษ 

 

ระบบ กลไก หรือแนวทางการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ 
(มคอ. 3 และ มคอ.4) 

1. คณะมีกลไกกําหนดให้อาจารย์ผู้บรรยายต้องส่ง มคอ.3 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา 
2. กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรกํากับให้ผู้สอนจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 
3. กําหนดให้มีการประเมินหลักสูตรว่า เห็นควรปรับปรุงรายวิชาหรือไม่ อย่างไร และจะมี

การปรับปรุง มคอ.3 อย่างไรในการสอนคร้ังต่อไป 

- การกํากับ 
ติดตาม และ
ตรวจสอบการ
จัดทําแผนการ
เรียนรู้ (มคอ. 3 
และ มคอ.4 )  

- การจัดการเรียน
การสอนในระดับ
ปริญญาตรี ทีม่ี
การบูรณาการกับ
การวิจัย การ
บริการวิชาการ
ทางสังคม และ
การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
ระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ที่มีการบูรณา

การกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
หลักสูตรมีรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึง่เป็นกิจกรรมเพ่ือสังคมรวมถงึการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยจะมีอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมคอยดูแลนักศึกษากลุ่มละไม่
เกิน 15 คน และมีการติดตามและประเมินผลโดยให้กรรมกรรมซึ่งเป็นอาจารย์ 3 ท่าน 

      หลักสูตรมีรายวิชาโครงงานซึ่งส่งเสริมด้านการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา โดย
ภาควิชาฯ ให้อาจารย์ทุกท่านส่งหัวข้อโครงการ เพ่ือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่โครงงาน
โดยกําหนดให้ดูแลนักศึกษาไม่เกิน 5 คน เพ่ือกระจายให้อาจารย์ทุกคนในภาควิชาได้เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานทุกคน โดยกําหนดขอบเขต การวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หรืออ่ืนๆ 
 
2) อธิบายการดําเนนิงานจรงิตามระบบ กลไก หรือแนวทางกําหนดผูส้อนการกํากับ 
ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการสอน (มคอ.3) และการบูรณาการการสอนกับการ
วิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบาํรงุศิลปวัฒนธรรม-กรณีของ ป.ตร ี

ได้ดําเนินการตามตามระบบ กลไก หรือแนวทางกําหนดผู้สอนการกํากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการเตรียมการสอน (มคอ.3) และการบูรณาการการสอนกับการวิจัย การ
บริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

3) อธิบายการประเมินผลการกําหนดผู้สอนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
เตรียมการสอน (มคอ.3) และการบูรณาการการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ
และการทาํนบุํารุงศิลปวัฒนธรรม-กรณีของ ป.ตร ี
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาการกําหนดผู้สอนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
เตรียมการสอน (มคอ.3) และการบูรณาการการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ
และการทาํนบุํารุงศิลปวัฒนธรรม-กรณีของ ป.ตรีตามผลการประเมิน 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง/
พัฒนาการกําหนดผูส้อนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการสอน (มคอ.3) 
และการบรูณาการการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการและการทาํนุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรม-กรณีของ ป.ตรีตามผลการประเมิน 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
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ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การกําหนดผูส้อนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
เตรียมการสอน (มคอ.3) และการบูรณาการการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ
และการทาํนบุํารุงศิลปวัฒนธรรม-กรณีของ ป.ตรี หากพบว่า.ระบบ กลไก หรือแนวทาง
การกําหนดผูส้อนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการสอน (มคอ.3) และ
การบูรณาการการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการและการทํานบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรม-กรณีของ ป.ตรีที่ดําเนนิการได้ผลดีเย่ียมตามท่ีมุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง (3 
ปี หรือสามรอบ) 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเ้รียน 
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 
- การประเมินผล

การเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

 
- การตรวจสอบ

การประเมินผล
การเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

 
- การกํากับการ

ประเมินการ
จัดการเรียนการ
สอน และ
ประเมินหลักสตูร 
(มคอ. 5 มคอ.6 
และมคอ.7) 

1) อธิบายระบบ กลไก หรอืแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF การ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาและการกํากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7) 
ระบบ กลไก หรอืแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF การตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7) 
1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาผู้สอนทุกคน ต้องส่งแผนการสอน 
และตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลย ช้ีแจงการตัดเกรด ก่อนดําเนินการสอบกลางภาคและ
ปลายภาค ภาควิชาฯ ส่งแผนการสอน และตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลย ให้กรรมการ
การประเมินการเรียน การสอน ประเมิน  

2. การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 6) ได้มี
การติดตามให้มีจัดทํา (มคอ. 5 6) ให้เสร็จตามกําหนดระยะเวลา 

3. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิเคราะห์ผลการประเมินของผู้สอน ถ้าอาจารย์ท่าน
ใดมีผลการประเมินน้อยกว่า 3 คะแนน จาก 5 คะแนน และขอพบพูดคุยทั้งอาจารย์
และนักศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนใหม่  

 
2) อธิบายการดําเนนิงานจรงิตามระบบ กลไก หรือแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบ TQF  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศกึษาและการกํากับ
การประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7) 
ดําเนินงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF  
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการกํากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7) ทีว่างไว้ 
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ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
3) อธิบายการประเมินผลการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF  การตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาและการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7) 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
4) อธิบายการปรับปรุง/การพัฒนาการประเมินผลการเรยีนรู้ตามกรอบ TQF  การ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาและการกํากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7) ตามผลการประเมิน 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรงุพัฒนา และอธิบายผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง/
พัฒนา การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF  การตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาและการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 6 7)ตามผลการประเมิน   
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF  การตรวจสอบ
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 6 7)  )  
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
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ตารางที่ 4.4  ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  (ตัวบ่งช้ีที่ 5.4) 
ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลการดําเนนิงาน 

- เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 
-ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 
() 

1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 
80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้จักการประชุม
ทั้งหมด 7 ครั้ง โดยแต่ละคร้ังจะมีวาระเพ่ียว
กับการวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานของหลักสูตรโดยอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 5 คน ได้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย
ร้อยละ 80 จํานวน 5 ครั้ง 
(เอกสารแนบ 1.12.1) 



2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
2 ทีส่อดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับ 
2553 ได้ผ่านความเห็นชอบจาก สกอ. วันที ่
28 มีนาคม 2557  และมีหนังสือประทับตรา
เพ่ือแจ้งให้ทราบผลการพิจารณาจาก
สํานักงานมาตรฐานและประเมินผล
อุดมศึกษา ตามท่ีประชุมกรรมการวิชาการ
แจ้งให้ทราบเมือ่วันที่ วันศุกร์ ที่ 4 เมษายน 
พ.ศ. 2557 
(อ้างอิง www.civil.eng.psu.ac.th) 



3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา 

หลักสูตรให้อาจารย์ผู้สอนทํา มคอ.3 ก่อน
เปิดภาคการศึกษาให้ครบถ้วนตามที่กําหนด
ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (อ้างอิง 
https://tqf.psu.ac.th) 



4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาค
การศึกษา ทางหลักสูตรกําหนดให้อาจารย์
ผู้สอนในแต่ละรายวิชาจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ครบ
ทั้ง 12 รายวิชา ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่ 1 2 และ 3 
(https://tqf.psu.ac.th) 



5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

หลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
เรียบร้อยแล้วหลังสิ้นสุดการศึกษาภายใน 60 
วัน 
(อ้างอิงเอกสารฉบับน้ี) 
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ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลการดําเนนิงาน 

- เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 
-ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 
() 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.3 
และมคอ.4 (ถา้มี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

หลักสูตร มีการประชุมเพ่ือการทวนสอบ
ผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 เป็น
ประจําทุกภาคการศึกษา 



7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

มีการปรับปรุงหลักสูตรจากผลการประเมิน
การดําเนินงานใน มคอ.7 ปีทีแ่ล้ว 



8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

ไม่มีอาจารย์ประจําหลักสูตรคนใหมใ่นปี
การศึกษา 2557 



9) อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหน่ึงครั้ง 

มีอาจารย์ประจําหลักสูตร จาํนวน 5 คน แต่
มีจํานวนอาจารย์มีการพัฒนาทางวิชาการ 
ดังน้ี 
1. รศ.ดร.สุชาติ ลิ่มกตัญญู  
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ
วิเคราะห์และออกแบบพ้ืนไร้คานคอนกรีต
เสริมเหล็กรับแรงแนวด่ิง แรงลมและแรง
แผ่นดินไหว เมือ่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558-1 
มีนาคม 2558 
 
2. ผศ.ดร.ภาสกร ชัยวิริยะวงศ์  
เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การออกแบบอาคาร
โครงสร้างเหล็กเพ่ือต้านทานแผ่นดินไหว เมือ่
วันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2558 
  
3. ผศ.เอกรัฐ สมัครัฐกิจ  
เข้าร่วมการอบรมเรื่อง ทฤษฎีพ้ืนฐาน
เก่ียวกับแรงดันดินด้านข้างและกําแพงกันดิน 
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 จัดโดย วสท. 
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ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลการดําเนนิงาน 

- เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 
-ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 
() 

4. อาจารย์สิทธิชัย พิรยิคุณธร  
เข้าร่วม สัมมนา เรื่อง บทเรียนจากอัคคีภัย 
จัดการอย่างไรให้มีประสทิธิภาพ เมื่อวันที่ 
12-15 มีนาคม 2558 
 
5. ดร.วิชัยรัตน์ แก้วเจือ  
เข้าร่วมการประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธา
แห่งชาติ ครั้งที่ 20 เมื่อวันที ่8-10 
กรกฏาคม 2558 
 
(อ้างอิง กลุ่มแผนและประกันคุณภาพ 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/) 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

มีจํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ทั้งหมด 9 คน มีความเกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทางภาควิชาได้
ส่งเสริมบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
5 คน คิดเป็นร้อยละ 55 เพ่ือพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ รายละเอียดดังน้ี 
 1. นางสาว แจ่มใส จันทรพา  
เข้าร่วมการอบรม สุดยอดเทคนิคการ
วางแผนปฏิบัติงานอย่างเหนือช้ัน เมื่อวันที่ 
27-28 พฤศจิกายน 2557 
 

2. นาย จรูญ คงสม และ นาย สิทธิพงษ์  
สมดํา  
เข้าร่วมโครงการการทํางานสนามวิชาสํารวจ 
(Surveying Field Camp) ประจําปี 2557 
เมื่อวันที่ 22-29 ธันวาคม 2557 
 

3. นาง อมรรัตน์ หวลกะสนิ และ นางสาว 
เพ็ญนภา ทองประไพ  
เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 
7 (ICET-2015) และการประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมศาสตร์ 
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ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลการดําเนนิงาน 

- เป็นไปตาม
เกณฑ์ () 
-ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 
() 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ครั้งที่ 11 
(PEC-11) เมื่อวันที่ 18-21 มถิุนายน 2558 
(อ้างอิง กลุ่มแผนและประกันคุณภาพ 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/) 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ทีม่ต่ีอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ภาควิชาได้จัด ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 
ปีสุดท้าย เพ่ือประเมินความพึงพอใจ เป็น
ประจําทุกปี สําหรับปีการศึกษา 2557 น้ัน
จัดขึ้น 17-18 เมษา 2558 ณ สวนสายนํ้า 
บ้านทุ่ งจั ง ต .ทุ่ งลุ ง อ .หาดใหญ่  ผลการ
ประเมินเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 



12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยมากกว่า 3.5 
(อ้างอิง กลุ่มแผนและประกันคุณภาพ 
http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/) 



- รวมตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในปีน้ี จํานวน  12 ตัวบ่งช้ี 
- ตัวบ่งช้ีที่ดําเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ จํานวน 9 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 75 ของตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่

ระบุไว้ในปีน้ี 
หมายเหตุ ต้องมีเอกสารหลกัฐานประกอบผลการดําเนินการในแต่ละตัวบ่งช้ี 
 
ตารางที่ 4.5 การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (นํามาจาก มคอ 5 ของแต่ละวิชา) 
รหัส ชื่อวิชา ภาค

การศึกษา 
ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุที่ทาํใหผ้ิดปกติ มาตรการแก้ไข

220-102 
ENGINEERING 
MECHANICS I 

1 สอบไม่ผ่านมาก ได้ E >30% - นักศึกษาท่ีละ
ทะเบียนรายวิชานี้ 
เป็นนักศึกษา 
ตกค้างท่ีเคยเรียนไม่
ผ่านมาแล้วของภาค
การศึกษาก่อน  

- การสอนของ
อาจารย์ และ
บรรยากาศใน
ห้องเรียน อาจไม่
ดึงดูดความสนใจ

- แจ้งอาจารย์
ผู้สอนให้
ปรับปรุงกลยุทธ์
ในการสอน 

- มีการสอนเสริม 
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รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุที่ทาํใหผ้ิดปกติ มาตรการแก้ไข

ของนักศึกษา และ
นักศึกษาอาจไม่
เข้าใจเนื้อหาจาก
การสอนของ
อาจารย์ 

- เนื่องจากเป็น
นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 
ยังปรับตัวไม่ทัน 
และคุณภาพ
นักศึกษาตํ่ากว่า
มาตรฐานท่ีควรเป็น 

 
ตารางที่ 4.6 รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปกีารศึกษา  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปดิสอน มาตรการท่ีดําเนนิการ 
ไม่พบรายวิชา

ดังกล่าว 
- - - 

    
    
    

 
ตารางที่ 4.7 รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
ไม่พบรายวิชา

ดังกล่าว 
- - - - 
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ตารางที่ 4.8 คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาทีเ่ปิดสอนในปีที่รายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง
มี 

(ระบุคะแนน) 
ไม่มี 

220-001   COCURRICULUM 1/2557 4.41  ไม่มี 
220-102   ENGINEERING MECHANICS I  1/2557 4.30  ไม่มี 
220-201   MECHANICS OF SOLIDS I 1/2557 4.80  ไม่มี 
220-302   STRUCTURAL ANALYSIS I 1/2557 4.33  ไม่มี 
220-322   SOIL MECHANICS 1/2557 4.61  ไม่มี 
220-323   SOIL PROP AND TESTINGS 1/2557 4.61  ไม่มี 
220-341   FLUID MECH LABORATORY 1/2557 4.61  ไม่มี 
220-342   HYDROLOGY 1/2557 4.66  ไม่มี 
220-361   SURVEYING II 1/2557 4.64  ไม่มี 
220-381   ENGINEERING MANAGEMENT  1/2557 4.75  ไม่มี 
220-412   TIMBER AND STEEL DESIGN 1/2557 4.54  ไม่มี 
220-414   PRESTRESSED CONC DESIGN 1/2557 4.59  ไม่มี 
220-443   COASTAL ENGINEERING 1/2557 5.00  ไม่มี 
220-471   HIGHWAY ENGINEERING 1/2557 4.73  ไม่มี 
220-483   CONTRACT, SPECIFI EST 1/2557 4.67  ไม่มี 
220-486   NUMER METH FOR CIVIL ENG 1/2557 4.51  ไม่มี 
220-491   PROJECT PROPOSAL STUDY 1/2557 - * ไม่มี 
220-102   ENGINEERING MECHANICS I 2/2557 4.43  ไม่มี 
220-202   MECHANICS OF SOLIDS II 2/2557 4.21  ไม่มี 
220-231   CONCRETE TECHNOLOGY I 2/2557 4.54  ไม่มี 
220-241   FLUID MECHANICS  2/2557 4.42  ไม่มี 
220-261   SURVEYING I  2/2557 4.40  ไม่มี 
220-303   STRUCTURAL ANALYSIS II 2/2557 4.09  ไม่มี 
220-311   REINFORCED CON DESIGN I 2/2557 4.65  ไม่มี 
220-324   FOUNDATION ENGINEERING 2/2557 4.73  ไม่มี 
220-343   HYDRAULIC ENGINEERING I 2/2557 4.55  ไม่มี 
220-362   SURVEYING FIELD CAMP 2/2557 - * ไม่มี 
220-401   AD STRUCTURAL ANALYSIS 2/2557 4.56  ไม่มี 
220-402   INTRO THOERY ELAS STABIL 2/2557 4.65  ไม่มี 
220-412   TIMBER AND STEEL DESIGN 2/2557 5.00  ไม่มี 
220-451   WATER SUP & SANITA ENGIN 2/2557 4.80  ไม่มี 
220-473   HIGHWAY MATERIALS 2/2557 4.81  ไม่มี 
220-481   CIVIL ENGIN CONS & MANAGE 2/2557 4.72  ไม่มี 
220-482   MAT TESTING & STRUC LAB 2/2557 4.50  ไม่มี 
220-484   COMP-AIDED DESIGN IN CE 2/2557 4.53  ไม่มี 
220-492   CIVIL ENGINEERING PROJECT 2/2557 - * ไม่มี 
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ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
ภาคเรียนที่ 1 ค่าเฉล่ียของนักศึกษามีความพึงพอใจในการสอน ในระดับคณะ ที่คะแนนเฉล่ีย 4.50 ในส่วน

ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่คะแนนเฉลี่ย 4.57 มากกว่าระดับคณะ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี 
ภาคเรียนที่ 2 ค่าเฉล่ียของนักศึกษามีความพึงพอใจในการสอน ในระดับคณะ ที่คะแนนเฉล่ีย 4.49 ในส่วน

ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่คะแนนเฉลี่ย 4.49 เท่ากับคณะ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี 
(ที่มา เอกสารการประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธาคร้ังที่ 3/2558 วันพฤหัสบดี ที่ 19 มนีาคม พ.ศ. 2558 และ 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคร้ังที่ 5/2558 วันศกุร์ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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ตารางที่ 4.9 ประสิทธผิลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเหน็ของผู้สอน และข้อมูล

ป้อนกลบัจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม ไม่มีข้อคิดเห็นจากผู้สอนในแต่ละ
รายวิชา 

ไม่ม ี

ความรู้ ไม่มีข้อคิดเห็นจากผู้สอนในแต่ละ
รายวิชา 

ไม่ม ี

ทักษะทางปัญญา ไม่มีข้อคิดเห็นจากผู้สอนในแต่ละ
รายวิชา 

ไม่ม ี

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

ไม่มีข้อคิดเห็นจากผู้สอนในแต่ละ
รายวิชา 

ไม่ม ี

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการประชุมในกลุ่มผู้สอนในรายวิชา
ต่างๆ สรุปความเห็นว่า ผู้เรียนยังมี
ข้อจํากัดในทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร แต่ด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีปัญหา 

กรรมการบริหารหลักสูตรให้
ผู้สอนรายวิชาที่เก่ียวข้องกับ
การวิจัยและสถิติเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหา และมี
ข้อสรุปว่า ให้เน้นการฝึก
ปฏิบัติให้มากขึ้น 

  
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือช้ีแจงหลักสูตร มี   ไม่มี  
จํานวนอาจารย์ใหม ่0 คน 
จํานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ 0 คน 
 

ตารางที่ 4.10 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุน 
 
กิจกรรมที่จัดหรือเขา้ร่วม 

จํานวน  
สรุปข้อคิดเหน็ และประโยชน์ทีผู่้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 
อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
1. กิจกรรมสัมมนา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

15 11 ระดมความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาภาควิชาวิศวกรรม
โยธา 

2. โครงการทัศนศึกษาดู
งานด้านวิศวกรรมโยธา 
ประจําปีการศึกษา 2557 

3 2 เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  เพ่ือปรับใช้กับนักศึกษาได้ 
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หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
(องค์ประกอบที่ 6 ) 

ตารงที่ 5.1 ตารางสรปุผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์การประเมินองคป์ระกอบที่ 6 
ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนน 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2 1 
 

1 

 
ตารางที่ 5.2 การบริหารหลกัสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสตูร
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงคข์องหลักสูตร 
แนวทางการปอ้งกันและแก้ไข

ปัญหาในอนาคต 
การกํากับให้อาจารย์ผู้สอนทกุ
ท่านจัดทํา มคอ.3 4 5  และ 6 
ภายในเวลาที่กําหนด และ ให้
อาจารย์ประจําหลักสูตรทุก
ท่านเข้าร่วมประชุม 

ไม่ม ี การประชุมทําความเข้าใจและขอ
ความร่วมมือ 

 
ตารางที่ 5.3 กระบวนการและผลการดําเนินงานในองคป์ระกอบที่  6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้

ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้
อธิบายกระบวนการและผลการดําเนินงาน 

- ระบบการ
ดําเนินงาน
ของภาควิชา/
คณะ/สถาบัน
โดยมีส่วนร่วม
ของอาจารย์
ประจํา
หลักสูตร
เพ่ือให้มีสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 

1) อธิบายระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้โดยให้
อาจารย์ประจําหลักสูตรมีสว่นร่วม 

มีการประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธาทุกๆ 2 เดือน ซึ่งจะประชุมร่วมกันกับอาจารย์
ประจําหลักสูตรอ่ืนๆ ของภาควิชาทั้ง 6 หลักสูตร ว่าด้วยการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ต่างๆ ของภาควิชา เช่น ห้องทํางานของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี ระบบ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน ห้องเรียน อุปกรณ์
การสอนการสอน โดยมีกลไก ดังน้ี 

- ตรวจสอบความต้องการของนักศึกษา 
- เข้าที่ประชุม พิจารณาความจําเป็น 
- จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- ประเมินความพึงพอใจ 
- ปรับปรุงและพัฒนา ให้ดีขึ้น 

2) อธิบายการดําเนนิงานจริงตามระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้โดยให้อาจารย์ประจําหลักสูตรมีส่วนร่วม 

ดําเนินการตามระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยให้
อาจารย์ประจําหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา ตามเอกสาร
แนบ  

 
 

- จํานวนสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ที่
เพียงพอและ
เหมาะสมต่อ
การจัดการ
เรียนการสอน 

- กระบวนการ
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ตัวบ่งชี ้ กระบวนการและผลการดําเนินงาน 
ปรับปรุงตาม
ผลการ
ประเมินความ
พึงพอใจของ
นักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 

3) อธิบายการประเมินการดําเนนิงาน 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
 
4) อธิบายการปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนนุการ
เรียนรู้ ตามผลการประเมิน (ในวงรอบต่อไป) 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
 
5) อธิบายการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนา และอธิบายผลท่ีเกิดจากการ
ปรับปรุง/พัฒนาระบบ กลไก หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
 
6) อธิบายแนวปฏิบัติที่ดี (การจัดหาสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้)หากพบว่าระบบ กลไก 
หรือแนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ ที่ดําเนนิการได้ผลดีเย่ียมตามที่มุ่งหวัง
อย่างต่อเนื่อง (3 ปี) 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
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หมวดที่ 6  
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

ตารางที่ 6.1 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

ข้อคิดเห็นหรอืสาระจากผูป้ระเมิน 
ความเห็นของผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
การนําไปดําเนินการวางแผน

หรือปรับปรุงหลักสูตร 
องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 
จุดเด่น  
- บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษามีภาวการณ์การมีงาน
ทําท่ีสูง 

เห็นด้วยกับผู้ประเมิน ไม่มีประเด็นปรับปรุง 

องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 
โอกาสในการพัฒนา  
- หลักสูตรควรมีมาตรการควบคุมดูแลให้
นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา 

เห็นด้วยกับผู้ประเมิน จะนําเข้าท่ีประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวางแผนเพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมดูแลให้นักศึกษาสําเร็จ
การศึกษาตามแผนการศึกษา 

องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 
โอกาสในการพัฒนา 
- ควรสนับสนุนและส่งทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษให้เพ่ิมมากข้ึน ท้ังภายในและ
ภายนอกห้องเรียน 

เห็นด้วยกับผู้ประเมิน จะนําเข้าท่ีประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวางแผนเพ่ือพัฒนา
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ  

องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 
จุดเด่น  
- อาจารย์มีคุณภาพ คุณวุฒิ มีผลงานทางด้าน
วิชาการ และด้านบริการวิชาการ 

เห็นด้วยกับผู้ประเมิน ไม่มีประเด็นปรับปรุง 

องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน 
โอกาสในการพัฒนา 
- หลักสูตรสอนควรเพิ่มการเรียนทางด้านการ
เขียนแบบทางด้านโยธามากข้ึน 

- หลักสูตรควรลดรายวิชาท่ีไม่จําเป็น และเพ่ิม
รายวิชาท่ีจําเป็นให้ครอบคลุมและทันสมัย
สําหรับการใช้งานต่อตลาดแรงงานมากข้ึน 

เห็นด้วยกับผู้ประเมิน จะนําเข้าท่ีประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวางแผนการการ
ปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
โอกาสในการพัฒนา 
- ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความพร้อม
ในการใช้งานเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ เช่น lab 
highway 

- สร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาอ่ืน เพ่ือ
ได้รับความร่วมมือด้านการเรียนการสอน 

 

เห็นด้วยกับผู้ประเมิน จะนําเข้าท่ีประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตรหาแนวทางเพื่อเสนอต่อท่ี
ประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธาต่อไป 
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สรุปการประเมินหลักสูตร 
ตารางที่ 6.2 การประเมินจากผู้ทีส่ําเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีทีส่ํารวจ)  
วันที่สํารวจ 24 สิงหาคม 2558 

ข้อวิพากษ์ทีส่าํคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
1. นักศึกษามีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
2. ต้องการให้หลักสูตรลดรายวิชาท่ีไม่จําเป็น และเพ่ิม

รายวิชาท่ีจําเป็นสําหรับการใช้งานให้มากข้ึน  
3. นักศึกษาต้องการให้เพ่ิมการเรียนทางด้านการเขียนแบบ

ทางด้านโยธา แต่ทางหลักสูตรได้เน้นการสอนทางด้าน
เคร่ืองกล 

4. ต้องการให้หลักสูตรพัฒนาซอฟต์แวร์ และจัดให้มีการ
อบรมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการทํางาน 
AutoCAD หากนักศึกษามีความสามารถการใช้โปรแกรม
จะมีการเปิดโอกาสได้งานทําดีๆ มากข้ึน 

เห็นพ้องกับการประเมินจากผู้สําเร็จการศึกษา 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน หลักสูตรจะตรวจสอบรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต เม่ือถึงรอบปรับปรุงหลักสูตร ปี 2559  
 
ตารางที่ 6.3 การประเมินจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (ผู้ใชบ้ณัฑิต) 
กระบวนการประเมิน สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต 

ข้อวิพากษ์ทีส่าํคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
1. นักศึกษามีความรู้เพียงพอต่อการทํางาน 
2. ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ทักษะมนุษยสัมพันธ์อยู่ใน

ระดับท่ีดี 
3. บัณฑิตแต่ละคนมีความรู้ความสามารถในการทํางานท่ี

แตกต่างกัน เช่น ทางด้านเทคนิค ทางด้านการก่อสร้าง 
และได้เสนอนักศึกษาค้นหาตนเองทําในสิ่งท่ีถนัด เพราะ
จะทําให้บัณพิตมีโอกาสในการเปลี่ยนงานสูง 

4. เพ่ิมทักษะและประสบการณ์ให้กับบัณฑิตมากข้ึน 
5. ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับ 4.5 

เต็ม 5 

เห็นพ้องกับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน พัฒนานักศกึษาเกี่ยวกับทักษะประสบการณ์ให้กับบัณฑิต 
โดยสนับสนุนพานักศึกษาไปทัศนศึกษามากข้ึน 
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หมวดที่ 7 แผนการดําเนนิการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
ตารางที่ 7.1 ความก้าวหนา้ของการดําเนินงานตามแผนทีเ่สนอในรายงานของปีทีผ่่านมา 

แผนดําเนนิการ กําหนดเวลาท่ีแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความสาํเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่

สามารถดําเนนิการได้สาํเร็จ 
ไม่ม ี - - - 

    
    
 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสตูร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสรา้งหลักสูตร (จํานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลอืกฯ) 
ไม่ม ี

2.  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลีย่นแปลง เพิ่มหรือลดเนือ้หาในรายวิชา การ
เปลีย่นแปลงวิธีการสอนและการประเมินสมัฤทธิผลรายวิชาฯ)  
ไม่ม ี

3.  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ     
ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพ 

 
 แผนปฏิบัติการใหม่สําหรบัป ี2559 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันทีค่าดว่าจะสิ้นสุดแผน และผูร้ับผิดชอบ 
 

แผนดําเนนิการ กําหนดเวลาท่ีแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
โครงการการพัฒนาความรู้
ด้านการประกันคุณภาพ 

พ.ศ. 2559 กรรมการบริหารหลักสูตร 
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แบบฟอร์มคาํนวณคะแนนผลการประเมินคุณภาพ 
 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ คิด
คะแนน
เทียบ
เกณฑ ์

ผลการ
ประเมิน 

ตัวตั้ง ข้อมูล
พื้นฐาน 

ข้อมูล
ถ่วง

น้ําหนัก 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนน 
ระบุหมายเลข 1 ในข้อที่มีการดําเนินงาน จํานวนข้อ

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

องค์ประกอบที่ 1 การกํากบัมาตรฐาน   
    

 
    

 
    

 
     

1.1การบริหารจดัการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสตูรที่กําหนดโดย สกอ. 

     1 1         1  1 4   ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต   
    

 
    

 
    

 
    4.15 

2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ความพึงพอใจ
ผู้ใช้บัณฑิต 

3.97  3.97 3.97               3.97 ดีมาก 

2.2 การได้งานทําหรือผลงานวจิัยของผู้สาํเรจ็
การศึกษา    

                    

-(ป.ตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานทําหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป ี

จํานวนบัณฑิต
ที่ได้งานทําฯ 

46  86.79 4.34               4.34  

จํานวนบัณฑิต
ที่ตอบฯ 

53                    

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  
 

    
 

    
 

    
 

    1.00 

3.1 การรับนักศึกษา       1            1 1.00 1.00 น้อย 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา       1            1 1.00 1.00  

3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา       1            1 1.00 1.00  

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย ์ 
 

    
 

    
 

    
 

    2.33 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์       1            1 1.00 1.00 ปาน
กลาง 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ คิด
คะแนน
เทียบ
เกณฑ ์

ผลการ
ประเมิน 

ตัวตั้ง ข้อมูล
พื้นฐาน 

ข้อมูล
ถ่วง

น้ําหนัก 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนน 
ระบุหมายเลข 1 ในข้อที่มีการดําเนินงาน จํานวนข้อ

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

4.2 คุณภาพอาจารย์                     5.00  

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาํที่มคีุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

อาจารย์ป.เอก 3   60 15.00               5.00  

 อาจารย์
ทั้งหมด 

5                     

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาํที่ดาํรง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ผศ.+รศ.+ศ. 3   60 5.00               5.00  

 อาจารย์
ทั้งหมด 

5                     

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

ถ่วงน้ําหนัก
ผลงานฯ 

  11.00 220 55.00               5.00  

 ค่าน้ําหนัก 
0.20 

0 0                   

 ค่าน้ําหนัก 
0.40 

0 0                   

 ค่าน้ําหนัก 
0.60 

0 0                   

 ค่าน้ําหนัก 
0.80 

0 0                   

 ค่าน้ําหนัก 
1.00 

11 11                   

 จํานวนอาจารย์
ประจํา
หลักสูตร
ทั้งหมด 

5                    
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ คิด
คะแนน
เทียบ
เกณฑ ์

ผลการ
ประเมิน 

ตัวตั้ง ข้อมูล
พื้นฐาน 

ข้อมูล
ถ่วง

น้ําหนัก 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนน 
ระบุหมายเลข 1 ในข้อที่มีการดําเนินงาน จํานวนข้อ

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

4.3 ผลที่เกดิกับอาจารย์       1            1 1.00 1.00  

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน   

    
 

    
 

    
 

    2.00 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร       1            1 1.00 1.00 น้อย 

5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน  

     1            1 1.00 1.00 

5.3 การประเมินผูเ้รียน      1            1 1.00 1.00 

5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ  

จํานวนตัวบง่ชี้
ตาม TQF ที่
ดําเนินการได้

จริง 

12  100 5.00               5.00 

 จํานวนตัวบง่ชี้
ตาม TQF 
ทั้งหมด 

12                    

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้  
 

    
 

    
 

    
 

    1.00 

6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้      1            1 1.00 1.00 น้อย 

ค่าเฉลี่ยสาํหรับการประเมินคุณภาพภายใน        2.10 

        
ปาน
กลาง 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
ขอรับรองว่าข้อมูลที่นําเสนอในรายงานฉบับน้ีได้มีการดําเนินงานจริง 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : 1) รศ.ดร.สุชาติ ลิ่มกตัญญู 

ลายเซ็น : วันที่รายงาน : 11 สิงหาคม 2558 

  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : 2) ผศ.ดร.ภาสกร ชัยวิริยะวงศ์ 

ลายเซ็น : วันที่รายงาน : 11 สิงหาคม 2558 

  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : 3) อาจารย์สิทธิชัย พิริยคณุธร 

ลายเซ็น : วันที่รายงาน :11 สิงหาคม 2558 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : 4) ผศ.เอกรัฐ สมัครฐักิจ 
ลายเซ็น : วันที่รายงาน : 11 สิงหาคม 2558 

  

ประธานหลักสูตร : ดร.วิชัยรัตน์ แก้วเจือ 

ลายเซ็น : วันที่รายงาน : 11 สิงหาคม 2558 

  

เห็นชอบโดย : รศ.ดร.ธนิยา เกาศล หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา 

ลายเซ็น : วันที่รายงาน : 11 สิงหาคม 2558 

  

เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………. คณบดี/ผู้อํานวยการ 

ลายเซ็น : วันที่รายงาน : 11 สิงหาคม 2558 

 
 
 
เอกสารประกอบรายงาน 
1. สําเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
2. วิธีการให้คะแนนตามกําหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 



 

 

เอกสารแนบ 



 

 

เอกสารแนบหมายเลข 1.12.1 

อาจารย์ประจําหลักสตูรมีส่วนร่วมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนนิงาน

ของหลักสตูร 
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รายงานการประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
ครั้งที่ 1/2558 

วันพฤหสับดีที ่13 พฤศจิกายน 2557 
ณ ห้องประชมุภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

--------------------------- 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. ผศ.ดร.ธนิยา  เกาศล         หัวหน้าภาควิชาฯ/ประธานที่ประชุม 
2. ผศ.ดร.ศักด์ิชัย ปรีชาวีรกุล     ที่ปรึกษาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
3. ผศ.ดร.ธนันท์ ชุบอุปการ      รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  
4. อ.ดร.วิชัยรัตน์    แก้วเจือ         รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  
5. รศ.ดร.สมบูรณ ์ พรพิเนตพงศ์  
6. รศ.ดร.สุชาติ  ลิ่มกตัญญู       
7. รศ.ดร.สราวุธ จริตงาม        
8. ผศ.ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์  
9. ผศ.ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์  
10. ผศ.ดร.ชัยศรี  สุขสาโรจน์  
11. ผศ.ดร.ภาสกร ชัยวิริยะวงศ์   
12. ผศ.เอกรัฐ  สมัครฐักิจ  
13. อ.ดร.ชัชวิน  ศรีสุวรรณ 
14. อ.ดร.ปรเมศวร์ เหลือเทพ  
15. อ.ดร.วัสสา  คงนคร 
16. อ.ดร.สุริยะ  ทองมุณี 
17. อ.วินิจ  จึงเจริญธรรม      
18. นางสาวแจ่มใส จันทรพา  เลขานุการที่ประชุม 
 
ผู้ไม่เข้าประชมุ  
1. ศ.ดร.พิชัย  ธานีรณานนท์ ไปราชการ 
2. รศ.ดร.ธนิต  เฉลิมยานนท ์     ไปราชการ 
3. รศ.ดร.วรพจน์ ประชาเสรี - 
4. รศ.ดร.สุเมธ  ไชยประพัทธ์ - 
5. รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  (ไปราชการ) 
6. ผศ.ดร.ปฐเมศ ผาณิตพจมาน   รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวางแผนฯ (ไปราชการ) 
7. ผศ.พยอม  รัตนมณี  - 
8. อ.สิทธิชัย  พิริยคุณธร ลาพักผ่อน 

 
เริ่มประชุมเวลา  13.40 น. 
 เมื่อครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิดการประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา ครั้งที่ 1/2558 
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วาระที่ 1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 การรับมอบบัญชีภาควิชาฯ 

        ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกับการรับมอบบัญชีภาควิชาฯ 
รายละเอียดและผู้ดูแลบัญชีของภาควิชาฯ มีดังน้ี  

1)   น.ส.แจม่ใส จันทรพา ดูแลบัญชี จํานวน 3 บัญชี ดังน้ี 
1.1) บัญชี “ภาควิชาวิศวกรรมโยธา” (เงินกาแฟ) ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ มอ.       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 เป็นเงินจํานวน 406,391.64 บาท ผูม้อํีานาจเบิกจ่ายได้แก่       
อ.อุดมผล, อ.วินิจ, อ.เอกรัฐ, อ.ธนิต และ อ.วรพจน์ เบิกจ่าย 2/3 

1.2) บัญชี “ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เงินสดย่อย” ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ มอ.     
โดยยืมเงินจากบัญชีเงินกาแฟภาควิชาฯ จํานวน 30,000.00 บาท ไปเปิดบัญชี ทั้งน้ีเพ่ือสภาพคล่องในการ
บริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุในห้องปฏิบัติการและวัสดุสํานักงาน ผู้มอํีานาจเบิกจ่ายได้แก่        
น.ส.แจ่มใส, น.ส.สุพิศ และ น.ส.กมลวรรณ โดยเบิกจ่าย 2/3 

1.3) บัญชี “ภาควิชาวิศวกรรมโยธา” ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ มอ. เป็นบัญชีรับฝาก-
เงินโอนต่างๆ เช่น ค่าทดสอบ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 เป็นเงินจํานวน 168,483.65 บาท 
ผู้มีอํานาจเบิกจ่ายได้แก่ อ.อุดมผล, อ.วินิจ, อ.เอกรัฐ อ.ธนิต, อ.ศักด์ิชัย และ อ.วรพจน์ เบิกจ่าย 2/3 

2)  น.ส.สุพิศ นนทะสร ดูแลบัญชีเก่ียวกับทุนอุดหนุนการวิจัย และทุนการศึกษา
บัณฑิตศึกษา จํานวน 3 บัญชี ดังน้ี  

1.1)  บัญชี “นายอุดมผล พืชน์ไพบูลย์ เพ่ือทุนอุดหนุน ป.โทธรณีเทคนิค” เป็น
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ป.โท-เอก ยอดคงเหลือ ณ วันที ่ 18 กันยายน 2557  
เป็นเงินจํานวน 397,500.96 บาท  

1.2)  บัญชี “ค.วิศวฯเพ่ือทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภ.โยธา” สําหรับค่า    
ครองชีพนักศึกษาผู้รับทุนของคณะฯ ระดับบัณฑิตศึกษา ยอดคงเหลือ ณ วันที ่26 กันยายน 2557 เป็นเงิน
จํานวน 80,411.28 บาท 

1.3)  บัญชี “ค.วิศวฯเพ่ือกองทุนพัฒนาอาจารย์ สกอ. ภ.โยธา” เป็นเงินทุนวิจัยของ
นักศึกษารับทนุพัฒนาอาจารย์จาก สกอ. ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2557 เป็นเงินจํานวน 
261,256.65 บาท 

3)  น.ส.กมลวรรณ สองนาม ดูแลบัญชี จํานวน 3 บัญชี ดังน้ี  
1.1) บัญชี “คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือกองทุนวิศวะโยธา CE-FUND” ยอดคงเหลือ 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เป็นเงินจํานวน 516,766.18 บาท ผู้มีอํานาจเบิกจ่ายได้แก่ อ.สิทธิชัย,      
อ.วรพจน์ และ อ.วิชัยรัตน์ เบิกจ่าย 2/3 

1.2) บัญชี “กองทุนวิศวะโยธา CE-FUND” ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2557 
เป็นเงินจํานวน 253,827.00 บาท ผู้มีอํานาจเบิกจ่ายได้แก่ อ.สิทธิชัย, อ.อุดมผล และ อ.ธนิต เบิกจ่าย 2/3 

1.3) บัญชี “ภาควิชาวิศวกรรมโยธา” เป็นบัญชีรับบริจาคเพ่ือการเรียนการสอนจาก
ศิษย์เก่า จากสมาคมขนส่ง (อ.พิชัย) มีเงินคงเหลือในบัญชี เป็นเงินจํานวน 136,256.00 บาท 

4)  บัญชีทุนศึกษาต่ออาจารย์ (นิด้า) 
        เกิดจากการผิดสัญญารับทุนอาจารย์ มียอดคงเหลอื ณ วันที ่ 31 สิงหาคม 2549      
เป็นเงินจํานวน 1,105,565.37 บาท ใช้เป็นค่าตอบแทนสําหรับพนักงานแรกเข้าตําแหน่งอาจารย์ซึ่งจบ
ปริญญาเอก จาํนวน 3 รายๆ ละ 100,000 บาท เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551 และใช้ไปเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ 
จํานวน 518,415 บาท เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552 คงเหลือเงินขณะน้ัน จํานวน 360,852.89 บาท มีรายรับ
เป็นดอกเบ้ีย จํานวน 47,807.233 บาท รวมยอดคงเหลือ ณ ปัจจุบัน เป็นเงินจํานวน 408,660.12 บาท 
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ทุนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาอาจารย์ แต่อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัย หากภาควิชาฯ     
จะขอใช้ ต้องทําหนังสือขอใช้ไปยังมหาวิทยาลัย  
             1.2 การประชุมวิชาการนานาชาติ ICET – 2015 และ PEC-11 

    ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบว่า คณะฯ จะเป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ เซอร์เบีย, จีน, 
ไต้หวัน ในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ICET–2015 และ PEC-11 ในวันที่ 19-20 มิถุนายน 2558 
ณ ดวงจิต รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต ขณะนี้ เปิดรับบทความแล้ว ในส่วนของผู้ดูแล/กลัน่กรองบทความของ
ภาควิชาฯ เพ่ือนําไปเสนอในที่ประชุมฯ ในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ประธานในที่ประชุม เป็นผู้ดูแล 
ส่วนสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มอบหมายให้รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เป็นผู้ดูแล   
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ ์ คือ 14 มกราคม 2558 และวันสุดท้ายของการส่งบทความ
ฉบับแก้ไข คือ 27 กุมภาพันธ์ 2558 

  พร้อมกันน้ี อ.ดร.ชัชวิน ศรีสุวรรณ ได้แจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติมต่อที่ประชุม เรื่องอัตรา
ค่าลงทะเบียนสําหรับการนําเสนอผลงาน ซึ่งสูงมาก เกรงว่า นักศึกษาจะไม่สามารถร่วมนําเสนอผลงานได้ 
ประธานในที่ประชุม จึงขอรับปัญหานี้ ไปร่วมพูดคุยกับคณะฯ ต่อไป 

 1.3 การจัดทําข้อตกลงภาระงาน รอบการประเมิน 1/2558  
                  ประธานในที่ประชุมได้ขอความร่วมมือจากคณาจารย์ภาควิชาฯ ที่ยังไม่ได้เข้าไปทําการ
ยอมรับ Competency ขอให้อาจารย์เข้าไปทําการยอมรับด้วย และในภาคการศึกษา 2/2558 จะจัดทํา
ภาระงานผ่านทางระบบออนไลน์   

1.4 การประชุมร่วมกับฝ่ายต่างๆ ของภาควิชาฯ 
        ประธานในที่ประชุม ได้นําเสนอรายละเอียดปฏิทินการประชุมฝ่ายต่างๆ โดยกําหนดให้

ประชุมภาควิชาฯ (คณาจารย์) ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เวลา 13.30-16.30 น . 
(โดยประมาณ) เริ่มวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป และประชุมสายสนับสนุน ทุก 3 เดือน 
ในวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เวลา 10.00-12.00 น. เริ่มวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558  

 1.5 การปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอนกรีต 
      ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งความคืบหน้าจากรายงานการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอนกรีต 

โดยผู้ควบคุมงาน คุณจรูญ  คงสม ซึ่งแจ้งว่าช้ากว่ากําหนดตามสัญญา นับจนถึงวันน้ี (13 พฤศจิกายน 
2557) ช้ากว่าแผนงาน ประมาณ 51 วัน โดยแผนงานกําหนดแล้วเสร็จวันที่ 22 ธันวาคม 2557 แต่จนถึง
ขณะน้ี เบิกจ่ายเงินงวดไป 1 งวดเท่าน้ัน และหน้างานประกอบด้วยเสา จํานวน 3 ต้น เหตุผลของผู้รับจ้าง
ที่ทําให้งานล่าช้า คือแบบไม่ชัดเจน ทําให้ต้องมีการแก้ไขแบบ โดยเพ่ิมส่วนของฐานราก จํานวน 2 จุด    
ซึ่งผู้รับจ้างคิดมูลค่างานเป็นเงินจํานวน 90,000 บาท แต่ไม่รับเงินโดยขอขยายวันเพ่ิมเป็น 15 วันแทน  

1.6 โควตาการพิมพ์เอกสารของบุคลากรภาควิชาฯ 
ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการท่ีภาควิชาฯ จํากัดโควตา       

การพิมพ์เอกสารของบุคลากร จํานวน 500 แผ่น/คน/เดือน แต่สามารถขอเพ่ิมได้ โดยทําหนังสือขออนุมัติ
เพ่ิมจํานวนโควตา น้ัน  ด้วยที่ประชุมผู้บริหารภาควิชาฯ ได้พิจารณาแล้ว และเล็งเห็นถึงความสําคัญ/
จําเป็น/เร่งด่วน กรณีอาจารย์บางท่านมาทํางานในวันหยุด และจํานวนโควตาฯ หมดลงพอดี อีกทั้ง จะทํา
ให้งานพิมพ์ชะลอตัวลง จึงมีความเห็นที่จะไม่จํากัดจํานวนการพิมพ์ดังกล่าว แต่จะจัดทํารายงานจํานวน
การพิมพ์ของบุคลากรแต่ละท่านเป็นรายเดือน และหากท่านใดมีจํานวนการพิมพ์ที่สูงผิดปกติ ทางทีม
ผู้บริหารฯ จะขอสอบถามเป็นรายๆ ไป ทั้งน้ีเริ่มต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 

1.7 ความคืบหน้าการจัดห้องทํางานและที่พัก ดร.อรกมล วังอภิสิทธ์ิ 
ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งความคืบหน้าห้องทํางานและท่ีพัก อาจารย์ใหม่ของภาควิชาฯ 

ดร.อรกมล วังอภิสิทธ์ิ ซึ่งจะมาปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาฯ ในวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 โดยห้อง
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ทํางานเลขท่ี CE 208 เป็นห้องทํางานเดิมของ ผศ.พยอม รัตนมณี ตรงข้ามห้องทํางาน อ.ดร.ปรเมศวร์ 
เหลือเทพ โดยได้ทําการปรับปรุงฝ้าเพดาน ฝาผนัง ทาสี และปูกระเบ้ืองยางใหม่ และจะทําการติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศต่อไป    ในส่วนของที่พัก คุณรัชดาภรณ์ อินทรัตน์ ได้ประสานงานไปยังการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลคณะฯ แล้ว พร้อมกันน้ี จะมีงานเลี้ยงต้อนรับอาจารย์ใหม่ในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 
2557 จึงขอแจ้งและเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่าน ณ โอกาสน้ี 

1.8 ร่าง ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การจัดสอนเสริม
รายวิชาพ้ืนฐานเรียนร่วม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557 ฉบับแก้ไข 

รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จาก
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 2 
ตุลาคม 2557 ได้กําหนดให้รายวิชาทฤษฎีที่เปิดสอนโดยให้บริการสอนนักศึกษาช้ันปีที่ 2 ต้ังแต่ 2 ภาควิชา
ขึ้นไปจะต้องเป็นรายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน อันประกอบด้วย 4 รายวิชาคือ   1) 212-211 ELECTRIC 
CIRCUITS 2) 215-221 ENGINEERING MECHANICS II   3) 215-241 MECHANICS OF FLUIDS I   
และ 4) 220-201 MECHANICS OF SOLIDS I  

1.9 รายงานความก้าวหน้าการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 

       รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ได้รายงานความก้าวหน้าฯ ให้ที่
ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัย ได้มีคําสัง่แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวแล้ว 
ตามเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที ่10/2557 เมื่อวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2557 และขณะน้ีอยู่ในขั้นตอนกําหนดรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา  

1.10 การขอเปิดรายวิชา หัวข้อพิเศษวิศวกรรมโยธา 1 และ 2 
        รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากที่
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ได้
พิจารณาการขอเปิดรายวิชา 220-493 หัวข้อพิเศษวิศวกรรมโยธา 1 (การออกแบบการทนไฟของ
โครงสร้าง) และรายวิชา 220-494 หัวข้อพิเศษวิศวกรรมโยธา 2 (วิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน) ของ
ภาควิชาฯ และทั้ง 2 รายวิชา ยังไม่ผ่านกรรมการวิชาการ กล่าวคือ ต้องมีการแก้ไขรายละเอียดบาง
ประการก่อน 

1.11 สรุปวินัยนักศึกษา รอบ 1 ปี (ตุลาคม 2556 - ตุลาคม 2557) 
                     รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ได้แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบว่า จาก
รายงานสรุปของฝ่ายกิจการนักศึกษา เรื่อง วินัยของนักศึกษา รอบ 1 ปี (ตุลาคม 2556 - ตุลาคม 2557)  
ลําดับที่ 1 ด่ืมสุราในมหาวิทยาลัย จํานวน 10 ราย (อาคารกิจกรรมนักศกึษา)  ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย 
ลําดับที่ 2 ทุจริตในการวัดผล จํานวน 8 ราย ดําเนินการโดยคณะฯ ลําดับที่ 3 เสพสารเสพติด              
ในมหาวิทยาลยั จํานวน 2 ราย (หอพักนักศึกษา) ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย และ 4 ปลอมแปลง
ใบรับรองแพทย์ จํานวน 1 ราย ดําเนินการโดยคณะฯ 

1.12 สรุปแบบสํารวจสถานะภาพและภาวะการหางานทําของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2556 
               รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จาก

รายงานสรุปแบบสํารวจสถานภาพและภาวะการหางานทําของบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย-
สงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2556 บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สําเร็จการศึกษา จํานวน  619 คน  
ส่งแบบสอบถามคืน 564 คน คิดเป็นร้อยละ 91.11 เป็นเพศชาย 65% เพศหญิง 35% สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา จํานวน 9.5% สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จํานวน 5%  ได้งานทําแล้ว จํานวน 337 คน คิดเป็น
ร้อยละ 59.8 สาเหตุที่ยังไม่ได้งานทํา จํานวน 64 คน รอฟังคําตอบจากหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 28.2 
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รองลงมาคือกําลังศึกษาต่อ จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 บัณฑิตที่ทํางานแล้ว จํานวน 337 คน เป็น
หน่วยงาน เอกชน/บริษัท/โรงงาน จํานวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 86.4 รองลงมาธุรกิจ/กิจการของ
ครอบครัว จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 ทํางานในภาคใต้มากที่สุด จํานวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 
46.7 รองลงมาภาคกลาง จํานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3 เงินเดือนตํ่าสุด 8,000 บาท สูงสุด 50,000 
บาท และได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการเพ่ิม/เน้น/ฝึกทักษะภาคปฏิบัติจริงที่สอดคล้องกับเน้ือหาให้มากขึ้น 
เป็นลําดับที่ 1 

1.13 ความก้าวหน้าการจัดโครงการกีฬาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 28 
 รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กีฬา
เกียร์สัมพันธ์ในปีน้ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 มกราคม 2558 
ชนิดกีฬามีทั้งหมด 10 ประเภททีม และ 6 ประเภทบุคคล 

1.14 โครงการตลาดนัดงานด้านวิศวกรรมศาสตรแ์ละโครงการปัจฉิมนิเทศนักศกึษา 
 รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ได้แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบว่า 
โครงการตลาดนัดฯ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2558 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวันที่ 26   
จะเป็นการบรรยายพิเศษเก่ียวกับการสมัครงาน และรับสมัครงาน วันที่ 27 บรรยายพิเศษเก่ียวกับการ
วิเคราะห์ปัญหา/การแก้ปัญหา และรับสมคัรงาน  และการดําเนินงานเก่ียวกับการสอบข้อเขียนและ
สัมภาษณ์ของบริษัท   กิจกรรมช่วงกลางคืนเป็นงานแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 

1.15 โครงการ “สานใจปี 2 โยธาและสิ่งแวดล้อม” ครั้งที ่2 
 รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ได้แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบว่า  
ภาควิชาฯ จะจัดโครงการ “สานใจ สานสายใย ปี 2 โยธาและสิ่งแวดล้อม” ครั้งที ่ 2 ในวันเสารท์ี่ 15 
พฤศจิกายน 2557 ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมติณสูลานนท์สงขลา ในโอกาสน้ี จึงขอเรยีนเชิญ
อาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมงาน 

1.16  การพิจารณาคําของบครุภัณฑ์  
 รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากบันทึก
การประชุมคณะทํางานพิจารณาคําของบประมาณค่าครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 15 
ตุลาคม 2557 ที่ประชุมได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดทําคําขอระบบใหม ่ จากเดิมส่งคําขอให้
มหาวิทยาลัยพิจารณา เป็นให้มหาวิทยาลัยกําหนดวงเงิน เพ่ือขอต้ังแทน และให้ความสําคัญกับภาควิชาฯ
โยธา และภาควิชาฯ อุตสาหการ ก่อนเป็นลําดับแรก เน่ืองจากในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา (2552-2558) ทั้ง 2 
ภาควิชาฯ ได้รับจัดสรรน้อยมาก  

1.17  ลําดับความสําคัญของครุภัณฑ์ปี 2559  
 รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ได้แสดงลําดับคําขอครุภัณฑ์ ประจําปี
งบประมาณ 2559 ของภาควิชาฯ ตามลําดับความสําคัญ/จําเป็น ต่อที่ประชุม อันประกอบไปด้วย         
1) กล้องรังวัดแบบเบ็ดเสร็จ 2) เครื่องกล่ันนํ้าบริสุทธ์ิ 3) เคร่ืองทดสอบกําลังรับแรงดึงของเหล็ก            
4) ชุดทดสอบหาค่ากําลังรับแรงเฉือนของดินแบบเฉือนตรง 5) เครื่องมือสาํหรับเจาะเก็บตัวอย่าง-       
แท่งคอนกรีต และ 6) เครื่องตรวจจับความเร็วด้วยคลื่นวิทยุ ซึ่งสว่นใหญ่เป็นครภัุณฑ์ทดแทน ยกเว้น
รายการที่ 6 เป็นครุภัณฑ์เพ่ือพัฒนา  

1.18  การจัดทํา มคอ. 3 ถึง มคอ. 7 
 ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัย ได้ออกประกาศ เรื่อง 
กําหนดให้อาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี จัดทํา มคอ.3 ถึง มคอ.7 เน่ืองจากคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กําหนดให้เป็นตัวบ่งช้ีบังคับให้ทุกหลักสูตรต้องดําเนินการ และต้องได้รับการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน ในระดับดีขึ้นไป และคณะฯ ได้ขอให้อาจารย์ผู้สอน ปฏิบัติตามอย่าง
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เคร่งครัด โดย มคอ.3- มคอ. 4 ต้องจัดทําก่อนเปิดภาคการศึกษา มคอ.5-มคอ.6 จัดทาํอย่างน้อย 30 วัน
หลังปิดภาคการศึกษา และ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา (สิ้นสุดภาคการศึกษาฤดูร้อน) 
ภาควิชาฯ จึงขอความร่วมมือจากคณาจารย์ที่ยังไม่ได้จัดทํา มคอ.3-มคอ. 7 ขอให้จัดทําให้แล้วเสร็จด้วย 

1.19  ความคืบหน้าการขอตําแหน่งทางวิชาการ 
 ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งความคืบหน้าเก่ียวกับตําแหน่งทางวิชาการของภาควิชาฯ ณ 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ดังน้ี  

1) อาจารย์ที่ย่ืนประเมินการสอนแล้ว ประกอบด้วย ผศ.ดร.จรงค์พันธ์  มสุิกะวงศ์  
ย่ืนวันที่ 27 ธันวาคม 2556 และ ดร.ชัชวิน ศรีสุวรรณ ย่ืนวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 

2) อาจารย์ที่ย่ืนขอตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกอบด้วย ดร.ปฐเมศ ผาณิต-
พจมาน (อยู่ระหว่างดําเนินการของมหาวิทยาลัย)  ดร.ปรเมศวร์ เหลอืเทพ  (อยู่ระหว่างดําเนินการของ
มหาวิทยาลัย) อาจารย์สิทธิชัย พิริยคุณธร (อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะฯ) 

3) อาจารย์ที่ย่ืนขอตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ประกอบด้วย ผศ.ดร.ธนิยา เกาศล 
และ ผศ.ดร.ชัยศรี สุขสาโรจน์ (อยู่ระหว่างดําเนินการของมหาวิทยาลัย)   

4) อาจารย์ที่ย่ืนขอตําแหน่งศาสตราจารย์ รศ.ดร.สุชาติ ลิ่มกตัญญู (อยู่ระหว่าง
ดําเนินการของคณะฯ) 

1.20  การย่ืนข้อเสนอโครงการ In House Practical Training ปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2) 
              ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบว่า คณะฯ ได้เปิดรับโครงการ In House 
Practical Training ปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2) เพ่ือพัฒนานักศึกษา รอบเดือนธันวาคม 2557 โดยขอให้
ภาควิชาฯ ส่งข้อเสนอโครงการไปยังหน่วยทะเบียนฯ ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 จึงขอแจ้งให้อาจารย์ที่
สนใจส่งข้อเสนอโครงการภายในระยะเวลาดังกล่าว 
 
วาระที่ 2. รบัรองรายงานการประชุม  
     ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2557 
 
วาระที่ 3. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
      3.1 การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจําปี 2557 
                   ประธานในทีป่ระชุม ได้นําเสนอเพ่ือพิจารณา เรื่องการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจําปี 
2557 จํานวน 7 กลุ่ม ซึ่งทีป่ระชุมผู้บริหารภาควิชาฯ ได้ประชุมและมมีติให้นําเสนอรายช่ือดังต่อไปนี้ในที่
ประชุมภาควิชาฯ เพ่ือพิจารณาและนําเสนอคณะฯ ต่อไป 

 กลุ่มที ่1 ประเภทอํานวยการระดับสูง (รองศาสตราจารย์) เสนอช่ือ รศ.ดร.สุชาติ ลิ่มกตัญญ ู
 กลุ่มที ่2 ประเภทชํานาญงานพิเศษ  เสนอช่ือคุณจรูญ  คงสม 
 กลุ่มที ่3 ประเภทปฏิบัติการ ชํานาญงาน เสนอช่ือ คุณแจม่ใส จันทรพา   
 กลุ่มที ่4 ลูกจา้งประจํา เสนอช่ือ คุณจารึก ไชยวรรณ 
 กลุ่มที ่5 พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ เสนอช่ือ รศ.ดร.วรพจน์ ประชาเสรี 

 กลุ่มที ่6 พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เสนอช่ือ คุณอมรรัตน์ หวลกะสิน 
 กลุ่มที ่7 พนักงานเงินรายได้ เสนอช่ือ คุณสพิุศ  นนทะสร 

              ทีป่ระชุมมีมติ ให้แก้ไขรายช่ือกลุ่มที ่ 1 จาก รศ.ดร.สุชาติ ลิ่มกตัญญู เป็น รศ.ดร.ธนิต เฉลิม- 
ยานนท์ ส่วนกลุ่มอ่ืนๆ เห็นชอบตามท่ีเสนอ 
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 3.2  ขอความเห็นชอบในการจัดทําโครงการตรี-โท 5 ปี  
                    รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ได้นําเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ตรี-
โท 5 ปี เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบในการจัดทําโครงการดังกล่าว  
 มติที่ประชุม ให้รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เจ้าของเร่ือง 
หารือกับมหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่องผลการเรียน รายวิชา และกรรมการบริหารหลักสูตร แล้วนํามาเสนอในที่
ประชุมอีกคร้ังหน่ึง 

3.3  Scholarship Program for Thai Students 
                   ประธานในทีป่ระชุม ได้นําเสนอจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) จากคุณขัติยาภรณ์ 
หน่วยองค์กรสัมพันธ์คณะฯ โดยแจ้งว่า The Indonesia Islamic University of Yogyakarta, Indonesia 
(UII) ประสงค์ให้ทุนแก่นักศึกษาไทย จํานวน 3 ทุน จาก 3 มหาวิทยาลยั คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยละ 
1 ทุน สําหรับนักศึกษาที่กําลังศึกษา Civil Engineering เพ่ือไป  Participate in Lecture and Business 
Incubator เป็นเวลา 3 สัปดาห์ เดินทางวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 และกลับวันที่ 13 ธันวาคม 2557 ซึ่ง
ทาง UII จะสนับสนุนค่าเดินทาง ไป-กลับ Bangkok – Yogyakarta, ที่พัก (หอพักในมหาวิทยาลัย) และ 
ค่าครองชีพ โดยคุณสมบัติของนักศึกษาคือสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี สุขภาพแข็งแรง และได้รับ       
คัดเลือกจากมหาวิทยาลัยที่ตนศึกษาอยู่ โดยขอให้ส่งรายช่ือภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557  
 มติที่ประชุม ให้ขอรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ชัดเจนกว่าน้ี เน่ืองจากเมื่อส่งนักศึกษาไปแลว้ 
ภาควิชาฯ ต้องรับผิดชอบนักศึกษาผู้น้ันด้วย จึงต้องทําการศึกษาอย่างละเอียด 
 
วาระที่  4. เรือ่งอ่ืนๆ 
             การปรับปรุงค่าทดสอบงานบริการวิชาการ 
             รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ได้นําเสนอเรื่อง การปรับปรุงค่าทดสอบในงาน
บริการวิชาการ ต่อที่ประชุม เพ่ือรับทราบข้อมูล/รับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงเรื่องต่างๆ/แนวโน้ม
และคําแนะนําต่างๆ ในการปรับปรุงงานบริการวิชาการ  
              ทีป่ระชุม ขอให้จัดส่งค่าบริการทดสอบของสถานที่ทดสอบใกล้เคียง และขอให้นําเสนอการ
ปรับปรุงต่างๆ ในการประชุมรอบถัดไป 
       
ปิดประชุมเวลา 16.10 น. 
 
 
 
    (นางสาวแจ่มใส  จันทรพา)           (ผศ.ดร.ธนิยา  เกาศล) 
ผู้จดรายงาน/เลขานุการที่ประชุม          หัวหน้าภาควิชาฯ/ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
วาระพเิศษ ครั้งที่ 1/2558 

เรื่อง การพิจารณาผลการเรยีนของนักศึกษาภาวะรอพนิิจ 
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2557 

ณ ห้องประชมุภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
--------------------------- 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. ผศ.ดร.ธนิยา  เกาศล         หัวหน้าภาควิชาฯ/ประธานที่ประชุม 
2. ผศ.ดร.ศักด์ิชัย ปรีชาวีรกุล      ที่ปรึกษาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
3. ผศ.ดร.ธนันท์ ชุบอปการ รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศกึษา 
4. ผศ.ดร.ปฐเมศ ผาณิตพจมาน   รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 
5. อ.ดร.วิชัยรัตน์    แก้วเจือ          รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  
6. รศ.ดร.ธนิต  เฉลิมยานนท ์   
7. รศ.ดร.วรพจน์ ประชาเสรี 
8. รศ.ดร.สมบูรณ ์ พรพิเนตพงศ์  
9. รศ.ดร.สุชาติ  ลิ่มกตัญญู       
10. รศ.ดร.สราวุธ จริตงาม        
11. ผศ.ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์  
12. ผศ.ดร.ชัยศรี  สุขสาโรจน์  
13. ผศ.ดร.ภาสกร ชัยวิริยะวงศ์   
14. ผศ.เอกรัฐ  สมัครฐักิจ 
15. ผศ.พยอม  รัตนมณี   
16. อ.ดร.ชัชวิน  ศรีสุวรรณ 
17. อ.ดร.ปรเมศวร์ เหลือเทพ  
18. อ.ดร.วัสสา  คงนคร 
19. อ.ดร.สุริยะ  ทองมุณี 
20. อ.ดร.อรกมล  วังอภิสิทธ์ิ 
21. อ.วินิจ  จึงเจริญธรรม      
22. อ.สิทธิชัย  พิริยคุณธร  
23. นางสาวแจ่มใส จันทรพา  เลขานุการที่ประชุม 
 
ผู้ไม่เข้าประชมุ  
1. ศ.ดร.พิชัย  ธานีรณานนท์ ติดราชการ 
2. รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ติดราชการของคณะฯ 
3. รศ.ดร.สุเมธ  ไชยประพัทธ์ ไปราชการ 
4. ผศ.ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์ ไปราชการ 
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เริ่มประชุมเวลา  13.45 น. 
 เมื่อครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิดการประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา วาระพิเศษ ครั้งที่ 
1/2558 
 
วาระที่ 1 เรื่องเพื่อพิจารณา 
            3.1 การพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาภาวะรอพินิจ ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2557  
 รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ือ
พิจารณา รายช่ือนักศึกษาและผลการเรียนของนักศึกษาภาวะรอพินิจ ประจําภาคการศึกษาที ่ 1/2557 ซึ่ง
นําเสนอเพ่ือพิจารณา จํานวน 9 ราย เป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จํานวน 7 ราย และเป็น
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จาํนวน 2 ราย  
 มติที่ประชุม  ปิดเกรด นายสุไลมาน เฮงบารู รหัส 5410110572 นักศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 3.2 การจัดการเงินรางวัลพิเศษภาควิชาฯ ประจําปีการศึกษา 2556 
      ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ือพิจารณาจัดการเงินรางวัลพิเศษภาควิชาฯ 
ประจําปีการศึกษา 2556 จํานวน 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้มาจากผลการประเมินดัชนี   
ช้ีวัดหลัก (KPIs) ของภาควิชาฯ ได้คะแนน 4.56 จากคะแนนเต็ม 5 ได้ระดับค่าคะแนน ดีเย่ียม โดย        
ที่ผ่านมาภาควิชาฯ นําเงินดังกล่าวเข้าบัญชีกาแฟของภาควิชาฯ แต่จากการประชุมผู้บริหาร รองหัวหน้า
ภาควิชาฯ ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ได้เสนอให้นําเงินรางวัลดังกล่าว แบ่งจ่ายให้กับบุคลากรสาย
สนับสนุน และในส่วนของคณาจารย์น้ัน ให้เก็บเข้าบัญชีเงินกาแฟ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ข้อเสนอดังกล่าว 

       มติที่ประชุม ให้แบ่งจ่ายให้สายสนับสนุนโดยวิธีหารยาว ส่วนที่เหลอืนําเข้าบัญชีเงินกาแฟ 
 
วาระที่  4. เรือ่งอ่ืนๆ 

    ครุภัณฑ์พ้ืนฐานสําหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตร ี(เฉพาะครุภัณฑ์ทดแทน) 
    ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ครุภัณฑ์พ้ืนฐานสําหรับการเรียนการสอน   

ในระดับปริญญาตรีของภาควิชาฯ ซึ่งใช้มาต้ังแต่ พ.ศ. 2510 ได้เสื่อมสภาพ ชํารุด ประกอบกับภาควิชาฯ 
ไม่ได้รับจัดสรรเงินค่าครุภัณฑ์ ทีมผู้บริหารภาควิชาฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญของครุภัณฑ์ดังกล่าว จึงมี
แนวความคิดที่จะดําเนินการจัดซื้อ โดยอาจจะขอใช้เงินรายได้สะสมของภาควิชาฯ หรือจากแหล่งทุนใน
การจัดงานโยธา 5 ทศวรรษ มาดําเนินการจัดซื้อ ในการน้ี จึงขอแจ้งให้ทุกท่านรวมถึงสายสนับสนุน 
พิจารณาจัดส่งรายช่ือครุภัณฑ์พ้ืนฐานสําหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ที่เสื่อมสภาพ ชํารุด  
ในแต่ละห้องปฏิบัติการ เพ่ือรวบรวมและพิจารณาความเหมาะสมและจํานวนเงินที่ใช้ในการจัดซื้อต่อไป  

 
ปิดประชุมเวลา 14.10 น. 
 
 
 
    (นางสาวแจ่มใส  จันทรพา)           (ผศ.ดร.ธนิยา  เกาศล) 
ผู้จดรายงาน/เลขานุการที่ประชุม          หัวหน้าภาควิชาฯ/ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
ครั้งที่ 2/2558 

วันพฤหสับดีที ่15 มกราคม 2558 
ณ ห้องประชมุภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

--------------------------- 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. รศ.ดร.ธนิยา  เกาศล        หัวหน้าภาควิชาฯ/ประธานที่ประชุม 
2. ผศ.ดร.ศักด์ิชัย ปรีชาวีรกุล     ที่ปรึกษาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
3. ผศ.ดร.ปฐเมศ ผาณิตพจมาน  รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 
4. อ.ดร.วิชัยรัตน์    แก้วเจือ         รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  
5. รศ.ดร.ธนิต  เฉลิมยานนท ์  
6. รศ.ดร.สมบูรณ ์ พรพิเนตพงศ์  
7. รศ.ดร.สุชาติ  ลิ่มกตัญญู       
8. รศ.ดร.สราวุธ จริตงาม        
9. ผศ.ดร.ชัยศรี  สุขสาโรจน์  
10. ผศ.ดร.ภาสกร ชัยวิริยะวงศ์   
11. ผศ.เอกรัฐ  สมัครฐักิจ 
12. ผศ.พยอม  รัตนมณี   
13. อ.ดร.ชัชวิน  ศรีสุวรรณ 
14. อ.ดร.ปรเมศวร์ เหลือเทพ  
15. อ.ดร.วัสสา  คงนคร 
16. อ.ดร.สุริยะ  ทองมุณี 
17. อ.ดร.อรกมล  วังอภิสิทธ์ิ 
18. อ.วินิจ  จึงเจริญธรรม      
19. อ.สิทธิชัย  พิริยคุณธร  
20. นางสาวแจ่มใส จันทรพา  เลขานุการที่ประชุม 
 
ผู้ไม่เข้าประชมุ  
1. ศ.ดร.พิชัย  ธานีรณานนท์  ไปราชการ 
2. รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ติดราชการของคณะฯ 
3. รศ.ดร.วรพจน์ ประชาเสรี ติดประชุมกับคณะฯ 
4. รศ.ดร.สุเมธ  ไชยประพัทธ์  
5. ผศ.ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ ไปราชการ 
6. ผศ.ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์  

  
เริ่มประชุมเวลา  13.45 น. 
 เมื่อครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิดการประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา ครั้งที่ 2/2558 
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วาระที่ 1 เรื่องเพื่อพิจารณา 
            1.1  ผลการเรียนของนักศึกษารอพินิจ ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2557  

รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมติ         
ที่ประชุมภาควิชาฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24  ธันวาคม 2557 มมีติให ้    
ปิดเกรดนายสุไลมาน เฮงบารู รหัส 5410110572 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
น้ัน  ด้วยต่อมาได้ทราบว่า ผลการเรียนไม่อยู่ในขั้นที่ภาควิชาฯ ต้องช่วย จึงไม่ได้ปิดเกรด
หรือช่วยแต่อย่างใด และขอแจ้งให้ทราบเพ่ิมเติมว่า นายเศกสรรค ์ อเปสริยาโย นักศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม ถูก Retired ไปแล้ว 

1.2  โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม และปัจฉิมนิเทศ ประจําปีการศึกษา 2557 
      รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ได้แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบว่า  

โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม และปัจฉมินิเทศ ประจาํปีการศึกษา 2557 ซึ่งจัดให้กับ
นักศึกษาช้ันปีที่ 4 ของภาควิชาฯ ปีน้ีจัดที่สวนสายนํ้า ต้ังอยู่ ณ บ้านทุ่งจัง ตําบลทุ่งลุง    
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2558 ปีที่ผ่านมาจัดที่เขาช่อง 
จังหวัดตรัง  

1.3  ผลการพิจารณาการย้ายสาขา ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2557  
    รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า       

นักศึกษาที่ขอย้ายสาขาฯ จาํนวนทั้งสิ้น 5 ราย 3 ราย ขอย้ายเข้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
อีก 2 ราย ขอย้ายเข้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ซึง่ภาควิชาฯ สามารถรับนักศึกษา 
เข้าสาขาโยธา ได้ 2 ราย เข้าสาขาสิ่งแวดล้อม ได้ 1 ราย ผลการสัมภาษณ์ นักศึกษาที่เข้า
สาขาโยธา คือ 1. นายชัยนนท์กิตต์ หวังนิธิธรรม และ 2. น.ส.เสาวลักษณ์  ผลผกา สําหรับ
สาขาสิ่งแวดล้อม ต้องรอรายช่ือจากการประชุมภายในสาขาฯ ก่อน 

 1.4  การจัดระบบ PSU WiFi ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบว่า ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม ได้ดําเนินการ

ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายและสายใยแก้วนําแสงรอบๆ คณะฯ (ยกเว้นอาคารวิจัย-     
สิรินธร) ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว เข้าใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ PSU WiFi 802.1x คณะฯ มี
นโยบายบํารุงรักษา กล่าวคือ ภาควิชาฯ คณะฯ และฝ่ายคอมฯ ต้องกันเงินรายได้ประมาณ
ร้อยละ 1 ของมูลค่าอุปกรณ์ทุกปี โดยใช้อัตราก้าวหน้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 ทุก 3 ปี แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 3 เพ่ือการซ่อมแซมกรณีจําเป็น และต้องจัดเตรียมบุคลากรในการดูแลและ
บํารุงรักษาระบบเครือข่าย ซึ่งภาควิชาฯ ได้มอบหมายให้ นายชัชชน ทองชูพชรพล เป็น
ผู้ดูแล บํารุงรักษา 

1.5  การปรับปรุงระบบสํารองไฟฟ้า 
ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งให้ทราบว่า คณะฯ มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแบตเตอรี่สํารอง
สําหรับอุปกรณ์ UPS ทุก 2 หรือ 3 ปี แม้ว่าแบตเตอรี่ดังกล่าวจะยังไม่ชํารุดหรือเสียหาย 
ทั้งน้ีเพ่ือช่วยให้อุปกรณ์อ่ืนของระบบ ไม่ได้รบัผลกระทบทีอ่าจจะส่งผลให้อุปกรณ์อ่ืน
เสียหายและมรีะดับค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า 
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1.6  การกําหนดประเภท คุณสมบัติ ตําแหน่งของบุคลากรที่มีสิทธิได้รับเงินสมนาคุณ             
และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตราเงินสมนาคุณของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งให้ทราบว่า คณะฯ ได้มีมติแก้ไขประกาศของมหาวิทยาลัย ใน
หัวข้อต่างๆ ดังน้ี 
1) ตําแหน่งที่ได้รับเงินสมนาคุณสาขาขาดแคลน สําหรับตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

หรือตําแหน่งอ่ืนที่ทําหน้าที่เทยีบเท่า ต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ ซ่ึงเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 
15 หน่วยกิต 

2) ต้องมีวันลาไม่เกิน 10 วันในหน่ึงเดือน 
3) ให้จ่ายเงินค่าสมนาคุณ ตําแหน่งอาจารย์ เป็นรายเดือน เฉพาะเดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 4 ของ

ช่วงเปิดภาคเรียนปกติ ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท 
4) ให้จ่ายเงินค่าสมนาคุณ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือตําแหน่งอ่ืนที่ทําหน้าที่

เทียบเท่า หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และตําแหน่งทีค่ณะกรรมการประจําคณะฯ กําหนดให้เป็นตําแหน่งที่ได้รับเงินสมนาคุณ 
เป็นรายเดือนในอัตราดังน้ี 
4.1) อายุราชการน้อยกว่า 3 ปี  อัตราเดือนละ 2,000 บาท 
4.2) อายุราชการตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป  อัตราเดือนละ 2,500 บาท 
4.3) อายุราชการตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป อัตราเดือนละ 3,000 บาท 

1.7 รายช่ือวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ  
 ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งให้ทราบว่า ก.พ.อ.ได้กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 และกําหนดให้สถาบัน-
อุดมศึกษาใช้รายช่ือวารสารทางวิชาการที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ซึ่งภาควิชาฯ ได้แขวนรายช่ือวารสารไว้ในระบบการประชุมน้ีแล้ว  

1.8  โยธา 5 ทศวรรษ 
 ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งให้ทราบว่า อ.สิทธิชัย ได้มาปรึกษาเพ่ือจัดงานวิศวโยธา 5 

ทศวรรษ เพ่ือนําเงินส่วนหน่ึงไปจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนสําหรับการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีที่เสือ่มสภาพ พร้อมกันน้ี อ.สิทธิชัย ได้แจ้งข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กิจกรรมดังกล่าว 
จะจัดขึ้นในปี 2559 เพ่ือไมใ่ห้ตรงกับคณะฯ ที่จะจัดในปี 2560 ลกัษณะงานจะคล้ายกับ
ครั้งที่ภาควิชาฯ เคยจัดไป คอืให้ศิษย์เก่ากลับมาช่วยภาค หาเงินซื้อครุภัณฑ์สําหรบัการ
เรียนการสอนที่เสื่อมสภาพ และจะทําหนังสือครบรอบ 50 ปี (5 ทศวรรษ) ด้วย โดยได้รับ
ความกรุณาจาก อ.วิวัฒน์ มาช่วยดําเนินการให้ ขณะน้ีอยู่ในขั้นตอนของการขออนุมัติจาก
คณะฯ และมหาวิทยาลัย ทา้ยที่สุดน้ี ใครข่อความร่วมมือจากอาจารย์ทุกท่านด้วย ในการน้ี 
อ.วินิจ จึงได้เสนอแนวความคิดในการนํารายช่ือครุภัณฑ์และราคามาเสนอ แล้วขอรับ
บริจาคจากศิษย์เก่า ใครบริจาคจะติดช่ือผู้บริจาคไว้ที่ครุภัณฑ์น้ันๆ ที่ประชุมให้ความสนใจ
แนวความคิดดังกล่าว 

 ประธานฯ ได้แจ้งเพ่ิมเติมว่า ภาควิชาฯ ไม่ได้มองว่า จะได้รับเงินบริจาคเท่าไหร่ แต่มองว่า 
ได้เงินมาจะนํามาปรับปรุงสิ่งต่างๆ ในภาคให้ดีขึ้น ในสมัยของ รศ.ดร.ธนิต เฉลมิยานนท์ ได้
นําเงินรายได้สะสมของภาควิชาฯ จัดซื้อครุภัณฑ์สําหรบับัณฑิตศึกษาแล้ว พร้อมกันน้ี       
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ที่ปรึกษาหัวหน้าภาควิชาฯ ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ผู้บริหารต้ังแต่ระดับมหาวิทยาลัย คณะฯ 
และภาควิชาฯ จะต้องบริหารเพ่ือให้สามารถจัดซื้อได้ ในสมัยของ ผศ.เอกรัฐ สมัครฐักิจ    
ได้ใช้เงินรายได้สะสมของภาควิชาฯ จํานวนประมาณ 2 ล้านกว่าบาท ปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการคอนกรีต และการใช้เงินรายได้สะสมของภาควิชาฯ จะต้องใช้กับครุภัณฑ์
เร่งด่วน และต้องผ่านมติเห็นชอบจากที่ประชุมภาควิชาฯ ด้วย 

1.9 การจ้างพนักงานบริการเอกสารทั่วไป 
 ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งให้ทราบว่า ตามที่ภาควิชาฯ ได้ทําสัญญาจ้างพนักงานบริการ

เอกสารทั่วไป คุณศิริพร หรือคุณหน่อย สัญญาดังกล่าวสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2557 
เน่ืองจากคุณหน่อยขอขึ้นค่าจ้าง จากเดือนละ 7,000 บาท เป็นเดือนละ 8,000 บาท และ 
ที่ประชุมผู้บรหิารภาควิชาฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติใหจ้้างและทําสัญญาต่อไปอีกถึงเดือน
มิถุนายน 2558 ในอัตราค่าจา้งเดือนละ 7,500 บาท  

1.10  รายงานทางบัญชี การใช้จ่ายเงินบัญชีกาแฟภาควิชาฯ 
 เลขานุการในทีป่ระชุม ได้รายงานการใช้จ่ายเงินบัญชีกาแฟของภาควิชาฯ ต้ังแต่เดือน 

ตุลาคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2557 โดยยอดเงินคงเหลือสิ้นสุด ณ วันที่ 29 ธันวาคม 
2557 เป็นเงิน 413,151 บาท เพ่ิมขึ้นจากรับมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 จํานวน 
6,759.36 บาท (เดิมคงเหลือ 406,391.64 บาท) ซึ่งเงินรายได้ส่วนใหญ่ได้มาจาก          
ค่าทดสอบจากคณาจารย์ภาควิชาฯ ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ใช้จ่ายเพ่ือเลี้ยงปีใหม่          
ซื้อกระเช้าอวยพรปีใหม่ผู้เกษยีณ และเลี้ยงต้อนรับอาจารย์ใหม่ อาจารย์อรกมล วัง
อภิสิทธ์ิ  

 ในการน้ี อ.สทิธิชัย เสนอให้ดึงเงินมาเป็นค่าซ่อมเครื่องดึงเหล็กหรือเคร่ืองกดลูกปูนด้วย 
ประธานในที่ประชุมจะนําไปพิจารณาปรึกษาในทีมผู้บริหารภาควิชาฯ ต่อไป 

1.11  ข้อมลูสถิติการใช้งานพิมพ์การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
 ประธานในที่ประชุม ได้นําเสนอรายงานสถิติจํานวนการใช้งานพิมพ์การเช่าเคร่ืองถ่าย

เอกสาร รอบระยะเวลา 2 เดือน ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2557 เน่ืองจาก
ในช่วงดังกล่าว ไม่ได้จํากัดจํานวนการพิมพ์ เพราะเห็นว่าอาจารย์บางท่านใช้งานใน
วันหยุด และกําลังผลิตงานพิมพ์เพ่ือขอตําแหน่ง อย่างไรก็ตามยังคงเก็บสถิติจํานวนการ  
ใช้งานอยู่ และหากท่านใดมีจาํนวนการพิมพ์ที่สูงผิดปกติ อาจจะมีการซักถามบ้าง 

1.12  ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจําปี 2557  
 ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบว่า กองการเจ้าหน้าที่ ได้มีหนังสือแจ้งการตรวจสอบ

คุณสมบัติของนางอมรรัตน์ หวลกะสิน บุคลากรกลุ่มที่ 6 พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ซึ่งนางอมรรัตน์ ขาดคุณสมบัติ ระยะเวลา
ปฏิบัติราชการไม่ครบ 5 ปี นับจากวันที่บรรจุเป็นพนักงาน 

1.13  ความคบืหน้าการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอนกรีต 
 ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบว่า อาจารย์ผู้สอนเกิดความกังวล เน่ืองจากในเทอม 

2/2557 ห้องปฏิบัติการคอนกรีตมีการเรียนการสอนในวันพฤหัสบดีและวันศุกร ์         
ทีมผู้บริหารภาควิชาฯ ได้หารือร่วมกับผู้รับเหมาฯ สรุปได้ว่า การดําเนินงานก่อสร้างยังคง
ดําเนินการต่อไป แต่อาจจะหยุดในช่วงการเรียนการสอน โดยผู้รับเหมาแจง้ว่า           
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งานปรับปรุงจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 และผูค้วบคุมงาน ได้ทําหนังสือแจ้งให้
เร่งรัดงานจ้างแล้ว  

1.14  ความคืบหน้าการรับสมัครอาจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจและวิศวกรรมบริหารงาน
ก่อสร้าง  

 ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบว่า คณะฯ ได้แจ้งให้ภาควิชาฯ ทราบว่า มีผู้ให้ความ
สนใจมาสมัครเป็นอาจารย์ของภาควิชาฯ ขณะนี้รบัราชการที่สํานักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งทางจราจร ตําแหน่งวิศวกรโยธาชํานาญการ และสนใจที่จะสมัครเป็น
อาจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง แต่เน่ืองจากภาควิชาฯ ต้องการอาจารย์ในสาขา
วิศวกรรมสํารวจและวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง จึงไม่ตรงตามความต้องการของ
ภาควิชาฯ  สว่นอีกรายคือ คุณสุรางคนา จบทางด้านวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง และ
สามารถสอน Survey 2 ได้ คาดว่าจะมาสมัครในปลายเดือนมกราคม 2558 

 
วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
  ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558 โดยขอแจ้งเพ่ิมเติมว่า 
              การขอเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษวิศวกรรมโยธา 1 และ 2 ปัจจบัุนเปิดได้ทั้ง 2 หัวข้อ 
 
วาระที่  3. เรือ่งเสนอเพื่อพจิารณา 
              3.1  หลักสูตรตร-ีโท 5 ปี  

รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ได้นําเสนอร่างเกณฑ์คุณสมบัติ
นักศึกษาหลักสูตรตรี-โท 5 ปี สําหรับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โดยวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิม
จํานวนนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท ในการน้ี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการเปิดหลักสูตรดังกล่าว 
  มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปิดหลักสูตรได้ ในส่วนของเกรดเฉล่ียรับเข้า 2.50 น้ัน 
ขอให้สิทธ์ิแก่กรรมการสัมภาษณ์ ที่จะรับหรือไม่รับนักศึกษาผู้น้ัน  

3.2  สรุปภาระงานสอนและความต้องการตําแหน่งอาจารย์  
รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ได้นําเสนอภาระงานสอนของ
คณาจารย์ภาควิชาฯ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาความต้องการที่แทจ้ริงของบุคลากร
ตําแหน่งอาจารย์  
 มติที่ประชุม ยืนยันความต้องการบุคลากรตําแหน่งอาจารย์ในสาขาวิชา
วิศวกรรมสํารวจ 1 อัตรา และ สาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 1 อัตรา   

3.3   อาจารย์ผู้ควบคุมการทดสอบส่วนผสมคอนกรีต 
รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ได้นําเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
กรณี อ.สิทธิชัย ขอสงวนสิทธ์ิอาจารย์ผู้ควบคุมการทดสอบส่วนผสมคอนกรีต พร้อมกันน้ี      
อ.สิทธิชัย ขอช้ีแจงว่า ในการทดสอบจะต้องมีการเผื่อทดสอบกําลัง ซึง่การเผื่อของแต่ละ
คน   ไม่เหมือนกัน  เป็นเหตุให้บริษัทขาดความเช่ือถือ โดยได้รับทราบและร้องเรียนจาก
บุคคลภายนอกว่า ภาควิชาฯ ไม่มีมาตรฐานในการทดสอบ ภาควิชาฯ จึงมีมติดังน้ี 
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1)  คนที่ทําไปแลว้ ให้ทําต่อไป 
2)  อาจารย์ใหม่ทีจ่ะเข้ามาทําการทดสอบ ต้องทดสอบหิน,ทราย ก่อน จึงทดสอบ

ส่วนผสมคอนกรีต แล้วต้องให้อาจารย์ประเมินผลทดสอบต่อไป 
3.4  การใช้ตําราในการเรียนการสอนเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
 ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ือพิจารณา กรณีใช้ตําราในการเรียนการ

สอนขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ซึ่งอาจจะมีปัญหากรณีมีการปรับเปลี่ยนหัวหน้า
ภาควิชาฯ ซึ่งจะทําให้การพิจาณาขาดความต่อเน่ืองได้ จึงขอให้ผู้ขอ ทําหนังสือแจ้ง
ภาควิชาฯ เพ่ือขออนุมัติใช้ตําราการเรียนการสอนเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  

  มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ 
 

หมายเหตุ วาระที่ 3.5  การเปิดรายวิชาเลือก และวาระที่ 3.6 ภาระงานปี 2558 ให้นําเข้าที่ประชุมในคร้ัง
ถัดไป เน่ืองจากผู้เข้าร่วมประชุมมีน้อย 

  
วาระที่  4. เรือ่งอ่ืนๆ 
     - 
 
ปิดประชุมเวลา 16.35 น. 
 
 
 
    (นางสาวแจ่มใส  จันทรพา)           (รศ.ดร.ธนิยา  เกาศล) 
ผู้จดรายงาน/เลขานุการที่ประชุม          หัวหน้าภาควิชาฯ/ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
วาระพเิศษ ครั้งที่ 2/2558 

เรื่อง การพิจารณาการลาเพิม่พูนความรู้ทางวิชาการภายในประเทศ 
วันพฤหสับดีที ่12 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ ห้องประชมุภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

--------------------------- 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. ผศ.ดร.ธนิยา  เกาศล         หัวหน้าภาควิชาฯ/ประธานที่ประชุม 
2. ผศ.ดร.ศักด์ิชัย ปรีชาวีรกุล      ที่ปรึกษาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
3. ผศ.ดร.ปฐเมศ ผาณิตพจมาน   รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 
4. อ.ดร.วิชัยรัตน์    แก้วเจือ          รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  
5. รศ.ดร.ธนิต  เฉลิมยานนท ์   
6. รศ.ดร.วรพจน์ ประชาเสรี 
7. รศ.ดร.สุชาติ  ลิ่มกตัญญู       
8. รศ.ดร.สราวุธ จริตงาม        
9. ผศ.ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ 
10. ผศ.ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์  
11. ผศ.ดร.ชัยศรี  สุขสาโรจน์  
12. ผศ.เอกรัฐ  สมัครฐักิจ 
13. อ.ดร.ชัชวิน  ศรีสุวรรณ 
14. อ.ดร.ปรเมศวร์ เหลือเทพ  
15. อ.ดร.วัสสา  คงนคร 
16. อ.ดร.สุริยะ  ทองมุณี 
17. อ.ดร.อรกมล  วังอภิสิทธ์ิ 
18. อ.สิทธิชัย  พิริยคุณธร  
19. นางสาวแจ่มใส จันทรพา  เลขานุการที่ประชุม 
 
ผู้ไม่เข้าประชมุ  
1. ศ.ดร.พิชัย  ธานีรณานนท์ ไปราชการ 
2. รศ.ดร.สมบูรณ ์ พรพิเนตพงศ์  
3. รศ.ดร.สุเมธ  ไชยประพัทธ์ ติดราชการ 
4. รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ติดราชการของคณะฯ 
5. ผศ.ดร.ธนันท์ ชุบอปการ รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศกึษา ติดราชการ 
6. ผศ.ดร.ภาสกร ชัยวิริยะวงศ์   
7. ผศ.พยอม  รัตนมณี  ไปราชการ 
8. อ.วินิจ  จึงเจริญธรรม     ติดราชการ 
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เริ่มประชุมเวลา  14.05 น. 
  เมื่อครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิดการประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา วาระพิเศษ 
ครั้งที่ 2/2558 
 
วาระที่ 1 เรื่องเพื่อพิจารณา 
            3.1  ผศ.ดร.ชัยศรี สุขสาโรจน์ ย่ืนความประสงค์ลาเพ่ิมพูนความรู้ฯ 

  รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ได้นําเสนอเพ่ือพิจารณา 
การลาเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการภายในประเทศ ของ ผศ.ดร.ชัยศรี สขุสาโรจน์ มีกําหนด
ระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2558 ถึง 29 กรกฎาคม 2559 เพ่ือเรียบเรียงตํารา 
เรื่อง วิศวกรรมการประปาและการคํานวณออกแบบ ซึ่งจะนํามาใช้สอนในรายวิชา 224-
324 Water Supply Engineering and Design สาํหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
  มติที่ประชุม  ให้ตรวจสอบสิทธ์ิการลาฯ ก่อน เน่ืองจากระยะเวลาของการลาฯ 
เก่ียวเน่ืองกับโครงการที่ปรึกษาในงานบริการวิชาการฯ ที่ยังคงดําเนินงานอยู่ 

3.2  การเบิกจ่ายเงินวิชาโครงงานนักศึกษา 
       รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ได้นําเสนอเพ่ือพิจารณา 
การเบิกจ่ายเงินวิชาโครงงานนักศึกษา เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ผู้ดําเนินงานแจ้งว่า นักศกึษา   
ได้ส่งเอกสารใบเสร็จแบบทยอยเบิก ซึ่งขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพ่ือเป็นมติ ให้นักศึกษา   
ส่งเอกสารเบิกจ่ายเมื่อใช้จ่ายครบตามงบประมาณที่ได้รับแล้วเท่าน้ัน 
        มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ โดยจะออกประกาศให้ถอืปฏิบัติต่อไป 

3.3 การเปิดรายวิชาเลือก 
       รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ได้นําเสนอเพ่ือพิจารณา  
      ข้อกําหนดการเปิดรายวิชาเลือกของภาควิชาฯ ดังน้ี 
     3.3.1  การขอเปิดรายวิชาเลือกชีพทั้งสองภาคการศึกษา ต้องขอเปิดภายในเดือนมีนาคม 
     3.3.2  สามารถเปิดได้ไม่จํากัดรายวิชา แต่เบิกค่าสอนได้เฉพาะรายวิชาที่มีจํานวนนักศึกษา 
             ลงทะเบียนมากที่สุด จํานวน 2 เท่าของรายวิชาเลือกตามแผนการลงทะเบียน 
     3.3.3  สามารถใช้ในการพิจารณา LU ได้ แต่ไม่นับเป็นภาระงานขั้นตํ่าในการเฉลี่ยภาระงาน  
     3.3.4  สามารถขอปิดรายวิชาได้จนกระทั้งถึงก่อนวันสุดท้ายของการเพ่ิมรายวิชา 1 วัน 
     3.3.5  ถ้ามีนักศึกษาลงทะเบียนน้อยกว่า 5 คน ภาควิชาฯ สามารถขอให้ปิดได้ เว้นแต่มีเหตุ 
              อันควร 
         มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอ 
3.4  ภาระงานสอน 
       รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ได้นําเสนอเพ่ือพิจารณา

 ภาระงานสอนปีการศึกษา 2558  ของคณาจารย์ภาควิชาฯ  เพ่ือพิจารณาว่า  1) จะจํากัด 
     จํานวนช่ัวโมงในระดับปริญญาตรีหรือไม่ และ 2) รายวิชา Statics จะให้ใครสอนบ้าง 
   มติที่ประชุม  ให้ไปจัดทําแผนฯ แล้วนํามาพิจารณาใหม่อีกคร้ังหน่ึง  
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วาระที่  4. เรือ่งอ่ืนๆ 
        - 
 

ปิดประชุมเวลา 15.20 น. 
 
 
 
    (นางสาวแจ่มใส  จันทรพา)                  (ดร.วิชัยรัตน์  แก้วเจือ) 
ผู้จดรายงาน/เลขานุการที่ประชุม                 รองหัวหน้าภาควิชาฯฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
                ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
ครั้งที่ 4/2558 

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 
ณ ห้องประชมุภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

--------------------------- 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. รศ.ดร.ธนิยา  เกาศล        หัวหน้าภาควิชาฯ/ประธานที่ประชุม 
2. ผศ.ดร.ศักด์ิชัย ปรีชาวีรกุล     ที่ปรึกษาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
3. ผศ.ดร.ปฐเมศ ผาณิตพจมาน  รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 
4. อ.ดร.วิชัยรัตน์    แก้วเจือ         รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  
5. รศ.ดร.วรพจน์ ประชาเสรี  
6. รศ.ดร.สมบูรณ ์ พรพิเนตพงศ์  
7. รศ.ดร.สุเมธ  ไชยประพัทธ์  
8. รศ.ดร.สุชาติ  ลิ่มกตัญญู      
9. รศ.ดร.สราวุธ จริตงาม        
10. ผศ.ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์  
11. ผศ.ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์  
12. ผศ.ดร.ชัยศรี  สุขสาโรจน์  
13. ผศ.ดร.ภาสกร ชัยวิริยะวงศ์   
14. ผศ.พยอม  รัตนมณี   
15. ผศ.เอกรัฐ  สมัครฐักิจ 
16. อ.ดร.ชัชวิน  ศรีสุวรรณ 
17. อ.ดร.ปรเมศวร์ เหลือเทพ  
18. อ.ดร.วัสสา  คงนคร 
19. อ.ดร.สุรางคนา ตรังคานนท์ 
20. อ.ดร.อรกมล  วังอภิสิทธ์ิ 
21. อ.วินิจ  จึงเจริญธรรม      
22. อ.สิทธิชัย  พิริยคุณธร  
23. นางสาวสุพิศ  นนทะสร 
24. นางสาวแจ่มใส จันทรพา  เลขานุการที่ประชุม 
 
ผู้ไม่เข้าประชมุ  
1. ศ.ดร.พิชัย  ธานีรณานนท์  ไปราชการ 
2. รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ติดราชการต่างประเทศ 
3. ผศ.ดร.ธนันท์ ชุบอุปการ        รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิจัยฯ ติดราชการ (สอบนักศึกษา) 
4. รศ.ดร.ธนิต  เฉลิมยานนท ์  ติดราชการ (สอบนักศึกษา) 
5. อ.ดร.สุริยะ  ทองมุณี  ติดราชการ (สอบนักศึกษา) 
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เริ่มประชุมเวลา  13.35 น. 
   เมื่อครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิดการประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา ครั้งที่ 4/2558  
 
วาระที่ 1 เรื่องเพื่อพิจารณา 
            1.1  ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง อาจารย์ตัวอย่างฯ 

  รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ได้แจ้งใหท้ราบว่า 
คณะฯ ได้ประกาศผลการคดัเลือกอาจารย์ตัวอย่าง อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ และผลงาน
ดีเด่น แล้ว ซึ่งผลเป็นดังน้ี 
1. อาจารย์ตัวอย่าง  
   1.1 ด้านการเรียนการสอน :  ผศ.สุนทร ปิยรัตนวงศ์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
   1.2 ด้านการวิจัย    : รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา     
   1.3 ด้านการบริการวิชาการ: ผศ.พยอม รตันมณี สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา  
2. อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ ได้แก่ ดร.ปรเมศวร์ เหลือเทพ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา  
3. ผลงานดีเด่น  
    3.1 สาขาการแต่งตํารา: รศ.ดร.สุชาติ ลิ่มกตัญญ ูสังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา  
    3.2 สาขาบริการวิชาการ: ผศ.พยอม รัตนมณี และคณะ  
         โดยอาจารย์ตัวอย่าง อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ และผลงานดีเด่นของคณะฯ จะได้รับ 
เงินรางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ในวันทําบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ ศ.ดร.สตางค์ 
มงคลสุข ประจําปี 2558 

1.2  รายวิชาเลือกชีพที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 
   รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ได้แจ้งให้ทราบว่า  

       รายวิชาเลือกชีพที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 มีดังน้ี  
เทอม 1/2558  

220-414 PRESTRESSED CONCRETE DESIGN  
220-443 COASTAL ENGINEERING  
220-473 HIGHWAY MATERIALS  
220-483 CONTRACT, SPECIFI ESTIMATION  

เทอม 2/2558  
220-402 INTRO THOERY ELASTIC STABIL  
220-451 WATER SUPPLY & SANITA ENGIN  
220-484 COMP-AIDED DESIGN IN CIVIL ENG  
             (ขอจัดเวลาช่วง 13.00-16.00)  
220-493 SP (FIRE RESI DESIGN OF STRUCT) 

 1.3  ผลการประกวดโครงงานดีเด่นระดับสาขาวิชา 
  รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ได้แจ้งผลการ  

ประกวดโครงงานดีเด่นระดับสาขาวิชา ดังน้ี 
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 สาขาวิศวกรรมโยธา หัวข้อ : การออกแบบและก่อสร้างถังเก็บนํ้า ขนาด 
100 m3 โดยนายติณห์  สกุลเวช และ นายปัญญา ทองจันทร์แก้ว มี ผศ.ดร.ปฐเมศ ผาณิต
พจมาน  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  

           สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หัวข้อ : แนวทางการกําจัดสาหร่ายในนํ้าบ่อผึ่ง
ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ด้วยวิธีการตกตะกอนโดยใช้สารเคมี (jar test) โดย
นางสาวกุลจิรา ทองบุญ และ นางสาวนิลุบล ทองตัน มี รศ.ดร.ธนิยา เกาศล เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา 

 1.4  การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร  
       ครั้งที่ 4 

    รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ได้แจ้งให้ทราบว่า  
ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร 
ครั้งที่ 4 เมื่อวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง น้ัน 
ภาควิชาฯ ได้ส่งบทความจากสาขาวิชาโยธา 2 บทความ และสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม 2 
บทความ และบทความเรื่อง ความแม่นยําในการทํานายกําลังอัดของคอนกรีตหลังการเกิด
เพลิงไหม้โดยใช้ค้อนกระแทก ของสาขาวิชาโยธา โดยมี อ.ปฐเมศ ผาณิตพมจนมาน เป็นที่
ปรึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลยอดเย่ียม ในการประชุมดังกล่าว 

 
วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
  ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558  
 
วาระที่  3. เรือ่งเสนอเพื่อพจิารณา 

3.1  การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษารอพินิจ ภาคการศึกษาที่ 2/2557  
        รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ได้เสนอรายช่ือ 

นักศึกษารอพินิจ ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2/2557 เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา  
   มติที่ประชุม ให้ติด I นายสุไลมาน เฮงบารู ในรายวิชา 224-322 Unit 
Processes for Environmental Engineering ของ อ.สุเมธ ไชยประพัทธ์ และ วิชา 
224-371 Industrial Pollution and Control ของ อ.วัสสา คงนคร ไว้ก่อน   

3.2  การจัดสรรภาระงานสอนวิชาวิศวกรรมสํารวจให้กับคณาจารย์ 
  รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการฯ ได้นําเสนอภาระงานของคณาจารย์-

ภาควิชาฯ ปีการศึกษา 2558 เพ่ือพิจารณาจัดสรรภาระงานสอนวิชาวิศวกรรมสํารวจ
ให้กับคณาจารย์ เน่ืองจาก อ.สุริยะ ทองมุณ ี ขอลาออกจากราชการ 

  มติที่ประชุม เป็นดังน้ี     
  ภาคการศึกษาที่ 1  มอบหมายให้ รศ.ดร.สราวุธ จริตงาม สอนในรายวิชา

ทางด้าน Soil   วิชา Survey I มอบหมายให้ ดร.ปรเมศวร์   เหลือเทพ และ ดร.อรกมล 
วังอภิสิทธ์ิ สอนวิชาบรรยายคนละคร่ึงรายวิชา  ในส่วนของการควบคุมการปฏิบัติการ  
ขอมอบหมายให้ ผศ.ดร.ปฐเมศ ผาณิตพจมาน และ ผศ.ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์ เป็นผู้
ควบคุม 
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  ภาคการศึกษาที่ 2    วิชา Survey I มอบหมายให้ ดร.ปรเมศวร์  เหลือเทพ 
และ ดร.อรกมล วังอภิสิทธ์ิ สอนและควบคุมการปฏิบัติการ  โดยมี ผศ.ดร.ปฐเมศ ผาณติ-
พจมาน ช่วยควบคุมการปฏิบัติการ 

  วิชา Survey II ภาควิชาฯ ได้ทาบทาม อ.รุจ ศุภวิไล ใหม้าช่วยสอน และให้ 
ดร.อรกมล และ ดร.สุรางคนา เข้าช้ันเรียนด้วย  เผื่อช่วยสอนในกรณีที ่อ.รุจ ไม่สามารถ
มาช่วยสอนได้ 

  วิชา Survey Camp ขอให้คณาจารย์ช่วยสอน 
3.3  การขับเคลื่อนตามมติสมัชชาประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่ 
   ประธานในที่ประชุมได้นําเสนอหนังสือของสํานักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ 

เรื่องขอความอนุเคราะห์ดําเนินการขับเคลื่อนตามมติสมัชชาประชาชนเทศบาลนคร-
หาดใหญ ่ และบันทึกข้อความถึงหัวหน้าภาควิชาฯ ของ ดร.ปรเมศวร์ เหลือเทพ ซึ่งเป็น
คณะกรรมการสมัชชาฯ ด้วย  พร้อมกันน้ี จึงขอให้ ดร.ปรเมศวร์ แจ้งรายละเอียดโดยย่อ
ต่อที่ประชุม 

     ดร.ปรเมศวร์ แจ้งว่า สมัชชาฯ ต้องการให้มหาวิทยาลัยดําเนินงานตาม
รายละเอียดหนังสือที่ประธานฯ ได้นําเสนอ ในส่วนของโครงการที่ 3 การพัฒนาบุคลากร
และงานวิจัยการจราจร/ขนสง่ ซึ่งในการดําเนินกิจกรรมต้องใช้ต้นทุนหรือปัจจัยมาเป็นตัว
ขับเคลื่อนโครงการ แต่ทางเทศบาลและมหาวิทยาลัยไม่มีงบประมาณให้  

   มติที่ประชุม จัดทําหนังสือตอบทางเทศบาล ยินดีให้ความร่วมมือในการ
ดําเนินโครงการ โดยแจ้งขอบเขตที่ภาควิชาฯ สามารถดําเนินการหรือให้ความร่วมมือได้ 

3.4  การพิจารณาตําแหน่งบรรจุอาจารย์ 
        รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวางแผนฯ ได้นําเสนอประมาณการภาพรวม

ภาระงานสอน ปี 58 และจํานวนอาจารย์ในแต่ละสาขาโดยประมาณ   ในการน้ี จึงขอให้
ที่ประชุมพิจารณาตําแหน่งที่จะรับใหม ่

  มติที่ประชุม ให้เปิดรับสมัครอาจารย์ในสาขาวิชาแหล่งนํ้า โดยให้ช่วยสอน  
      วิชา Hydrology ของสิ่งแวดล้อมด้วย 
3.5  การพิจารณาเพ่ือทําคําขอจัดซื้อเคร่ืองดึงเหล็ก 
   รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวางแผนฯ ได้นําเสนอข้อมูลรายได้บริการวิชาการ 

5 ปี ระหว่างปีงบประมาณ 2553 – ปีงบประมาณ 2557 และข้อมลูความคุ้มทุนเพ่ือการ
จัดซื้อเคร่ืองดึงเหล็ก โดยนําเสนอการจัดซื้อจากเงินรายได้สะสมงานบริการวิชาการของ
ภาควิชาฯ เน่ืองจากเคร่ืองดึงเหล็กมีราคาประมาณ 7 ล้านบาท และใช้งานมานานมาก
แล้ว อีกทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินที่คณะฯ ได้รับเมื่อรวมทั้งคณะฯ ประมาณ 2 ล้านบาท 
ซึ่งไม่เพียงพอแต่อย่างใด  ในการน้ี จึงขอความคิดเห็นจากที่ประชุมด้วย 

    มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอ  
3.6 การค้างชําระเงินบริการวิชาการ 
    ประธานในที่ประชุม ได้นําเสนอเพ่ือพิจารณา กรณีบุคลากรบางท่าน

ค้างชําระเงินบริการวิชาการส่วนที่จะต้องชําระให้กับภาควิชาฯ พร้อมกันน้ี ได้นําเสนอ
มติ/มาตรการเกี่ยวกับการทวงเงินค่าทดสอบวัสดุ กรณีคา้งชําระให้กับภาควิชาฯ ซึ่งเป็น
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มติที่ประชุมภาควิชาฯ ครั้งที่ 5/2534 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2534  ในการน้ี จึงขอให้
ที่ประชุมพิจารณาวิธีการดําเนินการ 

    มติที่ประชุม  ให้ดําเนินการอย่างประนีประนอม และให้ผ่อนชําระ
ภายในเดือนที่กําหนดไปพลางก่อน และประธานในที่ประชุม จะพูดคุยกับบุคลากรทีค่้าง
ชําระอีกคร้ังหน่ึง 

 
วาระที่  4. เรือ่งอ่ืนๆ 
  การส่งโครงงานช้ากว่าที่กําหนด 
    ผศ.ดร.จรีรัตน์  สกุลรัตน์ ขอทราบวิธีการจัดการกับนักศึกษาที่สง่
โครงงานช้ากว่าที่ภาควิชาฯ กําหนด เน่ืองจากภาควิชาฯ มีกําหนดวันส่ง แต่นักศึกษาไม่ส่งตามที่กําหนด  
    มติที่ประชุม ให้ตัดเกรดครึ่งประจุ 
 
ปิดประชุมเวลา 17.00 น. 
 
 
 
 
    (นางสาวแจ่มใส  จันทรพา)           (รศ.ดร.ธนิยา  เกาศล) 
ผู้จดรายงาน/เลขานุการที่ประชุม          หัวหน้าภาควิชาฯ/ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
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